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 ء خلقناه بقدريانا كل ش

 

  
 

 

يك  يانجام طراح يترين بخش فعاليت تجزيه و تحليل سيستمها است. براسيستم، پيچيده يطراح

سيستم با اطالع باشند. در  يتحليلگر و طراح بايد از ماهيت، روشها و ابعاد طراح، يانسان - يسيستم سازمان

 يابعاد طراح ي، و شناسائيطراح يسيستم، بيان روشها يماهيت طراح يدر معرف ي، مختصرًا سعكتاباين 

عمومي تجزيه و تحليل و طراحي  نديفراكتاب در يك بخش جداگانه و بصورت مجزا از  يداريم. بيان طراح

تجزيه و تحليل سيستم است.  نديفرااز  يبخش يجدا بودن اين دو مبحث نيست. بلكه طراح ي، به معناسيستمها 

 و حجم زياد مباحث آن، اين تفكيك صورت گرفته است. يتنها به دليل تنوع و پيچيدگ

دو ، محدودتر از آن است كه مانند كتابخواننده محترم بايد توجه داشته باشد كه مطالب اين 

گذشته نسبتًا مبسوط بود و كليه  دو كتابمطرح شوند. مباحث مطرح شده در  يبه عنوان يادگير كتاب قبلي

است. در  يتنها يك معرف كتابشد. اما مباحث مطرح شده در اين يموارد نياز يك تحليلگر را شامل م

ورد بحث و تشريح قرار دهيم، به چندين برابر حجم توضيحات سيستم را كامالً م يكه بخواهيم طراح يصورت

خارج است. لذا  يدانشگاه يمطرح شده نياز است كه بدين ترتيب از حجم يك كتاب درس يو مثالها

 شود.يمباحث و مراجعه به متون ديگر به خواننده محترم واگذار م ييادگير
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يك  يطراح نديفرا يآشنا شده و چگونگ يطراح يدر اين فصل، با ماهيت و خصوصيات عموم

شود و خواننده يسيستم مطرح م يانجام طراح يبرا يعموم يگيرد. راهكارهايسيستم مورد بحث قرار م

مدل كردن يك  يچگونگشود. در اين فصل يم يسيستم راهنمائ يشروع كردن و به ثمر رساندن طراح يبرا

سيستم مطرح  يهاگيرد و ابعاد مدل كردن و انواع مدلي، مورد بحث قرار مياستفاده در طراح يسيستم برا

 شوند.يم يسيستم مختصرًا معرف يمورد استفاده در مدل ساز ياز نمودارها يشود. همچنين برخيم

  
  

 

در اين  يطراح ي، و مشخص شدن چهارچوب كليبودن اين مباحث از طراح يبا توجه به كليد

قابل  يبر آن شده كه در اين فصل توضيحات و مباحث، با تشريح نسبتًا مناسب و ذكر مثالها يفصل، سع

مشاهده نخواهد شد. لذا در مطالعه فصول اين كتاب، مطالعه اين  يلمس انجام شود. اين شيوه در فصول بعد

تنها  يآموزد و فصول بعديرا به شما م يطراح ياست. اين فصل راه و رسم كل ياهميت بسيار يفصل دارا

است. بنا بر اين خواننده محترم  يپردازند. مطالب اين فصل نسبتًا تشريحيم يابعاد و جوانب طراح يبه معرف

، گليم خود يدر طراح نيز استفاده كرده و يتواند از مطالب فصول بعدياين مباحث، م يدر صورت يادگير

مطالب اين فصل، باعث سردرگم شدن در هنگام مطالعه فصول  يرا از آب بيرون بكشد. اما نقص در يادگير

 است. يبعد

  
  

 

 يشناخت طراح  -1-1
 يطراح يچگونگ  -1-2
 سيستمها يچند نكته در طراح  -1-3
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 يطراح يبرا يرهنمودهائ  -1-4
 يطراح يخروج  -1-5
 يسازمدل - يفرايند طراح  -1-6
 يسازمورد استفاده در مدل ياز نمودارها يبرخ  -1-7
 بر مدل سيستم يمبتن يطراح  -1-8

 

 

 ييعن ياست؟! آيا طراح يهمان نقاش يپرسيد. آيا طراحياست كه شما از خود م ياين اولين سئوال

كه اينطور نيست. پس اين فعاليت عجيب و غريب چيست كه ما دائمًا از آن  دانيد؟! حتمًا ميينقشه كش

 كنيم؟يصحبت م

وجود دارند  يطراح نديفرارا كه در  يابتدا الزم است تا عوامل يشناختن مفهوم طراح يبرا

 . اين عوامل عبارتند از:1بشناسيم

 است كه كاماًل به شخص  ينديفرا يدهد. طراحيرا انجام م يطراح نديفراكه  ي. شخص

نداشته باشد، بلكه  يچندان به آشپز مربوطه بستگ يمانند آشپز ينديفرادارد. شايد  يطراح بستگ

اگر چند آشپز مختلف، با استفاده از مواد يكسان،  ياصل دستورالعمل و مواد پخت غذا است. يعن

مشابه خواهد بود )به لفظ پخته شده  يرا انجام دهند، غذاها يدقيقًا دستورالعمل پخت يكسان

 ياصواًل دستورالعمل واحد و قطع يندارد. يعن يچنين خصوصيت يدقيقًا توجه كنيد(. اما طراح

توسط افراد مختلف  يكشيدن يك تابلو نقاش ييك دستورالعمل برا يآن وجود ندارد. وقت يبرا

. زيرا افكار و روحيات هر حاصله احتمااًل )يا قطعا( شبيه هم نخواهد بود يهايشود، نقاشياجرا م

يك سيستم با  يكند. به همين ترتيب نيز طراحيرا ايفا م ينقش موثر يفرد، در كشيدن آن نقاش

يك سيستم  يبرا يگيرد. دو طراحيتوجه به افكار، ساليق و روحيات شخص طراح شكل م

همين رو، توجه واحد كه توسط دو نفر مختلف انجام شود كاماًل با هم متفاوت خواهند بود. از 

 يدهد و ميزان خالقيت، ابتكار، تجربيات و توانائيهايرا انجام م يكار طراح يبه اينكه چه كس

                                                 
توجه به اين نكته ضرورى است كه بحث ما پيرامون كلمه طراحى، تنها از ديدگاه طراحى سيستمهاى  - 1

هاى مختلف، شود، در حالى كه اين كلمه، كاربرد وسيعى در علوم و زمينهانسانى انجام مى -سازمانى 

  هاى مهندسى دارد. بخصوص در زمينه
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در  يارائه شده بسيار موثر است. اگر در يك كتاب آشپز ي، در كيفيت طراحيو يفكر

 دستورالعمل پخت نيمرو، مواد الزم زير نوشته شده باشد، قطعًا تعجب خواهيد كرد:

o  عدد 1  .. ............................................................................... تخم مرغ 

o  مقدار الزم  .. .................. ........................................................... نمك 

o مقدار الزم  ..................................................................................روغن 

o   عدد 1  ........................................................................................آشپز 

 يك سيستم، مواد الزم عبارتند از: يطراح ياما برا

o   عدد 1 ............................. ..........................................................سازمان 

o يمقدار كاف ..   يارزياب يمستندات مطالعه سيستم موجود و نيازها و معيارها 

o يمقدار كاف  ...............................................................  كاغذ و خودكار و 

o  يمقدار كاف  .......................................................................وقت و بودجه 

o   تعداد الزم  ...................................................................................طراح 

  آن و  ، جايگاه هر عنصر و خصوصياتياست. در سازمانده يسازمانده يطراح

آن،  يشود. فرمانده يك ارتش، در سازماندهيارتباط عناصر با يكديگر مشخص م يچگونگ

كند كه هر يك از لشگرها يكند و تعيين ميتحت امر خود را مشخص م يمحل استقرار لشگرها

مشخص  يدارند. همچنين و ياعمل كنند و هر يك چه وظيفه يچگونه بايد در عمليات جنگ

ديگر در ارتباط باشند.  ياز لشگرها و گردانها چگونه با لشگرها و گردانها كند كه هر يكيم

ها و ساير عوامل موجود نديفرايك سيستم نيز طراح، عناصر، اجزاء، پرسنل، منابع،  يدر طراح

يا  يكند كه هر يك در چه موقعيت فيزيكيكند و مشخص ميم يدر يك سيستم را سازمانده

 هر يك چگونه بايد عمل كنند و با ساير اجزاء ارتباط بر قرار كنند.بايد قرارگيرند و  1يمنطق

  گيرد.يقرار م يآنچه كه مورد طراح 

  بايد  يشود. به عبارت ديگر طراحيبر اساس اهداف سيستم انجام م يطراح

شده به اهداف خود دست يابد. اهداف سيستم در هنگام  يانجام شود كه سيستم طراح يبصورت

 شود.يسيستم جديد تعيين م يسيستم در فاز مطالعه و طراح يتعيين نيازها

                                                 
مباحث مربوط به مدل فيزيكى و منطقى مورد بحث قرار  مفهوم موقعيت فيزيكى و منطقى، جلوتر در  - 1

 گيرد.مى
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  است كه توسط سيستم قابل استفاده و  يمهمترين عامل محدود كننده يك سيستم، منابع

كه فعاليت سيستم با  است ييا خارج يدر دسترس است. منابع سيستم، مجموعه عوامل داخل

با منابع  يدو سيستم با نيازها و خصوصيات كاماًل مشابه، ول يشود. طراحياستفاده از آنها انجام م

يك مسافرت در  يخواهيد برايم يباشد. وقت ياساس يتفاوتها يتواند باهم دارايمتفاوت، م

و طرح كاماًل متفاوت ارائه به منابع، د يكنيد، در دو حالت زير از دسترس يريزتعطيالت برنامه

 خواهيد كرد:

مناسب داريد، اداره شما يك  يايد، اتومبيل شخصتومان بودجه در نظر گرفته 100000 -حالت اول 

 دهد.يمورد نظر در اختيار شما قرار م آپارتمان با تمام امكانات در شهر

نداريد، بليط قطار پيدا  يايد، اتومبيل شخصتومان بودجه در نظر گرفته 20000 -حالت دوم 

 ندارند. يخال يارزان قيمت در دو ماه اخير جاي هاها و مسافرخانهشود، هتلينم

بايد منابع مشخص  يشود بنابراين در هنگام طراحيبر منابع موجود انجام م ي، مبتنيطراح نديفرا

 شده باشد.

  شود. يانجام شود، مشخص مكه در سيستم بايد  يها و فعاليتهائنديفرا، يدر طراح

كه بايد انجام شوند تا سيستم به نحو مطلوب عمل كند و به اهداف خود دست يابد.  يهائنديفرا

نظير ارسال يك نامه از يك واحد به واحد ديگر گرفته تا  نديفرادر يك سازمان، از كوچكترين 

خريد )شامل درخواست خريد و استعالم، خريد، عمليات  نديفراپيچيده نظير  يهانديفرا

 شود.يمشخص م يخريد( در هنگام طراح ي، عمليات حسابداريانباردار

  را بايد ارائه كند. يهائيبايد مشخص شود كه سيستم چه خروج 

  به سيستم وارد شود؟ يا بايد چه چيزهائيهبه خروج يدستياب يبرا 

  در سيستم بايد وجود  يبايد مشخص شود، چه عناصر يدر هنگام طراح

 هستند؟ يچه خصوصيت يداشته باشند و هر يك دارا

  بين عناصر موجود در سيستم وجود دارد؟ يچه ارتباط 

  و محدوديتها و  يشود. بايد عوامل محيطيهر سيستم با توجه به محيط انجام م يطراح

در نظر گرفته شوند. بنا بر اين،  يكه سيستم بايد در آن شرايط فعاليت كند، در طراح يشرايط

 يانجام شود كه نه محيط مشكل يبايد به نحو يشده باشد. طراح يبايد محيط سيستم كامالً شناسائ

 فعاليت سيستم ايجاد كند و نه سيستم محيط را دچار مشكل كند. يبرا
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 عبارت خواهد بود از: يذكر شد، تعريف ما از طراح يطراح يكه برا يبه اين عوامل با توجه

ها در جهت استحصال نديفراو تعيين عناصر سيستم و روابط آنها، منابع و  ي"سازمانده

به اهداف سيستم، با توجه به  ييابها از وروديها، در تقابل با محيط، در جهت دستيخروج

 خالقيت و هنر طراح."ساليق، ديدگاهها، تفكر، 

 و در يك تعريف مختصر و خالصه:

 به اهداف، توسط طراح." ييابدست يعناصر سيستم در محيط، برا ي"سازمانده

  

 

طراح تاكيد شده بود و سالئق و  ي، بر خصوصيات و توانائيهايبا توجه به اينكه در تعريف طراح

تواند يك يم يرا خواهد داشت، چه كس يانجام شده نقش موثر يمستقيمًا بر طراح يافكار و خصوصيات و

 طراح خوب باشد؟ يك طراح خوب كيست؟

 خصوصيات زير است: يمختصر، طراح دارا يبنددر يك جمع

 .خالقيت 

 .ابتكار 

 .جديت 

 .پشتكار 

 .اراده و مصمم بودن 

 و مربوط. يجنب يهادانش و تخصص در زمينه مربوط به كار و زمينه 

 تفكر و تعمق. يتوانائ 

 تجسم. يتوانائ 

 يبندو جمع يگيرنتيجه يتوانائ. 

 .تجربه 

 .توجه به نظرات افراد ديگر 

 .قاطعيت 

 .وسعت ديد 

 پذير.انعطاف 
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 .منظم 

 يريزيافته و با برنامهبا رفتار و فعاليت سازمان. 

 افكار و عقايد. يو كتب يقدرت بيان شفاه 

 .خونسرد 

  ارتباط با ساير افراد. يبرقرارقدرت محاوره و 

 .قدرت تشخيص عميق 

 توانيم بگوئيم:ياگر بخواهيم همه اين خصوصيات را در يك جمله خالصه كنيم، م

 يك هنر است و طراح يك هنرمند." ي"طراح

را انجام دهد كه يك هنرمند باشد. يك هنرمند بايد خصوصيات  يطراح نديفراتواند يم يشخص

 (.يانسان - يسازمان يسيستمها يباشد )يك هنرمند در زمينه طراحالذكر را دارا فوق

 

، طراح بايد عوامل و مستندات زير را در اختيار داشته باشد و بر اساس آنها يانجام طراح يبرا

 را انجام دهد: يطراح

 .اهداف سيستم جديد 

 .وضع سيستم موجود 

 .مشكالت سيستم موجود 

 .نيازها 

 يارزياب يمعيارها. 

 .عوامل و شرايط و پارامترها 

 .محيط 

 .محدوديتها 

 منابع. 
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از محيط سيستم در  ينكته مورد توجه در مورد پارامترها آنست كه پارامترها معمواًل به عنوان بخش

، تعداد مراجعان و امثال آن يزمان پيك كاركار، ، ساعتيشوند. مثاًل در يك سازمان ادارينظر گرفته م

 اند.سيستم جديد درج شده يشوند و در مستندات سيستم موجود و يا نيازهايجزء پارامترها محسوب م

ها، معلومات، طراح با دانستن عوامل فوق الذكر و در نظر گرفتن اهداف سيستم جديد، و نيز دانسته

از سيستم  يكند و بر اساس آن، طرحيا در ذهن خود ايجاد ماز سيستم ر يتجارب و خالقيت خود، تجسم

(. طراح طرح ارائه شده را با اهداف، نيازها، معيارها، محيط، محدوديتها و منابع 1-1كند )شكل يارائه م

 يسنجد. اگر طرح ارائه شده با اين موارد تطابق نداشته باشد، طراح اصالحاتيآن را م يزند و كارائيمحك م

كند كه يزند. اين چرخه آنقدر ادامه پيدا ميكند و مجددًا آن را با همان موارد محك مياعمال مدر آن 

 (.2-1ها قابل قبول باشد )شكل طرح ارائه شده از تمام جنبه

 

بين حل مسئله و  ياست. در اينجا بايد تفكيك يگيرحل مسئله و تصميم نديفرايك  يطراح

ايجاد سيستم بإتوجه به معيارها و  يممكن برا يحلهااست كه راه ينديفراقائل شد. حل مسئله  يگيرتصميم

با توجه به منابع و معيارها و عوامل موجود وجود  يحل عمل يابد. ممكن است بيش از يك راهينيازها را م

 فرايند طراحي مبتني بر عوامل ذكر شده -1-1شكل



 22مبانی طراحی سیستم ها / 

، وضعيت آب و هوا و.... يتوجه به بودجه، مدت مرخصخواهيد به تعطيالت برويد، با يم يداشته باشد. وقت

ممكن است. اما اينكه كداميك از  يحلها ممكن است چند امكان وجود داشته باشد. وظيفه طراح، يافتن راه

خانواده شما در اين باره نظر خود را اعالم  يحلها انتخاب شود، فقط بر عهده طراح نيست. تمام اعضا راه

حلها و  توسط همسر شما انجام شود. در سازمان نيز طراح، بهترين راه يانتخاب نهائكنند و ممكن است يم

مديريت  به 1يها است، تعيين كرده و در يك مجموعه انتخابكه درصد موفقيت آنها بيشتر از ساير راه يموارد

(. 3-1)شكل حلها انتخاب كند  حل مناسب را از بين راه كند. مديريت در نهايت ممكن است راهيارائه م

به اينكار نبيند و خود راسًا  يموجود ممكن است لزوم يحلها از موارد نيز طراح با توجه به راه يالبته در برخ

 به شرايط وخصوصيات مسئله دارد. ياين موضوع بستگ .2اقدام كند يگيربه تصميم

سازمان يافته و مشخص استفاده كرد. حل يك مسئله بزرگ از حل  يحل مسئله بايد از روش يبرا

 يسروكار دارد كه الزم است تا اجزا ياشود. طراح ابتدا با مسئله پيچيدهيصدها مسئله كوچكتر تشكيل م

 يص كردن اجزاء كافاست(. تنها مشخ نديفراانجام اين  ينشان دهنده چگونگ 4-1آن مشخص شود. )شكل 

هر يك از  يتواند براينيست، بلكه رابطه بين اجزاء و ساختمان آن نيز بايد مشخص شود. پس از آن طراح م

شود. يحل مناسب در اين نقطه انجام م در انتخاب راه يگيررا مشخص كند. تصميم يحل مسئله، راه ياجزا

از آنها توسط مديريت به عنوان  يارائه دهد و يك ، چند راه مختلفEحل زير مسئله  يطراح ممكن است برا

حل  ياند و هر يك به صورت مجزا برامطرح شده هنوز سازمان نيافته يحلها انتخاب شود. اما راه Eحل  راه

                                                 
1 -  Choice Set 
 در چنين مواردى طراح بايد عواقب مسئله را نيز مد نظر داشته باشد و از اقدام خود مطمئن باشد   - 2

 نهايي چرخه ارائه طرح، ارزيابي و اصالح، تا حصول كيفيت -فرايند طراحي -2-1شكل
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با هم تركيب شوند كه حل كل مسئله ممكن  ياگونهحلها به سيستم كاربرد دارند. بايد راه يهر يك از اجزا

 يشكستن مسئله انجام داده بود به صورت معكوس ط يرا كه برا ينديفرااينكار طراح همان  يشود. برا

حل مسئله پيچيده  يحل، راه حل پيچيده را برا حلها و تعيين ساختمان راه با سرهم كردن راه يكند. يعنيم

بايد با آن  يست. ولحل، لزومًا همانند ساختمان مسئله ني كند. بايد توجه داشت كه ساختمان راهيايجاد م

 تطابق داشته باشد.

فراوان  يو پوسيدگ يها تركيدگكنيد. لوله يخود را بازساز يخواهيد خانه قديميفرض كنيد م

داده شده است.  يبوده است، اما جديدًا به منزل شما انشعاب گاز شهر يكن نفتگرمو آب يدارند. بخار

آشپزخانه  يرا در محل ظرفشوئ يحتياج به مرمت و رنگ دارند. همچنين شما قصد داريد تغييراتديوارها ا

 بدهيد. اجزاء مسئله در اينجا عبارتند از:

 هالوله يرفع تركيدگ 

 تغيير سيستم گرمايش 

 مرمت و رنگ ديوارها 

 آشپزخانه يتغيير محل ظرفشوئ 

 حل مسئله و تصميم گيري -3-1شكل
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نشان دهنده اين  5-1پس از آن بايد ارتباط بين اجزاء و ساختمان مسئله را مشخص كنيد. شكل 

كنيد عبارتند  يگيردهد تا تصميميكه معمار در جلو شما قرار م يانتخاب يساختمان است. در اينجا حالتها

 از:

 يكشلوله -الف 

 توكار 

 روكار 

 سيستم گرمايش -ب 

 يكن گازگرمو آب يبخار 

 شوفاژ 

 رنگ ديوارها -ج 

 يكاغذ ديوار 

 ؟( يرنگ )چه رنگ 

 [PCC90]فرايند حل مسئله  -4-1شكل
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 يسيستم گرمايش و رنگ سفيد را برا يدهيد و شوفاژ را برايروكار را ترجيح م يشما لوله كش

 يوقت يمختلف مسئله با هم ارتباط دارند. يعن يكنيد. بايد توجه داشته باشيد كه اجزايديوارها انتخاب م

نيز با توجه به آن  يكششود، لولهينظير شوفاژ يا استفاده مستقيم از گاز انتخاب م يخاص يسيستم حرارت

 يحلها ، ارتباطات بين اجزاء نشان داده شده است. با در نظر گرفتن راه5-1شود. در همان شكل يانجام م

شود، اين ينشان داده شده است. همانطور كه مشاهده م 6-1حل در شكل  راه يمطرح شده، ساختمان نهائ

آنها  يتوان بين اجزايرا م يحل دقيقًا همان ساختمان مسئله را ندارد، اما بسيار به آن شبيه است و تطابق راه

دهد. يكار را نشان نم يحل مطرح شده، تقدم و چگونگ آنست كه ساختمان راه يبرقرار نمود. نكته بعد

انجام كار  يشود. بحث پيرامون چگونگيانجام م يكششود يا لولهيمعلوم نيست كه اول ديوار رنگ م ييعن

 را در صفحات آينده مورد بحث قرار خواهيم داد.

 نديفراسوم از كتاب حل مسئله، همانطور كه در فصل  يمطالب بيان شده، روش عموم يبندبا جمع

 شود:ينيز مطرح شد، در مراحل زير خالصه م عمومي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها

 يكه اگر مسئله را برا ياو رفع نكات مبهم. به گونه يتعيين مسئله به صورت واضح و شناسائ -1

 متوجه شود. يتوضيح دهيد، به سادگ يشخص ديگر

 يمسائل كوچك حاصله به سادگ كه يكوچكتر، تا حد يهاتفكيك مسئله بزرگ به مسئله -2

 قابل حل باشند. يو بدون هيچ ابهام

 ممكن. ياحتمال يتجزيه و تحليل مسئله در حالتها -3

 ساختمان مسئله در مثال تعمير و بازسازي خانه -5-1شكل
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 ممكن. يحالتها يحذف برخ يمشابه و متضاد، برا يحلها و حالتها و ساده كردن راه يبررس -4

 حلها و خصوصيات آنها و مزايا و معايب هر يك. اهميت هر يك از راه يبرس -5

 حل. انتخاب بهترين راه -6

مسائل كوچك را در حل مسئله سطح باالتر بكار ببريد و در  يحل انتخاب شده برا راه -7

حل  و تغيير قرار دهيد تا با راه يحل مسئله كوچكتر را مورد بررس صورت لزوم مجددًا راه

 سطح باالتر سازگار باشد. مطرح در

 

 ، موارد زير را مشخص كند:يطراح بايد در هنگام طراح

 ايست كه در آن يك فرد يا يك مكانيزم خودكار نقطه يگيرنقطه تصميم .يگيرنقاط تصميم

نقاط  يگيرنمايد. نقاط تصميم يگير، تصميميبايد به عنوان واكنش در مقابل اطالعات ورود

تشخيص  اعتبار درخواست كننده، يبررس ي، فعاليتها7-1. در شكل 1يك سيستم هستند يكليد

  هستند. يگيركاال نقاط تصميم يضرورت و اولويت، تامين اعتبار، كنترل كيف

                                                 
 گيرى به ياد بياوريد.را پيرامون نقاط تصميم 2-2توضيحات مندرج در فصل  - 1

 ساختمان راه حل در مثال تعمير و بازسازي خانه -6-1شكل



 27مبانی طراحی سیستم ها / 

 هستند كه كنترل عملكرد فعاليتها و عناصر موجود در سيستم  ينقاط كنترل نقاط نقاط كنترل

در آن نقاط قابل انجام است. مثاًل هنگام تحويل كاال به درخواست كننده در يك سيستم 

و هويت فرد تحويل گيرنده را كنترل نمود.  يتحويل يتوان وضعيت كاالي، ميانباردار

، كنترل يگيرمعمواًل در تمام نقاط تصميمبنابراين، نقطه تحويل كاال يك نقطه كنترل است. 

، نقطه كنترل نيز يگيركليه نقاط چهارگانه تصميم 7-1شود. مثاًل در همان شكل ينيز اعمال م

نيز انجام شود.  يگيرغير از نقاط تصميم يتواند در بخشهائيهستند. اما عالوه بر آن، كنترل م

 ده(.)همانند همان نقطه تحويل كاال به درخواست كنن

 .سلسله مراتب اجزاء و عناصر سيستم و ارتباط بين اجزاء 

 ياولويت بيشتر يدارا ياولويتها. طراح بايد مشخص كند كه در سيستم مورد نظر چه چيزهائ 

تا  يارجحيت دارد، يا وقت ارباب رجوع ارزش بيشتر رايانههستند. مثاًل : وقت انسان بر وقت 

 يجوئارجحيت است، صرفه يوقت پرسنل دارد، وقت متخصص بر وقت غيرمتخصص دارا

 در هزينه بيشتر از سرعت انجام كار اهميت دارد.

 مراحل و چگونگي فرايند خريد در يك سازمان -7-1شكل
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 الزم نيستند و يا  يطراح بايد مشخص كند كه چه كارهائ .يو تكرار يوظايف غير ضرور

 شوند.توانند حذف يشوند و ميانجام م يبصورت تكرار ياينكه چه كارهائ

 كه در يك سازمان پيرامون يك عمل خاص  ياز اوقات، فعاليتهائ يبسيارجهت. يب يكوششها

 يمختلف يندارند. مثاًل در يك سازمان، فرمها يو هدف مشخص يگيرشود، جهتيانجام م

شوند. اما معلوم نيست كه اين فرمها چگونه استنتاج يم يپيرامون صدور مجوز تكميل و بايگان

گيرند و اصاًل كجا از اين اطالعات استفاده يقرار م يو دستياب يچگونه مورد بررس شوند ويم

 شود.يم

 شوند، از وظايف واحد ياز فعاليتها كه توسط يك واحد انجام م ي. برخوظايف نامربوط

 بگونه مناسب آنرا اصالح كند. يرا بيابد و در طراح ياست. طراح بايد چنين موارد يديگر

 يبين بخشها ياوقات حجم و نوع كار به صورت نامناسب يبرخ .يغيرمنطق يكارها تقسيم 

 شود.يمختلف يا افراد مختلف تقسيم م

 از  يطراح بايد توجه كند كه بسيار كه معلول انجام ناقص كار در ساير واحدها باشد. يكار

ليات ، عميواحد فن يشود. مثاًل وقتيكارها در اثر عملكرد نامطلوب واحد ديگر انجام م

از پرسنل خود  ييك رايانهدهد، واحد يانجام نم يرا به نحو مناسب و با سرعت كاف يكشسيم

انجام شود و از در نظر گرفتن  يگمارد. بنابراين، اصالح بايد در فعاليت واحد فنيرا به اين امر م

 شود. يخوددار رايانهاين كار در واحد  يبرا يفرد

 

ها و فعاليتها دهد، وظيفهيرا تشكيل م يانسان - يكه اساس و شالوده يك سيستم سازمان يدو چيز

از واحدها در  ياز موجوديتها و عناصر، مانند پرسنل يا يك ياست كه يك يها، مجموعه كارهائهستند. وظيفه

رسيده و ارجاع به  يهانامه يتواند بررسيفعاليت روزمره خود بايد انجام دهد. مثاًل وظيفه يك پرسنل م يط

كاال،  يتواند نگهدارينيز م يها باشد. وظيفه يك واحد انباردارواحد ذيربط پس از ثبت در دفتر گردش نامه

باشد. يك وظيفه خاص، مربوط به يك شخص يا واحد  يثبت عمليات ورود و خروج كاال و انبارگردان

 خاص است.

به يك هدف خاص بايد انجام شوند. مثاًل  ييابدست يبرااست كه  يها، كارهائنديفرااما فعاليتها يا 

شود. اين يخريد يك كاال بايد انجام شوند مشخص م يكه برا ي، فعاليتهائنديفراخريد كاال. در اين  نديفرا
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مختلف  يهافعاليتها لزومًا به شخص يا واحد خاص منحصر نيست، بلكه هر قسمت از اين فعاليتها توسط بخش

 ( :7-1شود )شكل يزير انجام م يخريد كاال توسط واحدها نديفراشود. مثاًل همان يانجام م

 واحد درخواست كننده 

 مديريت سازمان 

 واحد تداركات 

 يواحد حسابدار 

 و اموال يواحد انباردار 

ها را مشخص كند. اما اينكه سيستم بايد هر دو جنبه فعاليتها و وظيفه يبا توجه به اين موضوع، طراح

شود. يمشخص م ييك از اين دو جنبه به عنوان جنبه مبنا در نظر گرفته شود، بر اساس سياست طراحكدام

 وجود دارد:  يدو سياست متفاوت در طراح

 

مشخص  يدهند. يعنيگرا انجام مخود را به صورت وظيفه ياز طراحان، طراح يبرخ

وجود دارد و وظايف هر يك از اين پرسنل چيست. سپس با توجه به اين  يكنند كه چه پرسنليم

يا فعاليت بايد توسط كداميك از پرسنل انجام  نديفراشود كه انجام يك يوظايف، مشخص م

 شود.

 

شود، و يكه بايد در سازمان انجام شود مشخص م ي، اول فعاليتهائيدر اين شكل از طراح

انجام كل  يبرا يشود كه چه پرسنل و واحدهائيمورد نظر تعيين م يتوجه به فعاليتهاسپس با 

 سازمان مورد نياز است. يفعاليتها

 يگرا است. طراحوظيفه ينسبت به طراح يغير قابل انكار يمزايا يگرا دارافعاليت يطراح

مورد نياز را  يايهاينكه خروج يبرا يكند. يعني" عمل مهايتوليد خروج يسيستم براگرا بر منطق "فعاليت

را بايد به سيستم بدهيم. اين روش كه با عنوان روش  يهائيداشته باشيم، بايد مشخص كنيم كه چه ورود

سيستم  يخروج ينيازها يشود، كليه ساختمان سيستم را بر مبناي" نيز شناخته ميبر خروج يمبتن يطراح"

برعكس  يقديم يكه در روشها يآن است. در حال يهايتوليد خروج يكند، زيرا اصل سيستم، برايايجاد م

گرديد و بر اساس آن خروجيها يشد مشخص ميكه به سيستم داده م يابتدا وروديهائ يشد. يعنيعمل م

بايد انجام شود و بر اساس آن، ميزان پرسنل مورد نياز و  يكنيم كه چه فعاليتهائيشد. ما مشخص ميتوليد م
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نسبت  يبيشتر يشده به اين شيوه، كارائ يطراح يكنيم. سيستمهايوظايف آنها را مشخص مخصوصيات و 

كنند. تداخل وظايف كمتر و سرعت انجام يرا صرف م يكمتر يگرا داشته و منابع انسانوظيفه يبه طراح

 فعاليتها بيشتر است.

خود را انجام دهد. زيرا  يگرا، طراحموارد، طراح مجبور است كه به شيوه وظيفه ياما البته در برخ

توان پرسنل موجود را اخراج و يا يموجود در سازمان بايد حفظ شوند و نم ياوقات پرسنل رسم يبرخ

 يتهاجايگزين كرد و اجازه استخدام نيز موجود نيست. بدين ترتيب، طراح با استفاده از پرسنل موجود، فعالي

انجام  يپرسنل و وظايف آنها برا يكه سازمانده ي، در صورتيكند. در چنين حالتيم يالزم را سازمانده

در وظايف پرسنل،  يكند، با جابجا كردن و تغييرات ياالمكان سع يفعاليتها مناسب نباشد، طراح بايد حت

توجه داشته باشد و همواره ارتقاء سطح  افراد يرا حل كند. البته در اين مورد بايد به توانائيها يمشكل طراح

كند، بايد بتوانند كار جديد را انجام دهند و نيز يكه كارشان تغيير م يافراد يدر نظر گرفته شود. يعن يشغل

( اتخاذ كنند. چه كاهش يو چه از نظر عرف يرا )چه از نظر كارگزين ي، شغل سطح باالترينسبت به شغل قبل

 نيست. يه هيچ عنوان در سازمان پذيرفتنپرسنل، عماًل ب يسطح شغل

  
 

از  يها با هم ارتباط دارند و بخشاز رويه يموجود در يك سيستم مستقل نيستند. بسيار يهارويه

 يهابايد ارتباطات بين رويه ياز رويه ديگر مشترك يا مرتبط است. طراح در هنگام طراح ييك رويه با بخش

ثبت سفارش، پرداخت و تحويل انبار باهم  خريد، يهامختلف را مشخص كند. مثاًل در يك سيستم، رويه

هستند. طراح بايد اين ارتباطات و اشتراكات را مشخص كند و با توجه  به آن  ياشتراكات و ارتباطات يدارا

 يادهد. يك  دسته رويه، مجموعه" قرار دسته رويهها را كه به هم مرتبط هستند در يك "از رويه يامجموعه

ها با هم ارتباط هستند. از آنجا كه معمواًل در يك  سيستم، اغلب رويه يها است كه با يكديگر دارااز رويه

شوند كه ارتباط فعال و مداوم با يكديگر يم يبندرويه طبقهدر يك دسته يهايدارند، لذا تنها رويه  يارتباطات

 حو مشخص اثر بگذارند.داشته و بر يكديگر به ن

گيرد و يتر صورت مها سادهرويه يموجود در يك سيستم، كار طراح يهارويه يبندبا دسته

الزم بين  يشود. بدين ترتيب، تداخل و هماهنگيرويه به يك  نفر يا يك  تيم واگذار مهر دسته يطراح

 رسد.يبه حداقل م يمختلف طراح يافراد و تيمها
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 بايد به چند نكته و خصوصيت زير توجه شود: يدر طراح

 بايد با  يسيستم، تنها نبايد به زمان حاضر محدود باشد. طراح يدر نظر گرفتن اهداف و نيازها

آينده سازمان و سيستم انجام شود. طراح بايد بداند كه سازمان در  يتوجه به اهداف و نيازها

برطرف كردن اين  يبرا يرا دنبال خواهد كرد و چه نيازهائ يچه اهداف جديد يآت يسالها

 انجام شود. يبايد با آينده نگر ياهداف خواهد داشت. طراح

 جديد را در بر داشته باشد. پيشرفت  ياالمكان روش يا حركتيارائه يك طرح جديد، بايد حت

كه در گذشته  يپافشردن در روشهائها است. يجديد و نوآور يو تكامل، در گرو طرح روشها

شوند. يخالقانه، باعث تكامل م يروشها يشود وليم يشدند، باعث سكون و ميرائياستفاده م

مبتكرانه  يداشته باشد و بتواند روشها ياواهمه ينادرست قبل يطراح نبايد از برهم زدن روشها

 انجام شود. يخالقيت و نوآور بر يبايد مبتن يرا ارائه كند. و در يك جمله، طراح يو جديد

 با آن مواجه شود  يسازپياده نديفرارا كه ممكن است در آينده سيستم يا  يطراح بايد مسائل

را در محيط و سازمان در نظر داشته باشد و  يكند. طراح بايد جوانب و اثرات طراح يبينپيش

را انجام  يسيستم پيش آيد تصور كند و بر اساس آن طراح يرا كه ممكن است برا يشرايط

 دهد.

 را يك  ياز افراد، طراح يانجام شود. بسيار يسازمان يافته طراح يبر روشها يبايد مبتن يطراح

كنند. در حقيقت اينطور نيست. هر چند كه ممكن است يو خطا تصور م يو سع يتخمين نديفرا

از  يرا در طرح اوليه خود بدهد و طرح را اصالح كند، ول ياز موارد، طراح تغيير يادر پاره

خواهيد يانجام شده است. مثاًل تصور كنيد كه م يبر اساس برنامه و ضوابط خاص يابتدا، طراح

 يبايد ابتدا ضوابط و معيارها يكشيدن نقاش ياز يك منظره بكشيد. برا ييك تابلو نقاش

آن شروع كنيد. مثالً بايد مشخص كنيد كه مقياس داشته باشيد و كار خود را بر اساس  يمشخص

را كه در دامنه كوه قرار گرفته، به اندازه خود كوه  ياشما از منظره چقدر باشد. خانه ينقاش

كه در كنار خانه قرار گرفته، به اندازه خانه ترسيم نشود. چه در  ياكشيده نشود و يا دختر بچه

و خطا  يساله نخواهد شد! سع 5يا  4كودكان  يهايشباهت به نقاشيشما ب ياين صورت نقاش

 ياينكه شما اول كوه و خانه و دختر بچه را ترسيم كنيد و بعد مشاهده كنيد كه اين نقاش ييعن

بكشيد و اينبار ببينيد  يتناسب ندارد. سپس مثاًل دختر بچه را پاك كنيد و دوباره با اندازه ديگر
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كنيد كه يكشيد و مشاهده ميپاك كرده و دوباره م كه خانه با كوه تناسب ندارد. خانه را

 يهرگز چيز درست و حساب يمجددًا تناسب بين دختربچه با خانه از بين رفته است و.... اين نقاش

 يكنيد، بهتر است سرگرمياز اين روش استفاده م ينقاش ياز آب در نخواهد آمد و شما اگر برا

نقاشان  ير همان ابتدا با مقياس حركت كند. حتخود پيدا كنيد. نقاش بايد د يبرا يديگر

اين كار دارند. طراح هم بايد با  يبا دسته قلم مو و امثال آن را برا يگيرنظير اندازه يروشهائ

آن نيست كه اصواًل  يخود را انجام دهد. البته اين به معنا يطراح يسازمان يافته و عقالن يروش

شود تا طرح يدائمًا اصالح م يام شود. يك طراحنبايد انج يدر هنگام طراح يهيچ اصالح

خود را تغيير  ياز نقاش يمطلوب حاصل شود. همانطور كه يك نقاش نيز بارها و بارها، بخشهائ

است. بدون هدف نيست بلكه با  ينيست، بلكه تغييرات جزئ يدهد. اما اين تغييرات ساختاريم

رنامه و بر طبق يك تفكر است. البته همانطور نيست. بلكه با ب يهدف است. بدون برنامه و تصادف

و تطابق آن  يآغاز كار نقاش يبرا يمختلف يمختلف، روشها يكه هر يك از نقاشان در سبكها

 يانجام طراح يدارند، هر يك از طراحان نيز روش مخصوص به خود برا يبا موضوع نقاش

 و خطا نيست. يدارد. البته اين روش هر چه باشد، سع

 بايد  يجديد استفاده كند. و يخود، بهتر است از روشها ياالمكان در انجام طراح يطراح حت

ها ترين يافتهشود با خبر باشد و از تازهيايجاد م يكه در طراح يجديد ياز روشها و سبكها

 يحتمًا بايد از تمام روشها يآن نيست كه و يدر اين زمينه اطالع داشته باشد. البته اين به معنا

كاربرد و  يخورند. هر روش در جائياصاًل بدرد نم يقديم يتفاده كند و روشهاجديد اس

در انتخاب روش  ينوين، به و يخاص خود را دارد. اطالع داشتن طراح از روشها يمزايا

 يباشد. بسيار يقديم ياز روشها يكند. ممكن است اين روش مناسب يكيمناسب كمك م

موارد دارند. استفاده  يجديد، در برخ يبت به روشهانس يبهتر يكاربردها يقديم ياز روشها

 يايد كه در برخكند، اما حتمًا در خانه مشاهده كردهيكار را راحت م يخيل ياز جارو برق

كند و هنوز هم در تمام يتر و سريعتر مشكل را حل مراحت يخيل يدست يموارد جارو

كنيد. بايد توجه يهم پيدا م يدست يجارو يدارند، يك يا تعداد يبرق يكه جارو يهائخانه

اوقات كه  يندارد. برخ ي، تعصب جايگاهيداشته باشيد كه در انجام يك كار به روش علم

داشته  ياخير بازار داغ يكه در سالها يءگرائيشود، مثاًل شييك روش جديد وارد معركه م

نيست و همه بايد برنامه  يءگرائيبهتر از ش يدهند كه هيچ روشيگريبان چاك م يااست، عده
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تنها ءگرا بنويسند. آنها اعتقاد دارند كه اين بهترين روش است و الغير. نهيخود را به صورت ش

اكنون نيز مطرح شود كه بسيار بهتر از اين روش باشد، بلكه هم يدر آينده ممكن است روش

از روش  يتربيش يموارد كارائ يدر برخ يقديم يروشها يموجود و حت يانواع روشها

كاربرد و مزايا و معايب خاص خود را دارد. طراح بايد  يدارند. هر روش در جائ يءگرائيش

استفاده كند و كدام روش اينجا بهتر عمل  ي، از چه روشياتصميم بگيرد كه در چنين نقطه

كند. اگر در اين بخش از سيستم روش الف مناسب است، دليل بر آن نيست كه در تمام يم

ديگر نيز همين روش الف بهترين روش باشد. ممكن است يك  يديگر و سيستمها يابخشه

 يطراح در يك بخش از روش الف و در بخش ديگر از روش ب استفاده كند. اينها با هم تناقض

 يالف و ب و مزايا و معايب و كاربردها يآن است كه طراح بايد از روشها يندارند. نكته اصل

 د تا بتواند در زمان مناسب از هر يك از آنها استفاده كند.هر يك اطالع داشته باش

 توجه شود. مثاًل همان مثال مطرح شده در  يسازبايد مسائل مربوط به نصب و پياده يدر طراح

گام به گام يك سيستم را بياد بياوريد، كه  يسازپيرامون پيادهاز جلد دوم مجموعه،  3-4فصل 

كارگاه، خريد، انبار و  يمشتمل بر واحدها ييك سيستم در سازمان يسازمشكالت پياده

آن به  يكه قرار است بخشها يچنين سيستم يكرد. در هنگام طراحيرا مطرح م يحسابدار

بايد به  يشوند و اين بخشها با يكديگر در ارتباط هستند، طراح يسازصورت گام به گام پياده

به صورت  1وجود داشته باشد. مثاًل يك درگاه واسط يسازانجام شود كه امكان پياده يصورت

 يمبادله اطالعات بين زيرسيستمها در طراح ي، موقتا و مجازًا برايافزاريا سخت يافزارنرم

به صورت موقت و تنها در ابتدا و زمان نصب مورد  يشود. چنين بخشهائ يبينسيستم پيش

گيرند. از جمله همين موارد يستفاده قرار نمگيرند و پس از نصب ديگر مورد اياستفاده قرار م

انتقال اطالعات سيستم موجود به سيستم جديد را نام برد كه  يبرا يهائواسط يبينتوان پيشيم

 اغلب سيستمها كاربرد دارند. يسازدر پياده

 در  يو موارد غير ثابت در سيستم انجام شود. مثاًل وقت يبايد مستقل از خصوصيات فرد يطراح

است و مثاًل در  يخاص يخصوصيات و ويژگيها يوجود دارد كه دارا يسازمان كارمند يك

شود كه به اين  يطراح يامختلف، توامًا تبحر دارد، نبايد سيستم به گونه يدو زمينه تخصص

و عدم وجود كس ديگر با چنين  يشخص مورد نظر وابسته باشد و در صورت رفتن و

                                                 
1 -  Interface  
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دچار مشكل شود. مگر آنكه امكان تربيت يا يافتن افراد ، سيستم در فعاليت خود يمشخصات

 كه مشابه همين خصوصيات را دارند وجود داشته باشد. يديگر

 

 يكرد، اما در انجام طراحيرا مشخص م يطراح نديفرا يكه تا كنون مطرح شد، چگونگ ينكات

مطالب و انجام موارد فوق دچار مشكل  يبندر جمعبزرگ، اغلب افراد د ييك سيستم، بخصوص سيستمها

 ياند و وداند چكار بايد بكند، اوراق و نمودارها و اشكال همه در اطراف پراكنده شدهيشوند. شخص نميم

مفيد  ياز چنين وضع يجلوگير يزير برا يكنند. رعايت و توجه به رهنمودهايگيج م يرا در انجام طراح

 رسد:يبه نظر م

 هراس نداشته باشيد. ياز طراح 

و يا  ياولين عامل شكست در انجام يك كار، ترس از انجام آن است. از انجام طراح

 شكست در آن واهمه نداشته باشيد.

 .از يك جا شروع كنيد 

داند از كجا شروع كند. اگر با يترين نقطه است. شخص نممعمواًل آغاز كار، سخت

رسد شروع كنيد. سردرگم نمانيد. يبه نظرتان مكه  يمواجه شديد، از هرجائ يچنين مشكل

را انجام دهيد. البته در اينكه ابتدا  ياگر بعدًا مجبور شويد به عقب برگرديد و اصالحات يحت

نيست. بلكه بحث بر سر آن است كه از  يشروع كرد بحث يبايد كار را بر ساختمان اصل

موضوع نباشيد. در تجربيات  سيستم شروع كنيد. چندان نگران اين يساختمان اصل يكجا

باشيد. اما با افزايش تجربه ميزان اين  يكاريهائممكن است مجبور به دوباره ياول طراح

 كاريها كمتر خواهد شد.دوباره

 .طبق برنامه عمل كنيد 

كنيد تمام  يداشته باشيد و طبق برنامه حركت كنيد. سع يدقيق و منظم يريزبرنامه

 يو غيرعمل يها غيرواقعكنيد. اما بايد توجه كنيد كه برنامه يبينموارد را در برنامه پيش

نباشد. دائمًا وضعيت كار خود را نسبت به برنامه بسنجيد. نكته قابل توجه آن است كه اين 

تر و عپروژه بسيار وسي يريزپروژه است. برنامه يانجام شده برا يريزبرنامه يبرنامه جدا
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شود كه در پروژه مطرح است. اما برنامه مورد بحث، محدود به يم يشامل تمام موارد

 از پروژه است. يشما بر قسمت مشخص يشخص يفعاليت طراح

 اگر بعدًا به اين نتيجه برسيد كه بايد  يحت را انتخاب كنيد. يهر چه سريعتر چهارچوب

 چهارچوب را عوض كنيد.

 .االمكان به صورت شكل و طبقه  يكاغذ و حت يآوريد رويهر چه به ذهن م يادداشت كنيد

اينكار استفاده كنيد.  ي( براA4كوچك )در حد يك چهارم برگ  يبياوريد. از فيشها يبند

يك فيش بنويسيد. در نوشتن فيشها دقت و  ياز تعداد زياد فيشها نترسيد. هر مطلب را رو

ودن و نامرتب بودن آنها نگران نشويد. در نوشتن فيشها بصرف نكنيد. از كثيف يحوصله زياد

 وقت تلف نكنيد. يك فيش ممكن است چند دقيقه ديگر دور انداخته شود.

 .ها و فلوچارت مثل نمودار جريان داده ياز نمودارهائ از اشكال به نحو مطلوب استفاده كنيد

 سيستم استفاده كنيد. 

 .را ننويسيد. يايد مستندات اصلنرسيده يارچوب قطعكه به چه يتا زمان سريع نتيجه نگيريد 

 از دو  يكنيد مطالب خود را به يك يسع كنيد. يبندمطالب را در ذهن خود و كاغذها طبقه

، بيان مطلب به شكل بندبند شده و يبندثبت كنيد. منظور از طبقه يبندصورت شكل يا طبقه

ها خانه، در تغييرات لوله يمير و بازسازاست. مثاًل در هنگام تعيين موارد تع يمراتبسلسله

 نويسيد:يم

o يآب مصرف يهالوله 

 آب گرم يهالوله 

 آب سرد يهالوله 

o آب شوفاژ يهالوله 

 رفت يهالوله 

 برگشت يهالوله 

مربوط به يك  يمطرح شده در يك فيش، جامع نباشد نگران نباشيد. فيشها يبنداز اينكه طبقه

 يمشخص يعموم يبنداينكار استفاده كنيد. طبقه يدان يا امثال آن براجا قرار دهيد. از برگهموضوع را در يك

قرار دهيد. هميشه يك طبقه، با عنوان مسائل متفرقه هم داشته  يبندداشته باشيد كه فيشها را طبق آن طبقه
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گنجيد، بالفاصله آن را در آن طبقه قرار يز طبقات نمكه يك فيش جديد در هيچ يك ا يباشيد تا در صورت

 طبقه جديد نشويد. يدهيد و همان لحظه گرفتار فكر كردن رو

 كنيد.  يهر طبقه را مرتب و ادغام و احيانًا بازنويس ي. هر چند وقت يكبار فيشهامرتب كنيد

ردن يك طبقه به اضافه ك يطبقه متفرقه را نيز هر چند وقت يكبار مرتب كرده و اگر لزوم

 جديد در فيشها وجود دارد اينكار را بكنيد.

 .كنيد هيچ چيز  يزائد، افكار زائد را حذف كنيد. سع يدائمًا عوامل زائد، فيشها حذف كنيد

 در موارد كار شما نباشد. يزائد

 را حذف كنيد. ياضاف ياجزا و موضوعات را ساده كنيد. يطرح ذهن 

 .و  يبندها و اتاق كار را تميز كنيد و كاغذها را دستهدائمًا برگه به نظافت محيط توجه كنيد

 اضافات را دور بريزيد.

 .كنيد محيط كار شما منظم بوده و به هم ريخته و درهم نباشد.  يسع به نظم محيط توجه كنيد

 يشما نيز منتقل شود، و نظم محيط باعث آرامش ذهن يتواند به طراحيم ياين به هم ريختگ

 شود.يز بهتر شما مو تمرك

 كنيد، طرح شما شامل  يمطمئن باشيد كه هر گونه كه طراح آل مطلق نباشيد.بدنبال ايده

 داشته باشد. يكنيد طرح ارائه شده نقص كمتر يخواهد بود. تنها سع ينقصهائ

 كنيد همواره از يك نام استفاده كنيد. بهتر است  يسع كنيد. يفعاليتها و بخشها را نامگذار

بسيار مخفف و متعدد كه به خاطر سپردن  يكننده موضوع باشند. نامها يكوتاه و تداع نامها

 آنها مشكل باشد مناسب نيستند.

 .در هر مرحله تنها به موضوعات همان مرحله و  در تفكر، سطوح موضوع را رعايت كنيد

 د.ديگر فكر كنيد. فكر خود را بيش از حد وارد جزئيات نكني يارتباطات آن با بخشها

 .حل  انجام دهيد، يا راه يدرست يبندتوانيد جمعيبينيد نمياگر م به فكر خود فشار نياوريد

رها كرده و به استراحت بپردازيد. در مدت استراحت،  يرا مدت يبيابيد، كار طراح يمناسب

مغز  ياصاًل به مسئله فكر نكنيد و فكرتان را از مسئله مورد نظر خارج كنيد. در چنين شرايط

خود خواهد داشت و در عين اينكه ظاهرًا به موضوع  يهااستنتاج يبرا يشما فرصت بهتر

مسئله است. بگذاريد مغزتان  يكنيد، مغز در حال يافتن راه حل مناسب برايفكر م يديگر
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خواب عميق به پيدا  ياوقات يك چرت، يا حت يكارش را بكند. به او فرصت دهيد. گاه

 كند!.يكمك مكردن راه حل مناسب 

 با يتاكيد داريد، اما وقت يريزبرنامه يدر عين اينكه بر اجرا .1نگران دير شدن كار نباشيد 

 يچاره دير شدن كار را به مجموعه كارها و راه يشويد، حل مشكل نگرانيمواجه م يمشكل

 مغز خود اضافه نكنيد. اينكار تنها سرعت پردازش مغز شما را كمتر خواهد كرد.

 در كار خود موفق است كه بتواند مفاهيم،  يطراح است. ياهميت بسيار يدارا يبندطبقه

كنيد در تعيين طبقات  يكند. سع يبندطبقه يترمطالب و عناصر را به صورت بهتر و مناسب

دهيد، يانجام م يبا آن سروكار داريد و بر آنها عمليات ذهن يكه در هنگام طراح يو سطوح

كه بيش از اين تعداد در يك  يعنصر وجود نداشته باشد. در صورت 7از در هر سطح بيش 

و كوتاه مدت انسان،  2سطح وجود داشته باشد، آنرا به چند سطح بشكنيد. احتماالً حافظه موقت

 دهد. يعنصر را در خود جا 7تواند يطور معمول م به

 را  يت طراحو سياس ي، خط مشيكار طراح يدر ابتدا مشخص حركت كنيد. يبا خط مش

رسيدن به اهداف مشخص كنيد. مثاًل مشخص كنيد كه محور تالش شما در استفاده از  يبرا

 است. يتوزيع يافزارنرم يسيستمها

 كنيد و سپس به  يبندموجود در سيستم را دسته يابتدا فعاليتها استفاده كنيد. يبنداز دسته

 انجام فعاليتها بپردازيد. يتعيين روشها

 

 

را بايد  ي، اصواًل چه چيزيطراح نديفرادر  يكه طراح بايد بداند، آنست كه و ياز چيزهائ ييك

هستند؟  يطراح يچيست؟ آيا تنها نمودارها يا ساختمان سيستم، خروج يتوليد كند و محصول فعاليت طراح

 داشته باشد: ها و مستندات زير را در بريتواند خروجيم يانسان - ييك سيستم سازمان يطراح

 مدت و ميان مدت سازمان.دراز مدت، كوتاه يها و سياستهايخط مش 

                                                 
 اين را مديران پروژه نشنوند!  - 1

 
2 - Temporary  
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 .ساختمان كل سيستم و زير سيستمها 

 سازمان و خصوصيات آن. يچارت سازمان 

 سازمان. يشرح وظايف مشاغل، پرسنل و واحدها 

 ام استخد يهاهر يك از مشاغل موجود در سازمان و رويه يالزم برا يهايخصوصيات و ويژگ

 .يو بكارگير يانتخاب،كار آموز يمانند روشها يپرسنل ياين مشاغل. تكنيكها

 انجام فعاليت پرسنل. يدستورالعملها 

 انجام كار. ياستانداردها 

 مورد استفاده در سيستم. يو محور ياساس ياالگوريتمها و روش 

 انجام فعاليتها و عمليات. يها و چگونگنديفرا 

 ارتباط بين بخشها و زيرسيستمها و كليه عناصر موجود در سيستم. يچگونگ 

 سازمان. يخارج يو حت يها و مقررات داخلنامهآئين 

 سازمان. يو قرار گرفتن عناصردر محيط فيزيك يبندتقسيم يو چگونگ يسازمانده 

 از رنگ ديوارها گرفته تا تجهيزات، ابزار و وسائل كار. يخصوصيات محيط كار 

 مورد استفاده. يهاها و برگهشكل فرم 

 به اطالعات. يدستياب يهاو مكانيزم يبايگان يو خصوصيات و روشها يبايگان 

 ها در سازمان.و داده ياطالعات يساختمان بانكها 

 كنترل و  يهااعمال هر يك و مكانيزم يموجود در سيستم و خصوصيات و چگونگ يكنترلها

 فعاليتها. يبازده

 ن، تخصيص و استفاده از منابع.تامي يمنابع و چگونگ 

 افزار.نرم يساختمان اصل يطراح 

 و اتصال تجهيزات و ... ايرايانه يهاافزار. نظير شبكهسخت -ايرايانه سيستم مكانيزه يطراح 

 افزار.نرم -اي رايانهساختمان سيستم مكانيزه  يطراح 

 برنامه انجام، داليل انجام كار،  انجام، يجزئيات كارها )زمان، مكان، انجام دهندگان، چگونگ

 حجم و ...(.

 و كيفيت كار. يمعياركارائ 

 گيرنده.و تصميم يگير، زمان تصميميگيرتعيين دقيق نقاط تصميم 
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 در اين نقاط. يگيرتصميم يو معيارها يگيرخصوصيات نقاط تصميم 

 ورود، زمان، حجم، ....( يسيستم )شكل، مباد يوروديها 

 مقصد، زمان، حجم، ...(سيستم )شكل يخروجيها ، 

 شود(. يسيستم. )چگونه سيستم جديد بايد نگهدار ينگهدار يدستورالعملها و روالها 

 سيستم. ينگهدار يساختار واحد سيستمها برا 

 يتعمير و نگهدار يهاتجهيزات و فرمها و دفترچه يدستورالعملها و روال تعمير و نگهدار 

 تجهيزات.

 ... 

 يهابه حجم پروژه ممكن است به صورت يك مستندات و كتابچه ياز اين مستندات بستگ يبرخ

جداگانه و يا در يك كتابچه ايجاد شود. اما به هر حال تمام موارد ذكر شده فوق، بايد در مستندات مطرح و 

 يير موارد برامشخص شده باشد. مستندات سيستم بايد تمام موارد را مشخص كنند. تامين منابع، كنترل و سا

شود و هركدام از عناصر، بدانند كه بايد از كجا  يبينتمام عناصر و تمام شرايط و حاالت در سيستم پيش

 بيايند و به كجا بروند و چه كاربكنند و همه اينها در مستندات ثبت شده باشد:

 

داند، همه ياو بر خداست، او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را م يدر زمين نيست، مگر اينكه روز يا"و هيچ جنبنده

 ثبت است." ياينها در كتاب آشكار

 

 

آن را نمايش دهيد. نمايش دادن  يكنيد، بايد بتوانيد به نوع ياينكه بتوانيد يك سيستم را طراح يبرا

 يخواهيد شكليم يكردن يك سيستم الزم است. مثاًل وقت يتوضيح دادن و بحث كردن و عمل يسيستم برا

توانيد با جمالت و كلمات يبيان كنيد، نم ييك مهندس معمار يتان داشته باشد، برارا كه دوست داريد خانه

خانه مورد  يداريد و شكل كليتوضيح دهيد. بنابر اين يك تكه كاغذ برم يو يبرا يا به سادگمفهوم خود ر

نقشه ساختمان را در ذهن خود تجسم  يهم وقت يكشيد. مهندس معماريآن م يرو يو ينظر خود را برا

                                                 
  6هود  - 1
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تشريح كند.  كه قرار است خانه را بسازند، با كلمات شكل ساختمان را يشما يا كسان يتواند برايكرد، نم

هم نقشه ساختمان  ياز آب در خواهد آمد. بنابراين و يچه در اين صورت معلوم نيست كه خانه شما چه شكل

سازد. اين نقشه يا ماكت، يك مدل از خانه شما است. ياز آن را م يماكت يكشد و يا حتيكاغذ م يرا بر رو

ن را بطور دقيق توضيح دهيد، جمالت و كلمات البته اگر بتوانيد با كلمات و جمالت نيز نقشه يك ساختما

مورد نظر شما يك مدل از ساختمان خواهد بود. پر واضح است كه مدل از نوع نقشه يا ماكت، وضوح بسيار 

 نسبت به مدل از نوع جمالت و كلمات دارد. يزيادتر

 

 يك مدل برشمرد: يتوان برايخصوصيات زير را م

  ،ياست. به عبارت ديگر اگر بتوانيم عناصر و اجزا ياز يك سيستم واقع يمجاز ينمايشمدل 

سيستم )مثاًل بر كاغذ( نمايش دهيم، يك  يواقع يغير از فضا يمرتبط يك سيستم را در فضائ

 شود.يناميده م يمجاز يسيستم، فضا يواقع يغير از فضا يايم. فضائمدل ايجاد كرده

 يك ماكت از يك خانه  يكنيم. مثاًل وقتياستفاده م 1هانمادها و نشانه نمايش يك مدل، از يبرا

 يسازيد، يك تكه چوب كه شبيه درب ساخته شده، نشانه درب ساختمان است. و يا وقتيرا م

با قطر مشخص نشان دهنده درب ساختمان  يكشيد، دو خط موازينقشه يك ساختمان را م

 هستند.

 دهد و ضمنًا ارتباطات بين عناصر و اجزاء يك سيستم را نشان ميك مدل تمام عناصر و اجزاء ي

شود يدهد. مثالً در همان نقشه خانه، شكل كليه اتاقها، هم به صورت مجزا نشان داده ميرا نشان م

سازند. به عنوان مثال مشخص يخانه را م يكه اتاقها در كنار يكديگر، شكل اصل يو هم وقت

 آخر... يشود و الياتاق ديگر باز م يكجا شود كه درب اين اتاق دريم

 دهد. به عبارت ديگر يانجام م يدهد كه سيستم واقعيرا از خود نشان م ييك مدل همان رفتار

در جريان مسير هوا از خود  يواقع يدر صورت اعمال شرايط مشابه، همان گونه كه يك هواپيما

دود نيز همان رفتار را از خود نشان  دهد، ماكت و مدل آن هواپيما در تونليمقاومت نشان م

ساختمان، دقيقًا همان مساحت زير  يخواهد داد. يا در همان مثال نقشه ساختمان، مساحت زيربنا

را دارد كه  ينقشه همان مساحت يموجود در نقشه )با در نظر گرفتن مقياس( خواهد بود. يعن يبنا

                                                 
1 -  Symboles 
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ور دادن يك لوله از يك مكان به مكان عب يخواهد داشت. يا اگر در نقشه برا يساختمان نهائ

نيز چنين  ي( يك ديوار باشيم، در ساختمان واقعيديگر مجبور به سوراخ كردن )به صورت مجاز

 بايد انجام شود و ديوار بايد سوراخ شود. دو محدوديت در اين تقليد رفتار وجود دارد: يرفتار

 محدوديت اول -الف 

است. مثاًل اگر درجه حرارت تونل دود  يشرايط خاصاين تقليد رفتار محدود به ايجاد 

صفر برسد ممكن است بدنه ماكت خرد شود.  يدرجه باال 50درجه زير صفر يا  50در سطح 

از شرايط، رفتار  يچنين نيست. پس يك مدل در يك محدوده خاص يواقع ياما هواپيما

 كند.يرا تقليد م يسيستم واقع

 محدوديت دوم -ب 

تواند همه خصوصيات آنرا تقليد يرا ندارد و نم يصيات سيستم واقعيك مدل همه خصو

توان فرود و يتواند خود پرواز هم بكند. يا نميكند. مثاًل همان مدل هواپيما در همان لحظه نم

تقليد مسير جريان هوا در هنگام پرواز  يصعود را با آن آزمايش كرد. بلكه آن مدل فقط برا

 كند.ياز رفتار سيستم را تقليد م يل، بخشساخته شده است. پس يك مد

 ".در مثل مناقشه نيستآورند كه "يدو محدوديت فوق، اين جمله را به ياد ما م

 شود:يمدل ارائه م يبا توجه به خصوصيات ذكر شده، تعريف زير برا

 يمجاز ينمادين از اجزاء، عناصر و ارتباطات بين عناصر يك سيستم در فضائ يمدل نمايش"

 ."كندياز رفتار سيستم را تقليد م ياز شرايط، بخش يااست، كه در پاره

 

 از اين انواع عبارتند از: يها وجود دارند. برخاز مدل يايجاد، انواع مختلف ياز نظر چگونگ

  

اين كند. ياين نوع از مدل، با توصيف و بيان عبارات و كلمات، يك سيستم را تشريح م

 ييك سيستم سازمان يها و اجزانديفرادر توضيح عملكرد  يبسيار زياد ينوع از مدل كارائ

 دارد. يانسان -
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دهد. اين ييك سيستم را نشان م ياين نوع از مدل، بوسيله نمودارها و اشكال، چگونگ

ها و نديفراانجام  يدر تشريح ساختار سيستم و چگونگ يبسيار زياد ينوع از مدل، كارائ

 دارد. يانسان - يارتباطات بين عناصر يك سيستم سازمان

  

 -بزرگتر  ياوقات هم اندازه يا حت يكوچكتر )برخ يهااين نوع از مدل، با ساختن نمونه

شود. اين نوع از مدل معمواًل در تشريح يايجاد م يمثاًل در مورد ملكولها( از سيستم واقع

قرار  ينظير چگونگ يندارد، بجز در موارد يكاربرد يانسان - يسازمان يسيستمهاساختار 

 گرفتن ميزها و اتاقها و مراجعه افراد و...

  

كند. اين نوع از ي، رفتار يك سيستم را تقليد ميرياض ياين نوع از مدل، بوسيله فرمولها

ها و و كنترل و سنجش روش يارزياب يبرا يانسان - يسازمان يها در سيستمهامدل

 دارند. يكاربرد فراوان ياقتصاد يارزياب يها، بخصوص در زمينهيسازشبيه

  

-رايانهدانست كه در يك سيستم  ياز مدل رياض يتوان شكل خاصياين نوع از مدل را م

ها نديفرا يازسشبيه يكند. اين مدلها معمواًل براياي ايجاد شده و رفتار سيستم را تقليد م

 دارند. يدر كليه سيستمها استفاده بسيار
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گيرد، يبيشتر مورد استفاده قرار م يانسان - يسازمان ياما آنچه كه در تجزيه و تحليل سيستمها

دهد. نمودار در تجسم و تصور ياز يك مدل را نشان م يانمونه 8-1و نمودار است. شكل  يترسيم يمدلها

كند. درك مفاهيم و خصوصيات از طريق تصاوير، يم يسيستم در ذهن طراح و ساير افراد، كمك شايان

شود. البته نبايد مدل را با نمودار اشتباه گرفت. مدل، نمودار نيست. يتر انجام مبسيار بهتر، سريعتر و واضح

 توانيم از نمودار استفاده كنيم.ينمايش مدل م يابلكه بر

  

 

ايجاد يك مدل وجود ندارد. اما در يك رهنمود  يبرا يروش جامع و دقيقًا تعريف شده و مشخص

از عناصر موجود در سيستم را رسم  ي، بايد ابتدا نموداريايجاد يك مدل ترسيمات يتوان گفت، برايم يكل

سيستم و ساير موارد را در آن  يها، اجزاتوان رابطهيبر آن، م ي(. سپس با اعمال تغييرات9-1نيد )شكل ك

 يهايبندبا هم در دسته يابه گونه 9-1، همان عناصر مطرح شده در شكل 10-1مشخص كرد. مثاًل در شكل 

، 11-1گيرد. در شكل يم سازمان بدين ترتيب شكل يسيستم يا واحدها ياند و بخشهاقرار گرفته يخاص

، نوع 12-1شود و در شكل ي( مشخص مياز ارتباطات بين اجزاء )در اين شكل ارتباطات مال ينوع خاص

مختلف  ي( بين اجزاء به همراه تفكيك بخشها و واحدهايو اجرائ ياز ارتباطات )ارتباطات ادار يديگر

هم  يطلق شفاف كشيده شود و به شكل مناسب رو يتواند بر رويشود. اين نمودارها ميسازمان مشخص م

كه كليه ارتباطات موجود بين عناصر سيستم در ابعاد مختلف مشخص شود. همچنين  يقرار گيرند، به نحو

تر و اعمال تغييرات را ساده يكه به همين منظور ايجاد گرديده است نيز كار طراح يافزارهائاستفاده از نرم

  [WLB88]نمونه يك مدل از سيستم -8-1شكل
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نمايش يك مدل، بايد استانداردها و قواعد  يآن است كه در ترسيم يك نمودار براكند. نكته قابل توجه يم

، يك مربع يك يتواند يك عنصر اجرائي، يك مثلث ميقبل يرا تعيين نمود. مثاًل در همان نمودارها يخاص

 پرسنل، يك دايره.... باشد.

 

مدل كردن آنچنان زياد باشد كه كشيدن آنها در  يممكن است عناصر موجود در يك سيستم، برا

شده و در يك نمودار سطح باال،  يبندابتدا عناصر طبقه ييك صفحه كاغذ ممكن نباشد. در چنين شرايط

چندين  يهر يك از عناصر موجود، كه خود حاوشود، سپس يسيستم ترسيم م يو ساختار اصل يعناصر اساس

 يكند. نكته اصليشود. اين كار تا چندين سطح ادامه پيدا ميتشريح م يعنصر ديگر هستند در نمودار ديگر

-1اوليه مشتق شوند )شكل  ي، از يك نمودار مفهوميايجاد پيوستگ يآن است كه بايد همه نمودارها برا

13.) 

  

 

گيرند. با توجه به محدوديت ييك سيستم مورد استفاده قرار م يسازدر مدل يمتعدد ينمودارها

در فصل  الدر اين فصل و نمودارهاي يوامها و فلوچارت سيستم نمودار جريان داده دومطالب اين كتاب، 

از نمودارها را بشناسد و مزايا و  يبايد تعداد مناسبيك طراح خوب . دنگيريمختصرًا مورد بحث قرار مسوم 

  [WLB88]شكل مبنائي يك سيستم و اجزاء آن -9-1شكل
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معايب و كاربرد هر يك را بداند و با توجه به موضوع و زمينه سيستم مورد نظر، از هر يك از آنها در موقع 

 .1نياز استفاده كند

 

از نمودارها وجود  ييك مدل هستند. انواع مختلف ينمايش ترسيم يمناسب برا ينمودارها، ابزارها

 كاربردها و مزايا و معايب خاص خود هستند. يدارند. هر يك از نمودارها دارا

ها است. اين نمودار همانطور كه از نام آن پيدا ترين نمودارها، نمودار جريان دادهاز متداول ييك

دهد. اين نمودار، سيستم يشود، نشان ميكه بر داده انجام م يها و پردازشاست، سيستم را بوسيله جريان داده

گانه استفاده  4مايش اين عوامل ن يرا كه برا ينمادهائ 14-1كند. شكل يعامل مدل م 4را با استفاده از 

ها وجود دارد نمودار جريان داده يدهد. الزم به تذكر است كه دو روش و دو نوع نماد برايشود، نشان ميم

. به هر 3كه شيوه و مفاهيم ترسيم نمودار در هر دو روش يكسان است و تنها تفاوت در شكل نمادها است

                                                 
 مراجعه به مراجع و يادگيرى نمودارهاى ديگر، به خواننده محترم واگذار شده است   - 1
2 -  Data Flow Diagram 
براى نمايش برخى از نويسندگان، روش دوم را براى نمايش سيستمهاى مكانيزه و روش اول را   - 3

 دانند، اما بر اين مسئله اتفاق نظر وجود ندارد.سيستمهاى دستى مى

 

 يك سيستم و اجزاء آن كه واحدهاي -10-1شكل

 [WLB88]آن مشخص شده است 
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مطرح شده در اين كتاب  يروش استفاده كنيد. در ترسيم نمودارها توانيد از هر يك از اين دويحال شما م

 ما از روش اول استفاده خواهيم كرد.

 گانه مورد بحث عبارتند از: 4عوامل 

 

مختلف سيستم در جريان ها و اطالعات بين بخشها و عناصر در يك سيستم، داده

كند. يمختلف سيستم را برقرار م يها است كه ارتباط بين اجزاهستند. اين جريان داده

آن يك پيكان )فلش( قرار دارد نشان  يها بوسيله يك خط كه در يك انتهاجريان داده

شان ن يشود. در اين نمودار برايشود. جريان داده در جهت پيكان مورد نظر انجام ميداده م

پيكان در يك جهت دارند استفاده  يدادن جريان دوطرفه، بايد دو خط كه هر يك دارا

خط جريان  يشود و استفاده از يك خط با دو پيكان در دو سر آن مجاز نيست. بر رو

كشيده  يشود. خطها معمواًل به شكل منحنيدر جريان نوشته م يهاها، موضوع دادهداده

 يگرفتن مرخص نديفراها را در از يك نمودار جريان داده يانمونه 15-1شود. شكل يم

 ها استفاده شده است.دهد كه در آن از خطوط جريان دادهييك كارمند نشان م

 

شود. پردازش به شكل يك دايره )يا يها انجام ماست كه بر داده ينشان دهنده عمليات

پردازش در ميانه دايره  شود. موضوعي( نشان داده م1گرد شده يهايك مستطيل با گوشه

                                                 
 كونيك شده  - 1

 يك سيستم و اجزاء آن و -11-1شكل

 [WLB88]ارتباط مالي بين اجزاء 
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خط جريان داده وارد شونده و  ييك يا تعداد يشود. هر دايره پردازش بايد داراينوشته م

كه يك دايره پردازش،  يخط جريان داده خارج شونده باشد. در صورت ييك يا تعداد

 يل منطقاشكا ينداشته باشد، نمودار دارا يايا داخل شونده ياهيچ خط خارج شونده

نشان دهنده  15-1نيست. شكل  يو خروج يبدون ورود ياست، زيرا هيچ پردازش

 شود.يانجام م ياست كه در گرفتن مرخص يپردازشهائ

 

 

 ياستفاده بعد يبرا يموقت يا دائم در محلهائدر يك سيستم، بايد اطالعات به طور 

شود يها انجام مذخيره و ثبت معمواًل در دفاتر و پرونده يذخيره شوند. در يك سيستم دست

نمايش يك انباره  يشوند. براياي، اطالعات در فايلها ذخيره مرايانهو در يك سيستم 

وشه سمت راست آن بسته كه گ يافق ي)يا دو خط مواز يافق ياطالعات از دوخط مواز

شود. موضوع اطالعات ذخيره شده نيز در ميان دو خط يشده است( طبق شكل انجام م

 شود.يثبت م يكارمند در پرونده و ي، مرخص15-1شود. در شكل ينوشته م يمواز

 

كند يرا توليد م ييك عنصر يا موجوديت كه در داخل يا خارج سيستم، خود اطالعات

يك  يشود. مثاًل مشتريرساند، بوسيله يك مربع نشان داده ميرا به مصرف م يو يا اطالعات

                                                 
 

 يك سيستم و اجزاء آن و ارتباط اداري -12-1شكل

  [WLB88]و اجرائي و تفكيك واحدها 
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است. يا يك واحد ديگر كه با اين واحد مبادله اطالعات  يفروشگاه يك موجوديت خارج

، يك 15-1است. همانند مثال نشان داده شده در شكل  يكند نيز يك موجوديت خارجيم

 محسوب شود. يتواند يك موجوديت داخليد مكارمن

شود. همان نمودار نشان داده ينمايش يك نمودار با استفاده از روش دوم نيز به شيوه مشابه انجام م

با استفاده از شيوه دوم، نمايش داده شده است. در هر دو شكل، كارمند  16-1، در شكل 15-1شده در شكل 

و تاييد انجام  ياين درخواست، پردازش بررس يكند. بر روياعالم م يمرخص يدرخواست خود را برا

شود. عدم موافقت به شخص كارمند و موافقت به دو پردازش يشود و موافقت يا عدم موافقت اعالم ميم

اين  يشود. يك پردازش، تعيين شخص جايگزين و روال انجام كارها در مدت مرخصيرائه مكننده ديگر ا

كارمند است  يبرا يكارمند به كارمند ديگر و پردازش ديگر، عمليات ثبت و محاسبه و صدور برگ مرخص

 شود.يثبت م يشود و نيز در پرونده ويبه كارمند داده م يكه اين موارد در برگ مرخص

 يمشخص نيست كه چه شخص يكند. يعنيها، انجام دهنده كار را مشخص نمجريان دادهنمودار 

 يدهد. آيا يك نفر است يا چند نفر. يا مشخص نيست كه چه كسيرا انجام م يو تاييد مرخص يكار بررس

 يو تاييد مرخص يكند. مثالً ممكن است يك مدير، هم بررسيرا مشخص م يشخص جايگزين و روال كار و

شخص كارمند  يرا برا يانجام دهد و هم شخص جايگزين را و خود كارمند، روال انجام كار در نبود و را

 SIL89]م ش[مراتبي يك سيستم مدل و نمودارهاي سلسله -13-1شكل
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رساند و چندان يها را مها منطق و مفهوم پردازش سيستم بر دادهجايگزين مشخص كند. نمودار جريان داده

عمليات را مشخص  يتيب اجراها ترندارد. در حقيقت نمودار جريان داده يعمليات تاكيد يبه مراحل و اجرا

اين نمودار را ايجاد كرد كه ترتيب نيز در آن مشخص شود. مثاًل همان  ياتوان به گونهيكند. البته مينم

نشان دهنده ترتيب انجام كار است. اما در  ياتا اندازه 16-1و  15-1 ينمودار مورد بحث در شكلها

 خيص نيست.قابل تش يتر، ترتيب به سادگپيچيده ينمودارها

را به ياد بياوريد(.  7-1خريد است )شكل  نديفرا يهانشان دهنده نمودار جريان داده 17-1شكل 

خريد به  نديفرا، عدم تاكيد بر ترتيب 7-1نشان داده شده در شكل  يدر مقايسه اين نمودار با نمودار ترتيب

 وضوح قابل مشاهده است.

 

 يارا در اطالعات نداده يا محاسبه يمانند ورود اطالعات، خروج اطالعات و ... كه تغيير يفعاليتهائ 

الف،  18-1شود. مثاًل در شكل يدهند، به صورت يك دايره پردازش ثبت نميرا بر آن انجام نم

 يات اتومبيل، ثبت اطالعات عوارض در فايل و چاپ مجوز عبور، غير ضرورورود اطالع يهادايره

عمليات  يب، كشيده شود. از دايره پردازش فقط برا 18-1و نادرست است و اين نمودار بايد به شكل 

 اي. رايانهبرنامه  يدستورالعملها ياستفاده شود، نه برا

 هاي پردازش است.و صحيح دايرهاي ديگر از بكارگيري غلط الف و ب، نمونه 19-1شكل 

 انجام شود  يدر مورد پرسنل يا واحدها، فقط در صورت يخارج - ياستفاده از مربع موجوديت داخل

كارمند به عنوان  15-1كه آنها به عنوان يك عنصر مستقل محسوب شود. مثاًل در همان مثال شكل 

 هااجزاء نمودار جريان داده -14-1شكل
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كشيدن  يشود. وليرفتن دارد يك موجوديت مستقل محسوب م ييك شخص كه قصد مرخص

، صحيح نيست. افراد انجام يو تاييد مرخص يگيرنده پردازش بررسشخص مدير به عنوان تصميم

 شوند.يها مشخص نمدهنده پردازش، در نمودار جريان داده

  ياز كشيدن يك نمودار در دو صفحه يا بيشتر خوددارهر نمودار تنها در يك صفحه كشيده شود و 

تقسيم  يمتعدد يباشد، بايد آنرا به نمودارها يتعداد عناصر زياد يكه نمودار دارا يشود. در صورت

و اوليه از كل سيستم را در نظر گرفته و سپس با كشيدن  ياين كار ابتدا يك سطح مفهوم يكرد. برا

 ينمودار مفهوم 20-1شود. شكل يتر نشان داده ميبه شكل جزئديگر، يك دايره پردازش  ينمودار

 يخارج ياز موجوديتها I1و I2وارد شده  يهادهد كه بر دادهي)سطح صفر( يك سيستم را نشان م

E2 وE1 يخروج يهاپردازش انجام داده و داده O3 وO2 وO1 يخارج يموجوديتها يرا برا 

E4 وE3 وE2 شود يهمين سيستم نشان داده م ينمودار سطح بعد 21-1كند. در شكل يارسال م

 يسطح بعد ياز نمودارها ي، يك22-1كند. و شكل يسيستم را مشخص م يكه جزئيات پردازش اصل

كند. نكته قابل توجه آنست كه يك دايره پردازش، در يرا مشخص م P5 نديفرااست كه جزئيات 

ست عالوه بر در بر داشتن چند دايره پردازش، ها، ممكن اهنگام تجزيه به يك نمودار جريان داده

 اي از يك نمودار جريان داده در فرايند گرفتن مرخصينمونه -15-1شكل
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به انباره  22-1باشد. در شكل  يخارج ييا حت يو موجوديت داخل يانباره اطالعات يشامل تعداد

 توجه كنيد. DS2 ياطالعات

 ينمودارها بايد به شكل مناسب و صحيح انجام شود. يعن يتوجه داشت كه تجزيه سلسله مراتب بايد 

را كه از  P3، كه پردازش 23-1نمودارها در سطوح متفاوت بايد با هم سازگار باشند. مثاًل در شكل 

است و هيچ  O2و  F3 يدو ورود يدارا P3دهد، يمشتق شده است نشان م 21-1نمودار شكل 

 ييك خروجو  F3و F4 يدو ورود يدارا P3، 21-1كه در نمودار شكل  يندارد. در حال يخروج

O2 است.تجزيه به شكل نادرست انجام شده ياست. بنابراين يك جا 

 مشخص  ياز موارد نيز ابتدا سطوح پائين يشود و در برخيانجام م 1موارد از باال به پائين يتجزيه در برخ

 .2گردديتعيين م يو سپس سطوح باالئ

                                                 
1 - Down-Top 
2 -  Up-Bottom 

 ها در فرايند اي از يك نمودار جريان دادهنمونه -16-1شكل

 با استفاده از روش دوم نمايشي -گرفتن مرخصي
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 يموجود در سيستم انجام شود. يعن يزيرين بايد بر اساس رخدادها يتجزيه يك نمودار به نمودارها 

انجام  1هر نمودار بايد مشخص كننده يك رخداد كاماًل مشخص و قابل تفكيك باشد. يك رخداد

كه منجر  يادر سيستم و يا محيط اطراف آن است، به گونه ييك تغيير كاماًل مشخص و قابل شناسائ

يك رخداد است. يك رخداد يك  يدر سيستم شود. مثاًل گرفتن مرخص يبه انجام فعاليت معين

ه كه خود در سيستم ب ييك پردازش لزومًا يك رخداد نيست. معمواًل پردازش يپردازش است، ول

باشد، يك رخداد محسوب  يو نامگذار يمستقل و مشخص قابل تفكيك و شناسائ نديفراعنوان يك 

و خاص انتخاب كنيم، به  ييك پردازش، يك نام بامسم يتر اگر بتوانيم براشود. به عبارت سادهيم

د است. كه با آن سروكار دارند، بتوانند آنرا تشخيص دهند، آن پردازش يك رخدا يكه افراد ياگونه

دهند، در يك نمودار يرا انجام نم ي، فعاليت خاصيپردازش كه در يك جمع بند ياما نمايش تعداد

از  24-1را به شكل  يكه نمودار يصحيح نيست، زيرا آن يك رخداد مشخص نيست. مثاًل در صورت

-1مشتق كنيم، تجزيه به شكل درست انجام نشده است. زيرا كل نمودار شكل  17-1نمودار شكل 

                                                 
1 -  Event 

 هاي فرايند خريدنمودار جريان داده -17-1شكل
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اطالع از موضوع، بايد آنرا در نمودار سطح باالتر  يرساند و برايرا نم يرخداد يا فعاليت خاص 24

 ادغام نمود تا معنا و عملكرد آن مشخص شود.

 ها داشته باشند، در يك نمودار انباره يو هم خروج يبه خالف پردازشها كه حتمًا بايد هم ورود

و هم  يورود ييك انباره بايد در كل سيستم، هم دارا يشوند. ول يتوانند يك طرفه پر يا خاليم

داشته و پر شود و در نمودار  يتواند در يك نمودار ورودينباره مباشد. به عبارت ديگر يك ا يخروج

يا  يتحويل يكاال، انباره ليست17-1داشته و از آن استفاده شود. مثاًل در همان شكل  يديگر خروج

ديگر  ياند، اما حتمًا در نمودار، در همان نمودار مورد استفاده قرار نگرفتهيانباره اسناد حسابدار

 شوند.ياستفاده م

 االمكان يشود، حتيعام كه چند نوع اطالعات مختلف در آن ذخيره م ياطالعات يهااز كشيدن انباره

، تركيب 17-1، يك انباره در نظر گرفته شود. مثاًل درشكل يهر موضوع اطالعات ياجتناب شود و برا

با يكديگر و تشكيل يك انباره  يصادر شده و اسناد حسابدار ياعتبارات تامين شده، چكها يهاانباره

 نيست. يكار درست يبه نام اطالعات حسابدار

 و نوشتن عناوين در نمودار بايد: يدر نامگذار 

 ها باشد.از خود داده يها، تركيبدادهها و انبارهعنوان جريان داده -الف 

 پردازش از افعال معلوم استفاده شود. يهاعناوين دايره يبرا -ب 

 يتواند مفاهيم مختلفي" ميين نادقيق، گنگ و دو پهلو استفاده نشود. مثاًل عنوان "بررساز عناو -ج 

 اعتبار تاريخ". يآن بايد نوشته شود : "بررس يرا برساند. به جا

 عدم نياز به استفاده از دايره پردازش براي -18-1شكل

 كنند اي بر اطالعات نميهايي كه تغيير يا محاسبهليتفعا 
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 نشان دهنده 25-1ها بايد يا به دايره پردازش ختم شود و يا از آن آغاز شود. شكل جريان داده ،

 ها در يك نمودار است.ه از جريان دادهغلط و صحيح استفاد يبكارگير

 1ها تشريح شود، نه عمليات كنترل. در شكل جريان داده يها، فقط چگونگدر نمودار جريان داده-

كنترل و منطق كنترل استفاده شده  ينمايش و تشريح چگونگ يها براالف، از نمودار جريان داده 26

 ب نشان داده شود. 26-1است كه نادرست است. اين نمودار بايد به شكل 

 دايره 27-1نمودار، بايد بتوان يك كنترل واضح و سريع بر خطاها داشت. مثاًل در شكل  ياز رو ،

كار  يجا شود كه يكيندارد. بنابر اين مشخص م يهيچ خروج يدارد ول ي، سه ورودP1پردازش 

 ندارد. ياست و هيچ ورود يچهار خروج يدارا P2اشتباه بوده است. همينطور دايره پردازش  يطراح

 

تواند يك سيستم را نمايش دهد، بايد بدانيم يها، چگونه محال كه دانستيم يك نمودار جريان داده

 ها را ترسيم نمود.يان دادهتوان يك نمودار جريكه چگونه م

 رسد:يها، انجام مراحل زير مفيد به نظر مترسيم يك نمودار جريان داده يبرا

ها، گيرند را ليست كنيد. شامل فرمياكنون مورد استفاده قرار مكه هم يهائداده يهاانباره -1

 ها و....فايل

 موجود در سيستم را ليست كنيد. يهانديفراكليه رخدادها و  -2

 ها را كه مربوط به يك رخداد خاص است، ترسيم كنيد.يك بخش از نمودار جريان داده -3

 مختلف را باهم تركيب كنيد تا جائيكه يك نمودار واحد حاصل شود. يبخشها -4

  [PCC90]اي از بكارگيري غلط و صحيح دايره پردازشنمونه -19-1شكل
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  مجدد كنيد. ياگر الزم باشد آن را سازمانده -5

 

توان يآن مشخص شود، م يانجام فعاليتها و ترتيب اجرا يموارد كه الزم باشد تا چگونگ يدر برخ

نمايش الگوريتم اشتباه  ياز فلوچارت سيستم استفاده نمود. فلوچارت سيستم )با فلوچارت مورد استفاده برا

است كه  ينشان دهنده نمادهائ 28-1عمليات سيستم است. شكل  ينمايش ترتيب اجرا يبرا ينشود(، ابزار

ها مسر جريان عمليات را نشان گيرد. در اين نمودار پيكانيدر ترسيم فلوچارت سيستم مورد استفاده قرار م

 ياه نمونهنشان دهند 29-1شود. شكل يعمليات مشخص م يدهند و بدين ترتيب، مراحل و ترتيب اجرايم

 يك فلوچارت سيستم است. ياز بكارگير

 

 

از سيستم موجود را ايجاد كنيم، بايد بتوانيم بر اساس آن مدل سيستم  يپس از اينكه توانستيم مدل

ترسيم كرده و سپس با توجه به آن، مدل سيستم  از سيستم موجود را يابتدا مدل يكنيم. يعن يجديد را طراح

 اين كار دو روش عمده وجود دارد: يآوريم. برايجديد را بدست م

 بر مدل سيستم موجود و تغيير آن انجام شود. يمبتن يطراح -1

  [PCC90]سطح اوليه كل سيستم DFDسطح مفهومي نمودار -20-1شكل
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 يپردازيم تا مشكالتيتغيير آن مدر اين روش مدل سيستم موجود را ترسيم كرده و به 

كه در سيستم موجود وجود دارد بر طرف شده و به نيازها و اهداف سيستم جديد دست يابيم. 

آن  يسازكردن و پيادهياين روش نسبت به روش ديگر به واقعيت نزديكتر است و عمل

براين در هنگام سيستم موجود ايجاد شده است و بنا يتر است. زيرا سيستم جديد بر مبناراحت

ايم تا مدل را كه در مدل سيستم موجود اعمال كرده ياست همان تغييرات ي، كافيسازپياده

نيز اعمال كنيم. مشكل اين روش آن است كه در  يسيستم جديد حاصل آيد، در سيستم واقع

ير داشته باشيم، كار تغي يكه مشكالت سيستم موجود زياد باشد و ميزان تغييرات باالئ يصورت

به كار  يشود. اين روش در مورد سيستمهائيم يبسيار سخت و پيچيده شده و گاه غير عمل

 را الزم نداشته باشد. يآيد كه تغييرات چندانيم

 موجود انجام شود.سيستمبه مدلسيستم جديد ازابتدا و تنهاباتوجه يطراح -

 يشود. يعنيسيستم جديد كاماًل مستقل از سيستم موجود انجام م يدر اين روش، طراح

وجود ندارد و او قرار است يك سيستم كاماًل  يكند كه اصواًل سيستم موجوديطراح تصور م

كند. در اين ميان او تنها مدل سيستم موجود را به عنوان يك ديدگاه  يجديد را از ابتدا طراح

آنست كه بدين ترتيب، ساختمان سيستم جديد كاماًل در نظر دارد. مزيت مهم اين روش 

 ي، ساختمان اصليكه در روش قبل يشود، در حاليم يسيستم جديد طراح يمتناسب با نيازها

شد. در اين روش همه چيز از ابتدا، يبر اجزاء و روشها انجام م يشد و تنها تغييراتيحفظ م

  [PCC90]كل سيستم DFDسطح بعدي نمودار -21-1شكل
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كردن آن نسبت  يتر است، اما عملآلدهشود. اييم يسيستم جديد طراح يمتناسب با نيازها

را تحمل كند. اين  يو اساس يتر است، زيرا سازمان بايد تغييرات ساختارمشكل يبه روش قبل

 شود كه ساختار سيستم موجود اساسًا دچار مشكل باشد.ياستفاده م يروش در صورت

 يتركيببا  نيست. در حقيقت طراح يهيچكدام از دو روش ذكر شده به صورت مطلق، روش مطلوب

كه الزم است تا ساختار سيستم موجود  يپردازد. بخشهائياز اين دو روش، به ايجاد مدل سيستم جديد م

شود. به هر حال، يم يرا ندارند با روش اول طراح يكه چنين تغيير يتغيير كند از روش دوم و بخشهائ

سيستم جديد بايد به سيستم موجود هم توجه كامل داشته  يدر هنگام استفاده از روش دوم، در طراح يحت

 .باشيم

 P5 [PCC90]داخل فرايند  DFDسطح بعدي نمودار -22-1شكل

 تناقص با شكل سطح باالتر)دو مورد( P3يك شكل اشتباه از فرايند -23-1شكل
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 شود:ييك سيستم در نظر گرفته م ي، دو نوع مدل برايدر حالت كل

 

كه انجام  يشود، با همان ترتيبيرا كه واقعا در سيستم انجام م يدر اين مدل، عمليات

 شود.يشود، نشان داده ميم

 

 نمودار نشان دهنده يك رخداد خاص نيست -هااي از تجزيه نادرست فعاليتنمونه -24 -1شكل

  [PCC90]يري غلط و صحيح جريان دادهاي از بكارگنمونه -25 -1شكل
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شود. يو ترتيب آن نشان داده م يدر اين مدل، فعاليت سيستم، بدون توجه به چگونگ

 يرساند، نه ترتيب و چگونگيدهد و مفاهيم سيستم را ميعمليات را نشان ماين مدل، منطق 

 را.

گويد چه يم يدهد. مدل منطقياين دو مدل را نشان م ي، در يك جدول، تفاوتها30-1شكل 

گويد كه يبه ما م يشود. مدل منطقيم گويد چگونه كار انجاميم يشود و مدل فيزيكيانجام م يكارهائ

مدل  يشود معلوم نيست. ولياين پردازشها انجام م يچه زمان يرا بايد انجام دهد، ول يسيستم چه پردازشهائ

 يها را در بر دارد و مدل فيزيكفهم بهتر رابطه يكند. مدل منطقيزمان انجام پردازش را مشخص م يفيزيك

شود كه يها در جريان داده مشخص مآن بخش از داده0فقط  يفهم بهتر ترتيب عمليات را. در مدل منطق

 هااي از بكارگيري غلط و صحيح جريان دادهنمونه -26 -1شكل

 ها 

 تشخيص دو خطاي آشكار در نمودار -27 -1شكل

 ها 
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ها به صورت يك بالك ركورد يا فرم كه واقعا وجود ، دادهيدر مدل فيزيك يپردازش الزم است. ول يبرا

 شود.يه مها واقعا استفاداز اين داده يشود و معلوم نيست كه از چه بخشيدارد ارسال م

 يچگونگ ياكارها و تا اندازه ياتا اندازه يهر مدل ينيست. يعن ييا فيزيك يمطلقا منطق يهيچ مدل

يك شماره تلفن است. اين  يكند. مثاًل در مورد شبكه تلفن، هر مشترك تلفن دارايكارها را مشخص م

كه  ياست. در حال يدهد. بلكه يك شماره منطقيمشترك را نشان نم يو واقع يشماره تلفن، محل فيزيك

توان به آن محل دست يافت. يكنند و از طريق آن ميمشترك را مشخص م يسيمها و اتصاالت، محل فيزيك

تبديل  ياست( به شماره و كد فيزيك يره منطقشود )و يك شمايكه گرفته م يدر هنگام عمل، شماره تلفن

شود. به خاطر داشتن شماره يمشترك، از طريق آن پيدا شده و اتصال بر قرار م يشده و محل و موقعيت واقع

 كنيم.ياستفاده م ياست و از همين رو است كه از كد منطق ييك مشترك تلفن كار مشكل يفيزيك

نشان دادن  ياز نمودارها برا ينشان داد. البته برخ ينمودار توان با هريرا م يو فيزيك يمدل منطق

 ييك سيستم را بهتر از مدل منطق يكنند. مثاًل فلوچارت سيستم، مدل فيزيكييك نوع از مدلها بهتر عمل م

 تواند هر دو نوع از مدل را نشان دهد.يها مدهد. اما نمودار جريان دادهيآن نشان م

دهد. ينام دانشجويان را نشان ماز يك سيستم ثبت يو فيزيك يدل منطقدو م 32-1و  31-1دو شكل 

شود، در مدل يشود. همانطور كه در شكل مشاهده مياين دو مدل در اين دو شكل بهتر آشكار م يتفاوتها

ها به داده يترتيب مشخص است. در مدل فيزيك يدر مدل فيزيك يترتيب عمليات معلوم نيست ول يمنطق

  [PCC90]نمادهاي فلوچارت سيستم -28 -1شكل

 ها 
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فقط بخش مورد نياز داده  يكه در مدل منطق يشود، در حالتيمجموعه فرم يا ركورد رد و بدل مصورت 

 شود.يو امثال آن( مشخص م ي)مانند شماره دانشجوئ

خواهيم مدل را ي( مييا فيزيك ي)منطق يمدل كردن يك سيستم بايد بدانيم با چه ديدگاه يبرا

 ايجاد كنيم.

 

 

كند ييك سيستم ابتدا بايد مدل سيستم موجود را بدست آورد. اين مدل مشخص م يطراح يبرا

است. زيرا بر اساس مجموعه  يوضعيت سيستم موجود چگونه است. اين مدل معمواًل يك مدل فيزيك

  [PCC90]اي از يك فلوچارت سيستمنمونه -29 -1شكل

ها 
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ها شكل گرفته و بر اساس ترتيب عمليات بنا شده است. سپس بايد اين مدل را ركورد يا فرم گونه يهاداده

 يتر از تغيير دادن مدل فيزيك، سادهيتبديل كرد. زيرا بحث كردن و تغيير دادن مدل منطق يبه يك مدل منطق

است. سپس  يها و محل فيزيكتر از استفاده از كد، سادهياست. همانطور كه استفاده از شماره تلفن منطق

شود. طراح سيستم جديد را يايجاد شده انجام م يسيستم جديد، بر اساس همين مدل منطق يعمليات طراح

انجام كار نيست.  يكند. دليل آنست كه بدين صورت، طراح نگران چگونگيم يطراح يابتدا به شكل منطق

الزم كه بايد در سيستم انجام  ياينكه تمام كارهااز  يبايد انجام شود و وقت يكند چه كارياول مشخص م

انجام  يكند و در اين تبديل چگونگيتبديل م يشده را به مدل فيزيك يطراح يشود مطمئن شد، مدل منطق

را از ايجاد مدل  يايك سيستم، چرخه يكند. بدين ترتيب طراح در طراحيكارها و ترتيب آنها را مشخص م

نشان داده  33-1كند كه در شكل يم يسيستم جديد ط يمدل فيزيك يسازادهسيستم موجود تا پي يفيزيك

شود، مرحله اول آن در يم ياصالح سيستم ط يمرحله برا 5شود كه يشده است. در اين شكل مشاهده م

دارد. در مرحله  يجا يسازو مرحله پنجم در پياده يدوم تا چهارم در طراح يهامطالعه سيستم موجود، مرحله

شود و در مرحله چهارم يكه بايد انجام شود در مدل اعمال م يو كارهائ يعمليات يها و نيازهاسوم خواسته

 شود.يعملكرد سيستم در نظر گرفته م يدر مورد چگونگ يو فن يتكنيك يهاخواسته

 كند زيرا:يسيستم جديد فراهم م يطراح يرا برا يتربستر مناسب يقمدل منط

 دارد.  يآن، محدوديتها و كرانهائ يسيستم موجود معمواًل با توجه به خصوصيات مدل فيزيك

 خود انسانها باشد. يو حت يقانون ي، محدوديتهايافزارتواند سختياين محدوديتها و كرانها م

  [PCC90]هاي عمده دو مدل منطقي و فيزيكيتفاوت -30 -1شكل

 ها 
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 نادرست واقع باشد. به عبارت ديگر،  يموجود ممكن است در يك ترتيب و فضا يمدل فيزيك

ما مطرح نيست. بلكه  يكنيم، ماهيت فعاليت برايم يما خود را محدود به مدل فيزيك يوقت

دهد يبه ما يك ديد باز م يترتيب مطرح است. و ترتيب ممكن است غلط باشد. مدل منطق

 كه خود را از ترتيب و مكان جدا كنيم.

 سيستم باالتر خواهد بود  يشود، قابليت نگهدار يطراح ياگر يك سيستم بر اساس مدل منطق

 يو زمان يمكان يداشته و به قالبها يبيشتر يپذيرخواهد داشت. زيرا انعطاف يو عمر بيشتر

 موضوع است. پذير در همينانعطاف يخواهد داشت. راز سيستمها يكمتر يوابستگ

  [PCC90]هاي مدل فيزيكي يك سيستم ثبت نام دانشجوياندادهنمودار جريان  -31 -1شكل

 ها 
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 و  يكند و ممكن است تواليدائمًا تغيير م يسازمان يبا توجه به محيطها يشرايط مدل فيزيك

وجود داشته باشد به مرور زمان تغيير كند و مدل عوض شود. مدل  يكه در مدل فيزيك يترتيب

 كند )به همان دليل باال(.ياين تغييرات را بهتر تحمل م يمنطق

، اين 35-1از يك سيستم موجود است. سپس در شكل  ي، نشان دهنده يك مدل منطق34-1شكل 

دهد. سپس اين مدل در شكل يرا تشكيل م 36-1سيستم جديد تغيير پيدا كرده و شكل  يهامدل با خواسته

 شود.يسيستم جديد تبديل م يبه مدل فيزيك 1-37

 

 زيرين آن تبديل كنيد. تا يك نمودار بزرگ و يك  يپردازش سطح باال را به نمودارها يهادايره

 پارچه داشته باشيد.

  [PCC90]هاي مدل منطقي يك سيستم ثبت نام دانشجوياننمودار جريان داده -32 -1شكل

 ها 
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 يها، رسيدگ)شامل ويرايش داده يپردازش غير منطق يها، دايرهيبه منطق يدر تبديل مدل فيزيك 

غير  يهاداده يهاها( و ذخيرهبر داده ي، و هر گونه عمليات غير اساسيكردن، بازرس يكردن، مميز

 يحذف شده، اجزا يو ميانگير( را حذف كنيد. سپس با توجه به اجزا يموقت ي)شامل فايلها يمنطق

مورد مبادله را در صورت لزوم به فيلدها و  يهامانده سيستم را به هم متصل كنيد. ركورد داده يباق

 كه واقعا نياز به مبادله دارد تبديل كنيد. يموضوعات

 غير  يهاداده يهاو ذخيره يپردازش فيزيك يهادر موارد الزم، دايره يبه فيزيك يدر تبديل مدل منطق

مورد مبادله را بر حسب مورد به شكل فرم يا ركورد  يهارا به نمودار اضافه كنيد. و داده يمنطق

 ي، دو انباره اطالعاتيسازمثاًل اگر در پياده يمدل اعمال كنيد. يعن را در يسازدرآوريد. ديدگاه پياده

شود، آن دو انباره را در مدل با هم تركيب كنيد. زمان و مكان انجام فعاليتها يدر يك فايل ذخيره م

 را در نمودار مشخص كنيد.

 

 رسند:يمناسب به نظر م يطراح انجام ي، مراحل زير برايبنددر يك جمع

 سيستم موجود يتعيين مدل فيزيك -

 نقش مدل منطقي در طراحي سيستم جديد -33 -1شكل

 ها 
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 سيستم موجود يتعيين مدل منطق -2

 سيستم موجود.  يهاو نمودار جريان داده يهاتعيين ساختمان داده 

 سيستم موجود.  يهاتعيين ليست رويه 

 سيستم جديد يسيستم موجود به مدل منطق يتبديل مدل منطق -3

 سيستم. يمحيط، شرايط و محدوديتها يتعيين خصوصيات عموم 

 كه بايد حذف شوند يا تغيير كنند. يهائتعيين ليست رويه 

 و اضافه شوند. يكه بايد جديدًا طراح يهائتعيين ليست رويه 

 مشخص. يهاها در دسته رويهرويه يبنددسته 

 يو چارت سازمان يتعيين ساختار سازمان. 

 هارويه يطراح 

o .تعريف مراحل رويه به صورت بندها و گامها 

o رويه. يايجاد مدل منطق 

  [PCC90]اي از مدل منطقي يك سيستم موجودنمونه -34 -1شكل

 ها 
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o دسته رويه. يايجاد مدل منطق 

o رويه. يمستندساز 

 سيستم جديد. يهاها و نمودار جريان دادهتعيين ساختمان داده 

 يگيرتعيين نقاط تصميم. 

 سيستم جديد. يسيستم جديد به مدل  فيزيك يتبديل مدل منطق -4

 يدسته رويه و تطابق با چارت سازمان يايجاد مدل فيزيك. 

 يتعيين ارتباطات درون سيستم. 

 .ساده كردن عمليات 

 شرح وظايف. سازمان و تعيين يطراح 

 محيط. يطراح 

 كنترل. يهاتعيين مكانيزم 

  [PCC90]هاي جديد تغيير پيدا كردهاي از مدل منطقي يك سيستم موجود كه با خواستهنمونه -35 -1شكل
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 موارد و مقررات در هنگام  يها و ساير مستندات الزم )يادداشت بردارنامهتدوين آئين

 صورت گرفته است(. يقبل يانجام بندها

 يكنترل و ارزياب -5

 يكيفيت طراح يارزياب. 

 و رفع نواقص. يكنترل عموم 

 يو آزمايش طراح يمرور و بازبين. 

شود. اما يدر مراحل فوق توامًا انجام م يمكانيزه و دست يسيستمها يساختار اصل يتذكر: طراح

 گردد.يافزار سيستم مكانيزه جداگانه انجام منرم يساختار داخل يطراح

 

ها در نديفراو تعيين عناصر سيستم و روابط آنها، منابع و  يسازماندهعبارت است از " يطراح

به اهداف سيستم، با توجه  ييابها از وروديها، در تقابل با محيط، در جهت دستيجهت استحصال خروج

  [PCC90]هاي جديدمدل منطقي اصالح شده با خواسته -36-1شكل
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عناصر سيستم در محيط،  يسازمانده". و يا مختصرًا، "به ساليق، ديدگاهها، تفكر، خالقيت و هنر طراح

نظير خالقيت، ابتكار، جديت،  يويژگيهائ ي". طراح بايد دارابه اهداف، توسط طراح يابيدست يبرا

 تفكر، تعمق و تجسم باشد. يپشتكار، دانش و تخصص و توانائ

از جمله اهداف سيستم جديد، وضع سيستم موجود، مشكالت سيستم  يبر اساس عوامل يطراح

شود. ي، عوامل و شرايط و پارامترها، محيط، محدوديتها و منابع انجام ميارزياب يموجود، نيازها، معيارها

شود، مسئله بزرگ به يشود و نكات مبهم رفع ميحل مسئله معمواًل مسئله به صورت واضح  تعيين م يبرا

حلها ساده شوده و  شود، راهيم يممكن بررس ياحتمال يهاشود، حالتيكوچكتر تفكيك م يهامسئله

حل  شود و بهترين راهيحلها مشخص م شوند، اولويت و اهميت راهيمشابه و متضاد مشخص م يحالتها

 شود.يانتخاب م

ء و عناصر سيستم ، نقاط كنترل، سلسله مراتب اجزايگير، نقاط تصميميطراح بايد در هنگام طراح

 جهت و نظاير آنها را مشخص كند.يب ي، كوششهايو تكرار يو ارتباط بين اجزاء، وظايف غير ضرور

  [PCC90]تبديل مدل منطقي اصالح شده به مدل فيزيكي جديد -37-1شكل
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ها، مجموعه گيرد. وظيفهيها و فعاليتها شكل مبر وظيفه يانسان - يشالوده يك سيستم سازمان

فعاليت روزمره خود  يا در طاز واحده ياز موجوديتها و عناصر مانند پرسنل يا يك ياست كه يك يكارهائ

به يك هدف خاص بايد انجام شوند.  ييابدست ياست كه برا يها، كارهائنديفرابايد انجام دهد و فعاليتها يا 

بايد اهداف  يگرا قابل انجام است. در طراحگرا و فعاليتاز دو ديدگاه مختلف وظيفه يبر همين اساس طراح

جديد مطرح شوند، آينده سيستم مد  ياالمكان طرح و ديدگاهها يسيستم در نظر گرفته شده، حت يو نيازها

 يتوجه شود. همچنين طراح يسازنوين استفاده شده و به مسائل مربوط به نصب و پياده ينظر باشد، از روشها

 انجام شود.  يسازمان يافته و مستقل از خصوصيات فرد يبر روشها يبايد مبتن

سازمان، ساختمان  يها و سياستهاي، شامل خط مشيانسان - ييك سيستم سازمان يطراح يخروج

مورد  يو شرح وظايف، دستورالعملها، استانداردها، روشها يكل سيستم و زيرسيستمها، چارت سازمان

ها، نامهها و زيرسيستمها، آئينارتباط بين بخش يانجام فعاليتها، چگونگ يها و چگونگنديفرااستفاده، 

 شود.يو نظاير آن م يسازمانده

از سيستم  يمجاز يكنيم. يك مدل، نمايشي، از يك مدل استفاده مينمايش و بيان طراح يبرا

 ي، رياضي، تجسمي، ترسيميتواند توصيفيشود. اين روش ميخاص انجام م ياست كه توسط روش يواقع

 يكنيم. يك مدل تمام عناصر و اجزايها استفاده منمايش يك مدل، از نمادها و نشانه ييا نظاير آن باشد. برا

را از خود نشان  يدهد. يك مدل همان رفتارييك سيستم و ضمنًا ارتباطات بين عناصر و اجزاء را نشان م

است و ضمن  يدهد. اما اين تقليد رفتار، محدود به ايجاد شرايط خاصيانجام م يدهد كه سيستم واقعيم

 يتواند همه خصوصيات آنرا تقليد كند. برايرا ندارد و نم يآنكه يك مدل همه خصوصيات سيستم واقع

ها مورد استفاده ممكن است در اليه يكنيم. نمودارهاييك سيستم، معمواًل از نمودارها استفاده م يسازمدل

تم وجود دارند كه هر يك، كاربرد و نمايش سيس يبرا يمختلف يايجاد شوند. نمودارها يو سطوح مختلف

 نمودار فلوچارت سيستم ،هاتوان به نمودار جريان دادهيمزايا و معايب خاص خود را دارا هستند. از جمله م

 ال اشاره نمود.و نمودارهاي يوام

بر مدل سيستم موجود و تغيير آن انجام شود  يمبتن يسيستم جديد، ممكن است طراح يطراح يبرا

سيستم جديد از ابتدا و تنها با توجه به مدل سيستم موجود انجام شود. معمواًل دو نوع مدل  يه طراحو يا آنك

است كه واقعا در سيستم  يكه نشان دهنده عمليات با همان ترتيب يشود.مدل فيزيكياز يك سيستم ايجاد م

دهد. در ييب آن نشان مو ترت يكه فعاليت سيستم را بدون توجه به چگونگ يشود، و مدل منطقيانجام م

شود. يتبديل م ياز سيستم موجود ايجاد كرده و سپس به مدل منطق يسيستم، ابتدا يك مدل فيزيك يطراح
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سيستم جديد است و پس از آن  يسيستم موجود به مدل منطق ي، در تبديل مدل منطقيطراح ينقطه اصل

 يايجاد شده و در نهايت، سيستم بر اساس مدل فيزيك يسيستم جديد بر اساس مدل منطق يايجاد مدل فيزيك

 شود.يم يسازحاصل، پياده

 

 گيرينقاط تصميم 

  هاوظيفه 

 طراحي     

  نقاط كنترل 

 هارويه 

 هانمودار جريان داده 

  مدل سيستم  

  مدل منطقي 

  فعاليتها    

 نمودار  

 نمودار فلوچارت سيستم 

 مدل فيزيكي 
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 تشريح كنيد. يطراح نديفرابر اثرات محيط و منابع را  -1

 كنيد. يرا بررس يدر طراح يارزياب يمعيارها يجايگاه بكارگير -2

 گذارند؟ياثر م يسيستم، چگونه در طراح ينيازها -3

 طراح را تشريح كنيد. يدليل لزوم وجود هر يك از خصوصيات ذكر شده برا -4

استفاده  ياست؟ چرا از مدل منطق يدر چه چيزهائ يو مدل منطق يمدل فيزيك ياصل يتفاوتها -5

 كنيم؟يم
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 خصوصيات هر يك از انواع مدلها را با هم مقايسه كنيد. -6

  

 

در دسترس  يسيستم و طراح يافزار و مهندسنرم يمهندس يهاكه در زمينه يمختلف ياز كتابها -1

 يبندكاربرد  و خصوصيات، آنها را  دستهمشاهده و از نظر       مختلف را  يشماست، نمودارها

 كنيد.

 يگر، راه و ساختمان، مكانيك، ريختهيمعمار يرا در علوم مختلف نظير مهندس يمراحل طراح -2

ها در يك گزارش تشريح كنيد و آنها را از و نظاير آن با مراجعه به متخصصين اين رشته

علوم  يا چه حد روشها و دانش طراحمختلف با هم مقايسه كنيد و مشخص كنيد ت يديدگاهها

 سيستم قابل استفاده است. يديگر در علم مهندس

يك سيستم بايد وجود داشته باشد، مشخص كنيد )با توجه به  يرا كه در طراح يهائيخروج -3

آنها به هم را در  يها و وابستگيذكر شده در اين فصل(. ترتيب خروج يطراح يموارد خروج

 مشخص كنيد. يكار طراح

مطرح شده در اين فصل، تبديل مدل سيستم موجود به مدل سيستم جديد  يبا استفاده از روشها -4

 يتواند همان موارد تمرينهايرا بر چند سيستم كوچك انجام دهيد. اين سيستمها م يو طراح

 باشد. يفصول قبل

  



 74/  مبانی طراحی سیستم ها

 

  
 

 

شوند و خواننده يم يها، عمليات( مختصرًا معرف)محيط، داده يگانه طراحسه ياين فصل محورهادر 

شود كه محيط چه يشود. در اين مباحث مشخص ميعوامل ذكر شده آشنا م يبرخورد و طراح يبا چگونگ

نقش دارند،  ياردر اين اثر گذ يدارد و چه پارامترهائ يدر طراح يگذارد و چه نقشيرا بر سيستم م ياثرات

شود يانجام م يدارد و چگونه و با چه ابزارهائ يسيستم چه خصوصيات ياداده يها و ساختمانهاداده يطراح

 يطراح يبرا يشود و چه روشهائيم يو طراح يكه در سيستم بايد انجام شود، چگونه سازمانده يو عمليات

 شود.يم يمعرف يطراح و روش مختلف يعمليات وجود دارد. پس از آن چند استراتژ

  

 

است و  يكه مورد بحث قرار گرفته تنها يك معرف يمطرح شده و عوامل يهايذكر روشها و استراتژ

 يخواننده نبايد انتظار داشته باشد كه با مطالعه اين مباحث، بر موضوع تسلط پيدا كند. هدف از طرح روشها

خواننده محترم با آنها است. در حد مطالعه اين كتاب، الزم  يهمه روشها نيست، بلكه آشنائ يمختلف يادگير

نيست تا شخص بر تمام روشها به صورت مبسوط اطالع داشته باشد. بنابراين در هر زمينه كه عالقه به استفاده 

كنند يدر اين مباحث بيان م يكه توضيحات بيشتر ييا زمينه استفاده وجود داشته باشد، بايد به مراجع و منابع

 اند.فصل نيز ليست شده يو در انتها يرجوع شود. در هر قسمت، اين مراجع معرف

   

 

 محيط و عوامل اثرگذار - يمحور اول طراح  -2-1

 هاداده - يمحور دوم طراح  -2-2

 عمليات - يمحور سوم طراح  -2-3

 يارتباطات درون سيستم -4 -2
 يطراح يها و روشهاياستراتژ  -2-5
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 عبارتند از: يگانه طراحسه ينيز بيان شد، محورها سوم از جلد دوم مجموعههمانطور كه در فصل 

 سيستم يمحيط خارج -1

 هاداده -2

 عمليات -3

بر محيط انجام  ي، مبتني، محيط كار سيستم را مشخص كند و طراحيطراح بايد در زمان طراح

 شود.يم

از عناصر، عوامل و  يااست مشخص و محدود با مجموعه ي"محيط يك سيستم، فضائ

بر فعاليت سيستم اثر گذاشته و يا فعاليت سيستم بر آنها  يمشخص است كه به نحو يشرايط

 گذارد."ياثر م

فعاليت آنرا تغيير  يچگونگگذارد و بازده و يهوا بر فعاليت يك اتومبيل اثر م يمثاًل گرما يا سرما

ديگر اتومبيل  يآورد. از طرفيزياد نيز جوش م يشود و در گرمايزياد روشن نم يدهد. اتومبيل در سرمايم

شود. يم كره زمين و... يمحيط و افزايش حرارت عموم ينيز بر محيط اطراف خود اثر گذاشته و باعث آلودگ

در محيط وجود دارند كه  ييك اتومبيل را دارد، بايد بداند كه چه عوامل ي، قصد طراحييك طراح يوقت

سوزان مورد استفاده قرار گيرد، طراح،  يگذارند. مثاًل اگر اين اتومبيل قرار است در بيابانهايبر اتومبيل اثر م

يك  يراحمورد نظر باشد. در ط يكند كه مناسب شرايط محيطيم يطراح يابدنه آن را به گونه موتور و

توجه كند. مثاًل اگر سازمان قرار  يدر هنگام طراح ينيز، طراح بايد به عوامل محيط يانسان - يسيستم سازمان

شده  ينواقص هستند، سيستم طراح ي، مبهم و نامشخص و يا دارايعمل كند كه قوانين دولت ياست در محيط

تواند محيط را تغيير دهد. بلكه سيستم يطراح نمبايد اين مشكل را جبران كند. توجه داشته باشيد كه  يبه نحو

خود سازمان  يدر توان طراح و تحليلگر و احتمااًل حت يكند. تغيير قوانين دولتيم يرا متناسب با محيط طراح

 يتواند بكند، اعتراض و پيشنهاد به دستگاههايكه سازمان در اين رابطه م يهم نيست. حداكثر كار

نظير اعمال كنترلها  يتواند نواقص قانون را در سيستم با در نظر گرفتن تمهيداتيراح ماست. اما ط يگذارقانون

 و امثال آن جبران كند. يو يا مقررات داخل

با توجه به تعريف ذكر شده، كل جهان محيط هر سيستم خواهد بود. چرا كه مثاًل اگر كهكشان ما 

 يمطلق و جهان يگذاشت. در نظر گرفتن محيط با معناما اثر خواهد  يسازمان يمنفجر شود، بر تمام سيستمها

 آن امكان پذير نيست. زيرا:
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 موجود در جهان نداريم. ينسبت به تمام عوامل محيط يما شناخت كامل -1

 در ذهن طراح ممكن نيست. يجمع كردن كل عوامل موثر در محيط مطلق و جهان -2

ايجاد نشده باشد و بعدًا در هنگام عملكرد سيستم  يدر لحظه طراح يممكن است شرايط محيط -3

 ايجاد شود.

و عوامل و عناصر آن  1يجهان ياز فضا ي، طراح مجبور به انتخاب بخشيانجام طراح يبنابراين برا

بتوانيم  ي، كاماًل مشخص و محدود باشد. يعنيگير، محيط بايد قابل اندازهيبه عنوان محيط است. در طراح

شرايط آن را ليست كنيم و تعداد عناصر اين ليست نيز زياد نباشد. زيرا طراح بايد بتواند محيط دقيقًا عناصر و 

از  يادر ذهن خود مجسم كند. بنابراين طراح بايد مجموعه يرا با تمام خصوصيات آن، در لحظه طراح

يين كند و آنها را گذارند، به عنوان محيط تعيم يعوامل و عناصر را كه بر سيستم، اثر مهم، روشن و قطع

 كه با مراجعه به آن مستندات، كليه عوامل تاثيرگذار يا تاثيرپذير را بشناسد. يمستند كند. به نحو

 از اين عوامل عبارتند از: يهائنمونه

 موجود. 2يساختار سازمان 

 .)مشتريان )انواع و تعداد 

 .)محصوالت موسسه )موجود و آينده 

 .ارتباطات 

 ها.سرمايه 

 استفاده از آن. فضا و نحوه 

 يانسان يكاركنان و ساير منابع نيرو. 

 سازمان. يامكانات فيزيك 

 يجار يهارويه. 

 .رقبا 

 هايسياستها و خط مش 

o اهداف بلند مدت(. ياپايه يسياستها( 

o اهداف كوتاه مدت(. يعموم يسياستها( 

                                                 
1 -  Global 
2 -  Organization Chart 



 77/  مبانی طراحی سیستم ها

o مسائل روزمره(. يموضع يسياستها( 

 يبايگان يروشها. 

 .سوابق سازمان 

  مربوط به فعاليت سازمان.قوانين 

 ... 

ديگر در  ياز اين عوامل در مستندات سيستم موجود وجود دارد، برخ يالزم به تذكر است كه بخش

مربوط به فعاليت سازمان، ممكن است  يديگر در هيچكدام نيست. مثاًل قوانين دولت يسيستم و برخ ينيازها

يز تهيه كند وبا توجه به اين عوامل و شرايط، سيستم را را ن يدر هيچكدام نباشد. لذا طراح بايد چنين موارد

 يبه شكل درست يكند. اگر اين عوامل ناقص باشند، مثاًل اگر طراح از يك قانون باخبر نباشد، طراح يطراح

 شود.يانجام نم

 

پر از محدوديتها است. با محدوديتها نبايد برخورد  يكنيم. جهان واقعيم يزندگ يواقع يما در جهان

 يكار، محدوديتها يپذيرفتن آن آماده كرد. طراح بايد در ابتدا يكرد. بلكه بايد آنها را پذيرفت و خود را برا

انواع  يتوانند دارايكند. محدوديتها م يموجود را در ذهن خود ترسيم كند و با توجه به آنها سيستم را طراح

 باشند، از جمله : يمختلف

 يمال يمحدوديتها. 

 يزمان يمحدوديتها. 

 توان يم يامكان و مجوز استخدام وجود ندارد يا به تعداد محدود -ياستخدام يمحدوديتها

 استخدام كرد.

 وظايف و مشاغل مورد نظر ساده  يتصد يپيدا كردن فرد مناسب برا -ياستخدام يمحدوديتها

 پيشرفته و خاص. يمورد مشاغل تخصصپذير نيست. بخصوص در و يا امكان

 .محدوديت منابع 

 توسط افراد پذيرفته  يتوسط كاركنان يا ارباب رجوع. سيستم تنها تا حد خاص يپذيرش روان

 شود.يم

 .محدوديت حمايت مديريت 
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 سازمان. يمحدوديت بر اثر خط مش 

 از مشتريان وجود دارد. يمشتريان. نوع، تعداد و... محدود 

 قوانين. محدوديت بر اثر 

 .محدوديت تقاضا 

 ... 

  
  

 

بدن انسان است. همانطور كه خون در داخل بدن انسان  ييك سازمان، همچون خون برا يها براداده

( را به سلولها يعصب ينه فرمانها - يشيميائ يو فرمانها )فرمانها يمواد غذائ حركت كرده و اكسيژن،

و...، حيات آن را تضمين  يها، موارد اجرائها نيز با گردش در سازمان و رساندن فرمانها، كنترلدادهرساند، يم

 كنند.يم

 

 يخاص نديفراكنند كه در يارزش پيدا م يها زمانها، جريان يافتن آن است. دادهمهمترين جنبه داده

 ياكه در گوشه يهائچرخه فعاليت سيستم به حركت درآيند. دادهدر سيستم مورد استفاده قرار بگيرند و در 

 يها، بين بخشهاسيستم ندارند. جريان داده يبرا يگيرند، هيچ ارزشيذخيره شده و مورد استفاده قرار نم

مشخص باشد و يا فعاليت يك واحد را مشخص كند. نمودار  نديفراتواند نشان دهنده يك يمختلف سيستم، م

ها را در يك سيستم آموزش از گردش داده يا، نمونه1-2ها بر همين اساس بنا شده است. شكل هجريان داد

كه بر آنها انجام  يها و پردازشكنيد كه در اين نمودار، چگونه حركت دادهيدهد. مشاهده ميدانشگاه نشان م

 دهد.يشود، فعاليت ثبت نام يك دانشجو در يك درس خاص را نشان ميم
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موجود در سيستم را، به همراه خصوصيات و مشخصات آنها  يهابايد داده يدر هنگام طراح

 هستند: يها شامل دو بخش اساسداده يهامشخص نمود. مشخصه

 2هاداده ياجزا -1

 3هاساختمان داده -2

ها مشخص داده فرهنگكنيم. يها استفاده مداده فرهنگها از يك ثبت و مشخص كردن داده يبرا

 فرهنگدر سيستم وجود دارند، نامشان چيست و اجزاء و ساختمان آنها چيست.  يهائكند كه چه دادهيم

 ود.شيدهد و از مهمترين مستندات سيستم محسوب مييك سيستم را نشان م يهاها، هويت دادهداده

                                                 
1 - Dictionary 

2 -  Data Elements 
3 -  Data Structure 

  [PCC90]هاي ثبت نام دانشجونمودار جريان داده -1-2شكل
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 يبرا موجود در سازمان را به همراه يهااز كليه داده يها، بايد ليستداده فرهنگايجاد يك  يبرا

ها وجود داشته باشند عبارتند داده فرهنگكه حتمًا بايد در  يثبت خصوصيات آنها تهيه نمود. سه عنصر اساس

 از:

 چه  يو هر يك از اين اجزاء دارااند تشكيل شده يها از چه اجزاء و فيلدهائداده ها.اجزاء داده

 است؟ يخصوصيات

 آن چگونه است؟ يدارند و ارتباطات بين اجزا يمورد نظر چه ساختمان يهاداده ها.ساختمان داده 

 رايانهشوند؟ ثبت آنها به وسيله يم يذخيره و بايگان يها در كجا و چه شرايطداده ها.انباره داده 

توان يشوند؟ چگونه ميذخيره م ياكاغذ؟ در چه فايل يا پوشه و قفسه يشود و يا بر رويانجام م

 به آنها دست يافت؟

 توضيحات زير باشد: ي، هر داده يا ساختمان داده يا انباره داده، بايد دارايدر حالت كل

 نام -1

 نوع داده -2

 ساختمان داده -3

 توضيح -4

 كاربرد -5

 محدوده مقادير -6

 اجزاء -7

 يسازهمحل ذخير -8

 يسازو سازمان ذخيره يچگونگ -9

خاص باشد و با توجه به آن فرمها، خصوصيات و مشخصات  يفرمها يها بايد داراداده فرهنگ

ها داده فرهنگ" را در يك هاداده ياجزااز يك فرم " يا، نمونه2-2ذخيره نمود. شكل  فرهنگها را در داده

( در يك سيستم، در اين فرم ي)يا يك فرم اطالعات يهر ركورد اطالعات يدهد. مشخصات و فيلدهاينشان م

دهد و يها را نشان مداده فرهنگ" در يك هاساختمان دادهاز يك فرم " يا، نمونه3-2شود. شكل يثبت م

از يك  يا، نشان دهنده نمونه4-2است. و شكل  ييك ساختار اطالعات يارتباط بين اجزا يچگونگ يمحتو

يا مكانيزه ذخيره شوند،  يدست يكه بايد در يك بايگان يهائكند، دادهيها است كه مشخص مباره دادهفرم ان

 گردند.يذخيره م يدر چه محل و مكان و شرايط
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اي مورد رايانهها در يك سيستم مديريت داده يها، چگونگداده يها و مهندسپايگاه دادهدر كتب 

شود، چندان مطرح يانجام م يدست يكه بر آن در سيستمها يها و عملياتگيرد. اما وضعيت دادهيبحث قرار م

ها و عمليات بر داده ياگردش داده ياي، مكانيزمهارايانهنيز همانند يك سيستم  ينيست. در يك سيستم دست

اي، با در نظر رايانه ياطالعات يها در بانكهامطرح در مديريت داده ياهميت بوده و همان روشها يدارا

از  ينيز قابل اعمال است. البته واضح است كه بسيار ي، در يك سيستم دستيگرفتن شرايط عمليات دست

با قابليت  ياشود، كه پردازندهيل بحث و طرح مقاب يها، وقتمفاهيم و مطالب مطرح شده در مباحث داده

( وجود داشته باشد. مثاًل مفاهيم ديد، يگيرسريال و نه در تصميم يپردازش باالتر از انسان )در مورد كارها

 يخاص يمعنا يدست يخاص و امثال آن در سيستمها يانجام يك جستجو يها براموقت پرونده يسازمرتب

نيست. اما اكثر مباحث از اين دسته نيستند و با در نظر گرفتن شرايط و اعمال تغييرات مختصر،  يندارد و عمل

 هاها"در ديكشنري دادهاي از يك"فرم و اجزاء دادهنمونه -2-2شكل
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، ايجاد مدل يمستندساز يها براداده فرهنگنيز استفاده نمود. مثاًل ايجاد  يدست يتوان از آنها در سيستمهايم

نيز قابل  يدست ينظير اينها همه در سيستمها ي( و مباحثيا)تا اندازه يساز، نرماليدر هنگام طراح ياداده

ها آنچنان افزايش يافته و نياز به ، حجم دادهيامروز ي. نكته قابل توجه آنست كه در سازمانها1اعمال هستند

 ياي، الزم و ضروررايانه يه از سيستمهاها وجود دارد كه عماًل استفادواكنش و پردازش سريع بر داده

ها به از داده يها در يك سازمان ميسر نيست و بخشهائكردن پردازش كليه دادهشود. اما معمواًل مكانيزهيم

گيرند. تاكيد ما بر آن است كه مديريت يبه صورت مكانيزه مورد پردازش قرار م يو بخشهائ يصورت دست

اي و البته رايانه ياطالعات يمشخص و مطرح شده در بانكها يز بايد با روشهاني يدست يبخشها يو سازمانده

كه در  ياز اوقات ما از روشهائ يصورت گيرد. بسيار يدست يبا در نظر گرفتن شرايط خاص سيستمها

 ياداده يدست يدارد، در ايجاد سيستمها ياي كاماًل شناخته شده است و نام مشخصرايانه ياطالعات يبانكها

كنيم، يبا آن برخورد نم يدانيم و به صورت علميمكانيزه، نام آنرا نم يكنيم، اما مانند سيستمهاينيز استفاده م

 يابند.يو بدون قواعد مشخص به اين روشها دست م يبه صورت ابتكار يدست يبلكه طراحان سيستمها

                                                 
اجازه شكافتن و تشريح موضوع با ذكر مثالهاى مناسب را به ما محدوديت حجم مطالب اين كتاب،  - 1

 شود.دهد و اين تطبيق مفاهيم به خواننده محترم واگذار مىنمى

 هاها"در ديكشنري دادهاي از يك"فرم ساختمان دادهنمونه -3-2شكل



 83/  مبانی طراحی سیستم ها

 

و ايجاد ارتباط بين اين عناصر  ياعناصر داده يسازمانده يبرا يا، مدل دادهيدر يك بانك اطالعات

ها وجود دارند. عناصر داده ينمايش و سازمانده يبرا يمتفاوت ياداده يهاگيرد. مدليمورد استفاده قرار م

 از اينها عبارتند از: يبرخ

 

ها ها يا عمليات، دادهاست كه بر اساس سلسله مراتب داده ياترين مدل دادهاين مدل، ساده

 يبرا ياايجاد يك مدل داده ينشان دهنده چگونگ 5-2دهد. شكل يقرار م يرا مورد سازمانده

ين مدل، داده يك درس در يك سيستم آموزش دانشگاه است. در ا ينام دانشجوثبت يهاداده

شود، كه داده دانشجو خود عالوه بر مشخصات يتشكيل م ينام از دو داده دانشجو و نمره وثبت

نيست  يچندان يكارائ يدانشجو، دربردارنده استاد، كالس و آدرس دانشجو است. اين مدل دارا

 گيرد.يو كمتر مورد استفاده قرار م

 

عناصر از طريق تعيين هر يك از عناصر به عنوان يك  ي، سازماندهيادر اين مدل داده

 ياز دنيا يتريشود. اين مدل تجسم واقعيارتباطات بين موجوديتها ايجاد م يموجوديت و برقرار

 هاها"در ديكشنري دادهنبار دادهاي از يك"فرم انمونه -4-2شكل
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-2دهد. شكل ينمايش م يتررا به صورت روشن يجهان حقيق يهااست و مفاهيم و داده يواقع

در يك سيستم آموزش دانشگاه است. يك دانشجو  يابكهش يادهنده يك مدل دادهنشان 6

يك يا  يدپارتمان در يك دانشكده قرار دارد، دانشكده دارا از يك دپارتمان است، يعضو

يك  يدانشجو تشكيل شده است. يك كالس دارا يكالس است، يك كالس از تعداد يتعداد

و هم در  يدست يهم در سيستمهاكند و.... اين روش، ياستاد است. استاد به دانشجو تدريس م

 دارد. ينسبتًا خوب ياست و كارائ يكاربرد بسيار ياي دارارايانه يسيستمها

 

كه در  ياطالعات يكه بين فيلدها ياز طريق رابطه منطق ي، سازماندهيادر اين مدل داده

 يامختلف داده يشود. در اين مدل، بخشهاياند انجام ممختلف ذخيره شده يركوردها و فرمها

مختلف،  ييك موجوديت مستقل، در بخشها و جداول و فرمها ياز طريق يك عنصر شناسه كه برا

دو  7-2كنيم. شكل يارتباط استفاده م يبرقرار يشماره يكسان است )عنصر تاپل( برا يدارا

 ياتوان رابطهيدهد كه از طريق عنصر شناسه شماره دانشجو، ميجدول دانشجو و نمره را نشان م

 يسيستمها يسازپر كاربرد در پياده ياز روشها يرا بين اين دو برقرار نمود. اين روش كه يك

يت مدير يكنند، در سيستمهاياز اين روش استفاده م ياطالعات يمكانيزه است و اغلب بانكها

 [PCC90]اي سلسله مراتبي مدل داده -5-2شكل
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ها در دفاتر و جداول و اغلب ثبت يدست يشود. مثاًل در سيستماينيز استفاده م يدست ياداده

 شود.يها بر اساس اين مدل انجام مپرونده

 

 يبرقرارء و ياين مدل، با در نظر گرفتن هر موجوديت به عنوان يك عنصر مستقل يا ش

از دو شكل  يكند. در اين مدل، ارتباطات به يكيم يها را سازماندهءها، دادهيارتباط بين اين ش

است،  يدهنده چنين مدلكه نشان 8-2شود. مثاًل در شكل يعضويت و پيام يا رابطه ساده برقرار م

رابطه  1732با كالس  يمحمد يء دانشجو است و يا علياز نوع ش ي، عضويجواد يداده مهد

از افراد اين دو نوع رابطه را يكسان در نظر گرفته و ماهيت  يكند. برخيدارد و يا پيام رد و بدل م

 يكنند. اين مدل بسيار بيش از مدلهايشود مشخص ميكه مبادله م يارتباط را به وسيله نوع پيام

و هم  يدست يسيستمها كردن آن، هم درنزديك است و پياده يواقع يبا دنيا ياو رابطه ياشبكه

 اي ميسر است.رايانه يدر سيستمها

 

كند. يك يرا ايجاد م يها يا بانك اطالعاتمطرح شده، يك پايگاه داده يطراح با استفاده از مدلها

و هم  ايرايانهتواند هم به صورت يها ماي نيست. بلكه يك پايگاه دادهرايانهها تنها يك سيستم پايگاه داده

، همان يموجود در يك سازمان با سيستم دست يهاها و پوشهايجاد شود. دفاتر و پرونده يبه صورت دست

به صورت  يو بخشهائ يتواند به شكل دستيها ماز يك پايگاه داده يها هستند. همچنين بخشهائپايگاه داده

 مكانيزه ايجاد شود.

شوند و طراح اينكار را با يم يموجود در سيستم سازمانده يهاها، دادهيك پايگاه داده يدر طراح

و  9-2دهد. شكل يآنها با يكديگر انجام م يها و نمايش مدل ارتباطداده فرهنگها در ثبت مشخصات داده

 اياي شبكهمدل داده -6-2شكل
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است. همچنين  يارابطه ياها در يك بانك دادهبين پرونده يارتباط و دستياب يدهنده چگونگ، نشان2-10

 -اين كار ايجاد شده استفاده كند. مثاًل نمودار رابطه يكه برا يتواند از نمودارهائينمايش مدل م يطراح برا

يك ابزار  R-Eگيرد. نمودار يمورد استفاده قرار م يارابطه ينمايش مدلها ي، براR-E1موجوديت يا 

 يگرافيك ي، نمادها11-2ها از طريق نمايش موجوديتها و روابط بين آنها است. شكل داده يسازمدل يبرا

دهد. همانطور كه در اين شكل ييك و يك به چند نشان مبهيك يهارا در دوحالت رابطه E-Rنمودار 

شود. جهت رابطه نيز يو يك موجوديت با يك مستطيل نشان داده م يمشخص است، يك رابطه با يك لوز

اشد )مثاًل در رابطه يك به يك( يك شود. اگر مقصد جهت رابطه، يك عنصر بيبا خط و پيكان مشخص م

خط قرار  يپيكان و اگر مقصد جهت رابطه، چند عنصر باشد )مثاًل در رابطه چند به چند( دو پيكان در انتها

را نشان  E-Rنمودار  ياز كاربرد و حاالت مختلف استفاده از نمادها يهائنمونه 12-2گيرد. شكل يم

سيستم آموزش دانشگاه، نشان  يهارا در مورد داده E-Rنمودار  از يك يانيز نمونه 13-2دهد. شكل يم

 دهد.يم

بر  يمبتن يدهد. طراحيرا تشكيل م يابر مشتقات داده يمبتن يطراح ي، شالوده اصلE-Rنمودار 

 ياست. يعن ياشدن بر اشياء دادهكردن پردازش با متمركز مدل يدر يك عبارت ساده، برا يامشتقات داده

نظير ركوردها و گزارشها و فرمها و... و ارتباط بين آنها. مهمترين  يو خروج يورود يهامشخص كردن داده

است. پس از ترسيم  E-Rها با ترسيم نمودار آوردن رابطه بين داده، بدستيامشتقات داده يعامل در طراح

بدست آوردن  ياست كه برا يروش يسازرا نرمال كند. نرمال يااده، طراح بايد مدل دE-Rنمودار اوليه 

 يسازاست. نرمال يو بدون عناصر اضاف ياسرراست از عناصر داده يتر و ساختمانساده ينمودارها

                                                 
1 -  Entity Relationship 

  [PCC90]اياي رابطهمدل داده -7-2شكل
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 ياصل ياز طريق كليدها يو قابل دسترس يعناصر غير تكرار يشده را كه حاوذخيره يهااز داده يامجموعه

 يسازپياده ياستفاده، سادگ يدرك، سادگ ي، سادگيسازنرمال يكند. مهمترين مزايايو يكتا هستند ايجاد م

 نديفرا ياست. توضيح چگونگ يدرجات مختلف يدارا يسازاست. نرمال ياپايگاه داده ينگهدار يو سادگ

 شود.يفصل واگذار مها و از جمله كتب موجود در مراجع همين دادهبه كتب پايگاه يسازنرمال

 يءگرا نيز نمودارهايش ياو مدل داده ياشبكه ياديگر نظير مدل داده ياداده يهانمايش مدل يبرا

 .1وجود دارد يخاص

 

 يهاشود، دادهيكه در يك سيستم انجام م ييك سيستم است. عمليات يعمليات محور ديگر طراح

 يهائنديفرادارند. عمليات يك سيستم متشكل از يمورد نياز را به حركت درآورده و سيستم را به فعاليت وام

ارتباط و  يها نقش داشته و چگونگنديفراكه در انجام اين  يشود و عناصر و زيرسيستمهائياست كه انجام م

 فعاليت اين زيرسيستمها است.

                                                 
توانند براى كسب اطالعات كافى در مورد اين نمودارها به مراجع اين فصل مراجعه عالقمندان مى   - 1

 كنند.

 گرااي شيءمدل داده -8-2شكل
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مشخص انجام شود تا يك نتيجه قابل  ياز فعاليتها است كه بايد با شكل يا، مجموعهنديفرايك 

دهند. به ييك سيستم را تشكيل م يها، فعاليت عناصر و اجزانديفراو مورد انتظار حاصل آيد.  يشناسائ

، انجام يك امر نديفراشود. هر ييك سيستم، حيات سيستم انجام م يهانديفراعبارت ديگر با انجام شدن 

كاركنان و امثال آن.  يصدور فيش حقوق نديفراخريد،  نديفراكاماًل مشخص را در سيستم بر عهده دارد. مثاًل 

بسيار نزديك به هم دارند، اما  ي. اين دو مفهومشونديها اشتباه گرفته منديفرااوقات زيرسيستمها با  يبرخ

را بر عهده دارد و خود، تمام  ياز سيستم بزرگتر است كه عمل خاص ينيستند. زيرسيستم، بخش ييك

ها نديفراتوانند با ييك سيستم نيست. زيرسيستمها م نديفراخصوصيات يك سيستم را دارا است. اما يك 

منطبق باشند، اما هميشه اينطور نيست. مثاًل در يك سازمان ممكن است يك زيرسيستم خريد وجود داشته 

 نديفرادار چند خريد توسط زيرسيستم خريد انجام شود. اما ممكن است يك زيرسيستم، عهده نديفراباشد و 

 : دار باشدنظير موارد زير عهدهرا  يمختلف يهانديفرا، يو كارگزين يمختلف باشد. مثاًل زيرسيستم پرسنل

 يانسان ياستخدام و جذب نيرو نديفرا. 

 يانسان ينيرو يارزشياب نديفرا. 

 اياي از اطالعات در يك بانك رابطهنمونه -9-2شكل
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 يثبت و عمليات مرخص نديفرا. 

 كاركنان. يصدور فيش حقوق نديفرا 

 ... 

از آن در يك  يتوسط چند زيرسيستم انجام شود و بخشهائ نديفراديگر، ممكن است يك  ياز طرف

 يصدور فيش حقوق نديفرا(. مثاًل 14-2از آن در زيرسيستم ديگر انجام شود )شكل  يزيرسيستم و بخشهائ

 زير انجام شود : يكاركنان، توسط زيرسيستمها

 .زيرسيستم كنترل و حضور و غياب كاركنان 

 يكارگزين زيرسيستم. 

 يزيرسيستم حسابدار. 

سازمان اشتباه گرفته شوند. بخشها  يتوجه داشته باشيد كه زيرسيستمها نيز نبايد با بخشها و واحدها

شوند و زيرسيستمها، بر اساس يسازمان ايجاد م يو مديريت يتشكيالت يبندسازمان، بر طبق طبقه يو واحدها

مختلف يك سازمان وجود  يزيرسيستم، در بخشها و واحدهاماهيت سيستم و عملكرد آن. ممكن است يك 

 ايها در يك بانك رابطهاي از ارتباطات و دستيابي بين پروندهنمونه -10-2شكل
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شكل  يحسابو اداره ذي يمال - يمعاونت ادار ي، در واحدها و بخشهايداشته باشد. مثاًل زيرسيستم حسابدار

دهند و زيرسيستمها، ساختار سيستم را مشخص يرا نشان م يگرفته باشد. بخشها و واحدها، ساختار تشكيالت

 يمناسب، زيرسيستمها و ساختمان سيستم، بايد با ساختار تشكيالت يدر شرايط بهينه و طراح كنند. البتهيم

از موارد، نظير كمبود پرسنل، عدم امكان استخدام افراد جديد،  يسازمان و واحدها تطابق داشته باشند. اما برخ

يك سازمان مشاهده شود. شود، تا اين عدم تطابق در يو امثال آن باعث م يمشكالت تغيير چارت سازمان

كند كه بيشترين تطابق را با چارت  يطراح ياموظف است، زيرسيستمها را به گونه يطراح در چنين موارد

شده نيز خصوصيات و  يسازمان داشته باشد و در ضمن ساختار سيستم طراح يو ساختار تشكيالت يسازمان

كه كاماًل  ياوقات ايجاد زيرسيستمها به صورت ياهكمترين مشكالت باشد.)گ ينيازها را برآورده كند و دارا

نيز وجود  يشود و امكان تغيير چارت سازمانيتطابق داشته باشند، موجب ضعف سيستم م يبا چارت سازمان

 يو چارت سازمان يساختار تشكيالت يدهنده دو ساختار مختلف يك سازمان، يكنشان 15-2ندارد(. شكل 

 آن است. يسيستم و زيرسيستمها يساختار سلسله مراتب يو ديگر

 توان سه ساختار را در سازمان تصور نمود :ي، ميبندپس در يك جمع

 يسازمان و چارت سازمان يساختار تشكيالت -الف 

 ساختار زيرسيستمها و ارتباطات بين آنها -ب 

 هانديفراساختار  -ج 

باشد. اما ساختار ج معمواًل اينچنين نيست، زيرا  يالف با ساختار ب يك مطلوب آنست كه ساختار

نيز در سازمان  يمختلف يهانديفرادخالت دارند و  نديفرااز يك سازمان در انجام يك  يمختلف يبخشها

 E-Rنمادهاي گرافيكي نمودار -11-2شكل
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 آن سازمان تطابق كامل داشته يهانديفراكه بر  يو سيستم يوجود دارد. بنا بر اين پيدا كردن ساختار سازمان

 و غير ممكن است. يباشد، كار بسيار دشوار و بعضًا غير اقتصاد

 

كه با انجام  ياشكسته شود، به گونه يمورد نظر به عناصر و اجزائ نديفراها، بايد نديفرا يطراح يبرا

صورت گيرد كه آن عنصر و جزء  ياانجام شود. اين كار بايد تا مرحله نديفراكليه آن عناصر و اجزاء، كل 

 كار، توسط يك فرد در يك عمل كاماًل مشخص و بدون ابهام، قابل انجام باشد.

 مشخص شوند : يها، بايد چهار عامل اصلنديفرا يدر طراح

 ها.داده و ورود يآورتعيين روال جمع 

 اطالعات و نمايش. يخروج يتعيين چگونگ 

 ها.ها و روش انباركردن دادهداده يسازذخيره يتعيين چگونگ 

 پردازش يتعيين چگونگ 

 شامل :

o بودن پردازش. يامشخص كردن برخط يا دسته 

o  پردازش. -مشخص كردن حجم فعاليت 

 ERاي از كاربرد و حاالت استفاده از نمودارنمونه -12-2شكل
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o  پردازش. -مشخص كردن شكل فعاليت 

o  مورد پردازش و ترتيب.مشخص كردن مديريت زمان در 

o فعاليتها. يتركيب و سازمانده 

o برخط. يمشخص كردن روال پاسخگوئ 

" نديفرا"توضيح را در يك فرم  نديفراتوان عناصر و خصوصيات ي، منديفرايك  يمستندساز يبرا

كه در  يدر اين فرم زيرسيستم يا زيرسيستمهائدهد. ياز اين فرم را نشان م يانمونه 16-2ثبت نمود. شكل 

و ارجاعات  نديفرا، شرايط نديفراها، توضيح عمليات يها و خروجي، ورودنديفرادخيل هستند، كاربرد  نديفرا

 يبرا يها و فلوچارت سيستم كه ابزارهائشود. عالوه بر نمودار جريان دادهيمربوطه ثبت م يبه نمودارها

 ياز نظر چگونگ يو ديگر يها و نه ترتيب زمانجريان داده ياز نظر چگونگ ي، يكنديفرانمايش ابعاد يك 

ابزار  1ياينكار وجود دارند. از جمله اينها نمودار عمليات ينيز برا يديگر يانجام عمليات هستند، نمودارها

                                                 
1 - amAction Diagr  

 ERاي از يك نمودارنمونه -13-2شكل
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دهنده نشان 17-2شود. شكل ياست. اين نمودار، بر اساس براكت "]" ايجاد م نديفرانمايش يك  يبرا يمناسب

دهد. يثبت نام را در يك سيستم آموزش دانشگاه نمايش م نديفرايك نمونه از اين نمودار است كه عمليات 

براكت، عنوان آن گروه  يباال ياست كه بايد متواليا انجام شود. در ابتدا ييك براكت ساده شامل مراحل

كه چند حالت مختلف در يك براكت وجود داشته باشد، مطابق شكل از  يشود. در صورتيعمل نوشته م

عمليات، به  يعمليات و دسته بند يشود. اين نمودار، در بيان منطق و چگونگياستفاده م يخط تيره ميان

 يبودن آن برا 1دارسطح باال نظير پاسكال شباهت دارد و وجه دندانه ينويسبرنامه يدر زبانها يبندبالك

 نويسان بسيار آشنا است.مهبرنا

 

است. نقاط  يگيرعمليات مشخص شود، تعيين نقاط تصميم يكه بايد در هنگام طراح يمسئله مهم

است كه يك  يمختصرًا صحبت شد، نقاطنيز از آن جلد اول و دوم مجموعه همانطور كه در  يگيرتصميم

بايد  يرا اتخاذ كند. در طراح يتصميم خاص يفرد يا يك مكانيزم خودكار، بايد در مقابل اطالعات ورود

 مشخص شود :

                                                 
1 -  Indent 

 هاتطابق محدوده فرايندها با ساختمان زيرسيستم -14-2شكل
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 در سيستم وجود دارند؟ يگيربه عنوان نقاط تصميم يچه نقاط 

 دهد؟ مشخصات يرا انجام م يگيرعمل تصميم يچه عنصر يگيرطه تصميمدر هر نق

 گيرنده چه بايد باشد؟تصميم

 يگيراستوار است و مقررات تصميم يدر نقطه مورد نظر بر چه مبنائ يگيرقاعده تصميم 

 شود؟يانجام م يبر طبق چه معيارهائ يگيركدامند؟ تصميم

، خصوصيات يگيرگيرنده در نقطه تصميمر تصميمعنص يپردازش است. يعن ينوع يگيرتصميم

كند و مورد پردازش قرار داده و نتيجه يدريافت م يو شرايط و عوامل موجود را به عنوان ورود

 كند.يصادر م يرا به شكل خروج يگيرتصميم

 وجود دارد : يگيردو نوع نقطه تصميم

 مشخص. يبا انتخابها يگيرنقطه تصميم -الف 

 كه از قبل معلوم نيستند. يبه صورت تصميمات يگيرتصميمنقطه  -ب 

، تصور كنيد كه قصد داريد در يك آزمون شركت يگيراين دو نوع نقطه تصميم درك بهتر يبرا

باشد، تصميمات شما از نوع الف خواهد بود. شما مجاز  يو انتخاب يكنيد. اگر آزمون به صورت چهارجواب

را كه از قبل مشخص شده است انتخاب كنيد. اما اگر آزمون به صورت  ياز انتخابهائ يهستيد تنها يك

رسد در آن توضيح داده و يرا كه به نظرتان درست م يحل برگزار شود، شما مجاز هستيد هر راه يتشريح

اتخاذ شود،  يگيركه ممكن است در يك نقطه تصميم يموارد، تصميمات يدر برخ يانتخاب كنيد. در طراح

كند كه يمربوطه مشخص م يگيرگردد و طراح در دستورالعملها و مقررات نقطه تصميميماز قبل مشخص 

 هاتطابق چارت تشكيالتي با ساختمان زير سيستم -15-2شكل
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 يبايد اتخاذ شوند. اما در برخ يوجود دارد و هر يك از حالتها در چه شرايط يگيرتصميم يبرا يچه حالتهائ

ل نيز معلوم نيست را كه از قب يكند كه هر تصميم مناسبيگيرنده را مخير مموارد ديگر، طراح، شخص تصميم

 يجديد يتواند حالتهايگيرنده معنصر تصميم ياست. يعن يسازاتخاذ كند. اين در واقع يك عمل تصميم

گيرنده از تواند انسان و ماشين باشد، اما عنصر تصميميگيرنده از نوع الف، مرا نيز ابداع كند. عنصر تصميم

جديد را ابداع كند وجود  يحلها كه بتواند راه يهوشمندنوع ب، معمواًل انسان است، مگر آنكه سيستم 

 داشته باشد.

اوقات  يبايد توجه كنيم كه هيچيك از اين دو روش به صورت مطلق، روش مطلوب نيستند. برخ

و انجام  يكنترل يهااوقات از نوع ب استفاده شود. نوع الف، اعمال مكانيزم يبهتر است از نوع الف و برخ

تطابق  يداشته و با شرايط محيط يبيشتر يپذيركند، و در عوض نوع ب انعطافيتر مرا ساده يگيرتصميم

رها نيز ، قوانين و مقررات و ضوابط و معيايگيردر نقاط تصميم يگيرتصميم يهادارد. عالوه بر رويه يبهتر

از قوانين، افراد را موظف به انتخاب تنها  يوضع شوند. برخ يگيربايد با توجه به همين دو نوع از تصميم

از آنها ساده نيست. و  ياوقات دست و پاگير هستند اما تعد يدر برخ يكنند. چنين قوانينياز حاالت م ييك

كنند. اين قوانين يم يسازتصميم، مجاز به يقوانين ديگر، افراد را با حفظ شرايط خاص يبرخ

 تر است.اعمال كنترل بر انجام آنها مشكل يپذيرترند ولانعطاف

 اي از يك فرم"توضيح فرايند"در مستنداتنمونه -16-2شكل
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در آن  يتشكيل شده و چه فعاليتهائ ياز چه زيرسيستمهائ يبايد مشخص شود كه سيستم مورد طراح

 ها، چهار عامل زير بايد مشخص شود :نديفرا يزيرسيستمها نيز همانند طراح يشود. در طراحيانجام م

 آن. يها به زيرسيستم و مجرا، محمل و چگونگداده يورود 

 آن. ياطالعات از زيرسيستم و مجرا، محمل و چگونگ يخروج 

 ها.ها و روش انباركردن دادهداده يسازذخيره يچگونگ 

 پردازش و عمليات. ينگچگو 

( و ي)چارت سازمان يزيرسيستمها، تطابق ساختار زيرسيستمها با ساختار تشكيالت يدر طراح

 سيستم بايد مشخص شود. يهانديفرا

 در مورد هر يك از زيرسيستمها بايد مشخص شود :

 هدف اين زيرسيستم چيست؟ 

 لزوم وجود اين زيرسيستم؟ 

 [PCC90]اي از نمودار عملياتي نمونه -17-2شكل
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 يديگر چيست؟ )چرا اين زيرسيستم با زيرسيستمها يلزوم تفكيك آن از زيرسيستمها 

 )ديگر ادغام نشد؟

 دهد چيست ؟يكه زيرسيستم انجام م يكار 

 هستند؟ يكاربران و استفاده كنندگان زيرسيستم چه كسان 

 ارتباطات زيرسيستم با ساير زيرسيستمها چگونه است؟ 

 چگونه است؟ يو سازمان يارتباط اين زيرسيستم با چارت تشكيالت 

  ها چگونه است؟نديفراارتباط اين زيرسيستم با 

 

توان يم يمهمترين مسئله در تفكيك زير سيستمها، ارتباطات بين زير سيستمها است. همواره به سادگ

اطات اينكه با اين تفكيك، تكليف ارتب يفعاليتها را به زير فعاليتها و سيستم را به زير سيستم تبديل كرد. ول

 ساز است.شود، مشكليالزم بين زير سيستمها چگونه م

، سيستم را به يكه ما در طراح يكنند. زمانيم يباز يرا در طراح يارتباطات، نقش بسيار مهم

 كنيم، بايد مشخص كنيم كه زيرسيستمها چگونه بايد با هم ارتباط داشته باشند.يزيرسيستمها تفكيك م

 

ميسر است. در اينجا سه روش مورد بحث  يمتعدد ياز روشها يارتباطات درون سيستم يبرقرار

  گيرد.يقرار م

 

شوند. ارتباطات بين يم يبندطبقه يدر اين روش، عناصر با يك ديدگاه سلسله مراتب

وجود ندارد، اين روش  يهيچ ارتباط يبوده و بين دو زيرسيستم مواززيرسيستمها از باال به پائين 

 ينشان دهنده شما 18-2رود. شكل يو ارتش به كار م يدولت ياز مراكز و سازمانها يدر بسيار

بين دو زيرسيستم هم سطح وجود ندارد و ارتباطات تنها از باال  ياست. هيچ ارتباط يچنين سيستم

از  يشود. اما اين روش، ناكارآمد و دست و پاگير است. بسيارياال انجام مبه پائين و از پائين به ب
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نيز  يدولتاز قوانين  يدارند و بسيار يتحليلگران و اغلب مديران، عادت به استفاده از چنين روش

ردن زيرسيستمها بر اساس كبنا شده است. در اين روش پياده يبر مبنا و ديدگاه چنين روش

 شود و ساده است.يانجام م يسازمانچارت

 معايب اين روش به طور مختصر عبارتند از :

 شوند.يبرقرار م يكند ارتباطات زمانگير بوده و به 

 انجام اغلب فعاليتها به دليل ارتباطات پائين به باال و بالعكس. يافزايش حجم كار برا 

 سروكار دارد. يمختلف يهااز فعاليتها كه با زيرشاخه يبيش از حد برخ يپيچيدگ 

 

مدير با در نظر گرفتن شرايط، ايجاد ارتباط  ياست. يعن ياين روش تعديل يافته روش قبل

به  يكه در استفاده از روش قبل يكند. معمواًل زمانيخود را آزاد م يهااز زيرشاخه يبين بخشهائ

كردن زير سيستمها بر شود. در اين روش نيز پيادهيرسند، اجبارًا از اين روش استفاده ميبست مبن

را ندارد، يا كمتر  يشود و ساده است. اين روش معايب روش قبليانجام م ياساس چارت سازمان

است  يچنين سيستم يدهنده شمانشان 19-2است. شكل  ياشكال بسيار مهم يخود دارا يدارد ول

 از زير سيستمها ارتباط مستقيم ايجاد شده است. يه بين برخك

 يتام به شرايط روح يعيب عمده اين روش آنست كه ارتباط بين زيرسيستمها دقيقًا بستگ

نداشته باشد، يا كاركنان  يكه با روحيات مدير سازگار يمدير و كاركنان دارد و در صورت

شود. اينگونه ارتباطات يبخواهند از اين موضوع سوء استفاده كنند، باعث ايجاد تنش در سازمان م

كنند. عامل ايجاد يبه دليل تنش، حذف شده يا تغيير پيدا م يمعمواًل ديرپا نيستند و پس از مدت

 سازماندهي سلسله مراتبي مطلق -18-2شكل
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سلسله  ييك طرف سازماندهو تناقض در خود روش است. از  يتنش در اين روش، ناسازگار

 محور است و از طرف ديگر ارتباطات باز، بين زيرسيستمها وجود دارد. يمراتب

 

ء با هم ارتباط دارند. در اين حالت، يدر اين روش، زيرسيستمها به شكل يك مجموعه ش

ديگر در ارتباط هستند.  يو با زيرسيستمها هر يك از زيرسيستمها به طور مستقل فعاليت كرده

 يارتباط بين زيرسيستمها، از مجار يدهد. برقراريرا نشان م يچنين سيستم ي، شما20-2شكل 

كاماًل مشخص است. اما  يضوابط يشود و دارايكاماًل مشخص بين كليه عناصر موجود انجام م

 نيست. يلزومًا اين ارتباطات بر اساس چارت سازمان

ءگرا يكسان به نظر يش يو سازمانده ياشبكه يك ديدگاه ساده هر دو سازماندهاز ي

گرا، عناصر عالوه بر ءيش يرا دارند. در سازمانده يآشكار يرسند، اما اين دو روش تفاوتهايم

كنند و يتبعيت م يارتباط بين يكديگر، از ضوابط خاص يو برقرار ياستفاده از محمل ارتباط

 .1و وراثت هستند ياطالعات، بسته بند يسازنظير پنهان يخاص يخصوصيات محور يدارا

وجود ندارد. ارتباطات،  يسلسله مراتب ي، اشكاالت مطرح در ديدگاههايدر چنين سيستمهائ

بايد توجه داشت كه وجود ارتباط بين  يشود. منتهيسريع و در كمترين زمان ممكن انجام م

و بلكه بايد كاماًل حساب شده و قانونمند  يصورت برهم و تصادف مختلف، نه به يزيرسيستمها

كاماًل بايد  يارتباط يهاو شيوه يارتباط يباشد و اشخاص بر حسب سليقه آنرا تغيير ندهند. مجار

 شوند.يها تفكيك منديفرابر  يمشخص شود. زيرسيستمها در اين روش، مبتن

كه قباًل يانسان يهادر محيط يچنين زيرسيستمهائ يطراح يمهمترين عيب اين روش، سخت

باشد و عدم وجود فرهنگ اينگونه از سيستمها در يك سازمان، يبوده است م يسلسله مراتب

                                                 
با توجه به محدوديت اين كتاب، بحث در اين موضوع را به فرصتى ديگر )انشاء اهلل( و جستجوهاى  - 1

 كنيم.خواننده محترم واگذار مى
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و توجيه  يتواند مشكل آفرين شود. ضمن آنكه تشريح و تطبيق اين سيستمها با چارت سازمانيم

 .1افراد و مديران مشكل است يبرخ يط اين دو با هم براارتبا

 

ارتباط و آنچه كه  ياستوار است. محمل و محموله. وسيله برقرار يارتباط همواره بر دو عنصر اساس

 يانجام شود، بايد محمل، به هر شكل كه يارتباطات درون سيستم يشود. سازماندهيدر اين ارتباط مبادله م

مبادله اطالعات بين  يبرا يمختلف يهااين ارتباطات وجود داشته باشد. روشها و محمل يبرقرار يمناسب برا

 ها عبارتند از :زيرسيستمها وجود دارد. از جمله اين محمل

 يارتباطات شفاه 

o يحضور 

o يتلفن 

 ارتباط مكتوب 

o .گزارش 

o (.يافرم )مكتوب كليشه 

                                                 
ءگرا به عنوان يك ايده و مبحث جديد در اين بين قابل طرح است. اگر سازماندهى چارت سازمانى شى - 1

ان بر اساس چنين ديدگاهى انجام شود، مشكالت مطرح شده وجود ساختار تشكيالتى در يك سازم

نخواهند داشت. ولى طرح و اجراى چنين ديدگاهى در شرايط فعلى در سازمانهاى دولتى بسيار بعيد 

 بوده، ولى در شركتهاى خصوصى عملى است.

 سازماندهي سلسله مراتبي مرتبط -19-2شكل
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o  (.ياغير كليشهنامه )مكتوب 

 يارتباط الكترونيك 

o ياغير كليشه (Mail )ساده 

o سيستم فرمال بدون كاغذ( ياكليشه( 

 يفيزيك - يارتباطات مكانيك 

خصوصيات و ابعاد خاص خود است كه طراح بايد با  يدارا يارتباط يهاهر يك از اين محمل

 يدر هر مجرا يهر محموله ارتباط يسيستم بپردازد و از محمل مناسب برا يدانستن اين خصوصيات، به طراح

 استفاده كند. يارتباط

 

عناوين  يانواع مختلف هستند. در اينجا تنها به معرف ياز ابعاد مختلف، دارا يارتباطات درون سيستم

 كنيم:ياز آنها بسنده م يبرخ

 

 كه  يا. ارتباط مدير سازمان با كارمندان از طريق سلسله مراتب به گونهيارتباط منطق

سازمان، اصاًل با كارمند رده پائين سازمان ارتباط  يممكن است مديريت رده باال

ها و مقررات و امثال آن اين ارتباط به صورت مستقيم نداشته باشد، اما از طريق واسطه

 ار گردد.برقر يمنطق

 گراسازماندهي شيء -20-2شكل
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 از  ياز طريق يك -بين دو زيرسيستم  ي. ارتباط حقيقيحقيق - يارتباط فيزيك

 موجود. يهامحمل

 

 رئيس و مرئوس(. يارتباط عمود( 

 مبادله اطالعات(. يارتباط افق( 

 

 (.يارتباط با واسطه )مدير با كارمند جزء از طريق مدير ميان 

 مستقيم(. -)مدير با كارمند  واسطهيارتباط ب 

 

 ديگر ارتباط دارد. يارتباط پوشا. يك زيرسيستم با همه زيرسيستمها 

 ديگر ارتباط دارد. ياز زيرسيستمها يا. يك زيرسيستم با پارهياارتباط پاره 

 ارتباط ندارد. ينقطه كور. اين نقطه از زيرسيستم با زيرسيستم يا نقطه ديگر 

 

 (.يامفهوم دسته -هر هفته  يارتباط در زمان خاص )مانند انتها 

 .)ارتباط در هر زمان )مفهوم برخط 

 

 (.يارتباط همزمان )مكالمه شفاه 

 .)ارتباط غير همزمان )نامه 

 

 يارتباط رسم. 

 يارتباط غير رسم. 

 

  مستند.ارتباط 

 .ارتباط غير مستند 

 

 .)ارتباط يك به يك )نامه 

 .)ارتباط يك به چند )بخشنامه 
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 .)ارتباط چند به چند )جلسه 

 

 ياارتباط يك مرحله. 

 كه از چند مرحله بايد بگذرد(. يا)نامه ياارتباط چند مرحله 

خاص ارتباط  يطراح از اين ديدگاه بسيار مهم است كه طراح بايد حالتها يتوجه به انواع ارتباط برا

بايد وجود  يبايد مشخص كند كه چه ارتباطات يكند. و يبينپيش يرا در موارد مختلف، در هنگام طراح

اط واسطه كردن آن چه بايد كرد؟ اين ارتبيب يواسطه؟ برا يداشته باشند، اين ارتباط بايد با واسطه باشد يا ب

 بايد مستند شود يا خير؟ و...

 

نمايش دهد.  يااز موارد، الزم است تا طراح بتواند ارتباطات و خصوصيات آن را به گونه يدر برخ

عناصر نمودار "ارتباط  21-2" استفاده نمود. شكل ارتباط عناصر سيستمتوان از نمودار "ياينكار م يبرا

يك اداره  ياز يك نمودار ارتباط عناصر سيستم برا يانمونه 22-2دهد و شكل يعناصر سيستم" را نشان م

شود. يدار نشان داده مدهد. ارتباط از طريق خطوط پيكانيرا نشان م يو وام فرض ياعطا كننده تسهيالت مال

اي و...( و زمان رايانه، فرم، شبكه ي، شفاهيارتباط )مثاًل تلفنموضوع ارتباط )مثاًل استعالم(، نوع و محمل 

شود. ارتباط با زيرسيستم ديگر، يخط ارتباط نوشته م يو...( در صورت لزوم بر رو يارتباط )روزانه، هفتگ

به  يتواند با يك شخص از آن زيرسيستم و يا با كل آن زيرسيستم برقرار شود. در حالت اول خط ارتباطيم

شود. ارتباط منابع نيز يپذيرد و در حالت دوم، خط در ديواره زيرسيستم تمام ميد شخص مربوطه پايان منما

از  ييك اتومبيل در اختيار شخص مدير قرار دارد و كس ديگر يبه همين شكل است. مثاًل در دايره بررس

اتومبيل خود بايد به واحد نقليه  تامين يدو واحد ديگر نظارت و تامين اعتبار، برا يكند. وليآن استفاده نم

ارتباط،  يتوان با گذاشتن شماره بر رويكه توضيحات ارتباط مفصل باشد، م يمراجعه كنند. در صورت

 يتوضيحات مربوط به آن را )موضوع، محمل، زمان( در پائين برگه يا صفحه توضيحات نوشت. در صورت

ترسيم كرد  يازيرسيستم را در صفحات جداگانه يت داخلتوان ارتباطايكه تعداد زيرسيستمها زياد باشد، م

 23-2زيرسيستم را رسم نمود. شكل  يها( و در نمودار باالتر تنها محدوده خارج)همان نمودار جريان داده

باشد،  يوجه خاص شخص يكه ارتباط با يك زيرسيستم دارا ياست. در صورت ينمايش دهنده چنين نمودار

خواهيم تمام جزئيات آن را نمايش دهيم ارتباط داشته ياز يك زيرسيستم كه نم يبايد با شخص خاص ييعن

عناصر نماد "..." را  يباق يباشد، تنها شخص مورد نظر را از زيرسيستم مربوطه در شكل رسم كرده و به جا
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استفاده شده است. توجه داشته باشيد كه  ي، در زير سيستم ج از چنين روش23-2دهيم. در شكل يقرار م

ديگر را ندارند، الزم  يكه هيچ عنصر مستقل و مرتبط با زيرسيستمها يزيرسيستمهائ ينوشتن اين نماد برا

 (.23-2ب، د، ه، و در شكل  ينيست )مانند زيرسيستمها

 

كه  يخواهيد تا كارهائيو تعميرات تاسيسات، م ياز پرسنل، مثاًل يك مامور نگهدار يز يكا يوقت

 دهد :يچنين پاسخ م يدهد و وظايف خود را توضيح دهد، احتمااًل ويانجام م

كنم، هر يك يبه تاسيسات ميندازم، هر هفته موتورخانه را تميز م يكل ي"هر روز صبح نگاه

 كنم و ..."يخراب شد آنرا تعمير م يكنم، هر وقت دستگاهيسرويس مماه يكبار دستگاهها را 

آيد: بازديد روزانه، تميز كردن ياست كه پديد م در حال بيان  ياگر توجه كنيد، و

موتور  ي، مثاًل در مورد خرابيراجع به جزئيات كار و يو.... اگر از و ي، سرويس ماهانه، اتفاق خرابيهفتگ

 گويد :يآب سئوال كنيد م

 عناصرنمودار"ارتباط عناصر سيستم" -21-2شكل
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كنم، سپس بايد دستگاه را ي"اگر موتور آب از كار بيفتد اول محفظه خالء آن را كنترل م

خاموش كنم و آب را تخليه كنم. بعد از آن سيستم كنترل برق موتور را جدا كرده و آزمايش 

 كنم و ..."يم

يك رخداد خاص بايد انجام شود يا يك است كه بر اثر بروز  يدر حال توضيح بيان عمليات يو

 است. 

عمليات يك سيستم، مشخص كردن رخدادها و تعيين  يبيان و بررس يهااز راهها و جنبه ييك

آن  يدرسيستم يا شرايط محيط يتغييرات 1رخدادآيد. "ياست كه بر اثر آن رخدادها بوجود م يسناريوهائ

                                                 
1 -  Event    

 اي از يك نمودار ارتباط عناصر سيستمنمونه -22-2شكل
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 1". يك رخداد بر اثر يك عامل محرك يا انگيزهشودياست كه باعث ايجاد فعاليت يا واكنش سيستم م

نيز يك رخداد  يآيد. خراب شدن يك دستگاه يك رخداد است، فرارسيدن زمان سرويس هفتگيپديد م

باشد. مثاًل فرارسيدن زمان  يشده يا تصادف يريزتواند برنامهياست. عامل محرك يا انگيزه يك رخداد م

هر روز در يك بانك، يك رخداد  يروزانه و تحويل صندوق در انتها ييا بستن حسابها يسرويس هفتگ

شود. اما خراب شدن يك دستگاه، مراجعه يانجام م يمشخص يشده است و در پريودها و زمانها يريزبرنامه

هستند و  يتصادف ييك درخواست صدور مجوز، همه رخدادها گرفتن پول، رسيدن يبه بانك برا يمشتر

است كه رخداد  2دهنده يك نمودار رخدادنشان 24-2ندارند. شكل  ياشده يبينزمان مشخص و پيش

 دهد.يبانك را نشان م يمراجعه و پول گرفتن يك مشتر

كه براثر آن رخداد بايد  يتوان با يك سناريو، عملياتيافتد، مييك رخداد در سيستم اتفاق م يوقت

 يو رفتارهائ يخروج -يورود يها و كنترلهااز جريان داده يامجموعه 3سناريوانجام شود را توضيح داد. "

                                                 
1 -  Motive 
2 -  Event Diagram 
3 -  Scenario 

 اي از يك نمودار ارتباط عناصر سيستمنمونه -23-2شكل

 نمودار سطوح پايين تر استكه داراي چند 
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يك فيلم يا تئاتر،  ي". همانطور كه در سناريوجام شوداز سيستم است كه بر اثر بروز يك رخداد بايد ان

يك رخداد  يشود، در سناريويكه بايد در يك صحنه انجام شود تشريح م يكليه فعاليتها و رفتارها و حاالت

كه بايد در هنگام بروز آن رخداد صورت  يهائيا و خروجيهدر سيستم نيز تمام فعاليتها و واكنشها و ورود

 يدهد. در بااليچهارچوب مستندات تشريح سناريو را نمايش م 25-2شود. شكل يبگيرد، مشخص م

شود و پس يآن سناريو م يكه باعث اجرا يشود. سپس رخداديمستندات شماره و موضوع سناريو نوشته م

شود در آن نوشته يسناريو مطرح م يكه در اجرا ياز آن خود سناريو. سپس نيازها و اولويتها و شرايط خاص

گرفتن كتاب از يك  ينشان دهنده يك نمونه از تشريح يك سناريو است كه برا 26-2شود. شكل يم

 .1توان از نمودارها نيز استفاده نمودينمايش يك سناريو م يكتابخانه تنظيم شده است. همچنين برا

  

 

سيستم بايد به آن توجه شود آنست كه،  يكه در تجزيه و تحليل و طراح ياز مهمترين نكات ييك

اطمينان از صحت كيفيت و كميت فعاليتها،  يمختلف برا يجوانب متعدد در سيستم و اعمال كنترلها يبينپيش

 يبه معنا ييزو پيچيده شدن كارها گردد. بروز چنين چ يو بوروكراس يممكن است كه باعث بروز كاغذباز

داريم تا سيستم جديد، عالوه بر برطرف  يآن است كه طراح راه خود را اشتباه رفته است. ما همواره سع

ساختار بهينه بوده و كمترين منابع از  يجديد مطرح شده، دارا يو رفع نيازها يكردن مشكالت سيستم قديم

                                                 
 92KJAبراى دريافت توضيحات بيشتر راجع به سناريو و رخدادها و نمودارهاى مربوطه به مرجع   - 1

 مراجعه كنيد

 اي از يك رخدادنمونه -24-2شكل
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كردن سيستم با سادهمصرف كند. اين مشكل بايد پرسنل و ارباب رجوع را چه از نظر زمان و چه از نظر هزينه 

از مهمترين عوامل كيفيت سيستم،  ي، به عنوان يكيبر طرف شود. طراح عالوه بر آنكه در هنگام طراح

از اتمام كند، پس يم يساده و غير پيچيده طراح ي" را مد نظر دارد و سيستم را به صورتسيستم 1يسادگ"

اضافه كار را حذف يا در هم ادغام نمود، به  يتوان بخشهايكند كه چگونه م ينيز بايد بررس يكار طراح

 .2انجام شوند يكمتر يمراحل كمتر و پيچيدگ يكه كارها با ط ينحو

                                                 
1 - Simplicity  
 1375كردن كار به كتاب تجزيه و تحليل سيستمها نوشته منصور منصوركيا در مورد روشهاى ساده  - 2

 .مراجعه كنيد

 چارچوب يك مستندات سناريو -25-2شكل
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كند. ياستفاده م يخاص طراح ييا متدولوژ ييك استراتژسيستم، از  يطراح يمعمواًل طراح برا

. بايد توجه داشته باشيد كه در 1شونديم يدر اينجا مختصرًا معرف يطراح يها و روشهاياز استراتژ يبرخ

هيچيك از اين  ياز اين روشها را توامًا مورد استفاده قرار دهد. يعن يممكن است طراح برخ يهنگام طراح

                                                 
وديتها ممكن نيست. لذا قصد ما بر آن است كه خواننده محترم امكان بيان مبسوط روشها با توجه به محد - 1

تنها با خصوصيات عمومى و ابعاد كلى چند روش آشنا گردد و اين به معناى آن نيست كه توضيحات 

 ذكر شده براى استفاده از هر يك از روشها در عمل كافى باشد.

 نمونه يك سناريو -26-2شكل
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از روشها، حالت  ياز موارد، يك يتوان آنها را با يكديگر تركيب كرد. در برخينيست و م يروشها انحصار

 ديگر است. ياز روش يخاص

 

 يگيرد، اما در طراحيمكانيزه مورد استفاده قرار م يسيستمها يكه بيشتر در طراح يدر اين استراتژ

شود. يقرار داده م 2سيستم به واحدها يبر تفكيك اجزا يستفاده است، محور طراحنيز قابل ا يدست يسيستمها

از دستورالعملها كه بطور  يااست و از مجموعه يطراح ياي يك واحد، عنصر اصلرايانهدر يك برنامه 

 سه خصوصيت زير است : ي، يك واحد دارارايانه ينويسشود. در برنامهيهستند تشكيل م يمتوال يفيزيك

 3عملكرد -الف

 آورد.يها در زمان اجرا پديد ماست كه بر داده يتبديل

 4منطق -ب

 شود.يانجام عمل اتخاذ م ياست كه برا يخاص يروش يا استراتژ

 5واسط -ج

 :يبرنامه برا ياتصال با ساير بخشها

 (يانتقال كنترل )فراخوان -1

 ها )پارامترها(انتقال داده -2

                                                 
1 - Modularity  
2 -  Modules 
3 -  Function  
4 -  Logic 
5 - Interface  
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است كه توسط يك زيرسيستم  نديفرااز يك  ي، يك واحد، بخش مستقلياما در يك سيستم دست

شود. اگر توضيحات مربوط به ارتباط سه يسيستم انجام م ياز ساختار تشكيالت يمشخص يا بخش مستقل

توسط  نديفرابياوريد، ممكن است يك و ساختار زيرسيستمها را به ياد  يها، ساختار تشكيالتنديفراعنصر 

دهد يزير را انجام م ي، طراح فعاليتهايبر واحدمند يمبتن ياز سيستم انجام شود. در طراح يمختلف يبخشها

 ( :27-2)شكل 

 كه بايد توسط سيستم انجام شود.  يهائنديفرااز فعاليتها و  يتهيه ليست -1

 سازمان. يو اجزاها نديفرابرآورد ارتباطات بين فعاليتها و  -2

 سيستم. يزيرسيستمها و بخشها يو طراح يچارت سازمان - يساختمان تشكيالت يطراح -3

 ها.نديفراطراح  -4

انجام  يبايد توسط چه بخشها و زيرسيستمهائ نديفراها و زيرسيستمها )هر نديفراتعيين ارتباط بين  -5

 شود(.

 .نديفراانجام هر  يتعيين واحدها -6

 انجام هر واحد. يجزئيات و چگونگتعيين  -7

 در طراحي مبتني بر واحدمنديمراحل طراحي  -27-2شكل



 112/  مبانی طراحی سیستم ها

بخش  يشود كه بين عبارت "واحد" مورد استفاده در اين قسمت و عبارت "واحد" به معنايتاكيد م

 يجزئ ييك سازمان تفاوت وجود دارد. در اين قسمت كلمه "واحد" به معنا ياز ساختار تشكيالت يكوچك

يك سازمان، از عبارت "بخش" استفاده شده  يساختار تشكيالت يبيان اجزا يبيان شده و برا نديفرااز يك 

 است.

سه خصوصيت  ياي دارارايانهنيز همانند يك واحد سيستم  يسيستم دست نديفراهر واحد از يك 

 زير است :

 1عملكرد -الف

 شود.ياين واحد انجام م ياست كه ط يعمليات

 2منطق -ب

 شود.يمل اتخاذ مانجام ع ياست كه برا يخاص يروش يا استراتژ

 3ارتباط -ج

 :يسيستم برا يارتباط با ساير بخشها

 (يانتقال كنترل )هدايت و سازمانده -1

 ها(ها و برگهها )فرمانتقال داده -2

از  يتقسيم شود كه توسط يك يكوچكتر ينيز ممكن است خود به واحدها نديفراهر واحد از يك 

 شود.يپرسنل يك بخش سازمان انجام م

، يمديريت، كارپرداز ي، زيرسيستمها و بخشهايخريد در يك سازمان دولت نديفرامثاًل در 

از كار  يخريد به واحدهائ نديفراتفكيك  ينشان دهنده چگونگ 28-2وانبار دخالت دارند. شكل  يحسابدار

 خريد توسط بخش مديريت، استعالم يشود. بررسياست كه توسط يك بخش مشخص از سازمان انجام م

ديگر، هر يك از اين  يو.... از طرف يو تامين اعتبار توسط حسابدار ي، عمليات ماليتوسط كارپرداز

مختلف از آن بخش انجام شود. بنابراين تجزيه واحدها كماكان  يهاتواند توسط دايرهي، منديفرا يواحدها

، تامين اعتبار، صدور چك و يسيدگو تامين اعتبار توسط چهار دايره ر يكند. مثاًل عمليات ماليادامه پيدا م

بترتيب در عمليات ثبت سند، تامين اعتبار، صدور چك و امضاء و تحويل چك انجام  يمديريت حسابدار

                                                 
1 - Operation   
2 - Logic 
3 - Relation 
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كند كه هر واحد توسط يك فرد مشخص و يك عمل كاماًل يادامه پيدا م يشود. تجزيه واحدها تاجائيم

، توسط ياز دو واحد تامين اعتبار حساب جار يبه يكمشخص انجام شود. مثاًل واحد تامين اعتبار، خود 

 شود.يو تامين اعتبار حساب غير شمول توسط كارشناس حساب غير شمول تجزيه م يكارشناس حساب جار

است كه توسط انجام دهنده مشخص  نديفرااز يك  ييك "واحد" بخش يپس در يك جمع بند

 شود.ي)بخش يا دايره مشخص يا فرد مشخص( انجام م

 

 

چند بار به عنوان مثال مورد بحث قرار گرفته  هاكتابمجموعه از مباحث اين  يكه در ط يخريد نديفرا

قابل قبول و سريع در سازمان از ديدگاه اين سيستم مطرح نيست. چه در يك  نديفرابه عنوان يك  است،

مطرح شده كه  نديفراخريد مطرح شوند.  نديفراانجام  يتوانند برايم يسريعتر و كارآمدتر يسازمان روشها

 اغلب افراد و ياست، تنها به دليل آشنائ يمعمول در سازمانها و ادارات دولت نديفرادر حال حاضر يك 

خوانندگان محترم با آن مورد استفاده قرار گرفته و به هيچ عنوان مورد تاييد تام نويسنده اين كتاب نيست. 

 تفكيك فرايند خريد در يك سازمان دولتي به واحدها و زيرواحدها -28-2شكل
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خريد است و استفاده از آن در هيچ  نديفراعيب عمده اين روش، تعدد مراحل خريد و در نهايت كند شدن 

 گردد.يپيشنهاد نم يسازمان

 

 

 يشكل گرفته است، چگونگ يبر واحدمند يمبتن يطراح يكه بر اساس استراتژ ياين دو استراتژ

ها نديفرارا در تفكيك  يديدگاه خاص يكنند. اين دو استراتژيرا به واحدها مشخص م نديفراانجام تجزيه 

، تجزيه سيستم به زيرسيستمها و واحدها بر اساس يعمليات يتالش يكنند. در استراتژيبه واحدها مطرح م

سطح باالتر آغاز شده و به ترتيب با  يواحدها يشود، و با شناسائيانجام م نديفراعمليات هر زيرسيستم و 

 يبر استراتژ يتجزيه و تحليل تبديل نيز كه مبتن يكند. استراتژيتر ادامه پيدا مسطوح پائين يواحدها يشناسائ

و تبديل آن به واحدها. اين  نديفرا يمدل كردن و سازمانده ياست برا يشود، روشيانجام م يعمليات يشتال

، ابتدا فعاليت بوسيله يدهد. در اين استراتژيرا انجام م يسازها اين مدلبر اساس نمودار جريان داده ياستراتژ

شود. در اين ياز واحدها تبديل م يراتبشود و سپس به يك ساختار سلسله ميها مدل منمودار جريان داده

 شود :يتقسيم م يبه سه بخش اصل نديفراروش، در مدل ايجاد شده، يك 

 داخل كننده اطالعات يبخشها -1

 كنند.يها را از خارج نمودار به داخل نمودار منتقل مكه جريان داده

 يميان يبخشها -2

 دهند.يرا انجام م يكه عمليات اصل

 كننده اطالعاتخارج يبخشها -3

 دهند.يو اعالم نتايج كار را انجام م يكه عمليات خروج

ذكر  يها است كه به سه بخش اصلنشان دهنده يك نمودار جريان داده 29-2در مثال اول، شكل 

ها را به عنوان عمل دريافت شاخه اول از دريافت داده 30-2شده تقسيم شده است. سپس اين نمودار در شكل 

d ها را به عنوان دريافت اخه دوم دريافت دادهو شe نمودار  يخروج يهاكند و همينطور شاخهيمشخص م

شود. يانجام م d,e ياز رو g,hساختن  ينيز برا يشود. عمليات ميانيمشخص م hو  gها نيز جريان داده

ها مشخص شده، در كه در نمودار جريان داده يجزئيات فعاليتهائ يدر مرحله بعد 31-2سپس در نمودار 

                                                 
1 -  Functional Decomposition 
2 -  Transformation Analysis 
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انجام دهنده  يعمليات و واحدها يكه يك نمودار نشان دهنده توال 32-2شود و شكل ينمودار اعمال م

كند، در يرا مدل م يعمليات است، حاصل شود. در مثال دوم كه يك سيستم اعطا كننده تسهيالت بانك

كننده و خارج يها، ميانسيستم رسم شده و سه بخش وارد كننده داده يها، نمودار جريان داده33-2شكل 

حاصل  34-2شكل  يو ترتيب يشود و با استفاده از روش بيان شده، نمودار سلسله مراتبيها تفكيك مداده

 .1شود

 

بر  يگيرد و مبتنيها و تراكنشها، تفكيك عمليات صورت مبا توجه به تنوع داده يدر اين استراتژ

 يرا بر مبنا يشود و طراحيها انجام مبر نمودار جريان داده يشود. اين روش مبتنيانجام م يآن طراح

كند. در اين روش تمام فعاليتها و مبادله اطالعات و سيستم، يم يسطح باال سازمانده يتراكنش در واحدها

كند. مثاًل در يك كتابخانه يآيد كه در كل عمليات سيستم را مشخص ميتراكنش در م يسربه صورت يك

 تراكنشها عبارتند از :

 درخواست كتاب 

                                                 
 [ رجوع كنيد.90PCCبراى اطالعات بيشتر راجع به اين روش به مرجع ]  - 1
2 -  Transaction Analysis 

 اي از مدل كردن يك سيستمنمونه -1مثال  -29-2شكل

  [PCC90]در استراتژي تجزيه و تحليل تبديل 
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 كتاب 

 پس دادن كتاب 

 تمديد مهلت كتاب 

 ... 

 هر تراكنش شامل موارد زير است :

 هااي از تبديل مدل اوليه به روالنمونه -1مثال -30-2شكل

 [PCC90]مرحله اول  -در استراتژي تجزيه و تحليل تبديل 

 به عنوان ي نمونه( dهاي تجزيه عملياتي )دريافتگام -1مثال -31-2شكل

  [PCC90]در استراتژي تجزيه و تحليل تبديل 
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 تراكنش يهاخواسته 

 توضيحات تراكنش 

 تراكنش ياطالعات يفيلدها 

 زمان تراكنش 

 محل تراكنش 

شود و هر يك از يدهنده يك سيستم است كه سه نوع عمليات در آن انجام منشان 35-2شكل 

شود. پردازشها بين انواع عمليات مشترك هستند. اين سه دسته ياع عمليات آن، به چند پردازش تقسيم مانو

 ينشان دهنده ديدگاه ديگر 36-2كند. شكل يو هدايت م يعمليات را يك مركز كنترل تراكنش سازمانده

به نوع آن در سه  يشود، بستگيدهد يك تراكنش كه به سيستم وارد مياز همين سيستم است كه نشان م

به  يگيرد. مثاًل در يك سيستم كنترل ورود و خروج كاركنان، بستگيحالت مختلف مورد پردازش قرار م

شود كه يانجام م يمختلف ي، ماموريت و...( تراكنشهاي، مرخصينوع ورود و خروج )ورود و خروج عاد

زاء و زيرسيستمها بر حسب اين روش آنست كه اج ينشان داده شده است. هدف نهائ 37-2در شكل 

 هااي از تبديل مدل اوليه به روالنمونه -1مثال -32-2شكل

  [PCC90]مرحله نهايي -در استراتژي تجزيه و تحليل تبديل 
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كه عمليات سيستم بر  يشود. اين روش در موارد يگيرد سازماندهيكه در سيستم صورت م يتراكنشهائ

 . 1است يمناسب يكارائ يگيرد دارايآن صورت م يمحور تراكنشها

 

 

بر اين نكته است كه  يدهد و مبتنيآن انجام م يهارا بر اساس ساختمان داده يطراح ياين متدولوژ

از  يا". اين روش اساسًا مستلزم مجموعهآن باشد يهاساختمان سيستم بايد منطبق بر ساختمان داده"

شود و ساختمان يسيستم ايجاد م يو خروج يورود يهاها است كه بين ساختمان دادهتبديالت يا نگاشت

انجام اين كار بايد بدانيم، در دو مدل  يكند. برايتبديل م يخروج يهارا به ساختمان داده يورود يهاداده

اين  38-2وجود دارد. شكل  يو فيزيك يمنطق يو خروج يورود يهابين داده ي، تناظريو منطق يفيزيك

                                                 
 [ رجوع كنيد.90PCCبراى اطالعات بيشتر راجع به اين روش به مرجع ]  - 1

 اي از مدل كردن يك سيستمنمونه -2مثال -33-2شكل

  [PCC90]در استراتژي تجزيه و تحليل تبديل  
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 يهاشكل دادهبه  ي، در مدل منطقيو حقيق يدر مدل و سيستم فيزيك يفيزيك يدهد. وروديتناظر را نشان م

 يمنطق يهايتعيين شده و خروج يمنطق يهابر اين داده يشوند. سپس پردازش منطقيتبديل م يمنطق يورود

شوند. با توجه به اين يتعيين م ينيز در مدل فيزيك يفيزيك يهايشوند و با توجه به آن، خروجيمشخص م

بر ساختمان  يمبتن يطراح يدر استراتژ يبه خروج يورود يهامراحل نگاشت داده 39-2موضوع، شكل 

 يخروج يهاسيستم بر محور داده يهاشود، ساختمان دادهيدهد. همانطور كه مشاهده ميها را نشان مداده

 يرسيم. بنابر اين، از خروجيآن م يهايكه بايد سيستم داشته باشد، به ورود يهائياز خروج ياست. يعن

بدست  يمنطق ي، ساختمان خروجيقمنط يبه خروج يفيزيك يكنيم. از نگاشت خروجيشروع م يفيزيك

بايد وجود  يكه به صورت منطق يهائي، وروديمنطق يبه ورود يمنطق يآيد. سپس از نگاشت خروجيم

و  يمنطق يهايشود. حاال ما وروديمشخص م يمنطق يهايتوليد شود يا ورود يمنطق يداشته باشد تا خروج

 ها طبق استراتژياي از تبديل مدل اوليه به روالنمونه -2مثال -34-2شكل

  [PCC90]تجزيه و تحليل تبديل و تجزيه عملياتي 
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 ،يمنطق يهايبه خروج يمنطق يايهورودرا در دست داريم. با استفاده از نگاشت و تبديل  يمنطق يايهخروج

سيستم تكميل شده است. در نهايت نيز با  يشود. در اينجا ساختمان منطقيتعيين م يپردازش منطق يچگونگ

توان با استفاده از يم يمنطق يبه ورود يفيزيك يو ورود يفيزيك يبه خروج ينطقم يتعيين نگاشت خروج

 ينمايش ساختمان سيستم بر مبنا يسيستم دست يافت. برا يسيستم، به ساختمان فيزيك يساختمان منطق

عناصر ، 40-2اور استفاده نمود. شكل -توان از نمودار جكسون يا نمودار وارنيريآن، م يهاساختمان داده

دهد. در اين نمودار، كليه عمليات يگيرد را نشان ميكه در نمودار جكسون مورد استفاده قرار م يساختمان

گيرد. عمليات در نمودار از چپ به راست ي، انتخاب و تكرار صورت ميبا نمايش سه ساخت دنباله يا توال

و پشت سرهم را نشان  ياند عمليات متوالساده كه از مستطيل باالتر منشعب شده ي. مستطيلها1شوديانجام م

 يزيرين يك دايره وجود داشته باشد، يعن يسمت راست مستطيلها يكه در گوشه باال يدهند، در صورتيم

سمت راست مستطيل  يكه در گوشه باال ي( بايد انجام شود. و در صورتORيا  XORاز مستطيلها )  ييك

از همين  34-2ن مستطيل به دفعات الزم بايد تكرار شود. شكل آ يزيرين يك ستاره وجود داشته باشد، يعن

 .2استفاده كرده است ينمايش عمليات تسهيالت سيستم بانك ينمودار برا

                                                 
براى فارسى شدن نمودار در صورتى كه الزم باشد تا از راست به چپ عمليات را انجام دهيم بايد در  - 1

   استانداردهاى سازمان و مستندسازى اين موضوع تعريف شود. 
 [ مراجعه كنيد.94RSPبراى دريافت اطالعات بيشتر در مورد اين روش، به كتاب ]  - 2

  [PCC90]سازمان عمومي استراتژي تجزيه و تحليل تراكنش -35-2شكل
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در دو محور  يگيرد، طراحيتعيين رخدادها و سناريوها شكل م يمبنا، كه بر يدر اين استراتژ

 يبندگيرد. محور اول تجزيه و تحليل رخدادها و سناريوها است. در اين محور ابتدا يك طبقهيصورت م

كه ممكن است در سيستم  يموجود در سيستم تعيين شده و بر اساس آن رخدادهائ يهانديفرافعاليتها و  يبرا

كه بايد در سيستم انجام شود تا به  يشود. بر اساس هر يك از اين رخدادها، سناريوئيفتد مشخص ماتفاق بي

سيستم  يا(. در محور ديگر كه ساختمان داده41-2شود )شكل يرخداد مورد نظر پاسخ داده شود مشخص م

ها را داده فرهنگشده و  ها ترسيمشوند و نمودار جريان دادهيم يبندها طبقهكند، ابتدا دادهيرا مشخص م

شود. اين نمودار بايد با ي( ترسيم مERرابطه )  -كنيم. سپس نمودار موجوديت يمشخص و تدوين م

 .1مطرح شده سازگار باشد يرخدادها و سناريوها يساختمان نهائ

                                                 

 [ مراجعه كنيد.KJA92يافت اطالعات بيشتر در مورد اين روش، به كتاب ]براى در  -1

  [PCC90]شماي عمومي عمليات تجزيه و تحليل تراكنش -36-2شكل
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 يشود، عناصر و موجوديتهايمحسوب م يطراح ياز كار آمدترين روشها يدر اين روش، كه يك

ء بر ارتباط اشياء و يبر ش يمبتن يطراح يشوند. مفهوم كليسيستم، به صورت اشياء مستقل در نظر گرفته م

از آن بنا نهاده شده است.  يكل و بخشهائ آنها و در نهايت يو اعضا 1السهاكها و آنها، دسته يخصوصيتها

 شود :يدر مراحل زير انجام م ي، عمل طراحيدر اين روش طراح

 .يو مشخص كردن ساختمان مبنائ يبنددسته -1

 اشياء. يشناسائ -2

 تعيين خصوصيات اشياء. -3

 تعيين عمليات هر يك از اشياء. -4

 ارتباطات بين اشياء و مسير پيامها و خصوصيات ارتباطات.تعيين  -5

 تعريف اشياء. يبندجمع -6

                                                 

2- Class 

 تحليل تراكنشاي از يك سيستم طراحي شده مبتني بر تجزيه و نمونه -37 -2شكل

 در يك سيستم كنترل ورود و خروج كاركنان 
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 ءگرا عبارتند از :يش يخصوصيات مهم طراح

 شود.يارتباط بين عناصر و اشياء از طريق مبادله پيام انجام م 

 سازمان. يعمليات از ديد ساير اشياء يا بخشها يسازو پنهان 1اطالعات يسازپنهان 

                                                 

3- Information hiding 

4-  Encapsulation 

 

 تناظر و ارتباط ورودي، پردازش، خروجي  -38 -2شكل

 هاي منطقي و فيزيكيدر مدل

 هاي ورودي به خروجي درمراحل نگاشت داده -39 -2شكل

  [PCC90]هااستراتژي طراحي مبتني بر ساختمان داده 
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 مربوط به  يگيرها و نقاط تصميمآن كه تمام اجزاء، اطالعات، رويه ي. به معنا1يبندبسته

 ء مجتمع شود.ييك واحد به صورت يك ش

 برد.يء از هر رده، تمام خصوصيات آن رده را به ارث ميآنكه هر ش يوراثت. به معنا 

                                                 
 



 125/  مبانی طراحی سیستم ها

ها و ساختار نديفرابر  يمبتن يءگرا، طراحيش يمطرح شده، در طراح يبر خالف ساير روشها

 يبه صورت واحدها يسازمان يتشكيالت يشود. در اين روش، بخشهايو زيرسيستمها انجام نم يتشكيالت

كه هر واحد به  يصورتشود. به يكار تعريف م يهاهر يك، وظايف و رويه يكوچك تفكيك شده و برا

يك  يءگراياز ساختمان ش ينشان دهنده بخش 42-2را انجام دهد. شكل  يخاص يصورت مستقل، فعاليتها

 در نمودار جكسونگانه هاي اصلي سهساخت -40 -2شكل

 م

 طراحي مبتني بر رخداد و سناريو -41 -2شكل

 م

 گراي يك سيستم مربوط به عمليات خريدبخشي از ساختمان شيء -42 -2شكل

م
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مان به ياد بياوريد، را در مورد سيستم خريد يك ساز يقبل يسيستم مربوط به عمليات خريد است. اگر مثالها

شود. همانطور كه در شكل مشخص شده است، يمطرح م نديفراآن  يطراح يبرا يدر اينجا روش جديد

اند. منظوراز ء مشخص شدهينقش دارند، به صورت يك دايره يا ش نديفراكه در اين  يمختلف يواحدها

در يك سازمان چندان قابل فهم و ء يچون بكاربردن عبارت ش يء است. منتهي"واحد" در اينجا همان ش

كنيم. واحد درخواست كننده پيام درخواست خريد را به واحد يپذيرش نيست، از عبارت واحد استفاده م

كند كه ياعالم م يدهد و يا به ويشده را تحويل م يخريدار يكند و واحد خريد يا كااليخريد ارسال م

كننده ديگر با اينكه مديريت( وجود ندارد. واحد درخواست امكان خريد )به دليل عدم تاييد مجوز از طرف

فقط درخواست را داده و جنس را  يندارد. و يشود كاريانجام م يچه مراحل يعمل خريد چگونه و ط

از واحد مديريت درخواست مجوز  يتحويل گرفته است. بقيه كارها بر عهده خود واحد خريد است. و

ء وجود ييز نه به عنوان يك عنصر باال دست، بلكه به عنوان يك واحد يا شكند. توجه كنيد كه مديريت نيم

مديريت  يو صدور دستورات نيز به همين شكل خواهد بود. يعن يدر موارد كنترل يدارد. اين موضوع حت

ز ني يكند. عمليات ماليء مورد نظر ارسال ميدستور يا اعمال كنترل خود را به وسيله يك پيام به واحد يا ش

ثبت در  يشود و خصوصيات خريد نيز برايو دريافت بودجه انجام م ياز طريق ارسال پيام به واحد حسابدار

شود و يانجام م يشود. در اين سطح معلوم نيست كه در داخل واحد خريد چه عملياتيسيستم انبار ارسال م

 .1اطالعنديشود و ساير واحدها از اين موضوع بيرد و بدل م يچه اطالعات

                                                 
  [ رجوع كنيد. 92ISOو 90RSPبراى اطالعات بيشتر راجع به اين روش به مرجع ]  - 1
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ال سازي يوامگيرد، زبان مدلسازي شيءگرائي مورد استفاده قرار مياز مهمترين زباني كه براي مدل

 گيرد.استفاده قرار ميشيءگرائي مورد مفاهيم سازي با بكارگيري چندين نمودار بر پايه اين زبان مدل است.

 سازد.ال را بيان ميسازي و آشنايي مقدماتي با يواماي از اين نوع مدلخالصه فصل بعدي

 

 

 يمكانيزه ايجاد شود، يك ياز سيستم بر محور سيستمها ياعمده يكه بنا باشد تا بخشها يدر صورت

آن  يمفهوم يسريع كه شما يسازسريع است. نمونه يسازمطلوب، استفاده از روش نمونه يهاياز استراتژ

ها، مدل شود كه پس از تعيين اوليه خواستهينمايش داده شده است، بدين شكل انجام م 43-2درشكل 

گيرد. يدهندگان سيستم قرار مكاربران و سفارش يشود و مورد آزمايش و ارزيابياز سيستم ايجاد م يمقدمات

كاربران قرار  ياصالح شده كاربران، اصالح شده و مجددًا مورد ارزياب ياهسپس اين مدل طبق خواسته

شود كه كاربران و سفارش دهندگان سيستم، برآورده شدن كليه نيازها و يانجام م يگيرد. اينكار تا زمانيم

ود. سيستم توليد ش يخود را در سيستم مشاهده و مدل را مورد پذيرش قرار دهند. سپس مدل نهائ يديدگاهها

انجام اين  يالزم برا يافزار دارد و بايد ابزارهاتوليد نرم يبه ابزارها يزياد يسريع، وابستگ يسازنمونه

 .2وجود داشته باشد ياستراتژ

                                                 
1 -  Prototyping 
 [ رجوع كنيد.RSP92ISO,94براى اطالعات بيشتر راجع به اين روش به مرجع ]  - 2

  [PCC90]سازي سريعفرایند نمونه -43 -2شكل

 م
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شوند. اولين محور يمحسوب م يها و عمليات به عنوان سه محور طراحسيستم، داده يمحيط خارج

مشخص است كه به  ياز عناصر، عوامل و شرايط يااست مشخص و محدود با مجموعه يمحيط، فضائ ييعن

 گذارد.يبر فعاليت سيستم اثر گذاشته و يا فعاليت سيستم بر آنها اثر م ينحو

، كاماًل مشخص و محدود باشد و دقيقًا بتوان، عناصر و شرايط آن را يگيرمحيط بايد قابل اندازه

موجود، مشتريان،  ينظير ساختار سازمان ياين ليست نيز زياد نباشد. عواملليست كرده و تعداد عناصر 

، قوانين و نظاير آن، همه جزء محيط سيستم يها، فضا، منابع انسانمحصوالت موسسه، ارتباطات ، سرمايه

شود. يموجود در محيط م يشوند. در نظر گرفتن محيط سيستم، منجر به پذيرش محدوديتهايمحسوب م

 سيستم هستند. ي، منابع، حمايت، قوانين و تقاضا از انواع محدوديتهاي، استخدام ي، زمانيمال يهامحدوديت

ها در جريان آن سيستم است. اهميت داده يبرا يحيات ي، عامليها به عنوان محور دوم طراحداده

اء و بايد مشخص شود. همچنين اجز يمختلف سيستم است و اين جريان در هنگام طراح يبين بخشها

 ها ثبت شود.داده فرهنگها بايد در ساختمان داده

 يمديريت و سازمانده يهااي،  قواعد و رويهرايانهنيز همانند يك سيستم  يدر يك سيستم دست

را در  يدست يها مطرح و قابل استفاده است و تنها بايد شرايط خاص سيستمهاها در مباحث پايگاه دادهداده

توان يم يامختلف داده ي، از مدلهايااجزاء و ارتباطات داده يسازمانده ياين ميان در نظر گرفت. برا

 يباشد. برخيخصوصيات و كاربرد و مزايا و معايب خاص خود م ياستفاده نمود. هر يك از اين روشها، دارا

 ياو مدل داده يارابطه يا، مدل دادهياشبكه يا، مدل دادهيسلسله مراتب يااز اين مدلها عبارتند از مدل داده

شود. يم يها سازماندهيك سيستم در يك پايگاه داده يها، دادهياءگرا. با استفاده از يك مدل دادهيش

نمايش يك مدل  يبرا يمختلف يشود. نمودارهاييك  سيستم محسوب م ياز اجزا يها يكپايگاه داده

 E-Rموجوديت يا  -توان به نمودار رابطهيگيرد. از مهمترين اين نمودارها ميممورد استفاده قرار  ياداده

 گيرد.يمورد استفاده قرار م يااشاره نمود كه معمواًل در مدل رابطه

ها، عناصر، زيرسيستمها و نديفرايك سيستم عمليات است. عمليات متشكل از  يمحور ديگر، طراح

 يكه بايد با شكل از فعاليتها است يا، مجموعهنديفراارتباط و فعاليت زيرسيستمها است. يك  يچگونگ

 و مورد انتظار حاصل آيد. يمشخص انجام شود تا يك نتيجه قابل شناسائ

سازمان  يشود. زيرسيستمها نبايد با بخشها و واحدهايتوسط چند زيرسيستم انجام م نديفرايك 

شوند يسازمان ايجاد م يو مديريت يتشكيالت يبندسازمان، بر طبق طبقه يشها و واحدهااشتباه گرفته شوند. بخ
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و زيرسيستمها، بر اساس ماهيت سيستم و عملكرد آن. سه ساختار در سازمان قابل تصور است: ساختار 

 ها.نديفرا، ساختار زيرسيستمها و ارتباطات بين آنها، ساختار يسازمان و چارت سازمان يتشكيالت

 يخروج يها، چگونگو ورود داده يآورروال جمع يها، بايد چهار عامل اصلنديفرا يدر طراح

پردازش مشخص  يها و چگونگها و روش انباركردن دادهداده يسازذخيره ياطالعات و نمايش، چگونگ

است كه  ي، نقاطيگيرمشخص شود. نقاط تصميم يگيرعمليات بايد نقاط تصميم يشوند. در هنگام طراح

را اتخاذ كند. همچنين بايد  يتصميم خاص ييك فرد يا يك مكانيزم خودكار، بايد در مقابل اطالعات ورود

شود. يدر آن انجام م يتشكيل شده و چه فعاليتهائ ياز چه زيرسيستمهائ يمشخص شود كه سيستم مورد طراح

و پردازش مشخص  يسازذخيره ،ي، خروجيورود يزيرسيستمها نيز، بايد چهار عامل چگونگ يدر طراح

 يو نوع و محمل و ابعاد ارتباطات مشخص شود. برا يشود. و بايد ارتباطات بين زير سيستمها و سازمانده

اينكار استفاده نمود. در بيان شرايط و  يمناسب برا يتوان از نمودارهايسيستم، م ينمايش ارتباطات اجزا

در سيستم يا شرايط  يسناريو استفاده نمود. رخداد تغييرات توان از رخداد ويعمليات سيستم، م يچگونگ

شود. يك رخداد بر اثر يك عامل محرك يا يآن است كه باعث ايجاد فعاليت يا واكنش سيستم م يمحيط

كه براثر آن  يتوان با يك سناريو، عملياتيافتد، مييك رخداد در سيستم اتفاق م يآيد. وقتيانگيزه پديد م

 نجام شود را توضيح داد.رخداد بايد ا

كند. ياستفاده م يخاص طراح ييا متدولوژ يسيستم، از يك استراتژ يطراح يمعمواًل طراح برا

 يتالش ي، استراتژيبر واحدمند يمبتن يعبارتند از: روش طراح يطراح يها و روشهاياز استراتژ يبرخ

 يطراح يتجزيه و تحليل تراكنش، استراتژ يتحليل تبديل، استراتژ و تجزيه يو استراتژ ي)تجزيه( عمليات

بر رخدادها و سناريوها، روش  يمبتن يطراح ياور(، استراتژ-وارنير-ها )جكسونبر ساختمان داده يمبتن

 سريع. يسازنمونه يءگرا و استراتژيش يطراح

 

 منابع 

 هاداده 

 ها  داده فرهنگ 

  مدل پايگاه داده  

  عمليات 

   ساختار تشكيالتي 

 گيري نقاط تصميم 

 رخداد 

  استراتژي طراحي    

  محيط 



 130/  مبانی طراحی سیستم ها

 محدوديتها  

 جريان داده 

  ساختمان داده 

  پايگاه داده 

 ها نديفرا 

  زيرسيستم 

 ارتباطات بين اجزاء 

  سناريو 
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را در يك سيستم تعيين كنيد و در خصوصيات آن نقاط و اهميت هر يك  يگيرنقاط تصميم -5

 بحث كنيد.
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UML

 

سازي گيرد، زبان مدلي مورد استفاده قرار مييسازي شيءگرااز مهمترين زباني كه براي مدل

UML .استفاده شيءگرائي مورد مفاهيم با بكارگيري چندين نمودار بر پايه  ،سازياين زبان مدل است

 شود.ان ميآن بيسازي و آشنايي مقدماتي با اي از اين نوع مدلدر اين فصل، خالصه گيرد.قرار مي

3-1- UML چيست؟ 

 UMLمعماري  -2 -3

 UMLنمادسازي در  -3-3

 UMLنمودارهاي اساسي  -3-4

UML

(، زباني است براي تبيين، تجسم، ساخت، و مستندسازي UML) 1سازي يكپارچهزبان مدل

هاي غير وكار و ديگر سيستمبراي مدل نمودن كسب، و همچنين افزاريهاي نرممحصوالت سيستم

كه موفقيت نسبي آن در  است 2بهترين تجربيات مهندسي اي از، نتيجه مجموعهUML افزاري.نرم

 شده است. اثباتهاي بزرگ و پيچيده سازي سيستممدل

UML

، نياز به تبيين جزئيات UMLبا توجه به اينكه درك كامل و توان ارائه مستندات بر اساس 

بسياري دارد، و با توجه به محدوديت اين كتاب، در اين فصل تنها به معرفي و اشاره به برخي از نكات مهم 

UML .اين تنها يك اشاره است و براي مستندسازي بر اساس  خواهيم پرداختUML  اين  ت.سنيكافي

                                                 
1 - Unified Modeling Language 

2 - engineering practices 
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اصوال چيست و چه ابعاد و مفاهيم كليدي را دربر دارد  UMLدهد كه اشاره تنها اين ديد را به خواننده مي

 آورد.و چگونه امكان مستندسازي را فراهم مي

گيرد، مراجعه به متن زبان مدل سازي يكپارچه صورت مي براي كمك به درك عملياتي كه در

، راهنماي UMLكننده مفاهيم اين سند شامل بخشهاي توصيفردد. گپيشنهاد مي UMLسند استاندارد 

است. مستنداتي كه با ارائه تعاريف اوليه، چگونگي  UMLهاي استاندارد ، و پروفايلUMLسازي مدل

 1كند.سيستم را مشخص مي مستنداتبيان و ارائه يك 

وزشي متعددي كه در توان به كتب آميه توضيحات بيشتر و آموزشي، مي دسترسيهمچنين براي 

 اين زمينه وجود دارد مراجعه شود. برخي از اين كتب در فهرست منابع اين فصل ذكر شده است.

UML 

در مستندسازي يك سيستم ايجاد شود، اهميت زيادي  3و نمودارهايي 2هاچه مدل اينكهانتخاب 

ل دارد. مهمترين چيز آن است كه بتوان مفهوم يا ساختار مشخصي در برخورد با مسئله و طرح و بيان راه ح

را كه در سيستم وجود دارد به نحو مستقل و كامال مشخص و متمايز تشريح كرد. الزمه اين كار، پرهيز از 

اختالط مسائل، و تفكيك آنها از يكديگر است. به نحوي كه هر مفهوم يا موضوع را بتوان بصورت كامال 

، تمركز روي جزئيات مربوط و 4بررسي و موشكافي قرار داد. اين مفهوم يعني تجريد. تجريدمستقل مورد 

مناسب و در عين حال ناديده گرفتن موارد ديگر، كليدي است براي فراگيري و يافتن ارتباط بين مفاهيم. 

 :شود كهاهميت اين موضوع با توجه به اين نكات بيشتر روشن مي

 هاي نسبتا مستقل از يك مدل، مورد ديدگاهاز  فاده از مجموعه كوچكيهر سيستم پيچيده، با است

كردن يك سيستم پيچيده، گيرد. از اين رو، يك ديدگاه واحد براي مدلرويكرد بهتري قرار مي

 كافي نيست.

 تبيين شود. 5در سطوح متفاوتي از درستيتواند هر مدل مي 

  نشان دهد، مدل بهتري است.هر چقدر مدل، بهتر حقيقت و واقعيت موضوع را 

                                                 
 قابل دسترسي است. www.omg.orgدر زمان تدوين اين كتاب( در سايت  1.4آخرين نگارش اين سند )نگارش  - 1
2 - models 
3 - diagrams 
4 - abstraction 

5 - Fidelity 

http://www.omg.org/
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هاي مختلف و زواياي سازي بايد بتواند امكان نمايش مدلبا توجه به اين موضوع، يك زبان مدل

شامل  UML، يك مدلاز  مختلف هايلذا براي بدست آوردن ديدگاه .را فراهم كند مدلمختلف يك 

 نمودارهاي گرافيكي زيراست:

 وظايف، نيازها، كاربردها و عملكرد عناصر يا  دادن)براي نشان 1نمودار مورد كاربرد

 ها(زيرسيستم

 و روابط بين آنها(بندي شده )نمودار ساختماني ايستا؛ نمايش عناصر دسته 2نمودار كالس 

 كنند( شامل:: )رفتار اجزا و عمليات را تبيين مي 3نمودارهاي رفتار 

 لتهاي ممكن و ها و حااي از موجوديت)بيانگر رفتار مجموعه 4نمودار حالت

 رخدادهاي بين آنهاست(

 شكل خاصي از نمودار حالت است كه درآن هر حالت بيانگر  5نمودار فعاليت(

 ها و انتقاالت فلشي از عمليات است(عمليات و فعاليت

 كند( شامل:: )چگونگي تعامل بين عناصر را تبيين مي 6نمودارهاي تعاملي 

o كند()ترتيب زماني و عمليات و تعامل بين اجزا را تبيين مي 7نمودار ترتيبي 

o اي از وظايف است()بيانگر يك همكاري طي مجموعه 8نمودار همكاري 

 سازي فيزيكي است( شامل:هاي پيادهدهنده صورت)نشان 9سازينمودارهاي پياده 

 افزاري است(هاي نرمهاي بين مولفه)بيانگر وابستگي 10نمودار مولفه 

                                                 
1 - use case diagram 
2 - class diagram 
3 - behavior diagrams 

4 - state chart diagram 
5 - activity diagram 
6 - interaction diagrams 

7 - sequence diagram 
8 - collaboration diagram 

8- implementation diagrams 
10 - component diagram 
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 دهنده سيستم و پيكربندي عناصر پردازشي زمان اجرا)نشان 1نهايي دار سازماندهينمو 

 ست(ا

دهند كه بطور چندين نماي مختلف از سيستم را در تحليل يا توسعه نمايش مي نمودارهااين 

با است، يعني  2خودسازگار ،پارچهواحد است. اين نماي يككننده يك سيستم يكپارچه و جمعي تبييندسته

سازي با يكديگر سازگارند. اين نمودارها محصوالت اوليه مستندگيرد كه نمودارهاي مختلفي شكل مي

، اگر چه به صورت تعدادي از ديدهاي مشتق دهندساز از سيستم را نشان ميمدلپارچه كه ديد يك هستند

 شوند.اين نمودارها بطور مختصر در اين فصل توصيف مي شوند.شده نمايش داده مي

از  UMLاست كه چرا آن شود بيان مي UMLوالي كه به طور مكرر در مورد نمودارهاي س

، جريان داده و انواع ديگر گفت كه؟ در جواب به اين سؤال بايد كندپشتيباني نمي 3نمودارهاي جريان داده

عاليت و نمودارهاي ف .مناسب نيستندگرا شيءسازي ، براي مدلاندتعريف نشده UMLنمودارهايي كه در 

. همچنين نمودارهاي دهندانجام مي هيم،خواها ميDFDنمودارهاي همكاري، فراتر از آنچه را كه ما از 

 مناسب هستند. 4گردش كار سازيفعاليت، براي مدل

UML

 عبارتند از: UMLاهداف اصلي طراحي با 

 سازي بصري گويا، براي كاربران، تا با زبان مدل 5تدارك يك ابزار آماده براي بكارگيري

 هاي معناداري را توسعه و مبادله نمايد.مدل

 و ويژه براي گسترش مفاهيم اصلي. پذيرهاي توسعهنمودن مكانيزمفراهم 

 نويسي خاص و فرآيندهاي توسعه هاي برنامهپشتيباني از خصوصياتي كه مستقل از زبان

 باشند.

  سازي.قراردادي براي درك زبان مدلايجاد اصولي 

 .ايجاد رشد در بازار ابزارهاي شيءگرا 

                                                 
1 - deployment diagram 
2 - selfconsistent 

3 - flow-data 
4 - workflow 

5 - use-to-ready 
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 2و الگوها 1هاها، چارچوبها، همكاريپشتيباني از مفاهيم توسعه سطح باال از قبيل مولفه. 

 آوري بهترين تجربيات.جمع 

UML

 UMLكه تنها يك زبان  ، هدفش آن نيست3، به عنوان يك زبان نمادين بصري

هاي مفهومي و بصري الزم براي جانشيني باشد، بلكه كليه پشتيباني بصري سازيبرنامه

 سازي را داراست.هاي برنامهزبان

 ابزارها و فرآيندها است.براي اي يك زبان، لزوما شالوده 4استانداردسازي 

  نمودارهايUML د. نده هاي مختلف نشاند فرآيند خاصي را به شكلنتوانمي

استانداردبودن روش نمايش، به معناي آن نيست كه يك فرآيند تنها به يك شكل 

 استاندارد قابل نمايش خواهد بود.

UML

. شودچهاراليه تعريف مي 5سازييك معماري فرامدلهاي به عنوان يكي از اليه UML فرامدل

 هاي پيچيده است. شده براي تعريف مفاهيم دقيق مورد نياز از طريق مدلاين معماري يك زيرساخت اثبات

 اليه زير است:سازي، مبتني بر يك معماري با چهار شده براي فرامدلچارچوب پذيرفته

o 6فرافرامدل 

o فرامدل 

o مدل 

o 7اشياي كاربر 

                                                 
1 - frameworks 
2 - patterns 

3 - Visual 

4 - Standardizing 
5 - metamodeling 

6 - metamodel-Meta 
7 - User objects 
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 شده است:بطور مختصر در جدول زير بيان ها اين اليه عملكرد

 

 مثال توضيح اليه

زيرساختاري براي يك معماري  1فرا فرامدل

 سازي است.فرامدل

ها تعريف براي تبيين فرامدل را يزبان

 .كندمي

 فراكالس، فراصفت، فراعمليات

 يزبانيك نمونه از يك فرافرامدل است.  فرامدل

 .كندتبيين يك مدل تعريف مي را براي

 كالس، صفت، عمليات، اجزا

 را يبانيك نمونه از يك فرامدل است. ز مدل

براي توصيف يك دامنه اطالعاتي 

 .كندتعريف مي

StockShare, askPrice, 

sellLimitOrder, 

StockQuoteServer 

اشياي كاربر 

هاي )داده

 كاربر(

يك نمونه از يك مدل است. يك دامنه 

 .كنداطالعاتي مشخص را تعريف مي

<Acme_SW_Share_98789>, 

654.56, sell_limit_order, 

<Stock_Quote_Svr_32123> 

 

دهد. مسئوليت اصلي اين سازي شكل ميمعماري فرامدلاي براي سازي، شالودهاليه فرافرامدل

كه فرامدل چگونه نمايش  كندمياليه، تعريف زباني براي مشخص نمودن يك فرامدل است و مشخص 

مدلي را در سطح باالتري از تجريد نسبت به يك فرامدل تعريف . يك فرافرامدل، داده شده و تبيين شود

تواند چندين يك فرافرامدل مي .كندفرامدلي است كه آن را توصيف ميتر از ، و عموما فشردهكندمي

هايي از فرافرامدل وابسته به هر فرامدل باشد. نمونهتواند چندين فرامدل تعريف نمايد، و از اين رو مي

 فراكالس، فراصفت و فراعمليات. عبارتند از: سازيفرافرامدلدر اليه  فرافراشيءها

به عبارت ديگر يك فرامدل،  شود.كند كه يك مدل چگونه نمايش داده ميفرامدل مشخص مي

، يك نمونه از يك فرافرامدل است. وظيفه اصلي اليه فرامدلقاعده تبيين و نمايش يك مدل است. يك 

شوند هائي درست ميها معموال بيشتر از فرافرامدلها است. فرامدلي تبيين مدلفرامدل، تعريف زباني برا

                                                 
1 - metamodel-Meta 
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هايي از  فرااشيا در اليه نمونه كنند.كنند، به ويژه هنگامي مفاهيم پويايي تعريف ميكه آنها را توصيف مي

 سازي عبارتد از: كالس، صفت، عمليات، و مولفه.فرامدل

است. وظيفه اصلي اليه مدل، تعريف زباني براي توصيف اي از يك فرامدل يك مدل، نمونه

، StokShare ،askPriceسازي عبارتند از: از اشيا در اليه مدل هايييك دامنه اطالعاتي است. نمونه

selLimitOrder و ،StokQuoteServer. 

اربر، اي از يك مدل هستند. مسئوليت اصلي اليه اشياي ك، نمونههاي كاربر(اشياي كاربر )داده

هايي از اشيا در اليه اشياي كاربر عبارتند از: توصيف يك دامنه اطالعاتي مشخص است. مثال

<Acme_Software_Share_98789> ،654.56 ،sell_limit_order  و

<Stoke_Quote_Svr_32123>. 

UMLدهد. پيچيدگي فرامدل هايي انجام ميبسته ، سازماندهي مدل را با استفاده ازUML از ،

بندي هايي را دسته، فراكالسها. اين بستهشودمديريت مي هاي منطقيسازماندهي آن در بسته طريق

                                                 
1 - package 

 هاي سطح باالبسنه -1-3شكل 
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 .ديگر هستند هايها در بستهبا فراكالس 2با يكديگر و اتصال سست 1كنند كه بيانگر چسبندگي قويمي

 .شودنشان داده شده است، تجزيه مي 1-3ح باال كه در شكل با سطهاي فرامدل، به بسته

، تجزيه  3-3و  2-3هاي هاي ديگري طبق شكلو رفتاري، به بسته 3هاي عناصر شالودهبسته

 شوند.مي

                                                 
1 - strong cohesion 

2 - loose coupling 
3 - Foundation 

 هاي شالودهبسته -2-3شكل 
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 پردازيم:دارد كه در ادامه به آنها مي 1زيربخشهر بسته، يك يا چند 

 نحو انتزاعي
و روابطشان نشان  ها، با نمايش تعريف ساختار فراكالسUMLنحو انتزاعي، در نمودار كالس 

 شود.داده مي

  2فرمقوانين خوش

هايي كه در اثر الزامات و محدوديت 3، به جز براي تعددUMLهاي مفاهيم ايستاي فراكالس

 شوند.اي از ثوابت يك نمونه از فراكالس تعريف ميدهند، به عنوان مجموعهرخ ميسيستم 

 مفاهيم

 شوند.با استفاده از زبان طبيعي تعريف مي  ساختارهامعناي 

                                                 
1 - Subsection 

2 - formedness-well 
3 - Multiplicity 

 هاي عناصر رفتاريبسته -3-3شكل 
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 عناصر استاندارد
در  1غيررسميهاي تعريف شده از قبل، در اين بخش، با يك تعريف هاي فراكالساستريوتايپ

 ند.شوزبان طبيعي، ليست مي

 2هانكته

سازي، ها و داليلي در خصوص تصميمات فرامدلاستداللتواند دربردارنده زيربخش مياين 

 ، باشد.اندزبان طبيعي نوشته شدهدر كه همگي  هاييفلسفه بكارگيري ساختارها، و همچنين نمونه

نمايد. اين بسته، ها را تبيين ميزباني است كه ساختار ايستاي مدل 4بسته شالوده، يك زيرساخت

هاي ، بسته2-3شكل  اي.هاي دادههاي توسعه، و نوع: هسته، مكانيزمشودير تجزيه ميها زاين زيربسته به

 يكاست و  5دهد. بسته هسته، بيانگر مفاهيم اساسي مورد نياز براي يك فرامدل اوليهشالوده را نشان مي

ها و ها، فراوابستگيمعماري براي افزودن ساختارهاي زباني اضافي، از قبيل فراكالس 6فقراتستون

عناصر مدل با مفاهيم  چگونهكند كه هاي توسعه، مشخص مينمايد. بسته مكانيزمها تعريف ميفراصفت

 زبان است.براي  پايهاي كننده ساختارهاي دادهاي، تعريفهاي دادهجديد توسعه پيدا كنند. بسته نوع

 

                                                 
1 - Informal 

2 - notes 
3 - Foundation package 

4 - Infrastructure 

5 - Elementary 

6 - Backbone 
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كند. بسته عناصر هاي پويا را تبيين ميزبان است كه رفتار يا مدل 2بسته عناصر رفتاري، روساخت

و  هاي حالتها، موارد كاربرد، ماشينرفتار رايج، همكاري شود:ها تجزيه ميرفتاري، به اين زيربسته

 هاي فعاليت.گراف

ها، كننده مفاهيم هسته مورد نياز براي عناصر رفتاري است. بسته همكاريرفتار رايج، تبيين

كننده يك زمينه رفتاري براي بكارگيري عناصر مدل، جهت انجام امور خاصي است. بسته مورد تعيين

كننده هاي حالت، تعريفبسته ماشين ند.ككاربرد، رفتارها را با استفاده از بازيگران و كاربردها تبيين مي

 هاي فعاليت، وضعيت بخصوصي است. بسته گراف 4حالت متناهي 3هاي گذاررفتارها با استفاده از سيستم

 (3-3)شكل  رود.براي فرآيندهاي مدل بكار ميكند كه از يك ماشين حالت تعريف ميرا 

شالوده است. اين بسته، تعريف كننده مدل، بسته، و زيرسيستم  بسته مديريت مدل، وابسته به بسته

 آيند.براي ديگر عناصر مدل بكار مي بندياست، كه همگي به عنوان واحدهاي گروه

ها در . بستهرونديابي به ديدهاي مختلف از يك سيستم فيزيكي بكار ميها، براي دستمدل

يك زيرسيستم، بيانگر يك واحد رفتاري در  روند.ميعناصر مدل بكار بندي داخل يك مدل، براي گروه

 سيستم فيزيكي است.

 نشان داده شده است. -4-3نحو انتزاعي )مجرد( براي بسته مديريت مدل، در شكل 

                                                 
1 - behavioral elements package 

2 - Superstructure 

3 - Transition 

4 - state-finite 
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UML

هايي هستند كه در آنها ، دربردارنده گرافUMLنمودارها و نيز برخي از نمادهاي مركب اكثر 

وجود دارند كه مهم تلقي  1اند. سه نوع ارتباط بصريهايي به يكديگر متصل شدهها از طريق لبهگره

 شوند:مي

 هايي با اشكال دوبعدي()معموال به صورت خط 2اتصال .1

 )محتوي نمادهايي با اشكال دوبعدي با مرزهاي مشخص( 3ظرف .2

 )يك نماد در كنار نماد ديگر بر روي يك نمودار( 4ضميمه بصري .3

 :دنروبكار مي UMLدر نمادسازي چهار نوع ساختار گرافيكي وجود دارند كه  اساسا

                                                 
1 - Visual Relationship 

2 - Connection 

3 - Containment 

4 - Visual Attachment 

 مديريت مدل -4-3شكل 
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 يك نماد تصويري، يك شكل گرافيكي با اندازه و شكل ثابت است. -1نماد تصويري .1

توانند براي نگهداشتن مينمادهاي دوبعدي، ارتفاع و عرض متغير دارند و  -2نمادهاي دو بعدي .2

به  ها يا ديگر نمادها، توسعه پيدا كنند. اكثر اين نمادها،هايي از رشتهديگر اشيا از قبيل ليست

شوند. مسيرها، از طريق نواحي مرزي يك نماد، يا متفاوت تقسيم ميمشابه هاي هايي با نوعبخش

ك نماد دو بعدي، بر روي محتويات كردن ييا حذف 3شوند. كشيدنبه دو نماد دوبعدي متصل مي

 گذارد.و مسيرهاي متصل به آن اثر مي

تكه خطوطي هستند كه از انتها قابل اتصال باشند. مسيرها هميشه به ديگر نمادهاي   -4مسيرها .3

 گرافيكي از طريق هر دو انتهايشان متصل هستند و هيچگاه و آزاد و آويزان نيستند.

" هستند. در 6اع مختلفي از اطالعات، در يك شكل "تجزيه نشدهبيانگر انو -5ها(عبارات )رشته .4

UML،  تواند به در يك نماد، نحوي دارد كه به وسيله آن مي رشتهيك هر نوع بكارگيري

اطالعات مدلي كه در آن قرار گرفته است، تجزيه شود. به عنوان مثال، نحوهايي كه براي صفات، 

اين نحوها، اشيايي براي توسعه از طريق ابزارها به  شوند.عمليات، و گذارها تخصيص داده مي

توانند به عنوان اجزاي منحصربفرد نمادها يا  عنوان يك ارائه اختياري هستند. عبارات مي

هاي متصل به نمادها يا مسيرها، و يا ها، برچسبهايي از نمادها باشند، مانند عناصر در ليستبخش

 در يك نمودار. 7عناصر مستقل

                                                 
1 - icons 
2 - d symbols-2 

3 - Drag 

4 - paths 
5 - strings 

6 - Unparsed 

7 - alone-Stand 
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هاي توانند در داخل بستهها خودشان ميبندي از عناصر مدل است. بستهيك بسته، يك گروه

وابسته به آن و نيز شامل هاي تواند شامل بستهيك بسته مي .ي قرار گيرند و در واقع تودرتو باشندديگر

قرار گيرند  هاييدر داخل بسته توانند، ميUMLعناصر مدل  انواعانواع ديگري از عناصر مدل باشد. همه 

 دهي شوند.و از اين طريق سازمان

سازي، و كنترل دستيابي كنترل پيكربندي، ذخيرهاي براي ها شامل عناصر مدل، و مبنا و پايهبسته

بسته، يك  1به طور مستقيم، مالك يك بسته مستقل باشد، بنابراين سلسله مراتبتواند يهستند. هر عنصر م

ي ديگر مراجعه كنند، كه اين كار با يكي از هابه بستهتوانند ها ميدرخت محض است. به هر حال، بسته

                                                 
1 - Hierarchy 

 كردن ارتباطاتها، دسترسي آنها و داخلبسته -5-3 شكل
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يك شود، لذا اين شبكه مي مدل 3وابستگي مجوزاز  >2دستيابي<و  >1كردنداخل<هاي استريوتايپ

 گراف است.

بسته، با يك مستطيل بزرگ كه در گوشه سمت چپ باالي آن، يك مستطيل كوچك قرار دارد، 

 (6-3و  5-3)شكل  شود.نمايش داده مي

سازماندهي عناصر مدل است، زيرسيستم، بيانگر يك بسته يك مكانيزم كلي براي در حالي كه 

كند و داراي هايي را ارائه ميواحد رفتاري در سيستم فيزيكي، و نيز در مدل است. زيرسيستم، واسط

هاي زيرسيستم شوند. مشخصهتجزيه مي 5و ادراكي 4عملياتي است، و محتويات آن به عناصر مشخصاتي

ها، مانند موارد كاربرد و وي زيرسيستم، به همراه عناصر مشخصهدربردارنده عمليات مورد نياز بر ر

 هاي حالت است.ماشين

                                                 
1 - Import 

2 - Access 

3 - Permission 

4 - Specification 

5 - Realization 

 داده شده در يك ساختار درختيبرخي از محتويات بسته ويراستار نشان -6-3شكل 
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يك نماد دوشاخه در گوشه ت كه وبا اين تفا ،شودزيرسيستم، مانند يك بسته نمايش داده مي

. گيردبزرگ قرار مي نام زيرسيستم در داخل مستطيل گيرد.باالي سمت راست مستطيل بزرگ قرار مي

براي عمليات، قسمت ديگر براي هر يك از  قسمت مستصيل بزرگ شامل سه قسمت است: يك

هاي عناصر مشخصاتي، و قسمت ديگر نيز براي عناصر ادراكي است. چگونگي تقسيم مستطيل زيرمجموعه

، عناصر نشان داده شده است. عمليات در قسمت سمت چپ و باال 7-3به اين سه قسمت، در شكل 

 هاي آنهاها وابستگيها و واسطيستميك نمودار از زيرس -8-3شكل 

 شدن ديگر تشكيالت.همه عناصر موجود در زيرسيستم بدون شكسته -9-3شكل 

 دهد، اگر چه به وضوح نشان داده نشده است.را ارائه مي 1در اين شكل، زيرسيستم عمل 

 دادن زيرسيستم، به همراه تشكيالت آنهاالگوي عمومي براي نشان -7-3شكل 
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تا  8-3هاي شكل .گيرندمشخصاتي در ناحيه پايين آن، و عناصر ادراكي نيز در ناحيه سمت راست قرار مي

 د.ندهمي نها را نشاهايي از كاربرد بسته، روابط آنها و زيرسيستمنمونه 3-10

يك انتزاع )تجريد( از سيستم  . بنابراين،گيردنمايي از يك سيستم فيزيكي را در دست ميمدل، 

هاي رفتاري سيستم فيزيكي به گروه فيزيكي با هدفي مشخص است؛ به عنوان مثال، توصيف حالت

يك مدل، شامل همه عناصر مورد نياز مدل براي بيان كامل يك سيستم  .1صاحبان نقش)ذينفع(مشخصي از 

مراتب وجود در يك مدل، به يك سلسلهفيزيكي بر طبق هدف مشخص اين مدل است. عناصر م

شوند، به طوري كه باالترين بسته/زيرسيستم، بيانگر محدوده اين سيستم بسته/زيرسيستم سازماندهي مي

 فيزيكي است. 

استريوتايپ  د.ندهمختلف سيستم را نشان ميهاي هاي مختلف از يك سيستم فيزيكي، جنبهمدل

ها براي يك سيستم واند در يك مدل شامل مجموعه كاملي از مدلتشده "مدل سيستم"، مياز پيش تعريف

هاي مختلف يك سيستم به فيزيكي بكار رود. الزامي به وجود رابطه معنايي بين تمام عناصر موجود در مدل

اي ها، چنين چيزي گاه ممكن يا كار سادهشكل يكپارچه نيست. با توجه به لزوم محدود نگه داشتن مدل

                                                 
1 - stakeholder 

 نگاشت بين بخش مشخصات و بخش ادراك با استفاده از سه بخش تشكيالتي. -10-3شكل 

 هاي متفاوت براي بيان نگاشت است.هايي از راهمچنين اين شكل بيانگر نمونهه
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هاي مختلف، ها بين مدلكردن خواستهدنبال امكانه وجود چنين روابطي براي پااليش و حفظ و البت نيست.

 بسيار سودمند است.و ارائه يك ديد جامع يكپارچه، در صورت امكان 

يك مدل، با استفاده از نماد عمومي بسته و يك مثلث كوچك در گوشه باالي سمت راست 

 (12-3و  11-3. )شكل شودمستطيل بزرگ نمايش داده مي

UML

 كنيم.هايي از آنها را ذكر ميرا تنها معرفي، و مثال UMLدر اين قسمت، نمودارهاي اساسي 

، چرا كه اين نمودار صورت كلي آنچه كه در سيستم شوندبا اين نمودار آغاز مي هاپروژهاكثر 

زيگران نمودارهاي مورد كاربرد، بادهد. را به ما مييا در سيستم جديد مدنظر است و  ،افتدموجود اتفاق مي

مورد كاربردها، همه چيزهايي هستند كه در  د.ندهو مورد كاربردها را با هم و همراه با روابطشان نشان مي

هايي هستند كه در خارج از سيستم قرار دارند و روي ها يا سيستمميان سيستم وجود دارند و بازيگران انسان

هاي سيستم چه چيزهايي هستند و فهميم كه واسطهمي بازيگرانكردن به با نگاهد. نگذارسيستم اثر مي

كاربرها و بازيگران، مورد اي از بنابراين، با دقت به مجموعهتوان با سيستم ارتباط برقرار كرد. چگونه مي

 شود. محدوده پروژه مشخص مي

 شوند.سه ديدگاه از يك سيستم، كه هر كدام به وسيله يك مدل نشان داده مي -11-3شكل 

 "مدل سيستم" دربردارنده يك مدل تحليل و يك مدل طراحي است. -12-3شكل 
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از مورد كاربردها، درحد امكان  ايگران، مجموعهيك نمودار مورد كاربرد، شامل گرافي از بازي

تعدادي واسطه، و روابط بين اين عناصر است. بنابراين در نمودار مورد كاربرد، دو عنصر مهم با نام مورد 

 شود.كاربرد و بازيگر وجود دارد. يك مورد كاربرد، با يك بيضي حاوي نام مورد كاربرد نشان داده مي

شكل  كند.هر مورد كاربردي كه با آن در ارتباط است، نقش جدايي را ايفا مي يك بازيگر، با توجه به

نشان داده شده  13-3استريوتايپ استاندارد براي يك بازيگر، به صورت يك آدمك است كه در شكل 

 است.

 UML1استفاده از نكته در 

اشد كه در آن تواند شامل تصاويري نيز بنكته، يك نماد شامل اطالعات متني است، وليكن مي

ها، نمودن انواع مختلفي از اطالعات متني از فرامدل، از قبيل محدوديتنقرار گيرند. نكته، نمادي براي بيا

توضيحات، بدنه متدها، و مقادير برچسبي است. نكته، با يك مستطيل كه گوشه باالي سمت راست آن 

 (14-3)شكل  شود.برگشته است، نمايش داده مي

                                                 
1 - note 

 نمايي از يك نمودار مورد كاربرد -13-3شكل 
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كاربردها يا بازيگرها مفيد است. براي مثال ممكن است شما بخواهيد ها به اضافه نمودن نكته

توضيح دهيد كه چرا يك بازيگر خاص، با يك مورد كاربرد خاص اثر متقابل دارد؛ چرا يك مورد كاربرد 

د. نكته، نه تنها در نمودار بر،؛ يا چرا يك بازيگر از بازيگر ديگر ارث ميكنددر يك عمليات مداخله مي

 مورد كاربرد، بلكه در كليه نمودارها قابل استفاده است.

 مختلفمتصل، به همراه تعدادي روابط ايستاي بندي شده نمودار كالس، گرافي از عناصر دسته

و حتي ها، رابطهها، ، بسته1هااست.  الزم به ذكر است كه يك نمودار "كالس" ممكن است شامل واسطه

مواردي از قبيل اشيا و پيوندها باشد. شايد يك نام بهتر براي اين نمودار  "نمودار ساختماني ايستا" باشد، اما 

 . تر است"نمودار كالس" كوتاهتر و جا افتاده

ها، به صورت ايستا است، مانند كالس 2شدهاي از عناصر مدل اعالننمودار كالس، مجموعه

 (15-3شوند. )شكل ، كه در يك گراف به يكديگر و به محتوياتشان متصل ميها، و روابط آنهاواسط

كه قصد ما اين نيست كه وارد جزئيات نمايش نمودارها شويم، اما با توجه به اينكه  چندهر 

، در ساير نمودارها نيز كاربرد شودالس مطرح ميدر نمودار كهاي نمايشي كه بسياري از مفاهيم و شيوه

 .كنيمدارد، به برخي از اين مفاهيم اشاره مي

در حالت عمومي، يك استريوتايپ، يك ساخنمان از دانش يا اطالعات است كه در مورد گروه 

معموال در اين گروه عناصر مصداق دارد. اطالعاتي كه نشان دهنده خصوصياتي است كه  عناصرخاصي از 

 كند.بروز مي

                                                 
1 - interfaces 

2 - declarative 

 شكل يك نكته -14-3شكل 
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 1سازييك استريوتايپ، در حقيقت يك كالس جديد از عنصر فرامدل است كه در زمان مدل

كننده يك زيركالس از يك عنصر فرامدل موجود، با همان شكل بيان استريوتايپ، شود.مي معرفي

كننده تمايزي در يك هدف متفاوت است. بطور كلي، يك استريوتايپ ارائه)صفات و روابط(، اما با 

اي از كالس فرامدل پايه هاي افزودهداراي محدوديتتواند مي بكارگيري است. يك عنصر استريوتايپ

 هستند. UML 2ر توكارپذيهاي توسعهبيانگر يكي از مكانيزم ،هاباشد. استريوتايپ

موجود  3تعريف شده توسط كاربر است كه ساختارش با يك فراعنصراستريوتايپ، يك فرامدل 

 )كالس پايه آن( متناسب است. UMLدر 

                                                 
1 - modeling time 
2 - in-built 

3 - metaelement 

 اي از يك كالسنمونه -15-3شكل 
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نمايش عمومي يك استريوتايپ، استفاده از نمادي براي عنصر پايه فرامدل است كه يك كلمه 

، نام كليدي در باالي نام عنصر قرار گرفته باشد )در صورتي كه وجود داشته باشد(. اين نام كليدي

 استريوتايپ است.

است. نام  UML"، يك استروتايپ از كالس فراعنصر 1، استروتايپ "پايدار16-3در شكل 

 SQLجدول، يك برچسب اختياري است كه نوعش يك نوع مدل با نام رشته است، در حالي كه فايل 

  ل است.ارجاعي به يك نمونه از مولفه در مد

است. همه اين موارد نحو  واسطهو ، اينوع داده، كالسيك سوپركالس فرامدل از  كننده،دسته

از اين رو همگي با استفاده از نماد مستطيل و در صورت نياز به همراه كلمات كليدي مدل ي دارند و مشابه

ها در نمودارها بسيار رايج هستند، يك مستطيل بدون كلمه كليدي، به دليل اينكه كه كالس شوند.مي

 شوند.، با كلمات كليدي نشان داده ميكنندههاي دستهبيانگر يك كالس است، و ديگر زيركالس

                                                 
1 - Persistent 

2 - Classifier 

 نمايي از اعالن يك استريوتايپ -16-3شكل 
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ا ساختار، رفتار و روابط مشابه است. اين مدل با باي از اشيا كالس، يك توصيفگر براي مجموعه

كالس، دز زمان اجرا توسعه پيدا  .، مرتبط استكندتوصيف مفهوم كالس، و قواعدي كه آن را تعريف مي

ها و تعيين خصوصياتشان، و همچنين ، براي اعالن كالسUMLگيرند. آن شكل مي 1هايكند و نمونهمي

سازي كه در برخي از عناصر مدلمختلف، نمادي در نظر گرفته است. هاي ها در حالتبكارگيري كالس

، يا گروه خدماتي(، با استفاده از كلمات كليدي در 2هاها، عالمتها مشابه هستند )مانند واسطشكل كالس

هاي هاي فرامدل مجزا، و برخي استريوتايپشوند؛ برخي از اينها كالسنمادهاي كالس نشان داده مي

شوند و در اكثر نمودارهاي ديگر مورد استفاده ها در نمودارهاي كالس اعالن ميد. كالسكالس هستن

دادن ها، و همچنين نمادي متني براي ارجاع، نمادي براي اعالن و بكارگيري كالسUMLگيرند. قرار مي

 در نظر گرفته است. ها در توصيفات ديگر عناصر مدل،كالس

طوط افقي به سه بخش تقسيم شده است، نمايش داده كالس، با يك مستطيل كه توسط خ

كالس در نظر گرفته شده صوصيات كلي قسمت بااليي اين مستطيل، براي نام كالس و ديگر خ شود.مي

اين مستطيل براي صفات، و ناحيه پاييني مستطيل، براي نگهداري ليست عمليات كالس  ميانياست. ناحيه 

 (17-3)شكل  رود.بكار مي

 كالسصفات يك 

نحو قراردادي يك   روند.بكار ميها ها در كالسعبارات در بخش صفت، براي بيان صفت

 صفت چنين است:

 ارزش اوليه = نوع : نام ميدان ديد

                                                 
1 - instances 

2 - signals 

 اي از يك كالسنمونه -17-3شكل 
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 كه ميدان ديد، يكي از انواع زير است:

 +                     ميدان ديد عمومي 

 #           ميدان ديد محافظت شده 

                  ميدان ديد خصوصي– 

                          ميدان ديد بسته~ 

 عمليات يك كالس

هر عمل، شامل يك نام و  دهد.عمليات، كارهايي است كه يك نمونه از كالس آنها را انجام مي

ه شكل د كه نحو قراردادي آن بشوتعدادي آرگومان است. يك عمل، با يك عبارت متني نشان داده مي

 زير است:

 نوع برگشتي  :  )ليست پارامترها( نام ميدان ديد

 كه ميدان ديد آن نظير ميدان ديد صفات است.

 دهد.، مثالي از بكارگيري ميدان ديد عمليات را نشان مي18-3شكل 

 ليست عمل با چندين عمليات مخنلف -18-3شكل 
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و  شودكالس ديگر مي 2شده در داخل كالس ديگر، متعلق به فضاي ناميك كالس اعالن

نمودن سازي و مخفيرود. اين ساختار عمدتا براي اهداف پيادهبه كار مي آنتواند تنها در داخل مي

 رود.اطالعات به كار مي

شوند، كه يك شده و يك كالس در فضاي نام آن، با خطي به هم متصل مياعالن كالسيك 

گيرد. اين نماد يك عالمت "+" در متصل شود، قرار مي شدهنماد در انتهاي اين خط كه به كالس اعالن

شود و متعلق به فضاي نام آن است. محتويات بسته، در داخل كالس اعالن مي داخل يك دايره است.

 (19-3)شكل 

شوند. يك نوع، براي تعيين  وتايپياستراجرا،  يا هانوعهاي كالس به عنوان توانندها ميكالس

كردن اجراي فيزيكي آنها به كار اي از اشيا به همراه عمليات قابل اجرا از اين اشيا، بدون مشخصمحدوده

هاي رفتاري براي عملياتش را تواند ويژگينباشد، اما مي 3تواند شامل هيچ متدييك نوع مي رود.مي

 فراهم كند.

 

                                                 
1 - Nested Class 
2 - name space 

3 - method 

 اعالن كالس تودرتو -19-3شكل 
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ها( و متدهايي از يك )براي صفات و وابستگي اي فيزيكيكالس اجرايي، يك ساختار داده

. يك كالس كند( تعريف ميو نظاير آن Smalltalkو  C++) 1هاي سنتيشيء به عنوان ابزار در زبان

شده براي نوع را با همان رفتارهايي كه براي اجرايي، تحققي براي يك نوع است، اگر همه عمليات تعيين

هاي مختلف را عتواند تعدادي از نوعمليات نوع تعيين شده است را فراهم سازد. يك كالس اجرايي، مي

 (20-3تحقق دهد. )شكل 

نامحدود است. قالب،  5قرارداديبراي يك كالس با يك يا چند پارامتر  4يك قالب، توصيفگري

پارامترها به مقادير واقعي مشخص  6كه هر كالس با انقيادكند ها را تعريف مييك خانواده از كالس

اعداد صحيح،  بيانگر نندتواكنند؛ هر چند آنها همچنين مياين پارامترها، نوع صفت را بيان مي شود.مي

هايي از و يا حتي عمليات نيز باشند. صفات و عمليات در داخل يك قالب، در ترم هاي ديگر،نوع

                                                 
1 - languagestraditional  

2 - sParameterized Clas 

3 - template 
4 - descriptor 

5 - Formal 

6 - binding 

 هاي نوع و اجرايياي از كالسنمونه -20-3شكل 
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كرد،  واقعي محدودمقادير به خودش را هنگامي كه قالب ، لذا آنها شوندپارامترهاي قراردادي تعريف مي

 شوند.محدود مي

ده نيست، به اين علت كه داراي پارامترهاي نامحدود قالب، بطور مستقيم، يك كالس قابل استفا

بايد به مقادير واقعي محدود شوند تا شكل محدودي ايجاد شود كه اين همان كالس است. اين پارامترها 

يك همبستگي باشد. قالب مي تواند يك  1تواند يك سوپركالس يا هدفاست. تنها يك كالس مي

هايي كه از طريق انقياد شكل انگر آن است كه همه كالسزيركالس يك كالس معمولي باشد. اين بي

 هايي از سوپركالس معين هستند.گيرند، زيركالسمي

ترين مثال از يك قالب، يك فايل . سادهدهد، يك مثال از يك قالب را نشان مي21-3شكل 

ا انتخاب ويراستار است كه فونت خاصي به عنوان فونت پيش فرض آن تعريف شده است. بدين ترتيب ب

 گيرد.اين فايل، فونت مربوطه به عنوان پيش فرض قرار مي

كوچك، بر روي گوشه راست باالي يك  چينخط مستطيلبراي نمايش كالس پارامتردار، يك 

پارامتري از پارامترهاي قراردادي براي ، شامل يك ليست چين. اين مستطيل خطيردگكالس قرار مي

مانند حالت عادي، در  هاي اجرايي آنها است. نام، صفات و عمليات كالس پارامتردار،كالس و ديگر نوع

 توانند شامل رخدادهايي از پارامترهاي قراردادي نيز باشند.؛ هر چند كه ميدنگيرمستطيل كالس قرار مي

                                                 
1 - Target 

 نمايي از قالب با استفاده از پارامتر به عنوان يك مرجع -21-3شكل 
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فرم يك اعالن كالس است.  هايي درسودمند، يك گروه از متغييرهاي جهاني و رويهيك گروه 

صفات و  .شودمينويسي بنيادي نيست، اما سبب ايجاد تسهيالتي در برنامه ساختارگروه سودمند، يك 

يك گروه سودمند، به عنوان يك  .شوندمي 2هاي سراسريعمليات گروه سودمند، متغييرها و رويه

 شود.مدل مي كنندهيپ از يك دستهاستريوتا

 شود.به عنوان يك استروتايپ "گروه خدماتي" از كالس نمايش داده ميگروه سودمند، يك 

تواند شامل صفات و عمليات باشد، كه هر دو آنها به عنوان صفات و عمليات جهاني گروه سودمند، مي

 (22-3ل )شك كنند.رفتار مي

 

مشخصات و صفات است. مقادير خاصي از يك كالس است كه داراي  بيانگر نمونه شي،يك 

 خطي زير عناصر موجود در سطح نمونه كشيده شده است.شكل شيء، همانند شكل كالس است كه 

قسمت باالي اين  شود. درشيء، با يك مستطيل كه از دو قسمت تشكيل شده است نشان داده مي

گيرد، كه خطي زير آنها كشيده شده است، و نحو آن به صورت نام شيء و كالس آن قرار مي مستطيل،

 (:23-3زير است )شكل 

 نام كالس : نام شيء

                                                 
1 - utility 

2 - Global 

 يك نمونه از گروه سودمند -22-3شكل 
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اي نمودار شيء ايستا، نمونه اي است.شامل اشيا و مقادير داده، 1هانمودار شيء، گرافي از نمونه

از جزئيات يك سيستم در يك نقطه زماني  2ايدهنده تصوير لحظهكه نشان ،از يك نمودار كالس است

هاي ساختماناز هايي دهنده مثالو بيشتر نشان اي محدود است. بكارگيري نمودارهاي شيء تا اندازهاست

فاقد توانند اشيا را دربر گيرند، از اين رو يك كالس كه داراي اشيا و نمودارهاي كالس، مي اي است.داده

 گردد.كالس است، يك نمودار شيء محسوب مي

ساخته شده  5ي به هم پيوستههاي مرزاست كه از بخش 4شيء مركب، بيانگر يك شيء سطح باال

هاي اي از يك كالس مركب است، كه بيانگر تجمع مركبي بين اين كالس و بخشاست. اين شيء، نمونه

ست. شيء مركب، مشابه با يك همكاري است؛ هر چند كه اين شيء به طور كامل با تركيب در يك آن ا

 شود.مدل ايستا تعريف مي

نام شيء مركب، در قسمت باالي مستطيل قرار  شود.شيء مركب، با نماد شيء نشان داده مي

شوند. نگهداري مي هاي شيء مركبگيرد. در قسمت پايين، به جاي ليستي از مقادير صفات، بخشمي

 (24-3)شكل 

                                                 
1 - instances 

2 - snapshot 
3 - composite object 

4 - level object-high 

5 - bound-tightly 

 اشيا -23-3شكل 
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شوند. نشان داده مي كنندهدهنده دو نماد دسته، به صورت خطوط اتصال2هاي دودوييهمبستگي

و تايي هاي سههاي مختلفي خصوصيات خود را نشان دهند. همبستگيتوانند به صورتاين خطوط مي

 بوسيله خطوطي به نمادهاي كالس مرتبطند.شوند كه هايي نمايش داده ميلوزيباالتر، با 

كننده است. يك همبستگي دودويي يك همبستگي دودويي، يك همبستگي ميان دقيقا دو دسته

كننده به خودش نيز باشد. همبستگي دودويي، با يك خط پر كه دو يك همبستگي از يك دستهتواند مي

تواند مركب از  يك يا چند بخش شود. اين خط ميكند نشان داده ميه هم متصل ميكنند را بنماد دسته

توانند مفهومي گرافيكي به يك ابزار در هاي مجزا اهميت معنايي ندارند، اما ميمتصل باشد. اين بخش

شود يناميده م 3ها، خط يا مسيرگيري مجدد يك نماد همبستگي باشند. دنباله متصل بخشكشيدن يا اندازه

 (25-3)شكل 

                                                 
1 - association 
2 - associations Binary 

3 - Path 

 اشياي مركب -24-3شكل 
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اي از توصيفگر، يك صفت يا ليستي از صفات است كه مقاديرشان براي تفكيك مجموعه

توصيفگرها صفاتي از  .گيرداز ميان يك وابستگي مورد استفاد قرار ميهاي وابسته با يك نمونه نمونه

فگر، با يك مستطيل كوچك چسبيده به انتهاي خط همبستگي بين بخش انتهاي خط وابستگي هستند. توصي

اين مستطيل توصيفگر،  .(26-3)شكل  شودشود، نمايش داده ميبه آن متصل ميكه اي كنندهو نماد دسته

توصيفگر، به انتهاي منبع همبستگي متصل است.  كننده.بخشي از خط همبستگي است، نه بخشي از دسته

اي كننده منبع، همراه با مقداري از توصيفگر، بطور منحصربفردي بخشي را در مجموعهونه در دستهيك نم

كنند؛ اين بدان معناست كه هر هدف كننده هدف در انتهاي ديگر همبستگي انتخاب ميهاي دستهاز نمونه

 رسد.دقيقا به يك بخش مي

هاي هدف ممكن از مجموعه نمونه 3هايچسبيده به انتهاي هدف، بيانگر كارديناليتي 2عدد

 انتخاب شده به وسيله جفتي از يك نمونه منبع و يك مقدار توصيفگر است. مقادير رايج عبارتند از:

 "1..0تواند اننخاب شود، اما هر مقدار توصيفگر " )يك مقدار منحصربفرد مي

 كند(ممكن، لزوما يك مقدار را انتخاب نمي

                                                 
1 - qualifier 

2 - multiplicity 
3 - cardinalities 

 يك نمونه از همبستگي -25-3شكل 
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 "1بنابراين كند" )هر مقدار توصيفگر ممكن، يك نمونه هدف واحد انتخاب را مي .

 حوزه مقادير توصيفگر بايد محدود باشد(

 "*ها هدف را به زيرمجموعههاي " )مقدار توصيفگر شاخصي است كه نمونه

 كند(مي بنديتقسيم

كه در آن الزم است تا يك بخش از نمونه، در  است، 2تري از تجمعتجمع مركب، حالت قوي

بيشتر از يك تركيب در يك زمان قرار گيرد و اين شيء تركيب مسئوليت منحصربفردي براي استقرار 

                                                 
1 - Composition 
2 - Aggregation 

 توصيفگرهاي همبستگي -26-3شكل 
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تواند با يك ها است. تركيب، ميها و همبستگيهاي آن دارد. اجزاي يك تركيب، شامل كالسبخش

 (27-3)شكل  شود.لوزي توپر در انتهاي وابستگي نشان داده مي

 هاي مختلف نمايش تركيبگونه -27-3شكل 
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پيوند، يك چندتايي )ليست( از ارجاعات شيء است. اغلب، اين پيوند جفتي از ارجاعات شيء 

شود. ، با يك خط بين دو نمونه نشان داده مي2است. پيوند، يك نمونه از يك وابستگي است. پيوند دوتايي

 (28-3)شكل  اي با يك نمونه واحد باشد.تواند شامل حلقهد از يك نمونه به خودش، مييك پيون

عنصر عمومي )پدر( و يك عنصر خاص )فرزند( است بين يك  4مراتبياي سلسلهتعميم، رابطه

موارد ها، ها، بستهرد. تعميم، براي كالسكه كامال سازگار با عنصر اول بوده و اطالعاتي اضافه را دربر دا

تعميم، توسط يك خط پر از فرزند )عنصر مشخص، مانند يك  رود.كاربرد و ديگر عناصر بكار مي

( با يك مثلث توخالي نسبتا بزرگ در انتهاي خط، 6( به پدر )عنصر عمومي، مانند سوپركالس5زيركالس

 (29-3د. )شكل شواده مينشان دشود، كه به پدر )عنصر عمومي( متصل مي

                                                 
1 - link 

2 - binary link 

3 - generalization 
4 - taxonomic 

5 - subclass 

6 - superclass 

 پيوند -28-3شكل 
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وابستگي، بيانگر يك رابطه معنايي بين دو عنصر مدل )يا دو مجموعه از عناصر مدل( است. در 

بيان معني و مفهوم ها براي ز نمونهاي امجموعهكنند و نياز به وابستگي، عناصر مدل خودشان را توصيف مي

آنها نيست. وابستگي، بيانگر حالتي است كه در آن يك تغيير در عنصر هدف، ممكن است نيازمند به يك 

 تغيير در عنصر منبع در وابستگي باشد.

                                                 
1 - dependency 

 هاشيوه نمايش تعميم -29-3شكل 

 هاهاي مختلف ميان كالسوابستگي -30-3شكل 
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عنصر مدل در انتهاي  شود.بين دو عنصر مدل نشان داده مي چينوابستگي، با يك پيكان خط

تواند با يك ( است. پيكان، مي2دهنده( وابسته به عنصر مدل در نوك پيكان )خدمات1ان، )مشتريپيك

 (31-3و  30-3گذاري شود. )شكل استريوتايپ اختياري و يك نام منحصربفرد اختياري، برچسب

 

هاي يك عنصر مدل از قبيل يك شيء يا توصيف رفتار نمونهبراي تواند يك نمودار حالت، مي

اين كه از ها و رفتارها است ي ممكن از حالتهابكار رود. خصوصا اين نمودار بيانگر دنبالهيك تعامل 

العمل به در طول زمان حيات خود به عنوان يك نتيجه از عكس توانندهاي عنصر مينمونهطريق 

 ( عمل كنند.3ها و فراخواني عملياترخدادهاي گسسته )مثل عالمت

هاي با قابليت رفتار پويا، از طريق تبيين واكنش آنها با نمودارهاي حالت، بيانگر رفتار موجوديت

روند، بكار ميهاي كالس هاي رخداد است. اين نمودارها غالبا براي توصيف رفتار نمونهدريافت نمونه

ها، ها از قبيل موارد كاربرد، بازيگرها، زيرسيستمموجوديت توانند براي توصيف رفتار ديگروليكن مي

 عمليات و يا متدها نيز بكار روند.

                                                 
1 - client 

2 - server 
3 - operation invocation 

 هاهاي ميان بستهوابستگي -31-3شكل 
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ها و انواع مختلف كند. حالتيك نمودار حالت، گرافي است كه يك ماشين حالت را بيان مي

مخصوص حالت و شبه حالت ارائه  ها( در گراف ماشين حالت، به وسيله نمادهايديگر رئوس )شبه حالت

كنند ارائه دار كه آنها را به يكديگر متصل ميهاي جهتبه وسيله كمان 1شوند، در حالي كه گذرهامي

باشند. بايد توجه داشت كه هر ماشين حالت يك  2توانند شامل زيرنمودارهاها همچنين ميشوند. حالتمي

-3شين حالت است. نمايش حالت باال، اختياري است. )شكل حالت باال دارد كه شامل همه ديگر عناصر ما

32) 

بيانگر عملكرد  3هايك گراف فعاليت، يك تغيير در يك ماشين حالت است كه در آن حالت

شوند. اين اندازي ميها راهاست كه از طريق انجام رفتارها يا زيرفعاليت 4ها و گذرهاييرفتارها يا زيرفعاليت

 دهنده يك ماشين حالت از يك رويه مربوط به آن است.نمودار، نشان

                                                 
1 - transitions 
2 - subdiagrams 

3 - states 
4 - Transitions 

 نمودار حالت -32-3شكل 
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هاي ها، حالتنمودار فعاليت، وضعيت بخصوصي از نمودار حالت است كه در آن همه حالت

هاي منبع ها در حالتسيله انجام رفتارها يا زيرفعاليترفتاري يا زيرفعاليت است و در آن همه گذرها، به و

كننده از قبيل يك مورد ، )از طريق يك مدل( به يك دسته1شوند. نمودار فعاليت كاملاندازي ميراه

ي ناشي هاشود. هدف از اين نمودار، تمركز بر جريانيا اجراي يك عمليات متصل مي كاربرد، يك بسته،

 (33-3از فرآيند داخلي است. )شكل 

                                                 
1 - entire 

 نمودار فعاليت -33-3شكل 
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. 2( توصيف ارتباطي الگوها2و  1( توصيف ساختاري شركا1توصيف رفتار، شامل دو وجه است: 

 شود.ناميده مي 3كنند و روبط آنها، همكاريهايي را در يك رفتار بازي ميهايي كه نقشساختار نمونه

كنند، براي انجام يك هدف هايي را بازي ميهايي كه نقشدشده به وسيله نمونهالگوي ارتباطي ايجا

شود. اين دو وجه رفتاري، اغلب با هم در يك نمودار واحد توصيف ناميده مي 4مشخص، يك تعامل

هاي ساختاري بطور جداگانه توصيف آيد، بهتر است تا اين جنبهشوند، اما هنگامي كه زمان به ميان ميمي

 د.شون

دهند، يكي به نمودارهاي تعاملي، به دو نوع شكل و بر مبناي استفاده از اطالعاتي يكسان رخ مي

وسيله همكاري و ديگري نيز در صورت امكان به وسيله يك تعامل، اما هر كدام از اين دو شكل، يك 

هستند. نمودار  همكارينمودارهاي ، و نمودارهاي تواليكنند. اين دو شكل، وجه خاصي را از آن بيان مي

تر توالي، بيانگر توالي آشكاري از ارتباط است و براي خصوصيات بالدرنگ و سناريوهاي پيچيده مناسب

هاي موجود در اين تعامل و روابط شده حول نقشاست. نمودار همكاري، بيانگر يك تعامل سازماندهي

هاي دهد، از اين رو، توالي ارتباطات و نخنمي آنهاست. اين نمودار، زمان را به عنوان يك بعد مستقل نشان

 بايد با استفاده از اعداد توالي تعيين شوند. 5زمانيهم

آوردن يك نتيجه يا اثر مطلوب است. اين يك نمودار ترتيبي، بيانگر يك تعامل براي بدست

يك همكاري باشد. از كننده در هاي دستهنقش هاي بيناي از پيامتواند شامل مجموعهتعامل از يك سو مي

هاي بين هاي تعاملي باشد كه يك مجموعه از محركنمونهتواند مجموعه سوي ديگر اين تعامل مي

 هاي همكاري است.ها در يك مجموعه نمونهنمونه

                                                 
1 - participants 

2 - patterns 

3 -  Collaboration 
4 - Interaction 
5 - concurrent threads 
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( بعد افقي، كه بيانگر 2بعد عمودي، كه بيانگر زمان است و ( 1يك نمودار ترتيبي دو بعد دارد: 

رود. در نمودار ترتيبي، معموال بطور معمول، زمان به سمت پايين صفحه پيش مي است.مختلف هاي نمونه

اي واقعي باشد. تواند اندازه، محور زمان مي1هاي زماني مهم هستند، اما در كاربردهاي بالدرنگتنها ترتيب

 (34-3ها اهميتي ندارد. )شكل افقي نمونهترتيب 

ها از نقش اييك نمودار همكاري، بيانگر يك همكاري است. اين نمودار دربردارنده مجموعه

شود، ضمن آنكه روابط الزم در اين نمودار در يك زمينه خاص رخ بازي مي هانمونه وسيلهاست كه به 

ن ابطشاروهمكار با هم به همراه هاي ر اين نمودار نشان دهنده يك مجموعه نمونهدهد. به عبارتي ديگمي

ها اي از پيامدهنده يك تعامل نيز باشد، كه در اين صورت مجموعهتواند نشانهمچنين اين نمودار مي است.

يدن به نتيجه كنند در يك همكاري براي رسها را بازي ميهايي كه نقششوند تا تعامل بين نمونهتعريف مي

 مطلوب، تعيين شود.

 رود.كننده بكار مييك همكاري، براي توصيف ادراك يك عمليات يا يك دسته

                                                 
1 - time-real 

 يك نمودار ترتيبي ساده با اشياي همزمان -34-3شكل 
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هاي و يا نقش ،هاي متصل با يكديگركننده گرافي از نمونههمكاري، ارائه نموداريك 

شده با يك تعامل  تواند شامل ارتباط بيانهاي همبستگي است. اين نمودار همچنين ميو نقش 1كنندهدسته

 (35-3)شكل  هاي تعاملي باشد.يا مجموعه نمونه

كه شامل ساختار اجزا  سازي فيزيكي استهاي پيادهنشان دهنده صورت ،سازينمودارهاي پياده

، كه نمايانگر 2( نمودارهاي مولفه1و شكل دارند: زمان اجرا است. اين نمودارها دسازي و سيستم پياده

ند، كنسازي ميكننده آنها و محصوالتي كه آنها را پيادهكه تبيين 3كنندهها است و شامل دستهساختار مولفه

كه كه اجزا روي آنها سازماندهي هايي است ، نمايانگر ساختار گره4( نمودارهاي سازماندهي نهايي2است. 

 شوند.مي

                                                 
1 - ClassifierRoles 

2 - component diagrams 
3 - classifier 

4 - deployment diagrams 

 اي از يك همكارينمونه -35-3شكل 
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كه آنها  1كنندهاست كه شامل دسته افزاريهاي نرمهاي بين مولفهنمودار مولفه، بيانگر وابستگي

، از كنندسازي ميهاي اجرايي( و نيز شامل محصوالتي است كه آنها را پيادهكند )مثال كالسرا تبيين مي

 ها. هاي قابل اجرا و اسكريپتهاي كد دودويي، فايلهاي كد منبع، فايلقبيل فايل

اي مولفه، از هيك نمودار مولفه، تنها يك فرم نوع دارد، نه يك فرم نمونه. براي نمايش نمونه

 شود.نمودار سازماندهي نهايي استفاده مي

روابط وابستگي به يكديگر متصل ها است كه از طريق نمودار مولفه، شامل گرافي از مولفه

 (36-3اند. )شكل شده

، 2دهنده ساختار و پيكربندي اجزاي پردازشگر زمان اجرانمودارهاي سازماندهي نهايي، نشان

به هاي متعلق نمونه هستند. ،شوند، فرآيندها و اشيايي كه بر روي آنها اجرا ميافزاريهاي نرممولفه

هايي كه به عنوان مولفه هستند. در زمان اجرا افزار، نمايانگر پيدايش واحدهاي كد نرمافزاريهاي نرممولفه

ها بايد در نمودارهاي مولفه ، و اين مولفهشوندهاي زمان اجرا نيستند، در اين نمودارها ظاهر نميموجوديت

 (37-3)شكل  نشان داده شوند.

                                                 
1 - classifier 
2 - time-run 

 نمودار مولفه براي دستگاه پخش موزيك -36-3شكل 
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و واحدهاي  1وكار، اجزاي پردازشگر زمان اجرا، شامل ايجادكنندگانسازي كسبدر مدل

شده به وسيله ايجادكنندگان و واجدهاي ها و اسناد استفادهافزاري، شامل رويههاي نرمسازماني، و مولفه

 سازماني هستند.

هاي ارتباطي به ها است كه به وسيله همبستگيگرهنمودار سازماندهي نهايي، شامل گرافي از 

ها ها باشند. اين بدان معناست كه اين مولفههاي مولفهتوانند شامل نمونهها، مياند. گرهيكديگر متصل شده

                                                 
1 - workers 

 اندهي نهايي براي شبكه اترنتنمودار سازم -37-3شكل 
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ها باشند. از اين رو، يك كنندههايي از دستهتوانند شامل نمونهها، ميشوند. مولفهها اجرا ميبر روي گره

چين به هاي خطوط پيكاني خطها، از طريق وابستگيگيرد. مولفهبر روي يك مولفه قرار مي نمونه،

ها نيز صورت گيرند. از اين جهت، توانند از طريق واسطهها ميشوند، كه البته اين اتصاليكديگر متصل مي

 كند. ها استفاده مييك مولفه، از خدمات ديگر مولفه

[OMG] – WWW.OMG.org. 

[Kalajdziski 2005]- Kalajdziski, Slobodan, Welcome to Unified Modeling 

Language, Tutorial in 7 days, 2005. 
[Favre 2003] – Favre, Liliana, UML and the Unified Process, IRM Press, 

2003. 

[QUATRANI 1999] – QUATRANI, TERRY, Visual Modeling with 

Rational Rose 2000 and UML, Addison Wesley,  Second Edition, 

1999. 

[Evitts 2000] – Evitts, Paul, UML Pattern Language, A, New Riders 

Publishing, 2000. 
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آشنائي  دوممطرح شد و در فصل  يسازمدل يو چگونگ ي، شناخت طراحاولپس از آنكه در فصل 

، در اين انجام شد السازي شيءگرا با يوامو پس از آن نگاهي مختصر بر مدل يگانه طراحسه يبا محورها

مطرح  ياز ساختارها يشود. برخييك سيستم مورد توجه است مطرح م يكه در طراح يفصل ساير مباحث

ساختارها  يدر طراح يهائها و طرح نكتهنظير تعامل در عمليات سيستم و مديريت زمان و شبكه يدر طراح

، امنيت، كنترل و ينظير ايمن يگيرد و سپس خصوصياتينظير نحوه اختصاص منابع، مورد بحث قرار م

شود، يمطرح م يو آزمايش طراح يوارس يكه برا يشود. پس از آن روشهائيكيفيت مطرح م يپارامترها

 گيرد.يشده و خصوصيات روشها مورد بحث قرار م يمختصرًا معرف

 

 

، پيوسته نيستند و يك موضوع يمباحث مطرح شده در اين فصل به خالف مباحث كليه فصول قبل

مختلف فصل داشته باشد.  يدر ايجاد ارتباط بين بندها يكنند. بنابراين خواننده نبايد سعيمشخص را دنبال نم

 ياز يك فصل از مباحث مطرح در طراح يااين فصل، خالصه يبه عبارت ديگر هر يك از بندها و قسمتها

 است.

 يموجود در طراح يمطرح شده، به عنوان تنها ساختارها يساختارها و نكات مطرح در ساختارها

نيز وجود دارند. ذكر اين موارد تنها به دليل درك خواننده از ساختارها  يمتعدد ديگر ينيستند و ساختارها

 باشيد. است و پس از مطالعه اين موارد، نبايد انتظار داشت كه بر تمام ساختارها مسلط شده

 

 

 از مفاهيم و ساختارها يمختصر برخ يمعرف -4-1

 ساختارها و سيستم يطرح چند نكته در طراح  -4-2

 ، امنيت و كنترلينايم  -4-3

 سيستم يكيفيت طراح يپارامترها  -4-4

 و آزمايش يوارس  -4-5
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تواند داشته باشد، آشنا باشد. سيستم يكه يك سيستم م يسيستم، طراح بايد با ساختارهائ يدر طراح

، روش دوممطرح شده در فصل  يآن است كه روشها گيرد. نكته قابل توجهيبر اساس اين ساختارها شكل م

 يگيرند، چگونگيكه در اين قسمت مورد بحث قرار م يهستند، اما ساختارهائ يطراح نديفراانجام دادن 

 كنند.يساختمان خود سيستم را مشخص م

 

كند، نحوه مباحثه و يمراجعه مكننده كار به يك عامل انجام دهنده كار كه يك درخواست يوقت

كننده )به عنوان تواند انجام شود. اول آنكه شخص درخواستيمبادله اطالعات و انجام كار به دو صورت م

مثال ارباب رجوع( به محاوره با عامل انجام دهنده )به عنوان مثال كارمند( بپردازد و كارمند در همان لحظه 

را در همان لحظه انجام دهد. صورت دوم آن است كه ارباب رجوع،  ير ورجوع را بياورد و كاپرونده ارباب

مربوطه بدهد و به دنبال كار خود  يثبت كرده و به دبيرخانه يا متصد يدرخواست خود را در نامه يا فرم

پشت سرهم كليه درخواستها  يجمع شود و به كارمند مربوطه داده شود و و يبرود، سپس درخواستها همگ

شناخته  2ياو روش دوم با عنوان روش دسته 1و انجام قرار دهد. روش اول با نام روش برخط يررسرا مورد ب

-كه درخواست يايك درخواست، در همان لحظه يانجام شده برا يشوند. در روش برخط كليه فعاليتهايم

ورد پردازش قرار شود، بدين ترتيب درخواستها سريعتر ميكند، انجام ميكننده، درخواست خود را اعالم م

 (.1-4شود )شكل يكننده سريعتر انجام مگيرند و كار از نظر درخواستيم

از افراد انجام دهنده كار وجود داشته باشد تا در لحظه  ي، بايد تعداد كافيايجاد چنين سرويس يبرا

دسته شده و هر ، درخواستها در يك جا يامراجعه مشتريان متعدد، ازدحام ايجاد نشود. اما در روش دسته

شود تا كارها را انجام دهد. در اين حالت، يچند وقت يكبار، دسته كارها به كارمند انجام دهنده داده م

به طول  يممكن است انجام يك درخواست، مدت يدهد، وليكارمند به يكباره عمليات را بر كارها انجام م

 يبرا يد كه كارمندان بيكار باشند و كاروجود داشته باش يبيانجامد. در روش برخط ممكن است، اوقات

                                                 
1 -  Online 
2 -  Batch 
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انجام داد و از كارمند  يبهتر يريزوقت كارمند برنامه يتوان برايم ياانجام نداشته باشند. اما در روش دسته

مورد نياز است. البته اين موضوع  يتعداد پرسنل كمتر يااستفاده نمود، بنابراين در روش دسته يبه نحو بهتر

نياز به پرسنل  يااوقات كه حجم مراجعه مشتريان زياد است، روش دسته يرد. در برخهميشه مصداق ندا

ها و )مثاًل ثبت فرم ي، خود نيازمند انجام عمليات اضافيادارد، زيرا مديريت كردن عمليات دسته يبيشتر

 يكه پراكندگشود ياستفاده م يمعمواًل زمان ياو انبار كردن و ارجاعات و...( است. روش دسته ينگهدار

در عمليات  يبندنباشد. زمان دسته ياهميت زياد يمراجعه كار نسبتًا زياد باشد و سرعت انجام كار دارا

 دقيقه يكبار گرفته تا هر يك ماه يكبار. تواند مختلف باشد، از هر دهيبر حسب مورد كار م يادسته

كه با ارباب  يو برخط تنها به بخشهائ ياكه مطرح است آنست كه انجام كار به شيوه دسته يانكته

سيستم كه يك بخش،  يميان يشود. در بخشهايسيستم مربوط است، محدود نم يرجوع يا مشتريان نهائ

 دهد نيز همين نكات مصداق دارد.يانجام م يديگر را مورد رسيدگ يكار بخشها يدرخواستها

از آن به شيوه برخط  يو بخش ديگر يااز عمليات يك سيستم به شيوه دسته يممكن است بخش

دهد كه دو بخش ييك سيستم فروش را نشان م يهانمودار جريان داده 2-4انجام شود. در نمونه اول، شكل 

چارت ، نمودار فلو3-4 شود. شكليو يك بخش به صورت برخط انجام م ياعمليات آن به صورت دسته

نمودار فلوچارت سيستم را در حالت مكانيزه  4-4دهد و شكل ينشان م يسيستم همان نمونه را در حالت دست

دهد و شكل يهمان عمليات فروش را به صورت تمام برخط در نمونه دوم نشان م 5-4دهد. شكل ينمايش م

 دهد.ينمودار فلوچارت سيستم آن را نمايش م 4-6

 اي و برخطهاي دستهچگونگي انجام كار در شيوه -1-4شكل

 م
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كار توسط  يگيرمحاوره مستقيم و پي ينكته ديگر آن است كه برخط بودن سيستم، به معنا

، شخصا به كارمندان مختلف مراجعه كرده و يكننده نيست. در يك سازمان ممكن است مشتردرخواست

را انجام دهد. اين روش، روش  ياز كار و ياق به آن اتاق برود و هر كارمند، بخشپرونده در دست از اين ات

 يايجاد كرد، كه مشتر يتوان همين روش برخط را با شيوه ديگريبرخط است، اما روش مطلوب نيست. م

با سرعت  يآن ارائه كند و كاربر درخواست مشتر يخاص به متصد يدرخواست اوليه خود را در محل

تواند در اتاق انتظار، بنشيند. انجام ييا ارباب رجوع در مدت انجام كار م يالفاصله آغاز شود. مشترمناسب، ب

قابل انجام است  يشود. البته اين روش به شرطيمراحل كار توسط افراد خود سازمان انجام م يگيركار و پي

 ها در اتاق انتظار به سر برد!و هفته رجوع بيچاره بايد روزهاصحيح انجام شود. وگرنه ارباب يكه كار با شكل

  [PCC90]ايپردازش دسته -نمونه اول -ها در مورد سيستم فروشجريان دادهنمودار  -2-4شكل
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كننده به صورت مستقيم انجام شود، يك سيستم كه كار با محاوره و تعامل درخواست يدر صورت

اين مزيت هستندكه درخواست كننده كار،  يدارا يتعامل يايجاد شده است. سيستمها 1يتعامل يسيستمها

 يانجام كار باخبر باشد. مثاًل وقت يتواند خصوصيات انجام كار خود را تشريح كند و از چگونگيمستقيمًا م

تواند يم يمشغول درست كردن ساندويچ باشد، مشتر يمشتر ي، شخص آشپز جلويدر يك ساندويچ فروش

توضيح دهد و مثاًل بگويد "بيشتر آنرا سرخ كن"، "سس نزن"، "همين  يو خود را مستقيمًا به يهاخواسته

 يو انجام درخواستها يطريقه انجام كار آشپز يو در همان لحظه مشتر 2است" و امثال آنها يمقدار ادويه كاف

حق ورود به آشپزخانه را هم  يانجام شود و مشتر يدر محل ديگر يكند. اما اگر آشپزيرا مشاهده م خود

                                                 
1 - nteractiveI 

هائى را به مشترى بدهد و وى را از مغازه خود به بيرون پرتاب البته اگر آشپز مورد نظر اجازه چنين دخالت - 2

  نكند! 

 دستي -ايپردازش دسته -نمونه اول -هافلوچارت سيستم بر اساس نمودار جريان داده -3-4شكل

 م
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توضيح دهد و البته است  كه در محل حاضر يخود را به پيشخدمت يها، او مجبور است خواسته 1نداشته باشد

بر  يكنترل يپيشخدمت و آشپز وابسته خواهد بود و و يبه وظيفه شناس يو يهامعلوم است كه انجام خواسته

تواند ميزان سرخ شدن يا مقدار ادويه را خود مستقيمًا با مشاهده كار تعيين كند. يانجام صحيح آن ندارد و نم

شود. اما ي، به شكل برخط انجام ميبايد توجه كنيم كه هر دو حالت انجام كار در اين مثال ساندويچ فروش

دهد، اما يرا در اولويت قرار م يمشتر يها، خواستهياينطور نيست. شيوه تعامل ياست و ديگر يتعامل ييك

، يسازمان يدهد. زيرا در محيطهايها ترجيح م، نظم و انضباط محل كار را به اين خواستهيشيوه غيرتعامل

 .(7-4تواند باعث مغشوش شدن وضعيت كار شود )شكل يرجوع در محل كار محضور ارباب

                                                 
 بدليل آنكه بعدًا بتواند غذايش را بخورد!  - 1

 نمونه اول -هافلوچارت سيستم فروش بر اساس نمودار جريان داده -4-4شكل

  [PCC90]مكانيزه  -پردازش نميه دستي -
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 "بدرستيكه علم زمان نزد خداست."

در اختيار داشتن همه  يدر اختيار داشتن زمان، يعن  است. ياهميت بسيار يزمان در يك سيستم دارا

 مديريت زمان را به شيوه مناسب تعيين كند. ييك سيستم، طراح بايد چگونگ يچيز. در طراح

 

 آسمان و زمين تعيين شده است.""بدرستيكه تعداد ماهها نزد خدا دوازده ماه است، كه در كتاب خداوند هنگام خلق 

است. در اينجا تنها به ذكر  يابحث مفصل و پيچيده يانسان -يسازمان يمديريت زمان در سيستمها

 شود:يچند مفهوم كفايت م

  

                                                 
 34 لقمان  -1 
 36 توبه - 2
3 - TimeResponce   

 نمونه دوم -ها در مورد سيستم فروشنمودار جريان داده -5-4شكل

 On line [PCC90]پردازش تمام برخط  -
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است كه يك كار از زمان درخواست انجام آن تا آغاز شروع فعاليت انجام آن كار  يمدت

و صدور مجوز،  يايستند. مثاًل در يك سيستم بررسيماند. زمانيكه كارها در صف ميمنتظر م

كه درخواست  يادهد، تا لحظهيكه شخص، در خواست خود را به سازمان م يااز لحظه

شود. زمان انتظار در يقرار بگيرد، زمان واكنش پاسخ محسوب م يجد يشخص مورد بررس

برخط صفر است. زمان انتظار كار بايد در كمترين حد آن باشد. مطلوب آنست كه  يسيستمها

زمان واكنش پاسخ صفر باشد )بدون صف انتظار(. زمان انتظار همچنين ممكن است بين مراحل 

 ار واقع شود.انجام ك

  

است كه از وصول يك درخواست انجام كار، تا انجام آن كار و  يزمان يزمان پاسخگوئ

 ييك سيستم كمتر باشد، كارائ يانجامد. هر چه زمان پاسخگوئيطول محصول نتيجه، به

اند متفاوت باشد. تويمختلف در يك سيستم، م يكارها يسيستم بيشتر است. زمان پاسخگوئ

، از ييك كار در شرايط مختلف متفاوت باشد. در همان مثال قبل ياما نبايد زمان پاسخگوئ

زمان صدور يا اعالم عدم صدور  يآغاز شود، تا انتها يبصورت جد يكه كار بررس يالحظه

 مجوز، زمان عمليات است. در يك سيستم مطلوب، زمان عمليات بايد به حداقل ممكن برسد.

                                                 
1 -  Operation Time 

 نمونه دوم -هافلوچارت سيستم فروش بر اساس نمودار جريان داده -6-4شكل

 On line [PCC90]برخط پردازش تمام  -
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گذارند. اين زمان شامل يانجام يك كار وقت م ياست كه پرسنل مستقيمًا برا يزمان

ميز افراد و نيز زمان حمل و نقل  يانتظار و تلف شده و زمان معطل شدن كار بر رو يزمانها

آن به زمان خالص عمليات  ياست كه زمان پاسخگوئ يمناسب يكارائ يدارا يشود. سيستمينم

دقيقه است، اگر  40نزديك باشد. مثاًل در يك سيستم كه زمان خالص عمليات صدور مجوز 

 2 يكه زمان پاسخگوئ يدر صورت يشش ماه باشد، قطعًا قابل قبول نيست. ول يزمان پاسخگوئ

دارد. مثاًل در  يبته اين موضوع به شرايط سيستم بستگتواند قابل قبول باشد. اليساعت باشد، م

نبايد  يدقيقه باشد، زمان پاسخگوئ 4يك سيستم مثل شعبه بانك، اگر زمان خالص عمليات 

به  يدقيقه باشد. هر چه حساسيت كار مورد نظر بيشتر باشد، نسبت زمان پاسخگوئ 6بيش از 

مورد بحث است. نشانه  ينشان دهنده زمانها 8-4زمان خالص عمليات بايد كمتر باشد. شكل 

به شرايط  ييك سيستم خوب، وجود نسبت متعادل اين دو زمان است. متعادل بودن نسبت بستگ

 سازمان و سيستم دارد.

                                                 
1 -  Process Time 

 هاي تعاملي و غيرتعامليسيستم -7-4شكل
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ماند. بجز در يم يباق، يك كار در حالت معلق يگيراست كه به علت عدم تصميم يزمان

، در يك سيستم مطلوب اين زمان بايد در حد صفر باشد. يو شرايط بحران يموارد اضطرار

است كه بين مراحل انجام عمليات، يك كار به حالت انتظار و بالتكليف و  ياين زمان، زمان

مند رفتن يك كار ياز مرخص يناسالم، بر سر مسائل جزئ يرود. در سيستمهايبالفعاليت م

كه  يشود. همچنين زمان انتظار بين مراحل مختلفيگرفته تا عوامل ديگر، اين حالت ايجاد م

 شود.يكند، از همين زمان محسوب ميم ييك فعاليت ط

  

سيستمها مطرح  ينيز در بعض يمختلف ديگر يبا توجه به انواع مختلف كاربردها، زمانها

 است كه بايد به آنها توجه شود. از جمله، زمان پيك كار، مدت پيك كار و ...

  

كه كار به آنها ارجاع شود، در  يهستند كه در هر زمان يبالدرنگ سيستمهائ يسيستمها

يت و مدير ي، سيستمهايامنيت يسيستمها يبايد كار را به پايان برسانند. برخ يمهلت مشخص

تر و ساده ياند. البته سيستمهااز اين دسته يو سياس ينظام يو سيستمها يعمليات پزشك

يك سيستم بالدرنگ احتياج دارد. زيرا  ينيز از اين دسته وجود دارند. مثاًل آشپز يترمعمول

گاز برداشته نشود و يا اينطرف و آنطرف نشود،  يكه در لحظه مقرر، مثالً غذا از رو يدر صورت

، عمليات برداشت و كاشت و امثال يآن غذا قابل استفاده نخواهد بود. همينطور در كشاورز

                                                 
1 -  Undecided Time 
2 - Real Time 

 هاي انتظار، عمليات و پاسخگوئيزمان -8-4شكل
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كه با اين نوع از فعاليتها  يصورت گيرد. بنابراين سيستمهائ يآنها بايد در مهلت خاص زمان

را  يوام ي، عمليات اعطايارتباط دارند نيز بايد بالدرنگ باشند. مثاًل اگر در بانك كشاورز

چند هفته طول بكشد،  يشود، چند ماه و حتيبرداشت محصول كشاورزان داده م يكه برا

وجود نخواهد داشت. بنابراين، اين سيستمها بايد بصورت  يديگر محصول قابل برداشت

انجام عمليات  يبرا يخاص يبالدرنگ مكانيزمها يبالدرنگ ايجاد شوند. در ايجاد سيستمها

 (.9-4جام كار در مهلت مقرر اطمينان حاصل شود )شكل و كنترل بايد تعبيه شود تا از ان

  

استفاده كنند،  يكه دو استفاده كننده بخواهند از يك منبع مشترك، در زمان يكسان يزمان

شود. مثاًل دو واحد مختلف يك سازمان بخواهند از يك يايجاد م يمفهوم اشتراك زمان

 يبايد پيش بين يسيستم، چنين موارد ير هنگام طراحاتومبيل در يك زمان استفاده كنند. د

برخورد با آن اتخاذ گردد تا مديريت زمان اينگونه منابع به شكل  يمناسب برا يشده و روشها

 مطلوب انجام شود.

  

بايد  يسيستم بايد مشخص شود كه عمليات سيستم در چه مقاطع زمان يدر هنگام طراح

-فعاليتها بايد جمع يو كنترل انجام شود و در چه زمان يبايد ارزياب يانجام شود و در چه زمان

عملكرد سيستم است  ياز عناصر سيستم، تقويم و معيار زمان يشوند. بعبارت ديگر يك يبند

 در اطمينان  از يشوند. وجود چنين تقويميكه فعاليتها بر حسب آن تقويم در سيستم انجام م

 دارد. ياانجام شدن مناسب تمام فعاليتها نقش عمده

 

                                                 
1 - Time Sharing   
 5يونس   - 2
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 يآن منزلگاههاي يو ماه را نور قرار داد، و برا ياست كه خورشيد را روشنائ ي"او كس

)كارها( را بدانيد، خداوند اين را بجز به حق  مقدر كرد، تا عدد سالها و حساب

 دهد."يكه اهل دانشند شرح م يگروه ينيافريده، او آيات خود را برا

 

نيز وجود  يدست يبرد دارد، اما در سيستمهامكانيزه كار يمفهوم شبكه كه بيشتر در مورد سيستمها

مشخص  يخاص و قواعد ارتباط ياز عناصر است كه از طريق يك مكانيزم ارتباط يامجموعه يدارد، به معنا

، ارتباط از طريق مكاتبات يا مراجعات مستقيم و يا يدست يكنند. در سيستمهايبا يكديگر ارتباط برقرار م

صورت  يها و تجهيزات الكترونيكاي، ارتباط از طريق كابلرايانه يسيستمهاگيرد. اما در يتلفن صورت م

ارتباط با ساير  يبرقرار يانجام شود و همه عناصر برا يگيرد. اگر ارتباط از طريق يك عنصر مركزيم

(. اگر اطالعات بر 10-4شود )شكل يايجاد م ياعناصر، با اين عنصر ارتباط برقرار كنند يك شبكه ستاره

مبادله شوند، يك شبكه  يسازمان( بصورت خط يمثاًل دبيرخانه كل يدست ي)در سيستمها ييك مسير اطالعات

نيست. اگر  يبه عنصر هماهنگ كننده و مركز ي(. در اين شبكه نياز11-4شود )شكل يايجاد م 1يخط

ايجاد  يچندوجهاطالعات بتواند بطور مستقيم بين تمام عناصر موجود در شبكه ردوبدل شود، يك شبكه 

ها در يك شبكه بزرگتر از همه اين شبكه ي(. در يك سازمان بزرگ ممكن است تركيب12-4شود )شكل يم

در سازمان  يهائايجاد ارتباط در چنين شبكه يمند(. نكته مهم آن است كه ضابطه13-4ايجاد شود )شكل 

 بياوريد(. را به ياد ياست. )مباحث ارتباطات درون سيستم ياهميت خاص يدارا

                                                 
1 -   Bus 

 سيستم بالدرنگ -9-4شكل
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 ياهميت خاص ينيز دارا يارتباط و ساختار شبكه، خصوصيات محمل ارتباط يعالوه بر چگونگ

در  يشود. محمل ارتباطيباعث سرعت در انجام مبادله اطالعات م ياست. استفاده از محمل مناسب ارتباط

اي نيز تجهيزات رايانه يهاتلفن يا امثال آن باشد و در شبكه، نامه، يتواند مراجعه حضوريم يدست يسيستمها

يا  يمحل يهااي، در دو محدوده شبكهرايانه يهامختلف وجود دارد. شبكه يهادر انواع و پروتكل يخاص

LAN1 گسترده يا  يهاشوند، و شبكهييك ساختمان ايجاد م كه در محدوده يك سالن يا WAN2  كه در

 شود وجود دارند.يا جهان ايجاد ممحدوده يك كشور ي

 

خود را در  يمستقر در يك شهر، تصميم بگيرند تا كتابها يدانشگاهها يهافرض كنيد كه كتابخانه

مراجعه كنندگان به اين كتابخانه،  يواحد جمع كنند و يك كتابخانه بزرگ ايجاد كنند. در چنين صورت يمحل

توانند تحقيقات و مطالعات ياز انتخاب مواجه هستند و م ياز هر دانشگاه كه باشند، با حجم و تنوع بيشتر

 يمراجعه افراد به اين كتابخانه و گرفتن كتاب مشكالت يانجام دهند. اما در چنين حالت يخود را به شيوه بهتر

يك سيستم  ياكتابخانه ديگر در دانشگاه خود آنها نيست. چنين سيستم كتابخانه كند. زيرا محليرا ايجاد م

دهند. در مقابل سيستم يمتمركز، اطالعات و عمليات را در يك نقطه تمركز م يمتمركز است. سيستمها

ش خود يهر دانشگاه كتابها يمستقل غير مرتبط، يعن يمتمركز دو نوع سيستم ديگر وجود دارد. اول سيستمها

يك دانشگاه  يدانشجو ييك شهر هم با هم ارتباط نداشته باشند. يعن يرا داشته باشد و اصواًل دانشگاهها

كند. سيستم يدانشجويان را به كتابها محدود م يدستياب ينتواند از دانشگاه ديگر كتاب بگيرد. چنين سيستم

                                                 
1 -  Local Area Network 
2 -  Wide Area Network 

 ايشبكه ستاره -10-4شكل
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خود را دارد، اما  يشگاه كتابهاتوزيع شده هم هر دان يتوزيع شده است. در سيستمها يديگر، سيستمها

 يحاو يدانمستقل غير مرتبط آن است كه در اين سيستم، در هر كتابخانه، برگه يتفاوت آن با سيستمها

 يسطح شهر موجود است. همچنين روال خاص يدانشگاهها يهاموجود در كتابخانه يليست كليه كتابها

هر دانشگاه، پس از مراجعه به اين ليست و تشخيص نياز به يك كتاب كه در  يوجود دارد كه دانشجو

قرار دارد، بتواند به آن دانشگاه مراجعه كند و كتاب را دريافت كند و يا اينكه از  يكتابخانه دانشگاه ديگر

از  كتاب خواسته شده يهمان دانشگاه خود درخواست را اعالم كند و توسط سيستم مورد نظر، پس از مدت

 كتابخانه ديگر گرفته و در اختيار دانشجو قرار گيرد.

 يمركز يممكن است مثاًل يك بايگان يممكن است ايجاد شود. يعن يدر يك سازمان نيز چنين حالت

موجود در سازمان در آن قرار گيرد و هريك از بخشها كه نياز به  يهاوجود داشته باشد و همه پرونده

خود را داشته باشد، بدون آنكه  يداشت به آن مراجعه كند. يا ممكن است هر يك از بخشها بايگان يادهپرون

 يآن خبر داشته باشند. و حالت سوم نيز آن است كه هر يك از بخشها بايگان يهاديگر از پرونده يبخشها

 شود.يانجام م يصروال خا يها طها و مبادله پروندهيخود را دارند، اما ارتباط بين بايگان

مستقل و غير مرتبط،  يسه روش ذكر شده است. سيستمها يمفهوم ينشان دهنده شما 14-4شكل 

از موارد كه اصواًل الزم نيست تا عناصر  يشوند. در بسياريپياده م يدارند، اما به سادگ يمحدود يكارائ

، مطلوب است. هر يك كار يين روشداشته باشند، چن يموجود در هر يك از بخشها به منابع يكديگر دسترس

 ندارند. يهم كار يكنند و به ديگريخود را م

وجود  يمختلف، ارتباط مشخص ياز موارد ديگر، بين اطالعات و عمليات واحدها ياما در بسيار

 ي، در هنگام پرداخت حقوق با واحد حضور و غياب و واحد ماليدارد. مثاًل در يك سازمان، واحد كارگزين

 شبكه خطي -11-4شكل
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در هنگام انجام عمليات خريد  يو واحد حسابدار يارتباط دارد. يا واحد خريد با واحد انباردارسازمان 

از دو سيستم متمركز  يكنند. پس در اين موارد بايد از يكيارتباط است و اطالعات خود را رد و بدل م يدارا

 توزيع شده استفاده شود. ييا سيستمها

كند و يمتمركز، عمليات را كند م يمشكل سيستم متمركز در آن است كه سازماندهبزرگترين 

 يسازد. مثاًل اگر تمام كتابها در يك كتابخانه در شهر باشد، حتيانجام عمليات ساده و روزمره را مشكل م

شهر  يركزرا بگيرد كه متعلق به دانشگاه خود اوست، بايد به محل كتابخانه م يكه بخواهد كتاب يدانشجوئ

شود و يبرود. با توجه به اينكه اغلب مراجعات افراد در همان كتابخانه موجود در دانشگاه خودشان حل م

كنند، بنا براين ايجاد تمركز يديگر پيدا م يدانشگاهها ياز افراد، نياز به استفاده از كتابها يتنها درصد اندك

 يواحد قرار گيرد، بخشهائ يها در يك بايگانام پروندهنيست. در يك سازمان هم اگر تم يدر اينجا كار درست

)كه خارج از محل بخش  يمركز يكه دائمًا با يك مجموعه پرونده سروكار دارند نيز مجبورند به بايگان

كارآمد است كه  يآنها است( مراجعه كنند و اين كار زمانگير و خسته كننده است. اين روش تنها در صورت

 باشد. يمختلف با نسبت يكسان و زياد مورد نياز به دستياب يحد، توسط بخشهايك مجموعه پرونده وا

خود بخش  يدارند. در اين سيستمها نيازها يبيشتر يدر اغلب موارد كارائ يتوزيع يسيستمها

بدين شيوه برآورده نشد، با مراجعه به بخش ديگر  يشود و اگر نيازيمعمواًل در همان بخش بر طرف م

رسد. در استفاده از يمختلف به حداقل م يشود. بدين ترتيب حجم ارتباطات بين بخشهايكار انجام ماين

مختلف را به  يبين اطالعات و عمليات موجود در بخشها يها و مقررات هماهنگاين سيستمها تنها بايد رويه

 د.شكل مناسب، ايجاد نمو

 شبكه چند وجهي -12-4شكل
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 توزيع يا تمركز عمليات در سه سطح قابل اعمال است:

 ها و اطالعاتتوزيع يا تمركز داده -1

به صورت توزيع شده  يدست يهايو يا بايگان ياطالعات يها در بانكهادر اين سطح، داده

توزيع شده  ياز يك بانك اطالعات ينشان دهنده شمائ 15-4گيرند. شكل ييا متمركز قرار م

 با يكديگر ارتباط دارند. ياست كه از طريق يك شبكه ارتباط

 توزيع يا تمركز عمليات -2

شود. يكه بايد انجام شود به شيوه متمركز يا توزيع شده انجام م يدر اين سطح، عمليات

موظف است كار شود و هر واحد يانجام م يعمليات توسط يك واحد مركز يهماهنگ ييعن

انجام دهد و يا اينكه هر يك از واحدها خود به انجام يك عمليات  يرا طبق هدايت واحد مركز

 پردازند.يديگر م يبه صورت مستقل و در ارتباط با واحدها

 يگيرتوزيع يا تمركز كنترل و تصميم -3

اينكه  يرگيشود، اما تصميمياز اوقات، عمليات به صورت توزيع شده انجام م يبسيار

 يانجام دهد و كنترل اين موضوع توسط واحد مركز يرا در چه زمان يچه فعاليت يچه واحد

نيز به هر يك از واحدها واگذار شود، كه  يگيرشود. و يا اينكه ممكن است تصميميانجام م

 شبكه با ساختار تركيبي -13-4شكل
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اتخاذ تصميمات آنها وجود داشته  يبين واحدها برا يخاص يدر اين صورت بايد سازمانده

 نگردد. يمختلف، دچار ناسازگار يتصميمات اتخاذ شده بين واحدها باشد تا

 يك زيرسيستم از دو نوع عمده است : يفعاليتها

 و كنترل يگيرتصميم -1

 عمليات -2

از تقسيم سازمان، بايد كنترل به گونه مناسب تقسيم و توزيع شود.  يدر يك ساختمان سلسله مراتب

از حد به سطوح باال و كندشدن روند  در سطوح باال باعث ارجاعات بيش يگيرنگه داشتن كنترل و تصميم

سطح پائين به كار  يكاركنان زيرسيستمها يميليفعاليتها و پيچيده شدن كارها و مهمتر از همه احساس ب

در سطوح پائين باعث  يگيركردن كنترل و تصميمبرعكس اين موضوع نيز درست است و پراكندهشود. يم

شود. بايد يك تناسب در اين موضوع وجود داشته يو غيرقابل كنترل شدن سازمان م يرفتن سازماندهاز بين

 يش بيشترو كنترل نق يگيرسازمان عناصر تصميم يدهد كه در سطوح باالئينشان م 16-4باشد. شكل 

 شود.يكمتر م يگيرافزايش يافته و عناصر تصميم يآيد، عناصر عملياتيتر مدارند و هر چه سطح پائين

 هاي توزيع شده و متمركز و مستقلسيستم -14-4شكل
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را انجام  يمشخص يهايگيرءگرا اين مسئله وجود ندارد. زيرا هر واحد تصميميش يدر سازمانده

 سيستم تعيين شده است. يطراحدهد كه در يم

مكانيزه نيز خصوصيات خاص خود را دارا است.  يمتمركز و توزيع يسيستمها يسازو پياده يطراح

 يتوزيع يسيستمها يشوند. كاربرد و مزاياياي ايجاد مرايانه يهااين سيستمها معمواًل در محيط شبكه

 يگذشته سيستمها يانيزه است. هر چند كه در سالهامتمركز مك يسيستمها يمكانيزه، بيش از كاربرد و مزايا

شوند. در ايجاد يجايگزين آنها م يتوزيع ياند، اما به مرور زمان سيستمهااي بيشتر ايجاد شدهرايانهمتمركز 

دهد و يمختلف سازمان را انجام م ييك سيستم متمركز مكانيزه، يك سيستم بزرگ كليه عمليات بخشها

در سازمان قرار  يبسيار قو رايانهشود. در واقع يك يم سازمان توسط يك سيستم انجام اي كلرايانهعمليات 

دهند. چنين يآن انجام م يمتصل شده و عمليات خود را بر رو رايانهسازمان به اين  يگرفته و تمام بخشها

توليد چنين  يبسيار گران دارد و مهمترين مسئله آن است كه پيچيدگ يافزارهانياز به سخت يسيستم

 يشود كه توليد بسياريگردد و همين موضوع باعث ميباعث كاهش ضريب اطمينان سيستم م يسيستمهائ

  [PSC84]شمائي از يك بانك اطالعات توزيع شده -15-4شكل
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به نتيجه رسيده  ينرسد و در مراحل توليد متوقف بماند. سيستمها يبه مرحله بهره بردار ياز چنين سيستمهائ

مشابه  يتوزيع يگاها چندين برابر سيستمهاكنند كه يرا طلب م ينيز هزينه بسيار زياد و زمان بسيار زياد

توان تغييرات ينم يبه سادگ يشود و به دليل پيچيدگيسيستمها كم م يپذيراست. از طرف ديگر انعطاف

خارج  يبسيار زودتر، از رده كار يالزم را در سيستمها به مرور زمان ايجاد نمود. بنا براين چنين سيستمهائ

نياز دارند و از اين رو  ينگهدار يبرا يافزار آنها در سال، به هزينه بسيار باالئشوند. اين سيستمها و سختيم

 مناسب نيستند. يتوزيع ينسبت به سيستمها

 يمكانيزه دارا يكند. يك سيستم توزيعيمكانيزه فرق م يتوزيع ياما وضع در مورد سيستمها

 خصوصيات زير است :

 .بيش از يك عضو )سيستم( دارد 

 وجود نداشته باشد يديگر اگر عضو يهر عضو ميتواند به صورت مستقل عمل نمايد. يعن، 

 آيد.يدر عمليات سيستم پيش نم يخلل

 ي)اپراتور( صورت ميگيرد. )اپراتورها يتبادل اطالعات بين اعضاء، بدون دخالت عامل خارج 

 كنند(.نمي يطالعات بين سيستمها دخالتسيستم در تبادل ا

 .اعضاء با يكديگر سازگارند 

  [PCC90]گيري در يك سازمانتوزيع تصميم -16-4شكل
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 يك  يلزومًا تمام اطالعات الزم برا يديگر باشند. يعن يتوانند در عضوهامنابع اطالعات مي

ديگر قرار داشته باشد و در  يباشد و ميتواند در سيستمها سيستم متمركز سيستم نبايد در همان

اين  شود.د نظر درخواست در اختيار گذاشتن اطالعات انجام مياز سيستم مور مواقع لزوم

كه در يك سيستم به صورت محدود  ياطالعات ييعن كاهد.اطالعات مي يموضوع از افزونگ

دارد، در هر دو سيستم ذخيره  يكاربرد زياد در سيستم ديگر يگيرد ولاستفاده قرار مي مورد

 دارد. يكه كاربرد زيادشود ذخيره مي يشود، بلكه در سيستمنمي

 سيستم  باشد. به عنوان مثال يك متفاوت ديگر با عضو تواندها و محيط هر عضو مينوع برنامه

نمايد. يا  عمل UNIXعامل  ديگر در محيط سيستم و سيستم DOSعامل در محيط سيستم

 هايرايانهدر محيط  يو ديگر MainFrame هايرايانهسيستم در محيط  اينكه يك

 عمل كند. يشخص

تر نياز دارند، ارزان يترافزار ارزانتر هستند، سختشوند، ارزانيسريعتر توليد م يچنين سيستمهائ

 يدارند. يك محاسبه رياض يبسيار باال و همچنين قابليت اطمينان باالتر يپذيرشوند و انعطافيم ينگهدار

را داشته باشد در صد  E يبخش باشد و هر بخش درصد خطا n يدهد كه اگر يك سيستم داراينشان م

 كل سيستم عبارت است از: يخطا

             n 
 Eدر سيستم متمركز :           

  
:    يدر سيستم توزيع 

E*n 

 يبين قابليت اطمينان سيستمها يبسيار بزرگ باشد، چه تفاوت nكه  يو واضح است كه در مواقع

 يتوزيع ي، يك سيستم اطالعات بيمارستانيمورد يدر يك بررسبعد وجود دارد. در فصل  يمتمركز و توزيع

 مختصر قرار خواهد گرفت. يمورد بررس

 

 

 يا. مقررات يك سيستم، قوانينبايد بين دو چيز فرق قائل شد. مقررات و پارامتره يدر هنگام طراح

غير  يهاها و پديد آمدن رويهدر آنها ايجاد شود و تغيير در آنها، منجر به تغيير رويه ياست كه نبايد تغيير
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شود كه واحد نقليه بايد گزارش خريد سوخت خود را يدر يك سيستم، تعيين م يشود. مثاًل وقتيم يرسم

بدهد. اين يك رويه است. اينكه گزارش بايد به تاييد مسئول  يحسابدارپس از تاييد مسئول واحد، به واحد 

كند ياگر آنرا تغيير دهيم، رويه ارائه گزارش خريد سوخت تغيير م ياز مقررات است. يعن يواحد برسد يك

شود. حال اگر مشخص كنيم كه ارائه گزارش خريد سوخت بايد به صورت يتبديل م يو به رويه غير رسم

شود كه بر اثر  يطراح ياايم. سيستم بايد به گونهجام شود، يك پارامتر سيستم را تعريف كردهان يهفتگ

در پارامترها، فعاليت سيستم را "تنظيم" نمود. مثاًل اگر در  ي، بتوان با تغييرات جزئيتغييرات در شرايط محيط

ن ارائه گزارش خريد سوخت را به توايكاهش پيدا كند، م يسازمان به دليل يهمان سيستم، تعداد اتومبيلها

 يريزد، وليپارامتر مورد نظر را تغيير داد. تغيير قوانين، كل سيستم را به هم م يصورت ماهانه انجام داد. يعن

شود(. البته يگذارد )مثاًل يك فعاليت كندتر يا تندتر ميسيستم اثر م ياجرا يتغيير پارامتر فقط در چگونگ

تواند كل كار سيستم را مختل كند. مثاًل در يك ييير نامناسب پارامترها هم م، تغيانسان يدر سيستمها

اگر  يگذارد. وليباز يا تنگ شود، بر شتاب ماشين اثر م يسوزن ژيگلور كم يكاربوراتور ماشين، اگر مجرا

ستم در هنگام كند. مقررات سييكند و يا موتور اصاًل كار نميتغيير كند، در كار موتور اختالل ايجاد م يخيل

تعيين شوند،  يتوانند در هنگام طراحيپارامترها هم م يشوند. وليو تجزيه و تحليل سيستم مشخص م يطراح

 تغيير كنند. يو شرايط محيط يو هم در هنگام عمليات سيستم با توجه به مقتضيات زمان

اين دو را نشناسيم و ، شناخت تمايز بين پارامترها و مقررات است. اگر ينكته بسيار مهم در طراح

كاماًل به صورت متمايز و واضح آنها را از هم جدا نكنيم، در هنگام عمليات سيستم،  يدر هنگام مستندساز

كرد كه در نهايت  يآيد، يا نبايد در سيستم دستكاريدر شرايط محيط پيش م يكوچكترين تغيير يوقت

دهيم كه ممكن است از قوانين يا بتوانيم تغيير مدر سيستم هر چه ر يدستكار يكند. يا برايسيستم كار نم

ها به ضعيف شدن كل ساختار سيستم بينجامد. زيرا قوانين ساختار و يهم باشد و در نهايت اين دستكار

را كه در هنگام عمليات سيستم بتواند تغيير كند، مشخص كنيم، در  ياسكلت سيستم هستند. پس اگر موارد

، سيستم را تنظيم كند. مثل يتواند بدون ايجاد تغيير در ساختار كليتر ماحتهنگام كار، واحد سيستمها ر

كنيم. يكه رگوالتور قابل تنظيم دارد و هر گاه فشار مخزن كم شد، شير رگوالتور را بيشتر باز م يمخزن گاز

كند. يمتر شدن عمر سيستم كمك ي، تطابق با زمان و در نهايت طوالنيمشخص كردن پارامترها به نگهدار

 يپذير دارند. سيستمهاانعطاف يسيستم و سيستمها يپذيربا مسئله انعطاف يپارامترها تناظر مستقيم

از عناصر سيستم به صورت پارامتريك قابل تعريف  يشوند كه بخش زياديم يطراح ياپذير به گونهانعطاف

 اهميت است. ياي داراانهراي يافزارنرم يو تغيير باشند. اين موضوع بخصوص در ايجاد سيستمها
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است، مشخص كردن و تخصيص مناسب منابع است.  ياهميت بسيار يدارا يكه در طراح يچيز

كه در سازمان وجود دارد، چگونه بايد اختصاص داده شود و چگونه بايد  يطراح بايد بداند كه منابع محدود

سيستم افزايش پيدا كند و هم از منابع به شكل بهينه استفاده شود. مثاًل  يمورد استفاده قرار گيرد تا هم كارائ

نمود. آيا ها را مشخص پنج دستگاه اتومبيل است، چگونه بايد استفاده از اتومبيل يدر يك سازمان كه دارا

دارد. مثاًل ممكن است يك بخش  يبهتر است به هر بخش سازمان يك اتومبيل بدهيم، اين موضوع مشكالت

 يديگر نياز به استفاده از اتومبيل و خروج از سازمان داشته باشد. و ديگر اينكه نگهدار يچند برابر بخش

دائم آن  ياستهالك بيش از حد و خرابكند و معمواًل باعث يرا ايجاد م ياتومبيلها در واحدها مشكالت

كند. راه ديگر آن ياز اتومبيلها مشكل م ياستفاده غير مجاز و شخص يشود و نيز كنترل سازمان را برايم

كه نياز به اتومبيل دارد از آن واحد نقليه، درخواست  ياست كه يك واحد نقليه ايجاد كنيم و هر واحد

تر است. در ضمن آنكه شود و كنترل نيز راحتياتومبيلها بهتر انجام م ياتومبيل كند. در اين حالت نگهدار

از واحدها در استفاده  يشود. اما ممكن است اين مشكل ايجاد شود كه برخياستفاده بهينه از اتومبيلها انجام م

ا و... هيو هماهنگ ي، مستلزم انجام عمليات اداريهستند و چنين روش يضروريات زمان ياز اتومبيلها دارا

از اتومبيلها را در سازمان به صورت  يكند. بنابراين ممكن است طراح، بخشياست كه كار را كند م

ديگر را به صورت يك واحد نقليه در اختيار بقيه واحدها قرار دهد.  ياز واحدها و بخش يدر برخ ياختصاص

ده و حساب شده انجام شود و به هر حال آنچه كه مهم است آن است كه اختصاص منابع بايد به شكل سنجي

 شده باشد : يبينسيستم پيش ياز قبل در طراح

 

 است." يامشخص و ويژه يآنان روز ي"برا

 اهميت است عبارتند از : يكه در تخصيص منابع دارا ياز نكات يبرخ

  ضروريات و نيازها در هنگام اختصاص منابع، ضروريات و نيازها را تعيين كنيد و با توجه به

 منابع انجام شود. يبندتقسيم

 كه هر واحد، بداند از  ياتخصيص منابع بايد به تفكيك عناصر و اجزاء صورت گيرد. به گونه

تواند استفاده كند. مثاًل يك اتومبيل در اختيار چند واحد به صورت مشترك و يم يچه منبع

                                                 
 41صافات   - 1
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 يعمليات و نارضايت يو مرج و كندبدون شيوه استفاده خاص قرار نگيرد كه باعث هرج 

 شود.يم

 حداكثر  يباال بردن كارائ ياستفاده كم نيست. بايد از منابع موجود برا يمصرف بهينه به معنا

 كه منابع بيهوده تلف نشده و زيادتر از مقدار نياز مصرف نگردد. يااستفاده را نمود، اما به شيوه

 فرمايد :يص منابع را با ظرافت بسيار بيان مخداوند حكيم در قرآن كريم، اين نكات تخصي

 

قوم خود طلب آب نمود، به او گفتيم با عصايت به آن سنگ بزن، پس ناگاه دوازده  يبرا يكه موس ي"و هنگام

اسرائيل( چشمه مخصوص يگانه بنچشمه آب از سنگ جوشيد، آن گونه كه هر يك از مردم )از طوايف دوازده

 خداوند بخوريد و بياشاميد و در زمين فساد نكنيد." يشناختند. از روزيخود را م

عناصر  ياستفاده از منابع است. وقت يبرا ير تخصيص منابع وجود دارد، اختيار كافكه د ينكته مهم

كردن مراحل متعدد و پيچيده يبا ط ينباشند و بهره بردار ياختيار كاف ياستفاده از منابع دارا يسيستم برا

 كند : يكاهش پيدا م يورانجام شود، استفاده از منابع دچار مشكل شده و بهره

 

شما  يروز يها را برانازل كرد، و با آن ميوه ياست كه آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان آب ي"خداوند همان كس

 ا مسخر شما گردانيد تا بر صفحه دريا به فرمان او حركت كنند و نهرها را مسخر شما نمود."بيرون آورد و كشتيها ر

 نمود : يتوان به دو صورت منابع را تقسيم بنديدر هنگام تخصيص منابع، از نظر تمركز، م

 اختصاص متمركز 

واحد  منابع در يك مركز، جمع شده و در اختيار كليه واحدها قرار گيرد. مانند همان مثال

 .ييا وجود كتابخانه مركز يموتور

 اختصاص توزيع شده 

منابع در اختيار هر يك از واحدها به اندازه نياز همان واحد قرار گيرد. مانند مثال اختصاص 

 يك اتومبيل به هر واحد.

                                                 
 60سوره مباركه بقره   - 1
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 نمود : يتوان منابع را به دو شكل تقسيم بندينيز م ياز نظر زمان

 اختصاص دائم منابع 

 در اختيار يك واحد قرار گيرد. يكه يك منبع به صورت دائم يبه صورت

 يااختصاص پاره 

 يك مدت مشخص به واحدها اختصاص يابند. يمنابع در طول زمان بر حسب نياز، در ط

را تشكيل  يطراح ياز نقاط كليد يسيستم است و يك يطراح ياختصاص منابع از مهمترين بخشها

شود. احتمااًل يسيستم م يباعث اتالف منابع و هم باعث عدم كارائدهد. تخصيص ناصحيح منابع، هم يم

بسيار  يو تجهيزات و وسائل مختلف هستند، اما كارائ يمنابع مال يايد كه دارارا مشاهده كرده يسازمانهائ

متعدد دارند، اما واحدها همه از مشكالت حمل و نقل خود شكايت دارند و  يدارند و مثاًل اتومبيلها يضعيف

 از مشكالت سازمان در همين نوع مسائل نهفته است. يشود. گره بسياريكارها به همين دليل كند انجام م

 

از سيستم كه به يك منبع يا عنصر خاص تعلق  يهائيك سيستم، قلمروها يا محدوده يدر طراح

مختلف قلمروها با هم متفاوت هستند. مثاًل در  يگيرند يا بالعكس، بايد مشخص شوند. گاه از ديدگاههايم

خود  يهم كه در محل شما سكونت دارد برا ياگربه ي، شما صاحب خانه خود هستيد وليقلمرو مالكيت

قلمرو  يكند و خانه شما جزء قلمرو اوست. يا در سطح باالتر كه همه هستيها تعيين مدر بين گربه يقلمرو

 ناميم.ياز آن م يما خود را مالك  قسمتو مخلوق خداوند متعال است و 

در سيستمها هم ممكن است از دو ديدگاه، دو يا چند قلمرو وجود داشته باشد. تداخل اين قلمروها 

محدوده قلمرو  يچند واحد مختلف يك نفر است. يعن يبسيار حساس است. مثاًل در يك سازمان آبدارچ

 ياست كه در سازمان وجود دارد. بخشها يواحدهائ يبندبه غير از قلمرو و تقسيم يسيستم اين آبدارچ

نيز چنين است)مثاًل  يو سازمانده يعمليات يگاه بخشها يكنند وليم يبيشتر از اين خصوصيت پيرو يخدمات

 از يك سازمان(. يواحد كنترل بخش

ها از جمله مكانيزمشود. ممكن است در هر يك از قلمروها، يمسئله تنها به محدوده قلمرو منحصر نم

، عمليات، كنترل و... با ساير قلمروها متفاوت باشد. )همان مثال گربه را به ياد بياوريد(. يمكانيزم سازمانده

 بين سازمان قلمروها است. يانطباق و ايجاد ارتباط بين اين قلمروها و هماهنگ يمسئله اصل

وجود دارد همين است. ارتباط بين دو قلمرو از دو  يسازمان يسيستمها يكه در برخ يمشكل اساس

گاز، ، شركتيشهردار يزيرسيستم يا دو سيستم مختلف مشكل است. مثاًل در يك شهر سيستمها
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كه  يدر صورت 1مثل كندن زمين يمتداخل هستند. در عمليات يقلمروها يبرق، شركت آب و... داراشركت

دو سيستم  يشود. يعنيايجاد م يداشته باشد، مشكالت متعددمناسب بين اين سيستمها وجود ن يسازمانده

بين اين دو فعاليت  يكنند، اما سازگاريقلمرو مشترك هستند و در آن فعاليت م يدر يك محدوده دارا

 مورد توجه قرار گيرد. يكند. اين موضوع بايد در طراحيم يكند و ديگريماسفالت يوجود ندارد. يك

دو نوع تداخل قلمرو وجود دارد، اول تداخل قلمرو يك منبع در  ير طراحدقت داشته باشيد كه د

 سيستم در يك محدوده مشخص كه هر دو مورد توجه هستند. يتداخل قلمرو اجزا يسيستم و ديگر ياجزا

 

دانند. يرا يكسان م كنند و بعضًا آنهايو كنترل را با هم اشتباه م ياز موارد امنيت، ايمن يدر بسيار

 كه چنين نيست. يدرصورت

 

غير مجاز يا تخريب توسط  ي"امنيت، درجه حفاظت از سيستم در مقابل دستياب

 است". يعناصرخارج

بايد ايجاد شود  يمكانيزمهائ يباشد، يعن يامنيت خوب يقرار است دارا ييك سيستم نظام يمثاًل وقت

به اطالعات موجود در سيستم دست نيابند و همچنين اينگونه افراد نتوانند در سيستم  تا افراد غير مجاز

 كنند. يخرابكار

سيستم، با توجه به  ي، درجه تضمين عملكرد صحيح و مطمئن عناصر داخلي"ايمن

 كه افراد يا دارائيها را دچار آسيب نكند". ياست، به نحو يشرايط و عناصر محيط

كه با سرعت زياد با  يدر هنگام ياست، يعن يخوب يايمن ييك اتومبيل دارا گوئيديم يمثاًل وقت 

 يكه يك اتومبيل با ايمن يآن اطمينان داريد. در حال يآن در حال حركت هستيد، از عملكرد صحيح اجزا

ممكن است ناگهان دچار اشكال بشود )مثاًل چرخ آن از بدنه جدا شود( و شما را  يكم، در چنين شرايط

 آسيب كند.دچار 
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گويد خود سيستم يم يو تخريب را ندارد، ايمن ياز خارج اجازه دستياب يگويد كه كسيامنيت م

 ياست برا ي" عملكنترلهستند. اما " يو اعتبار يكيف يپارامترها يرساند. امنيت و ايمنيبه شما آسيب نم

 استحصال كيفيت.

"شرايط گوئيم.  "ي"شرايط امنيتن شرايط، ايجاد شود كه به اي يرسيدن به امنيت بايد شرايط يبرا

است كه بايد ايجاد شود تا امنيت سيستم در يك سطح قابل قبول قرار  ي، مجموعه شرايط و حاالتيامنيت

، مجموعه ي"شرايط ايمنايجاد شود و  ينيز به شكل مشابه، بايد شرايط ايمن يرسيدن به ايمن يبرا گيرد".

 در يك سطح قابل قبول قرار گيرد". ياست كه بايد ايجاد شود تا ايمن يشرايط و حاالت

رود. البته باز هم بايد توجه يوجود يا عدم وجود اين مجموعه شرايط بكار م يوارس يكنترل برا

كنترل، هيچ  ياز كاربردها يسيستم نيست و بسيار يداشت كه تنها كاربرد كنترل، در تحقق امنيت و ايمن

 دو مقوله ندارد.به اين  يربط

 

اينكه  يكردن است؟ يا بازديد كردن؟ تعريف دقيق كنترل چيست؟ برا يكنترل چيست؟ آيا وارس

را دارا باشند. همچنين خود  يمختلف آن شرايط مناسب ييك سيستم به نحو مناسب فعاليت كند، بايد بخشها

 يآن و مجموعه خود سيستم نيز دارا يكه تمام اجزا ييستمباشد. س يشرايط عملكرد مناسب يسيستم بايد دارا

 شود.يشرايط مناسب باشد، به عنوان يك سيستم با كيفيت مطلوب شناخته م

ايجاد سطوح  يشود و برايم است كه بوسيله ماشين يا انسان انجام ي"كنترل، توابع

 رود".يمختلف مورد نياز كيفيت سيستم بكار م

است كه يك سيستم بايد  يكيفيت سيستم، مجموعه شرايط و خصوصيات خاصبا توجه به اينكه 

ايجاد كيفيت بايد اين مجموعه شرايط و خصوصيات مورد  يداشته باشد تا به نحو صحيح عمل كند، برا

در اين مجموعه شرايط وجود داشته باشد، برطرف شود.  يخلل يا يتوجه قرار گيرند تا در صورتيكه كاست

شرايط و خصوصيات مورد نظر كيفيت سيستم است كه توسط ماشين يا انسان  ينترل، وارسپس در نهايت ك

عمل با شرايط خاص است. اطمينان از انجام بروز يك شود. كنترل، اطمينان از بروز يا عدمييا توام انجام م

كنيم كه يشود. ما كنترل مييا عدم انجام عمل خاص، شرايط خاص، زمان خاص و... در كنترل خالصه م

 خودش هست يا خير؟ يببينيم آيا همه چيز در جا

خارج از محدوده كنترل وجود  يدر يك سيستم همه چيز بايد تحت كنترل باشد و هيچ عنصر

 نداشته باشد.
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دهيد، مگر يرا انجام نم يو هيچ عمل يكنياز قر آن را تالوت نم يو هيچ قسمت ي"در هيچ حال نيست

شويد، و هيچ چيز در زمين و در آسمان از ياينكه ما گواه بر شما هستيم، در آن هنگام كه وارد آن م

، نه كوچكتر و نه بزرگتر از آن نيست، ياذره يبه اندازه سنگين يماند، حتينم يپروردگار تو مخف

 مگر اينكه در كتاب آشكار ثبت است."
 

 

است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد، سپس بر تخت قدرت قرار گرفت )و به  ي"او كس

شود و آنچه از آسمان نازل يرود و آنچه از آن خارج ميرداخت(، آنچه در زمين فرو متدبير جهان پ

داند، و او با شماست، هر جا كه باشيد، و خدا به يرود، همه را ميگردد و آنچه به آسمان باال ميم

 دهيد بينا است."يآنچه انجام م

  
 

 كه او )از اسرار دقيق( با خبر و آگاه است." يكه موجودات را آفريده از حال آنان آگاه نيست؟ درحال ي" آيا آن كس

 

تواند اين وظيفه را بر ياز سيستم م يدر يك سيستم، قرار است عمل كنترل انجام شود، بخش يوقت

. "سيستم كنترل، به عنوان شوديشناخته م" سيستم كنترلعهده بگيرد. اين بخش به عنوان زيرسيستم، يا "

است كه در  ييا غيرفيزيك يعناصر فيزيك ها واز رويه يا(، مجموعهيبزرگتر )اصل از يك سيستم يبخش

 ي)كه اهداف و سازمان سيستم اصل يتحقق شرايط خاص ي، برايارتباط با هم و ساير عناصر سيستم اصل

از يك  تر، سيستم كنترل يك زيرسيستمبه عبارت ساده كند".يكند( فعاليت مياين شرايط را مشخص م

                                                 

 61يونس   -1

 4حديد -2
 14ملك   - 3
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كند. سيستم كنترل، از يبه اهداف خود برسد فعاليت م ياينكه سيستم اصل ياست كه برا يسيستم اصل

 شود.يخاص تشكيل م يها و سازماندهرويه از عناصر، فعاليتها، يامجموعه

 

  است. در نقطه كنترل، عامل كنترل با توجه به شرايط مطلوب و غير  يگيرتصميم نديفراكنترل يك

كنترل در آن نقطه صورت  يگيردهد. اين واكنش با توجه به تصميميمطلوب واكنش نشان م

 گيرد.يم

 اي.رايانهيا سيستم  ييا الكترونيك يشود و هم توسط ابزار مكانيكيم هم توسط انسان انجام 

 شود.يها انجام منامهمعمواًل بوسيله اعمال مقررات و قوانين و آئين يانسان يدر سيستمها 

 است. يازموارد رهيافت يدر بسيار 

 يا  بر اطالعات يا شرايط ي، مبتنيانسان ياز موارد، كنترل در سيستمها ي. در بسيار1عدم قطعيت

 است. يخصوصيات غير قطع

 شود و با ي، يك شكل از كنترل انجام ميتژبا يك استرا يخاص است. يعن يحاصل يك استراتژ

 ، شكل ديگر.ييك استراتژ

 .گاه ساده و گاه پيچيده است 

 

 يسازمان يكه در اين زمينه، تنها در كنترل سيستمها يبا توجه به اهميت بحث كنترل، و حجم مباحث

از نكات  يمطرح است، و با توجه به محدوديت حجم اين كتاب، در اينجا رئوس برخ يافزارو نرم يانسان -

هر  ياست، استفاده و بكارگير يشود. بديهيمختصر ذكر م يآشنائ يكه در كنترل مطرح است برا يمهم

 و درصورت نياز مراجعه به منابع مختلف است. ييك از اين نكات، نيازمند تعمق كاف

 ختلف است :انواع م يكنترل دارا 

o و..، كنترل محيط  رطوبت )كنترل وضعيت محيط نظير فشار، يكنترل شرايط محيط

، كنترل محيط ياجتماع - ي، كنترل محيط انسانيسازسيستم در هنگام نصب و پياده

 و... يو الكتريك يالكترونيك

                                                 
1 -  Uncertainty 
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o .)كنترل صحت اطالعات )ورود، مبادله، ذخيره 

o .كنترل كيفيت 

o  اورانه.فنكنترل تطابق 

o يكنترل سازگار. 

o .)...،كنترل تداخل )وظايف، عمليات، منابع 

o (.يكنترل امنيت )تخريب، دستياب 

o يكنترل ايمن. 

o .كنترل مكان 

o .كنترل زمان 

o يكنترل عوامل فيزيك. 

o ناخودآگاه مانند حفاظ يا نرده لب بام و ...(. يكنترل حركت )كنترل در مورد حركتها 

o .كنترل تجهيزات 

o ... 

 مختلف استفاده نمود : يتوان از ابزارهايكنترل م يبرا 

o .حواس پنجگانه 

o ماندگار در  يها، برنامهيانسان يكنترل با استفاده از ناظر )شخص ناظر در محيطها

 و...( يافزارنرم 1يمحيطها

o كنترل )دماسنج و نظاير آن(. يابزار ساخته شده برا 

o انجام كنترل(. يبرا يتابع كنترل )روالهائ 

o كنترل.افزار نرم 

o كنترل كيفيت محصول يا واحد  يبخش يا واحد كنترل )در سازمانها، نظير واحدها

 سيستمها(.

o ... 

 برد : توان سوديم يمختلف يهاانجام كنترل از شيوه يبرا 

o .كنترل ملموس يا غير ملموس 

                                                 
1 -  Resident 
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o .كنترل مخرب يا غير مخرب 

o  كنترلOffline , Online. 

o ي، كيفيكنترل كم. 

o بر عوارض. يغير مستقيم و مبتن كنترل مستقيم، كنترل 

o .كنترل از داخل، از خارج 

o بر قانون و دستورالعمل(. ي)مبتن ياكنترل كليشه 

o انسان كنترل كننده(. يبر ديدگاهها ي)مبتن يكنترل رهيافت 

o (.ي)تلفيق يرهيافت-ياكنترل كليشه 

o يكنترل چشم. 

o يآزمايش يهاكنترل عملكرد با داده. 

o يحقيق يهاكنترل عملكرد با داده. 

o يكنترل آمار. 

o يكنترل تصادف. 

o بر احساس. يكنترل مبتن 

o ... 

 كنترل وجود دارد : يبرا يمختلف يهاتكنيك 

o گيرنده )قبل از فعاليت(.كنترل پيش 

o .كنترل هنگام فعاليت 

o .كنترل پس از فعاليت 

o گذشت زمان. يمكانيزم كنترل در ط يسازبهينه 

o 1بازخورد. 

o .جلسات كنترل و مرور 

o ... 

 يمثاًل در يك سيستم فرودگاه و هواپيمائ تواند انجام شود.يم يكنترل در سطوح مختلف 

 تواند وجود داشته باشد :يسطوح زير م

                                                 
1 - FeedBack 
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o .كنترل در سطح خلبانان 

o .كنترل پرواز 

o .كنترل تاسيسات 

o .كنترل هواپيما 

o .كنترل سوارشدن مسافران 

o .كنترل خدمات 

o ... 

 و مديريت كنترل، بايد منطق  يريزبرنامه يبرا ست.ا ياهميت خاص يكنترل دارا يريزبرنامه

و اعمال و مديريت كنترل، تشكيل شود.  يسازمانده يبرا يايجاد شود و سيستم خاص يخاص

كنترل اتخاذ شود. مثاًل مديريت كنترل به صورت  يريزدر مديريت و برنامه يخاص يهاشيوه

 متمركز يا توزيع شده انجام شود.

 از جمله:باشد.  يعوارض يتواند دارايكه به طور صحيح انجام نشود، م يكنترل در صورت 

o يايجاد بوروكراس. 

o .آزار و زحمت كاربران 

o انجام كنترل. يانجام عمليات مفرط روزمره برا 

o يسيستم يا كاهش كارائ ياز دست رفتن خروج. 

 

مشخص كنيم كه خوب بودن و سيستم  يبايد به نحو كنيم،ياز يك سيستم "خوب" صحبت م يوقت

كيفيت يك سيستم،  يشناسائ يباشد. برا يكيفيت باالئ ياست كه دارا يخوب چيست. سيستم خوب، سيستم

توان مشخص نمود يهر يك از اين پارامترها، در مجموع م يوجود دارند كه در صورت بررس يپارامترهائ

 كيفيت مناسب هست يا خير. مهمترين اين پارامترها عبارتند از : يكه آيا سيستم دارا

 .قابليت پذيرش توسط كاركنان 

 شده. يمستندساز 

 آن  يشده است كه امكان آزمايش و ارزياب يطراح يا. سيستم به گونهيقابل آزمايش و ارزياب

 مشخص و قابل انجام وجود دارد. يهابا شيوه
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 يپيوستگيدر يك عبارت ساده يعن يواحدها و منابع. چسبندگها و رويه 1يچسبندگ يدرجه باال 

انجام يك كار كاماًل مشخص. هر چه افراد يك واحد  يو تمركز عناصر موجود در سيستم برا

آن سيستم كمتر است.  يانجام دهند، چسبندگ ياپراكنده ييا يك بخش از سازمان، فعاليتها

-4را داشته باشد. شكل  ياز چسبندگ يكيفيت مطلوب است كه درجه باالئ يدارا يسيستم

دهد. در اين سيستم، چند نفر در انجام چند يضعيف را نشان م ي، يك سيستم با چسبندگ17

فعاليت، طبق چند دستورالعمل مختلف و با استفاده از چند منبع مختلف دخالت دارند. مطلوب 

 فعاليت كنند.آن است كه همه اجزاء و عناصر به صورت متمركز بر يك موضوع خاص 

 يبخشها ارتباط بين عناصر واحدها و يها و واحدها و منابع. اتصال، يعنرويه 2درجه پائين اتصال 

 يمختلف سيستم. هر چه اين ارتباط كمتر باشد، كيفيت سيستم بيشتر است. هر چه واحدها

شود. يتر مداشته باشند، انجام فعاليتها و عمليات سيستم مشكل يمختلف باهم ارتباط بيشتر

                                                 
1 -  Cohesion 
2 -  Coupling 

 يك سيستم با چسبندگي ضعيف -17-4شكل
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نشان دهنده يك سيستم  19-4نشان دهنده يك سيستم با اتصال باال است. شكل  18-4شكل 

انجام شده  يابه گونه ي، طراحياست. در چنين سيستم يقو يبا اتصال ضعيف و چسبندگ

هر واحد بر انجام فعاليت خود متمركز است كه فعاليت واحدها از يكديگر تفكيك شده و 

خوب بايد  ياست و ارتباط واحدها با يكديگر نيز در سطح حداقل است. پس در طراح

انجام يك فعاليت  يمختلف را از يكديگر مجزا كنيم و عناصر يك بخش را برا يبخشها

 مشخص متمركز نمائيم.

 داشته باشند. عدم تناقض. يزگارمختلف سيستم بايد با يكديگر تطابق و سا ي. بخشهايسازگار 

 بودن. ياقتصاد 

 يكارائ. 

 يك سيستم با اتصال باال -18-4شكل
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 .توليد سريع 

 يسازپياده يپذيرامكان. 

 يپذيرانعطاف. 

 بر استدالل مشخص. يو مبتن يمنطق يهارويه يدارا 

 يقابل نگهدار. 

 .واحدمند 

 .قابل اطمينان 

 1شفاف. 

                                                 
1 -   Transparent-Visible 
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 .ساده 

 خوب كار كند.ي، پيك و اورژانسيعاد يدر همه حالتها و شرايط و زمانها ، 

 1يكپارچه. 

 امنيت. يدرجه باال يدارا 

 يايمن يدرجه باال يدارا. 

يك سيستم نيز مطرح  يارزياب ي، به عنوان معيارهايكيفيت طراح ينكته قابل تذكر آنكه پارامترها

 دهند.يرا تشكيل م يكيفيت طراح يفراتر و وسيعتر از پارامترها يا، مجموعهيارزياب ياند. معيارهاشده

                                                 
1 - Uniform    

 و چسبندگي قوي يك سيستم با اتصال -19-4شكل
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 ينديفرايافتن خطاها و اشكاالت سيستم است". "آزمايش  ي، جستجو در سيستم براي"وارس

در آن  يتفاوت آزمايش با وارس كشف خطاها و اشكاالت سيستم بوسيله فعال كردن سيستم". ياست برا

اين دو را با هم در آزمايش  20-4كنيم. شكل ييافتن اشكاالت، سيستم را فعال نم يبرا ياست كه در وارس

يا در حال شده  يسازو پياده يكند. آزمايش معمواًل بر سيستم طراحييك اتومبيل مقايسه م يو وارس

و پيداكردن  يسنجپروژه گرفته تا امكان در تمام مراحل از پيشنهاد يوارس يشود وليانجام م يسازپياده

 شود.يانجام م يسازو پياده يسيستم و طراح يمشكل و تعيين نيازها

 

 يسيستمها يوتحليل و طراحپرهزينه توليد سيستم است و در تجزيه ياز قسمتها يآزمايش يك 

شود. در حاليكه اين يك مقوله كاماًل مهم يانجام م يمتاسفانه معمواًل بسيار مختصر و سطح يانسان- يسازمان

ال شده بعد از چند سال اشكال بوجود بيايد. بايد بدنبال اشك يسازاست. نبايد صبر كنيم تا در سيستم پياده

دهد. بلكه به مرور زمان، يشده نشان نم ياوقات اشكال خود را مستقيمًا در سيستم طراح يبگرديم. گاه

 يا، مقايسه21-4شود كه اشكال از چه بوده؟ شكل يكند و معلوم هم نمياز فعاليت سيستم را مختل م يقسمت

و حالت انجام  يعف آزمايش و وارسسيستم را در دو حالت انجام ندادن يا ض يو هزينه نگهدار يبين كارائ

سيستم، آزمايش به  يسازكه در هنگام پياده يدهد. در صورتينشان م يسازدر هنگام پياده يمناسب وارس

كند و بتدريج يسيستم به مرور زمان افت كرده و سيستم را دچار مشكل م ينحو مطلوب انجام نشود، كارائ

كند، زيرا ياينگونه سيستمها به مرور زمان افزايش پيدا م ينگهدار شود. هزينهيايجاد م يغير رسم يهارويه

در  يكه آزمايش و وارس يدارد. اما در صورت يسيستم با وجود مشكل در آن، نياز به هزينه بيشتر ينگهدار

 وارسي و آزمايش -20-4شكل
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 يبا نمايان شدن اشكاالت سيستم، كارائ يسازپياده يبه نحو مطلوب انجام شود، در ابتدا يسازهنگام پياده

كار است و هنوز كار طراحان و تحليلگران به پايان نرسيده،  يكند، اما چون در ابتدايپيدا م يافت موقت

نصب  يكند. به همين دليل نيز در ابتدايبه تدريج افزايش پيدا م يشود و بنابراين كارائيسيستم اصالح م

و مشخص شدن مشكالت سيستم  يارسيابد، اما پس از انجام آزمايش و ويافزايش م يسيستم، هزينه مقدار

تر بوده، زيرا سيستم دچار مشكالت بسيار پائين يسيستم نسبت به حالت قبل يو رفع آنها، هزينه نگهدار

 است. يكمتر

 

و تجزيه و تحليل  يكه در طراح يمركب از افراد يو آزمايش سيستم، بهتر است توسط تيم يوارس

آن است كه دسته  يو تجزيه و تحليل تشكيل شود. حضور دسته اول برا ياند و افراد تيم طراححضور نداشته

 كنند.يانجام داده بودند تكرار م يرا كه در زمان طراح ي، همان اشتباهيدوم، معمواًل در وارس

اينكه ببينيم آيا كار درست انجام شده  يهمان فعاليت تجزيه و تحليل است، برا يبه نوع يوارس

 است يا خير.

 يسازشود. به اين دوره، پيادهيدر يك دوره انجام م يسازمان-يانسان يآزمايش در سيستمها

 نديفراكتاب  چهارم ازصل شود. بحث آن در فيسيستم هم گفته م يآموزش يسازسيستم يا پياده يآزمايش

خواهيم شيوه آزمايش را مورد بحث يمفصالً انجام شد. در اينجا معمومي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها 

از  يشود و جدايسيستم و همگام با آن انجام م يسازقرار دهيم. به هر حال آزمايش سيستم همزمان با پياده

 مقايسه هزينه و كارائي سيستم در طول زمان با انجام آزمايش يا بدون آن -21-4شكل
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 يسازانجام شود كه در اين صورت بايد قبل از پياده يسازنيست. مگر آنكه آزمايش به طريق شبيه يسازپياده

 اينكار انجام شود.

يا  يمكانيك يتر از آزمايش سيستمها، آزمايش سيستم بسيار مشكليسازمان-يانسان يدر سيستمها

توان به هر نحو يافزار ساخته شده را م، دستگاه يا نرميافزاريا نرم يمكانيك ياست. در سيستمها يافزارنرم

اينطور نيست. افراد و كاركنان، تغييرات هر روزه، تكرار  ييك سيستم انسان يدلخواه آزمايش كرد. ول

 كنند.يو امثال آن را تحمل نم يآزمايش، بالتكليف

 عبارتند از : يسازمان-يانسان يمهمترين خصوصيات آزمايش سيستمها

 تكرار محدود 

 توان با حاالت و شرايط مختلف تكرار كرد.يرا نمآزمايش 

 مدت دوره آزمايش 

 باشد. يتواند زياد طوالنينم يمدت دوره آزمايش

 شرايط محدود 

 ايجاد كرد. يتوان در سيستم آزمايشيهر شرايط دلخواه را نم

 با عملكرد سيستم قديم انجام شود. يآزمايش بايد مواز 

 يتوان يك سيستم را فقط به صورت آزمايشينم است. آزمايش متصل به استفاده از سيستم 

 آزمايش نمود. يغير واقع يهاو با داده

 يكند و برايكه در آزمايش مطرح است آنست كه آزمايش ابتدا عارضه مشكل را پيدا م يانكته

و برطرف رويم يانجام شود. در مرحله آزمايش از يافتن ريشه مشكل جلوتر نم ييافتن ريشه مشكل بايد وارس

 شود(.يارائه م يسپاريم. )جلوتر توضيح بيشتريكردن آن را به تحليلگر و طراح م

 

 دونوع عيب وجود دارد : يمكانيك يدر سيستمها

نياز موتور  يباال اصواًل جوابگو يبنزين در سرعتها. مثاًل قدرت يك پمپياشكال در طراح -1

 اتومبيل نباشد.

 الستيك مكنده پمپ خورده شده و پمپ خراب شده است. اشكال در قطعه. مثاًل -2

 دو نوع عيب وجود دارد : يافزارنرم يدر سيستمها

 يك كار خاص. ي. مثاًل انتخاب نامناسب يك ساختمان داده براغلط يطراح -1
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 . مثاًل اشتباه در كد.اشتباه ينويسبرنامه -2

توانيم يم ينيست. ول يبنددقيق قابل تعريف و طبقه يها خيلعيب يسازمان يانسان ياما در سيستمها

 از موارد زير به عنوان نمونه صحبت كنيم :

 كه يك فعاليت مورد نياز، انجام نشود. يبرآورده نكردن نيازها. بصورت 

 اش بيش از حد الزم انجام فعاليت. يك كار در يك مدت خاص انجام نشود يا هزينه يكارائ

 باشد.

  ،خارج شدن از كنترل و بوجود آمدن بحران در عملكرد سيستم در صورت بروز شرايط خاص

باشد نه شرايط غير قابل  يبينكه قابل پيش يمثاًل افزايش سريع مشتريان. در مورد شرايط

 زله.مثاًل زل يبينپيش

 يعدم قابليت اطمينان سيستم از ديدگاه مشتر. 

سيستم موجود مطرح كرديم،  يتحليل سيستم به عنوان مشكل برا و را كه در تجزيه ياصوالً هر چيز

كند يو آزمايش همين را مشخص م يسيستم جديد نيز مطرح است و وارس يدر اينجا به عنوان مشكل برا

 دارد يا خير. يكه آيا سيستم جديد ما نيز مشكالت

تفاوت  ياست. بايد بين عيب و خراب يمسئله خراب كه بايد در مورد آن صحبت شود، ينكته ديگر

ها، منجر به يك اشتباه يا در نظر نگرفتن خواسته يكند، مثاًل طراحيقائل شد. عيب در ماهيت سيستم بروز م

آمدن نقص در فعاليت سيستم با توجه  ، بوجوديكند. اما خرابيشود و عيب در طول زمان تغيير نميعيب م

 ياز روالها ياست كه پيش آمده و به مرور زمان است. مثاًل اگر در يك سازمان، بخش يبه شرايط خاص

سيستم بوجود خواهد آمد  يكه در رفتارها يسيستم، به مرور زمان يا با اعمال نظر مديريت تغيير كند، خلل

از سيستم نقص پيدا كرده است. همانطور كه  يندارد. بلكه بخشاست. زيرا سيستم اين نقص را  ييك خراب

كه در ابتدا بوده، نباشد. بنابراين  يتواند به مرور زمان خورده شود و آن چيزياتومبيل، يك واشر م در يك

 يآن نشت داده و باعث ايجاد مشكل در كار موتور شود. در يك سيستم نيز تغييرها يهاروغن را از گوشه

موتور منجر به  ياز اجزا يكردن يك يخودسرانه همانند نشت پيداكردن يك واشر در موتور و يا دستكار

 شود.ياشكال در كار سيستم م

 يشود كه سيستم جديدًا در حال نصب است. وليانجام م يادرست است كه آزمايش در مرحله

دچار نقص باشد )خريداران اتومبيل شود ممكن است يكه بر موتور نصب م يهمانطور كه يك قطعه جديد

اند(. يك بخش نصب شده جديد سيستم در يك سازمان نيز ممكن است اشتباه نو حتمًا با آن برخورد كرده
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قرار  ي)خالف آنچه در مستندات بوده است( پياده شود. بنابراين بايد اين مسئله نيز در آزمايش مورد بررس

خود سيستم اكتفا  يطراح يا پياده شده يا خير و تنها به كنترل درستگيرد كه آيا سيستم درست در تمام بخشه

 نشود.

 

آزمايش،  يهدف اصل يشخص تحليلگر و طراح در سيستم است. ول ييافتن خطاها يهدف وارس

تواند درست يف نيز مكند. در واقع عكس اين تعريياثبات اين موضوع است كه سيستم دارد درست كار م

 باشد :

 سيستم را مجبور كنيم اشتباه كند. -1

 عامل اشتباه را بيابيم. -2

 عبارتند از : يآزمايش و وارس يدو جنبه اصل

 عملكرد يآزمايش و وارس -1

 كند؟يم يها را درست عملكند؟ آيا سيستم خواستهيآيا سيستم دارد درست كار م

 ياعتبار سنج -2

دهد كه بايد بدهد؟ يرا انجام م يدهد؟ همان چيزيانجام م يكار درست آيا سيستم دارد

 ها درست تعريف شده؟آيا خواسته

 

كنيم، اين يو آزمايش صحبت م ياز وارس يمكانيك يو سيستمها يافزارنرم يزمانيكه در سيستمها

نداريم و فقط عملكرد  يكار يخواهيم آزمايش كنيم، با وارسيم يوقت يماًل قابل تفكيك هستند. يعندو كا

دهيم، الزم نيست تا عملكرد سيستم را مورد يانجام م يوارس يكنيم، و وقتيسيستم را كنترل م يو خروج

به  يو سازمان يانسان يمهاصحبت از سيست يقرار دهيم. اين دو فعاليت كاماًل مستقل هستند. اما وقت يبررس

توان عملكرد سيستم را بدون در نظر گرفتن يكند. در اين سيستمها نميآيد، بحث كاماًل فرق ميعمل م

كننده در ، عوامل عمليافزارو نرم يمكانيك يخود سيستم در هنگام كار انجام داد. در سيستمها يوارس

دهند. به عبارت يتعداد بار تكرار و شرايط و.... انجام مسيستم، يك فعاليت خاص را بدون در نظر گرفتن 

 يقابل تكرار است و با فراهم آوردن همان شرايط قبل يديگر يك اتفاق و يك رخداد در چنين سيستمهائ

كند و با يگونه سيستمها، آزمايش، خطا را مشخص متوانيم آن رخداد را مجددًا مشاهده كنيم. در اينيم



 218/  مبانی طراحی سیستم ها

تواند در همان شرايط، همان خطا يزيرا عامل خطا م ،توان عامل خطا را يافتيسيستم، مدر عملكرد  يوارس

شود، شما آنرا از برق يدر آزمايش دچار مشكل م ييك دستگاه الكترونيك يرا مجددًا ايجاد كند. وقت

 ينطور.هم هم يافزاركنيد. يك سيستم نرميم يآنرا بررس يكنيد و مدارهايكشيد، درب آنرا باز ميم

توانيم يك بار سيستم را آزمايش كنيم و ببينيم مشكل يچنين نيست. نم يانسان ياما در سيستمها

خود را نشان  يقراردهيم، زيرا ممكن است مشكل در هنگام وارس يدارد و بار ديگر سيستم را مورد وارس

هم در همان مرحله انجام يارسشود، ويكه آزمايش انجام م ياتر بايد در همان مرحلهندهد. به عبارت ساده

 عوامل آن در سيستم بپردازيم. يدهد، در همان لحظه به بررسيخود را نشان م يشود. همان لحظه كه مشكل

هم بايد اين دو را از هم  يانسان ياوقات در سيستمها يگاه يالبته اين موضوع مطلق نيست. يعن

با آنها برخورد كنيم. مثاًل در مورد  يمكانيك يسيستمهاتوانيم مانند ياست كه م يتفكيك كنيم و مسائل

و آمد بين كار كاركنان يك اداره و ترافيك حاصله اين موضوع مصداق دارد. ترافيك رفت يچيدن ميزها

نيز اين موضوع مطلق  يافزارو نرم يمكانيك يكار قابل تكرار است. كما اينكه در مورد سيستمها يهامحل

 يسيستم، داخل آن را وارس يز اوقات ما مجبور هستيم كه در حين عملكرد آزمايشا ينيست و در بسيار

 كنيم.

 

، فعاليت يك سيستم درست است. مثاًل يكند كه با چه احتمالييك سيستم قابل اعتماد مشخص م

ها را و درصد اطمينان رسيدن محمولهرا تعقيب كنيم  يپست يها، اگر محمولهيدر مورد يك سيستم پست

داريم يا خير. افزايش قابل اطمينان نياز به هزينه  يتوانيم بگوئيم كه آيا سيستم قابل اعتماديمشخص كنيم، م

 يقابليت اطمينان سيستم معيار مشخص و واحد يگيراندازه ي(. برا22-4كاملتر دارد )شكل  يبيشتر و طراح

پست  به شرايط و خصوصيات سيستم مورد نظر دارد. مثاًل در سيستم يعيارها بستگتوان ارائه نمود. ميرا نم

 تواند موارد زير باشد:يمعيارها م

 .احتمال مفقود شدن مرسوالت 

 .زمان متوسط ارسال مرسوالت 

 زمان حداكثر ارسال مرسوالت. 
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 مرسوالت. يكيفيت سالمت فيزيك 

 ... 

قابليت اطمينان،  يگيراندازه يرسيدن به يك سيستم قابل اطمينان، پس از تعيين معيارها يبرا

-4ان برسد. شكل از قابليت اطمين يانجام شود كه سيستم به درجه مشخص يآزمايش و اصالحات بايد تا جائ

دهد كه در يك چرخه بازخورد مثبت، آزمايش و رفع نواقص به صورت مكرر، منجر به ينشان م 23

قابليت اطمينان مطلوب خواهد شد. مثاًل در مورد همان سيستم پست، اگر در هر  يبه سيستم دارا ييابدست

يج اشكاالت سيستم از بين خواهد ها اصالح شوند، بتدريافته شده برطرف، و شيوه يبار آزمايش، خطاها

 نسبت قابليت اطمينان به هزينه سيستم -22-4شكل

 چرخه آزمايش براي رسيدن به قابليت اطمينان مناسب -چرخه بازخورد مثبت -23-4شكل
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 يها دائمًا بايد تكرار شود تا كارائدر طول مدت عمر سيستم اين آزمايش ياز سيستمها حت يرفت. در بعض

 .سيستم افت پيدا نكند )نظير همان سيستم پست(

كه در اين فصل مطرح شد(  ياما اگر اينكار انجام نشود وسيستم بدون انجام آزمايش )با اين تعاريف

يا غير مستقيم نشان فعاليت، اشكاالت سيستم به مرور خود را به صورت مستقيم و  ينصب شود، پس از مدت

كند يدهند. در اين صورت اعتماد به سيستم به مرور كم شده و قابليت اطمينان سيستم كاهش پيدا ميم

مورد آزمايش دقيق و مناسب قرار بگيرد،  يسازكه يك سيستم در هنگام پياده ي(. در صورت24-4)شكل 

كند. يت يك سيستم مطمئن حركت متدريج اشكاالت موجود در سيستم برطرف شده و سيستم به سمبه

 چرخه پيدا شدن خطاها  -چرخه بازخورد منفي -24-4شكل

 و اشكاالت سيستم به مرور زمان )بدون آزمايش(

 ميزان خطاهاي سيستم در يك چرخه مثبت آزمايش -25-4شكل
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است  يگذشت زمان است.اين حركت تلفيق يدر ط ينشان دهنده وضعيت چنين سيستم 26-4و  25-4شكل 

 از جستجو و پيداكردن نواقص و رفع آنها.

در  يكاف يب شود و آزمايش و وارسنص يكه يك سيستم بالفاصله پس از طراح ياما در صورت

خواهد بود كه اين سيستم، سيستم خوب و قابل مورد آن صورت نگيرد، در ابتدا تصور ما از سيستم آن

كه عوارض خطاها آشكار  يپس از مدت يكنند. ولياست زيرا خطاها به مرور زمان خود را ظاهر م ياطمينان

 (.28-4و  27-4 يكند. )شكلهايشد بتدريج اعتماد به سيستم كاهش پيدا م

دهند، بلكه به ي، خطاها و نقائص سيستم خود را نشان نميسازمان-يانسان يمتاسفانه در سيستمها

محيط  يمثاًل وقتاندازد. يشود و اين ما را به اشتباه ميمرور زمان عوارض اين مشكالت در سيستم ظاهر م

به شكل  ينشده باشد، عوارض يدرست طراح كار در يك اداره  يو محل قرار گرفتن ميزها كار يفيزيك

 آيد.يو... بوجود م يبرخورد با ارباب رجوع، كاهش كارائ يروحيه، بد پائين آمدن

 ميزان قابليت اطمينان سيستم در يك چرخه مثبت -26-4شكل

 ميزان خطاهاي آشكار شده سيستم در يك چرخه منفي -27-4شكل
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ا كند كه قابليت مدت آزمون است. آنقدر بايد آزمون ادامه پيد يبرا ياطمينان به عنوان معيارقابليت

 برسد. ياطمينان سيستم به حد خاص

 

 

 انجام شوند. برخط بودن  ياتوانند به دو شكل برخط و دستهياز نظر تعامل انجام عمليات، فعاليتها م

 كننده نيست.كار توسط درخواست يگيرمحاوره مستقيم و پي يسيستم، به معنا

 زمان  نظير يشود. مفاهيم يو مديريت زمان توجه زياد ييك سيستم بايد به سازمانده يدر طراح

 ي، مقاطع زمانيبالدرنگ، اشتراك زمان ي، زمان انتظار، زمان خالص عمليات، سيستمهايپاسخگوئ

 گيرند.سيستم در اين موضوع بايد مورد توجه قرار ب يعملكرد و ارزياب

 از عناصر است كه از طريق  يامجموعه ينيز وجود دارد و به معنا يدست يمفهوم شبكه در سيستمها

 كنند.يمشخص با يكديگر ارتباط برقرار م يخاص و قواعد ارتباط ييك مكانيزم ارتباط

 دهند. در مقابل سيستم متمركز،يمتمركز، اطالعات و عمليات را در يك نقطه تمركز م يسيستمها 

-توزيع يشده. در سيستمهاتوزيع يمستقل غيرمرتبط قابل طرح است و هم سيستمها يهم سيستمها

گيرد و ارتباطات بين يمختلف سيستم به صورت مستقل قرار م يها و عمليات در بخشهاشده، داده

بل شود. توزيع يا تمركز عمليات در سه سطح قايانجام م يارتباط ياجزاء از طريق قواعد و روالها

ها و اطالعات، توزيع يا تمركز عمليات، توزيع يا تمركز كنترل و اعمال است. توزيع يا تمركز داده

 .يگيرتصميم

 ميزان تغييرات قابليت اطمينان سيستم در يك چرخه منفي -28-4شكل
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 در آنها ايجاد شود و تغيير در آنها، منجر به تغيير  ياست كه نبايد تغيير يمقررات يك سيستم، قوانين

در ماهيت عمليات  يپارامترها تغييرشود. اما تغيير يم يغير رسم يهاها و پديد آمدن رويهرويه

 دهد.يانجام عمليات را تغيير م يكند و تنها چگونگيسيستم ايجاد نم

 سيستم بايد به تعيين و تخصيص منابع توجه شود.تعيين و تخصيص منابع بايد با در نظر  يدر طراح

بهينه مورد  گرفتن ضروريات و نيازها انجام شود، به تفكيك عناصر و اجزاء صورت گيرد، مصرف

استفاده از منابع وجود داشته باشد. تخصيص منابع،  يبرا يتوجه باشد، نه مصرف كم، اختيار كاف

 انجام شود. ياتواند به شكل متمركز، توزيع شده، بصورت دائم و يا بصورت پارهيم

 از سيستم كه به يك منبع يا عنصر خاص تعلق يهائيك سيستم، قلمروها يا محدوده يدر طراح 

 گيرد يا بالعكس، بايد مشخص شود.يم

 و امنيت و كنترل، از عناصر مهم هستند. امنيت درجه حفاظت از سيستم  يسيستم، ايمن يدر طراح

درجه تضمين عملكرد  ياست. ايمن يغير مجاز يا تخريب توسط عناصرخارج يدر مقابل دستياب

كه افراد يا  ي، به نحويسيستم با توجه به شرايط و عناصر محيط يصحيح و مطمئن عناصر داخل

است كه بايد ايجاد  ي، مجموعه شرايط و حاالتيايمن-يدارائيها را دچار آسيب نكند. شرايط امنيت

وجود يا عدم  يوارس يسيستم در يك سطح قابل قبول قرار گيرد. كنترل برا يايمن-شود تا امنيت 

شود يم است كه بوسيله ماشين يا انسان انجام يرود. كنترل توابعيكار موجود اين مجموعه شرايط ب

 يرود. سيستم كنترل، به عنوان بخشيايجاد سطوح مختلف مورد نياز كيفيت سيستم بكار م يو برا

است كه در  ييا غيرفيزيك يها وعناصر فيزيكاز رويه يا(، مجموعهياز يك سيستم بزرگتر )اصل

)كه اهداف و سازمان سيستم  يتحقق شرايط خاص ي، براير عناصر سيستم اصلارتباط با هم و ساي

است، هم  يگيرتصميم نديفراكند. كنترل يك يكند( فعاليت مياين شرايط را مشخص م ياصل

 يخاص است. كنترل دارا يشود و حاصل يك استراتژيتوسط انسان و هم توسط ابزار انجام م

، كنترل صحت اطالعات، كنترل كيفيت، كنترل يايط محيطاز جمله كنترل شر يانواع مختلف

مختلف نظير حواس پنجگانه،  يتوان از ابزارهايكنترل م يشود. برايو كنترل امنيت م يسازگار

انجام شود، از جمله : كنترل  يمختلف يهاتواند به شيوهيشخص ناظر و ابزار استفاده نمود. كنترل م

كنترل  Offlien , Onlineملموس يا غير ملموس، كنترل مخرب يا غير مخرب، كنترل 

 انجام شود. يتواند در سطوح مختلفيو ... . همچنين كنترل م ي، كيفيكم
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 كنيم. از جمله يسيستم استفاده م يكيفيت طراح ي" بودن يك سيستم از پارامترهاخوبتعيين " يبرا

، درجه پائين اتصال، يچسبندگ ي، درجه باالي، قابليت آزمايش و ارزيابيابليت پذيرش، مستندسازق

 و نظاير آن. يبودن، كارائ ي، اقتصاديسازگار

 شود. يشده انجام م يسازو پياده يتعيين صحت و اعتبار سيستم طراح يو آزمايش برا يوارس

توان در تكرار محدود، مدت دوره يرا م يسازمان-يانسان يمهمترين خصوصيات آزمايش سيستمها

بودن با عملكرد سيستم قديم و متصل بودن به استفاده از سيستم  يآزمايش، شرايط محدود، مواز

 ينيست. ول يبنددقيق قابل تعريف و طبقه يها خيلعيب يسازمان يانسان يدانست. در سيستمها

انجام فعاليت، خارج شدن از كنترل و بوجود  ينظيربرآورده نكردن نيازها، كارائ يتوان از موارديم

شخص تحليلگر و  ي، يافتن خطاهايآمدن بحران و عدم قابليت اطمينان سيستم نام برد. هدف وارس

آزمايش، اثبات اين موضوع است كه سيستم دارد درست  يهدف اصل يطراح در سيستم است. ول

 .يعملكرد و اعتبار سنج يآزمايش و وارس عبارتند از يآزمايش و وارس يكند. دو جنبه اصليكار م

 

 

 ايسيستمهاي دسته 

 زمان خالص عمليات 

 هاشبكه 

 سيستمهاي توزيع شده 

 برخط يسيستمها  

  انتظار زمان 

 اشتراك زماني 

 سيستمهاي متمركز    

 تعامل  

 زمان پاسخگويي 

 سيستمهاي بالدرنگ 

 ارتباطات 

 تخصيص منابع 

 كنترل 

 وارسي 

 سازمان 

 فضا 

 محيط سازمان 

 عوامل سازماني 

 قوانين و مقرارت 

 ايمني 

 كيفيت 

 اطمينان قابليت 

 بايگاني 

 رابط كاربر 

 سيستمهاي جامع مكانيزه  
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 پارامترهاي سيستم 

 قلمروها 

 امنيت 

 آزمايش 

 فرم ها 

 تجهيزات 

 سيستمهاي مكانيزه 

 يپيچيدگ 

 

انتشارات  - يادار يتجزيه و تحليل سيستمها -ترجمه تيمور كوشا  -فيفنر جان .م، لين س اون   -[ 70نل]ف 

 .1370 -دانشگاه اصفهان 

انتشارات دانشگاه علم و صنعت  -افزار نرم يسيستمها در مهندس يتحليل و طراح -پارسا سعيد   -[ 77اس]پ 

 .1377 -ايران 

 - يانتشارات دانشگاه عالمه طباطبائ - يكامپيوتر يهانظام يتحليل و طراح -محمود  يجهان -[ 76مه]ج 

1376. 

 -در سازمانها يكامپيوتر يدر مكانيزاسيون و توسعه سيستمها ياجتماعيتنگناها -اردوان  يمجيد-[ 76اج]م 

 .1376 - 137شماره  -گزارش كامپيوتر 

 .1372 -نشر اتحاد  - ياطالعات يسيستمها -هوشنگ  يمومن -[ 72وم]م 

09چ[ BBW[ - wolraB,yeltneB,nettihW - SISYLANA METSYS & 

SDOHTEM NGISED - NAPPOT NIWRI - 0991. 

09CCP[Y[ - worC,yenehC,srewoP - TNEMPOLEVED METSYS 

SERUTCURTS - dyoB & resarF - 0991. 

98LUM[F[ - S,rednrelluM. - smetsys detubirtsiD - sserp MCA - 9891. 

29WOK[E[ - J lawok. A. - sledoM roivahaeB - llah ecitnerP , 2991. 

69TIH[b[ - ttiH , dnalerI , nossiksoH - tnemganaM cigetartS - ynapmoc 

gnihsilbuP tseW , 6991 . 

88PPE[d[ - neppE, dluoC , redinhcS - smhtiroglA tuohtiW gnikaM 

noisicceD - llah ecitnerP , 8891. 

09LOR[r[ - dnaloR, E dloraH. - ytrairoM, nairB. - tnemeganam dna 

gnireenigne ytefas metsyS - yeliW nhoJ, 0991. 

39ا[ ELK[ - nielK, kraM - ytisrevinU nolleM-eigenraC, erawtfoS - sisylana 

emit-laer rof koobdnah s'renoititcarP A - srehsilbuPcimedacA 

rewulK, 3991. 

79HAB[i[ - rhaB, J salohciN. - tnemssessa ksir dna gnireeigne ytefas 

metsyS - rolyaT & sicnarF, 7991. 
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69RON[e[ - namroN, J dlanoR. - ngised dna sisylana smetsys detneiro-

tcejbO - llaH ecitnerP, 6991. 

69ء[ FOH[ - reffoH, A yerffeJ. - egroeG, F yeoJ. - hcicalaV, - ngised dna 

sisylana smetsys nredoM - buP sgnimmuC/nimajneB., 6991. 

09ILC[L[ - H notfilC. D. - smetsys ataD ssenisuB - llah ecitnerP - 0991. 

]^19 GUL[ - W negguL. W. - smetsys dna slleC gnirotcafunaM elbixelF - 

llah ecitnerP - 1991. 

59CEE[e[ - L tduhkceE. - reilloG naitsihC - KSIR ) NOITULAVE , 

TNEMGANAM , GNIRAHS DNA ( - 

FAEHSTAEHWRETSEVRAH - 5991. 

69EEW[k[ - D releeW.- B ksnuzkcirB. - R dlaniger. - NOITCEPSNI 

ERAWTFOS - yteicoS retupmoC EEEI - 6991. 

69RAK[b[ - D kaloraK. W. - tnemganam ksiR gnireenigne erawtfoS - 

yteicos retupmoC EEEI - 6991. 

98NAD[R[ - K SIVAD.- MORTSWEN.W.J -KROW TA ROIVAHEB 

NAMUH - LLIHWARGCM - 1991. 

98IAB[e[ - yeliaB, W treboR. - gnireenigne ecnamrofrep namuH : namuh 

gnisu - llaH ecitnerP, 9891. 

39REG[x[ - namtreG, divaD - namkcalB, S dloraH. - koobdnah atad 

sisylana ytefas dna ytilibailer namuH - yeliW, 3991. 

29NHS[q[ - namredienhS, neB - ecafretni resu eht gningiseD : evitceffe rof 

seigetarts - yelseW-nosiddA, 2991. 

]{98 UOF[ - sekluoF, K derF. - treboR drawdE,hsanreviL - sesac dna 

txet:tnemeganam secruoser namuH - ecitnerP- llaH, 9891. 

98OOC[T[ - J repooC. A. - retupmoC & ytiruceS noitacinummoC - 

llihwarGcM , 9891. 

09TID[W[ - K hcirttiD. - ytirgetni noitamrofnI dna ytiruceS retupmoC - 

PIFI , 0991. 

]_59 RBA[ - smarbA , aidojaJ , lledoP - ytiruceS noitamrofnI - yteicos 

retupmoC EEEI - 6991. 

78HCS[O[ - namredeinhcS - ecafretnI resU gningiseD - yelsew nosiddA , 

7891. 

98PIW[R[ - A relfpiW. J. - SCIC ni gnissecorp detubirtsiD - llihwarGcM , 

9891. 

98LUM[G[ - redneluM - ecaps smetsys detubirtsiD - sserp MCA , 9891. 

]~39 EOC[ - neneoC, snarF - hcneB - nopaC, roverT - egdelwonk fo 

ecnanetniaM - yroeht smetsys desab - sserp cimedacA, 3991. 
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39BDU[a[ - D.U kcalB. -  SKROWTEN DETUBIRTSID DNA 

SNOITACINUMMOC ATAD - llaH ecitnerP - 3991. 
  

 

 تهيه كنيد. يابرخط و دسته يسيستمها ياز مزايا و معايب و كاربردها يليست -1

غير مكانيزه ذكر كنيد )مثاًل سيستم اتاق عمل  يبالدرنگ در محيطها ياز سيستمها يهائنمونه -2

 بيمارستان(.

 يمختلف در يك سيستم جامع توزيع شده، بايد دارا يقواعد و مقررات ارتباطات بين سيستمها -3

 باشد. يچه خصوصيات

 تفاوت امنيت و كنترل در چيست؟ -4

 مشخص كنيد. يرا در يك سيستم سازمان يسطوح مختلف امنيت -5

 ا و معايب يك سيستم جامع بحث كنيد.در مزاي -6

 دارند ؟ يكيفيت سيستم چه ارتباط يبا معيارها يطراح يارزياب يمعيارها -7

گانه عدم قطعيت كه در فصول گذشته مطرح شد را در موضوع كنترل، مورد جايگاه انواع سه -8

 بحث قرار دهيد.

  

 

 مشخص كنيد. ييستم سازمانرا در يك س يسطوح مختلف امنيت -1

و  ياجزاء اصل يرا در چند سازمان به صورت طراح يدست -طرح يك سيستم جامع مكانيزه  -2

 ارتباطات آنها تدوين كنيد.

 طرح يك سيستم توزيع شده را در يك سازمان تدوين كنيد و در ابعاد و جوانب آن بحث كنيد. -3

ايد مورد بحث قرار كه تا كنون ارائه كرده يطرحهائشود را در يم يكه باعث پيچيدگ يعوامل -4

 ارائه كنيد؟ يتر و بدون پيچيدگساده يتوانيد اين طرحها را به شكليدهيد. آيا م
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محيط  يها و طراحفرم يمحيط، نظير طراح يز جوانب طراحا يسازمان، برخ يطراح يپس از معرف

فضا مطرح شده و پس از آن نيز مباحث مربوط به مكانيزاسيون سيستمها و خصوصيات و  يسازمان و طراح

 گيرد.يكه در اين رابطه مطرح است مورد بحث مختصر قرار م ينكات

با  يآشنائ ي، برايدر مورد يك سيستم جامع بيمارستان يمورد يفصل يك بررس يدر انتها

 شود.يجامع مكانيزه ذكر م يسيستمها

 يمهندس يدارند و در ساير كتابها ياز مباحث كه در تجزيه و تحليل سيستم كاربرد بيشتر يبرخ

فرمها و فضا و...  ياز جمله اصول طراحتر مطرح شده است، شوند، بيشتر و مفصليافزار نيز مطرح نمنرم

شوند يافزار مطرح منرم يكه در كتب ديگر اين رشته و عمدتًا كتب درس مهندس ياز مباحث يهمچنين برخ

 در اين فصل مطرح نشده و به آن كتب ارجاع داده شده است.

 است. برخوردار يانجام شده از اهميت خاص يمورد يمطالعه و درك بررس يهمانند فصول قبل

 

 

 سازمان يطراح -5-1

 محيط يطراح  -5-2

 مكانيزه يسيستمها يطراح  -5-3

 در مكانيزاسيون سيستمها يعوامل انسان -5-4

 سيستمها يدر طراح يپيچيدگ  -5-5

 يك سيستم جامع مكانيزه يمورد يبررس  -5-6
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از سازمان است.  يسازمان است. البته سيستم، خود جزئ يسيستم، طراح يطراح يهااز جنبه ييك 

سازمان مطرح است.  ياست كه در تشكيالت ادار يعناصر و خصوصيات يسازمان، طراح ياما منظور از طراح

 سازمان بايد مشخص شوند عبارتند از : يكه در طراح ياز موارد يبرخ

 مدت و كوتاه مدت.درازمدت، ميان يسياستها 

 يزمانچارت سا يطراح. 

 .شرح وظايف كاركنان 

 يو قانون يحقوق يهارويه. 

 پرسنل. ينظام پرداخت حقوق و مزايا 

 مسكن،  ي، تعاونيكاركنان، غذاخور يوام، تعاون يهاپرسنل. رويه يتامين و پشتيبان يهارويه

 باشگاه و....

 يانسان ينيرو يكنترل و ارزياب يهارويه. 

 تنبيه پرسنل. -تشويق  يهارويه 

  مشاغل. يبندطبقه 

 انتخاب و استخدام. يهارويه 

 توانند يم يو با چه خصوصيات ييك شغل. چه اشخاص يتصد يانتخاب شخص برا يهارويه

 دار يك شغل خاص گردند.عهده

 گزارشها توسط پرسنل. يتنظيم و ارائه و بررس يهارويه 

 ها.نامهآئين 

 سازمان. يانجام فعاليتها يدستورالعملها 

 بايد انجام شود(. يو برنامه زمان بحران )در زمان ايجاد بحران چه عمليات دستورالعملها 

 (.ييا دست ياسناد )كامپيوتر يبايگان يروشها 

 ماموريت پرسنل. يهارويه 

 ... 
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فعاليت كند، بايد  ياينكه سيستم به نحو مناسب يمحيط است. برا ي، طراحياز موارد مهم طراح 

حضرت ابراهيم عليه السالم به مكه  يآن فراهم گردد. خداوند وقت يبرا يمناسب يمحيط و شرايط محيط

 يزندگ يمباركه وارد شد و فرمان يافت كه خانه كعبه را بنا كند، از خداوند خواست كه محيط اينجا را برا

 مناسب گرداند : 

 

اند، "پروردگارا، اين شهر را محل امن و آسايش قرار ده و اهلش را كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده 

 ده." ياز ثمرات )گوناگون( روز

سيستم را تشكيل  يو بيرون ياست كه بدنه ظاهر يمحيط يك سيستم متشكل از شرايط و عناصر 

هستند  يساختمان جزء موارد يظاهر يقرار گرفتن اتاقها، رنگ اتاقها، شما ينظير چگونگ يدهند. موارديم

ها و نظاير فرم ي، طراحيبايگان يموارد ديگر نيز نظير طراح يشوند. اما برخيمحيط مشخص م يكه در طراح

از  يكند. برخ يحو مطلوب طراحشود. طراح بايد محيط سيستم را به نيمحيط گنجانده م يآن نيز در طراح

 گيرند.يمحيط در اينجا مختصرًا مورد بحث قرار م يموارد طراح

 

 مطرح هستند عبارتند از : يكه در بايگان يمسائل يبرخ 

 اسناد سازمان، بايد مشخص شود: يبايگان يدر طراح 

o چگونه باشد. يبايگان يسازمانده 

o شود.يچگونه انجام م يبه بايگان يروش دستياب 

o كجا باشد. يمحل بايگان 

o ها و ميزها چگونه باشد.و قفسه يمحل بايگان يشكل داخل 

o از نور و حرارت و... چگونه بايد باشد. يمحل بايگان يشرايط فيزيك 

o شود.يچگونه انجام م يمديريت و اداره بايگان 

o ... 

 يامنيت بايگان 

                                                 
 126بقره  - 1
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o يغير مجاز و دستكار ياز نظر دستياب. 

o  نظر سرقت.از 

o به مرور زمان. ياز نظر پوسيدگ 

o 1نظير موريانه و بيد ياز نظر خورده شدن توسط جانوران. 

o و حوادث. يسوزاز نظر آتش 

 ينوع بايگان 

o يكامپيوتر 

 يا متمركز. يتوزيع 

 ....،كد، متن، صوت، تصوير 

 يا مستقل. ياشبكه 

 يمحاسبه حجم بايگان. 

 ... 

o يدست 

 يا متمركز. يتوزيع 

 يبايگان محاسبه حجم. 

 يبندطبقه. 

 ... 

 مربوط به آن. يهاو دستورالعمل يآموزش متصديان بايگان 

 

 ها مطرح است :فرم يكه در طراح يمسائل يبرخ 

 

 .هدف فرم 

 : نوع فرم 

                                                 
يك بز متعلق به سرايدار يك اداره، خبرى درج شده بود، مبنى بر آنكه  1376در جرايد سال  -و بز!   - 1

 پرونده بازنشستگى شخصى را خورد!.
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o .فرم ثبت اطالعات 

o اطالعات. يآورفرم جمع 

o يفرم نظرخواه. 

o مشكل. ييابفرم طرح و ريشه 

o ... 

 .زمان تهيه فرم 

 .مكانيزم گردش فرم 

 ها.و محل فرم يمكانيزم بايگان 

 ها.مكانيزم استخراج اطالعات از فرم 

 ياطالعات يفيلدها. 

 ها.دستورالعمل پركردن فرم 

 ها )ظاهر فرم(.روش نمايش فرم 

 يادوار يهافرم يهامكانيزم. 

  موجود در كل سازمان. يهافرموجود مجموعه 

 ها.و نامه 1بدون فرمت يهافرم 

 كنند.يها را تهيه مكه فرم يواحدهائ 

 (.-مهر  -تايپ  -خودكار  -ها )مداد شيوه پركردن فرم.... 

 يمدت اعتبار در بايگان. 

 يفرم و اصالحات بعد يدوره آزمايش. 

 (.يتشريح - يطريقه پركردن فرم )تست 

 افتد؟(.يم يفرم )اگر نباشد چه اتفاق اثبات نياز به اين 

 فرم. يتك فيلدهااثبات نياز به تك 

 يدست يها بخصوص در سيستمهااطالعات فرم 2مسئله بهنگام بودن. 

 ها.امكان ادغام يا تفكيك فرم يبررس 

                                                 
1 -  Free Format  
2 -   Update 
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 ها.فرم يكدگذار 

 ... 

  
 

 سد.ها بايد به حداقل بربدون فرمت و نامه يهافرم 

 ها :ها و فرمانواع پرسشنامه 

o االمكان فشرده هستند.يها حت. اين فرميبايگان يهافرم 

o يبيشتر يفضا يها دارا. اين فرمياطالعات و استخراج يآورجمع يهافرم 

 شوند.يهستند و فشرده نيستند، پس از انجام استخراج معمواًل دور ريخته م

 ها نوع اقدام فرم، دستورالعمل تكميل فرم ذكر شود. ازجمله در فرم يبه همراه فرم يا در باال

 پركردن فرم بايد انجام شود، توضيح داده شود. مثاًل : يكه برا يو عمل

 را با ضربدر مشخص كنيد". يپاسخ تنها يك يها"از مربع

 كه قرار است فرم را تكميل كنند قرار داده شود. يپرشده نمونه در معرض ديد افراد يهافرم 

 ها قبل از آنكه رسمًا مورد استفاده قرار بگيرند، آزمايش شوند.فرم 

 فرم و بقيه در  يتر است در ابتداتر و كوتاهكه پاسخ به آنها ساده يسئواالت مهمتر يا سئواالت

 اطالعات(. يآورجمع يهاانتها نوشته شوند )بخصوص در فرم

 يش فرم به ارزش زمان پركردن آن توسط كاربر و ورود اطالعات آن به كامپيوتر بستگارز 

 دارد.

 .اطالعات فرم بايد از راست به چپ و از پائين به باال چيده شده باشند 

 ياين موضوع چه سئواالت يسئواالت مهم است. مثاًل برا يدر كسب اطالعات، جهت گير 

 الزم نيست. يالزم است پرسيده شود و چه سئواالت

 .هدف يا وظيفه فرم در آن ذكر شود 

 مربوطه در آن قيد شود. يعنوان فرم و عنوان واحد يا واحدها 

 از آن استفاده  يخاص يكه واحدها ياستفاده كننده قيد شود )در صورت يعنوان واحدها

 (.يفن يكنند. مثاًل فرم گزارش واحدهايم

 در فرم صورت گيرد. مناسب فيلدها يمناسب و تقسيم بند يجدول بند 
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 فرم و اينكه به كجاها داده شود و ذكر صاحب موضوع هر برگه در هر  يهاتعداد نسخه

 نسخه انجام شود.

 .از جمالت رسا و واضح استفاده شود 

 اشاره كند. يهر سئوال بايد به موضوع واحد 

 .سئواالت قابل تفسير نباشند 

 شده باشند. يبندشده و دسته يبندسئواالت بايد طبقه 

 ربط داشته باشند. يسئواالت بايد به همديگر و به موضوع كل 

 

 كند، يبه كامپيوتر وارد م ييك فرم كاغذ يكاربر اپراتور، اطالعات را مستقيمًا از رو يوقت

 باشد. يبايد دقيقًا شبيه همان فرم كاغذ يفرم كامپيوتر

 شود، نبايد توسط كاربر يورود اطالعات استفاده نم ياز صفحه نمايش كه برا يقسمتهائ

 باشد. يقابل دستياب

 حركت كند و مثاًل مجبور نباشد كه  يو راحت يبه كاربر اجازه دهد كه بين فيلدها به سادگ

 حتمًا يك فيلد خاص را پر كند تا از آن خارج گردد.

  بزرگ كردن حروف و تنظيم به چپ و راست تنظيم خودكار متون وارد شده و كوچك و

 و تاريخ و.... انجام شود.

  به كاربر اجازه دهد از بخش ورود اطالعات خارج شود، بدون آنكه همه اطالعات را تكميل

 كرده باشد.

 موجود است، توسط كاربر وارد  يدر بانك اطالعات يديگر يرا كه جا يهيچگاه اطالعات

 به اطالعات و اطالعات جديد وارد شود. ينشود. فقط كليد دستياب

 گذاشته شود. ياداده يفرض در فيلدهامقادير پيش 
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 هستند  ي،مستندات1يمبذول شود. مستندات گردش يتوجه كاف  يمستندات گردش يهابه فرم

شوند. مثل يشوند( و در سيستم ديگر وارد ميشوند )چاپ ميكه از يك سيستم خارج م

 .2و خريد و انبار يسابدارح يسند خريد در بخشها

 

 (.20-1آن نوشته شود. مثاًل ) ي، جلويمحدوده مقادير ورود 

 ( استفاده شود.يمنوئ -مارك )چك يانتخاب يهااالمكان از حالت يحت 

 االمكان اجتناب يمثل نوع اول، نوع دوم و... حت يرمز يهانامفهوم و نوشته يهااز حالت

 شود.

 در  يفرم پيشنهاد شود كه اطالعات فرم را يكبار ديگر كنترل كند. حت يكاربر، در انتها به

حساس، دو امضاء از كاربر گرفته شود. بعد از امضاء اول، كنترل و سپس امضاء  يهافرم

كنترل مجدد بايد بين محل دو  يدوم صورت گيرد. در اينگونه موارد توضيحات مربوط برا

 امضاء باشد.

 نظير وارد كردن جمع مقادير و... استفاده شود. يكنترل يهااز روش 

 .اطالعات وارد شده توسط كاربر را به حداقل برسانيد 

 ياكه كاربر بايد بنويسد را به حداقل برسانيد و خالصه كنيد. مثاًل اگر بايد جمله يهائمتن 

ه را چاپ كرده شما اهميت دارد، بهتر است كه جمل يبنويسد و فقط يك كلمه از جمله برا

 آن كلمه، نقطه چين قرار دهيد. يو جا

 شده را در سيستم تعبيه كنيد.ثبت يورود يهامكانيزم اصالح فرم 

 مربوطه،  يشود، مسائل فنيخودكار استخراج م يكه پرسشنامه با دستگاهها يدر صورت

 كاماًل در نظر گرفته شود.

 

 يباشند و هم خروج يلزم اين هستند كه هم ورودها مستاز فرم يبسيار. 

                                                 
1 -  Turnaround Document 
هائى وجود نداشته باشند و عمليات مبادله اطالعات، بدون دخالت بايد سعى شود، اصواًل چنين فرم  - 2

 كامپيوترى انجام شود.اپراتور و مستقيمًا توسط سيستمهاى 
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 از آن را به  يهائاست كه الزم است تا كاربر محل يمعمواًل يك فرم چاپ يورود يهافرم

 استاندارد تكميل كند. يطريق

 شود.يورود اطالعات به سيستم استفاده م يمعمواًل برا يورود يهافرم 

 1ها هم خوب نخواهند بودينشده باشند، خروج يخوب طراح يورود يهااگر فرم. 

 خدا( كه هر فرم بايد داشته باشد عبارتند از )پس از نام ي، هفت جزء اصليدر يك فرم ورود

: 

o .عنوان 

o (.يدر بايگان يدستياب ي)برا يشناسه و دستياب 

o .دستورالعمل تكميل فرم 

o فرم. يبدنه اصل 

o يبندجمع. 

o .امضاء و كنترل 

o .توضيحات 

 دهد.يمحل اين عناصر در فرم را نشان م ،1-5شكل

 از جمله : (2-5)توانند از انواع مختلف باشند.يشوند ميكه در فرم درج م يعناصر 

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  محدوده يا محل  يكران يهابا پاسخ 2محدوده مقادير نادقيقروش(

 شود(.يعالمت زده مينسب

o (.ي)تست يانتخاب 

o .جدول 

                                                 
1 -  Garbage In Garbage Out- GIGO   
2 - Fuzzy  
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o باز. يفضا 

o يسئواالت با پاسخ كران. 

 پر كردن از باال به پائين، يك مسير مناسب داشته باشد.  يباشند كه برا ياعناصر بايد به گونه

 نه آنكه دائم برود باال و بيايد پائين.

 يا، نمونه3-5شوند. شكل  يشود، مطالب دسته بنديسئوال م يكه مطالب زياد يهائدر فرم 

 دهد.يرا نشان م ياز اين دسته بند

 يورود يهافرم يطراح يچهار دستورالعمل برا [PCC90: ] 

بيشتر، براثر قرار  يقابل تكميل است. اين سادگ يمطمئن شويد كه فرم به سادگ -1 

 آيد.يگرفتن عناصر در محل مناسب حاصل م

شود كه با تكميل كردن آن، مطمئن باشيد كه تمام اطالعات  يطراح يافرم به گونه -2 

 الزم بدست آمده است.

 تا حد ممكن فرم جذاب و مناسب باشد. -3 

 ئن باشيد كه اين فرم با كاربرد آن تناسب كامل دارد.مطم -4 

 

 انواع طرق خروج اطالعات 

o يچاپ يهاگزارش. 

o يفرم اطالعات چاپ. 

  [PCC90]هفت جزء اصلي يك فرم نمونه -1-5شكل
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o .صفحه نمايش  

o ياطالعات دستفرم. 

o يدست يگزارش كتب. 

o و...(. يديوار يها و نمودارها)فرم يگزارش و ارائه شفاه 

 امكان توليد آن وجود  يبه نياز كاربر باشد. نه اينكه از نظر فن ياطالعات بايد بستگ يخروج

 داشته باشد.

 شده  يهمان كاربر طراح يبايد با خصوصيات كاربر تطابق داشته باشد و برا يشكل خروج

 خل سيستم باشد.باشد. نه آنكه شكل اطالعات دا

 يبايد بدانيم چه مقدار اطالعات بايد به كاربر داده شود. اضافه يا كم داده نشود. مثاًل وقت 

 ندهيم. يكاربر اطالعات يك ماه فروش را نياز دارد، اطالعات تمام سال را به و

 استفاده كنيم)كاغذ، صفحه نمايش،...(. يخروج ياز رسانه مناسب برا 

 [PCC90]هاي درج عناصر در فرم انواع روش -2-5شكل
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 مختلف توسط كاربر  يهامختلف امكان پذير باشد. همچنين محدوده يهااستفاده از رسانه

 يهاانعطاف پذير باشد و كاربر بتواند با توجه به نيازها، حالت يقابل انتخاب باشد. خروج

 شد.داشته با وجود 1مختلف را انتخاب كند. در صورت امكان توليد كننده گزارش

 ماهانه،...(. از نامنظم بودن يمشخص، تهيه شود. )روزانه، هفتگ يزمان يدر پريودها ،

بايد وجود داشته  يها از نظر زمانيخروج يبرا يخاص يها اجتناب شود. استراتژيخروج

 باشد.

 ها بايد وجود داشته باشد. هر كس، در هر يخروج يبرا يخاص از نظر مكان يهاياستراتژ

اجازه چاپ يك فرم را داشته باشد. به عنوان  ينگيرد. مثاًل فقط بخش خاص يخروج يجائ

 مثال برگه انتخاب واحد دانشجو، فقط در اداره آموزش دانشكده قابل چاپ باشد.

 نظير نام سازمان، تاريخ چاپ، محدوده اطالعات مورد چاپ و نظاير آن  يمشخصات عموم

 حتمًا در برگ گزارش چاپ شود.

 وجود داشته باشد و عناوين  يمتوال يهاچاپ گزارش در صفحه يبرا يخاص يهامكانيزم

 ها و شماره صفحه به نحو مناسب مشخص شود.صفحه

                                                 
1 -  Report Generator 

 از دسته بندي اطالعات فرم اينمونه -3-5شكل
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 يبايد با توجه به سئواالت زير طراح يخروج يهاها و فرمگزارش [ شوندPCC90:] 

 كند؟ياستفاده م ياز اين خروج يچه كس -1

 كنند؟يمچه تعداد از كاربران از اين فرم استفاده  -2

 شود؟ياستفاده م يكجا از اين خروج -3

 شود؟ياستفاده م يچه موقع از اين خروج -4

شود  يشود؟ )مثاًل اگر چندين سال الزم است تا بايگانياستفاده م يچه مدت از خروج -5

 به شكل ميكروفيلم باشد(.

بايد وجود داشته باشد؟ )استاندارد،  يدر مورد خروج يچه قوانين و مقررات خاص -6

 و...(. يزه كاغذ خروجاندا

باز و خيابان  يگيرد؟ )در فضايمورد استفاده قرار م يخروج يدر چه شرايط محيط -7

ها ، در اتاق كار، در محل كارگاه و توسط تكنيسنيو رانندگ يتوسط پليس راهنمائ

 بايد متناسب با آن محيط باشد. يو....(. نوع خروج

 

 يسازگار. 

 .دقت 

 و موثر بودن سئواالت. يكارائ 

 در فهم. يسادگ 

 يبنددر جمله يسادگ. 

 در استفاده. يسادگ 

 باشد  ياطرح مشكل، طريقه طرح سئواالت بايد به گونه يهاو فرم ينظرخواه يهادر فرم

ال را دنب يكه ما را به حل مشكل برساند. اطالعات و سئواالت فرم كاًل بايد هدف خاص

 كنند.

 

 .وزن و نوع كاغذ مناسب باشد 

 .اندازه و قطع مشخص داشته باشد 

 خاص باشند و به نحو مطلوب استفاده شوند. هم رنگ كاغذ و هم  يمعان يها دارارنگ

 ها.رنگ نوشته
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 .دوام كاغذ مناسب استفاده آن باشد 

 داشته باشد. يمناسب و موزون يو عموم يوضع ظاهر 

 مناسب استفاده شوند. يدر جا ييا كاغذ يكامپيوتر يهافرم 

 سروكار دارند،  يهائكه دائمًا با فرم يافراد يها، برااز فرم يفيزيك يدر بكارگير

فرم به شكل مناسب در  يهاخاص ايجاد شود. همچنين قفسه يدانهاو برگه يزيردستتخته

 مناسب ايجاد شود. يهامحل

 

 و تخصيص فضا مطرح است عبارتند از: يو تقسيم بند يكه در طراح ياز نكات يبرخ 

 مجاور هم در ساختمان  يكنند در بخشهايكه مكمل يكديگرند و يا باهم كار م يواحدهائ

 قرار داده شوند.

بر  يو مبتن ياوقات پراكنده كردن واحدها در ساختمان به شكل سلسله مراتب يگاه

كه سه بخش الف، ب و ج دارد و يك  ينيست. مثاًل سازمان يسبروش منا يچارت سازمان

ديگر  يبخش ب بيشتر مبادله اطالعات دارد تا با واحدها يواحد از بخش الف با واحدها

 يبدين شكل كه واحدها يبندب قرار گيرد، و تقسيم يبخش الف، بهتر است در كنار واحدها

بخش ج در طبقه سوم،  يدوم و واحدهابخش ب در طبقه  يبخش الف در طبقه اول، واحدها

 نيست. يبدون در نظر گرفتن ارجاعات آنها كار درست

 تحت كنترل خود قرار داشته باشند. ي، نزديك واحدهايمديران حوزه سرپرست 

 و طبقات همكف قرار بگيرند. يكه مورد مراجعه عموم است، نزديك درب ورود يدفاتر 

 پرسنل. يو شخص يمحرمانه و خصوص يكارها يدور از رفت و آمد برا يهاتعيين محل 

 ها و در گوشه يدور از هم و هر دو دور از معابر اصل ينظير آبدارخانه و دستشوئ يهائمحل

 قرار داشته باشند.

 ساختمان قرار داشته باشد. يدلباز نظير طبقه باال يهادر محل يغذاخور 

 معلول. مراجعان مسن و ياز دسترس برا يتوجه به وجود پله و دور 

 بلند، زيرا اينگونه دفاتر، مديريت و  يهاو پارتيشن يبه حداقل رساندن تعداد دفاتر خصوص

 كند.يدهد و فضا را زيادتر مصرف ميها را افزايش مكند و هزينهيرا مشكل م يسرپرست
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 كه اشخاصيكه به آن محل نياز دارند، در  يجلسه و كالس، بصورت يبرا يهائوجود محل

استفاده اغلب  يها هم به صورت مشاع برام بتوانند از آن استفاده كنند. اين محلمواقع لزو

با جلسات دارند ايجاد  يكه سروكار بيشتر يپرسنل يبرا يپرسنل و هم به صورت اختصاص

 شود.

 بدون پنجره به  يهاروشن و نورگير به محل كار كارمندان و محل يهااختصاص محل

 .يبايگان

 يبايگان ي، خارج از محوطه اصليبايگان محل استقرار پرسنل. 

 يكليه بخشها و محوطه بايگان يتامين نور و تهويه مناسب برا. 

 يو تشخيص حريق در كليه بخشها و محوطه بايگان يايمن يسيستمها. 

 برق، دزدگير و يها، محل كنتورهانظير آتش خاموش كن يدر نظر گرفتن موارد ايمن 

  ... 

 شلوغ و در  يكه كاركنان آن نياز به سكوت و آرامش دارند از بخشها يجداكردن بخشهائ

 معرض رفت و آمد عموم.

 ها و آسانسور و...موقعيت پله -يتعيين وضعيت چيدن اتاقها با توجه به بار ترافيك 

 مكانيزه مبادله و  يحمل بار و نامه و.... و سيستمها يچون آسانسورها ياستفاده از روشهائ

 كم كردن حجم مبادالت و مراجعات. يمكاتبات برا

 در تخصيص فضا. يدر نظر گرفتن مسئله شبكه كامپيوتر 

 يزنو محل كارت ساعت يدر نظر گرفتن مسئله ترافيك در هنگام آغاز و پايان ساعت كار. 

 ها.و نظافت محل يدر نظر گرفتن زيبائ 

 ص دارند و اين كه مراجعين خا يمشتريان يو تشريفات ويژه برا يدر نظر گرفتن زيبائ

اهميت باشد )مانند وزارت امورخارجه يا  يوجهه و اعتبار سازمان دارا يتشريفات برا

 سازمان(. يبازارياب يبخشها

 يدر نظر گرفتن شرايط اقليم. 

 را بنا كنيم، عالوه بر تمام مسائل فوق، توجه به  يكه بخواهيم ساختمان جديد يدر صورت

 به صورت مناسب با سازمان. يو تاسيسات يمسائل معمار

 .توجه به مسئله پاركينگ كاركنان و مشتريان 
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 سازمان. يتوجه به مسائل اعمال كنترل و نظارت در فضا 

 .توجه به محل استقرار تجهيزات 

 معمول در بدست آوردن مسير مراجعات و ترافيك حركت و بدست  ياستفاده از روشها

كار و استفاده از نقشه  يم و تعيين مشخصات فضاكار در هنگام مطالعه سيست يآوردن فراوان

 محل كار حتمًا انجام شود.

  

 

كه بايد  ياز نكات ياستفاده از تجهيزات و تعيين تجهيزات مورد نياز محيط كار، برخ يدر طراح 

 مورد توجه قرار گيرند عبارتند از :

 كه هر كدام از پرسنل و واحدها نياز دارند چه  يبايد مشخص شود كه وسائل و تجهيزات

گرد و دستگاه منگنه تهبايد داشته باشد. از سنجاق ياست و چه نوع و خصوصيات يچيزهائ

 گرفته تا كامپيوتر و اتومبيل.

 هر پرسنل و هر واحد و مشخصات آنها بايد در مستندات  يليست كليه لوازم و تجهيزات برا

 ثبت شود. ياهسيستم در كتابچه جداگان

 شود در خريد وسائل، بخصوص وسائل مركب و قابل تعمير، يك استاندارد وجود  يسع

شود. بدين  ييك كارخانه سازنده خريدار يداشته باشد و كليه وسائل از يك نوع و حت

 خواهد شد. يمناسب يجوئصرفه ينگهدار يهاترتيب در هزينه

 بايد مشخص شود كه ارزش كار دستگاه در استفاده از تجهيزات پيچيده و گران قيمت ،

 يچقدر خواهد بود و اگر اين دستگاه وجود نداشته باشد، چه مقدار از وقت و توان نيرو

كار و كيفيت كار موثر است. بايد  يشود و اين دستگاه چقدر در بازدهيتلف م يانسان

است. قيمت شود. قيمت دستگاه چقدر يمشخص شود كه چقدر از اين دستگاه استفاده م

 يدستگاه و كاربر يانجام آن كار در خارج از سازمان چقدر هزينه دارد و مخارج نگهدار

و مواد اوليه و تعميرات آن چقدر است. با توجه به اين موضوعات در استفاده يا عدم استفاده 

مورد  يانسان يها و كاهش ساعت كار نيروشود. كاهش هزينه يگيراز تجهيزات تصميم

 ار گيرد.توجه قر
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 يدر انتخاب نوع و كيفيت دستگاه، بايد به حجم و كاربرد دستگاه در سازمان توجه كاف 

 شود.

  پرونده تعميرات دستگاه در سازمان بايد وجود داشته باشد و عمليات تعميرات و كليه

 شود در آن ثبت شود.يكه بر دستگاه انجام م يهائهزينه

 هر دستگاه تعيين  يبه عنوان مسئول بكارگير يبه عنوان مسئول تعميرات و شخص يشخص

 شود.

 و سرويس قرار گيرد. يشده، دستگاه مورد بازرس يريزمشخص و برنامه يهادر دوره 

 دستگاهها در سازمان به صورت مستند  ينصب، استفاده، تعميرات و بازرس يبرا يروال خاص

 و مكتوب وجود داشته باشد.

 د توجه قرار گيرد.استهالك دستگاه و ميزان عمر آن مور 

 و گرما و سرما و نور و برق و تهويه و ساير  يمورد نياز دستگاه و خصوصيات محيط يفضا

 مورد توجه قرار گيرد و فراهم گردد. يشرايط الزم محيط فيزيك

 دستگاه به نحو مطلوب انجام شود. يآموزش پرسنل در بكارگير 

 يس دستگاه يا در كنار دستگاه بر و تعميرات و سرو يمربوط به بكارگير يدستورالعملها

 در كنار دستگاه قرار گيرد. ياديوار نصب شود و يا در دفترچه

 

شود كه  يطراح يابايد رابط كاربر به گونه يكامپيوتر يافزارهارابط كاربر نرم يدر طراح 

ها و امثال آن و چون رنگ صفحه و نوشته يدر نظر گرفتن مسائل. 1خوشكار بوده و مانوس با كاربر باشد

 يشود و واضح بودن پيامها و طراحيكه به كاربر داده م يپيامهائ يامكان تغيير آن توسط كاربر و طراح

 .2رابط كاربر مورد توجه قرار گيرد يشود و نظاير آن بايد درطراحيكه با كاربر انجام م يگفتگوهائ

                                                 
1 - UserFriendly  
با توجه به تعدد كتب و مقاالتى كه در اين زمينه وجود دارد، دريافت اطالعات بيشتر در اين زمينه بر   - 2

 شود.ذاشته مىعهده خواننده محترم با مراجعه به مراجع اين زمينه گ
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 سازمان عبارتند از : ياز نكات مطرح در محيط عموم يبرخ 

 ها و امثال آن در روحيه كاركنان ها، پردهپوشنظافت و رنگ ديوارها و تجهيزات، كف

 يهم در محوطه خارج يكاردارد. همچنين وجود گياهان و گل يو مراجعان تاثير بسيار

 رد توجه قرار گيرد.و هم در اتاقها و سالنها بايد مو

 طبقات و اتاقها و مسيرها در محيط سازمان نصب شود. يراهنما يهاتابلوها و عالمت 

 .بر كنار درب هر اتاق، عنوان اتاق و بخش آن ذكر شود 

 درج شود. يسر هر يك از پرسنل، نام و سمت و يدر باال 

 بر اينكه كارشان را چگونه بايد  يمراجعان مبن يراهنما يمناسب، تابلوها يهادر محل

كه مراجعان  يالزم دارند و امثال آن نصب شود. ضمنًا نكات يانجام دهند و چه مدارك

توانند به حقوق خود دست پيدا كنند يدارند و چگونه م يبايد بدانند، از اينكه چه حقوق

كه معمواًل  يكنند و تمام موارد يخود را اعالم و پيگير يهاتوانند شكايتيو چگونه م

شود يافراد سوء استفاده م يدانند و از ندانستن آنان در سازمان توسط برخيمراجعان نم

 به نحو مناسب در معرض ديد مراجعان قرار داده شود.

 هر واحد و بخش  ينصب وظايف و اختيارات هر واحد و هر بخش از سازمان در ابتدا

 ر محل مناسب.مهم عمليات واحد د يو احتمااًل نصب نمودارها

 

 يكه بايد بر رو يبا توجه به رشد نيازها، افزايش توقعات، حجم و تنوع اطالعات و حجم عمليات 

سيستم به مكانيزاسيون  يتجزيه و تحليل و طراح نديفرا ياصل ياز بخشها ياطالعات انجام شود، معمواًل يك

همراه  ينيست كه با مكانيزاسيون و ايجاد سيستم كامپيوتر يح سيستمكند و عمليات اصالياختصاص پيدا م

شود و از مهندسان يدر اغلب موارد، ابتدا نياز به يك سيستم مكانيزه در سازمان احساس م ينباشد. حت

سازمان و سيستم، متوجه  يشود. سپس اين افراد با بررسيدرخواست م يايجاد چنين سيستمهائ يكامپيوتر برا

 .1دهنديسيستم شده و سازمان را به سمت اصالح سيستمها و سپس مكانيزاسيون سوق م يهاضعف

                                                 
صرفنظر از اينكه چقدر در انجام اين كار و راضى كردن سازمان به مطالعه سيستم و اصالح آن موفق   - 1

  باشند. 
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اهميت است، انتخاب روش، محيط و  يمكانيزه دارا يو ايجاد سيستمها يآنچه كه در طراح  

مطالعه مهندسان  يكتاب برا مكانيزاسيون است. با توجه به اينكه اين نديفراانجام  يمناسب برا يپيكربند

 يرا در زمينه طراح يافزار يا دانشجويان اين رشته نوشته شده است، و اين افراد دروس متعدد و مختلفنرم

رسد، تنها به يگذرانند، لذا ادامه بحث در اين زمينه در اين كتاب مناسب به نظر نميمكانيزه م يسيستمها

 شود.يدارد كفايت م يارتباط بيشتر توضيح چند نكته كه به مباحث اين كتاب

 

مشخص تعبيه  يانجام دادن فعاليت ياز موارد، در يك سازمان، يك سيستم خاص برا يدر بسيار

شود. ممكن است در يك يانجام كار آن سيستم در نظر گرفته م ينيز برا يافزار كامپيوترشود و يك نرميم

سازمان وجود داشته باشند، اما هيچ يك از اين سيستمها با  يانجام فعاليتها يسازمان چند سيستم مختلف برا

نداشته باشند و نتوانند اطالعات خود را با يكديگر مبادله كنند. مثاًل در يك سازمان،  ييكديگر سازگار

وارده و صادره  ي، اما اسناد كاالهابه صورت مكانيزه ايجاد شده است يو سيستم حسابدار يسيستم انباردار

، همين يشود و در بخش حسابداريداده م يكاغذ چاپ شده و به پرسنل سيستم حسابدار ياز انبار بر رو

كه صرف  ياشود. با توجه به مشكالت و هزينهيمجددًا وارد م ياسناد توسط اپراتورها در سيستم حسابدار

 يسازمانده ين است در ورود اطالعات رخ دهد، توجه به سيستمهاكه ممك يشود و نيز اشتباهاتياينكار م

كه به صورت توزيع شده، وظايف هر يك از واحدها را بر عهده بگيرند و خود نيز با  ياشده و يكپارچه

، هر يك از سيستمها عالوه بر اينكه به صورت ياست. در چنين شكل ييكديگر ارتباط داشته باشند ضرور

قابل حمل(،  يهاتر توسط ديسكتساده يتوانند از طريق يك شبكه )و يا حتيد، مكننيمستقل عمل م

كنند. توجه داشته باشيد كه يك سيستم جامع لزومًا يك يرا كه الزم است، بين خود مبادله م ياطالعات

، يتوزيع يكه قباًل شد نيز، بهتر است چنين نباشد. بلكه سيستمها يهائسيستم متمركز نيست و با توجه به بحث

كه در  يدهد. البته هر سيستميرا نشان م يچنين سيستم يشما 4-5رسد. شكليبه نظر م يترحل مناسبراه

در يك سيستم  يكاربرد يشود. سيستمهايمحيط شبكه به فعاليت بپردازد يك سيستم جامع محسوب نم

جامع بايد بتوانند بدون دخالت اپراتور، اطالعات مورد نياز يكديگر را با هم مبادله كنند. با توجه به اهميت 

در محيط يك بيمارستان اختصاص يافته  ياين فصل، به تشريح چنين سيستم يمورد ي، بررسيچنين سيستم

 است.

                                                 
1 -  Total Systems 
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مكانيزه،  ياز مديران نسبت به سيستمها يافراد و برخ يمكانيزاسيون، ديدگاهها نديفرادر انجام  

محدود  يشود تا سيستميافزار خواسته ماز مواقع از طراح و مهندس نرم ينيست. مثالً در بسيار يديدگاه درست

الحساب كار سازمان را راه بيندازد. سپس به مرور  يو كوچك با هزينه كم و سرعت زياد توليد شود كه عل

سازمان را  يجامع و تمام مكانيزه در سازمان ايجاد شود كه كليه نيازها يزمان سيستم تكميل شده و سيستم

هم  ياطالعات و تغيير محيط كار به نحو مطلوب پاسخ دهد و ضمنًا در هنگام توسعه، هيچگونه تبديل

مانند آن است كه از يك مهندس ساختمان خواسته شود، دو اتاق در  يصورت نگيرد. طرح چنين موضوع

اين دو اتاق به تدريج تكميل شده و يك آسمانخراش  يبا سرعت و هزينه كم ايجاد كند. و پس از مدت يزمين

، آن دو اتاق هم هرگز تخليه نشود و سكونت يتدريجاين رشد  يدر آن محل ايجاد شود. ضمن آنكه در ط

افزار به اين موضوع اعتراض مهندس نرم ي(. جالب آنجا است كه وقت5-5در آن ادامه داشته باشد!؟ )شكل 

سيستم اوليه، بايد اين موضوع پيش  يشرايط عموم ياوليه و آماده ساز يگويد كه در طراحيكند و ميم

 يسيستم جامع برا يانجام طراح ييعن را بكن!"، و اين ي"خوب اين پيش بين شود كهيشود، گفته م يبين

در بر خواهد داشت و توسط سازمان قابل قبول  يافزار كوچك، كه هزينه و زمان بسيار زيادساخت يك نرم

 شماي عمومي يك سيستم جامع -4-5شكل
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دارد و تنها ساختن  يبسيار پر هزينه و گرانقيت ينيست. همانطور كه ساخت يك آسمانخراش، نياز به طراح

  آن، به اندازه ساخت صدها اتاق هزينه در بر خواهد داشت. ياين ساختمان و زيرساز يپ

افزار نيز دارد، معموالً در مكانيزاسيون، هزينه سخت ييا در يك مثال ديگر، كه مصاديق بسيار زياد 

مورد پذيرش  يافزار با كراهت بسيار و سختنرم يخريد و نگهدار شود، اما هزينه توليد يايتقبل م يبه سادگ

افزار، بيش از سخت افزار نرم يگذشت زمان، توليد و نگهدار ياست كه در ط يگيرد. اين در حاليقرار م

 ساليان گذشته است. يها در ط، نشان دهنده نمودار درصد هزينه6-5دهد. شكل يهزينه به خود اختصاص م

 

افزار را هر اخير، مهندسان نرم يدر سالها ينويسقدرتمند توليد برنامه و برنامه يافزارهاايجاد نرم 

كند و اين يو تعمق در اجزاء و روابط بين اجزاء تشويق م يخود، بدون طراح يهاچه بيشتر به توليد برنامه

نشان دهنده نسبت  7-5كنند. شكل يكامپيوتر مبادرت م ير به نوشتن برنامه بر روكا يافراد، از همان ابتدا

 يشود، بخش اعظم خطاهايشود. همان طور كه مشاهده مياست كه در يك سيستم ايجاد م يخطاهائ

 ساختن يك آسمانخراش بر روي دو اتاق -5-5شكل
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و تنها يك سوم از خطاها مربوط به  يافزارسيستم نرم يتجزيه و تحليل و طراح يسيستم، مربوط به بخشها

موجود در سيستم  يسه برابر شدن خطاها ي، به معنايافزار بدون طراحتوليد نرم ياست. اين يعن يبرنامه نويس

، Delphiنظير  Visual يموجود، بخصوص در زبانها ينويسبرنامه ياست. البته كامپايلرها و ابزارها

نيست. بلكه  يعدم انجام طراح يدهند. اما اين به معنايكار م يسيستم را در محيط عمل يامكان طراح

پيدا  يبيشتر ينزديك يبه سطح طراح ينويسدر اين زبانها موجود است و سطح برنامه يطراح يبرا يابزارهائ

كاغذ نباشد )كه در  يبر رو ياگر محيط طراح يبايد حتمًا با دقت تمام انجام شود. حت يكرده است. طراح

 جديد چنين است(. يبزارهاا يمحيطها

 

افزار در به توليد نرم يشود تا لزوميموجود در سطح بازار، امروزه باعث م يافزارهاتنوع نرم 

كه مشكالت  يافزار در موارداالمكان از توليد نرميمكانيزه، حت ياز موارد نباشد. در ايجاد سيستمها يبسيار

بر، افزار بسيار هزينهشود بايد اجتناب كرد. توليد نرميموجود برطرف م يافزارهاسيستم با نرم يو نيازها

 فراوان و اشكاالت متعدد است.  يگير و مستلزم تحمل خطاهازمان

 يافزارهاسيستم مورد نظر توسط نرم يانجام شود كه نيازها بايد يافزار تنها در شرايطتوليد نرم 

موجود نيز مسائل  يافزارهامد نظر باشد. در انتخاب نرم يخاص يموجود برآورده نشود و يا شرايط و ويژگيها

افزار مورد بحث قرار گرفته است. اما نرم يبايد مورد توجه قرار گيرد كه در كتب مختلف مهندس يمتعدد

 يمختلف در بخشها يخريد آن، امكان مبادله اطالعات بين سيستمها يافزار بران شرايط نرماز مهمتري

 يجامع از آن صحبت شد. همچنين قابليت نگهدار يمختلف سازمان است كه در بحث مربوط به سيستمها

 [AKT84]هاي مكانيزه اطالعاتي هاي سيستم درصد هزينه -6-5شكل
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افزار شرايط نرم ياست. يافتن باق يافزار و قابليت پذيرش تغييرات از ديگر نكات كليدنرم يو انعطاف پذير

 شود.يمطلوب به خواننده محترم واگذار م

 

 

مكانيزاسيون با سه عنصر  نديفراگذارد. يبر محيط م يديگر، اثرات نديفرامكانيزاسيون، مانند هر  

دربرخورد متقابل است و عالوه بر آن بر ساير اجزاء محيط نيز  يانسان ي، سازمان و نيرويتكنولوژ يمحيط

 (.8-5موثر است )شكل

مكانيزاسيون  نديفرادر  يمحيط يهااز مهمترين جنبه ي، همواره يكيو اجتماع يمحيط انسان 

نظير ميزان مصرف برق و ولتاژ و  يشود، ابعاد محيطيتوليد م يصنعتشود. زمانيكه يك دستگاه يمحسوب م

چندان مشكل ساز نيست و تطابق  يفعاليت اين دستگاه مطرح است. اما اين ابعاد محيط يحرارت و... برا

فعاليت اين دستگاه مطرح است  ياز ابعاد محيط يممكن است. اما بعد يتمهيدات فن يمحيط با آن، با برخ

قابل تغيير و  يبه سادگ ياست. محيط انسان يتوان با آن برخورد نمود و آن محيط انسانينم يگكه به ساد

ولت تغيير داد، اما شرايط كار  110ولت به  220توان برق يك كارگاه را از يم يتحول نيست. به سادگ

فراوان به آنها  مطرح است كه بايد با دقت و ظرافت يدر محيط انسان يكارگران چنين نيست. مسائل متعدد

  نظير : يتوجه نمود. مسائل

  [AKT84]هاي اطالعاتي مكانيزهنسبت خطاهاي سيستم -7-5شكل
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 كار با سيستم ييادگير 

 كاركنان با سيستم يو جسم يتطابق فيزيك 

 پذيرش سيستم توسط كاركنان 

 كاركنان در برخورد با سيستم يو روان يمسائل روح 

 ... 

در فعاليت آن دخيل است،  يكه انسان به نحو يشود تا در ايجاد سيستميهمه اينها باعث م 

از  يبرداربوجود آيد كه بايد به آنها توجه شود. ايجاد و بهره يايجاد شود و نكات متعدد يبسيار يپيچيدگ

بخصوص در سازمانها در محيط  يكامپيوتر يكند. سيستمهايرا ايجاد م يمكانيزه نيز چنين مشكل يسيستمها

توان در حد آن يرا م يكنند كه كمتر سيستم مكانيزه ديگريفعاليت م ياز عوامل انسان يبسيار وسيع

مشخص،  يو اجتماع يو يك ماشين توليد، دو تا سه نفر كارگر در سطوح فرهنگ ييافت.بايك دستگاه صنعت

و  يكه با يك سيستم مكانيزه در يك سازمان، چندين نفر، با درجات فرهنگ يكنند. در صورتيفعاليت م

كه با  يگردد. محيط انسانيكنند. اين مسئله باعث حساسيت موضوع ميمختلف برخورد م يتخصص

 توان در سه بخش زير دانست :يمكانيزه برخورد متقابل دارند را م يسيستمها

 كاركنان - 1 

 مديران - 2 

 رجوعارباب  - 3 

 مكانيزه دارند. يها و مسائل خاص خود را در برخورد با سيستمهاهر يك از اين افراد، ديدگاه 

 هاي برخورد فرايند مكانيزاسيون با محيطابعاد و جنبه -8-5شكل
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مختلف و سطوح مختلف انجام  يتوسط انسانها از ديدگاهها يكامپيوتر يبرخورد با سيستمها 

 نمود : يتوان طبق موارد زير دسته بنديكنند راميكه با سيستم برخورد م يشود. افراديم

 نظر دهند. يكه بايد درمورد يك سيستم كامپيوتر يكسان 

 كنند.يكه با سيستم مكانيزه كار و آنرا هدايت م يكسان 

 كنند.يكه از يك سيستم مكانيزه استفاده م يكسان 

 كه با يك سيستم مكانيزه برخورد دارند. يكسان 

 مكانيزه ندارند. يبا سيستمها يكه ارتباط يكسان 

به  يهر كدام از آنها متفاوت است. اگر سيستم ينوع برخورد هر يك از اين افراد و ديدگاهها 

كند ايجاد نشود، يمختلف با آن برخورد م يكه از ديدگاهها يصورت صحيح و با در نظر گرفتن محيط انسان

تمها در سازمانها قابل مكانيزاسيون سيس نديفرااز  يموفق و يا ناموفق بسيار يهااست. نمونه يشكست آن حتم

ايجاد  يبصورت موفق و با در نظر گرفتن مسائل محيط انسان يكامپيوتر ياز سيستمها يمشاهده است. بسيار

 يپس از مدت يفعاليت و برخ ياز سيستمها در همان ابتدا يرا آغاز كردند. و بسيار يشدند و فعاليت مفيد

از  ي، از گردونه فعاليت كنار گذاشته شدند. بسياريبه دليل عدم تطابق محيط انسان يچندان طوالننه

اند، اما عامل محيط را داشته يفراوان يبسيار مناسب بوده و قابليتها يكنار گذاشته شده، از نظر فن يسيستمها

 در آنها به نحو مناسب در نظر گرفته نشده بود. يانسان

 

 رات مثبت مختصرًا عبارتند از :اث 

 بهتر و سريعتر به اطالعات. يامكان دستياب 

 سازمان. يامكان اعمال كنترل دقيقتر فعاليتها 

 متنوع و جذاب. يكننده و مطرح شدن كارهاو خسته يتكرار يحذف كارها 

 يحذف يا كاهش بوروكراس. 

 يكمك به تامين عدالت اجتماع. 

 نسبت به دولت و صاحبان و متوليان سازمان. يايجاد خوشبين 

 يبه فعاليتها يانسان يدر وقت و سوق دادن نيروها يجوئاز طريق صرفه يتوسعه انسان 

 .يمفيد و توليد
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 يغير قانون ياز انجام فعاليتها يكنترل قوانين و مقررات و جلوگير. 

 از  يو رهائ يتكرار يكارها يآرامش كاركنان بدليل سريع شدن كار و حذف برخ

 محاسبات پيچيده و يا پرحجم و كاسته شدن حجم كار.

 كاركنان. يبه ديگران به جهت استفاده از علوم جديد برانسبت يداشتن احساس برتر 

 تر شدن نتيجه كار.تر و صحيحدقيق 

 در محيط. يانسان يبين نيروها يهاتر شدن كنشكم 

 و هم از نظر تخريب. يايجاد امنيت بيشتر اطالعات هم از نظر دسترس 

 .ارتقاء نوع و سطح كار كاركنان 

 مند شدن افراد فعال در سازمانها به كار.عالقه 

 

 كند عبارتند از :يكه در ابعاد و شرايط مختلف بروز م ياثرات منف

 يايجاد تغييرات در محيط انسان. 

 در كارها و به صورت مكانيزه در آمدن  يو انسان ياز روابط اجتماع يناديده شدن برخ

 فعاليتها.

 كار با سيستمها. يشدن و سختپيچيده 

 يو مشكالت روح يعصب يهاياسترس و ناراحت. 

 دادن آنها به سيستم.بروزاخالق توجيه اشتباهات انجام داده شده و نسبت 

 كاركنان در كار با كامپيوتر. يمشكالت جسمان 

 غير منطبق آنان با قوانين و  يهااز خواسته يجلوگير ايجاد برخورد با كاربران جهت

 مقررات.

 مكانيزه توسط كاركنان. يعدم پذيرش سيستمها 

 مكانيزه توسط ارباب رجوع. يعدم پذيرش سيستمها 

 مكانيزه توسط مديران. يعدم پذيرش سيستمها 

 از نظر تخريب.و هم ياز نظر دسترسشدن امنيت اطالعات همكم 

شوند. مثاًل در مورد يم ياز اين موارد به عنوان اثرات مثبت نيز تلق يبايد توجه داشت كه برخ 

موارد ياز موارد و افزايش امنيت در برخ يدربرخكاهش امنيتباعث يكامپيوتر يامنيت اطالعات، سيستمها
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شود. از ينمواضح مشاهده موارد به شكل ي، در برخياز موارد با محيط انسان يگردند. ارتباط برخيديگر م

موثر به نظر نرسد. اما اين موضوع به طور غير مستقيم بر محيط  يجمله همين مسئله امنيت، شايد بر محيط انسان

 موثر است. يانسان

  
  

 

 

 ياست كه بر ارتباط بين محيط انسان ياز مهمترين عوامل يفرهنگ استفاده از كامپيوتر به عنوان يك 

كه با فرهنگ  يكنيم، در صورتياستفاده م يكه ما از ابزار يگذارد. زمانيمكانيزه اثر م يو سيستمها

رد، بلكه اين استفاده عوارض و تنها بطور مفيد از آن استفاده نخواهيم كآن ابزار آشنا نباشيم، نه يبكارگير

است. جامعه نسبت به كامپيوتر  يرا در بر خواهد داشت. استفاده از كامپيوتر يك موضوع فرهنگ يعواقب

به شيوه نادرست،تا  يندارد. از ساده ترين موارد گرفته نظير بكار بردن اصطالحات كامپيوتر يبرداشت مناسب

 يحساس يهادر موقعيت يشود. حتياص،اين موضوع مشاهده مكامپيوتر در يك مورد خ يتعيين كاربردها

شود كه يچنان انجام م يكامپيوتر ينظير پخش اخبار راديو و تلويزيون، گاه بيان اخبار مربوط به سيستمها

 يمكانيزه روشن است. بنا بر اين، بكارگير يسيستمها يكنندگان خبر از مسائل اوليه كاربراطالع تنظيمعدم

كه از  يشرايط و فرهنگ استفاده از اين سيستمها انجام شود. زمان ياين سيستمها بايد همراه با آماده ساز

ويا كار با يك  ينويسكنيم، منظور آموزش برنامهيمكانيزه صحبت م يانتقال فرهنگ كامپيوتر و سيستمها

شده است. فرهنگ  يًا چنين تلقاز موارد اشتباه ينيست. متاسفانه اين موضوع در بسيارافزار خاصنرم

شود ؟ چرا بايد از آن استفاده كرد ؟ در چه ياينكه كامپيوتر چيست ؟ چگونه از آن استفاده م يكامپيوتر يعن

كه  يرساند ؟ مسائليما مرا به يرساند ؟ چه ضررهائيرا به ما م يبايد از آن استفاده كرد ؟ چه خدمات يجائ

برخورد با  يوجود دارد چيست ؟ و...... اين مسائل افراد جامعه را برا يوتركامپي يدر برخورد با سيستمها

كه فرد اطالعات فوق  يافزار خاص وقتيا استفاده از يك نرم ينويسكند. اما طريقه برنامهيكامپيوتر آماده م

هم  يه مضراتتنها مفيد نيست، بلكشده نداشته باشد، نهمطرح يچراها يبرا يالذكر را نداشته باشد و پاسخ

كبريت مطرح شود، خطرات  ياستفاده از كبريت، اگر تنها طريقه بكارگير يخواهد داشت. همانطور كه برا

چه ارباب رجوع و چه كاركنان و چه مديران، ديدگاه  يانسان يرا ايجاد خواهد كرد. اغلب نيروها يبسيار
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 يمكانيزه و تشخيص نوع نياز به درست يندارند. احساس نياز به سيستمها يكامپيوتر ياز سيستمها يدرست

از مديران  يشود زيرا برخياز موارد، صورت مسئله در سازمانها اشتباه ترسيم م يگيرد و در بسياريصورت نم

كه در سازمان آنها خواهند كرد داشته باشند.  يو كمك يكامپيوتر ياز سيستمها يتوانند برداشت مناسبينم

 توان در موارد زير دانست:يراماين برداشت نامناسب

 را دارند.يك  يكامپيوتريالعاده ازسيستمهاخارق ياز موارد انتظار انجام كارهايدر برخ

دانش  يخواست كه اوراق تشريحيرا م ياافزاربرنامهمديرمدرسه از توليد كننده نرم

 آموزان را تصحيح و تمام عمليات صدور كارنامه را انجام دهد.

  تواند يكه سيستم م يكند و انجام فعاليتهائيمصداق پيدا م يقبلگاه عكس موضوع

رود،حال يموپا افتاده و اوليه از سيستمشود وانتظارات بسيار پيشيانجام دهد باور نم

 تواند بسيار بيشتر باشد.يمكانيزه م يسيستمها يهاآنكه قابليت

 سيستم  يتطابق ديدگاهها خورد، عدم توانيكه در اين مسئله به چشم م يبيشترين مورد

كه در  يهائتوانند بين شيوهياز مديران نم يبا سيستم مكانيزه است. برخ يفعل يدست

مكانيزه مطرح است تطابق  يكه در سيستمها يهائمطرح است با شيوه يدست يسيستمها

 ايجاد كنند و يا تطابق پيشنهاد شده توسط تحليلگران سيستم را بپذيرند.

شود نيز چندان مناسب نيست. يمكانيزه م يكه از طريقه ايجاد سيستمها يوارد برداشتعالوه بر اين م

مكانيزه بر اجتماع روشن نيست و اين موضوع بخصوص در  يمسائل و مشكالت و شيوه ايجاد سيستمها

 مكانيزه با مديران مشكل آفرين است. يايجاد كننده سيستمها يهابرخورد تيم

سيستم مكانيزه، اواًل  ياجتناب از اين مشكالت، بايد در هنگام طراح يبراطراح و تحليلگر سيستم 

آشنا  ي، اقدامات مناسب برايسطح افراد موجود در سازمان را در اين زمينه بسنجد و ثانيًا در كنار طراح

بران مكانيزه، آموزش كار ينمودن افراد با اين گونه سيستمها را انجام دهد. همچنين پس از ايجاد سيستمها

ها نبايد صرفًا به در سطوح مختلف انجام شود. آموزش يكار با سيستمها بايد به نحو مناسب و كاف يبرا

از خصوصيات،  يوسيعتر يهاآموزش استفاده از سيستمها و كار با صفحه كليد محدود شود. بلكه بايد جنبه

ارباب  يكاركنان، مديران و حت اين سيستمها را شامل شود و يمحيط، اثرات، ابعاد و ملزومات بكارگير

 بايد از سيستمها داشته باشند توجيه شوند. يرجوع نسبت به اينكه چه توقعات
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نسبت به اين  يانسان ينيرو ياز مهمترين مشكالت در مكانيزاسيون سيستمها، موضع گير ييك 

نشان  ياست. در اغلب موارد كاركنان و گاه مديران نسبت به مكانيزاسيون سيستمها واكنش منف نديفرا

كاركنان رامنجر كه يشود.ديدگاههائيدهند و همين موضوع گاه باعث توقف فعاليت و شكست سيستم ميم

 كند عبارتند از :ينسبت به مكانيزاسيون م يگيربه موضع

 كار شدن خود، بر اثر مكانيزاسيون واهمه دارند. بايد اطمينان اوقات كاركنان از بي يدر برخ

وتحليل سيستم و برخورد با به كاركنان نسبت به اين موضوع داده شود و در تجزيه يكاف

 كاركنان نيز اين موضوع با ظرافت الزم مورد توجه قرار گيرد.

 رار از كار و يا انجام ف يموجود برا يدست يكنترل در سيستمها يكه از ضعف روالها يكاركنان

برند، با مكانيزاسيون به دليل قابل كنترل شدن كارها توسط يبهره م يغير قانون يفعاليتها يبرخ

كردن كنند. توجه به اين موضوع و ظرافت برخورد با آن در مكانيزهيمديريت برخورد م

 رسد.يحل ممكن به نظر مسيستمها تنها راه

 تنها انجام دهنده يك فعاليت در  يبه مرور زمان و اينكه واز كاركنان در سازمان،  يبرخ

كنند. يسازمان را به خود وابسته م يكليد ياز فعاليتها يسازمان در اين مدت بوده است، برخ

، تنها به كمك و هدايت آنان يموارد پيچيده قانون يهستند كه برخ يهمواره در سازمانها افراد

نجام اين فعاليتها بدليل عدم اطالع كامل از مسائل مربوطه مديران، از ا يشود و حتيانجام م

خود در  يهاانجام خواسته يبرا يناتوان هستند. اينگونه افراد گاه از اين موضوع به عنوان اهرم

از دست اين  يكليد يكنند. با مكانيزه شدن سيستم سازمان، فعاليتهايسازمان سوء استفاده م

دهند و به همين دليل به مقابله پنهان و يا يقدرت خود را از دست مشود و آنها يافراد خارج م

كنند. اين مسئله بايد در يم يآشكار با سيستم پرداخته و يا از دادن اطالعات الزم، خوددار

 مكانيزاسيون مورد توجه قرار داشته باشد.

 تواند يد. اين ترس مكنيمكانيزاسيون م نديفرااست كه افراد را وادار به برخورد با  يترس عامل

 از موارد زير باشد : يناش

 ها.ترس از هر چيز نو و برخورد با ناشناخته 

 .ترس از صحيح وارد نكردن اطالعات و يا تخريب اطالعات 

 كار با كامپيوتر. يخود برا يترس از توانائ 

 ... 
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 يبايد خوددارشود يايجاد ترس دركاركنان مموجبكه يمكانيزاسيون،از برخوردهائ نديفرادر  

و برخورد ساده آنها با اين سيستمها اين ترس را از  يكامپيوتر ينمود و با آشنا كردن كاركنان با سيستمها

 شود.يبين برد. اين ترس گاه گريبانگير مديران نيز م

 و كنار گذاشتن تجارب كاركنان نيز  يثمر بودن تجارب كاريو ب يداشتن احساس بيهودگ

مبذول شود و اين احساس را  يشود و بايد به اين مسئله توجه كافيم موجب واكنش كاركنان

 مناسب از ميان برد. يهابا شيوه

 يايجاد سيستمها نديفراشود تا كاركنان را در جبهه مقابل  يبا توجه به عوامل ذكر شده بايد سع 

تشويق، و موضوع بدان صورت به كاركنان  نديفرامكانيزه، فرض ننمود. بلكه كاركنان را به فعاليت در اين 

كنند. ايجاد احساس شراكت در كاربران در يالقاء شود،كه خود آنها هستند كه سيستم را مكانيزه م

به افراد  ياز مستندساز ياز كار توسط كاركنان نظير واگذار كردن بخش يكردن سيستم و انجام بخشمكانيزه

ال نظرات مثبت آنان در سيستم وتوجه دادن كاربران به اين موضوع آنها و اعم يو خواستن نظرات كارشناس

 يگيرشود نه تنها كاركنان در مقابل سيستم موضعيكه سيستم بر اساس نظرات آنان ايجاد شده است باعث م

 كمك كننده باشند. نديفرانكنند، بلكه خود در اين 

كاربران  يهايو توانائ يسطح علم و يمكانيزاسيون، خصوصيات ذات نديفراديگربايددر  ياز طرف 

مكانيزه مطرح است آنست كه سيستمها نبايد به فرد  يكه در توليد سيستمها يامد نظر قرار بگيرد. مسئله

كنند مستقل بوده و با تعويض افراد، يمكه در سطح سازمان فعاليت يداشته باشند و بايد از افراد يوابستگ

كه افراد دارند مد نظر  يكه خصوصياتد. اما اين موضوع بدان معنا نيستدر فعاليت سيستم ايجاد نشو يمشكل

 يهايو توانائ يافراد و سطح علم يقرار نگيرد. با حفظ مسئله استقالل سيستم از افراد، خصوصيات ذات

 كاربران بايد مد نظر قرار بگيرد. يشخص

پردازد. يمقابل سيستم مدر  يگيرموارد ارباب رجوع به موضع ينكته ديگر آنست كه در برخ 

 صحيح، جلب اعتماد نمود. يشود كه بايد با روشهايم ياين موضوع اغلب از عدم اعتماد به سيستم ناش

 

نقش موثر  يانسان يدرمحيطهامكانيزهينيز در استفاده صحيح ازسيستمها يروان - يعوامل بهداشت 

 زير اشاره نمود. توان به موارديدارد. ازجمله م

 

 مورد نياز. يفراهم كردن امكانات رفاه 
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 االمكان خفيف باشد زيرا تغييرات شديد باعث يآيد حتيبوجود م يكه در محيط انسان يتغييرات

 شود.يم يمتعدد يروان يهايايجاد ناراحت

 شود يد مافراد ايجا يكه در اثر مكانيزاسيون سيستمها برا يعصب يهايبايد به استرس و ناراحت

 تواند از موارد زير ايجاد شود :يها ميتوجه نمود. اين ناراحت

 .فعاليت در محيط كار يكنواخت 

 مكانيزه. يحساسيت كار با سيستمها 

 .عدم اعتماد به كار سيستم و مسئله وسواس در كنترل كار سيستم 

 خود در استفاده از سيستم. يعدم اعتماد به توانائيها 

 شدن ارتباط با ساير افراد بدليل استفاده از سيستم.افراد و كم يانزوا 

 مناسب از جمله  يدر نظر گرفتن مسائل بهداشت كار در كار با كامپيوتر و تامين شرايط فيزيك

 نور و دما و.....

 

تم و در هنگام تجزيه وتحليل سيستم بايد در نظر گرفته در كنار سيس يو اجتماع يمسائل انسان 

ايجاد گردند كه استفاده از سيستمها  ياشود و تبعات مكانيزاسيون مورد توجه قرارگيرد.سيستمها بايد به گونه

 يبر آن تسلط پيدا كنند. فعاليت و پياده ساز يو درك مفاهيم مطرح در سيستم ساده باشد و كاربران به سادگ

 ايجاد كند. يانجام شود كه كمترين عوارض را در محيط انسان يامكانيزه بايد به گونه ياسيستمه

 بين دو اصل ايجاد شود : يمكانيزه بايد تعادل يسيستمها يدر پياده ساز 

ايجاد شوند و دقيقًا همان روشها را  يدست يمكانيزه نبايد كاماًل منطبق بر سيستمها يسيستمها -1 

مورد استفاده در سيستم مكانيزه بايد متناسب با شرايط سيستم باشد  ياستفاده كنند. بلكه روشها

 درآورد. يرا به صورت كامپيوتر يسيستم دست يوصحيح نيست كه عينا همان روشها

حفظ شود و كاركنان،  يقبل ياالمكان همان شرايط سيستم دست يدر مكانيزاسيون بايد حت -2 

داشته باشد. اين  يسازگار يكمتر احساس تغيير كنند و سيستم مكانيزه جديد با محيط كار فعل

 موضوع به دليل مشكل بودن تطابق انسانها با محيط جديد الزم است.

با هم تركيب شده و در  يرسند بايد به نحوياين دو اصل كه در ظاهر متضاد با يكديگر به نظر م 

قدم و مرحله به مرحله سيستم مورد توجه قرار بگيرند.همچنين ايجاد سيستمها بايد قدم به يسازوپياده يحطرا
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از پذيرش تغييرات شديد و  يو اجتماع يشود. محيط انسان يانجام شود و از تغيير يكباره سيستمها خوددار

 يهارت گام به گام و در نظر گرفتن تنشكند. بايد با ايجاد سيستم بصوييكباره ناتوان است و با آن مقابله م

 پذيرش تغييرات آماده نمود. ي، محيط را برايدر مرحله بعد ياحتمال يهاايجاد شده در هر مرحله و تنش

 

است كه باعث پذيرش يا عدم پذيرش سيستم توسط مديران و كاركنان  يامنيت و اعتبار عامل مهم 

از قبول آن سر باز  يسيستم از امنيت مطلوب برخوردار نباشد، محيط انسان يوقتشود. يو ارباب رجوع م

 زير الزم به توجه است : يهازند. اين امنيت در زمينهيم

 غير مجاز. يامنيت در مقابل دستياب 

 رفتن اطالعات.امنيت در مقابل تخريب و از بين 

 و حصول نتيجه اشتباه. يامنيت در مقابل اشتباهات اپراتور 

مناسب و بجا از اين روشها  يمطرح در علم كامپيوتر و اطالعات و بكارگير يبا استفاده از روشها 

بر صحت عمل  يتوان تا حد مطلوب اين امنيت را ايجاد نمود. بايد توجه كرد كه نداشتن اطمينان كافيم

 شود.يبا سيستم م يسيستم بدليل نداشتن اطمينان بر درست بودن اطالعات، منجر به برخورد محيط انسان

 

اين عالقه  يبرا يامند نباشد و پشتوانهمكانيزه عالقه يبه كار با سيستمها يانسان يكه نيرو يزمان 

كند. يمكانيزه توسط كاركنان را با شكست مواجه م يسيستمها ييايد، هرگونه فعاليت در بكارگيربوجود ن

نظير ارتقاء درجه كاركنان به انواع و  يرا از پيش نخواهد برد. روشهائ ياجبار مستقيم نيز در اين ميان كار

و... و يا موكول  يموزشآ يهادوره يهاجذب كاركنان از طريق دادن گواهينامه يمختلف برا يهاشيوه

تواند در اين مورد موثر باشد. فعال كردن كاركنان به كار با يها مكردن ارتقاء به اخذ اين گواهينامه

 مكانيزه، بايد ساده و روان و جذاب باشد. يسيستمها

 

 ياست. هر چه ميزان پيچيدگ يكه در محاسبه منفعت سيستم نقش دارد پيچيدگ ياز عوامل ييك 

ما همواره بر  يبيشتر باشد، ميزان ريسك توسعه سيستم و ميزان ريسك عملكرد سيستم بيشتر خواهد بود. سع
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 - يسازمان يسيستمها يايجاد كنيم. عوامل موثر در پيچيدگ يكمتر يبا پيچيدگ يآن است كه سيستمها

 عبارتند از : يانسان

 هر چه ميزان مبادله اطالعات بين بخشها بيشتر  مختلف سيستم. يمبادله اطالعات بين بخشها

 سيستم نيز بيشتر است. يباشد، پيچيدگ

 .شود، با يكديگر از نظر منابع، يكه در سيستم انجام م يهر چه عمليات مختلف تداخل عمليات

، ميزان مند باشندبهره يتداخل باشد و از اجزاء مشترك يانجام دهندگان، زمان، مكان و.... دارا

 بيشتر است. يپيچيدگ

 .بيشتر است. يهر چه تمركز فعاليتها بيشتر باشد، پيچيدگ تمركز 

 .مختلف توزيع شود، و بخشها در  يهر چه فعاليتها و عمليات بين بخشها عمليات توزيع شده

 يپيچيدگ يكند وليعمليات كاهش پيدا م يخود مستقل باشند، پيچيدگ يانجام فعاليتها

 كند.يافزايش پيدا م يهماهنگ

 .تر هستند. پيچيده يادسته يبرخط، در ظاهر امر از سيستمها يسيستمها برخط بودن سيستم

برخط استفاده شود، اين  يسيستمها يپياده ساز يمناسب برا يكه از روشها ياما در صورت

 يخواهند داشت، زيرا عمليات استنتاج يادسته ياز سيستمها يبسيار كمتر يسيستمها پيچيدگ

 )با توجه به بعد زمان( بسيار پيچيده است. يادسته يدر سيستمها

 باال و هوش مناسب باشند  يكارائ يكه كاربران سيستم دارا ي. در صورتيكاربران نهائ يكارائ

اين  سيستم كم و در غير يو از افراد فعال و متعهد و مسئوليت پذير استفاده شود، پيچيدگ

 يابد.يسيستم افزايش م يصورت پيچيدگ

 كل سيستم  يبا پيچيدگ يرابطه اين پيچيدگ ها و عمليات پيچيده و قوانين پيچيده.پردازش

را منتقل  يسيستم اين پيچيدگ يدهنده يا طراحمستقيم است كه عوامل پردازش يدر صورت

 كنند. لزومًا اين رابطه وجود ندارد.

 سيستم  ياين موارد مستقيمًا در كاهش پيچيدگ سيستم در نصب و عمليات و آموزش. يسادگ

 نقش دارند.

 .توسعه سيستم نيز  يهر چه ميزان تغييرات در سازمان بيشتر باشد، ميزان پيچيدگ ميزان تغييرات

 كند.يافزايش پيدا م

 .شود.يم ياين تنوع منجر به افزايش پيچيدگ تنوع تراكنش 
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 ... 

 

هيئت مديره يك بيمارستان، قصد دارد كه يك سيستم جامع مكانيزه را در بيمارستان ايجاد كند.  

را به بيمارستان ارائه  ي، طرحيشود تا پس از بررسيبه همين منظور از يك تيم تحليلگر سيستم خواسته م

و موجود  يدست يهاكند كه رويهيبيمارستان، مشاهده م يياتعمل يهادهد. تيم تحليلگر، پس از مطالعه رويه

اطالعات در بيمارستان است. اين تيم  ينيست. تنها اشكال، ضعف در گردش و بايگان يااشكال عمده يدارا

بيمارستان را پوشش دهد به هيئت مديره ارائه  يجامع را كه تمام بخشها يپيشنهاد ايجاد يك سيستم توزيع

كند. ساختمان يافزارها مبادرت منرم يو طراح يساختمان كل يداده و پس از تصويب هيئت مديره به طراح

 شود :ياين سيستم در زير مختصرًا توضيح داده م

 

و چند  يدو بخش اصل ييستم بايد داراگردد، سيكه در بيمارستانها انجام م يبا توجه به عمليات 

 شود. يشود سازماندهيم يكه در بيمارستان پيش بين يكليه ايستگاههائ يباشد كه بر رو يبخش فرع

ها، ، كلينيكيپزشك يموجود در ايستگاهها كه در تمام بخشها ياز هر يك از كامپيوترها 

باشد يسيستم كه مربوط به ايستگاه م از يشود، بخشيو آزمايشگاهها نصب م يو جانب يادار يبخشها

در تمام  يبه ليست بيماران بستر يتوان به سرعت و به سادگياستفاده است. مثاًل از ايستگاه اطالعات مقابل

 بخشها دست پيدا كرد و امثال آن.

اطالعات موجود در سازمان را در كليهو كنترل يهمچنين مديريت بيمارستان بايد امكان دستياب 

 ترين اطالعات موجود را مشاهده و كنترل نمايد.يبتواند تا جزئكه يلحظه داشته باشد به صورتهر 

 سيستم عبارتند از : يدو بخش اصل 

 يو درمان يسيستم اطالعات بالين - 1

شده و يا بيماران مراجعه كننده به  ياز بستراعمدراين سيستم سوابق كليه بيماران 

 گيرد.يو در صورت نياز در اختيار پزشك معالج قرار م يكلينيك بيمارستان نگهدار

 بيماران بايد شامل موارد زير باشد: يكامپيوتراطالعات 

o .مشخصات بيمار 

o معالجات انجام شده.شرح 
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o .نتايج آزمايشات 

o وميزان آن.زمان مصرفشده به همراهمصرف يداروهاليست 

o يو غيره و حت ير نظير نوارقلببيماوضعيتياندازه گيرتجهيزات يتصاوير نمودارها 

 .يتصاوير راديولوژ

o بيمار. يعالئم حيات يهافرم 

o ... 

 يموجود در كليه بخشها و آزمايشگاهها يتمام اين اطالعات از طريق ايستگاهها 

 است. يبيمارستان قابل دسترس

 يسيستم اطالعات مال - 2 

منسجم و به هم  به صورت يو حسابدار يدر اين سيستم كليه عمليات گردش ريال 

مطرح در بيمارستان به  يهاگردد و محاسبه هزينه بيماران و ساير هزينهيپيوسته كنترل م

 و به سرعت قابل انجام است. يسادگ

 سيستم عبارتند از : يفرع يبخشها 

 .يو كارگزين يسيستم اطالعات پرسنل -1 

 .يسيستم حسابدار -2 

 .يسيستم انباردار -3 

 و متفرقه سازمان. يعموم يهاسيستم اطالعات پرونده -4 

 سيستم داروخانه بيمارستان. -5 

 .يسيستم فروشگاه تجهيزات پزشك -6 

 .يسيستم حضور و غياب كاركنان و كارت زن -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.نامه يسيستم مكاتبات و بايگان -13 
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 سيستم مديريت عمليات. -14 

 سيستم تله كنفرانسينگ )كنفرانس از راه دور(. -15 

 

 يطرف شود. ازيايجاد م PC يكامپيوترها ياز سيستمها به عنوان يك عنصر مستقل بر روهر يك 

 3و يا شبكه گسترده   2ياز يك شبكه محل 1ها به عنوان يك گره PCهر يك از 

ميگردد و هر سيستم ميتواند از طريق محيط شبكه با ديگر سيستمها ارتباط برقرار نمايد.ارتباط  يتلق

 مخصوص انجام ميگيرد. يهاكوتاه، از طريق كابل يها( در مسيرهاPCاز اين عناصر مستقل )بين هر يك

انجام ميگيرد.   4سرويس دهنده يعمليات كنترل تبادل اطالعات بين عناصر شبكه توسط تعداد 

چند  يويا كامپيوترها Mini يپردازش باشد از كامپيوترها يكه نياز به سرعت و حجم باال يموارد يبرا

 نشان داده شده است. 9-5شبكه بيمارستان در شكل  يپردازنده كوچك استفاده ميشود. شما

 

 

 ياساس كار اين سيستم بر سوابق بيماران استوار است. در واقع اطالعات بيماران چه بيماران بستر 

طريق قابل مشاهده  ها در اين سيستم ثبت و از هر دودر كلينيك يشده در بخشها و چه بيماران معالجه سرپائ

 است.

 باشد :ياين اطالعات شامل موارد زير م 

 گردد.يدر كلينيك كه توسط پزشك معالج ثبت م يبيماران سرپائ ياطالعات گزارش درمان 

 پذيرش بيمار.درهنگام ياطالعات ثبت شده مشخصات بيمار و سوابق بيمار 

                                                 
1 - Node  
2 -  LAN 
3 -  WAN 
4 -  SERVER 
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  نظير : يهائپرونده يدر بخشها ط يبيماران بستر يگزارش درماناطالعات 

o بخش( يبرگ پذيرش بيمار )داخل 

o يگزارش پرستار 

o يموارد مهم و حيات 

o دستورات پزشك 

o يبرگ سير بيمار 

o يبرگ عالئم حيات 

الزم به تذكر است كه هرگونه اطالعات ديگر كه به مقتضيات زمان الزم باشد تا در  

خاص ثبت گردد، بايد در سيستم قابل تعريف باشد و از اين لحاظ  يهارت فرمپرونده بيمار به صو

 سيستم بايد امكان تعريف هر گونه قالب پرونده جديد را داشته باشد.

 شده توسط بيمار و نيز مصرف يمصرف شده توسط بيمار. عمل ثبت داروها يليست داروها

 شود.يهمزمان انجام مدرخواست دارو از داروخانه هر دو به صورت خودكار و 

 شماي سيستم توزيعي جامع بيمارستان -9-5شكل
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 بيمارستان. يموجود در آزمايشگاهها ينتايج آزمايشات بيمار به صورت خودكار از سيستمها 

 بيمارستان به  يو آزمايشگاه يگيرهر يك از تجهيزات اندازه يخروج يتصاوير و نمودارها

 صورت خودكار.

كه در بيمارستان موجود  يازوسائل آزمايشگاهسيستم بايد اين قابليت را داشته باشد كه از هر يك 

دارد، تصاوير و اطالعات مربوطه را دريافت  يكامپيوتر يسيستمها يخود را برا ياست و امكان ارسال خروج

تواند ينيست و پزشك معالج م كاغذ بجز در موارد خاص يبه ارائه نتيجه بر رو ينمايد. بدين طريق ديگر نياز

ايستگاه موجود در بخش مشاهده نمايد. همچنين  ينتايج آزمايشات را بالفاصله پس از انجام آزمايش از رو

اوراق اين آزمايشات نيست و تمام نتايج  ينتايج و سوابق آزمايشات بيمار، نياز به نگهدار ينگهدار يبرا

 ه سرعت در هر لحظه قابل مشاهده است.و ب يانجام شده به سادگ يآزمايشات قديم

كاغذ چاپ كند،  يرا بر رو ياينكه عكس و نتايج عكسبردار ياسكن به جايتيمثاًل دستگاه س 

مانيتور بخش قابل  ياسكن از رويتيكند و تصوير سيمنتقل م ياين اطالعات را مستقيمًا به سيستم كامپيوتر

 مشاهده خواهد بود.

 نسبت به روش معمول دارد عبارت است از :كه اين روش  يمزايائ 

 يسرعت در انتقال اطالعات از آزمايشگاه به بخش، در موارد حيات. 

 مربوط به آن. يهابيمارستان و بالنتيجه هزينه يكاهش چشمگير حجم بايگان 

 .عدم امكان گم شدن نتايج آزمايشات 

 باشد.در چند سال قبل انجام شده  يكه حت يسريع به آزمايشات يدسترس 

 تر و مشاهده سريعتر توسط پزشك معالج.امكان مطالعه راحت 

شبكه دارند مشكل  يكه خود تجهيزات امكان ارسال نتايج را بر رو يدر مورد اتصال تجهيزات 

 فراهم گردد. يكه اين امكان را ندارند، بايد تمهيدات خاص ياتصال تجهيزات يبرا يوجود ندارد ول يچندان

 گردد عبارتند از :يكه اتصال آنها به سيستم پيشنهاد م يليست دستگاههائ 

  نوار قلب -الكترو كارديوگراف 

  نوار مغز -الكترو انسفالوگراف 

  تست اعصاب  -الكترو ميوگرافEMG 

  دستگاه اليزا -تجهيزات آزمايشگاه 

 در اتاق عمل  يبيهوش يگازها ياندازه گير -كاپالماكدستگاه 
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 اكو كارديوگراف 

 ترمپاس اكس 

 يسونوگراف 

 دستگاه تست ورزش 

 ويژه يبخشها يمانيتورها 

 اسكنيتيس 

 دستگاه فشارخون ديجيتال 

 ثابت و پرتابل - يراديولوژ يهادستگاه 

  بالد گازBLOD GAS - خون يوضعيت گازها 

  خون يوضعيت گازها -سديم پتاسيم 

 شكن كليهسنگ 

 وضعيت تنفس يگيراندازه - ياسپيرومتر 

 ونتيالتور 

 يفشار وريد يگيراندازه - يپيويس 

 ... 

الزم به تذكر است كه اطالعات مورد نظر زمانيكه توسط پزشك متخصص دستگاه، الزم دانسته  

 ينداشته باشد از ضبط آن خود دار يشود و زمانيكه اطالعات ارزش چندانيشود در پرونده بيمار ثبت م

 شود.يم

 

 گردد :يزير تشكيل م ياين سيستم از بخشها و ايستگاهها 

 ايستگاه پذيرش بيماران 

 بيمارستان يدهنده بانك اطالعات مركزايستگاه سرويس 

 پشتيبان -بيمارستان  يدهنده بانك اطالعات مركزايستگاه سرويس 

 يايستگاه كنترل عمليات بايگان 

 كلينيك يايستگاهها 
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 ايستگاه اورژانس 

 ها )در هر بخش حداقل يك ايستگاه(بخش يمركز يايستگاهها 

 ها )در هر بخش حداقل يك ايستگاه(سيار بخش يايستگاهها 

 آزمايشگاهها يايستگاهها 

 عمل يهااتاق يايستگاهها 

 مديريت بيمارستان ينظارت بخشها يايستگاهها 

 ايستگاه نظارت رئيس بيمارستان 

 

 يهوشمند كمك پزشك را داشته باشد به نحو ياين سيستم بايد امكان اتصال به سيستمها 

كه در صورت درخواست پزشك معالج اين سيستمها با استفاده از اطالعات و سوابق بيمار 

كه بتواند با استفاده از سوابق بيمار،  يبه تشخيص و معالجه بيمار كمك كنند. مثاًل سيستم

مربوطه  يجويز شده توسط پزشك را كنترل كند و در صورت خطرناك بودن داروت يدارو

 بيمار مورد نظر، هشدار الزم را صادر كند. يبرا

 قابل انجام  ياطالعات موجود در سيستم به سادگ يخودكار بر رو يها يانواع آمارگير

اده از اين نتايج و با استف يمورد نياز، به سادگ يو علم يپزشك يهاكه تحقيق يباشد به نحو

 اطالعات موجود انجام شود. ياز رو يآمار

 يديگر به هيچ عنوان مشكل يتغيير محل بيمار در بيمارستان و انتقال از يك بخش به بخشها 

 قابل انجام باشد. يرا در عمليات و اطالعات سيستم بوجود نياورد و به سادگ

 و در هر لحظه بتواند از وضعيت معالجه بيماران در  يرئيس بيمارستان و مديريت به سادگ

 بيمارستان كسب اطالع نمايد.

 

 يهائكند. كليه هزينهيو موارد هزينه در كل بيمارستان را كنترل م ياين سيستم چرخش نقدينگ 

شده توسط اين سيستم  يان بسترو چه در مورد بيمار يشود، چه در كلينيك بيماران سرپائيكه صرف بيمار م

 گردد.يثبت م
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شده صرف  ياز بخشها بستر يكه توسط بيمارستان پذيرش شده ودر يك يكه بر بيمار ياهر هزينه 

، عمل، داروها، يشود، اعم از هزينه تخت، لوازم مصرفيگردد توسط سيستم به صورت خودكار ثبت ميم

و ترخيص بيماران نيز به  يو نشده. همچنين عمليات حسابدارشده  يبينغذا، آزمايشها و ساير موارد پيش

انجام شده به سرعت محاسبه و  يهاگيرد و در هنگام ترخيص بيمار، كليه هزينهيصورت خودكار صورت م

 گيرد.يدر اختيار قرار م

 يهانهباشد نظير هزييدر كل بيمارستان كه به بيماران نيز مربوط نم يعالوه بر اين كليه چرخه ريال 

گردش در سيستم بايد قابل تعريف و انجام باشد. همچنين وضعيت يبخشها و ساير موارد به سادگ ياختصاص

 در بيمارستان درهرلحظه بايد توسط رئيس بيمارستان قابل مشاهده و كنترل باشد. يمال

 

 عبارتند از : يجانب يبخشها ياز سيستمها يبرخ 

 و متفرقه بيمارستان يعموم يهاسيستم اطالعات پرونده -1

در بيمارستان وجود دارد بايد در سيستم قابل تعريف كه يمختلف يهاانواع پرونده

 زير اشاره نمود : يهاتوان به پروندهيباشد. به عنوان مثال م

 .پرونده اموال بيمارستان 

 تجهيزات بيمارستان. يپرونده مشخصات فن 

 بيمارستان. يرات تجهيزات فنپرونده تعمي 

 بيمارستان. يتجهيزات فن يتعمير و نگهدار يپرونده قراردادها 

 تاسيسات بيمارستان. يتعمير و نگهدار يپرونده قراردادها 

 يدرمان يپرونده قراردادها. 

 يشخص يپرونده قراردادها. 

 .پرونده ساير قراردادها 

 ها.هزينهپرونده وام و كمك 

 ... 

يد مديريت بيمارستان را قادر سازد در هرلحظه بدون نياز به تماس با اين سيستمها با 

بيمارستان دست پيدا  يهابيمارستان به اطالعات موجود در كليه پرونده يكاركنان بخشها

 ها مطلع شود.كند و از وضعيت كليه پرونده
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 سيستم داروخانه بيمارستان -2

و  ي، فروش و عمليات ماليرداراين سيستم كنترل و مديريت عمليات تامين، انبا 

كند.اين سيستم عالوه بر اينكه به يدارو را در داروخانه بيمارستان كنترل م يحسابدار

 يموجود در بيمارستان از جمله سيستمها يكند با ساير سيستمهايصورت مستقل عمل م

مبادله اطالعات  يبيمارستان برا يمبادله دارو و سيستم حسابدار يموجود در بخشها برا

 مرتبط است. يو مال يحسابدار

بيمارستان به صورت خودكار انجام  يهمچنين عمل درخواست دارو از بخشها 

است از ايستگاه بخش مربوطه ليست  يبيمار كاف يدرخواست دارو برا يشود و برايم

يمار ثبت درخواست شود و با اينكار هم اطالعات مربوط به دارو در پرونده ب ياقالم داروئ

داروخانه ارسال  يدرخواست به صورت خودكار و ازطريق شبكه براگردد و هميم

 گردد.يگردد و هزينه دارو نيز در حساب بيمار مربوطه ثبت ميم

 يسيستم فروشگاه تجهيزات پزشك -3

و  ي، فروش و عمليات مالياين سيستم كنترل و مديريت عمليات تامين، انباردار 

كند.اين سيستم عالوه يرا در فروشگاه بيمارستان كنترل م يت پزشكتجهيزا يحسابدار

موجود در بيمارستان از جمله  يكند، با ساير سيستمهايبر اينكه به صورت مستقل عمل م

بيمارستان  يو سيستم حسابدار يمبادله تجهيزات پزشك يموجود در بخشها برا يسيستمها

 بط است )همانند سيستم داروخانه(.مرت يو مال يمبادله اطالعات حسابدار يبرا

 سيستم مديريت عمليات -4

در بيمارستان را انجام داده و به مدير اين امكان  ياين سيستم مديريت عمليات اجرائ 

دهد كه كارها و وظايف هر يك از كاركنان خود را تعريف كند و بدون ارتباط يرا م

، روند پيشرفت كار را كنترل يوتربا كاركنان و از طريق سيستم كامپي يمستقيم و حضور

شخص مربوطه صادر نموده و نيز گزارشات شخص  يرا برا ينمايد و دستورات جديد

را به صورت خودكار مربوطه را مطالعه نمايد. همچنين اين سيستم گزارشات افراد مربوطه

گزارشات توان به اين يكه بعدًا در صورت نياز م ينمايد. به نحويم يو بايگان يگردآور

كنترل  ينمود. اين سيستم ابزار كار مديريت برا يدست پيدا كرد و نيز آنها را طبقه بند

 كاركنان است.
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 عبارتند از : يجانب يبخشها يساير سيستمها 

 سيستم تله كنفرانسينگ )كنفرانس از راه دور( -5 

 يسيستم حسابدار -6 

 يسيستم انباردار -7 

 يو كارگزين يسيستم اطالعات پرسنل -8 

 يسيستم حضور و غياب كاركنان و كارت زن -9 

 سيستم حقوق و دستمزد پرسنل -10 

 سيستم تعيين موقعيت پزشكان -11 

 سيستم اطالعات -12 

 .يسيستم پذيرش بيماران بستر -13 

 ها.سيستم پذيرش و تعيين وقت كلينيك -14 

 هانامه يو بايگان يسيستم مكاتبات ادار -15

 

 سازمان  يكه در طراح ياز موارد يسازمان است. برخ يسيستم، طراح يطراح يهااز جنبه ييك

، شرح يمدت و كوتاه مدت، چارت سازماندرازمدت، ميان يبايد مشخص شود عبارتند از سياستها

تامين  يهاپرسنل، رويه ي، نظام پرداخت حقوق و مزايايو قانون يحقوق يهاوظايف كاركنان، رويه

 و نظاير آن. يانسان ينيرو يكنترل و ارزياب يهاپرسنل، رويه يو پشتيبان

 يآن فراهم گردد. موارد يبرا يمناسب يعملكرد مطلوب سيستم، بايد محيط و شرايط محيط يبرا 

رابط كاربر  ياستفاده از تجهيزات، طراح يفضا، طراح يها، طراحفرم ي، طراحيبايگان ينظير طراح

 سازمان. يمحيط عموم يو طراح يكامپيوتر ياافزارهنرم

 مكانيزه و خصوصيات آن توجه شود. بخصوص در  يسيستم بايد به سازمان سيستمها يدر طراح

 افراد. يمكانيزاسيون برا نديفرامناسب نسبت به  يها جامع و ايجاد ديدگاه يسيستمها يطراح

 در مكانيزاسيون سيستمها از مهمترين عوامل موفقيت يا شكست يك پروژه توسعه  يعوامل انسان

 يگير، عوامل موضعيو آموزش يسيستم است و بايد مورد توجه قرار گيرد. توجه به عوامل فرهنگ
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، عوامل موثر در تجزيه و تحليل و يروان - ينسبت به مكانيزاسيون، عوامل بهداشت يانسان ينيرو

كار با سيستم در  يبرا يانسان يمند كردن نيروسيستم، امنيت و اعتبار و عالقه يسازو پياده يطراح

 كنند.يرا ايفا م ياين ميان نقش بسزائ

 سيستم افزايش يابد، ميزان ريسك توسعه سيستم و ميزان ريسك عملكرد  يهر چه ميزان پيچيدگ

سيستم باشد. يما بر كاهش پيچيدگ يبايد سع يسيستم بيشتر خواهد بود. بنابر اين در طراح

 
 


