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ان في خلق السموات و االرض و اختالف اليل و النهار و الفلك التي تجري في البحر بما ينفع
الناس و ما انزل اهلل من السماء من ماء فاحيا به االرض بعد موتها و بث فيها من كل دابه
و تصريف الرياح و السحاب المسخر بين السماء و االرض اليات لقوم يعقلون

محققا در آفرينش آسمانها و زمین ،آمد و شد شب و روز ،و كشتیهائی كه در دريا به سود مردم در
حركتند ،و آبی كه خداوند از آسمان نازل كرده ،و با آن زمین را پس از مرگ زنده نموده ،و انواع
جنبندگان را در آن گسترده ،و در تغییر مسیر بادها و ابرهائی كه میان زمین و آسمان مسخرند ،نشانههائی
است براي مردمی كه عقل دارند و میانديشند.
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انا كل شيء خلقناه بقدر

طراحي سيستم ،پيچيدهترين بخش فعاليت تجزيه و تحليل سيستمها است .براي انجام طراحي يك
سيستم سازماني  -انساني ،تحليلگر و طراح بايد از ماهيت ،روشها و ابعاد طراحي سيستم با اطالع باشند .در
اين كتاب ،مختصرًا سعي در معرفي ماهيت طراحي سيستم ،بيان روشهاي طراحي ،و شناسائي ابعاد طراحي
داريم .بيان طراحي در يك بخش جداگانه و بصورت مجزا از كتاب فرايند عمومي تجزيه و تحليل و طراحي
سيستمها  ،به معناي جدا بودن اين دو مبحث نيست .بلكه طراحي بخشي از فرايند تجزيه و تحليل سيستم است.
تنها به دليل تنوع و پيچيدگي و حجم زياد مباحث آن ،اين تفكيك صورت گرفته است.
خواننده محترم بايد توجه داشته باشد كه مطالب اين كتاب ،محدودتر از آن است كه مانند دو
كتاب قبلي به عنوان يادگيري مطرح شوند .مباحث مطرح شده در دو كتاب گذشته نسبتًا مبسوط بود و كليه
موارد نياز يك تحليلگر را شامل ميشد .اما مباحث مطرح شده در اين كتاب تنها يك معرفي است .در
صورتي كه بخواهيم طراحي سيستم را كامالً مورد بحث و تشريح قرار دهيم ،به چندين برابر حجم توضيحات
و مثالهاي مطرح شده نياز است كه بدين ترتيب از حجم يك كتاب درسي دانشگاهي خارج است .لذا
يادگيري مباحث و مراجعه به متون ديگر به خواننده محترم واگذار ميشود.
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در اين فصل ،با ماهيت و خصوصيات عمومي طراحي آشنا شده و چگونگي فرايند طراحي يك
سيستم مورد بحث قرار ميگيرد .راهكارهاي عمومي براي انجام طراحي سيستم مطرح ميشود و خواننده
براي شروع كردن و به ثمر رساندن طراحي سيستم راهنمائي ميشود .در اين فصل چگونگي مدل كردن يك
سيستم براي استفاده در طراحي ،مورد بحث قرار ميگيرد و ابعاد مدل كردن و انواع مدلهاي سيستم مطرح
ميشود .همچنين برخي از نمودارهاي مورد استفاده در مدل سازي سيستم مختصرًا معرفي ميشوند.

با توجه به كليدي بودن اين مباحث از طراحي ،و مشخص شدن چهارچوب كلي طراحي در اين
فصل ،سعي بر آن شده كه در اين فصل توضيحات و مباحث ،با تشريح نسبتًا مناسب و ذكر مثالهاي قابل
لمس انجام شود .اين شيوه در فصول بعدي مشاهده نخواهد شد .لذا در مطالعه فصول اين كتاب ،مطالعه اين
فصل داراي اهميت بسياري است .اين فصل راه و رسم كلي طراحي را به شما ميآموزد و فصول بعدي تنها
به معرفي ابعاد و جوانب طراحي ميپردازند .مطالب اين فصل نسبتًا تشريحي است .بنا بر اين خواننده محترم
در صورت يادگيري اين مباحث ،ميتواند از مطالب فصول بعدي نيز استفاده كرده و در طراحي ،گليم خود
را از آب بيرون بكشد .اما نقص در يادگيري مطالب اين فصل ،باعث سردرگم شدن در هنگام مطالعه فصول
بعدي است.

 -1-1شناخت طراحي
 -2-1چگونگي طراحي
 -3-1چند نكته در طراحي سيستمها
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-4-1
-5-1
-6-1
-7-1
-8-1

رهنمودهائي براي طراحي
خروجي طراحي
فرايند طراحي  -مدلسازي
برخي از نمودارهاي مورد استفاده در مدلسازي
طراحي مبتني بر مدل سيستم

اين اولين سئوالي است كه شما از خود ميپرسيد .آيا طراحي همان نقاشي است؟! آيا طراحي يعني
نقشه كشي؟! حتمًا ميدانيد كه اينطور نيست .پس اين فعاليت عجيب و غريب چيست كه ما دائمًا از آن
صحبت ميكنيم؟
براي شناختن مفهوم طراحي ابتدا الزم است تا عواملي را كه در فرايند طراحي وجود دارند
بشناسيم .1اين عوامل عبارتند از:


 .شخصي كه فرايند طراحي را انجام ميدهد .طراحي فرايندي است كه كامالً به شخص
طراح بستگي دارد .شايد فرايندي مانند آشپزي چندان به آشپز مربوطه بستگي نداشته باشد ،بلكه
اصل دستورالعمل و مواد پخت غذا است .يعني اگر چند آشپز مختلف ،با استفاده از مواد يكسان،
دقيقًا دستورالعمل پخت يكساني را انجام دهند ،غذاهاي پخته شده مشابه خواهد بود (به لفظ
دقيقًا توجه كنيد) .اما طراحي چنين خصوصيتي ندارد .يعني اصوالً دستورالعمل واحد و قطعي
براي آن وجود ندارد .وقتي يك دستورالعمل براي كشيدن يك تابلو نقاشي توسط افراد مختلف
اجرا ميشود ،نقاشيهاي حاصله احتماالً (يا قطعا) شبيه هم نخواهد بود .زيرا افكار و روحيات هر
فرد ،در كشيدن آن نقاشي نقش موثري را ايفا ميكند .به همين ترتيب نيز طراحي يك سيستم با
توجه به افكار ،ساليق و روحيات شخص طراح شكل ميگيرد .دو طراحي براي يك سيستم
واحد كه توسط دو نفر مختلف انجام شود كامالً با هم متفاوت خواهند بود .از همين رو ،توجه
به اينكه چه كسي كار طراحي را انجام ميدهد و ميزان خالقيت ،ابتكار ،تجربيات و توانائيهاي

 - 1توجه به اين نكته ضرورى است كه بحث ما پيرامون كلمه طراحى ،تنها از ديدگاه طراحى سيستمهاى
سازمانى  -انسانى انجام مىشود ،در حالى كه اين كلمه ،كاربرد وسيعى در علوم و زمينههاى مختلف،
بخصوص در زمينههاى مهندسى دارد.

مبانی طراحی سیستم ها 17 /

فكري وي ،در كيفيت طراحي ارائه شده بسيار موثر است .اگر در يك كتاب آشپزي در
دستورالعمل پخت نيمرو ،مواد الزم زير نوشته شده باشد ،قطعًا تعجب خواهيد كرد:
 oتخم مرغ  1 .. ...............................................................................عدد
 oنمك  .. .................. ...........................................................مقدار الزم
 oروغن ..................................................................................مقدار الزم
 oآشپز  1 ........................................................................................عدد
اما براي طراحي يك سيستم ،مواد الزم عبارتند از:
 oسازمان  1 .......................................................................................عدد
 oمستندات مطالعه سيستم موجود و نيازها و معيارهاي ارزيابي  ..مقدار كافي
 oكاغذ و خودكار و  ...............................................................مقدار كافي
 oوقت و بودجه  .......................................................................مقدار كافي
 oطراح  ...................................................................................تعداد الزم



طراحي سازماندهي است .در سازماندهي ،جايگاه هر عنصر و خصوصيات آن و
چگونگي ارتباط عناصر با يكديگر مشخص ميشود .فرمانده يك ارتش ،در سازماندهي آن،
محل استقرار لشگرهاي تحت امر خود را مشخص ميكند و تعيين ميكند كه هر يك از لشگرها
چگونه بايد در عمليات جنگي عمل كنند و هر يك چه وظيفهاي دارند .همچنين وي مشخص
ميكند كه هر يك از لشگرها و گردانها چگونه با لشگرها و گردانهاي ديگر در ارتباط باشند.
در طراحي يك سيستم نيز طراح ،عناصر ،اجزاء ،پرسنل ،منابع ،فرايندها و ساير عوامل موجود
در يك سيستم را سازماندهي ميكند و مشخص ميكند كه هر يك در چه موقعيت فيزيكي يا



منطقي 1بايد قرارگيرند و هر يك چگونه بايد عمل كنند و با ساير اجزاء ارتباط بر قرار كنند.
آنچه كه مورد طراحي قرار ميگيرد.



طراحي بر اساس اهداف سيستم انجام ميشود .به عبارت ديگر طراحي بايد
بصورتي انجام شود كه سيستم طراحي شده به اهداف خود دست يابد .اهداف سيستم در هنگام
تعيين نيازهاي سيستم در فاز مطالعه و طراحي سيستم جديد تعيين ميشود.

 - 1مفهوم موقعيت فيزيكى و منطقى ،جلوتر در مباحث مربوط به مدل فيزيكى و منطقى مورد بحث قرار
مىگيرد.
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مهمترين عامل محدود كننده يك سيستم ،منابعي است كه توسط سيستم قابل استفاده و
در دسترس است .منابع سيستم ،مجموعه عوامل داخلي يا خارجي است كه فعاليت سيستم با
استفاده از آنها انجام ميشود .طراحي دو سيستم با نيازها و خصوصيات كامالً مشابه ،ولي با منابع
متفاوت ،ميتواند باهم داراي تفاوتهاي اساسي باشد .وقتي ميخواهيد براي يك مسافرت در
تعطيالت برنامهريزي كنيد ،در دو حالت زير از دسترسي به منابع ،دو طرح كامالً متفاوت ارائه
خواهيد كرد:

حالت اول  100000 -تومان بودجه در نظر گرفتهايد ،اتومبيل شخصي مناسب داريد ،اداره شما يك
آپارتمان با تمام امكانات در شهر مورد نظر در اختيار شما قرار ميدهد.
حالت دوم  20000 -تومان بودجه در نظر گرفتهايد ،اتومبيل شخصي نداريد ،بليط قطار پيدا
نميشود ،هتلها و مسافرخانههاي ارزان قيمت در دو ماه اخير جاي خالي ندارند.
فرايند طراحي ،مبتني بر منابع موجود انجام ميشود بنابراين در هنگام طراحي بايد منابع مشخص
شده باشد.



در طراحي ،فرايندها و فعاليتهائي كه در سيستم بايد انجام شود ،مشخص ميشود.
فرايندهائي كه بايد انجام شوند تا سيستم به نحو مطلوب عمل كند و به اهداف خود دست يابد.
در يك سازمان ،از كوچكترين فرايند نظير ارسال يك نامه از يك واحد به واحد ديگر گرفته تا
فرايندهاي پيچيده نظير فرايند خريد (شامل درخواست خريد و استعالم ،خريد ،عمليات
انبارداري ،عمليات حسابداري خريد) در هنگام طراحي مشخص ميشود.



بايد مشخص شود كه سيستم چه خروجيهائي را بايد ارائه كند.



براي دستيابي به خروجيها بايد چه چيزهائي به سيستم وارد شود؟





در هنگام طراحي بايد مشخص شود ،چه عناصري در سيستم بايد وجود
داشته باشند و هر يك داراي چه خصوصيتي هستند؟
چه ارتباطي بين عناصر موجود در سيستم وجود دارد؟
طراحي هر سيستم با توجه به محيط انجام ميشود .بايد عوامل محيطي و محدوديتها و
شرايطي كه سيستم بايد در آن شرايط فعاليت كند ،در طراحي در نظر گرفته شوند .بنا بر اين،
بايد محيط سيستم كامالً شناسائي شده باشد .طراحي بايد به نحوي انجام شود كه نه محيط مشكلي
براي فعاليت سيستم ايجاد كند و نه سيستم محيط را دچار مشكل كند.
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با توجه به اين عواملي كه براي طراحي ذكر شد ،تعريف ما از طراحي عبارت خواهد بود از:
"سازماندهي و تعيين عناصر سيستم و روابط آنها ،منابع و فرايندها در جهت استحصال
خروجيها از وروديها ،در تقابل با محيط ،در جهت دستيابي به اهداف سيستم ،با توجه به
ساليق ،ديدگاهها ،تفكر ،خالقيت و هنر طراح".
و در يك تعريف مختصر و خالصه:
"سازماندهي عناصر سيستم در محيط ،براي دستيابي به اهداف ،توسط طراح".

با توجه به اينكه در تعريف طراحي ،بر خصوصيات و توانائيهاي طراح تاكيد شده بود و سالئق و
افكار و خصوصيات وي مستقيمًا بر طراحي انجام شده نقش موثري را خواهد داشت ،چه كسي ميتواند يك
طراح خوب باشد؟ يك طراح خوب كيست؟
در يك جمعبندي مختصر ،طراح داراي خصوصيات زير است:
 خالقيت.
 ابتكار.

 جديت.

 پشتكار.

 اراده و مصمم بودن.
 دانش و تخصص در زمينه مربوط به كار و زمينههاي جنبي و مربوط.
 توانائي تفكر و تعمق.
 توانائي تجسم.

 توانائي نتيجهگيري و جمعبندي.
 تجربه.

 توجه به نظرات افراد ديگر.
 قاطعيت.

 وسعت ديد.

 انعطافپذير.
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 منظم.

 با رفتار و فعاليت سازمانيافته و با برنامهريزي.
 قدرت بيان شفاهي و كتبي افكار و عقايد.
 خونسرد.

 قدرت محاوره و برقراري ارتباط با ساير افراد.
 قدرت تشخيص عميق.
اگر بخواهيم همه اين خصوصيات را در يك جمله خالصه كنيم ،ميتوانيم بگوئيم:
"طراحي يك هنر است و طراح يك هنرمند".
شخصي ميتواند فرايند طراحي را انجام دهد كه يك هنرمند باشد .يك هنرمند بايد خصوصيات
فوقالذكر را دارا باشد (يك هنرمند در زمينه طراحي سيستمهاي سازماني  -انساني).

براي انجام طراحي  ،طراح بايد عوامل و مستندات زير را در اختيار داشته باشد و بر اساس آنها
طراحي را انجام دهد:

 اهداف سيستم جديد.
 وضع سيستم موجود.

 مشكالت سيستم موجود.
 نيازها.

 معيارهاي ارزيابي.

 عوامل و شرايط و پارامترها.
 محيط.

 محدوديتها.
 منابع.
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شكل -1-1فرايند طراحي مبتني بر عوامل ذكر شده
نكته مورد توجه در مورد پارامترها آنست كه پارامترها معموالً به عنوان بخشي از محيط سيستم در
نظر گرفته ميشوند .مثالً در يك سازمان اداري ،ساعتكار ،زمان پيك كاري ،تعداد مراجعان و امثال آن
جزء پارامترها محسوب ميشوند و در مستندات سيستم موجود و يا نيازهاي سيستم جديد درج شدهاند.
طراح با دانستن عوامل فوق الذكر و در نظر گرفتن اهداف سيستم جديد ،و نيز دانستهها ،معلومات،
تجارب و خالقيت خود ،تجسمي از سيستم را در ذهن خود ايجاد ميكند و بر اساس آن ،طرحي از سيستم
ارائه ميكند (شكل  .) 1-1طراح طرح ارائه شده را با اهداف ،نيازها ،معيارها ،محيط ،محدوديتها و منابع
محك ميزند و كارائي آن را ميسنجد .اگر طرح ارائه شده با اين موارد تطابق نداشته باشد ،طراح اصالحاتي
در آن اعمال ميكند و مجددًا آن را با همان موارد محك ميزند .اين چرخه آنقدر ادامه پيدا ميكند كه
طرح ارائه شده از تمام جنبهها قابل قبول باشد (شكل .)2-1

طراحي يك فرايند حل مسئله و تصميمگيري است .در اينجا بايد تفكيكي بين حل مسئله و
تصميمگيري قائل شد .حل مسئله فرايندي است كه راهحلهاي ممكن براي ايجاد سيستم بإتوجه به معيارها و
نيازها را مييابد .ممكن است بيش از يك راه حل عملي با توجه به منابع و معيارها و عوامل موجود وجود
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شكل -2-1فرايند طراحي -چرخه ارائه طرح ،ارزيابي و اصالح ،تا حصول كيفيت نهايي
داشته باشد .وقتي ميخواهيد به تعطيالت برويد ،با توجه به بودجه ،مدت مرخصي ،وضعيت آب و هوا و....
ممكن است چند امكان وجود داشته باشد .وظيفه طراح ،يافتن راه حلهاي ممكن است .اما اينكه كداميك از
راه حلها انتخاب شود ،فقط بر عهده طراح نيست .تمام اعضاي خانواده شما در اين باره نظر خود را اعالم
ميكنند و ممكن است انتخاب نهائي توسط همسر شما انجام شود .در سازمان نيز طراح ،بهترين راه حلها و
مواردي كه درصد موفقيت آنها بيشتر از ساير راهها است ،تعيين كرده و در يك مجموعه انتخابي 1به مديريت
ارائه ميكند .مديريت در نهايت ممكن است راه حل مناسب را از بين راه حلها انتخاب كند (شكل .)3-1
البته در برخي از موارد نيز طراح با توجه به راه حلهاي موجود ممكن است لزومي به اينكار نبيند و خود راسًا
به تصميمگيري اقدام كند .2اين موضوع بستگي به شرايط وخصوصيات مسئله دارد.
براي حل مسئله بايد از روشي سازمان يافته و مشخص استفاده كرد .حل يك مسئله بزرگ از حل
صدها مسئله كوچكتر تشكيل ميشود .طراح ابتدا با مسئله پيچيدهاي سروكار دارد كه الزم است تا اجزاي
آن مشخص شود( .شكل  4-1نشان دهنده چگونگي انجام اين فرايند است) .تنها مشخص كردن اجزاء كافي
نيست ،بلكه رابطه بين اجزاء و ساختمان آن نيز بايد مشخص شود .پس از آن طراح ميتواند براي هر يك از
اجزاي مسئله ،راه حلي را مشخص كند .تصميمگيري در انتخاب راه حل مناسب در اين نقطه انجام ميشود.
طراح ممكن است براي حل زير مسئله  ،Eچند راه مختلف ارائه دهد و يكي از آنها توسط مديريت به عنوان
راه حل  Eانتخاب شود .اما راه حلهاي مطرح شده هنوز سازمان نيافتهاند و هر يك به صورت مجزا براي حل
Choice Set - 1
 - 2در چنين مواردى طراح بايد عواقب مسئله را نيز مد نظر داشته باشد و از اقدام خود مطمئن باشد
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شكل -3-1حل مسئله و تصميم گيري
هر يك از اجزاي سيستم كاربرد دارند .بايد راه حلها بهگونهاي با هم تركيب شوند كه حل كل مسئله ممكن
شود .براي اينكار طراح همان فرايندي را كه براي شكستن مسئله انجام داده بود به صورت معكوس طي
ميكند .يعني با سرهم كردن راه حلها و تعيين ساختمان راه حل ،راه حل پيچيده را براي حل مسئله پيچيده
ايجاد ميكند .بايد توجه داشت كه ساختمان راه حل ،لزومًا همانند ساختمان مسئله نيست .ولي بايد با آن
تطابق داشته باشد.
فرض كنيد ميخواهيد خانه قديمي خود را بازسازي كنيد .لولهها تركيدگي و پوسيدگي فراوان
دارند .بخاري و آبگرمكن نفتي بوده است ،اما جديدًا به منزل شما انشعاب گاز شهري داده شده است.
ديوارها احتياج به مرمت و رنگ دارند .همچنين شما قصد داريد تغييراتي را در محل ظرفشوئي آشپزخانه
بدهيد .اجزاء مسئله در اينجا عبارتند از:

 رفع تركيدگي لولهها

 تغيير سيستم گرمايش
 مرمت و رنگ ديوارها

 تغيير محل ظرفشوئي آشپزخانه
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شكل -4-1فرايند حل مسئله ][PCC90

پس از آن بايد ارتباط بين اجزاء و ساختمان مسئله را مشخص كنيد .شكل  5-1نشان دهنده اين
ساختمان است .در اينجا حالتهاي انتخابي كه معمار در جلو شما قرار ميدهد تا تصميمگيري كنيد عبارتند
از:
الف  -لولهكشي
 توكار

 روكار
ب  -سيستم گرمايش

 بخاري و آبگرمكن گازي
 شوفاژ

ج  -رنگ ديوارها

 كاغذ ديواري
 رنگ (چه رنگي ؟)

مبانی طراحی سیستم ها 25 /

شكل -5-1ساختمان مسئله در مثال تعمير و بازسازي خانه
شما لوله كشي روكار را ترجيح ميدهيد و شوفاژ را براي سيستم گرمايش و رنگ سفيد را براي
ديوارها انتخاب ميكنيد .بايد توجه داشته باشيد كه اجزاي مختلف مسئله با هم ارتباط دارند .يعني وقتي
سيستم حرارتي خاصي نظير شوفاژ يا استفاده مستقيم از گاز انتخاب ميشود ،لولهكشي نيز با توجه به آن
انجام ميشود .در همان شكل  ،5-1ارتباطات بين اجزاء نشان داده شده است .با در نظر گرفتن راه حلهاي
مطرح شده ،ساختمان نهائي راه حل در شكل  6-1نشان داده شده است .همانطور كه مشاهده ميشود ،اين
راه حل دقيقًا همان ساختمان مسئله را ندارد ،اما بسيار به آن شبيه است و تطابقي را ميتوان بين اجزاي آنها
برقرار نمود .نكته بعدي آنست كه ساختمان راه حل مطرح شده ،تقدم و چگونگي كار را نشان نميدهد.
يعني معلوم نيست كه اول ديوار رنگ ميشود يا لولهكشي انجام ميشود .بحث پيرامون چگونگي انجام كار
را در صفحات آينده مورد بحث قرار خواهيم داد.
با جمعبندي مطالب بيان شده ،روش عمومي حل مسئله ،همانطور كه در فصل سوم از كتاب فرايند
عمومي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها نيز مطرح شد ،در مراحل زير خالصه ميشود:
 -1تعيين مسئله به صورت واضح و شناسائي و رفع نكات مبهم .به گونهاي كه اگر مسئله را براي
شخص ديگري توضيح دهيد ،به سادگي متوجه شود.
 -2تفكيك مسئله بزرگ به مسئلههاي كوچكتر ،تا حدي كه مسائل كوچك حاصله به سادگي
و بدون هيچ ابهامي قابل حل باشند.
 -3تجزيه و تحليل مسئله در حالتهاي احتمالي ممكن.
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شكل -6-1ساختمان راه حل در مثال تعمير و بازسازي خانه
 -4بررسي و ساده كردن راه حلها و حالتهاي مشابه و متضاد ،براي حذف برخي حالتهاي ممكن.
 -5برسي اهميت هر يك از راه حلها و خصوصيات آنها و مزايا و معايب هر يك.
 -6انتخاب بهترين راه حل.
 -7راه حل انتخاب شده براي مسائل كوچك را در حل مسئله سطح باالتر بكار ببريد و در
صورت لزوم مجددًا راه حل مسئله كوچكتر را مورد بررسي و تغيير قرار دهيد تا با راه حل
مطرح در سطح باالتر سازگار باشد.

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

 نقاط تصميمگيري .نقطه تصميمگيري نقطهايست كه در آن يك فرد يا يك مكانيزم خودكار
بايد به عنوان واكنش در مقابل اطالعات ورودي ،تصميمگيري نمايد .نقاط تصميمگيري نقاط
كليدي يك سيستم هستند .1در شكل  ،7-1فعاليتهاي بررسي اعتبار درخواست كننده ،تشخيص
ضرورت و اولويت ،تامين اعتبار ،كنترل كيفي كاال نقاط تصميمگيري هستند.

 - 1توضيحات مندرج در فصل  2-2را پيرامون نقاط تصميمگيرى به ياد بياوريد.
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شكل -7-1مراحل و چگونگي فرايند خريد در يك سازمان
 نقاط كنترل نقاط كنترل نقاطي هستند كه كنترل عملكرد فعاليتها و عناصر موجود در سيستم
در آن نقاط قابل انجام است .مثالً هنگام تحويل كاال به درخواست كننده در يك سيستم
انبارداري ،ميتوان وضعيت كاالي تحويلي و هويت فرد تحويل گيرنده را كنترل نمود.
بنابراين ،نقطه تحويل كاال يك نقطه كنترل است .معموالً در تمام نقاط تصميمگيري ،كنترل
نيز اعمال ميشود .مثالً در همان شكل  7-1كليه نقاط چهارگانه تصميمگيري ،نقطه كنترل نيز
هستند .اما عالوه بر آن ،كنترل ميتواند در بخشهائي غير از نقاط تصميمگيري نيز انجام شود.
(همانند همان نقطه تحويل كاال به درخواست كننده).

 سلسله مراتب اجزاء و عناصر سيستم و ارتباط بين اجزاء.
 اولويتها .طراح بايد مشخص كند كه در سيستم مورد نظر چه چيزهائي داراي اولويت بيشتري
هستند .مثالً  :وقت انسان بر وقت رايانه ارجحيت دارد ،يا وقت ارباب رجوع ارزش بيشتري تا
وقت پرسنل دارد ،وقت متخصص بر وقت غيرمتخصص داراي ارجحيت است ،صرفهجوئي
در هزينه بيشتر از سرعت انجام كار اهميت دارد.
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 وظايف غير ضروري و تكراري .طراح بايد مشخص كند كه چه كارهائي الزم نيستند و يا
اينكه چه كارهائي بصورت تكراري انجام ميشوند و ميتوانند حذف شوند.

 كوششهاي بيجهت .بسياري از اوقات ،فعاليتهائي كه در يك سازمان پيرامون يك عمل خاص
انجام ميشود ،جهتگيري و هدف مشخصي ندارند .مثالً در يك سازمان ،فرمهاي مختلفي
پيرامون صدور مجوز تكميل و بايگاني ميشوند .اما معلوم نيست كه اين فرمها چگونه استنتاج
ميشوند و چگونه مورد بررسي و دستيابي قرار ميگيرند و اصالً كجا از اين اطالعات استفاده
ميشود.

 وظايف نامربوط .برخي از فعاليتها كه توسط يك واحد انجام ميشوند ،از وظايف واحد
ديگري است .طراح بايد چنين مواردي را بيابد و در طراحي بگونه مناسب آنرا اصالح كند.

 تقسيم كارهاي غيرمنطقي .برخي اوقات حجم و نوع كار به صورت نامناسبي بين بخشهاي
مختلف يا افراد مختلف تقسيم ميشود.

 كاري كه معلول انجام ناقص كار در ساير واحدها باشد .طراح بايد توجه كند كه بسياري از
كارها در اثر عملكرد نامطلوب واحد ديگر انجام ميشود .مثالً وقتي واحد فني ،عمليات
سيمكشي را به نحو مناسب و با سرعت كافي انجام نميدهد ،واحد رايانه يكي از پرسنل خود
را به اين امر ميگمارد .بنابراين ،اصالح بايد در فعاليت واحد فني انجام شود و از در نظر گرفتن
فردي براي اين كار در واحد رايانه خودداري شود.

دو چيزي كه اساس و شالوده يك سيستم سازماني  -انساني را تشكيل ميدهد ،وظيفهها و فعاليتها
هستند .وظيفهها ،مجموعه كارهائي است كه يكي از موجوديتها و عناصر ،مانند پرسنل يا يكي از واحدها در
طي فعاليت روزمره خود بايد انجام دهد .مثالً وظيفه يك پرسنل ميتواند بررسي نامههاي رسيده و ارجاع به
واحد ذيربط پس از ثبت در دفتر گردش نامهها باشد .وظيفه يك واحد انبارداري نيز ميتواند نگهداري كاال،
ثبت عمليات ورود و خروج كاال و انبارگرداني باشد .يك وظيفه خاص ،مربوط به يك شخص يا واحد
خاص است.
اما فعاليتها يا فرايندها ،كارهائي است كه براي دستيابي به يك هدف خاص بايد انجام شوند .مثالً
فرايند خريد كاال .در اين فرايند ،فعاليتهائي كه براي خريد يك كاال بايد انجام شوند مشخص ميشود .اين
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فعاليتها لزومًا به شخص يا واحد خاص منحصر نيست ،بلكه هر قسمت از اين فعاليتها توسط بخشهاي مختلف
انجام ميشود .مثالً همان فرايند خريد كاال توسط واحدهاي زير انجام ميشود (شكل : )7-1
 واحد درخواست كننده
 مديريت سازمان
 واحد تداركات

 واحد حسابداري

 واحد انبارداري و اموال
با توجه به اين موضوع ،طراحي سيستم بايد هر دو جنبه فعاليتها و وظيفهها را مشخص كند .اما اينكه
كدام يك از اين دو جنبه به عنوان جنبه مبنا در نظر گرفته شود ،بر اساس سياست طراحي مشخص ميشود.
دو سياست متفاوت در طراحي وجود دارد:
برخي از طراحان ،طراحي خود را به صورت وظيفهگرا انجام ميدهند .يعني مشخص
ميكنند كه چه پرسنلي وجود دارد و وظايف هر يك از اين پرسنل چيست .سپس با توجه به اين
وظايف ،مشخص ميشود كه انجام يك فرايند يا فعاليت بايد توسط كداميك از پرسنل انجام
شود.
در اين شكل از طراحي ،اول فعاليتهائي كه بايد در سازمان انجام شود مشخص ميشود ،و
سپس با توجه به فعاليتهاي مورد نظر تعيين ميشود كه چه پرسنل و واحدهائي براي انجام كل
فعاليتهاي سازمان مورد نياز است.
طراحي فعاليتگرا داراي مزاياي غير قابل انكاري نسبت به طراحي وظيفهگرا است .طراحي
فعاليتگرا بر منطق "سيستم براي توليد خروجيها" عمل ميكند .يعني براي اينكه خروجيهاي مورد نياز را
داشته باشيم ،بايد مشخص كنيم كه چه وروديهائي را بايد به سيستم بدهيم .اين روش كه با عنوان روش
"طراحي مبتني بر خروجي" نيز شناخته ميشود ،كليه ساختمان سيستم را بر مبناي نيازهاي خروجي سيستم
ايجاد ميكند ،زيرا اصل سيستم ،براي توليد خروجيهاي آن است .در حالي كه در روشهاي قديمي برعكس
عمل ميشد .يعني ابتدا وروديهائي كه به سيستم داده ميشد مشخص ميگرديد و بر اساس آن خروجيها
توليد ميشد .ما مشخص ميكنيم كه چه فعاليتهائي بايد انجام شود و بر اساس آن ،ميزان پرسنل مورد نياز و
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خصوصيات و وظايف آنها را مشخص ميكنيم .سيستمهاي طراحي شده به اين شيوه ،كارائي بيشتري نسبت
به طراحي وظيفهگرا داشته و منابع انساني كمتري را صرف ميكنند .تداخل وظايف كمتر و سرعت انجام
فعاليتها بيشتر است.
اما البته در برخي موارد ،طراح مجبور است كه به شيوه وظيفهگرا ،طراحي خود را انجام دهد .زيرا
برخي اوقات پرسنل رسمي موجود در سازمان بايد حفظ شوند و نميتوان پرسنل موجود را اخراج و يا
جايگزين كرد و اجازه استخدام نيز موجود نيست .بدين ترتيب ،طراح با استفاده از پرسنل موجود ،فعاليتهاي
الزم را سازماندهي ميكند .در چنين حالتي ،در صورتي كه سازماندهي پرسنل و وظايف آنها براي انجام
فعاليتها مناسب نباشد ،طراح بايد حتي االمكان سعي كند ،با جابجا كردن و تغييراتي در وظايف پرسنل،
مشكل طراحي را حل كند .البته در اين مورد بايد به توانائيهاي افراد توجه داشته باشد و همواره ارتقاء سطح
شغلي در نظر گرفته شود .يعني افرادي كه كارشان تغيير ميكند ،بايد بتوانند كار جديد را انجام دهند و نيز
نسبت به شغل قبلي ،شغل سطح باالتري را (چه از نظر كارگزيني و چه از نظر عرفي) اتخاذ كنند .چه كاهش
سطح شغلي پرسنل ،عمالً به هيچ عنوان در سازمان پذيرفتني نيست.

رويههاي موجود در يك سيستم مستقل نيستند .بسياري از رويهها با هم ارتباط دارند و بخشي از
يك رويه با بخشي از رويه ديگر مشترك يا مرتبط است .طراح در هنگام طراحي بايد ارتباطات بين رويههاي
مختلف را مشخص كند .مثالً در يك سيستم ،رويههاي خريد ،ثبت سفارش ،پرداخت و تحويل انبار باهم
داراي اشتراكات و ارتباطاتي هستند .طراح بايد اين ارتباطات و اشتراكات را مشخص كند و با توجه به آن
مجموعهاي از رويهها را كه به هم مرتبط هستند در يك "دسته رويه" قرار دهد .يك دسته رويه ،مجموعهاي
از رويهها است كه با يكديگر داراي ارتباط هستند .از آنجا كه معموالً در يك سيستم ،اغلب رويهها با هم
ارتباطاتي دارند ،لذا تنها رويههايي در يك دستهرويه طبقهبندي ميشوند كه ارتباط فعال و مداوم با يكديگر
داشته و بر يكديگر به نحو مشخص اثر بگذارند.
با دستهبندي رويههاي موجود در يك سيستم ،كار طراحي رويهها سادهتر صورت ميگيرد و
طراحي هر دستهرويه به يك نفر يا يك تيم واگذار ميشود .بدين ترتيب ،تداخل و هماهنگي الزم بين
افراد و تيمهاي مختلف طراحي به حداقل ميرسد.
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در طراحي بايد به چند نكته و خصوصيت زير توجه شود:

 در نظر گرفتن اهداف و نيازهاي سيستم ،تنها نبايد به زمان حاضر محدود باشد .طراحي بايد با
توجه به اهداف و نيازهاي آينده سازمان و سيستم انجام شود .طراح بايد بداند كه سازمان در
سالهاي آتي چه اهداف جديدي را دنبال خواهد كرد و چه نيازهائي براي برطرف كردن اين
اهداف خواهد داشت .طراحي بايد با آينده نگري انجام شود.

 ارائه يك طرح جديد ،بايد حتياالمكان روش يا حركتي جديد را در بر داشته باشد .پيشرفت
و تكامل ،در گرو طرح روشهاي جديد و نوآوريها است .پافشردن در روشهائي كه در گذشته
استفاده ميشدند ،باعث سكون و ميرائي ميشود ولي روشهاي خالقانه ،باعث تكامل ميشوند.
طراح نبايد از برهم زدن روشهاي نادرست قبلي واهمهاي داشته باشد و بتواند روشهاي مبتكرانه
و جديدي را ارائه كند .و در يك جمله ،طراحي بايد مبتني بر خالقيت و نوآوري انجام شود.

 طراح بايد مسائلي را كه ممكن است در آينده سيستم يا فرايند پيادهسازي با آن مواجه شود
پيشبيني كند .طراح بايد جوانب و اثرات طراحي را در محيط و سازمان در نظر داشته باشد و
شرايطي را كه ممكن است براي سيستم پيش آيد تصور كند و بر اساس آن طراحي را انجام
دهد.

 طراحي بايد مبتني بر روشهاي سازمان يافته طراحي انجام شود .بسياري از افراد ،طراحي را يك
فرايند تخميني و سعي و خطا تصور ميكنند .در حقيقت اينطور نيست .هر چند كه ممكن است
در پارهاي از موارد ،طراح تغييري را در طرح اوليه خود بدهد و طرح را اصالح كند ،ولي از
ابتدا ،طراحي بر اساس برنامه و ضوابط خاصي انجام شده است .مثالً تصور كنيد كه ميخواهيد
يك تابلو نقاشي از يك منظره بكشيد .براي كشيدن نقاشي بايد ابتدا ضوابط و معيارهاي
مشخصي داشته باشيد و كار خود را بر اساس آن شروع كنيد .مثالً بايد مشخص كنيد كه مقياس
نقاشي شما از منظره چقدر باشد .خانهاي را كه در دامنه كوه قرار گرفته ،به اندازه خود كوه
كشيده نشود و يا دختر بچهاي كه در كنار خانه قرار گرفته ،به اندازه خانه ترسيم نشود .چه در
اين صورت نقاشي شما بيشباهت به نقاشيهاي كودكان  4يا  5ساله نخواهد شد! سعي و خطا
يعني اينكه شما اول كوه و خانه و دختر بچه را ترسيم كنيد و بعد مشاهده كنيد كه اين نقاشي
تناسب ندارد .سپس مثالً دختر بچه را پاك كنيد و دوباره با اندازه ديگري بكشيد و اينبار ببينيد
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كه خانه با كوه تناسب ندارد .خانه را پاك كرده و دوباره ميكشيد و مشاهده ميكنيد كه
مجددًا تناسب بين دختربچه با خانه از بين رفته است و ....اين نقاشي هرگز چيز درست و حسابي
از آب در نخواهد آمد و شما اگر براي نقاشي از اين روش استفاده ميكنيد ،بهتر است سرگرمي
ديگري براي خود پيدا كنيد .نقاش بايد در همان ابتدا با مقياس حركت كند .حتي نقاشان
روشهائي نظير اندازهگيري با دسته قلم مو و امثال آن را براي اين كار دارند .طراح هم بايد با
روشي سازمان يافته و عقالني طراحي خود را انجام دهد .البته اين به معناي آن نيست كه اصوالً
هيچ اصالحي در هنگام طراحي نبايد انجام شود .يك طراحي دائمًا اصالح ميشود تا طرح
مطلوب حاصل شود .همانطور كه يك نقاش نيز بارها و بارها ،بخشهائي از نقاشي خود را تغيير
ميدهد .اما اين تغييرات ساختاري نيست ،بلكه تغييرات جزئي است .بدون هدف نيست بلكه با
هدف است .بدون برنامه و تصادفي نيست .بلكه با برنامه و بر طبق يك تفكر است .البته همانطور
كه هر يك از نقاشان در سبكهاي مختلف ،روشهاي مختلفي براي آغاز كار نقاشي و تطابق آن
با موضوع نقاشي دارند ،هر يك از طراحان نيز روش مخصوص به خود براي انجام طراحي
دارد .البته اين روش هر چه باشد ،سعي و خطا نيست.

 طراح حتي االمكان در انجام طراحي خود ،بهتر است از روشهاي جديد استفاده كند .وي بايد
از روشها و سبكهاي جديدي كه در طراحي ايجاد ميشود با خبر باشد و از تازهترين يافتهها
در اين زمينه اطالع داشته باشد .البته اين به معناي آن نيست كه وي حتمًا بايد از تمام روشهاي
جديد استفاده كند و روشهاي قديمي اصالً بدرد نميخورند .هر روش در جائي كاربرد و
مزاياي خاص خود را دارد .اطالع داشتن طراح از روشهاي نوين ،به وي در انتخاب روش
مناسب كمك ميكند .ممكن است اين روش مناسب يكي از روشهاي قديمي باشد .بسياري
از روشهاي قديمي كاربردهاي بهتري نسبت به روشهاي جديد ،در برخي موارد دارند .استفاده
از جارو برقي خيلي كار را راحت ميكند ،اما حتمًا در خانه مشاهده كردهايد كه در برخي
موارد جاروي دستي خيلي راحتتر و سريعتر مشكل را حل ميكند و هنوز هم در تمام
خانههائي كه جاروي برقي دارند ،يك يا تعدادي جاروي دستي هم پيدا ميكنيد .بايد توجه
داشته باشيد كه در انجام يك كار به روش علمي ،تعصب جايگاهي ندارد .برخي اوقات كه
يك روش جديد وارد معركه ميشود ،مثالً شيءگرائي كه در سالهاي اخير بازار داغي داشته
است ،عدهاي گريبان چاك ميدهند كه هيچ روشي بهتر از شيءگرائي نيست و همه بايد برنامه
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خود را به صورت شيءگرا بنويسند .آنها اعتقاد دارند كه اين بهترين روش است و الغير .نهتنها
در آينده ممكن است روشي مطرح شود كه بسيار بهتر از اين روش باشد ،بلكه هماكنون نيز
انواع روشهاي موجود و حتي روشهاي قديمي در برخي موارد كارائي بيشتري از روش
شيءگرائي دارند .هر روش در جائي كاربرد و مزايا و معايب خاص خود را دارد .طراح بايد
تصميم بگيرد كه در چنين نقطهاي ،از چه روشي استفاده كند و كدام روش اينجا بهتر عمل
مي كند .اگر در اين بخش از سيستم روش الف مناسب است ،دليل بر آن نيست كه در تمام
بخشهاي ديگر و سيستمهاي ديگر نيز همين روش الف بهترين روش باشد .ممكن است يك
طراح در يك بخش از روش الف و در بخش ديگر از روش ب استفاده كند .اينها با هم تناقضي
ندارند .نكته اصلي آن است كه طراح بايد از روشهاي الف و ب و مزايا و معايب و كاربردهاي
هر يك اطالع داشته باشد تا بتواند در زمان مناسب از هر يك از آنها استفاده كند.

 در طراحي بايد مسائل مربوط به نصب و پيادهسازي توجه شود .مثالً همان مثال مطرح شده در
فصل  3-4از جلد دوم مجموعه ،پيرامون پيادهسازي گام به گام يك سيستم را بياد بياوريد ،كه
مشكالت پيادهسازي يك سيستم در سازماني مشتمل بر واحدهاي كارگاه ،خريد ،انبار و
حسابداري را مطرح ميكرد .در هنگام طراحي چنين سيستمي كه قرار است بخشهاي آن به
صورت گام به گام پيادهسازي شوند و اين بخشها با يكديگر در ارتباط هستند ،طراحي بايد به
صورتي انجام شود كه امكان پيادهسازي وجود داشته باشد .مثالً يك درگاه واسط 1به صورت
نرمافزاري يا سختافزاري ،موقتا و مجازًا براي مبادله اطالعات بين زيرسيستمها در طراحي
سيستم پيشبيني شود .چنين بخشهائي به صورت موقت و تنها در ابتدا و زمان نصب مورد
استفاده قرار ميگيرند و پس از نصب ديگر مورد استفاده قرار نميگيرند .از جمله همين موارد
ميتوان پيشبيني واسطهائي براي انتقال اطالعات سيستم موجود به سيستم جديد را نام برد كه
در پيادهسازي اغلب سيستمها كاربرد دارند.

 طراحي بايد مستقل از خصوصيات فردي و موارد غير ثابت در سيستم انجام شود .مثالً وقتي در
يك سازمان كارمندي وجود دارد كه داراي خصوصيات و ويژگيهاي خاصي است و مثالً در
دو زمينه تخصصي مختلف ،توامًا تبحر دارد ،نبايد سيستم به گونهاي طراحي شود كه به اين
شخص مورد نظر وابسته باشد و در صورت رفتن وي و عدم وجود كس ديگر با چنين
Interface - 1
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مشخصاتي ،سيستم در فعاليت خود دچار مشكل شود .مگر آنكه امكان تربيت يا يافتن افراد
ديگري كه مشابه همين خصوصيات را دارند وجود داشته باشد.

نكاتي كه تا كنون مطرح شد ،چگونگي فرايند طراحي را مشخص ميكرد ،اما در انجام طراحي
يك سيستم ،بخصوص سيستمهاي بزرگ ،اغلب افراد در جمعبندي مطالب و انجام موارد فوق دچار مشكل
ميشوند .شخص نميداند چكار بايد بكند ،اوراق و نمودارها و اشكال همه در اطراف پراكنده شدهاند و وي
را در انجام طراحي گيج ميكنند .رعايت و توجه به رهنمودهاي زير براي جلوگيري از چنين وضعي مفيد
به نظر ميرسد:

 از طراحي هراس نداشته باشيد.
اولين عامل شكست در انجام يك كار ،ترس از انجام آن است .از انجام طراحي و يا
شكست در آن واهمه نداشته باشيد.

 از يك جا شروع كنيد.

معموالً آغاز كار ،سختترين نقطه است .شخص نميداند از كجا شروع كند .اگر با
چنين مشكلي مواجه شديد ،از هرجائي كه به نظرتان ميرسد شروع كنيد .سردرگم نمانيد.
حتي اگر بعدًا مجبور شويد به عقب برگرديد و اصالحاتي را انجام دهيد .البته در اينكه ابتدا
بايد كار را بر ساختمان اصلي شروع كرد بحثي نيست .بلكه بحث بر سر آن است كه از
كجاي ساختمان اصلي سيستم شروع كنيد .چندان نگران اين موضوع نباشيد .در تجربيات
اول طراحي ممكن است مجبور به دوبارهكاريهائي باشيد .اما با افزايش تجربه ميزان اين
دوبارهكاريها كمتر خواهد شد.

 طبق برنامه عمل كنيد.

برنامهريزي دقيق و منظمي داشته باشيد و طبق برنامه حركت كنيد .سعي كنيد تمام
موارد را در برنامه پيشبيني كنيد .اما بايد توجه كنيد كه برنامهها غيرواقعي و غيرعملي
نباشد .دائمًا وضعيت كار خود را نسبت به برنامه بسنجيد .نكته قابل توجه آن است كه اين
برنامه جداي برنامهريزي انجام شده براي پروژه است .برنامهريزي پروژه بسيار وسيعتر و
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شامل تمام مواردي مي شود كه در پروژه مطرح است .اما برنامه مورد بحث ،محدود به
فعاليت طراحي شخصي شما بر قسمت مشخصي از پروژه است.

 هر چه سريعتر چهارچوبي را انتخاب كنيد .حتي اگر بعدًا به اين نتيجه برسيد كه بايد
چهارچوب را عوض كنيد.

 يادداشت كنيد .هر چه به ذهن ميآوريد روي كاغذ و حتي االمكان به صورت شكل و طبقه
بندي بياوريد .از فيشهاي كوچك (در حد يك چهارم برگ  )A4براي اينكار استفاده كنيد.
از تعداد زياد فيشها نترسيد .هر مطلب را روي يك فيش بنويسيد .در نوشتن فيشها دقت و
حوصله زيادي صرف نكنيد .از كثيفبودن و نامرتب بودن آنها نگران نشويد .در نوشتن فيشها
وقت تلف نكنيد .يك فيش ممكن است چند دقيقه ديگر دور انداخته شود.

 از اشكال به نحو مطلوب استفاده كنيد .از نمودارهائي مثل نمودار جريان دادهها و فلوچارت
سيستم استفاده كنيد.

 سريع نتيجه نگيريد .تا زماني كه به چهارچوب قطعي نرسيدهايد مستندات اصلي را ننويسيد.
 مطالب را در ذهن خود و كاغذها طبقهبندي كنيد .سعي كنيد مطالب خود را به يكي از دو
صورت شكل يا طبقهبندي ثبت كنيد .منظور از طبقهبندي ،بيان مطلب به شكل بندبند شده و
سلسلهمراتبي است .مثالً در هنگام تعيين موارد تعمير و بازسازي خانه ،در تغييرات لولهها
مينويسيد:
 oلولههاي آب مصرفي
 لولههاي آب گرم
 لولههاي آب سرد
 oلولههاي آب شوفاژ
 لولههاي رفت
 لولههاي برگشت
از اينكه طبقهبندي مطرح شده در يك فيش ،جامع نباشد نگران نباشيد .فيشهاي مربوط به يك
موضوع را در يكجا قرار دهيد .از برگهدان يا امثال آن براي اينكار استفاده كنيد .طبقهبندي عمومي مشخصي
داشته باشيد كه فيشها را طبق آن طبقهبندي قرار دهيد .هميشه يك طبقه ،با عنوان مسائل متفرقه هم داشته
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باشيد تا در صورتي كه يك فيش جديد در هيچ يك از طبقات نميگنجيد ،بالفاصله آن را در آن طبقه قرار
دهيد و همان لحظه گرفتار فكر كردن روي طبقه جديد نشويد.

 مرتب كنيد .هر چند وقت يكبار فيشهاي هر طبقه را مرتب و ادغام و احيانًا بازنويسي كنيد.
طبقه متفرقه را نيز هر چند وقت يكبار مرتب كرده و اگر لزومي به اضافه كردن يك طبقه
جديد در فيشها وجود دارد اينكار را بكنيد.

 حذف كنيد .دائمًا عوامل زائد ،فيشهاي زائد ،افكار زائد را حذف كنيد .سعي كنيد هيچ چيز
زائدي در موارد كار شما نباشد.

 طرح ذهني و موضوعات را ساده كنيد .اجزاي اضافي را حذف كنيد.
 به نظافت محيط توجه كنيد .دائمًا برگهها و اتاق كار را تميز كنيد و كاغذها را دستهبندي و
اضافات را دور بريزيد.

 به نظم محيط توجه كنيد .سعي كنيد محيط كار شما منظم بوده و به هم ريخته و درهم نباشد.
اين به هم ريختگي ميتواند به طراحي شما نيز منتقل شود ،و نظم محيط باعث آرامش ذهني
و تمركز بهتر شما ميشود.

 بدنبال ايدهآل مطلق نباشيد .مطمئن باشيد كه هر گونه كه طراحي كنيد ،طرح شما شامل
نقصهائي خواهد بود .تنها سعي كنيد طرح ارائه شده نقص كمتري داشته باشد.

 فعاليتها و بخشها را نامگذاري كنيد .سعي كنيد همواره از يك نام استفاده كنيد .بهتر است
نامها كوتاه و تداعي كننده موضوع باشند .نامهاي بسيار مخفف و متعدد كه به خاطر سپردن
آنها مشكل باشد مناسب نيستند.

 در تفكر ،سطوح موضوع را رعايت كنيد .در هر مرحله تنها به موضوعات همان مرحله و
ارتباطات آن با بخشهاي ديگر فكر كنيد .فكر خود را بيش از حد وارد جزئيات نكنيد.

 به فكر خود فشار نياوريد .اگر ميبينيد نميتوانيد جمعبندي درستي انجام دهيد ،يا راه حل
مناسبي بيابيد ،كار طراحي را مدتي رها كرده و به استراحت بپردازيد .در مدت استراحت،
اصالً به مسئله فكر نكنيد و فكرتان را از مسئله مورد نظر خارج كنيد .در چنين شرايطي مغز
شما فرصت بهتري براي استنتاجهاي خود خواهد داشت و در عين اينكه ظاهرًا به موضوع
ديگري فكر ميكنيد ،مغز در حال يافتن راه حل مناسب براي مسئله است .بگذاريد مغزتان
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كارش را بكند .به او فرصت دهيد .گاهي اوقات يك چرت ،يا حتي خواب عميق به پيدا
كردن راه حل مناسب كمك ميكند!.

 نگران دير شدن كار نباشيد .1در عين اينكه بر اجراي برنامهريزي تاكيد داريد ،اما وقتي با
مشكلي مواجه ميشويد ،حل مشكل نگراني و راه چاره دير شدن كار را به مجموعه كارهاي
مغز خود اضافه نكنيد .اينكار تنها سرعت پردازش مغز شما را كمتر خواهد كرد.

 طبقهبندي داراي اهميت بسياري است .طراحي در كار خود موفق است كه بتواند مفاهيم،
مطالب و عناصر را به صورت بهتر و مناسبتري طبقهبندي كند .سعي كنيد در تعيين طبقات
و سطوحي كه در هنگام طراحي با آن سروكار داريد و بر آنها عمليات ذهني انجام ميدهيد،
در هر سطح بيش از  7عنصر وجود نداشته باشد .در صورتي كه بيش از اين تعداد در يك
سطح وجود داشته باشد ،آنرا به چند سطح بشكنيد .احتماالً حافظه موقت 2و كوتاه مدت انسان،
به طور معمول ميتواند  7عنصر را در خود جاي دهد.

 با خط مشي مشخص حركت كنيد .در ابتداي كار طراحي ،خط مشي و سياست طراحي را
براي رسيدن به اهداف مشخص كنيد .مثالً مشخص كنيد كه محور تالش شما در استفاده از
سيستمهاي نرمافزاري توزيعي است.

 از دستهبندي استفاده كنيد .ابتدا فعاليتهاي موجود در سيستم را دستهبندي كنيد و سپس به
تعيين روشهاي انجام فعاليتها بپردازيد.

يكي از چيزهائي كه طراح بايد بداند ،آنست كه وي در فرايند طراحي ،اصوالً چه چيزي را بايد
توليد كند و محصول فعاليت طراحي چيست؟ آيا تنها نمودارها يا ساختمان سيستم ،خروجي طراحي هستند؟
طراحي يك سيستم سازماني  -انساني ميتواند خروجيها و مستندات زير را در بر داشته باشد:
 خط مشيها و سياستهاي دراز مدت ،كوتاهمدت و ميان مدت سازمان.

 - 1اين را مديران پروژه نشنوند!
Temporary - 2
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 ساختمان كل سيستم و زير سيستمها.

 چارت سازماني سازمان و خصوصيات آن.
 شرح وظايف مشاغل ،پرسنل و واحدهاي سازمان.

 خصوصيات و ويژگيهاي الزم براي هر يك از مشاغل موجود در سازمان و رويههاي استخدام
اين مشاغل .تكنيكهاي پرسنلي مانند روشهاي انتخاب،كار آموزي و بكارگيري.

 دستورالعملهاي انجام فعاليت پرسنل.
 استانداردهاي انجام كار.

 الگوريتمها و روشاي اساسي و محوري مورد استفاده در سيستم.
 فرايندها و چگونگي انجام فعاليتها و عمليات.

 چگونگي ارتباط بين بخشها و زيرسيستمها و كليه عناصر موجود در سيستم.
 آئيننامهها و مقررات داخلي و حتي خارجي سازمان.

 سازماندهي و چگونگي تقسيمبندي و قرار گرفتن عناصردر محيط فيزيكي سازمان.
 خصوصيات محيط كاري از رنگ ديوارها گرفته تا تجهيزات ،ابزار و وسائل كار.
 شكل فرمها و برگههاي مورد استفاده.

 بايگاني و خصوصيات و روشهاي بايگاني و مكانيزمهاي دستيابي به اطالعات.
 ساختمان بانكهاي اطالعاتي و دادهها در سازمان.

 كنترلهاي موجود در سيستم و خصوصيات و چگونگي اعمال هر يك و مكانيزمهاي كنترل و
بازدهي فعاليتها.

 منابع و چگونگي تامين ،تخصيص و استفاده از منابع.
 طراحي ساختمان اصلي نرمافزار.

 طراحي سيستم مكانيزه رايانهاي -سختافزار .نظير شبكههاي رايانهاي و اتصال تجهيزات و ...
 طراحي ساختمان سيستم مكانيزه رايانهاي  -نرمافزار.

 جزئيات كارها (زمان ،مكان ،انجام دهندگان ،چگونگي انجام ،برنامه انجام ،داليل انجام كار،
حجم و .)...

 معياركارائي و كيفيت كار.

 تعيين دقيق نقاط تصميمگيري ،زمان تصميمگيري و تصميمگيرنده.
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 خصوصيات نقاط تصميمگيري و معيارهاي تصميمگيري در اين نقاط.
 وروديهاي سيستم (شكل ،مبادي ورود ،زمان ،حجم).... ،
 خروجيهاي سيستم (شكل ،مقصد ،زمان ،حجم)... ،

 دستورالعملها و روالهاي نگهداري سيستم( .چگونه سيستم جديد بايد نگهداري شود).
 ساختار واحد سيستمها براي نگهداري سيستم.

 دستورالعملها و روال تعمير و نگهداري تجهيزات و فرمها و دفترچههاي تعمير و نگهداري
تجهيزات.

... 

برخي از اين مستندات بستگي به حجم پروژه ممكن است به صورت يك مستندات و كتابچههاي
جداگانه و يا در يك كتابچه ايجاد شود .اما به هر حال تمام موارد ذكر شده فوق ،بايد در مستندات مطرح و
مشخص شده باشد .مستندات سيستم بايد تمام موارد را مشخص كنند .تامين منابع ،كنترل و ساير موارد براي
تمام عناصر و تمام شرايط و حاالت در سيستم پيشبيني شود و هركدام از عناصر ،بدانند كه بايد از كجا
بيايند و به كجا بروند و چه كاربكنند و همه اينها در مستندات ثبت شده باشد:
"و هيچ جنبندهاي در زمين نيست ،مگر اينكه روزي او بر خداست ،او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را ميداند ،همه
اينها در كتاب آشكاري ثبت است".

براي اينكه بتوانيد يك سيستم را طراحي كنيد ،بايد بتوانيد به نوعي آن را نمايش دهيد .نمايش دادن
سيستم براي توضيح دادن و بحث كردن و عملي كردن يك سيستم الزم است .مثالً وقتي ميخواهيد شكلي
را كه دوست داريد خانهتان داشته باشد ،براي يك مهندس معماري بيان كنيد ،نميتوانيد با جمالت و كلمات
مفهوم خود را به سادگي براي وي توضيح دهيد .بنابر اين يك تكه كاغذ برميداريد و شكل كلي خانه مورد
نظر خود را براي وي روي آن ميكشيد .مهندس معماري هم وقتي نقشه ساختمان را در ذهن خود تجسم

 - 1هود 6
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كرد ،نميتواند براي شما يا كساني كه قرار است خانه را بسازند ،با كلمات شكل ساختمان را تشريح كند.
چه در اين صورت معلوم نيست كه خانه شما چه شكلي از آب در خواهد آمد .بنابراين وي هم نقشه ساختمان
را بر روي كاغذ ميكشد و يا حتي ماكتي از آن را ميسازد .اين نقشه يا ماكت ،يك مدل از خانه شما است.
البته اگر بتوانيد با كلمات و جمالت نيز نقشه يك ساختمان را بطور دقيق توضيح دهيد ،جمالت و كلمات
مورد نظر شما يك مدل از ساختمان خواهد بود .پر واضح است كه مدل از نوع نقشه يا ماكت ،وضوح بسيار
زيادتري نسبت به مدل از نوع جمالت و كلمات دارد.

خصوصيات زير را ميتوان براي يك مدل برشمرد:

 مدل ،نمايشي مجازي از يك سيستم واقعي است .به عبارت ديگر اگر بتوانيم عناصر و اجزاي
مرتبط يك سيستم را در فضائي غير از فضاي واقعي سيستم (مثالً بر كاغذ) نمايش دهيم ،يك
مدل ايجاد كردهايم .فضائي غير از فضاي واقعي سيستم ،فضاي مجازي ناميده ميشود.

 براي نمايش يك مدل ،از نمادها و نشانهها 1استفاده ميكنيم .مثالً وقتي يك ماكت از يك خانه
را ميسازيد ،يك تكه چوب كه شبيه درب ساخته شده ،نشانه درب ساختمان است .و يا وقتي
نقشه يك ساختمان را ميكشيد ،دو خط موازي با قطر مشخص نشان دهنده درب ساختمان
هستند.

 يك مدل تمام عناصر و اجزاء يك سيستم را نشان ميدهد و ضمنًا ارتباطات بين عناصر و اجزاء
را نشان ميدهد .مثالً در همان نقشه خانه ،شكل كليه اتاقها ،هم به صورت مجزا نشان داده ميشود
و هم وقتي كه اتاقها در كنار يكديگر ،شكل اصلي خانه را ميسازند .به عنوان مثال مشخص
ميشود كه درب اين اتاق در كجاي اتاق ديگر باز ميشود و الي آخر...

 يك مدل همان رفتاري را از خود نشان ميدهد كه سيستم واقعي انجام ميدهد .به عبارت ديگر
در صورت اعمال شرايط مشابه ،همان گونه كه يك هواپيماي واقعي در جريان مسير هوا از خود
مقاومت نشان ميدهد ،ماكت و مدل آن هواپيما در تونل دود نيز همان رفتار را از خود نشان
خواهد داد .يا در همان مثال نقشه ساختمان ،مساحت زيربناي ساختمان ،دقيقًا همان مساحت زير
بناي موجود در نقشه (با در نظر گرفتن مقياس) خواهد بود .يعني نقشه همان مساحتي را دارد كه
Symboles - 1
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ساختمان نهائي خواهد داشت .يا اگر در نقشه براي عبور دادن يك لوله از يك مكان به مكان
ديگر مجبور به سوراخ كردن (به صورت مجازي) يك ديوار باشيم ،در ساختمان واقعي نيز چنين
رفتاري بايد انجام شود و ديوار بايد سوراخ شود .دو محدوديت در اين تقليد رفتار وجود دارد:
الف  -محدوديت اول
اين تقليد رفتار محدود به ايجاد شرايط خاصي است .مثالً اگر درجه حرارت تونل دود
در سطح  50درجه زير صفر يا  50درجه باالي صفر برسد ممكن است بدنه ماكت خرد شود.
اما هواپيماي واقعي چنين نيست .پس يك مدل در يك محدوده خاصي از شرايط ،رفتار
سيستم واقعي را تقليد ميكند.
ب  -محدوديت دوم
يك مدل همه خصوصيات سيستم واقعي را ندارد و نميتواند همه خصوصيات آنرا تقليد
كند .مثالً همان مدل هواپيما در همان لحظه نميتواند خود پرواز هم بكند .يا نميتوان فرود و
صعود را با آن آزمايش كرد .بلكه آن مدل فقط براي تقليد مسير جريان هوا در هنگام پرواز
ساخته شده است .پس يك مدل ،بخشي از رفتار سيستم را تقليد ميكند.
دو محدوديت فوق ،اين جمله را به ياد ما ميآورند كه "در مثل مناقشه نيست".
با توجه به خصوصيات ذكر شده ،تعريف زير براي مدل ارائه ميشود:
"مدل نمايشي نمادين از اجزاء ،عناصر و ارتباطات بين عناصر يك سيستم در فضائي مجازي
است ،كه در پارهاي از شرايط ،بخشي از رفتار سيستم را تقليد ميكند".

از نظر چگونگي ايجاد ،انواع مختلفي از مدلها وجود دارند .برخي از اين انواع عبارتند از:


اين نوع از مدل ،با توصيف و بيان عبارات و كلمات ،يك سيستم را تشريح ميكند .اين
نوع از مدل كارائي بسيار زيادي در توضيح عملكرد فرايندها و اجزاي يك سيستم سازماني
 انساني دارد.
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اين نوع از مدل ،بوسيله نمودارها و اشكال ،چگونگي يك سيستم را نشان ميدهد .اين
نوع از مدل ،كارائي بسيار زيادي در تشريح ساختار سيستم و چگونگي انجام فرايندها و
ارتباطات بين عناصر يك سيستم سازماني  -انساني دارد.


اين نوع از مدل ،با ساختن نمونههاي كوچكتر (برخي اوقات هم اندازه يا حتي بزرگتر -
مثالً در مورد ملكولها) از سيستم واقعي ايجاد ميشود .اين نوع از مدل معموالً در تشريح
ساختار سيستمهاي سازماني  -انساني كاربردي ندارد ،بجز در مواردي نظير چگونگي قرار
گرفتن ميزها و اتاقها و مراجعه افراد و...


اين نوع از مدل ،بوسيله فرمولهاي رياضي ،رفتار يك سيستم را تقليد ميكند .اين نوع از
مدلها در سيستمهاي سازماني  -انساني براي ارزيابي و كنترل و سنجش روشها و
شبيهسازي ،بخصوص در زمينههاي ارزيابي اقتصادي كاربرد فراواني دارند.


اين نوع از مدل را ميتوان شكل خاصي از مدل رياضي دانست كه در يك سيستم رايانه-
اي ايجاد شده و رفتار سيستم را تقليد ميكند .اين مدلها معموالً براي شبيهسازي فرايندها
در كليه سيستمها استفاده بسياري دارند.
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شكل -8-1نمونه يك مدل از سيستم ][WLB88

اما آنچه كه در تجزيه و تحليل سيستمهاي سازماني  -انساني بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد،
مدلهاي ترسيمي و نمودار است .شكل  8-1نمونهاي از يك مدل را نشان ميدهد .نمودار در تجسم و تصور
سيستم در ذهن طراح و ساير افراد ،كمك شاياني ميكند .درك مفاهيم و خصوصيات از طريق تصاوير،
بسيار بهتر ،سريعتر و واضحتر انجام مي شود .البته نبايد مدل را با نمودار اشتباه گرفت .مدل ،نمودار نيست.
بلكه براي نمايش مدل ميتوانيم از نمودار استفاده كنيم.

روش جامع و دقيقًا تعريف شده و مشخصي براي ايجاد يك مدل وجود ندارد .اما در يك رهنمود
كلي ميتوان گفت ،براي ايجاد يك مدل ترسيماتي ،بايد ابتدا نموداري از عناصر موجود در سيستم را رسم
كنيد (شكل  .)9-1سپس با اعمال تغييراتي بر آن ،ميتوان رابطهها ،اجزاي سيستم و ساير موارد را در آن
مشخص كرد .مثالً در شكل  ،10-1همان عناصر مطرح شده در شكل  9-1به گونهاي با هم در دستهبنديهاي
خاصي قرار گرفتهاند و بخشهاي سيستم يا واحدهاي سازمان بدين ترتيب شكل ميگيرد .در شكل ،11-1
نوع خاصي از ارتباطات بين اجزاء (در اين شكل ارتباطات مالي) مشخص ميشود و در شكل  ،12-1نوع
ديگري از ارتباطات (ارتباطات اداري و اجرائي) بين اجزاء به همراه تفكيك بخشها و واحدهاي مختلف
سازمان مشخص ميشود .اين نمودارها ميتواند بر روي طلق شفاف كشيده شود و به شكل مناسب روي هم
قرار گيرند ،به نحوي كه كليه ارتباطات موجود بين عناصر سيستم در ابعاد مختلف مشخص شود .همچنين
استفاده از نرمافزارهائي كه به همين منظور ايجاد گرديده است نيز كار طراحي و اعمال تغييرات را سادهتر
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شكل -9-1شكل مبنائي يك سيستم و اجزاء آن ][WLB88

ميكند .نكته قابل توجه آن است كه در ترسيم يك نمودار براي نمايش يك مدل ،بايد استانداردها و قواعد
خاصي را تعيين نمود .مثالً در همان نمودارهاي قبلي ،يك مثلث ميتواند يك عنصر اجرائي ،يك مربع يك
پرسنل ،يك دايره ....باشد.

ممكن است عناصر موجود در يك سيستم ،براي مدل كردن آنچنان زياد باشد كه كشيدن آنها در
يك صفحه كاغذ ممكن نباشد .در چنين شرايطي ابتدا عناصر طبقهبندي شده و در يك نمودار سطح باال،
عناصر اساسي و ساختار اصلي سيستم ترسيم ميشود ،سپس هر يك از عناصر موجود ،كه خود حاوي چندين
عنصر ديگر هستند در نمودار ديگري تشريح ميشود .اين كار تا چندين سطح ادامه پيدا ميكند .نكته اصلي
آن است كه بايد همه نمودارها براي ايجاد پيوستگي ،از يك نمودار مفهومي اوليه مشتق شوند (شكل -1
.)13

نمودارهاي متعددي در مدلسازي يك سيستم مورد استفاده قرار ميگيرند .با توجه به محدوديت
مطالب اين كتاب ،دو نمودار جريان دادهها و فلوچارت سيستم در اين فصل و نمودارهاي يوامال در فصل
سوم مختصرًا مورد بحث قرار ميگيرند .يك طراح خوب بايد تعداد مناسبي از نمودارها را بشناسد و مزايا و
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شكل -10-1يك سيستم و اجزاء آن كه واحدهاي
آن مشخص شده است][WLB88

معايب و كاربرد هر يك را بداند و با توجه به موضوع و زمينه سيستم مورد نظر ،از هر يك از آنها در موقع
نياز استفاده كند.1

نمودارها ،ابزارهاي مناسب براي نمايش ترسيمي يك مدل هستند .انواع مختلفي از نمودارها وجود
دارند .هر يك از نمودارها داراي كاربردها و مزايا و معايب خاص خود هستند.
يكي از متداولترين نمودارها ،نمودار جريان دادهها است .اين نمودار همانطور كه از نام آن پيدا
است ،سيستم را بوسيله جريان دادهها و پردازشي كه بر داده انجام ميشود ،نشان ميدهد .اين نمودار ،سيستم
را با استفاده از  4عامل مدل ميكند .شكل  14-1نمادهائي را كه براي نمايش اين عوامل  4گانه استفاده
ميشود ،نشان ميدهد .الزم به تذكر است كه دو روش و دو نوع نماد براي نمودار جريان دادهها وجود دارد
كه شيوه و مفاهيم ترسيم نمودار در هر دو روش يكسان است و تنها تفاوت در شكل نمادها است .3به هر

 - 1مراجعه به مراجع و يادگيرى نمودارهاى ديگر ،به خواننده محترم واگذار شده است
Data Flow Diagram - 2
3

 برخى از نويسندگان ،روش دوم را براى نمايش سيستمهاى مكانيزه و روش اول را براى نمايشسيستمهاى دستى مىدانند ،اما بر اين مسئله اتفاق نظر وجود ندارد.
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شكل -11-1يك سيستم و اجزاء آن و
ارتباط مالي بين اجزاء][WLB88

حال شما ميتوانيد از هر يك از اين دو روش استفاده كنيد .در ترسيم نمودارهاي مطرح شده در اين كتاب
ما از روش اول استفاده خواهيم كرد.
عوامل  4گانه مورد بحث عبارتند از:
در يك سيستم ،دادهها و اطالعات بين بخشها و عناصر مختلف سيستم در جريان
هستند .اين جريان دادهها است كه ارتباط بين اجزاي مختلف سيستم را برقرار ميكند.
جريان دادهها بوسيله يك خط كه در يك انتهاي آن يك پيكان (فلش) قرار دارد نشان
داده ميشود .جريان داده در جهت پيكان مورد نظر انجام ميشود .در اين نمودار براي نشان
دادن جريان دوطرفه ،بايد دو خط كه هر يك داراي پيكان در يك جهت دارند استفاده
شود و استفاده از يك خط با دو پيكان در دو سر آن مجاز نيست .بر روي خط جريان
دادهها ،موضوع دادههاي در جريان نوشته ميشود .خطها معموالً به شكل منحني كشيده
ميشود .شكل  15-1نمونهاي از يك نمودار جريان دادهها را در فرايند گرفتن مرخصي
يك كارمند نشان ميدهد كه در آن از خطوط جريان دادهها استفاده شده است.
نشان دهنده عملياتي است كه بر دادهها انجام ميشود .پردازش به شكل يك دايره (يا
يك مستطيل با گوشههاي گرد شده )1نشان داده ميشود .موضوع پردازش در ميانه دايره
 - 1كونيك شده
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شكل -12-1يك سيستم و اجزاء آن و ارتباط اداري
و اجرائي و تفكيك واحدها ][WLB88

نوشته ميشود .هر دايره پردازش بايد داراي يك يا تعدادي خط جريان داده وارد شونده و
يك يا تعدادي خط جريان داده خارج شونده باشد .در صورتي كه يك دايره پردازش،
هيچ خط خارج شوندهاي يا داخل شوندهاي نداشته باشد ،نمودار داراي اشكال منطقي
است ،زيرا هيچ پردازشي بدون ورودي و خروجي نيست .شكل  15-1نشان دهنده
پردازشهائي است كه در گرفتن مرخصي انجام ميشود.

در يك سيستم ،بايد اطالعات به طور موقت يا دائم در محلهائي براي استفاده بعدي
ذخيره شوند .در يك سيستم دستي ذخيره و ثبت معموالً در دفاتر و پروندهها انجام ميشود
و در يك سيستم رايانهاي ،اطالعات در فايلها ذخيره ميشوند .براي نمايش يك انباره
اطالعات از دوخط موازي افقي (يا دو خط موازي افقي كه گوشه سمت راست آن بسته
شده است) طبق شكل انجام ميشود .موضوع اطالعات ذخيره شده نيز در ميان دو خط
موازي نوشته ميشود .در شكل  ،15-1مرخصي كارمند در پرونده وي ثبت ميشود.
يك عنصر يا موجوديت كه در داخل يا خارج سيستم ،خود اطالعاتي را توليد ميكند
و يا اطالعاتي را به مصرف ميرساند ،بوسيله يك مربع نشان داده ميشود .مثالً مشتري يك
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شكل -13-1مدل و نمودارهاي سلسلهمراتبي يك سيستم ]شم [SIL89

فروشگاه يك موجوديت خارجي است .يا يك واحد ديگر كه با اين واحد مبادله اطالعات
ميكند نيز يك موجوديت خارجي است .همانند مثال نشان داده شده در شكل  ،15-1يك
كارمند ميتواند يك موجوديت داخلي محسوب شود.
نمايش يك نمودار با استفاده از روش دوم نيز به شيوه مشابه انجام ميشود .همان نمودار نشان داده
شده در شكل  ،15-1در شكل  16-1با استفاده از شيوه دوم ،نمايش داده شده است .در هر دو شكل ،كارمند
درخواست خود را براي مرخصي اعالم ميكند .بر روي اين درخواست ،پردازش بررسي و تاييد انجام
ميشود و موافقت يا عدم موافقت اعالم مي شود .عدم موافقت به شخص كارمند و موافقت به دو پردازش
كننده ديگر ارائه ميشود .يك پردازش ،تعيين شخص جايگزين و روال انجام كارها در مدت مرخصي اين
كارمند به كارمند ديگر و پردازش ديگر ،عمليات ثبت و محاسبه و صدور برگ مرخصي براي كارمند است
كه اين موارد در برگ مرخصي به كارمند داده ميشود و نيز در پرونده وي ثبت ميشود.
نمودار جريان دادهها ،انجام دهنده كار را مشخص نميكند .يعني مشخص نيست كه چه شخصي
كار بررسي و تاييد مرخصي را انجام ميدهد .آيا يك نفر است يا چند نفر .يا مشخص نيست كه چه كسي
شخص جايگزين و روال كار وي را مشخص ميكند .مثالً ممكن است يك مدير ،هم بررسي و تاييد مرخصي
را انجام دهد و هم شخص جايگزين را و خود كارمند ،روال انجام كار در نبود وي را براي شخص كارمند
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شكل -14-1اجزاء نمودار جريان دادهها
جايگزين مشخص كند .نمودار جريان دادهها منطق و مفهوم پردازش سيستم بر دادهها را ميرساند و چندان
به مراحل و اجراي عمليات تاكيدي ندارد .در حقيقت نمودار جريان دادهها ترتيب اجراي عمليات را مشخص
نميكند .البته ميتوان به گونهاي اين نمودار را ايجاد كرد كه ترتيب نيز در آن مشخص شود .مثالً همان
نمودار مورد بحث در شكلهاي  15-1و  16-1تا اندازهاي نشان دهنده ترتيب انجام كار است .اما در
نمودارهاي پيچيدهتر ،ترتيب به سادگي قابل تشخيص نيست.
شكل  17-1نشان دهنده نمودار جريان دادههاي فرايند خريد است (شكل  7-1را به ياد بياوريد).
در مقايسه اين نمودار با نمودار ترتيبي نشان داده شده در شكل  ،7-1عدم تاكيد بر ترتيب فرايند خريد به
وضوح قابل مشاهده است.

 فعاليتهائي مانند ورود اطالعات ،خروج اطالعات و  ...كه تغييري را در اطالعات نداده يا محاسبهاي
را بر آن انجام نميدهند ،به صورت يك دايره پردازش ثبت نميشود .مثالً در شكل  18-1الف،
دايرههاي ورود اطالعات اتومبيل ،ثبت اطالعات عوارض در فايل و چاپ مجوز عبور ،غير ضروري
و نادرست است و اين نمودار بايد به شكل  18-1ب ،كشيده شود .از دايره پردازش فقط براي عمليات
استفاده شود ،نه براي دستورالعملهاي برنامه رايانهاي.
شكل  19-1الف و ب ،نمونهاي ديگر از بكارگيري غلط و صحيح دايرههاي پردازش است.

 استفاده از مربع موجوديت داخلي  -خارجي در مورد پرسنل يا واحدها ،فقط در صورتي انجام شود
كه آنها به عنوان يك عنصر مستقل محسوب شود .مثالً در همان مثال شكل  15-1كارمند به عنوان
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شكل -15-1نمونهاي از يك نمودار جريان داده در فرايند گرفتن مرخصي
يك شخص كه قصد مرخصي رفتن دارد يك موجوديت مستقل محسوب ميشود .ولي كشيدن
شخص مدير به عنوان تصميمگيرنده پردازش بررسي و تاييد مرخصي ،صحيح نيست .افراد انجام
دهنده پردازش ،در نمودار جريان دادهها مشخص نميشوند.

 هر نمودار تنها در يك صفحه كشيده شود و از كشيدن يك نمودار در دو صفحه يا بيشتر خودداري
شود .در صورتي كه نمودار داراي تعداد عناصر زيادي باشد ،بايد آنرا به نمودارهاي متعددي تقسيم
كرد .براي اين كار ابتدا يك سطح مفهومي و اوليه از كل سيستم را در نظر گرفته و سپس با كشيدن
نموداري ديگر ،يك دايره پردازش به شكل جزئيتر نشان داده ميشود .شكل  20-1نمودار مفهومي
(سطح صفر) يك سيستم را نشان ميدهد كه بر دادههاي وارد شده I2و  I1از موجوديتهاي خارجي
E2و  E1پردازش انجام داده و دادههاي خروجي O3و O2و  O1را براي موجوديتهاي خارجي
E4و E3و  E2ارسال ميكند .در شكل  21-1نمودار سطح بعدي همين سيستم نشان داده ميشود
كه جزئيات پردازش اصلي سيستم را مشخص ميكند .و شكل  ،22-1يكي از نمودارهاي سطح بعدي
است كه جزئيات فرايند  P5را مشخص ميكند .نكته قابل توجه آنست كه يك دايره پردازش ،در
هنگام تجزيه به يك نمودار جريان دادهها ،ممكن است عالوه بر در بر داشتن چند دايره پردازش،
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شكل -16-1نمونهاي از يك نمودار جريان دادهها در فرايند
گرفتن مرخصي -با استفاده از روش دوم نمايشي
شامل تعدادي انباره اطالعاتي و موجوديت داخلي يا حتي خارجي باشد .در شكل  22-1به انباره
اطالعاتي  DS2توجه كنيد.

 بايد توجه داشت كه تجزيه سلسله مراتبي نمودارها بايد به شكل مناسب و صحيح انجام شود .يعني
نمودارها در سطوح متفاوت بايد با هم سازگار باشند .مثالً در شكل  ،23-1كه پردازش  P3را كه از
نمودار شكل  21-1مشتق شده است نشان ميدهد P3 ،داراي دو ورودي  F3و  O2است و هيچ
خروجي ندارد .در حالي كه در نمودار شكل  P3 ،21-1داراي دو ورودي F4و  F3و يك خروجي
 O2است .بنابراين يك جاي تجزيه به شكل نادرست انجام شدهاست.

 تجزيه در برخي موارد از باال به پائين 1انجام ميشود و در برخي از موارد نيز ابتدا سطوح پائيني مشخص
و سپس سطوح باالئي تعيين ميگردد.2

Top-Down - 1
Bottom-Up - 2
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شكل -17-1نمودار جريان دادههاي فرايند خريد
 تجزيه يك نمودار به نمودارهاي زيرين بايد بر اساس رخدادهاي موجود در سيستم انجام شود .يعني
هر نمودار بايد مشخص كننده يك رخداد كامالً مشخص و قابل تفكيك باشد .يك رخداد 1انجام
يك تغيير كامالً مشخص و قابل شناسائي در سيستم و يا محيط اطراف آن است ،به گونهاي كه منجر
به انجام فعاليت معيني در سيستم شود .مثالً گرفتن مرخصي يك رخداد است .يك رخداد يك
پردازش است ،ولي يك پردازش لزومًا يك رخداد نيست .معموالً پردازشي كه خود در سيستم به
عنوان يك فرايند مستقل و مشخص قابل تفكيك و شناسائي و نامگذاري باشد ،يك رخداد محسوب
ميشود .به عبارت سادهتر اگر بتوانيم براي يك پردازش ،يك نام بامسمي و خاص انتخاب كنيم ،به
گونهاي كه افرادي كه با آن سروكار دارند ،بتوانند آنرا تشخيص دهند ،آن پردازش يك رخداد است.
اما نمايش تعدادي پردازش كه در يك جمع بندي ،فعاليت خاصي را انجام نميدهند ،در يك نمودار
صحيح نيست ،زيرا آن يك رخداد مشخص نيست .مثالً در صورتي كه نموداري را به شكل  24-1از
نمودار شكل  17-1مشتق كنيم ،تجزيه به شكل درست انجام نشده است .زيرا كل نمودار شكل -1
Event - 1

مبانی طراحی سیستم ها 53 /

شكل -18-1عدم نياز به استفاده از دايره پردازش براي
فعاليتهايي كه تغيير يا محاسبهاي بر اطالعات نمي كنند
 24رخداد يا فعاليت خاصي را نميرساند و براي اطالع از موضوع ،بايد آنرا در نمودار سطح باالتر
ادغام نمود تا معنا و عملكرد آن مشخص شود.

 به خالف پردازشها كه حتمًا بايد هم ورودي و هم خروجي داشته باشند ،در يك نمودار انبارهها
ميتوانند يك طرفه پر يا خالي شوند .ولي يك انباره بايد در كل سيستم ،هم داراي ورودي و هم
خروجي باشد .به عبارت ديگر يك انباره ميتواند در يك نمودار ورودي داشته و پر شود و در نمودار
ديگر خروجي داشته و از آن استفاده شود .مثالً در همان شكل  ،17-1انباره ليستكاالي تحويلي يا
انباره اسناد حسابداري ،در همان نمودار مورد استفاده قرار نگرفتهاند ،اما حتمًا در نموداري ديگر
استفاده ميشوند.

 از كشيدن انبارههاي اطالعاتي عام كه چند نوع اطالعات مختلف در آن ذخيره ميشود ،حتياالمكان
اجتناب شود و براي هر موضوع اطالعاتي ،يك انباره در نظر گرفته شود .مثالً درشكل  ،17-1تركيب
انبارههاي اعتبارات تامين شده ،چكهاي صادر شده و اسناد حسابداري با يكديگر و تشكيل يك انباره
به نام اطالعات حسابداري كار درستي نيست.

 در نامگذاري و نوشتن عناوين در نمودار بايد:
الف  -عنوان جريان دادهها و انبارهدادهها ،تركيبي از خود دادهها باشد.
ب  -براي عناوين دايرههاي پردازش از افعال معلوم استفاده شود.
ج  -از عناوين نادقيق ،گنگ و دو پهلو استفاده نشود .مثالً عنوان "بررسي" ميتواند مفاهيم مختلفي
را برساند .به جاي آن بايد نوشته شود " :بررسي اعتبار تاريخ".
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شكل -19-1نمونهاي از بكارگيري غلط و صحيح دايره پردازش ][PCC90

 جريان داده ها بايد يا به دايره پردازش ختم شود و يا از آن آغاز شود .شكل  ،25-1نشان دهنده
بكارگيري غلط و صحيح استفاده از جريان دادهها در يك نمودار است.

 در نمودار جريان دادهها ،فقط چگونگي جريان دادهها تشريح شود ،نه عمليات كنترل .در شكل -1
 26الف ،از نمودار جريان دادهها براي نمايش و تشريح چگونگي كنترل و منطق كنترل استفاده شده
است كه نادرست است .اين نمودار بايد به شكل  26-1ب نشان داده شود.

 از روي نمودار ،بايد بتوان يك كنترل واضح و سريع بر خطاها داشت .مثالً در شكل  ،27-1دايره
پردازش  ،P1سه ورودي دارد ولي هيچ خروجي ندارد .بنابر اين مشخص ميشود كه يك جاي كار
طراحي اشتباه بوده است .همينطور دايره پردازش  P2داراي چهار خروجي است و هيچ ورودي ندارد.

حال كه دانستيم يك نمودار جريان دادهها ،چگونه ميتواند يك سيستم را نمايش دهد ،بايد بدانيم
كه چگونه ميتوان يك نمودار جريان دادهها را ترسيم نمود.
براي ترسيم يك نمودار جريان دادهها ،انجام مراحل زير مفيد به نظر ميرسد:
 -1انبارههاي دادههائي كه هماكنون مورد استفاده قرار ميگيرند را ليست كنيد .شامل فرمها،
فايلها و....
 -2كليه رخدادها و فرايندهاي موجود در سيستم را ليست كنيد.
 -3يك بخش از نمودار جريان دادهها را كه مربوط به يك رخداد خاص است ،ترسيم كنيد.
 -4بخشهاي مختلف را باهم تركيب كنيد تا جائيكه يك نمودار واحد حاصل شود.
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شكل -20-1سطح مفهومي نمودار DFDسطح اوليه كل سيستم ][PCC90

 -5اگر الزم باشد آن را سازماندهي مجدد كنيد.

در برخي موارد كه الزم باشد تا چگونگي انجام فعاليتها و ترتيب اجراي آن مشخص شود ،ميتوان
از فلوچارت سيستم استفاده نمود .فلوچارت سيستم (با فلوچارت مورد استفاده براي نمايش الگوريتم اشتباه
نشود) ،ابزاري براي نمايش ترتيب اجراي عمليات سيستم است .شكل  28-1نشان دهنده نمادهائي است كه
در ترسيم فلوچارت سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد .در اين نمودار پيكانها مسر جريان عمليات را نشان
ميدهند و بدين ترتيب ،مراحل و ترتيب اجراي عمليات مشخص ميشود .شكل  29-1نشان دهنده نمونهاي
از بكارگيري يك فلوچارت سيستم است.

پس از اينكه توانستيم مدلي از سيستم موجود را ايجاد كنيم ،بايد بتوانيم بر اساس آن مدل سيستم
جديد را طراحي كنيم .يعني ابتدا مدلي از سيستم موجود را ترسيم كرده و سپس با توجه به آن ،مدل سيستم
جديد را بدست ميآوريم .براي اين كار دو روش عمده وجود دارد:
 -1طراحي مبتني بر مدل سيستم موجود و تغيير آن انجام شود.
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شكل -21-1سطح بعدي نمودار DFDكل سيستم ][PCC90

در اين روش مدل سيستم موجود را ترسيم كرده و به تغيير آن ميپردازيم تا مشكالتي
كه در سيستم موجود وجود دارد بر طرف شده و به نيازها و اهداف سيستم جديد دست يابيم.
اين روش نسبت به روش ديگر به واقعيت نزديكتر است و عمليكردن و پيادهسازي آن
راحتتر است .زيرا سيستم جديد بر مبناي سيستم موجود ايجاد شده است و بنابراين در هنگام
پيادهسازي ،كافي است همان تغييراتي را كه در مدل سيستم موجود اعمال كردهايم تا مدل
سيستم جديد حاصل آيد ،در سيستم واقعي نيز اعمال كنيم .مشكل اين روش آن است كه در
صورتي كه مشكالت سيستم موجود زياد باشد و ميزان تغييرات باالئي داشته باشيم ،كار تغيير
بسيار سخت و پيچيده شده و گاه غير عملي ميشود .اين روش در مورد سيستمهائي به كار
ميآيد كه تغييرات چنداني را الزم نداشته باشد.
 طراحي سيستم جديد ازابتدا و تنهاباتوجهبه مدلسيستمموجود انجام شود.در اين روش ،طراحي سيستم جديد كامالً مستقل از سيستم موجود انجام ميشود .يعني
طراح تصور ميكند كه اصوالً سيستم موجودي وجود ندارد و او قرار است يك سيستم كامالً
جديد را از ابتدا طراحي كند .در اين ميان او تنها مدل سيستم موجود را به عنوان يك ديدگاه
در نظر دارد .مزيت مهم اين روش آنست كه بدين ترتيب ،ساختمان سيستم جديد كامالً
متناسب با نيازهاي سيستم جديد طراحي ميشود ،در حالي كه در روش قبلي ،ساختمان اصلي
حفظ ميشد و تنها تغييراتي بر اجزاء و روشها انجام ميشد .در اين روش همه چيز از ابتدا،
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شكل -22-1سطح بعدي نمودار DFDداخل فرايند [PCC90] P5

متناسب با نيازهاي سيستم جديد طراحي ميشود .ايدهآلتر است ،اما عملي كردن آن نسبت
به روش قبلي مشكلتر است ،زيرا سازمان بايد تغييرات ساختاري و اساسي را تحمل كند .اين
روش در صورتي استفاده ميشود كه ساختار سيستم موجود اساسًا دچار مشكل باشد.
هيچكدام از دو روش ذكر شده به صورت مطلق ،روش مطلوبي نيست .در حقيقت طراح با تركيبي
از اين دو روش ،به ايجاد مدل سيستم جديد ميپردازد .بخشهائي كه الزم است تا ساختار سيستم موجود
تغيير كند از روش دوم و بخشهائي كه چنين تغييري را ندارند با روش اول طراحي ميشود .به هر حال،
حتي در هنگام استفاده از روش دوم ،در طراحي سيستم جديد بايد به سيستم موجود هم توجه كامل داشته
باشيم.

شكل -23-1يك شكل اشتباه از فرايند P3تناقص با شكل سطح باالتر(دو مورد)
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شكل -24 -1نمونهاي از تجزيه نادرست فعاليتها -نمودار نشان دهنده يك رخداد خاص نيست

شكل -25 -1نمونهاي از بكارگيري غلط و صحيح جريان داده ][PCC90

در حالت كلي ،دو نوع مدل براي يك سيستم در نظر گرفته ميشود:
در اين مدل ،عملياتي را كه واقعا در سيستم انجام ميشود ،با همان ترتيبي كه انجام
ميشود ،نشان داده ميشود.
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شكل -26 -1نمونهاي از بكارگيري غلط و صحيح جريان دادهها
در اين مدل ،فعاليت سيستم ،بدون ها
توجه به چگونگي و ترتيب آن نشان داده ميشود.
اين مدل ،منطق عمليات را نشان ميدهد و مفاهيم سيستم را ميرساند ،نه ترتيب و چگونگي
را.
شكل  ،30-1در يك جدول ،تفاوتهاي اين دو مدل را نشان ميدهد .مدل منطقي ميگويد چه

شكل -27 -1تشخيص دو خطاي آشكار در نمودار
كارهائي انجام ميشود و مدل فيزيكي ميگويد چگونه ها
كار انجام ميشود .مدل منطقي به ما ميگويد كه
سيستم چه پردازشهائي را بايد انجام دهد ،ولي چه زماني اين پردازشها انجام ميشود معلوم نيست .ولي مدل
فيزيكي زمان انجام پردازش را مشخص ميكند .مدل منطقي فهم بهتر رابطهها را در بر دارد و مدل فيزيكي
فهم بهتر ترتيب عمليات را .در مدل منطقي فقط 0آن بخش از دادهها در جريان داده مشخص ميشود كه
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شكل -28 -1نمادهاي فلوچارت سيستم ][PCC90

براي پردازش الزم است .ولي در مدل فيزيكي ،دادهها به ها
صورت يك بالك ركورد يا فرم كه واقعا وجود
دارد ارسال ميشود و معلوم نيست كه از چه بخشي از اين دادهها واقعا استفاده ميشود.
هيچ مدلي مطلقا منطقي يا فيزيكي نيست .يعني هر مدلي تا اندازهاي كارها و تا اندازهاي چگونگي
كارها را مشخص ميكند .مثالً در مورد شبكه تلفن ،هر مشترك تلفن داراي يك شماره تلفن است .اين
شماره تلفن ،محل فيزيكي و واقعي مشترك را نشان نميدهد .بلكه يك شماره منطقي است .در حالي كه
سيمها و اتصاالت ،محل فيزيكي مشترك را مشخص ميكنند و از طريق آن ميتوان به آن محل دست يافت.
در هنگام عمل ،شماره تلفني كه گرفته ميشود (و يك شماره منطقي است) به شماره و كد فيزيكي تبديل
شده و محل و موقعيت واقعي مشترك ،از طريق آن پيدا شده و اتصال بر قرار ميشود .به خاطر داشتن شماره
فيزيكي يك مشترك تلفن كار مشكلي است و از همين رو است كه از كد منطقي استفاده ميكنيم.
مدل منطقي و فيزيكي را ميتوان با هر نموداري نشان داد .البته برخي از نمودارها براي نشان دادن
يك نوع از مدلها بهتر عمل ميكنند .مثالً فلوچارت سيستم ،مدل فيزيكي يك سيستم را بهتر از مدل منطقي
آن نشان ميدهد .اما نمودار جريان دادهها ميتواند هر دو نوع از مدل را نشان دهد.
دو شكل  31-1و  32-1دو مدل منطقي و فيزيكي از يك سيستم ثبتنام دانشجويان را نشان ميدهد.
تفاوتهاي اين دو مدل در اين دو شكل بهتر آشكار ميشود .همانطور كه در شكل مشاهده ميشود ،در مدل
منطقي ترتيب عمليات معلوم نيست ولي در مدل فيزيكي ترتيب مشخص است .در مدل فيزيكي دادهها به
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شكل -29 -1نمونهاي از يك فلوچارت سيستم ][PCC90

صورت مجموعه فرم يا ركورد رد و بدل ميشود ،در حالتهاي كه در مدل منطقي فقط بخش مورد نياز داده
(مانند شماره دانشجوئي و امثال آن) مشخص ميشود.
براي مدل كردن يك سيستم بايد بدانيم با چه ديدگاهي (منطقي يا فيزيكي) ميخواهيم مدل را
ايجاد كنيم.

براي طراحي يك سيستم ابتدا بايد مدل سيستم موجود را بدست آورد .اين مدل مشخص ميكند
وضعيت سيستم موجود چگونه است .اين مدل معموالً يك مدل فيزيكي است .زيرا بر اساس مجموعه
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شكل -30 -1تفاوتهاي عمده دو مدل منطقي و فيزيكي ][PCC90

دادههاي ركورد يا فرم گونه ها شكل گرفته و بر اساس ها
ترتيب عمليات بنا شده است .سپس بايد اين مدل را
به يك مدل منطقي تبديل كرد .زيرا بحث كردن و تغيير دادن مدل منطقي ،سادهتر از تغيير دادن مدل فيزيكي
است .همانطور كه استفاده از شماره تلفن منطقي ،سادهتر از استفاده از كدها و محل فيزيكي است .سپس
عمليات طراحي سيستم جديد ،بر اساس همين مدل منطقي ايجاد شده انجام ميشود .طراح سيستم جديد را
ابتدا به شكل منطقي طراحي ميكند .دليل آنست كه بدين صورت ،طراح نگران چگونگي انجام كار نيست.
اول مشخص ميكند چه كاري بايد انجام شود و وقتي از اينكه تمام كارهاي الزم كه بايد در سيستم انجام
شود مطمئن شد ،مدل منطقي طراحي شده را به مدل فيزيكي تبديل ميكند و در اين تبديل چگونگي انجام
كارها و ترتيب آنها را مشخص ميكند .بدين ترتيب طراح در طراحي يك سيستم ،چرخهاي را از ايجاد مدل
فيزيكي سيستم موجود تا پيادهسازي مدل فيزيكي سيستم جديد طي ميكند كه در شكل  33-1نشان داده
شده است .در اين شكل مشاهده ميشود كه  5مرحله براي اصالح سيستم طي ميشود ،مرحله اول آن در
مطالعه سيستم موجود ،مرحلههاي دوم تا چهارم در طراحي و مرحله پنجم در پيادهسازي جاي دارد .در مرحله
سوم خواستهها و نيازهاي عملياتي و كارهائي كه بايد انجام شود در مدل اعمال ميشود و در مرحله چهارم
خواستههاي تكنيكي و فني در مورد چگونگي عملكرد سيستم در نظر گرفته ميشود.
مدل منطقي بستر مناسبتري را براي طراحي سيستم جديد فراهم ميكند زيرا:

 سيستم موجود معموالً با توجه به خصوصيات مدل فيزيكي آن ،محدوديتها و كرانهائي دارد.
اين محدوديتها و كرانها ميتواند سختافزاري ،محدوديتهاي قانوني و حتي خود انسانها باشد.
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شكل -31 -1نمودار جريان دادههاي مدل فيزيكي يك سيستم ثبت نام دانشجويان ][PCC90

 مدل فيزيكي موجود ممكن است در يك ها
ترتيب و فضاي نادرست واقع باشد .به عبارت ديگر،
وقتي ما خود را محدود به مدل فيزيكي ميكنيم ،ماهيت فعاليت براي ما مطرح نيست .بلكه
ترتيب مطرح است .و ترتيب ممكن است غلط باشد .مدل منطقي به ما يك ديد باز ميدهد
كه خود را از ترتيب و مكان جدا كنيم.

 اگر يك سيستم بر اساس مدل منطقي طراحي شود ،قابليت نگهداري سيستم باالتر خواهد بود
و عمر بيشتري خواهد داشت .زيرا انعطافپذيري بيشتري داشته و به قالبهاي مكاني و زماني
وابستگي كمتري خواهد داشت .راز سيستمهاي انعطافپذير در همين موضوع است.
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شكل -32 -1نمودار جريان دادههاي مدل منطقي يك سيستم ثبت نام دانشجويان ][PCC90

 شرايط مدل فيزيكي با توجه به محيطهاي ها
سازماني دائمًا تغيير ميكند و ممكن است توالي و
ترتيبي كه در مدل فيزيكي وجود داشته باشد به مرور زمان تغيير كند و مدل عوض شود .مدل
منطقي اين تغييرات را بهتر تحمل ميكند (به همان دليل باال).
شكل  ،34-1نشان دهنده يك مدل منطقي از يك سيستم موجود است .سپس در شكل  ،35-1اين
مدل با خواستههاي سيستم جديد تغيير پيدا كرده و شكل  36-1را تشكيل ميدهد .سپس اين مدل در شكل
 37-1به مدل فيزيكي سيستم جديد تبديل ميشود.

 دايرههاي پردازش سطح باال را به نمودارهاي زيرين آن تبديل كنيد .تا يك نمودار بزرگ و يك
پارچه داشته باشيد.
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شكل -33 -1نقش مدل منطقي در طراحي سيستم جديد
ها
پردازش غير منطقي (شامل ويرايش دادهها ،رسيدگي
 در تبديل مدل فيزيكي به منطقي ،دايرههاي
كردن ،مميزي كردن ،بازرسي ،و هر گونه عمليات غير اساسي بر دادهها) و ذخيرههاي دادههاي غير
منطقي (شامل فايلهاي موقتي و ميانگير) را حذف كنيد .سپس با توجه به اجزاي حذف شده ،اجزاي
باقي مانده سيستم را به هم متصل كنيد .ركورد دادههاي مورد مبادله را در صورت لزوم به فيلدها و
موضوعاتي كه واقعا نياز به مبادله دارد تبديل كنيد.

 در تبديل مدل منطقي به فيزيكي در موارد الزم ،دايرههاي پردازش فيزيكي و ذخيرههاي دادههاي غير
منطقي را به نمودار اضافه كنيد .و دادههاي مورد مبادله را بر حسب مورد به شكل فرم يا ركورد
درآوريد .ديدگاه پيادهسازي را در مدل اعمال كنيد .يعني مثالً اگر در پيادهسازي ،دو انباره اطالعاتي
در يك فايل ذخيره مي شود ،آن دو انباره را در مدل با هم تركيب كنيد .زمان و مكان انجام فعاليتها
را در نمودار مشخص كنيد.

در يك جمعبندي ،مراحل زير براي انجام طراحي مناسب به نظر ميرسند:
 -تعيين مدل فيزيكي سيستم موجود
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شكل -34 -1نمونهاي از مدل منطقي يك سيستم موجود ][PCC90

 -2تعيين مدل منطقي سيستم موجود

ها

 تعيين ساختمان دادههاي و نمودار جريان دادههاي سيستم موجود.
 تعيين ليست رويههاي سيستم موجود.

 -3تبديل مدل منطقي سيستم موجود به مدل منطقي سيستم جديد
 تعيين خصوصيات عمومي محيط ،شرايط و محدوديتهاي سيستم.
 تعيين ليست رويههائي كه بايد حذف شوند يا تغيير كنند.

 تعيين ليست رويههائي كه بايد جديدًا طراحي و اضافه شوند.
 دستهبندي رويهها در دسته رويههاي مشخص.
 تعيين ساختار سازماني و چارت سازماني.
 طراحي رويهها
 oتعريف مراحل رويه به صورت بندها و گامها.
 oايجاد مدل منطقي رويه.
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شكل -35 -1نمونهاي از مدل منطقي يك سيستم موجود كه با خواستههاي جديد تغيير پيدا كرده ][PCC90

 oايجاد مدل منطقي دسته رويه.
 oمستندسازي رويه.

 تعيين ساختمان دادهها و نمودار جريان دادههاي سيستم جديد.
 تعيين نقاط تصميمگيري.

 -4تبديل مدل منطقي سيستم جديد به مدل فيزيكي سيستم جديد.
 ايجاد مدل فيزيكي دسته رويه و تطابق با چارت سازماني.
 تعيين ارتباطات درون سيستمي.
 ساده كردن عمليات.

 طراحي سازمان و تعيين شرح وظايف.
 طراحي محيط.

 تعيين مكانيزمهاي كنترل.
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شكل -36-1مدل منطقي اصالح شده با خواستههاي جديد ][PCC90

 تدوين آئيننامهها و ساير مستندات الزم (يادداشت برداري موارد و مقررات در هنگام
انجام بندهاي قبلي صورت گرفته است).
 -5كنترل و ارزيابي

 ارزيابي كيفيت طراحي.

 كنترل عمومي و رفع نواقص.

 مرور و بازبيني و آزمايش طراحي.
تذكر :طراحي ساختار اصلي سيستمهاي مكانيزه و دستي در مراحل فوق توامًا انجام ميشود .اما
طراحي ساختار داخلي نرمافزار سيستم مكانيزه جداگانه انجام ميگردد.

طراحي عبارت است از "سازماندهي و تعيين عناصر سيستم و روابط آنها ،منابع و فرايندها در
جهت استحصال خروجيها از وروديها ،در تقابل با محيط ،در جهت دستيابي به اهداف سيستم ،با توجه
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شكل -37-1تبديل مدل منطقي اصالح شده به مدل فيزيكي جديد ][PCC90

به ساليق ،ديدگاهها ،تفكر ،خالقيت و هنر طراح" .و يا مختصرًا" ،سازماندهي عناصر سيستم در محيط،
براي دستيابي به اهداف ،توسط طراح" .طراح بايد داراي ويژگيهائي نظير خالقيت ،ابتكار ،جديت،
پشتكار ،دانش و تخصص و توانائي تفكر ،تعمق و تجسم باشد.
طراحي بر اساس عواملي از جمله اهداف سيستم جديد ،وضع سيستم موجود ،مشكالت سيستم
موجود ،نيازها ،معيارهاي ارزيابي ،عوامل و شرايط و پارامترها ،محيط ،محدوديتها و منابع انجام ميشود.
براي حل مسئله معموالً مسئله به صورت واضح تعيين ميشود و نكات مبهم رفع ميشود ،مسئله بزرگ به
مسئلههاي كوچكتر تفكيك ميشود ،حالتهاي احتمالي ممكن بررسي ميشود ،راه حلها ساده شوده و
حالتهاي مشابه و متضاد مشخص ميشوند ،اولويت و اهميت راه حلها مشخص ميشود و بهترين راه حل
انتخاب ميشود.
طراح بايد در هنگام طراحي ،نقاط تصميمگيري ،نقاط كنترل ،سلسله مراتب اجزاء و عناصر سيستم
و ارتباط بين اجزاء ،وظايف غير ضروري و تكراري ،كوششهاي بيجهت و نظاير آنها را مشخص كند.
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شالوده يك سيستم سازماني  -انساني بر وظيفهها و فعاليتها شكل ميگيرد .وظيفهها ،مجموعه
كارهائي است كه يكي از موجوديتها و عناصر مانند پرسنل يا يكي از واحدها در طي فعاليت روزمره خود
بايد انجام دهد و فعاليتها يا فرايندها ،كارهائي است كه براي دستيابي به يك هدف خاص بايد انجام شوند.
بر همين اساس طراحي از دو ديدگاه مختلف وظيفهگرا و فعاليتگرا قابل انجام است .در طراحي بايد اهداف
و نيازهاي سيستم در نظر گرفته شده ،حتي االمكان طرح و ديدگاههاي جديد مطرح شوند ،آينده سيستم مد
نظر باشد ،از روشهاي نوين استفاده شده و به مسائل مربوط به نصب و پيادهسازي توجه شود .همچنين طراحي
بايد مبتني بر روشهاي سازمان يافته و مستقل از خصوصيات فردي انجام شود.
خروجي طراحي يك سيستم سازماني  -انساني ،شامل خط مشيها و سياستهاي سازمان ،ساختمان
كل سيستم و زيرسيستمها ،چارت سازماني و شرح وظايف ،دستورالعملها ،استانداردها ،روشهاي مورد
استفاده ،فرايندها و چگونگي انجام فعاليتها ،چگونگي ارتباط بين بخشها و زيرسيستمها ،آئيننامهها،
سازماندهي و نظاير آن ميشود.
براي نمايش و بيان طراحي ،از يك مدل استفاده ميكنيم .يك مدل ،نمايشي مجازي از سيستم
واقعي است كه توسط روشي خاص انجام ميشود .اين روش ميتواند توصيفي ،ترسيمي ،تجسمي ،رياضي
يا نظاير آن باشد .براي نمايش يك مدل ،از نمادها و نشانهها استفاده ميكنيم .يك مدل تمام عناصر و اجزاي
يك سيستم و ضمنًا ارتباطات بين عناصر و اجزاء را نشان ميدهد .يك مدل همان رفتاري را از خود نشان
ميدهد كه سيستم واقعي انجام ميدهد .اما اين تقليد رفتار ،محدود به ايجاد شرايط خاصي است و ضمن
آنكه يك مدل همه خصوصيات سيستم واقعي را ندارد و نميتواند همه خصوصيات آنرا تقليد كند .براي
مدلسازي يك سيستم ،معموالً از نمودارها استفاده ميكنيم .نمودارهاي مورد استفاده ممكن است در اليهها
و سطوح مختلفي ايجاد شوند .نمودارهاي مختلفي براي نمايش سيستم وجود دارند كه هر يك ،كاربرد و
مزايا و معايب خاص خود را دارا هستند .از جمله ميتوان به نمودار جريان دادهها ،نمودار فلوچارت سيستم
و نمودارهاي يوامال اشاره نمود.
براي طراحي سيستم جديد ،ممكن است طراحي مبتني بر مدل سيستم موجود و تغيير آن انجام شود
و يا آنكه طراحي سيستم جديد از ابتدا و تنها با توجه به مدل سيستم موجود انجام شود .معموالً دو نوع مدل
از يك سيستم ايجاد ميشود.مدل فيزيكي كه نشان دهنده عمليات با همان ترتيبي است كه واقعا در سيستم
انجام ميشود ،و مدل منطقي كه فعاليت سيستم را بدون توجه به چگونگي و ترتيب آن نشان ميدهد .در
طراحي سيستم ،ابتدا يك مدل فيزيكي از سيستم موجود ايجاد كرده و سپس به مدل منطقي تبديل ميشود.
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نقطه اصلي طراحي ،در تبديل مدل منطقي سيستم موجود به مدل منطقي سيستم جديد است و پس از آن
ايجاد مدل فيزيكي سيستم جديد بر اساس مدل منطقي ايجاد شده و در نهايت ،سيستم بر اساس مدل فيزيكي
حاصل ،پيادهسازي ميشود.



نقاط تصميمگيري



وظيفهها



طراحي



نقاط كنترل



رويهها



نمودار جريان دادهها



مدل سيستم



مدل منطقي



فعاليتها



نمودار



نمودار فلوچارت سيستم



مدل فيزيكي

[عرض - ]76رضائيان علي  -تجزيهوتحليل و طراحي سيستمها  -سمت .1376 -
[پاس - ]77پارسا سعيد  -تحليل و طراحي سيستمها در مهندسي نرمافزار  -انتشارات دانشگاه علم و صنعت
ايران .1377 -
[جهم - ]76جهاني محمود  -تحليل و طراحي نظامهاي كامپيوتري  -انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائي -
.1376
 IRWIN - DESIGN METHODS & SYSTEM ANALYSIS]Whitten,Bentley,Barlow - [WBB90
- 1990.TOPPAN
 Fraser & Boyd - STRUCTURES SYSTEM DEVELOPMENT]Powers,Cheney,Crow - [PCC90
- 1990.
 PRENTICE - DESIGN & INTRO TO SYSTEM ANALYSIS].Hawryszkiewycz I.T - [HAW91
- 1991.HALL
], 1988. prentice hall - Jackson system development - .Sutcliffe A - [SUT88
], 1992. Prentice hall - Beahavior Models - .A .kowal J - [KOW92

72 / مبانی طراحی سیستم ها

Applied modelling - .G .S ,Tzafestas - .Pierre ,Borne - France ,Lille [LIL87]
,1987. evier Science - and simulation of technological systems
, 1992. Prentice Hall - Data driven systems modeling - Remi ,Planche [PLA92]
, 1993. CRC Press - Model-based systems engineering - .Wayne .A
,Wymore - [WYM93]
Prentice - Object-oriented modeling and design - .James ,Rumbaugh [RUM91]
, 1991.Hall
- System safety engieering and risk assessment - .Nicholas J ,Bahr [BAH97]
, 1997.Francis & Taylor
a practitioner's approach : Software engineering - .Roger S ,Pressman [PRE92]
, 1992.McGraw-Hill Prentice/Hall - SOFTWARE ENGINEERING Dougbell,IanMorrey,Johnpugh - [DIJ87]
- 1987.
, Springer - Document architecture in open systems - .Wolfgang ,Appelt [APP91]
1991.
Diagramming techniques for analysts - .Carma L ,McClure - James ,Martin
- [MAR85]
, 1985.Prentice-Hall - and programmers

. اثرات محيط و منابع را بر فرايند طراحي تشريح كنيد-1
. جايگاه بكارگيري معيارهاي ارزيابي در طراحي را بررسي كنيد-2
 چگونه در طراحي اثر ميگذارند؟، نيازهاي سيستم-3
. دليل لزوم وجود هر يك از خصوصيات ذكر شده براي طراح را تشريح كنيد-4
 تفاوتهاي اصلي مدل فيزيكي و مدل منطقي در چه چيزهائي است؟ چرا از مدل منطقي استفاده-5
ميكنيم؟
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 -6خصوصيات هر يك از انواع مدلها را با هم مقايسه كنيد.

 -1از كتابهاي مختلفي كه در زمينههاي مهندسي نرمافزار و مهندسي سيستم و طراحي در دسترس
شماست ،نمودارهاي مختلف را

مشاهده و از نظر كاربرد و خصوصيات ،آنها را دستهبندي

كنيد.
 -2مراحل طراحي را در علوم مختلف نظير مهندسي معماري ،راه و ساختمان ،مكانيك ،ريختهگري
و نظاير آن با مراجعه به متخصصين اين رشتهها در يك گزارش تشريح كنيد و آنها را از
ديدگاههاي مختلف با هم مقايسه كنيد و مشخص كنيد تا چه حد روشها و دانش طراحي علوم
ديگر در علم مهندسي سيستم قابل استفاده است.
 -3خروجيهائي را كه در طراحي يك سيستم بايد وجود داشته باشد ،مشخص كنيد (با توجه به
موارد خروجي طراحي ذكر شده در اين فصل) .ترتيب خروجيها و وابستگي آنها به هم را در
كار طراحي مشخص كنيد.
 -4با استفاده از روشهاي مطرح شده در اين فصل ،تبديل مدل سيستم موجود به مدل سيستم جديد
و طراحي را بر چند سيستم كوچك انجام دهيد .اين سيستمها ميتواند همان موارد تمرينهاي
فصول قبلي باشد.
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در اين فصل محورهاي سهگانه طراحي (محيط ،دادهها ،عمليات) مختصرًا معرفي ميشوند و خواننده
با چگونگي برخورد و طراحي عوامل ذكر شده آشنا ميشود .در اين مباحث مشخص ميشود كه محيط چه
اثراتي را بر سيستم ميگذارد و چه نقشي در طراحي دارد و چه پارامترهائي در اين اثر گذاري نقش دارند،
طراحي دادهها و ساختمانهاي دادهاي سيستم چه خصوصياتي دارد و چگونه و با چه ابزارهائي انجام ميشود
و عملياتي كه در سيستم بايد انجام شود ،چگونه سازماندهي و طراحي ميشود و چه روشهائي براي طراحي
عمليات وجود دارد .پس از آن چند استراتژي و روش مختلف طراحي معرفي ميشود.

ذكر روشها و استراتژيهاي مطرح شده و عواملي كه مورد بحث قرار گرفته تنها يك معرفي است و
خواننده نبايد انتظار داشته باشد كه با مطالعه اين مباحث ،بر موضوع تسلط پيدا كند .هدف از طرح روشهاي
مختلف يادگيري همه روشها نيست ،بلكه آشنائي خواننده محترم با آنها است .در حد مطالعه اين كتاب ،الزم
نيست تا شخص بر تمام روشها به صورت مبسوط اطالع داشته باشد .بنابراين در هر زمينه كه عالقه به استفاده
يا زمينه استفاده وجود داشته باشد ،بايد به مراجع و منابعي كه توضيحات بيشتري در اين مباحث بيان ميكنند
رجوع شود .در هر قسمت ،اين مراجع معرفي و در انتهاي فصل نيز ليست شدهاند.

 -1-2محور اول طراحي  -محيط و عوامل اثرگذار
 -2-2محور دوم طراحي  -دادهها
 -3-2محور سوم طراحي  -عمليات
 -4 -2ارتباطات درون سيستمي
 -5-2استراتژيها و روشهاي طراحي
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همانطور كه در فصل سوم از جلد دوم مجموعه نيز بيان شد ،محورهاي سهگانه طراحي عبارتند از:
 -1محيط خارجي سيستم
 -2دادهها
 -3عمليات
طراح بايد در زمان طراحي ،محيط كار سيستم را مشخص كند و طراحي ،مبتني بر محيط انجام
ميشود.
"محيط يك سيستم ،فضائي است مشخص و محدود با مجموعهاي از عناصر ،عوامل و
شرايطي مشخص است كه به نحوي بر فعاليت سيستم اثر گذاشته و يا فعاليت سيستم بر آنها
اثر ميگذارد".
مثالً گرما يا سرماي هوا بر فعاليت يك اتومبيل اثر ميگذارد و بازده و چگونگي فعاليت آنرا تغيير
ميدهد .اتومبيل در سرماي زياد روشن نميشود و در گرماي زياد نيز جوش ميآورد .از طرفي ديگر اتومبيل
نيز بر محيط اطراف خود اثر گذاشته و باعث آلودگي محيط و افزايش حرارت عمومي كره زمين و ...ميشود.
وقتي يك طراحي ،قصد طراحي يك اتومبيل را دارد ،بايد بداند كه چه عواملي در محيط وجود دارند كه
بر اتومبيل اثر ميگذارند .مثالً اگر اين اتومبيل قرار است در بيابانهاي سوزان مورد استفاده قرار گيرد ،طراح،
موتور و بدنه آن را به گونهاي طراحي ميكند كه مناسب شرايط محيطي مورد نظر باشد .در طراحي يك
سيستم سازماني  -انساني نيز ،طراح بايد به عوامل محيطي در هنگام طراحي توجه كند .مثالً اگر سازمان قرار
است در محيطي عمل كند كه قوانين دولتي ،مبهم و نامشخص و يا داراي نواقص هستند ،سيستم طراحي شده
به نحوي بايد اين مشكل را جبران كند .توجه داشته باشيد كه طراح نميتواند محيط را تغيير دهد .بلكه سيستم
را متناسب با محيط طراحي ميكند .تغيير قوانين دولتي در توان طراح و تحليلگر و احتماالً حتي خود سازمان
هم نيست .حداكثر كاري كه سازمان در اين رابطه ميتواند بكند ،اعتراض و پيشنهاد به دستگاههاي
قانونگذاري است .اما طراح ميتواند نواقص قانون را در سيستم با در نظر گرفتن تمهيداتي نظير اعمال كنترلها
و يا مقررات داخلي و امثال آن جبران كند.
با توجه به تعريف ذكر شده ،كل جهان محيط هر سيستم خواهد بود .چرا كه مثالً اگر كهكشان ما
منفجر شود ،بر تمام سيستمهاي سازماني ما اثر خواهد گذاشت .در نظر گرفتن محيط با معناي مطلق و جهاني
آن امكان پذير نيست .زيرا:
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 -1ما شناخت كاملي نسبت به تمام عوامل محيطي موجود در جهان نداريم.
 -2جمع كردن كل عوامل موثر در محيط مطلق و جهاني در ذهن طراح ممكن نيست.
 -3ممكن است شرايط محيطي در لحظه طراحي ايجاد نشده باشد و بعدًا در هنگام عملكرد سيستم
ايجاد شود.
بنابراين براي انجام طراحي ،طراح مجبور به انتخاب بخشي از فضاي جهاني 1و عوامل و عناصر آن
به عنوان محيط است .در طراحي ،محيط بايد قابل اندازهگيري ،كامالً مشخص و محدود باشد .يعني بتوانيم
دقيقًا عناصر و شرايط آن را ليست كنيم و تعداد عناصر اين ليست نيز زياد نباشد .زيرا طراح بايد بتواند محيط
را با تمام خصوصيات آن ،در لحظه طراحي در ذهن خود مجسم كند .بنابراين طراح بايد مجموعهاي از
عوامل و عناصر را كه بر سيستم ،اثر مهم ،روشن و قطعي ميگذارند ،به عنوان محيط تعيين كند و آنها را
مستند كند .به نحوي كه با مراجعه به آن مستندات ،كليه عوامل تاثيرگذار يا تاثيرپذير را بشناسد.
نمونههائي از اين عوامل عبارتند از:

 ساختار سازماني 2موجود.
 مشتريان (انواع و تعداد).

 محصوالت موسسه (موجود و آينده).
 ارتباطات.
 سرمايهها.

 فضا و نحوه استفاده از آن.

 كاركنان و ساير منابع نيروي انساني.
 امكانات فيزيكي سازمان.
 رويههاي جاري.
 رقبا.

 سياستها و خط مشيها
 oسياستهاي پايهاي (اهداف بلند مدت).
 oسياستهاي عمومي (اهداف كوتاه مدت).
Global - 1
Organization Chart - 2
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 oسياستهاي موضعي (مسائل روزمره).

 روشهاي بايگاني.
 سوابق سازمان.

 قوانين مربوط به فعاليت سازمان.
... 

الزم به تذكر است كه بخشي از اين عوامل در مستندات سيستم موجود وجود دارد ،برخي ديگر در
نيازهاي سيستم و برخي ديگر در هيچكدام نيست .مثالً قوانين دولتي مربوط به فعاليت سازمان ،ممكن است
در هيچكدام نباشد .لذا طراح بايد چنين مواردي را نيز تهيه كند وبا توجه به اين عوامل و شرايط ،سيستم را
طراحي كند .اگر اين عوامل ناقص باشند ،مثالً اگر طراح از يك قانون باخبر نباشد ،طراحي به شكل درستي
انجام نميشود.

ما در جهاني واقعي زندگي ميكنيم .جهان واقعي پر از محدوديتها است .با محدوديتها نبايد برخورد
كرد .بلكه بايد آنها را پذيرفت و خود را براي پذيرفتن آن آماده كرد .طراح بايد در ابتداي كار ،محدوديتهاي
موجود را در ذهن خود ترسيم كند و با توجه به آنها سيستم را طراحي كند .محدوديتها ميتوانند داراي انواع
مختلفي باشند ،از جمله :

 محدوديتهاي مالي.

 محدوديتهاي زماني.

 محدوديتهاي استخدامي -امكان و مجوز استخدام وجود ندارد يا به تعداد محدودي ميتوان
استخدام كرد.

 محدوديتهاي استخدامي -پيدا كردن فرد مناسب براي تصدي وظايف و مشاغل مورد نظر ساده
و يا امكانپذير نيست .بخصوص در مورد مشاغل تخصصي پيشرفته و خاص.

 محدوديت منابع.

 پذيرش رواني توسط كاركنان يا ارباب رجوع .سيستم تنها تا حد خاصي توسط افراد پذيرفته
ميشود.

 محدوديت حمايت مديريت.
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 محدوديت بر اثر خط مشي سازمان.

 مشتريان .نوع ،تعداد و ...محدودي از مشتريان وجود دارد.
 محدوديت بر اثر قوانين.
 محدوديت تقاضا.
... 

دادهها براي يك سازمان ،همچون خون براي بدن انسان است .همانطور كه خون در داخل بدن انسان
حركت كرده و اكسيژن ،مواد غذائي و فرمانها (فرمانهاي شيميائي  -نه فرمانهاي عصبي) را به سلولها
ميرساند ،دادهها نيز با گردش در سازمان و رساندن فرمانها ،كنترلها ،موارد اجرائي و ،...حيات آن را تضمين
ميكنند.

مهمترين جنبه دادهها ،جريان يافتن آن است .دادهها زماني ارزش پيدا ميكنند كه در فرايند خاصي
در سيستم مورد استفاده قرار بگيرند و در چرخه فعاليت سيستم به حركت درآيند .دادههائي كه در گوشهاي
ذخيره شده و مورد استفاده قرار نميگيرند ،هيچ ارزشي براي سيستم ندارند .جريان دادهها ،بين بخشهاي
مختلف سيستم ،ميتواند نشان دهنده يك فرايند مشخص باشد و يا فعاليت يك واحد را مشخص كند .نمودار
جريان دادهها بر همين اساس بنا شده است .شكل  ،1-2نمونهاي از گردش دادهها را در يك سيستم آموزش
دانشگاه نشان ميدهد .مشاهده ميكنيد كه در اين نمودار ،چگونه حركت دادهها و پردازشي كه بر آنها انجام
ميشود ،فعاليت ثبت نام يك دانشجو در يك درس خاص را نشان ميدهد.
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شكل -1-2نمودار جريان دادههاي ثبت نام دانشجو ][PCC90

در هنگام طراحي بايد دادههاي موجود در سيستم را ،به همراه خصوصيات و مشخصات آنها
مشخص نمود .مشخصههاي دادهها شامل دو بخش اساسي هستند:
-1

اجزاي دادهها2

 -2ساختمان دادهها3

براي ثبت و مشخص كردن دادهها از يك فرهنگ دادهها استفاده ميكنيم .فرهنگ دادهها مشخص
ميكند كه چه دادههائي در سيستم وجود دارند ،نامشان چيست و اجزاء و ساختمان آنها چيست .فرهنگ
دادهها ،هويت دادههاي يك سيستم را نشان ميدهد و از مهمترين مستندات سيستم محسوب ميشود.

Dictionary - 1
Data Elements - 2
Data Structure - 3
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براي ايجاد يك فرهنگ دادهها ،بايد ليستي از كليه دادههاي موجود در سازمان را به همراه براي
ثبت خصوصيات آنها تهيه نمود .سه عنصر اساسي كه حتمًا بايد در فرهنگ دادهها وجود داشته باشند عبارتند
از:

 اجزاء دادهها .دادهها از چه اجزاء و فيلدهائي تشكيل شدهاند و هر يك از اين اجزاء داراي چه
خصوصياتي است؟

 ساختمان دادهها .دادههاي مورد نظر چه ساختماني دارند و ارتباطات بين اجزاي آن چگونه است؟
 انباره دادهها .دادهها در كجا و چه شرايطي ذخيره و بايگاني ميشوند؟ ثبت آنها به وسيله رايانه
انجام ميشود و يا بر روي كاغذ؟ در چه فايل يا پوشه و قفسهاي ذخيره ميشوند؟ چگونه ميتوان
به آنها دست يافت؟
در حالت كلي ،هر داده يا ساختمان داده يا انباره داده ،بايد داراي توضيحات زير باشد:
 -1نام
 -2نوع داده
 -3ساختمان داده
 -4توضيح
 -5كاربرد
 -6محدوده مقادير
 -7اجزاء
 -8محل ذخيرهسازي
 -9چگونگي و سازمان ذخيرهسازي
فرهنگ دادهها بايد داراي فرمهاي خاص باشد و با توجه به آن فرمها ،خصوصيات و مشخصات
دادهها را در فرهنگ ذخيره نمود .شكل  ،2-2نمونهاي از يك فرم "اجزاي دادهها" را در يك فرهنگ دادهها
نشان ميدهد .مشخصات و فيلدهاي هر ركورد اطالعاتي (يا يك فرم اطالعاتي) در يك سيستم ،در اين فرم
ثبت ميشود .شكل  ،3-2نمونهاي از يك فرم "ساختمان دادهها" در يك فرهنگ دادهها را نشان ميدهد و
محتوي چگونگي ارتباط بين اجزاي يك ساختار اطالعاتي است .و شكل  ،4-2نشان دهنده نمونهاي از يك
فرم انباره دادهها است كه مشخص ميكند ،دادههائي كه بايد در يك بايگاني دستي يا مكانيزه ذخيره شوند،
در چه محل و مكان و شرايطي ذخيره ميگردند.
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شكل -2-2نمونهاي از يك"فرم و اجزاء دادهها"در ديكشنري دادهها

در كتب پايگاه دادهها و مهندسي دادهها ،چگونگي مديريت دادهها در يك سيستم رايانهاي مورد
بحث قرار ميگيرد .اما وضعيت دادهها و عملياتي كه بر آن در سيستمهاي دستي انجام ميشود ،چندان مطرح
نيست .در يك سيستم دستي نيز همانند يك سيستم رايانهاي ،مكانيزمهاي گردش دادهاي و عمليات بر دادهها
داراي اهميت بوده و همان روشهاي مطرح در مديريت دادهها در بانكهاي اطالعاتي رايانهاي ،با در نظر
گرفتن شرايط عمليات دستي ،در يك سيستم دستي نيز قابل اعمال است .البته واضح است كه بسياري از
مفاهيم و مطالب مطرح شده در مباحث دادهها ،وقتي قابل بحث و طرح ميشود ،كه پردازندهاي با قابليت
پردازش باالتر از انسان (در مورد كارهاي سريال و نه در تصميمگيري) وجود داشته باشد .مثالً مفاهيم ديد،
مرتبسازي موقت پروندهها براي انجام يك جستجوي خاص و امثال آن در سيستمهاي دستي معناي خاصي
ندارد و عملي نيست .اما اكثر مباحث از اين دسته نيستند و با در نظر گرفتن شرايط و اعمال تغييرات مختصر،
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شكل -3-2نمونهاي از يك"فرم ساختمان دادهها"در ديكشنري دادهها
ميتوان از آنها در سيستمهاي دستي نيز استفاده نمود .مثالً ايجاد فرهنگ دادهها براي مستندسازي ،ايجاد مدل
دادهاي در هنگام طراحي ،نرمالسازي (تا اندازهاي) و مباحثي نظير اينها همه در سيستمهاي دستي نيز قابل
اعمال هستند .1نكته قابل توجه آنست كه در سازمانهاي امروزي ،حجم دادهها آنچنان افزايش يافته و نياز به
واكنش و پردازش سريع بر دادهها وجود دارد كه عمالً استفاده از سيستمهاي رايانهاي ،الزم و ضروري
ميشود .اما معموالً مكانيزهكردن پردازش كليه دادهها در يك سازمان ميسر نيست و بخشهائي از دادهها به
صورت دستي و بخشهائي به صورت مكانيزه مورد پردازش قرار ميگيرند .تاكيد ما بر آن است كه مديريت
و سازماندهي بخشهاي دستي نيز بايد با روشهاي مشخص و مطرح شده در بانكهاي اطالعاتي رايانهاي و البته
با در نظر گرفتن شرايط خاص سيستمهاي دستي صورت گيرد .بسياري از اوقات ما از روشهائي كه در
بانكهاي اطالعاتي رايانهاي كامالً شناخته شده است و نام مشخصي دارد ،در ايجاد سيستمهاي دستي دادهاي
نيز استفاده ميكنيم ،اما مانند سيستمهاي مكانيزه ،نام آنرا نميدانيم و به صورت علمي با آن برخورد نميكنيم،
بلكه طراحان سيستمهاي دستي به صورت ابتكاري و بدون قواعد مشخص به اين روشها دست مييابند.

1

 محدوديت حجم مطالب اين كتاب ،اجازه شكافتن و تشريح موضوع با ذكر مثالهاى مناسب را به مانمىدهد و اين تطبيق مفاهيم به خواننده محترم واگذار مىشود.
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شكل -4-2نمونهاي از يك"فرم انبار دادهها"در ديكشنري دادهها

در يك بانك اطالعاتي ،مدل دادهاي براي سازماندهي عناصر دادهاي و ايجاد ارتباط بين اين عناصر
مورد استفاده قرار ميگيرد .مدلهاي دادهاي متفاوتي براي نمايش و سازماندهي عناصر دادهها وجود دارند.
برخي از اينها عبارتند از:
اين مدل ،سادهترين مدل دادهاي است كه بر اساس سلسله مراتب دادهها يا عمليات ،دادهها
را مورد سازماندهي قرار ميدهد .شكل  5-2نشان دهنده چگونگي ايجاد يك مدل دادهاي براي
دادههاي ثبتنام دانشجوي يك درس در يك سيستم آموزش دانشگاه است .در اين مدل ،داده
ثبتنام از دو داده دانشجو و نمره وي تشكيل ميشود ،كه داده دانشجو خود عالوه بر مشخصات
دانشجو ،دربردارنده استاد ،كالس و آدرس دانشجو است .اين مدل داراي كارائي چنداني نيست
و كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد.
در اين مدل دادهاي ،سازماندهي عناصر از طريق تعيين هر يك از عناصر به عنوان يك
موجوديت و برقراري ارتباطات بين موجوديتها ايجاد ميشود .اين مدل تجسم واقعيتري از دنياي
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شكل -5-2مدل دادهاي سلسله مراتبي ][PCC90

واقعي است و مفاهيم و دادههاي جهان حقيقي را به صورت روشنتري نمايش ميدهد .شكل -2
 6نشاندهنده يك مدل دادهاي شبكهاي در يك سيستم آموزش دانشگاه است .يك دانشجو
عضوي از يك دپارتمان است ،دپارتمان در يك دانشكده قرار دارد ،دانشكده داراي يك يا
تعدادي كالس است ،يك كالس از تعدادي دانشجو تشكيل شده است .يك كالس داراي يك
استاد است .استاد به دانشجو تدريس ميكند و ....اين روش ،هم در سيستمهاي دستي و هم در
سيستمهاي رايانهاي داراي كاربرد بسياري است و كارائي نسبتًا خوبي دارد.
در اين مدل دادهاي ،سازماندهي از طريق رابطه منطقي كه بين فيلدهاي اطالعاتي كه در
ركوردها و فرمهاي مختلف ذخيره شدهاند انجام ميشود .در اين مدل ،بخشهاي مختلف دادهاي
از طريق يك عنصر شناسه كه براي يك موجوديت مستقل ،در بخشها و جداول و فرمهاي مختلف،
داراي شماره يكسان است (عنصر تاپل) براي برقراري ارتباط استفاده ميكنيم .شكل  7-2دو
جدول دانشجو و نمره را نشان ميدهد كه از طريق عنصر شناسه شماره دانشجو ،ميتوان رابطهاي
را بين اين دو برقرار نمود .اين روش كه يكي از روشهاي پر كاربرد در پيادهسازي سيستمهاي
مكانيزه است و اغلب بانكهاي اطالعاتي از اين روش استفاده ميكنند ،در سيستمهاي مديريت
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شكل -6-2مدل دادهاي شبكهاي
دادهاي دستي نيز استفاده ميشود .مثالً در سيستماي دستي اغلب ثبتها در دفاتر و جداول و
پروندهها بر اساس اين مدل انجام ميشود.
اين مدل ،با در نظر گرفتن هر موجوديت به عنوان يك عنصر مستقل يا شيء و برقراري
ارتباط بين اين شيءها ،دادهها را سازماندهي ميكند .در اين مدل ،ارتباطات به يكي از دو شكل
عضويت و پيام يا رابطه ساده برقرار ميشود .مثالً در شكل  8-2كه نشاندهنده چنين مدلي است،
داده مهدي جوادي ،عضوي از نوع شيء دانشجو است و يا علي محمدي با كالس  1732رابطه
دارد و يا پيام رد و بدل ميكند .برخي از افراد اين دو نوع رابطه را يكسان در نظر گرفته و ماهيت
ارتباط را به وسيله نوع پيامي كه مبادله ميشود مشخص ميكنند .اين مدل بسيار بيش از مدلهاي
شبكهاي و رابطهاي با دنياي واقعي نزديك است و پيادهكردن آن ،هم در سيستمهاي دستي و هم
در سيستمهاي رايانهاي ميسر است.

طراح با استفاده از مدلهاي مطرح شده ،يك پايگاه دادهها يا بانك اطالعاتي را ايجاد ميكند .يك
پايگاه دادهها تنها يك سيستم رايانهاي نيست .بلكه يك پايگاه دادهها ميتواند هم به صورت رايانهاي و هم
به صورت دستي ايجاد شود .دفاتر و پروندهها و پوشههاي موجود در يك سازمان با سيستم دستي ،همان
پايگاه دادهها هستند .همچنين بخشهائي از يك پايگاه دادهها ميتواند به شكل دستي و بخشهائي به صورت
مكانيزه ايجاد شود.
در طراحي يك پايگاه دادهها ،دادههاي موجود در سيستم سازماندهي ميشوند و طراح اينكار را با
ثبت مشخصات دادهها در فرهنگ دادهها و نمايش مدل ارتباطي آنها با يكديگر انجام ميدهد .شكل  9-2و
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شكل -7-2مدل دادهاي رابطهاي ][PCC90

 ،10-2نشاندهنده چگونگي ارتباط و دستيابي بين پروندهها در يك بانك دادهاي رابطهاي است .همچنين
طراح براي نمايش مدل ميتواند از نمودارهائي كه براي اين كار ايجاد شده استفاده كند .مثالً نمودار رابطه-
موجوديت يا  ،1E-Rبراي نمايش مدلهاي رابطهاي مورد استفاده قرار ميگيرد .نمودار  E-Rيك ابزار
براي مدلسازي دادهها از طريق نمايش موجوديتها و روابط بين آنها است .شكل  ،11-2نمادهاي گرافيكي
نمودار  E-Rرا در دوحالت رابطههاي يكبهيك و يك به چند نشان ميدهد .همانطور كه در اين شكل
مشخص است ،يك رابطه با يك لوزي و يك موجوديت با يك مستطيل نشان داده ميشود .جهت رابطه نيز
با خط و پيكان مشخص ميشود .اگر مقصد جهت رابطه ،يك عنصر باشد (مثالً در رابطه يك به يك) يك
پيكان و اگر مقصد جهت رابطه ،چند عنصر باشد (مثالً در رابطه چند به چند) دو پيكان در انتهاي خط قرار
ميگيرد .شكل  12-2نمونههائي از كاربرد و حاالت مختلف استفاده از نمادهاي نمودار  E-Rرا نشان
ميدهد .شكل  13-2نيز نمونهاي از يك نمودار  E-Rرا در مورد دادههاي سيستم آموزش دانشگاه ،نشان
ميدهد.
نمودار  ،E-Rشالوده اصلي طراحي مبتني بر مشتقات دادهاي را تشكيل ميدهد .طراحي مبتني بر
مشتقات دادهاي در يك عبارت ساده ،براي مدلكردن پردازش با متمركز شدن بر اشياء دادهاي است .يعني
مشخص كردن دادههاي ورودي و خروجي نظير ركوردها و گزارشها و فرمها و ...و ارتباط بين آنها .مهمترين
عامل در طراحي مشتقات دادهاي ،بدستآوردن رابطه بين دادهها با ترسيم نمودار  E-Rاست .پس از ترسيم
نمودار اوليه  ،E-Rطراح بايد مدل دادهاي را نرمال كند .نرمالسازي روشي است كه براي بدست آوردن
نمودارهاي سادهتر و ساختماني سرراست از عناصر دادهاي و بدون عناصر اضافي است .نرمالسازي
Entity Relationship - 1
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شكل -8-2مدل دادهاي شيءگرا
مجموعهاي از دادههاي ذخيرهشده را كه حاوي عناصر غير تكراري و قابل دسترسي از طريق كليدهاي اصلي
و يكتا هستند ايجاد ميكند .مهمترين مزاياي نرمالسازي ،سادگي درك ،سادگي استفاده ،سادگي پيادهسازي
و سادگي نگهداري پايگاه دادهاي است .نرمالسازي داراي درجات مختلفي است .توضيح چگونگي فرايند
نرمالسازي به كتب پايگاهدادهها و از جمله كتب موجود در مراجع همين فصل واگذار ميشود.
براي نمايش مدلهاي دادهاي ديگر نظير مدل دادهاي شبكهاي و مدل دادهاي شيءگرا نيز نمودارهاي
خاصي وجود دارد.1

عمليات محور ديگر طراحي يك سيستم است .عملياتي كه در يك سيستم انجام ميشود ،دادههاي
مورد نياز را به حركت درآورده و سيستم را به فعاليت واميدارند .عمليات يك سيستم متشكل از فرايندهائي
است كه انجام ميشود و عناصر و زيرسيستمهائي كه در انجام اين فرايندها نقش داشته و چگونگي ارتباط و
فعاليت اين زيرسيستمها است.
1

كنند.

 -عالقمندان مىتوانند براى كسب اطالعات كافى در مورد اين نمودارها به مراجع اين فصل مراجعه
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شكل -9-2نمونهاي از اطالعات در يك بانك رابطهاي

يك فرايند ،مجموعهاي از فعاليتها است كه بايد با شكلي مشخص انجام شود تا يك نتيجه قابل
شناسائي و مورد انتظار حاصل آيد .فرايندها ،فعاليت عناصر و اجزاي يك سيستم را تشكيل ميدهند .به
عبارت ديگر با انجام شدن فرايندهاي يك سيستم ،حيات سيستم انجام ميشود .هر فرايند ،انجام يك امر
كامالً مشخص را در سيستم بر عهده دارد .مثالً فرايند خريد ،فرايند صدور فيش حقوقي كاركنان و امثال آن.
برخي اوقات زيرسيستمها با فرايندها اشتباه گرفته ميشوند .اين دو مفهومي بسيار نزديك به هم دارند ،اما
يكي نيستند .زيرسيستم ،بخشي از سيستم بزرگتر است كه عمل خاصي را بر عهده دارد و خود ،تمام
خصوصيات يك سيستم را دارا است .اما يك فرايند يك سيستم نيست .زيرسيستمها ميتوانند با فرايندها
منطبق باشند ،اما هميشه اينطور نيست .مثالً در يك سازمان ممكن است يك زيرسيستم خريد وجود داشته
باشد و فرايند خريد توسط زيرسيستم خريد انجام شود .اما ممكن است يك زيرسيستم ،عهدهدار چند فرايند
مختلف باشد .مثالً زيرسيستم پرسنلي و كارگزيني ،فرايندهاي مختلفي را نظير موارد زير عهدهدار باشد :
 فرايند استخدام و جذب نيروي انساني.
 فرايند ارزشيابي نيروي انساني.
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شكل -10-2نمونهاي از ارتباطات و دستيابي بين پروندهها در يك بانك رابطهاي
 فرايند ثبت و عمليات مرخصي.
 فرايند صدور فيش حقوقي كاركنان.
... 

از طرفي ديگر ،ممكن است يك فرايند توسط چند زيرسيستم انجام شود و بخشهائي از آن در يك
زيرسيستم و بخشهائي از آن در زيرسيستم ديگر انجام شود (شكل  .)14-2مثالً فرايند صدور فيش حقوقي
كاركنان ،توسط زيرسيستمهاي زير انجام شود :

 زيرسيستم كنترل و حضور و غياب كاركنان.
 زيرسيستم كارگزيني.

 زيرسيستم حسابداري.
توجه داشته باشيد كه زيرسيستمها نيز نبايد با بخشها و واحدهاي سازمان اشتباه گرفته شوند .بخشها
و واحدهاي سازمان ،بر طبق طبقهبندي تشكيالتي و مديريتي سازمان ايجاد ميشوند و زيرسيستمها ،بر اساس
ماهيت سيستم و عملكرد آن .ممكن است يك زيرسيستم ،در بخشها و واحدهاي مختلف يك سازمان وجود
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شكل -11-2نمادهاي گرافيكي نمودارE-R

داشته باشد .مثالً زيرسيستم حسابداري ،در واحدها و بخشهاي معاونت اداري  -مالي و اداره ذيحسابي شكل
گرفته باشد .بخشها و واحدها ،ساختار تشكيالتي را نشان ميدهند و زيرسيستمها ،ساختار سيستم را مشخص
ميكنند .البته در شرايط بهينه و طراحي مناسب ،زيرسيستمها و ساختمان سيستم ،بايد با ساختار تشكيالتي
سازمان و واحدها تطابق داشته باشند .اما برخي از موارد ،نظير كمبود پرسنل ،عدم امكان استخدام افراد جديد،
مشكالت تغيير چارت سازماني و امثال آن باعث ميشود ،تا اين عدم تطابق در يك سازمان مشاهده شود.
طراح در چنين مواردي موظف است ،زيرسيستمها را به گونهاي طراحي كند كه بيشترين تطابق را با چارت
سازماني و ساختار تشكيالتي سازمان داشته باشد و در ضمن ساختار سيستم طراحي شده نيز خصوصيات و
نيازها را برآورده كند و داراي كمترين مشكالت باشد(.گاهي اوقات ايجاد زيرسيستمها به صورتي كه كامالً
با چارت سازماني تطابق داشته باشند ،موجب ضعف سيستم ميشود و امكان تغيير چارت سازماني نيز وجود
ندارد) .شكل  15-2نشاندهنده دو ساختار مختلف يك سازمان ،يكي ساختار تشكيالتي و چارت سازماني
و ديگري ساختار سلسله مراتبي سيستم و زيرسيستمهاي آن است.
پس در يك جمعبندي ،ميتوان سه ساختار را در سازمان تصور نمود :
الف  -ساختار تشكيالتي سازمان و چارت سازماني
ب  -ساختار زيرسيستمها و ارتباطات بين آنها
ج  -ساختار فرايندها
مطلوب آنست كه ساختار الف با ساختار ب يكي باشد .اما ساختار ج معموالً اينچنين نيست ،زيرا
بخشهاي مختلفي از يك سازمان در انجام يك فرايند دخالت دارند و فرايندهاي مختلفي نيز در سازمان
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شكل -12-2نمونهاي از كاربرد و حاالت استفاده از نمودارER

وجود دارد .بنا بر اين پيدا كردن ساختار سازماني و سيستمي كه بر فرايندهاي آن سازمان تطابق كامل داشته
باشد ،كار بسيار دشوار و بعضًا غير اقتصادي و غير ممكن است.

براي طراحي فرايندها ،بايد فرايند مورد نظر به عناصر و اجزائي شكسته شود ،به گونهاي كه با انجام
كليه آن عناصر و اجزاء ،كل فرايند انجام شود .اين كار بايد تا مرحلهاي صورت گيرد كه آن عنصر و جزء
كار ،توسط يك فرد در يك عمل كامالً مشخص و بدون ابهام ،قابل انجام باشد.
در طراحي فرايندها ،بايد چهار عامل اصلي مشخص شوند :
 تعيين روال جمعآوري و ورود دادهها.

 تعيين چگونگي خروجي اطالعات و نمايش.

 تعيين چگونگي ذخيرهسازي دادهها و روش انباركردن دادهها.
 تعيين چگونگي پردازش
شامل :
 oمشخص كردن برخط يا دستهاي بودن پردازش.
 oمشخص كردن حجم فعاليت  -پردازش.

مبانی طراحی سیستم ها 92 /

شكل -13-2نمونهاي از يك نمودارER

 oمشخص كردن شكل فعاليت  -پردازش.
 oمشخص كردن مديريت زمان در مورد پردازش و ترتيب.
 oتركيب و سازماندهي فعاليتها.
 oمشخص كردن روال پاسخگوئي برخط.
براي مستندسازي يك فرايند ،ميتوان عناصر و خصوصيات فرايند را در يك فرم "توضيح فرايند"
ثبت نمود .شكل  16-2نمونهاي از اين فرم را نشان ميدهد .در اين فرم زيرسيستم يا زيرسيستمهائي كه در
فرايند دخيل هستند ،كاربرد فرايند ،وروديها و خروجيها ،توضيح عمليات فرايند ،شرايط فرايند و ارجاعات
به نمودارهاي مربوطه ثبت ميشود .عالوه بر نمودار جريان دادهها و فلوچارت سيستم كه ابزارهائي براي
نمايش ابعاد يك فرايند ،يكي از نظر چگونگي جريان دادهها و نه ترتيب زماني و ديگري از نظر چگونگي
انجام عمليات هستند ،نمودارهاي ديگري نيز براي اينكار وجود دارند .از جمله اينها نمودار عملياتي 1ابزار

Action Diagram - 1
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شكل -14-2تطابق محدوده فرايندها با ساختمان زيرسيستمها
مناسبي براي نمايش يك فرايند است .اين نمودار ،بر اساس براكت "[" ايجاد ميشود .شكل  17-2نشاندهنده
يك نمونه از اين نمودار است كه عمليات فرايند ثبت نام را در يك سيستم آموزش دانشگاه نمايش ميدهد.
يك براكت ساده شامل مراحلي است كه بايد متواليا انجام شود .در ابتداي باالي براكت ،عنوان آن گروه
عمل نوشته ميشود .در صورتي كه چند حالت مختلف در يك براكت وجود داشته باشد ،مطابق شكل از
خط تيره مياني استفاده ميشود .اين نمودار ،در بيان منطق و چگونگي عمليات و دسته بندي عمليات ،به
بالكبندي در زبانهاي برنامهنويسي سطح باال نظير پاسكال شباهت دارد و وجه دندانهدار 1بودن آن براي
برنامهنويسان بسيار آشنا است.

مسئله مهمي كه بايد در هنگام طراحي عمليات مشخص شود ،تعيين نقاط تصميمگيري است .نقاط
تصميمگيري همانطور كه در جلد اول و دوم مجموعه نيز از آن مختصرًا صحبت شد ،نقاطي است كه يك
فرد يا يك مكانيزم خودكار ،بايد در مقابل اطالعات ورودي تصميم خاصي را اتخاذ كند .در طراحي بايد
مشخص شود :
Indent - 1
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شكل -15-2تطابق چارت تشكيالتي با ساختمان زير سيستمها
 چه نقاطي به عنوان نقاط تصميمگيري در سيستم وجود دارند؟
 در هر نقطه تصميمگيري چه عنصري عمل تصميمگيري را انجام ميدهد؟ مشخصات
تصميمگيرنده چه بايد باشد؟

 قاعده تصميمگيري در نقطه مورد نظر بر چه مبنائي استوار است و مقررات تصميمگيري
كدامند؟ تصميمگيري بر طبق چه معيارهائي انجام ميشود؟
تصميمگيري نوعي پردازش است .يعني عنصر تصميمگيرنده در نقطه تصميمگيري ،خصوصيات
و شرايط و عوامل موجود را به عنوان ورودي دريافت ميكند و مورد پردازش قرار داده و نتيجه
تصميمگيري را به شكل خروجي صادر ميكند.
دو نوع نقطه تصميمگيري وجود دارد :
الف  -نقطه تصميمگيري با انتخابهاي مشخص.
ب  -نقطه تصميمگيري به صورت تصميماتي كه از قبل معلوم نيستند.
براي درك بهتر اين دو نوع نقطه تصميمگيري ،تصور كنيد كه قصد داريد در يك آزمون شركت
كنيد .اگر آزمون به صورت چهارجوابي و انتخابي باشد ،تصميمات شما از نوع الف خواهد بود .شما مجاز
هستيد تنها يكي از انتخابهائي را كه از قبل مشخص شده است انتخاب كنيد .اما اگر آزمون به صورت
تشريحي برگزار شود ،شما مجاز هستيد هر راه حلي را كه به نظرتان درست ميرسد در آن توضيح داده و
انتخاب كنيد .در طراحي در برخي موارد ،تصميماتي كه ممكن است در يك نقطه تصميمگيري اتخاذ شود،
از قبل مشخص ميگردد و طراح در دستورالعملها و مقررات نقطه تصميمگيري مربوطه مشخص ميكند كه
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شكل -16-2نمونهاي از يك فرم"توضيح فرايند"در مستندات
چه حالتهائي براي تصميمگيري وجود دارد و هر يك از حالتها در چه شرايطي بايد اتخاذ شوند .اما در برخي
موارد ديگر ،طراح ،شخص تصميمگيرنده را مخير ميكند كه هر تصميم مناسبي را كه از قبل نيز معلوم نيست
اتخاذ كند .اين در واقع يك عمل تصميمسازي است .يعني عنصر تصميمگيرنده ميتواند حالتهاي جديدي
را نيز ابداع كند .عنصر تصميمگيرنده از نوع الف ،ميتواند انسان و ماشين باشد ،اما عنصر تصميمگيرنده از
نوع ب ،معموالً انسان است ،مگر آنكه سيستم هوشمندي كه بتواند راه حلهاي جديد را ابداع كند وجود
داشته باشد.
بايد توجه كنيم كه هيچيك از اين دو روش به صورت مطلق ،روش مطلوب نيستند .برخي اوقات
بهتر است از نوع الف و برخي اوقات از نوع ب استفاده شود .نوع الف ،اعمال مكانيزمهاي كنترلي و انجام
تصميمگيري را سادهتر ميكند ،و در عوض نوع ب انعطافپذيري بيشتري داشته و با شرايط محيطي تطابق
بهتري دارد .عالوه بر رويههاي تصميمگيري در نقاط تصميمگيري ،قوانين و مقررات و ضوابط و معيارها نيز
بايد با توجه به همين دو نوع از تصميمگيري وضع شوند .برخي از قوانين ،افراد را موظف به انتخاب تنها
يكي از حاالت ميكنند .چنين قوانيني در برخي اوقات دست و پاگير هستند اما تعدي از آنها ساده نيست .و
برخي قوانين ديگر ،افراد را با حفظ شرايط خاصي ،مجاز به تصميمسازي ميكنند .اين قوانين
انعطافپذيرترند ولي اعمال كنترل بر انجام آنها مشكلتر است.
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شكل -17-2نمونهاي از نمودار عملياتي ][PCC90

بايد مشخص شود كه سيستم مورد طراحي از چه زيرسيستمهائي تشكيل شده و چه فعاليتهائي در آن
انجام ميشود .در طراحي زيرسيستمها نيز همانند طراحي فرايندها ،چهار عامل زير بايد مشخص شود :
 ورودي دادهها به زيرسيستم و مجرا ،محمل و چگونگي آن.

 خروجي اطالعات از زيرسيستم و مجرا ،محمل و چگونگي آن.
 چگونگي ذخيرهسازي دادهها و روش انباركردن دادهها.
 چگونگي پردازش و عمليات.
در طراحي زيرسيستمها ،تطابق ساختار زيرسيستمها با ساختار تشكيالتي (چارت سازماني) و
فرايندهاي سيستم بايد مشخص شود.
در مورد هر يك از زيرسيستمها بايد مشخص شود :
 هدف اين زيرسيستم چيست؟
 لزوم وجود اين زيرسيستم؟
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 لزوم تفكيك آن از زيرسيستمهاي ديگر چيست؟ (چرا اين زيرسيستم با زيرسيستمهاي
ديگر ادغام نشد؟(

 كاري كه زيرسيستم انجام ميدهد چيست ؟

 كاربران و استفاده كنندگان زيرسيستم چه كساني هستند؟
 ارتباطات زيرسيستم با ساير زيرسيستمها چگونه است؟

 ارتباط اين زيرسيستم با چارت تشكيالتي و سازماني چگونه است؟
 ارتباط اين زيرسيستم با فرايندها چگونه است؟

مهمترين مسئله در تفكيك زير سيستمها ،ارتباطات بين زير سيستمها است .همواره به سادگي ميتوان
فعاليتها را به زير فعاليتها و سيستم را به زير سيستم تبديل كرد .ولي اينكه با اين تفكيك ،تكليف ارتباطات
الزم بين زير سيستمها چگونه ميشود ،مشكلساز است.
ارتباطات ،نقش بسيار مهمي را در طراحي بازي ميكنند .زماني كه ما در طراحي ،سيستم را به
زيرسيستمها تفكيك ميكنيم ،بايد مشخص كنيم كه زيرسيستمها چگونه بايد با هم ارتباط داشته باشند.

برقراري ارتباطات درون سيستمي از روشهاي متعددي ميسر است .در اينجا سه روش مورد بحث
قرار ميگيرد.
در اين روش ،عناصر با يك ديدگاه سلسله مراتبي طبقهبندي ميشوند .ارتباطات بين
زيرسيستمها از باال به پائين بوده و بين دو زيرسيستم موازي هيچ ارتباطي وجود ندارد ،اين روش
در بسياري از مراكز و سازمانهاي دولتي و ارتش به كار ميرود .شكل  18-2نشان دهنده شماي
چنين سيستمي است .هيچ ارتباطي بين دو زيرسيستم هم سطح وجود ندارد و ارتباطات تنها از باال
به پائين و از پائين به باال انجام ميشود .اما اين روش ،ناكارآمد و دست و پاگير است .بسياري از
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شكل -18-2سازماندهي سلسله مراتبي مطلق
تحليلگران و اغلب مديران ،عادت به استفاده از چنين روشي دارند و بسياري از قوانين دولتي نيز
بر مبنا و ديدگاه چنين روشي بنا شده است .در اين روش پيادهكردن زيرسيستمها بر اساس
چارتسازماني انجام ميشود و ساده است.
معايب اين روش به طور مختصر عبارتند از :

 ارتباطات زمانگير بوده و به كندي برقرار ميشوند.
 افزايش حجم كار براي انجام اغلب فعاليتها به دليل ارتباطات پائين به باال و بالعكس.
 پيچيدگي بيش از حد برخي از فعاليتها كه با زيرشاخههاي مختلفي سروكار دارد.

اين روش تعديل يافته روش قبلي است .يعني مدير با در نظر گرفتن شرايط ،ايجاد ارتباط
بين بخشهائي از زيرشاخههاي خود را آزاد ميكند .معموالً زماني كه در استفاده از روش قبلي به
بنبست ميرسند ،اجبارًا از اين روش استفاده ميشود .در اين روش نيز پيادهكردن زير سيستمها بر
اساس چارت سازماني انجام ميشود و ساده است .اين روش معايب روش قبلي را ندارد ،يا كمتر
دارد ولي خود داراي اشكال بسيار مهمي است .شكل  19-2نشاندهنده شماي چنين سيستمي است
كه بين برخي از زير سيستمها ارتباط مستقيم ايجاد شده است.
عيب عمده اين روش آنست كه ارتباط بين زيرسيستمها دقيقًا بستگي تام به شرايط روحي
مدير و كاركنان دارد و در صورتي كه با روحيات مدير سازگاري نداشته باشد ،يا كاركنان
بخواهند از اين موضوع سوء استفاده كنند ،باعث ايجاد تنش در سازمان ميشود .اينگونه ارتباطات
معموالً ديرپا نيستند و پس از مدتي به دليل تنش ،حذف شده يا تغيير پيدا ميكنند .عامل ايجاد
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تنش در اين روش ،ناسازگاري و تناقض در خود روش است .از يك طرف سازماندهي سلسله
مراتبي محور است و از طرف ديگر ارتباطات باز ،بين زيرسيستمها وجود دارد.
در اين روش ،زيرسيستمها به شكل يك مجموعه شيء با هم ارتباط دارند .در اين حالت،
هر يك از زيرسيستمها به طور مستقل فعاليت كرده و با زيرسيستمهاي ديگر در ارتباط هستند.
شكل  ،20-2شماي چنين سيستمي را نشان ميدهد .برقراري ارتباط بين زيرسيستمها ،از مجاري
كامالً مشخص بين كليه عناصر موجود انجام ميشود و داراي ضوابطي كامالً مشخص است .اما
لزومًا اين ارتباطات بر اساس چارت سازماني نيست.
از يك ديدگاه ساده هر دو سازماندهي شبكهاي و سازماندهي شيءگرا يكسان به نظر
ميرسند ،اما اين دو روش تفاوتهاي آشكاري را دارند .در سازماندهي شيءگرا ،عناصر عالوه بر
استفاده از محمل ارتباطي و برقراري ارتباط بين يكديگر ،از ضوابط خاصي تبعيت ميكنند و
داراي خصوصيات محوري خاصي نظير پنهانسازي اطالعات ،بسته بندي و وراثت هستند.1
در چنين سيستمهائي ،اشكاالت مطرح در ديدگاههاي سلسله مراتبي وجود ندارد .ارتباطات،
سريع و در كمترين زمان ممكن انجام ميشود .منتهي بايد توجه داشت كه وجود ارتباط بين
زيرسيستمهاي مختلف ،نه به صورت برهم و تصادفي و بلكه بايد كامالً حساب شده و قانونمند
باشد و اشخاص بر حسب سليقه آنرا تغيير ندهند .مجاري ارتباطي و شيوههاي ارتباطي كامالً بايد
مشخص شود .زيرسيستمها در اين روش ،مبتني بر فرايندها تفكيك ميشوند.
مهمترين عيب اين روش ،سختي طراحي چنين زيرسيستمهائي در محيطهاي انسانيكه قبالً
سلسله مراتبي بوده است ميباشد و عدم وجود فرهنگ اينگونه از سيستمها در يك سازمان،

1

 با توجه به محدوديت اين كتاب ،بحث در اين موضوع را به فرصتى ديگر (انشاء اهلل) و جستجوهاىخواننده محترم واگذار مىكنيم.
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شكل -19-2سازماندهي سلسله مراتبي مرتبط
مي تواند مشكل آفرين شود .ضمن آنكه تشريح و تطبيق اين سيستمها با چارت سازماني و توجيه
ارتباط اين دو با هم براي برخي افراد و مديران مشكل است.1

ارتباط همواره بر دو عنصر اساسي استوار است .محمل و محموله .وسيله برقراري ارتباط و آنچه كه
در اين ارتباط مبادله ميشود .سازماندهي ارتباطات درون سيستمي ،به هر شكل كه انجام شود ،بايد محملي
مناسب براي برقراري اين ارتباطات وجود داشته باشد .روشها و محملهاي مختلفي براي مبادله اطالعات بين
زيرسيستمها وجود دارد .از جمله اين محملها عبارتند از :
 ارتباطات شفاهي
 oحضوري
 oتلفني

 ارتباط مكتوب
 oگزارش.
 oفرم (مكتوب كليشهاي).

 - 1چارت سازمانى شىءگرا به عنوان يك ايده و مبحث جديد در اين بين قابل طرح است .اگر سازماندهى
ساختار تشكيالتى در يك سازمان بر اساس چنين ديدگاهى انجام شود ،مشكالت مطرح شده وجود
نخواهند داشت .ولى طرح و اجراى چنين ديدگاهى در شرايط فعلى در سازمانهاى دولتى بسيار بعيد
بوده ،ولى در شركتهاى خصوصى عملى است.
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شكل -20-2سازماندهي شيءگرا
 oنامه (مكتوب غير كليشهاي).

 ارتباط الكترونيكي

 oغير كليشهاي ( Mailساده)
 oكليشهاي (سيستم فرمال بدون كاغذ)

 ارتباطات مكانيكي  -فيزيكي

هر يك از اين محملهاي ارتباطي داراي خصوصيات و ابعاد خاص خود است كه طراح بايد با
دانستن اين خصوصيات ،به طراحي سيستم بپردازد و از محمل مناسب براي هر محموله ارتباطي در هر مجراي
ارتباطي استفاده كند.

ارتباطات درون سيستمي از ابعاد مختلف ،داراي انواع مختلف هستند .در اينجا تنها به معرفي عناوين
برخي از آنها بسنده ميكنيم:
 ارتباط منطقي .ارتباط مدير سازمان با كارمندان از طريق سلسله مراتب به گونهاي كه
ممكن است مديريت رده باالي سازمان ،اصالً با كارمند رده پائين سازمان ارتباط
مستقيم نداشته باشد ،اما از طريق واسطهها و مقررات و امثال آن اين ارتباط به صورت
منطقي برقرار گردد.
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 ارتباط فيزيكي  -حقيقي .ارتباط حقيقي بين دو زيرسيستم  -از طريق يكي از
محملهاي موجود.
 ارتباط عمودي (رئيس و مرئوس).
 ارتباط افقي (مبادله اطالعات).
 ارتباط با واسطه (مدير با كارمند جزء از طريق مدير مياني).
 ارتباط بيواسطه (مدير با كارمند  -مستقيم).

 ارتباط پوشا .يك زيرسيستم با همه زيرسيستمهاي ديگر ارتباط دارد.

 ارتباط پارهاي .يك زيرسيستم با پارهاي از زيرسيستمهاي ديگر ارتباط دارد.
 نقطه كور .اين نقطه از زيرسيستم با زيرسيستم يا نقطه ديگري ارتباط ندارد.
 ارتباط در زمان خاص (مانند انتهاي هر هفته  -مفهوم دستهاي).
 ارتباط در هر زمان (مفهوم برخط).
 ارتباط همزمان (مكالمه شفاهي).
 ارتباط غير همزمان (نامه).
 ارتباط رسمي.
 ارتباط غير رسمي.
 ارتباط مستند.
 ارتباط غير مستند.
 ارتباط يك به يك (نامه).

 ارتباط يك به چند (بخشنامه).
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 ارتباط چند به چند (جلسه).
 ارتباط يك مرحلهاي.

 ارتباط چند مرحلهاي (نامهاي كه از چند مرحله بايد بگذرد).
توجه به انواع ارتباط براي طراح از اين ديدگاه بسيار مهم است كه طراح بايد حالتهاي خاص ارتباط
را در موارد مختلف ،در هنگام طراحي پيشبيني كند .وي بايد مشخص كند كه چه ارتباطاتي بايد وجود
داشته باشند ،اين ارتباط بايد با واسطه باشد يا بي واسطه؟ براي بيواسطه كردن آن چه بايد كرد؟ اين ارتباط
بايد مستند شود يا خير؟ و...

در برخي از موارد ،الزم است تا طراح بتواند ارتباطات و خصوصيات آن را به گونهاي نمايش دهد.
براي اينكار ميتوان از نمودار "ارتباط عناصر سيستم" استفاده نمود .شكل  21-2عناصر نمودار "ارتباط
عناصر سيستم" را نشان ميدهد و شكل  22-2نمونهاي از يك نمودار ارتباط عناصر سيستم براي يك اداره
اعطا كننده تسهيالت مالي و وام فرضي را نشان ميدهد .ارتباط از طريق خطوط پيكاندار نشان داده ميشود.
موضوع ارتباط (مثالً استعالم) ،نوع و محمل ارتباط (مثالً تلفني ،شفاهي ،فرم ،شبكه رايانهاي و )...و زمان
ارتباط (روزانه ،هفتگي و )...در صورت لزوم بر روي خط ارتباط نوشته ميشود .ارتباط با زيرسيستم ديگر،
مي تواند با يك شخص از آن زيرسيستم و يا با كل آن زيرسيستم برقرار شود .در حالت اول خط ارتباطي به
نماد شخص مربوطه پايان ميپذيرد و در حالت دوم ،خط در ديواره زيرسيستم تمام ميشود .ارتباط منابع نيز
به همين شكل است .مثالً در دايره بررسي يك اتومبيل در اختيار شخص مدير قرار دارد و كس ديگري از
آن استفاده نميكند .ولي دو واحد ديگر نظارت و تامين اعتبار ،براي تامين اتومبيل خود بايد به واحد نقليه
مراجعه كنند .در صورتي كه توضيحات ارتباط مفصل باشد ،ميتوان با گذاشتن شماره بر روي ارتباط،
توضيحات مربوط به آن را (موضوع ،محمل ،زمان) در پائين برگه يا صفحه توضيحات نوشت .در صورتي
كه تعداد زيرسيستمها زياد باشد ،ميتوان ارتباطات داخلي زيرسيستم را در صفحات جداگانهاي ترسيم كرد
(همان نمودار جريان دادهها) و در نمودار باالتر تنها محدوده خارجي زيرسيستم را رسم نمود .شكل 23-2
نمايش دهنده چنين نموداري است .در صورتي كه ارتباط با يك زيرسيستم داراي وجه خاص شخصي باشد،
يعني بايد با شخص خاصي از يك زيرسيستم كه نميخواهيم تمام جزئيات آن را نمايش دهيم ارتباط داشته
باشد ،تنها شخص مورد نظر را از زيرسيستم مربوطه در شكل رسم كرده و به جاي باقي عناصر نماد " "...را
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شكل -21-2عناصرنمودار"ارتباط عناصر سيستم"
قرار ميدهيم .در شكل  ،23-2در زير سيستم ج از چنين روشي استفاده شده است .توجه داشته باشيد كه
نوشتن اين نماد براي زيرسيستمهائي كه هيچ عنصر مستقل و مرتبط با زيرسيستمهاي ديگر را ندارند ،الزم
نيست (مانند زيرسيستمهاي ب ،د ،ه ،و در شكل .)23-2

وقتي از يكي از پرسنل ،مثالً يك مامور نگهداري و تعميرات تاسيسات ،ميخواهيد تا كارهائي كه
انجام ميدهد و وظايف خود را توضيح دهد ،احتماالً وي چنين پاسخ ميدهد :
"هر روز صبح نگاهي كلي به تاسيسات ميندازم ،هر هفته موتورخانه را تميز ميكنم ،هر يك
ماه يكبار دستگاهها را سرويس ميكنم ،هر وقت دستگاهي خراب شد آنرا تعمير ميكنم و "...
اگر توجه كنيد ،وي در حال بيان

است كه پديد ميآيد :بازديد روزانه ،تميز كردن

هفتگي ،سرويس ماهانه ،اتفاق خرابي و ....اگر از وي راجع به جزئيات كار وي ،مثالً در مورد خرابي موتور
آب سئوال كنيد ميگويد :
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شكل -22-2نمونهاي از يك نمودار ارتباط عناصر سيستم
"اگر موتور آب از كار بيفتد اول محفظه خالء آن را كنترل ميكنم ،سپس بايد دستگاه را
خاموش كنم و آب را تخليه كنم .بعد از آن سيستم كنترل برق موتور را جدا كرده و آزمايش
ميكنم و "...
وي در حال توضيح بيان عملياتي است كه بر اثر بروز يك رخداد خاص بايد انجام شود يا يك
است.
يكي از راهها و جنبههاي بيان و بررسي عمليات يك سيستم ،مشخص كردن رخدادها و تعيين
سناريوهائي است كه بر اثر آن رخدادها بوجود ميآيد" .رخداد 1تغييراتي درسيستم يا شرايط محيطي آن

Event - 1
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شكل -23-2نمونهاي از يك نمودار ارتباط عناصر سيستم
كه داراي چند نمودار سطوح پايين تر است
است كه باعث ايجاد فعاليت يا واكنش سيستم ميشود" .يك رخداد بر اثر يك عامل محرك يا

انگيزه1

پديد مي آيد .خراب شدن يك دستگاه يك رخداد است ،فرارسيدن زمان سرويس هفتگي نيز يك رخداد
است .عامل محرك يا انگيزه يك رخداد ميتواند برنامهريزي شده يا تصادفي باشد .مثالً فرارسيدن زمان
سرويس هفتگي يا بستن حسابهاي روزانه و تحويل صندوق در انتهاي هر روز در يك بانك ،يك رخداد
برنامهريزي شده است و در پريودها و زمانهاي مشخصي انجام ميشود .اما خراب شدن يك دستگاه ،مراجعه
مشتري به بانك براي گرفتن پول ،رسيدن يك درخواست صدور مجوز ،همه رخدادهاي تصادفي هستند و
زمان مشخص و پيشبيني شدهاي ندارند .شكل  24-2نشاندهنده يك نمودار رخداد 2است كه رخداد
مراجعه و پول گرفتن يك مشتري بانك را نشان ميدهد.
وقتي يك رخداد در سيستم اتفاق ميافتد ،ميتوان با يك سناريو ،عملياتي كه براثر آن رخداد بايد
انجام شود را توضيح داد" .سناريو 3مجموعهاي از جريان دادهها و كنترلهاي ورودي -خروجي و رفتارهائي
Motive - 1
Event Diagram - 2
Scenario - 3
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شكل -24-2نمونهاي از يك رخداد
از سيستم است كه بر اثر بروز يك رخداد بايد انجام شود" .همانطور كه در سناريوي يك فيلم يا تئاتر،
كليه فعاليتها و رفتارها و حاالتي كه بايد در يك صحنه انجام شود تشريح ميشود ،در سناريوي يك رخداد
در سيستم نيز تمام فعاليتها و واكنشها و وروديها و خروجيهائي كه بايد در هنگام بروز آن رخداد صورت
بگيرد ،مشخص ميشود .شكل  25-2چهارچوب مستندات تشريح سناريو را نمايش ميدهد .در باالي
مستندات شماره و موضوع سناريو نوشته ميشود .سپس رخدادي كه باعث اجراي آن سناريو ميشود و پس
از آن خود سناريو .سپس نيازها و اولويتها و شرايط خاصي كه در اجراي سناريو مطرح ميشود در آن نوشته
ميشود .شكل  26-2نشان دهنده يك نمونه از تشريح يك سناريو است كه براي گرفتن كتاب از يك
كتابخانه تنظيم شده است .همچنين براي نمايش يك سناريو ميتوان از نمودارها نيز استفاده نمود.1

يكي از مهمترين نكاتي كه در تجزيه و تحليل و طراحي سيستم بايد به آن توجه شود آنست كه،
پيشبيني جوانب متعدد در سيستم و اعمال كنترلهاي مختلف براي اطمينان از صحت كيفيت و كميت فعاليتها،
ممكن است كه باعث بروز كاغذبازي و بوروكراسي و پيچيده شدن كارها گردد .بروز چنين چيزي به معناي
آن است كه طراح راه خود را اشتباه رفته است .ما همواره سعي داريم تا سيستم جديد ،عالوه بر برطرف
كردن مشكالت سيستم قديمي و رفع نيازهاي جديد مطرح شده ،داراي ساختار بهينه بوده و كمترين منابع از

1

 براى دريافت توضيحات بيشتر راجع به سناريو و رخدادها و نمودارهاى مربوطه به مرجع KJA92مراجعه كنيد
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شكل -25-2چارچوب يك مستندات سناريو
پرسنل و ارباب رجوع را چه از نظر زمان و چه از نظر هزينه مصرف كند .اين مشكل بايد با سادهكردن سيستم
بر طرف شود .طراح عالوه بر آنكه در هنگام طراحي ،به عنوان يكي از مهمترين عوامل كيفيت سيستم،
"سادگي 1سيستم" را مد نظر دارد و سيستم را به صورتي ساده و غير پيچيده طراحي ميكند ،پس از اتمام
كار طراحي نيز بايد بررسي كند كه چگونه ميتوان بخشهاي اضافه كار را حذف يا در هم ادغام نمود ،به
نحوي كه كارها با طي مراحل كمتر و پيچيدگي كمتري انجام شوند.2

Simplicity - 1
2

 در مورد روشهاى سادهكردن كار به كتاب تجزيه و تحليل سيستمها نوشته منصور منصوركيا 1375مراجعه كنيد.
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شكل -26-2نمونه يك سناريو

معموالً طراح براي طراحي سيستم ،از يك استراتژي يا متدولوژي خاص طراحي استفاده ميكند.
برخي از استراتژيها و روشهاي طراحي در اينجا مختصرًا معرفي ميشوند .1بايد توجه داشته باشيد كه در
هنگام طراحي ممكن است طراح برخي از اين روشها را توامًا مورد استفاده قرار دهد .يعني هيچيك از اين

 - 1امكان بيان مبسوط روشها با توجه به محدوديتها ممكن نيست .لذا قصد ما بر آن است كه خواننده محترم
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.
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روشها انحصاري نيست و ميتوان آنها را با يكديگر تركيب كرد .در برخي از موارد ،يكي از روشها ،حالت
خاصي از روشي ديگر است.

در اين استراتژي كه بيشتر در طراحي سيستمهاي مكانيزه مورد استفاده قرار ميگيرد ،اما در طراحي
سيستمهاي دستي نيز قابل استفاده است ،محور طراحي بر تفكيك اجزاي سيستم به واحدها 2قرار داده ميشود.
در يك برنامه رايانهاي يك واحد ،عنصر اصلي طراحي است و از مجموعهاي از دستورالعملها كه بطور
فيزيكي متوالي هستند تشكيل ميشود .در برنامهنويسي رايانه ،يك واحد داراي سه خصوصيت زير است :
الف-

عملكرد 3

تبديلي است كه بر دادهها در زمان اجرا پديد ميآورد.
ب-

منطق 4

روش يا استراتژي خاصي است كه براي انجام عمل اتخاذ ميشود.
ج-

واسط 5

اتصال با ساير بخشهاي برنامه براي:
 -1انتقال كنترل (فراخواني)
 -2انتقال دادهها (پارامترها)

Modularity - 1
Modules - 2
Function - 3
Logic - 4
Interface - 5
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شكل -27-2مراحل طراحي در طراحي مبتني بر واحدمندي
اما در يك سيستم دستي ،يك واحد ،بخش مستقلي از يك فرايند است كه توسط يك زيرسيستم
مشخص يا بخش مستقلي از ساختار تشكيالتي سيستم انجام ميشود .اگر توضيحات مربوط به ارتباط سه
عنصر فرايندها ،ساختار تشكيالتي و ساختار زيرسيستمها را به ياد بياوريد ،ممكن است يك فرايند توسط
بخشهاي مختلفي از سيستم انجام شود .در طراحي مبتني بر واحدمندي ،طراح فعاليتهاي زير را انجام ميدهد
(شكل : )27-2
 -1تهيه ليستي از فعاليتها و فرايندهائي كه بايد توسط سيستم انجام شود.
 -2برآورد ارتباطات بين فعاليتها و فرايندها و اجزاي سازمان.
 -3طراحي ساختمان تشكيالتي  -چارت سازماني و طراحي زيرسيستمها و بخشهاي سيستم.
 -4طراح فرايندها.
 -5تعيين ارتباط بين فرايندها و زيرسيستمها (هر فرايند بايد توسط چه بخشها و زيرسيستمهائي انجام
شود).
 -6تعيين واحدهاي انجام هر فرايند.
 -7تعيين جزئيات و چگونگي انجام هر واحد.
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تاكيد مي شود كه بين عبارت "واحد" مورد استفاده در اين قسمت و عبارت "واحد" به معناي بخش
كوچكي از ساختار تشكيالتي يك سازمان تفاوت وجود دارد .در اين قسمت كلمه "واحد" به معناي جزئي
از يك فرايند بيان شده و براي بيان اجزاي ساختار تشكيالتي يك سازمان ،از عبارت "بخش" استفاده شده
است.
هر واحد از يك فرايند سيستم دستي نيز همانند يك واحد سيستم رايانهاي داراي سه خصوصيت
زير است :
الف-

عملكرد 1

عملياتي است كه طي اين واحد انجام ميشود.
ب-

منطق 2

روش يا استراتژي خاصي است كه براي انجام عمل اتخاذ ميشود.
ج-

ارتباط 3

ارتباط با ساير بخشهاي سيستم براي:
 -1انتقال كنترل (هدايت و سازماندهي)
 -2انتقال دادهها (فرمها و برگهها)
هر واحد از يك فرايند نيز ممكن است خود به واحدهاي كوچكتري تقسيم شود كه توسط يكي از
پرسنل يك بخش سازمان انجام ميشود.
مثالً در فرايند خريد در يك سازمان دولتي ،زيرسيستمها و بخشهاي مديريت ،كارپردازي،
حسابداري وانبار دخالت دارند .شكل  28-2نشان دهنده چگونگي تفكيك فرايند خريد به واحدهائي از كار
است كه توسط يك بخش مشخص از سازمان انجام ميشود .بررسي خريد توسط بخش مديريت ،استعالم
توسط كارپردازي ،عمليات مالي و تامين اعتبار توسط حسابداري و ....از طرفي ديگر ،هر يك از اين
واحدهاي فرايند ،ميتواند توسط دايرههاي مختلف از آن بخش انجام شود .بنابراين تجزيه واحدها كماكان
ادامه پيدا ميكند .مثالً عمليات مالي و تامين اعتبار توسط چهار دايره رسيدگي ،تامين اعتبار ،صدور چك و
مديريت حسابداري بترتيب در عمليات ثبت سند ،تامين اعتبار ،صدور چك و امضاء و تحويل چك انجام
Operation - 1
Logic - 2
Relation - 3
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شكل -28-2تفكيك فرايند خريد در يك سازمان دولتي به واحدها و زيرواحدها
ميشود .تجزيه واحدها تاجائي ادامه پيدا ميكند كه هر واحد توسط يك فرد مشخص و يك عمل كامالً
مشخص انجام شود .مثالً واحد تامين اعتبار ،خود به يكي از دو واحد تامين اعتبار حساب جاري ،توسط
كارشناس حساب جاري و تامين اعتبار حساب غير شمول توسط كارشناس حساب غير شمول تجزيه ميشود.
پس در يك جمع بندي يك "واحد" بخشي از يك فرايند است كه توسط انجام دهنده مشخص
(بخش يا دايره مشخص يا فرد مشخص) انجام ميشود.

فرايند خريدي كه در طي مباحث اين مجموعه از كتابها چند بار به عنوان مثال مورد بحث قرار گرفته
است ،به عنوان يك فرايند قابل قبول و سريع در سازمان از ديدگاه اين سيستم مطرح نيست .چه در يك
سازمان روشهاي سريعتر و كارآمدتري ميتوانند براي انجام فرايند خريد مطرح شوند .فرايند مطرح شده كه
در حال حاضر يك فرايند معمول در سازمانها و ادارات دولتي است ،تنها به دليل آشنائي اغلب افراد و
خوانندگان محترم با آن مورد استفاده قرار گرفته و به هيچ عنوان مورد تاييد تام نويسنده اين كتاب نيست.
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عيب عمده اين روش ،تعدد مراحل خريد و در نهايت كند شدن فرايند خريد است و استفاده از آن در هيچ
سازماني پيشنهاد نميگردد.

اين دو استراتژي كه بر اساس استراتژي طراحي مبتني بر واحدمندي شكل گرفته است ،چگونگي
انجام تجزيه فرايند را به واحدها مشخص ميكنند .اين دو استراتژي ديدگاه خاصي را در تفكيك فرايندها
به واحدها مطرح ميكنند .در استراتژي تالشي عملياتي ،تجزيه سيستم به زيرسيستمها و واحدها بر اساس
عمليات هر زيرسيستم و فرايند انجام ميشود ،و با شناسائي واحدهاي سطح باالتر آغاز شده و به ترتيب با
شناسائي واحدهاي سطوح پائينتر ادامه پيدا ميكند .استراتژي تجزيه و تحليل تبديل نيز كه مبتني بر استراتژي
تالشي عملياتي انجام ميشود ،روشي است براي مدل كردن و سازماندهي فرايند و تبديل آن به واحدها .اين
استراتژي بر اساس نمودار جريان دادهها اين مدلسازي را انجام ميدهد .در اين استراتژي ،ابتدا فعاليت بوسيله
نمودار جريان دادهها مدل ميشود و سپس به يك ساختار سلسله مراتبي از واحدها تبديل ميشود .در اين
روش ،در مدل ايجاد شده ،يك فرايند به سه بخش اصلي تقسيم ميشود :
 -1بخشهاي داخل كننده اطالعات
كه جريان دادهها را از خارج نمودار به داخل نمودار منتقل ميكنند.
 -2بخشهاي مياني
كه عمليات اصلي را انجام ميدهند.
 -3بخشهاي خارجكننده اطالعات
كه عمليات خروجي و اعالم نتايج كار را انجام ميدهند.
در مثال اول ،شكل  29-2نشان دهنده يك نمودار جريان دادهها است كه به سه بخش اصلي ذكر
شده تقسيم شده است .سپس اين نمودار در شكل  30-2شاخه اول از دريافت دادهها را به عنوان عمل دريافت
 dو شاخه دوم دريافت دادهها را به عنوان دريافت  eمشخص ميكند و همينطور شاخههاي خروجي نمودار
جريان دادهها نيز  gو  hمشخص ميشود .عمليات مياني نيز براي ساختن  g,hاز روي  d,eانجام ميشود.
سپس در نمودار  31-2در مرحله بعدي جزئيات فعاليتهائي كه در نمودار جريان دادهها مشخص شده ،در
Functional Decomposition - 1
Transformation Analysis - 2
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شكل -29-2مثال  -1نمونهاي از مدل كردن يك سيستم
در استراتژي تجزيه و تحليل تبديل ][PCC90

نمودار اعمال ميشود و شكل  32-2كه يك نمودار نشان دهنده توالي عمليات و واحدهاي انجام دهنده
عمليات است ،حاصل شود .در مثال دوم كه يك سيستم اعطا كننده تسهيالت بانكي را مدل ميكند ،در
شكل  ،33-2نمودار جريان دادههاي سيستم رسم شده و سه بخش وارد كننده دادهها ،مياني و خارجكننده
دادهها تفكيك ميشود و با استفاده از روش بيان شده ،نمودار سلسله مراتبي و ترتيبي شكل  34-2حاصل
شود.1

در اين استراتژي با توجه به تنوع دادهها و تراكنشها ،تفكيك عمليات صورت ميگيرد و مبتني بر
آن طراحي انجام ميشود .اين روش مبتني بر نمودار جريان دادهها انجام ميشود و طراحي را بر مبناي
تراكنش در واحدهاي سطح باال سازماندهي ميكند .در اين روش تمام فعاليتها و مبادله اطالعات و سيستم،
به صورت يكسري تراكنش در ميآيد كه در كل عمليات سيستم را مشخص ميكند .مثالً در يك كتابخانه
تراكنشها عبارتند از :

 درخواست كتاب

 - 1براى اطالعات بيشتر راجع به اين روش به مرجع [ ]PCC90رجوع كنيد.
Transaction Analysis - 2

مبانی طراحی سیستم ها 116 /

شكل -30-2مثال -1نمونهاي از تبديل مدل اوليه به روالها
در استراتژي تجزيه و تحليل تبديل -مرحله اول ][PCC90

شكل -31-2مثال -1گامهاي تجزيه عملياتي (دريافت )dبه عنوان ي نمونه
در استراتژي تجزيه و تحليل تبديل ][PCC90

 كتاب
 پس دادن كتاب

 تمديد مهلت كتاب
... 

هر تراكنش شامل موارد زير است :

مبانی طراحی سیستم ها 117 /

شكل -32-2مثال -1نمونهاي از تبديل مدل اوليه به روالها
در استراتژي تجزيه و تحليل تبديل -مرحله نهايي ][PCC90

 خواستههاي تراكنش
 توضيحات تراكنش

 فيلدهاي اطالعاتي تراكنش
 زمان تراكنش

 محل تراكنش
شكل  35-2نشاندهنده يك سيستم است كه سه نوع عمليات در آن انجام ميشود و هر يك از
انواع عمليات آن ،به چند پردازش تقسيم ميشود .پردازشها بين انواع عمليات مشترك هستند .اين سه دسته
عمليات را يك مركز كنترل تراكنش سازماندهي و هدايت ميكند .شكل  36-2نشان دهنده ديدگاه ديگري
از همين سيستم است كه نشان ميدهد يك تراكنش كه به سيستم وارد ميشود ،بستگي به نوع آن در سه
حالت مختلف مورد پردازش قرار ميگيرد .مثالً در يك سيستم كنترل ورود و خروج كاركنان ،بستگي به
نوع ورود و خروج (ورود و خروج عادي ،مرخصي ،ماموريت و )...تراكنشهاي مختلفي انجام ميشود كه
در شكل  37-2نشان داده شده است .هدف نهائي اين روش آنست كه اجزاء و زيرسيستمها بر حسب
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شكل -33-2مثال -2نمونهاي از مدل كردن يك سيستم
در استراتژي تجزيه و تحليل تبديل

][PCC90

تراكنشهائي كه در سيستم صورت ميگيرد سازماندهي شود .اين روش در مواردي كه عمليات سيستم بر
محور تراكنشهاي آن صورت ميگيرد داراي كارائي مناسبي است. 1

اين متدولوژي طراحي را بر اساس ساختمان دادههاي آن انجام ميدهد و مبتني بر اين نكته است كه
"ساختمان سيستم بايد منطبق بر ساختمان دادههاي آن باشد" .اين روش اساسًا مستلزم مجموعهاي از
تبديالت يا نگاشتها است كه بين ساختمان دادههاي ورودي و خروجي سيستم ايجاد ميشود و ساختمان
دادههاي ورودي را به ساختمان دادههاي خروجي تبديل ميكند .براي انجام اين كار بايد بدانيم ،در دو مدل
فيزيكي و منطقي ،تناظري بين دادههاي ورودي و خروجي منطقي و فيزيكي وجود دارد .شكل  38-2اين
 - 1براى اطالعات بيشتر راجع به اين روش به مرجع [ ]PCC90رجوع كنيد.
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شكل -34-2مثال -2نمونهاي از تبديل مدل اوليه به روالها طبق استراتژي
تجزيه و تحليل تبديل و تجزيه عملياتي ][PCC90

تناظر را نشان ميدهد .ورودي فيزيكي در مدل و سيستم فيزيكي و حقيقي ،در مدل منطقي به شكل دادههاي
ورودي منطقي تبديل ميشوند .سپس پردازش منطقي بر اين دادههاي منطقي تعيين شده و خروجيهاي منطقي
مشخص ميشوند و با توجه به آن ،خروجيهاي فيزيكي نيز در مدل فيزيكي تعيين ميشوند .با توجه به اين
موضوع ،شكل  39-2مراحل نگاشت دادههاي ورودي به خروجي در استراتژي طراحي مبتني بر ساختمان
دادهها را نشان ميدهد .همانطور كه مشاهده ميشود ،ساختمان دادههاي سيستم بر محور دادههاي خروجي
است .يعني از خروجيهائي كه بايد سيستم داشته باشد ،به وروديهاي آن ميرسيم .بنابر اين ،از خروجي
فيزيكي شروع ميكنيم .از نگاشت خروجي فيزيكي به خروجي منطقي ،ساختمان خروجي منطقي بدست
ميآيد .سپس از نگاشت خروجي منطقي به ورودي منطقي ،وروديهائي كه به صورت منطقي بايد وجود
داشته باشد تا خروجي منطقي توليد شود يا وروديهاي منطقي مشخص ميشود .حاال ما وروديهاي منطقي و
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شكل -35-2سازمان عمومي استراتژي تجزيه و تحليل تراكنش ][PCC90

خروجيهاي منطقي را در دست داريم .با استفاده از نگاشت و تبديل وروديهاي منطقي به خروجيهاي منطقي،
چگونگي پردازش منطقي تعيين ميشود .در اينجا ساختمان منطقي سيستم تكميل شده است .در نهايت نيز با
تعيين نگاشت خروجي منطقي به خروجي فيزيكي و ورودي فيزيكي به ورودي منطقي ميتوان با استفاده از
ساختمان منطقي سيستم ،به ساختمان فيزيكي سيستم دست يافت .براي نمايش ساختمان سيستم بر مبناي
ساختمان دادههاي آن ،ميتوان از نمودار جكسون يا نمودار وارنير-اور استفاده نمود .شكل  ،40-2عناصر
ساختماني كه در نمودار جكسون مورد استفاده قرار ميگيرد را نشان ميدهد .در اين نمودار ،كليه عمليات
با نمايش سه ساخت دنباله يا توالي ،انتخاب و تكرار صورت ميگيرد .عمليات در نمودار از چپ به راست
انجام ميشود .1مستطيلهاي ساده كه از مستطيل باالتر منشعب شدهاند عمليات متوالي و پشت سرهم را نشان
ميدهند ،در صورتي كه در گوشه باالي سمت راست مستطيلهاي زيرين يك دايره وجود داشته باشد ،يعني
يكي از مستطيلها (  XORيا  )ORبايد انجام شود .و در صورتي كه در گوشه باالي سمت راست مستطيل
زيرين يك ستاره وجود داشته باشد ،يعني آن مستطيل به دفعات الزم بايد تكرار شود .شكل  34-2از همين
نمودار براي نمايش عمليات تسهيالت سيستم بانكي استفاده كرده است.2

 - 1براى فارسى شدن نمودار در صورتى كه الزم باشد تا از راست به چپ عمليات را انجام دهيم بايد در
استانداردهاى سازمان و مستندسازى اين موضوع تعريف شود.
 - 2براى دريافت اطالعات بيشتر در مورد اين روش ،به كتاب [ ]RSP94مراجعه كنيد.
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شكل -36-2شماي عمومي عمليات تجزيه و تحليل تراكنش ][PCC90

در اين استراتژي ،كه بر مبناي تعيين رخدادها و سناريوها شكل ميگيرد ،طراحي در دو محور
صورت مي گيرد .محور اول تجزيه و تحليل رخدادها و سناريوها است .در اين محور ابتدا يك طبقهبندي
براي فعاليتها و فرايندهاي موجود در سيستم تعيين شده و بر اساس آن رخدادهائي كه ممكن است در سيستم
اتفاق بيفتد مشخص ميشود .بر اساس هر يك از اين رخدادها ،سناريوئي كه بايد در سيستم انجام شود تا به
رخداد مورد نظر پاسخ داده شود مشخص ميشود (شكل  .)41-2در محور ديگر كه ساختمان دادهاي سيستم
را مشخص ميكند ،ابتدا دادهها طبقهبندي ميشوند و نمودار جريان دادهها ترسيم شده و فرهنگ دادهها را
مشخص و تدوين ميكنيم .سپس نمودار موجوديت  -رابطه (  )ERترسيم ميشود .اين نمودار بايد با
ساختمان نهائي رخدادها و سناريوهاي مطرح شده سازگار باشد.1

 -1براى دريافت اطالعات بيشتر در مورد اين روش ،به كتاب [ ]KJA92مراجعه كنيد.
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شكل -37 -2نمونهاي از يك سيستم طراحي شده مبتني بر تجزيه و تحليل تراكنش
در يك سيستم كنترل ورود و خروج كاركنان

در اين روش ،كه يكي از كار آمدترين روشهاي طراحي محسوب ميشود ،عناصر و موجوديتهاي
سيستم ،به صورت اشياء مستقل در نظر گرفته ميشوند .مفهوم كلي طراحي مبتني بر شيء بر ارتباط اشياء و
خصوصيتهاي آنها ،دستهها و كالسها 1و اعضاي آنها و در نهايت كل و بخشهائي از آن بنا نهاده شده است.
در اين روش طراحي ،عمل طراحي در مراحل زير انجام ميشود :
 -1دستهبندي و مشخص كردن ساختمان مبنائي.
 -2شناسائي اشياء.
 -3تعيين خصوصيات اشياء.
 -4تعيين عمليات هر يك از اشياء.
 -5تعيين ارتباطات بين اشياء و مسير پيامها و خصوصيات ارتباطات.
 -6جمعبندي تعريف اشياء.
Class -2
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شكل -38 -2تناظر و ارتباط ورودي ،پردازش ،خروجي

در مدلهاي منطقي و فيزيكي
خصوصيات مهم طراحي شيءگرا عبارتند از :

 ارتباط بين عناصر و اشياء از طريق مبادله پيام انجام ميشود.
 پنهانسازي اطالعات 1و پنهانسازي عمليات از ديد ساير اشياء يا بخشهاي سازمان.

شكل -39 -2مراحل نگاشت دادههاي ورودي به خروجي در
استراتژي طراحي مبتني بر ساختمان دادهها ][PCC90

Information hiding -3
Encapsulation -4
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 بستهبندي .1به معناي آن كه تمام اجزاء ،اطالعات ،رويهها و نقاط تصميمگيري مربوط به
يك واحد به صورت يك شيء مجتمع شود.

 وراثت .به معناي آنكه هر شيء از هر رده ،تمام خصوصيات آن رده را به ارث ميبرد.
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شكل -40 -2ساختهاي اصلي سهگانه در نمودار جكسون
بر خالف ساير روشهاي مطرح شده ،در طراحيم شيءگرا ،طراحي مبتني بر فرايندها و ساختار
تشكيالتي و زيرسيستمها انجام نميشود .در اين روش ،بخشهاي تشكيالتي سازماني به صورت واحدهاي
كوچك تفكيك شده و براي هر يك ،وظايف و رويههاي كار تعريف ميشود .به صورتي كه هر واحد به
صورت مستقل ،فعاليتهاي خاصي را انجام دهد .شكل  42-2نشان دهنده بخشي از ساختمان شيءگراي يك

شكل -41 -2طراحي مبتني بر رخداد و سناريو
م

شكل -42 -2بخشي از ساختمان شيءگراي يك سيستم مربوط به عمليات خريد
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سيستم مربوط به عمليات خريد است .اگر مثالهاي قبلي را در مورد سيستم خريد يك سازمان به ياد بياوريد،
در اينجا روش جديدي براي طراحي آن فرايند مطرح ميشود .همانطور كه در شكل مشخص شده است،
واحدهاي مختلفي كه در اين فرايند نقش دارند ،به صورت يك دايره يا شيء مشخص شدهاند .منظوراز
"واحد" در اينجا همان شيء است .منتهي چون بكاربردن عبارت شيء در يك سازمان چندان قابل فهم و
پذيرش نيست ،از عبارت واحد استفاده مي كنيم .واحد درخواست كننده پيام درخواست خريد را به واحد
خريد ارسال ميكند و واحد خريد يا كاالي خريداري شده را تحويل ميدهد و يا به وي اعالم ميكند كه
امكان خريد (به دليل عدم تاييد مجوز از طرف مديريت) وجود ندارد .واحد درخواستكننده ديگر با اينكه
عمل خريد چگونه و طي چه مراحلي انجام ميشود كاري ندارد .وي فقط درخواست را داده و جنس را
تحويل گرفته است .بقيه كارها بر عهده خود واحد خريد است .وي از واحد مديريت درخواست مجوز
ميكند .توجه كنيد كه مديريت نيز نه به عنوان يك عنصر باال دست ،بلكه به عنوان يك واحد يا شيء وجود
دارد .اين موضوع حتي در موارد كنترلي و صدور دستورات نيز به همين شكل خواهد بود .يعني مديريت
دستور يا اعمال كنترل خود را به وسيله يك پيام به واحد يا شيء مورد نظر ارسال ميكند .عمليات مالي نيز
از طريق ارسال پيام به واحد حسابداري و دريافت بودجه انجام ميشود و خصوصيات خريد نيز براي ثبت در
سيستم انبار ارسال ميشود .در اين سطح معلوم نيست كه در داخل واحد خريد چه عملياتي انجام ميشود و
چه اطالعاتي رد و بدل ميشود و ساير واحدها از اين موضوع بياطالعند.1

 - 1براى اطالعات بيشتر راجع به اين روش به مرجع [RSP90و  ]ISO92رجوع كنيد.
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شكل -43 -2فرایند نمونهسازي سريع ][PCC90

از مهمترين زباني كه براي مدلسازي شيءگرائي م
مورد استفاده قرار ميگيرد ،زبان مدلسازي يوامال
است .اين زبان مدلسازي با بكارگيري چندين نمودار بر پايه مفاهيم شيءگرائي مورد استفاده قرار ميگيرد.
فصل بعدي خالصهاي از اين نوع مدلسازي و آشنايي مقدماتي با يوامال را بيان ميسازد.

در صورتي كه بنا باشد تا بخشهاي عمدهاي از سيستم بر محور سيستمهاي مكانيزه ايجاد شود ،يكي
از استراتژيهاي مطلوب ،استفاده از روش نمونهسازي سريع است .نمونهسازي سريع كه شماي مفهومي آن
درشكل  43-2نمايش داده شده است ،بدين شكل انجام ميشود كه پس از تعيين اوليه خواستهها ،مدل
مقدماتي از سيستم ايجاد ميشود و مورد آزمايش و ارزيابي كاربران و سفارشدهندگان سيستم قرار ميگيرد.
سپس اين مدل طبق خواستههاي اصالح شده كاربران ،اصالح شده و مجددًا مورد ارزيابي كاربران قرار
ميگيرد .اينكار تا زماني انجام مي شود كه كاربران و سفارش دهندگان سيستم ،برآورده شدن كليه نيازها و
ديدگاههاي خود را در سيستم مشاهده و مدل را مورد پذيرش قرار دهند .سپس مدل نهائي سيستم توليد شود.
نمونهسازي سريع ،وابستگي زيادي به ابزارهاي توليد نرمافزار دارد و بايد ابزارهاي الزم براي انجام اين
استراتژي وجود داشته باشد.2

Prototyping - 1
 - 2براى اطالعات بيشتر راجع به اين روش به مرجع [ ]ISO92,RSP94رجوع كنيد.
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محيط خارجي سيستم ،دادهها و عمليات به عنوان سه محور طراحي محسوب ميشوند .اولين محور
يعني محيط ،فضائي است مشخص و محدود با مجموعهاي از عناصر ،عوامل و شرايطي مشخص است كه به
نحوي بر فعاليت سيستم اثر گذاشته و يا فعاليت سيستم بر آنها اثر ميگذارد.
محيط بايد قابل اندازهگيري  ،كامالً مشخص و محدود باشد و دقيقًا بتوان ،عناصر و شرايط آن را
ليست كرده و تعداد عناصر اين ليست نيز زياد نباشد .عواملي نظير ساختار سازماني موجود ،مشتريان،
محصوالت موسسه ،ارتباطات  ،سرمايهها ،فضا ،منابع انساني ،قوانين و نظاير آن ،همه جزء محيط سيستم
محسوب ميشوند .در نظر گرفتن محيط سيستم ،منجر به پذيرش محدوديتهاي موجود در محيط ميشود.
محدوديتهاي مالي ،زماني  ،استخدامي ،منابع ،حمايت ،قوانين و تقاضا از انواع محدوديتهاي سيستم هستند.
دادهها به عنوان محور دوم طراحي ،عاملي حياتي براي سيستم است .اهميت دادهها در جريان آن
بين بخشهاي مختلف سيستم است و اين جريان در هنگام طراحي بايد مشخص شود .همچنين اجزاء و
ساختمان دادهها بايد در فرهنگ دادهها ثبت شود.
در يك سيستم دستي نيز همانند يك سيستم رايانهاي ،قواعد و رويههاي مديريت و سازماندهي
دادهها در مباحث پايگاه دادهها مطرح و قابل استفاده است و تنها بايد شرايط خاص سيستمهاي دستي را در
اين ميان در نظر گرفت .براي سازماندهي اجزاء و ارتباطات دادهاي ،از مدلهاي مختلف دادهاي ميتوان
استفاده نمود .هر يك از اين روشها ،داراي خصوصيات و كاربرد و مزايا و معايب خاص خود ميباشد .برخي
از اين مدلها عبارتند از مدل دادهاي سلسله مراتبي ،مدل دادهاي شبكهاي ،مدل دادهاي رابطهاي و مدل دادهاي
شيءگرا .با استفاده از يك مدل دادهاي ،دادههاي يك سيستم در يك پايگاه دادهها سازماندهي ميشود.
پايگاه دادهها يكي از اجزاي يك سيستم محسوب ميشود .نمودارهاي مختلفي براي نمايش يك مدل
دادهاي مورد استفاده قرار ميگيرد .از مهمترين اين نمودارها ميتوان به نمودار رابطه -موجوديت يا E-R
اشاره نمود كه معموالً در مدل رابطهاي مورد استفاده قرار ميگيرد.
محور ديگر ،طراحي يك سيستم عمليات است .عمليات متشكل از فرايندها ،عناصر ،زيرسيستمها و
چگونگي ارتباط و فعاليت زيرسيستمها است .يك فرايند ،مجموعهاي از فعاليتها است كه بايد با شكلي
مشخص انجام شود تا يك نتيجه قابل شناسائي و مورد انتظار حاصل آيد.
يك فرايند توسط چند زيرسيستم انجام ميشود .زيرسيستمها نبايد با بخشها و واحدهاي سازمان
اشتباه گرفته شوند .بخشها و واحدهاي سازمان ،بر طبق طبقهبندي تشكيالتي و مديريتي سازمان ايجاد ميشوند
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و زيرسيستمها ،بر اساس ماهيت سيستم و عملكرد آن .سه ساختار در سازمان قابل تصور است :ساختار
تشكيالتي سازمان و چارت سازماني ،ساختار زيرسيستمها و ارتباطات بين آنها ،ساختار فرايندها.
در طراحي فرايندها ،بايد چهار عامل اصلي روال جمعآوري و ورود دادهها ،چگونگي خروجي
اطالعات و نمايش ،چگونگي ذخيرهسازي دادهها و روش انباركردن دادهها و چگونگي پردازش مشخص
شوند .در هنگام طراحي عمليات بايد نقاط تصميمگيري مشخص شود .نقاط تصميمگيري ،نقاطي است كه
يك فرد يا يك مكانيزم خودكار ،بايد در مقابل اطالعات ورودي تصميم خاصي را اتخاذ كند .همچنين بايد
مشخص شود كه سيستم مورد طراحي از چه زيرسيستمهائي تشكيل شده و چه فعاليتهائي در آن انجام ميشود.
در طراحي زيرسيستمها نيز ،بايد چهار عامل چگونگي ورودي ،خروجي ،ذخيرهسازي و پردازش مشخص
شود .و بايد ارتباطات بين زير سيستمها و سازماندهي و نوع و محمل و ابعاد ارتباطات مشخص شود .براي
نمايش ارتباطات اجزاي سيستم ،ميتوان از نمودارهاي مناسب براي اينكار استفاده نمود .در بيان شرايط و
چگونگي عمليات سيستم ،ميتوان از رخداد و سناريو استفاده نمود .رخداد تغييراتي در سيستم يا شرايط
محيطي آن است كه باعث ايجاد فعاليت يا واكنش سيستم ميشود .يك رخداد بر اثر يك عامل محرك يا
انگيزه پديد ميآيد .وقتي يك رخداد در سيستم اتفاق ميافتد ،ميتوان با يك سناريو ،عملياتي كه براثر آن
رخداد بايد انجام شود را توضيح داد.
معموالً طراح براي طراحي سيستم ،از يك استراتژي يا متدولوژي خاص طراحي استفاده ميكند.
برخي از استراتژيها و روشهاي طراحي عبارتند از :روش طراحي مبتني بر واحدمندي ،استراتژي تالشي
(تجزيه) عملياتي و استراتژي تجزيه و تحليل تبديل ،استراتژي تجزيه و تحليل تراكنش ،استراتژي طراحي
مبتني بر ساختمان دادهها (جكسون-وارنير-اور) ،استراتژي طراحي مبتني بر رخدادها و سناريوها ،روش
طراحي شيءگرا و استراتژي نمونهسازي سريع.
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 -1محدوديتها چه ارتباطي با محيط دارند ؟
 -2تفاوت فرايند ،زيرسيستم و بخشهاي سازمان در چيست؟
 -3در مزايا و معايب و كاربردهاي مدلهاي دادهاي مطرح شده بحث كنيد.
 -4هر يك از محملهاي ارتباطي ذكر شده ،داراي چه خصوصياتي است؟
 -5اهميت ،مزايا و معايب استراتژي نمونهسازي سريع چيست؟
 -6ديدگاههاي طراحي مبتني بر رخداد و سناريو را با ديدگاه مبتني بر وظيفه و فعاليت مقايسه كنيد.

 -1كليه عوامل محيطي را براي چند سيستم مختلف مشخص كنيد و در اثرات هر يك از آنها بر
طراحي بحث كنيد.
 -2رخدادهائي كه در يك سيستم حقيقي به وقوع ميپيوندد ،را ليست كنيد و سعي كنيد آنها را
طبقهبندي كنيد.
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 -3براي هر يك از رخدادهاي مطرح شده در تمرين قبلي ،سناريوي مشخصي را تدوين كنيد.
 -4نمودارهائي را براي نمايش مدلهاي دادهاي شبكهاي و شيءگرا ،از كتابها و منابع ديگر بيابيد و
در خصوصيات هر يك بحث كنيد.
 -5نقاط تصميمگيري را در يك سيستم تعيين كنيد و در خصوصيات آن نقاط و اهميت هر يك
بحث كنيد.
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UML

از مهمترين زباني كه براي مدلسازي شيءگرايي مورد استفاده قرار ميگيرد ،زبان مدلسازي
 UMLاست .اين زبان مدلسازي ،با بكارگيري چندين نمودار بر پايه مفاهيم شيءگرائي مورد استفاده
قرار ميگيرد .در اين فصل ،خالصهاي از اين نوع مدلسازي و آشنايي مقدماتي با آن بيان ميشود.

 UML -3-1چيست؟
 -2 -3معماري UML
 -3-3نمادسازي در UML
 -3-4نمودارهاي اساسي UML

UML
زبان مدلسازي يكپارچه ،) UML( 1زباني است براي تبيين ،تجسم ،ساخت ،و مستندسازي
محصوالت سيستمهاي نرمافزاري ،و همچنين براي مدل نمودن كسبوكار و ديگر سيستمهاي غير
نرمافزاري ،UML .نتيجه مجموعهاي از بهترين تجربيات مهندسي 2است كه موفقيت نسبي آن در
مدلسازي سيستمهاي بزرگ و پيچيده اثبات شده است.

UML
با توجه به اينكه درك كامل و توان ارائه مستندات بر اساس  ،UMLنياز به تبيين جزئيات
بسياري دارد ،و با توجه به محدوديت اين كتاب ،در اين فصل تنها به معرفي و اشاره به برخي از نكات مهم
 UMLخواهيم پرداخت .اين تنها يك اشاره است و براي مستندسازي بر اساس  UMLكافي نيست .اين

Unified Modeling Language - 1
engineering practices - 2
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اشاره تنها اين ديد را به خواننده ميدهد كه  UMLاصوال چيست و چه ابعاد و مفاهيم كليدي را دربر دارد
و چگونه امكان مستندسازي را فراهم ميآورد.
براي كمك به درك عملياتي كه در زبان مدل سازي يكپارچه صورت ميگيرد ،مراجعه به متن
سند استاندارد  UMLپيشنهاد ميگردد .اين سند شامل بخشهاي توصيفكننده مفاهيم  ،UMLراهنماي
مدلسازي  ،UMLو پروفايلهاي استاندارد  UMLاست .مستنداتي كه با ارائه تعاريف اوليه ،چگونگي
بيان و ارائه يك

مستندات سيستم را مشخص ميكند1.

همچنين براي دسترسي يه توضيحات بيشتر و آموزشي ،ميتوان به كتب آموزشي متعددي كه در
اين زمينه وجود دارد مراجعه شود .برخي از اين كتب در فهرست منابع اين فصل ذكر شده است.

UML
انتخاب اينكه چه مدلها 2و نمودارهايي 3در مستندسازي يك سيستم ايجاد شود ،اهميت زيادي
در برخورد با مسئله و طرح و بيان راه حل دارد .مهمترين چيز آن است كه بتوان مفهوم يا ساختار مشخصي
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
مستقل مورد بررسي و موشكافي قرار داد .اين مفهوم يعني تجريد .تجريد ،4تمركز روي جزئيات مربوط و
مناسب و در عين حال ناديده گرفتن موارد ديگر ،كليدي است براي فراگيري و يافتن ارتباط بين مفاهيم.
اهميت اين موضوع با توجه به اين نكات بيشتر روشن ميشود كه:

 هر سيستم پيچيده ،با استفاده از مجموعه كوچكي از ديدگاههاي نسبتا مستقل از يك مدل ،مورد
رويكرد بهتري قرار ميگيرد .از اين رو ،يك ديدگاه واحد براي مدلكردن يك سيستم پيچيده،
كافي نيست.

 هر مدل ميتواند در سطوح متفاوتي از درستي 5تبيين شود.

 هر چقدر مدل ،بهتر حقيقت و واقعيت موضوع را نشان دهد ،مدل بهتري است.
 - 1آخرين نگارش اين سند (نگارش  1.4در زمان تدوين اين كتاب) در سايت  www.omg.orgقابل دسترسي است.
models - 2
diagrams - 3
abstraction - 4
Fidelity - 5

مبانی طراحی سیستم ها 136 /

با توجه به اين موضوع ،يك زبان مدلسازي بايد بتواند امكان نمايش مدلهاي مختلف و زواياي
مختلف يك مدل را فراهم كند .لذا براي بدست آوردن ديدگاههاي مختلف از يك مدل UML ،شامل
نمودارهاي گرافيكي زيراست:

 نمودار مورد كاربرد( 1براي نشاندادن وظايف ،نيازها ،كاربردها و عملكرد عناصر يا
زيرسيستمها)

 نمودار كالس( 2نمودار ساختماني ايستا؛ نمايش عناصر دستهبندي شده و روابط بين آنها)
 نمودارهاي رفتار( : 3رفتار اجزا و عمليات را تبيين ميكنند) شامل:

 نمودار حالت( 4بيانگر رفتار مجموعهاي از موجوديتها و حالتهاي ممكن و
رخدادهاي بين آنهاست)
 نمودار فعاليت( 5شكل خاصي از نمودار حالت است كه درآن هر حالت بيانگر
عمليات و فعاليتها و انتقاالت فلشي از عمليات است)
 نمودارهاي تعاملي( : 6چگونگي تعامل بين عناصر را تبيين ميكند) شامل:
 oنمودار ترتيبي( 7ترتيب زماني و عمليات و تعامل بين اجزا را تبيين ميكند)
 oنمودار همكاري( 8بيانگر يك همكاري طي مجموعهاي از وظايف است)

 نمودارهاي پيادهسازي( 9نشاندهنده صورتهاي پيادهسازي فيزيكي است) شامل:
 نمودار مولفه( 10بيانگر وابستگيهاي بين مولفههاي نرمافزاري است)

use case diagram - 1
class diagram - 2
behavior diagrams - 3
state chart diagram - 4
activity diagram - 5
interaction diagrams - 6
sequence diagram - 7
collaboration diagram - 8
implementation diagrams -8
component diagram - 10
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 نمودار سازماندهي نهايي( 1نشاندهنده سيستم و پيكربندي عناصر پردازشي زمان اجرا
است)
اين نمودارها چندين نماي مختلف از سيستم را در تحليل يا توسعه نمايش ميدهند كه بطور
دستهجمعي تبيينكننده يك سيستم يكپارچه و واحد است .اين نماي يكپارچه ،خودسازگار 2است ،يعني با
نمودارهاي مختلفي شكل ميگيرد كه با يكديگر سازگارند .اين نمودارها محصوالت اوليه مستندسازي
هستند كه ديد يكپارچه مدلساز از سيستم را نشان ميدهند ،اگر چه به صورت تعدادي از ديدهاي مشتق
شده نمايش داده ميشوند .اين نمودارها بطور مختصر در اين فصل توصيف ميشوند.
سوالي كه به طور مكرر در مورد نمودارهاي  UMLبيان ميشود آن است كه چرا  UMLاز
نمودارهاي جريان داده 3پشتيباني نميكند؟ در جواب به اين سؤال بايد گفت كه ،جريان داده و انواع ديگر
نمودارهايي كه در  UMLتعريف نشدهاند ،براي مدلسازي شيءگرا مناسب نيستند .نمودارهاي فعاليت و
نمودارهاي همكاري ،فراتر از آنچه را كه ما از DFDها ميخواهيم ،انجام ميدهند .همچنين نمودارهاي
فعاليت ،براي مدلسازي گردش كار 4مناسب هستند.

UML
اهداف اصلي طراحي با  UMLعبارتند از:

 تدارك يك ابزار آماده براي بكارگيري 5براي كاربران ،تا با زبان مدلسازي بصري گويا،
مدلهاي معناداري را توسعه و مبادله نمايد.

 فراهمنمودن مكانيزمهاي توسعهپذير و ويژه براي گسترش مفاهيم اصلي.
 پشتيباني از خصوصياتي كه مستقل از زبانهاي برنامهنويسي خاص و فرآيندهاي توسعه
باشند.

 ايجاد اصولي قراردادي براي درك زبان مدلسازي.
 ايجاد رشد در بازار ابزارهاي شيءگرا.
deployment diagram - 1
selfconsistent - 2
data-flow - 3
workflow - 4
ready-to-use - 5

مبانی طراحی سیستم ها 138 /

 پشتيباني از مفاهيم توسعه سطح باال از قبيل مولفهها ،همكاريها ،چارچوبها 1و الگوها.2
 جمعآوري بهترين تجربيات.

UML
 ،UML به عنوان يك زبان نمادين بصري ،3هدفش آن نيست كه تنها يك زبان
برنامهسازي بصري باشد ،بلكه كليه پشتيبانيهاي مفهومي و بصري الزم براي جانشيني
زبانهاي برنامهسازي را داراست.

 استانداردسازي 4يك زبان ،لزوما شالودهاي براي ابزارها و فرآيندها است.
 نمودارهاي  UMLميتوانند فرآيند خاصي را به شكلهاي مختلف نشان دهند.
استانداردبودن روش نمايش ،به معناي آن نيست كه يك فرآيند تنها به يك شكل
استاندارد قابل نمايش خواهد بود.

UML
فرامدل  UMLبه عنوان يكي از اليههاي يك معماري فرامدلسازي 5چهاراليه تعريف ميشود.
اين معماري يك زيرساخت اثباتشده براي تعريف مفاهيم دقيق مورد نياز از طريق مدلهاي پيچيده است.
چارچوب پذيرفتهشده براي فرامدلسازي ،مبتني بر يك معماري با چهار اليه زير است:
 oفرافرامدل6

 oفرامدل
 oمدل
 oاشياي كاربر7

frameworks - 1
patterns - 2
Visual - 3
Standardizing - 4
metamodeling - 5
Meta-metamodel - 6
User objects - 7
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عملكرد اين اليهها بطور مختصر در جدول زير بيان شده است:
اليه

توضيح

فرا فرامدل1

زيرساختاري براي يك معماري

مثال

فراكالس ،فراصفت ،فراعمليات

فرامدلسازي است.
زباني را براي تبيين فرامدلها تعريف
ميكند.
فرامدل

يك نمونه از يك فرافرامدل است .زباني

كالس ،صفت ،عمليات ،اجزا

را براي تبيين يك مدل تعريف ميكند.
مدل

يك نمونه از يك فرامدل است .زباني را
براي توصيف يك دامنه اطالعاتي

StockShare, askPrice,
sellLimitOrder,
StockQuoteServer

تعريف ميكند.
اشياي كاربر

يك نمونه از يك مدل است .يك دامنه

(دادههاي

اطالعاتي مشخص را تعريف ميكند.

<Acme_SW_Share_98789>,
654.56, sell_limit_order,
><Stock_Quote_Svr_32123

كاربر)
اليه فرافرامدلسازي ،شالودهاي براي معماري فرامدلسازي شكل ميدهد .مسئوليت اصلي اين
اليه ،تعريف زباني براي مشخص نمودن يك فرامدل است و مشخص ميكند كه فرامدل چگونه نمايش
داده شده و تبيين شود .يك فرافرامدل ،مدلي را در سطح باالتري از تجريد نسبت به يك فرامدل تعريف
ميكند ،و عموما فشردهتر از فرامدلي است كه آن را توصيف ميكند .يك فرافرامدل ميتواند چندين
فرامدل تعريف نمايد ،و از اين رو ميتواند چندين فرافرامدل وابسته به هر فرامدل باشد .نمونههايي از
فرافراشيءها در اليه فرافرامدلسازي عبارتند از :فراكالس ،فراصفت و فراعمليات.
فرامدل مشخص ميكند كه يك مدل چگونه نمايش داده ميشود .به عبارت ديگر يك فرامدل،
قاعده تبيين و نمايش يك مدل است .يك فرامدل ،يك نمونه از يك فرافرامدل است .وظيفه اصلي اليه
فرامدل ،تعريف زباني براي تبيين مدلها است .فرامدلها معموال بيشتر از فرافرامدلهائي درست ميشوند
Meta-metamodel - 1
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شكل  -1-3بسنههاي سطح باال
كه آنها را توصيف ميكنند ،به ويژه هنگامي مفاهيم پويايي تعريف ميكنند .نمونههايي از فرااشيا در اليه
فرامدلسازي عبارتد از :كالس ،صفت ،عمليات ،و مولفه.
يك مدل ،نمونهاي از يك فرامدل است .وظيفه اصلي اليه مدل ،تعريف زباني براي توصيف
يك دامنه اطالعاتي است .نمونههايي از اشيا در اليه مدلسازي عبارتند از،askPrice ،StokShare :
 ،selLimitOrderو .StokQuoteServer
اشياي كاربر (دادههاي كاربر) ،نمونهاي از يك مدل هستند .مسئوليت اصلي اليه اشياي كاربر،
توصيف يك دامنه اطالعاتي مشخص است .مثالهايي از اشيا در اليه اشياي كاربر عبارتند از:
> sell_limit_order ،654.56 ،<Acme_Software_Share_98789و
>.<Stoke_Quote_Svr_32123

 ،UMLسازماندهي مدل را با استفاده از بستههايي انجام ميدهد .پيچيدگي فرامدل  ،UMLاز
طريق سازماندهي آن در بستههاي منطقي مديريت ميشود .اين بستهها ،فراكالسهايي را دستهبندي

package - 1
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شكل  -2-3بستههاي شالوده
ميكنند كه بيانگر چسبندگي قوي 1با يكديگر و اتصال سست 2با فراكالسها در بستههاي ديگر هستند.
فرامدل ،به بستههاي با سطح باال كه در شكل  1-3نشان داده شده است ،تجزيه ميشود.
بستههاي عناصر شالوده 3و رفتاري ،به بستههاي ديگري طبق شكلهاي  2-3و  ، 3-3تجزيه
ميشوند.

strong cohesion - 1
loose coupling - 2
Foundation - 3
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شكل  -3-3بستههاي عناصر رفتاري

هر بسته ،يك يا چند زيربخش 1دارد كه در ادامه به آنها ميپردازيم:
نحو انتزاعي

نحو انتزاعي ،در نمودار كالس  ،UMLبا نمايش تعريف ساختار فراكالسها و روابطشان نشان
داده ميشود.
قوانين

خوشفرم2

مفاهيم ايستاي فراكالسهاي  ،UMLبه جز براي تعدد 3و محدوديتهايي كه در اثر الزامات
سيستم رخ ميدهند ،به عنوان مجموعهاي از ثوابت يك نمونه از فراكالس تعريف ميشوند.
مفاهيم

معناي ساختارها با استفاده از زبان طبيعي تعريف ميشوند.

Subsection - 1
well-formedness - 2
Multiplicity - 3
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عناصر استاندارد

استريوتايپهاي فراكالسهاي تعريف شده از قبل ،در اين بخش ،با يك تعريف

غيررسمي 1در

زبان طبيعي ،ليست ميشوند.
نكتهها2

اين زيربخش ميتواند دربردارنده استداللها و داليلي در خصوص تصميمات فرامدلسازي،
فلسفه بكارگيري ساختارها ،و همچنين نمونههايي كه همگي در زبان طبيعي نوشته شدهاند ،باشد.

بسته شالوده ،يك زيرساخت 4زباني است كه ساختار ايستاي مدلها را تبيين مينمايد .اين بسته،
به اين زيربستهها زير تجزيه ميشود :هسته ،مكانيزمهاي توسعه ،و نوعهاي دادهاي .شكل  ،2-3بستههاي
شالوده را نشان ميدهد .بسته هسته ،بيانگر مفاهيم اساسي مورد نياز براي يك فرامدل اوليه 5است و يك
ستونفقرات 6معماري براي افزودن ساختارهاي زباني اضافي ،از قبيل فراكالسها ،فراوابستگيها و
فراصفتها تعريف مينمايد .بسته مكانيزمهاي توسعه ،مشخص ميكند كه چگونه عناصر مدل با مفاهيم
جديد توسعه پيدا كنند .بسته نوعهاي دادهاي ،تعريفكننده ساختارهاي دادهاي پايه براي زبان است.

Informal - 1
notes - 2
Foundation package - 3
Infrastructure - 4
Elementary - 5
Backbone - 6
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بسته عناصر رفتاري ،روساخت 2زبان است كه رفتار يا مدلهاي پويا را تبيين ميكند .بسته عناصر
رفتاري ،به اين زيربستهها تجزيه ميشود :رفتار رايج ،همكاريها ،موارد كاربرد ،ماشينهاي حالت و
گرافهاي فعاليت.
رفتار رايج ،تبيينكننده مفاهيم هسته مورد نياز براي عناصر رفتاري است .بسته همكاريها،
تعيينكننده يك زمينه رفتاري براي بكارگيري عناصر مدل ،جهت انجام امور خاصي است .بسته مورد
كاربرد ،رفتارها را با استفاده از بازيگران و كاربردها تبيين ميكند .بسته ماشينهاي حالت ،تعريفكننده
رفتارها با استفاده از سيستمهاي گذار 3حالت متناهي 4است .بسته گرافهاي فعاليت ،وضعيت بخصوصي
را از يك ماشين حالت تعريف ميكند كه براي فرآيندهاي مدل بكار ميرود( .شكل )3-3

بسته مديريت مدل ،وابسته به بسته شالوده است .اين بسته ،تعريف كننده مدل ،بسته ،و زيرسيستم
است ،كه همگي به عنوان واحدهاي گروهبندي براي ديگر عناصر مدل بكار ميآيند.
مدلها ،براي دستيابي به ديدهاي مختلف از يك سيستم فيزيكي بكار ميروند .بستهها در
داخل يك مدل ،براي گروهبندي عناصر مدل بكار ميروند .يك زيرسيستم ،بيانگر يك واحد رفتاري در
سيستم فيزيكي است.
نحو انتزاعي (مجرد) براي بسته مديريت مدل ،در شكل  -4-3نشان داده شده است.

behavioral elements package - 1
Superstructure - 2
Transition - 3
finite-state - 4
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شكل  -4-3مديريت مدل

UML

اكثر نمودارها و نيز برخي از نمادهاي مركب  ،UMLدربردارنده گرافهايي هستند كه در آنها
گرهها از طريق لبههايي به يكديگر متصل شدهاند .سه نوع ارتباط بصري 1وجود دارند كه مهم تلقي
ميشوند:
 .1اتصال( 2معموال به صورت خطهايي با اشكال دوبعدي)
 .2ظرف( 3محتوي نمادهايي با اشكال دوبعدي با مرزهاي مشخص)
 .3ضميمه بصري( 4يك نماد در كنار نماد ديگر بر روي يك نمودار)
اساسا چهار نوع ساختار گرافيكي وجود دارند كه در نمادسازي  UMLبكار ميروند:
Visual Relationship - 1
Connection - 2
Containment - 3
Visual Attachment - 4
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 .1نماد تصويري -1يك نماد تصويري ،يك شكل گرافيكي با اندازه و شكل ثابت است.
 .2نمادهاي دو بعدي -2نمادهاي دوبعدي ،ارتفاع و عرض متغير دارند و ميتوانند براي نگهداشتن
ديگر اشيا از قبيل ليستهايي از رشتهها يا ديگر نمادها ،توسعه پيدا كنند .اكثر اين نمادها ،به
بخشهايي با نوعهاي مشابه يا متفاوت تقسيم ميشوند .مسيرها ،از طريق نواحي مرزي يك نماد،
به دو نماد دوبعدي متصل ميشوند .كشيدن 3يا حذفكردن يك نماد دو بعدي ،بر روي محتويات
و مسيرهاي متصل به آن اثر ميگذارد.
 .3مسيرها -4تكه خطوطي هستند كه از انتها قابل اتصال باشند .مسيرها هميشه به ديگر نمادهاي
گرافيكي از طريق هر دو انتهايشان متصل هستند و هيچگاه و آزاد و آويزان نيستند.
 .4عبارات (رشتهها) -5بيانگر انواع مختلفي از اطالعات ،در يك شكل "تجزيه نشده "6هستند .در
 ،UMLهر نوع بكارگيري يك رشته در يك نماد ،نحوي دارد كه به وسيله آن ميتواند به
اطالعات مدلي كه در آن قرار گرفته است ،تجزيه شود .به عنوان مثال ،نحوهايي كه براي صفات،
عمليات ،و گذارها تخصيص داده ميشوند .اين نحوها ،اشيايي براي توسعه از طريق ابزارها به
عنوان يك ارائه اختياري هستند .عبارات ميتوانند به عنوان اجزاي منحصربفرد نمادها يا
بخشهايي از نمادها باشند ،مانند عناصر در ليستها ،برچسبهاي متصل به نمادها يا مسيرها ،و يا
عناصر مستقل 7در يك نمودار.

icons - 1
2-d symbols - 2
Drag - 3
paths - 4
strings - 5
Unparsed - 6
Stand-alone - 7
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شكل  -5-3بستهها ،دسترسي آنها و داخلكردن ارتباطات

يك بسته ،يك گروهبندي از عناصر مدل است .بستهها خودشان ميتوانند در داخل بستههاي
ديگري قرار گيرند و در واقع تودرتو باشند .يك بسته ميتواند شامل بستههاي وابسته به آن و نيز شامل
انواع ديگري از عناصر مدل باشد .همه انواع عناصر مدل  ،UMLميتوانند در داخل بستههايي قرار گيرند
و از اين طريق سازماندهي شوند.
بستهها شامل عناصر مدل ،و مبنا و پايهاي براي كنترل پيكربندي ،ذخيرهسازي ،و كنترل دستيابي
هستند .هر عنصر ميتواند به طور مستقيم ،مالك يك بسته مستقل باشد ،بنابراين سلسله مراتب 1بسته ،يك
درخت محض است .به هر حال ،بستهها ميتوانند به بستههاي ديگر مراجعه كنند ،كه اين كار با يكي از

Hierarchy - 1
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شكل  -6-3برخي از محتويات بسته ويراستار نشانداده شده در يك ساختار درختي
استريوتايپهاي >داخلكردن <1و >دستيابي <2از وابستگي مجوز 3مدل ميشود ،لذا اين شبكه يك
گراف است.
بسته ،با يك مستطيل بزرگ كه در گوشه سمت چپ باالي آن ،يك مستطيل كوچك قرار دارد،
نمايش داده ميشود( .شكل  5-3و )6-3

در حالي كه بسته يك مكانيزم كلي براي سازماندهي عناصر مدل است ،زيرسيستم ،بيانگر يك
واحد رفتاري در سيستم فيزيكي ،و نيز در مدل است .زيرسيستم ،واسطهايي را ارائه ميكند و داراي
عملياتي است ،و محتويات آن به عناصر مشخصاتي 4و ادراكي 5تجزيه ميشوند .مشخصههاي زيرسيستم
دربردارنده عمليات مورد نياز بر روي زيرسيستم ،به همراه عناصر مشخصهها ،مانند موارد كاربرد و
ماشينهاي حالت است.

Import - 1
Access - 2
Permission - 3
Specification - 4
Realization - 5
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شكل  -7-3الگوي عمومي براي نشاندادن زيرسيستم ،به همراه تشكيالت آنها
زيرسيستم ،مانند يك بسته نمايش داده ميشود ،با اين تفاوت كه يك نماد دوشاخه در گوشه
باالي سمت راست مستطيل بزرگ قرار ميگيرد .نام زيرسيستم در داخل مستطيل بزرگ قرار ميگيرد.

شكل  -8-3يك نمودار از زيرسيستمها و واسطها وابستگيهاي آنها
مستصيل بزرگ شامل سه قسمت است :يك قسمت براي عمليات ،قسمت ديگر براي هر يك از

شكل  -9-3همه عناصر موجود در زيرسيستم بدون شكستهشدن ديگر تشكيالت.

در اين شكل ،زيرسيستم عمل  1را ارائه ميدهد ،اگر چه به وضوح نشان داده نشده است.
زيرمجموعه هاي عناصر مشخصاتي ،و قسمت ديگر نيز براي عناصر ادراكي است .چگونگي تقسيم مستطيل
به اين سه قسمت ،در شكل  7-3نشان داده شده است .عمليات در قسمت سمت چپ و باال ،عناصر
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شكل  -10-3نگاشت بين بخش مشخصات و بخش ادراك با استفاده از سه بخش تشكيالتي.
همچنين اين شكل بيانگر نمونههايي از راههاي متفاوت براي بيان نگاشت است.
مشخصاتي در ناحيه پايين آن ،و عناصر ادراكي نيز در ناحيه سمت راست قرار ميگيرند .شكلهاي  8-3تا
 10-3نمونههايي از كاربرد بسته ،روابط آنها و زيرسيستمها را نشان ميدهند.

مدل ،نمايي از يك سيستم فيزيكي را در دست ميگيرد .بنابراين ،يك انتزاع (تجريد) از سيستم
فيزيكي با هدفي مشخص است؛ به عنوان مثال ،توصيف حالتهاي رفتاري سيستم فيزيكي به گروه
مشخصي از صاحبان نقش(ذينفع) .1يك مدل ،شامل همه عناصر مورد نياز مدل براي بيان كامل يك سيستم
فيزيكي بر طبق هدف مشخص اين مدل است .عناصر موجود در يك مدل ،به يك سلسلهمراتب
بسته/زيرسيستم سازماندهي ميشوند ،به طوري كه باالترين بسته/زيرسيستم ،بيانگر محدوده اين سيستم
فيزيكي است.
مدلهاي مختلف از يك سيستم فيزيكي ،جنبههاي مختلف سيستم را نشان ميدهند .استريوتايپ
از پيش تعريفشده "مدل سيستم" ،ميتواند در يك مدل شامل مجموعه كاملي از مدلها براي يك سيستم
فيزيكي بكار رود .الزامي به وجود رابطه معنايي بين تمام عناصر موجود در مدلهاي مختلف يك سيستم به
شكل يكپارچه نيست .با توجه به لزوم محدود نگه داشتن مدلها ،چنين چيزي گاه ممكن يا كار سادهاي

stakeholder - 1
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شكل  -11-3سه ديدگاه از يك سيستم ،كه هر كدام به وسيله يك مدل نشان داده ميشوند.

شكل " -12-3مدل سيستم" دربردارنده يك مدل تحليل و يك مدل طراحي است.
نيست .و البته وجود چنين روابطي براي پااليش و حفظ امكان دنبالكردن خواستهها بين مدلهاي مختلف،
و ارائه يك ديد جامع يكپارچه ،در صورت امكان بسيار سودمند است.
يك مدل ،با استفاده از نماد عمومي بسته و يك مثلث كوچك در گوشه باالي سمت راست
مستطيل بزرگ نمايش داده ميشود( .شكل  11-3و )12-3

UML
در اين قسمت ،نمودارهاي اساسي  UMLرا تنها معرفي ،و مثالهايي از آنها را ذكر ميكنيم.

اكثر پروژهها با اين نمودار آغاز ميشوند ،چرا كه اين نمودار صورت كلي آنچه كه در سيستم
موجود اتفاق ميافتد ،و يا در سيستم جديد مدنظر است را به ما ميدهد .نمودارهاي مورد كاربرد ،بازيگران
و مورد كاربردها را با هم و همراه با روابطشان نشان ميدهند .مورد كاربردها ،همه چيزهايي هستند كه در
ميان سيستم وجود دارند و بازيگران انسانها يا سيستمهايي هستند كه در خارج از سيستم قرار دارند و روي
سيستم اثر ميگذارند .با نگاهكردن به بازيگران ميفهميم كه واسطههاي سيستم چه چيزهايي هستند و
چگونه ميتوان با سيستم ارتباط برقرار كرد .بنابراين ،با دقت به مجموعهاي از مورد كاربرها و بازيگران،
محدوده پروژه مشخص ميشود.
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شكل  -13-3نمايي از يك نمودار مورد كاربرد
يك نمودار مورد كاربرد ،شامل گرافي از بازيگران ،مجموعهاي از مورد كاربردها ،درحد امكان
تعدادي واسطه ،و روابط بين اين عناصر است .بنابراين در نمودار مورد كاربرد ،دو عنصر مهم با نام مورد
كاربرد و بازيگر وجود دارد .يك مورد كاربرد ،با يك بيضي حاوي نام مورد كاربرد نشان داده ميشود.
يك بازيگر ،با توجه به هر مورد كاربردي كه با آن در ارتباط است ،نقش جدايي را ايفا ميكند .شكل
استريوتايپ استاندارد براي يك بازيگر ،به صورت يك آدمك است كه در شكل  13-3نشان داده شده
است.

استفاده از نكته در UML

1

نكته ،يك نماد شامل اطالعات متني است ،وليكن ميتواند شامل تصاويري نيز باشد كه در آن
قرار گيرند .نكته ،نمادي براي بياننمودن انواع مختلفي از اطالعات متني از فرامدل ،از قبيل محدوديتها،
توضيحات ،بدنه متدها ،و مقادير برچسبي است .نكته ،با يك مستطيل كه گوشه باالي سمت راست آن
برگشته است ،نمايش داده ميشود( .شكل )14-3

note - 1

مبانی طراحی سیستم ها 153 /

شكل  -14-3شكل يك نكته
اضافه نمودن نكتهها به كاربردها يا بازيگرها مفيد است .براي مثال ممكن است شما بخواهيد
توضيح دهيد كه چرا يك بازيگر خاص ،با يك مورد كاربرد خاص اثر متقابل دارد؛ چرا يك مورد كاربرد
در يك عمليات مداخله ميكند،؛ يا چرا يك بازيگر از بازيگر ديگر ارث ميبرد .نكته ،نه تنها در نمودار
مورد كاربرد ،بلكه در كليه نمودارها قابل استفاده است.

نمودار كالس ،گرافي از عناصر دستهبندي شده متصل ،به همراه تعدادي روابط ايستاي مختلف
است .الزم به ذكر است كه يك نمودار "كالس" ممكن است شامل واسطهها ،1بستهها ،رابطهها ،و حتي
مواردي از قبيل اشيا و پيوندها باشد .شايد يك نام بهتر براي اين نمودار "نمودار ساختماني ايستا" باشد ،اما
"نمودار كالس" كوتاهتر و جا افتادهتر است.
نمودار كالس ،مجموعهاي از عناصر مدل اعالنشده 2به صورت ايستا است ،مانند كالسها،
واسطها ،و روابط آنها ،كه در يك گراف به يكديگر و به محتوياتشان متصل ميشوند( .شكل )15-3
هر چند كه قصد ما اين نيست كه وارد جزئيات نمايش نمودارها شويم ،اما با توجه به اينكه
بسياري از مفاهيم و شيوههاي نمايشي كه در نمودار كالس مطرح ميشود ،در ساير نمودارها نيز كاربرد
دارد ،به برخي از اين مفاهيم اشاره ميكنيم.

در حالت عمومي ،يك استريوتايپ ،يك ساخنمان از دانش يا اطالعات است كه در مورد گروه
خاصي از عناصر مصداق دارد .اطالعاتي كه نشان دهنده خصوصياتي است كه معموال در اين گروه عناصر
بروز ميكند.

interfaces - 1
declarative - 2
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شكل  -15-3نمونهاي از يك كالس
يك استريوتايپ ،در حقيقت يك كالس جديد از عنصر فرامدل

است كه در زمان مدلسازي1

معرفي ميشود .استريوتايپ ،بيانكننده يك زيركالس از يك عنصر فرامدل موجود ،با همان شكل
(صفات و روابط) ،اما با يك هدف متفاوت است .بطور كلي ،يك استريوتايپ ارائهكننده تمايزي در
بكارگيري است .يك عنصر استريوتايپ ميتواند داراي محدوديتهاي افزودهاي از كالس فرامدل پايه
باشد .استريوتايپها ،بيانگر يكي از مكانيزمهاي توسعهپذير توكار UML 2هستند.
استريوتايپ ،يك فرامدل تعريف شده توسط كاربر است كه ساختارش با يك فراعنصر 3موجود
در ( UMLكالس پايه آن) متناسب است.

modeling time - 1
built-in - 2
metaelement - 3
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شكل  -16-3نمايي از اعالن يك استريوتايپ
نمايش عمومي يك استريوتايپ ،استفاده از نمادي براي عنصر پايه فرامدل است كه يك كلمه
كليدي در باالي نام عنصر قرار گرفته باشد (در صورتي كه وجود داشته باشد) .اين نام كليدي ،نام
استريوتايپ است.
در شكل  ،16-3استروتايپ "پايدار ،"1يك استروتايپ از كالس فراعنصر  UMLاست .نام
جدول ،يك برچسب اختياري است كه نوعش يك نوع مدل با نام رشته است ،در حالي كه فايل SQL
ارجاعي به يك نمونه از مولفه در مدل است.

دستهكننده ،يك سوپركالس فرامدل از كالس ،نوع دادهاي ،و واسطه است .همه اين موارد نحو
مشابهي دارند و از اين رو همگي با استفاده از نماد مستطيل و در صورت نياز به همراه كلمات كليدي مدل
ميشوند .به دليل اينكه كه كالسها در نمودارها بسيار رايج هستند ،يك مستطيل بدون كلمه كليدي،
بيانگر يك كالس است ،و ديگر زيركالسهاي دستهكننده ،با كلمات كليدي نشان داده ميشوند.

Persistent - 1
Classifier - 2
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شكل  -17-3نمونهاي از يك كالس

كالس ،يك توصيفگر براي مجموعهاي از اشيا با ساختار ،رفتار و روابط مشابه است .اين مدل با
توصيف مفهوم كالس ،و قواعدي كه آن را تعريف ميكند ،مرتبط است .كالس ،دز زمان اجرا توسعه پيدا
ميكند و نمونههاي 1آن شكل ميگيرند ،UML .براي اعالن كالسها و تعيين خصوصياتشان ،و همچنين
بكارگيري كالسها در حالتهاي مختلف ،نمادي در نظر گرفته است .برخي از عناصر مدلسازي كه در
شكل كالسها مشابه هستند (مانند واسطها ،عالمتها ،2يا گروه خدماتي) ،با استفاده از كلمات كليدي در
نمادهاي كالس نشان داده ميشوند؛ برخي از اينها كالسهاي فرامدل مجزا ،و برخي استريوتايپهاي
كالس هستند .كالسها در نمودارهاي كالس اعالن ميشوند و در اكثر نمودارهاي ديگر مورد استفاده
قرار ميگيرند ،UML .نمادي براي اعالن و بكارگيري كالسها ،و همچنين نمادي متني براي ارجاعدادن
كالسها در توصيفات ديگر عناصر مدل ،در نظر گرفته است.
كالس ،با يك مستطيل كه توسط خطوط افقي به سه بخش تقسيم شده است ،نمايش داده
ميشود .قسمت بااليي اين مستطيل ،براي نام كالس و ديگر خصوصيات كلي كالس در نظر گرفته شده
است .ناحيه مياني اين مستطيل براي صفات ،و ناحيه پاييني مستطيل ،براي نگهداري ليست عمليات كالس
بكار ميرود( .شكل )17-3

صفات يك كالس
عبارات در بخش صفت ،براي بيان صفتها در كالسها بكار ميروند .نحو قراردادي يك
صفت چنين است:
ارزش اوليه = نوع  :نام ميدان ديد
instances - 1
signals - 2
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شكل  -18-3ليست عمل با چندين عمليات مخنلف
كه ميدان ديد ،يكي از انواع زير است:
 ميدان ديد عمومي

+

 ميدان ديد محافظت شده

#

 ميدان ديد خصوصي

–

 ميدان ديد بسته

~

عمليات يك كالس
عمليات ،كارهايي است كه يك نمونه از كالس آنها را انجام ميدهد .هر عمل ،شامل يك نام و
تعدادي آرگومان است .يك عمل ،با يك عبارت متني نشان داده ميشود كه نحو قراردادي آن به شكل
زير است:
نوع برگشتي ( :ليست پارامترها) نام ميدان ديد
كه ميدان ديد آن نظير ميدان ديد صفات است.
شكل  ،18-3مثالي از بكارگيري ميدان ديد عمليات را نشان ميدهد.
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شكل  -19-3اعالن كالس تودرتو

يك كالس اعالنشده در داخل كالس ديگر ،متعلق به فضاي نام 2كالس ديگر ميشود و
ميتواند تنها در داخل آن به كار ميرود .اين ساختار عمدتا براي اهداف پيادهسازي و مخفينمودن
اطالعات به كار ميرود.
يك كالس اعالنشده و يك كالس در فضاي نام آن ،با خطي به هم متصل ميشوند ،كه يك
نماد در انتهاي اين خط كه به كالس اعالنشده متصل شود ،قرار ميگيرد .اين نماد يك عالمت " "+در
داخل يك دايره است .محتويات بسته ،در داخل كالس اعالن ميشود و متعلق به فضاي نام آن است.
(شكل )19-3

كالسها ميتوانند به عنوان كالسهاي نوعها يا اجرا ،استريوتايپ شوند .يك نوع ،براي تعيين
محدوده اي از اشيا به همراه عمليات قابل اجرا از اين اشيا ،بدون مشخصكردن اجراي فيزيكي آنها به كار
ميرود .يك نوع ميتواند شامل هيچ متدي 3نباشد ،اما ميتواند ويژگيهاي رفتاري براي عملياتش را
فراهم كند.

Nested Class - 1
name space - 2
method - 3
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شكل  -20-3نمونهاي از كالسهاي نوع و اجرايي
كالس اجرايي ،يك ساختار دادهاي فيزيكي (براي صفات و وابستگيها) و متدهايي از يك
شيء به عنوان ابزار در زبانهاي سنتي C++( 1و  Smalltalkو نظاير آن) تعريف ميكند .يك كالس
اجرايي ،تحققي براي يك نوع است ،اگر همه عمليات تعيينشده براي نوع را با همان رفتارهايي كه براي
عمليات نوع تعيين شده است را فراهم سازد .يك كالس اجرايي ،ميتواند تعدادي از نوعهاي مختلف را
تحقق دهد( .شكل )20-3

يك قالب ،توصيفگري 4براي يك كالس با يك يا چند پارامتر قراردادي 5نامحدود است .قالب،
يك خانواده از كالسها را تعريف ميكند كه هر كالس با انقياد 6پارامترها به مقادير واقعي مشخص
ميشود .اين پارامترها ،نوع صفت را بيان ميكنند؛ هر چند آنها همچنين ميتوانند بيانگر اعداد صحيح،
نوعهاي ديگر ،و يا حتي عمليات نيز باشند .صفات و عمليات در داخل يك قالب ،در ترمهايي از

traditional languages - 1
Parameterized Class - 2
template - 3
descriptor - 4
Formal - 5
binding - 6
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شكل  -21-3نمايي از قالب با استفاده از پارامتر به عنوان يك مرجع
پارامترهاي قراردادي تعريف ميشوند ،لذا آنها هنگامي كه قالب خودش را به مقادير واقعي محدود كرد،
محدود ميشوند.
قالب ،بطور مستقيم ،يك كالس قابل استفاده نيست ،به اين علت كه داراي پارامترهاي نامحدود
است .اين پارامترها بايد به مقادير واقعي محدود شوند تا شكل محدودي ايجاد شود كه اين همان كالس
است .تنها يك كالس ميتواند يك سوپركالس يا هدف 1يك همبستگي باشد .قالب مي تواند يك
زيركالس يك كالس معمولي باشد .اين بيانگر آن است كه همه كالسهايي كه از طريق انقياد شكل
ميگيرند ،زيركالسهايي از سوپركالس معين هستند.
شكل  ،21-3يك مثال از يك قالب را نشان ميدهد .سادهترين مثال از يك قالب ،يك فايل
ويراستار است كه فونت خاصي به عنوان فونت پيش فرض آن تعريف شده است .بدين ترتيب با انتخاب
اين فايل ،فونت مربوطه به عنوان پيش فرض قرار ميگيرد.
براي نمايش كالس پارامتردار ،يك مستطيل خطچين كوچك ،بر روي گوشه راست باالي يك
كالس قرار ميگيرد .اين مستطيل خطچين ،شامل يك ليست پارامتري از پارامترهاي قراردادي براي
كالس و ديگر نوعهاي اجرايي آنها است .نام ،صفات و عمليات كالس پارامتردار ،مانند حالت عادي ،در
مستطيل كالس قرار ميگيرند؛ هر چند كه ميتوانند شامل رخدادهايي از پارامترهاي قراردادي نيز باشند.

Target - 1
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شكل  -22-3يك نمونه از گروه سودمند

يك گروه سودمند ،يك گروه از متغييرهاي جهاني و رويههايي در فرم يك اعالن كالس است.
گروه سودمند ،يك ساختار بنيادي نيست ،اما سبب ايجاد تسهيالتي در برنامهنويسي ميشود .صفات و
عمليات گروه سودمند ،متغييرها و رويههاي سراسري 2ميشوند .يك گروه سودمند ،به عنوان يك
استريوتايپ از يك دستهكننده مدل ميشود.
يك گروه سودمند ،به عنوان يك استروتايپ "گروه خدماتي" از كالس نمايش داده ميشود.
گروه سودمند ،مي تواند شامل صفات و عمليات باشد ،كه هر دو آنها به عنوان صفات و عمليات جهاني
رفتار ميكنند( .شكل )22-3

يك شي ،بيانگر نمونه خاصي از يك كالس است كه داراي مقادير مشخصات و صفات است.
شكل شيء ،همانند شكل كالس است كه خطي زير عناصر موجود در سطح نمونه كشيده شده است.
شيء ،با يك مستطيل كه از دو قسمت تشكيل شده است نشان داده ميشود .در قسمت باالي اين
مستطيل ،نام شيء و كالس آن قرار ميگيرد ،كه خطي زير آنها كشيده شده است ،و نحو آن به صورت
زير است (شكل :)23-3
نام كالس  :نام شيء

utility - 1
Global - 2
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شكل  -23-3اشيا
نمودار شيء ،گرافي از نمونهها ،1شامل اشيا و مقادير دادهاي است .نمودار شيء ايستا ،نمونهاي
از يك نمودار كالس است ،كه نشاندهنده تصوير لحظهاي 2از جزئيات يك سيستم در يك نقطه زماني
است .بكارگيري نمودارهاي شيء تا اندازهاي محدود است و بيشتر نشاندهنده مثالهايي از ساختمانهاي
دادهاي است .نمودارهاي كالس ،مي توانند اشيا را دربر گيرند ،از اين رو يك كالس كه داراي اشيا و فاقد
كالس است ،يك نمودار شيء محسوب ميگردد.

شيء مركب ،بيانگر يك شيء سطح باال 4است كه از بخشهاي مرزي به هم پيوسته 5ساخته شده
است .اين شيء ،نمونه اي از يك كالس مركب است ،كه بيانگر تجمع مركبي بين اين كالس و بخشهاي
آن ا ست .شيء مركب ،مشابه با يك همكاري است؛ هر چند كه اين شيء به طور كامل با تركيب در يك
مدل ايستا تعريف ميشود.
شيء مركب ،با نماد شيء نشان داده ميشود .نام شيء مركب ،در قسمت باالي مستطيل قرار
ميگيرد .در قسمت پايين ،به جاي ليستي از مقادير صفات ،بخشهاي شيء مركب نگهداري ميشوند.
(شكل )24-3

instances - 1
snapshot - 2
composite object - 3
high-level object - 4
tightly-bound - 5
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شكل  -24-3اشياي مركب

همبستگيهاي دودويي ،2به صورت خطوط اتصالدهنده دو نماد دستهكننده نشان داده ميشوند.
اين خطوط ميتوانند به صورتهاي مختلفي خصوصيات خود را نشان دهند .همبستگيهاي سهتايي و
باالتر ،با لوزيهايي نمايش داده ميشوند كه بوسيله خطوطي به نمادهاي كالس مرتبطند.
يك همبستگي دودويي ،يك همبستگي ميان دقيقا دو دستهكننده است .يك همبستگي دودويي
ميتواند يك همبستگي از يك دستهكننده به خودش نيز باشد .همبستگي دودويي ،با يك خط پر كه دو
نماد دستهكنند را به هم متصل ميكند نشان داده ميشود .اين خط ميتواند مركب از يك يا چند بخش
متصل باشد .اين بخشهاي مجزا اهميت معنايي ندارند ،اما ميتوانند مفهومي گرافيكي به يك ابزار در
كشيدن يا اندازهگيري مجدد يك نماد همبستگي باشند .دنباله متصل بخشها ،خط يا مسير 3ناميده ميشود
(شكل )25-3

association - 1
Binary associations - 2
Path - 3
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شكل  -25-3يك نمونه از همبستگي

توصيفگر ،يك صفت يا ليستي از صفات است كه مقاديرشان براي تفكيك مجموعهاي از
نمونههاي وابسته با يك نمونه از ميان يك وابستگي مورد استفاد قرار ميگيرد .توصيفگرها صفاتي از
وابستگي هستند .توصيفگر ،با يك مستطيل كوچك چسبيده به انتهاي خط همبستگي بين بخش انتهاي خط
و نماد دستهكنندهاي كه به آن متصل ميشود ،نمايش داده ميشود (شكل  .)26-3اين مستطيل توصيفگر،
بخشي از خط همبستگي است ،نه بخشي از دستهكننده .توصيفگر ،به انتهاي منبع همبستگي متصل است.
يك نمونه در دستهكننده منبع ،همراه با مقداري از توصيفگر ،بطور منحصربفردي بخشي را در مجموعهاي
از نمونههاي دستهكننده هدف در انتهاي ديگر همبستگي انتخاب ميكنند؛ اين بدان معناست كه هر هدف
دقيقا به يك بخش ميرسد.
عدد 2چسبيده به انتهاي هدف ،بيانگر كارديناليتيهاي 3ممكن از مجموعه نمونههاي هدف
انتخاب شده به وسيله جفتي از يك نمونه منبع و يك مقدار توصيفگر است .مقادير رايج عبارتند از:
( "0..1" يك مقدار منحصربفرد ميتواند اننخاب شود ،اما هر مقدار توصيفگر
ممكن ،لزوما يك مقدار را انتخاب نميكند)

qualifier - 1
multiplicity - 2
cardinalities - 3
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شكل  -26-3همبستگيهاي توصيفگر
( "1" هر مقدار توصيفگر ممكن ،يك نمونه هدف واحد انتخاب را ميكند .بنابراين
حوزه مقادير توصيفگر بايد محدود باشد)

( "*" مقدار توصيفگر شاخصي است كه نمونههاي هدف را به زيرمجموعهها
تقسيمبندي ميكند)

تجمع مركب ،حالت قويتري از تجمع 2است ،كه در آن الزم است تا يك بخش از نمونه ،در
بيشتر از يك تركيب در يك زمان قرار گيرد و اين شيء تركيب مسئوليت منحصربفردي براي استقرار

Composition - 1
Aggregation - 2
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شكل  -27-3گونههاي مختلف نمايش تركيب
بخشهاي آن دارد .اجزاي يك تركيب ،شامل كالسها و همبستگيها است .تركيب ،ميتواند با يك
لوزي توپر در انتهاي وابستگي نشان داده ميشود( .شكل )27-3
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شكل  -28-3پيوند

پيوند ،يك چندتايي (ليست) از ارجاعات شيء است .اغلب ،اين پيوند جفتي از ارجاعات شيء
است .پيوند ،يك نمونه از يك وابستگي است .پيوند دوتايي ،2با يك خط بين دو نمونه نشان داده ميشود.
يك پيوند از يك نمونه به خودش ،ميتواند شامل حلقهاي با يك نمونه واحد باشد( .شكل )28-3

تعميم ،رابطهاي سلسلهمراتبي 4بين يك عنصر عمومي (پدر) و يك عنصر خاص (فرزند) است
كه كامال سازگار با عنصر اول بوده و اطالعاتي اضافه را دربر دارد .تعميم ،براي كالسها ،بستهها ،موارد
كاربرد و ديگر عناصر بكار ميرود .تعميم ،توسط يك خط پر از فرزند (عنصر مشخص ،مانند يك
زيركالس )5به پدر (عنصر عمومي ،مانند سوپركالس )6با يك مثلث توخالي نسبتا بزرگ در انتهاي خط،
كه به پدر (عنصر عمومي) متصل ميشود ،نشان داده ميشود( .شكل )29-3

link - 1
binary link - 2
generalization - 3
taxonomic - 4
subclass - 5
superclass - 6
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شكل  -29-3شيوه نمايش تعميمها

شكل  -30-3وابستگيهاي مختلف ميان كالسها

وابستگي ،بيانگر يك رابطه معنايي بين دو عنصر مدل (يا دو مجموعه از عناصر مدل) است .در
وابستگي ،عناصر مدل خودشان را توصيف ميكنند و نياز به مجموعهاي از نمونهها براي بيان معني و مفهوم
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.

dependency - 1
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شكل  -31-3وابستگيهاي ميان بستهها
وابستگي ،با يك پيكان خطچين بين دو عنصر مدل نشان داده ميشود .عنصر مدل در انتهاي
پيكان( ،مشتري )1وابسته به عنصر مدل در نوك پيكان (خدماتدهنده )2است .پيكان ،ميتواند با يك
استريوتايپ اختياري و يك نام منحصربفرد اختياري ،برچسبگذاري شود( .شكل  30-3و )31-3

يك نمودار حالت ،ميتواند براي توصيف رفتار نمونههاي يك عنصر مدل از قبيل يك شيء يا
يك تعامل بكار رود .خصوصا اين نمودار بيانگر دنبالههاي ممكن از حالتها و رفتارها است كه از اين
طريق نمونههاي عنصر ميتوانند در طول زمان حيات خود به عنوان يك نتيجه از عكسالعمل به
رخدادهاي گسسته (مثل عالمتها و فراخواني عمليات )3عمل كنند.
نمودارهاي حالت ،بيانگر رفتار موجوديتهاي با قابليت رفتار پويا ،از طريق تبيين واكنش آنها با
دريافت نمونههاي رخداد است .اين نمودارها غالبا براي توصيف رفتار نمونههاي كالس بكار ميروند،
وليكن ميتوانند براي توصيف رفتار ديگر موجوديتها از قبيل موارد كاربرد ،بازيگرها ،زيرسيستمها،
عمليات و يا متدها نيز بكار روند.

client - 1
server - 2
operation invocation - 3
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شكل  -32-3نمودار حالت
يك نمودار حالت ،گرافي است كه يك ماشين حالت را بيان ميكند .حالتها و انواع مختلف
ديگر رئوس (شبه حالتها) در گراف ماشين حالت ،به وسيله نمادهاي مخصوص حالت و شبه حالت ارائه
ميشوند ،در حالي كه گذرها 1به وسيله كمانهاي جهتدار كه آنها را به يكديگر متصل ميكنند ارائه
ميشوند .حالتها همچنين ميتوانند شامل زيرنمودارها 2باشند .بايد توجه داشت كه هر ماشين حالت يك
حالت باال دارد كه شامل همه ديگر عناصر ماشين حالت است .نمايش حالت باال ،اختياري است( .شكل -3
)32

يك گراف فعاليت ،يك تغيير در يك ماشين حالت است كه در آن حالتها 3بيانگر عملكرد
رفتارها يا زيرفعاليتها و گذرهايي 4است كه از طريق انجام رفتارها يا زيرفعاليتها راهاندازي ميشوند .اين
نمودار ،نشاندهنده يك ماشين حالت از يك رويه مربوط به آن است.

transitions - 1
subdiagrams - 2
states - 3
Transitions - 4
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شكل  -33-3نمودار فعاليت
نمودار فعاليت ،وضعيت بخصوصي از نمودار حالت است كه در آن همه حالتها ،حالتهاي
رفتاري يا زيرفعاليت است و در آن همه گذرها ،به وسيله انجام رفتارها يا زيرفعاليتها در حالتهاي منبع
راهاندازي ميشوند .نمودار فعاليت كامل( ،1از طريق يك مدل) به يك دستهكننده از قبيل يك مورد
كاربرد ،يك بسته ،يا اجراي يك عمليات متصل ميشود .هدف از اين نمودار ،تمركز بر جريانهاي ناشي
از فرآيند داخلي است( .شكل )33-3

entire - 1
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توصيف رفتار ،شامل دو وجه است )1 :توصيف ساختاري شركا 1و  )2توصيف ارتباطي الگوها.2
ساختار نمونههايي كه نقشهايي را در يك رفتار بازي ميكنند و روبط آنها ،همكاري 3ناميده ميشود.
الگوي ارتباطي ايجادشده به وسيله نمونههايي كه نقشهايي را بازي ميكنند ،براي انجام يك هدف
مشخص ،يك تعامل 4ناميده ميشود .اين دو وجه رفتاري ،اغلب با هم در يك نمودار واحد توصيف
ميشوند ،اما هنگامي كه زمان به ميان ميآيد ،بهتر است تا اين جنبههاي ساختاري بطور جداگانه توصيف
شوند.
نمودارهاي تعاملي ،به دو نوع شكل و بر مبناي استفاده از اطالعاتي يكسان رخ ميدهند ،يكي به
وسيله همكاري و ديگري نيز در صورت امكان به وسيله يك تعامل ،اما هر كدام از اين دو شكل ،يك
وجه خاصي را از آن بيان ميكنند .اين دو شكل ،نمودارهاي توالي ،و نمودارهاي همكاري هستند .نمودار
توالي ،بيانگر توالي آشكاري از ارتباط است و براي خصوصيات بالدرنگ و سناريوهاي پيچيده مناسبتر
است .نمودار همكاري ،بيانگر يك تعامل سازماندهيشده حول نقشهاي موجود در اين تعامل و روابط
آنهاست .اين نمودار ،زمان را به عنوان يك بعد مستقل نشان نميدهد ،از اين رو ،توالي ارتباطات و نخهاي
همزماني 5بايد با استفاده از اعداد توالي تعيين شوند.

يك نمودار ترتيبي ،بيانگر يك تعامل براي بدستآوردن يك نتيجه يا اثر مطلوب است .اين
تعامل از يك سو ميتواند شامل مجموعهاي از پيامهاي بين نقشهاي دستهكننده در يك همكاري باشد .از
سوي ديگر اين تعامل ميتواند مجموعه نمونههاي تعاملي باشد كه يك مجموعه از محركهاي بين
نمونهها در يك مجموعه نمونههاي همكاري است.

participants - 1
patterns - 2

-3

Collaboration

Interaction - 4
concurrent threads - 5
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شكل  -34-3يك نمودار ترتيبي ساده با اشياي همزمان
يك نمودار ترتيبي دو بعد دارد )1 :بعد عمودي ،كه بيانگر زمان است و  )2بعد افقي ،كه بيانگر
نمونههاي مختلف است .بطور معمول ،زمان به سمت پايين صفحه پيش ميرود .در نمودار ترتيبي ،معموال
تنها ترتيبهاي زماني مهم هستند ،اما در كاربردهاي بالدرنگ ،1محور زمان ميتواند اندازهاي واقعي باشد.
ترتيب افقي نمونهها اهميتي ندارد( .شكل )34-3

يك نمودار همكاري ،بيانگر يك همكاري است .اين نمودار دربردارنده مجموعهاي از نقشها
است كه به وسيله نمونهها بازي ميشود ،ضمن آنكه روابط الزم در اين نمودار در يك زمينه خاص رخ
ميدهد .به عبارتي ديگر اين نمودار نشان دهنده يك مجموعه نمونههاي همكار با هم به همراه روابطشان
است .همچنين اين نمودار ميتواند نشاندهنده يك تعامل نيز باشد ،كه در اين صورت مجموعهاي از پيامها
تعريف ميشوند تا تعامل بين نمونههايي كه نقشها را بازي ميكنند در يك همكاري براي رسيدن به نتيجه
مطلوب ،تعيين شود.
يك همكاري ،براي توصيف ادراك يك عمليات يا يك دستهكننده بكار ميرود.

real-time - 1
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شكل  -35-3نمونهاي از يك همكاري
يك نمودار همكاري ،ارائهكننده گرافي از نمونههاي متصل با يكديگر ،و يا نقشهاي
دستهكننده 1و نقشهاي همبستگي است .اين نمودار همچنين ميتواند شامل ارتباط بيان شده با يك تعامل
يا مجموعه نمونههاي تعاملي باشد( .شكل )35-3

نمودارهاي پيادهسازي ،نشان دهنده صورتهاي پيادهسازي فيزيكي است كه شامل ساختار اجزا
و سيستم پيادهسازي زمان اجرا است .اين نمودارها دو شكل دارند )1 :نمودارهاي مولفه ،2كه نمايانگر
ساختار مولفهها است و شامل دستهكننده 3كه تبيينكننده آنها و محصوالتي كه آنها را پيادهسازي ميكنند،
است )2 .نمودارهاي سازماندهي نهايي ،4نمايانگر ساختار گرههايي است كه كه اجزا روي آنها سازماندهي
ميشوند.

ClassifierRoles - 1
component diagrams - 2
classifier - 3
deployment diagrams - 4
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شكل  -36-3نمودار مولفه براي دستگاه پخش موزيك

نمودار مولفه ،بيانگر وابستگيهاي بين مولفههاي نرمافزاري است كه شامل دستهكننده 1كه آنها
را تبيين ميكند (مثال كالسهاي اجرايي) و نيز شامل محصوالتي است كه آنها را پيادهسازي ميكنند ،از
قبيل فايلهاي كد منبع ،فايلهاي كد دودويي ،فايلهاي قابل اجرا و اسكريپتها.
يك نمودار مولفه ،تنها يك فرم نوع دارد ،نه يك فرم نمونه .براي نمايش نمونههاي مولفه ،از
نمودار سازماندهي نهايي استفاده ميشود.
نمودار مولفه ،شامل گرافي از مولفهها است كه از طريق روابط وابستگي به يكديگر متصل
شدهاند( .شكل )36-3

نمودارهاي سازماندهي نهايي ،نشاندهنده ساختار و پيكربندي اجزاي پردازشگر زمان اجرا،2
مولفههاي نرمافزاري ،فرآيندها و اشيايي كه بر روي آنها اجرا ميشوند ،هستند .نمونههاي متعلق به
مولفههاي نرمافزاري ،نمايانگر پيدايش واحدهاي كد نرمافزار در زمان اجرا هستند .مولفههايي كه به عنوان
موجوديتهاي زمان اجرا نيستند ،در اين نمودارها ظاهر نميشوند ،و اين مولفهها بايد در نمودارهاي مولفه
نشان داده شوند( .شكل )37-3
classifier - 1
run-time - 2
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شكل  -37-3نمودار سازماندهي نهايي براي شبكه اترنت
در مدلسازي كسبوكار ،اجزاي پردازشگر زمان اجرا ،شامل ايجادكنندگان 1و واحدهاي
سازماني ،و مولفههاي نرمافزاري ،شامل رويهها و اسناد استفادهشده به وسيله ايجادكنندگان و واجدهاي
سازماني هستند.
نمودار سازماندهي نهايي ،شامل گرافي از گرهها است كه به وسيله همبستگيهاي ارتباطي به
يكديگر متصل شدهاند .گرهها ،ميتوانند شامل نمونههاي مولفهها باشند .اين بدان معناست كه اين مولفهها

workers - 1
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 يك، از اين رو. ميتوانند شامل نمونههايي از دستهكنندهها باشند، مولفهها.بر روي گرهها اجرا ميشوند
 از طريق وابستگيهاي خطوط پيكاني خطچين به، مولفهها. بر روي يك مولفه قرار ميگيرد،نمونه
، از اين جهت. كه البته اين اتصالها ميتوانند از طريق واسطهها نيز صورت گيرند،يكديگر متصل ميشوند
. از خدمات ديگر مولفهها استفاده ميكند،يك مولفه
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[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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پس از آنكه در فصل اول ،شناخت طراحي و چگونگي مدلسازي مطرح شد و در فصل دوم آشنائي
با محورهاي سهگانه طراحي و پس از آن نگاهي مختصر بر مدلسازي شيءگرا با يوامال انجام شد ،در اين
فصل ساير مباحثي كه در طراحي يك سيستم مورد توجه است مطرح ميشود .برخي از ساختارهاي مطرح
در طراحي نظير تعامل در عمليات سيستم و مديريت زمان و شبكهها و طرح نكتههائي در طراحي ساختارها
نظير نحوه اختصاص منابع ،مورد بحث قرار ميگيرد و سپس خصوصياتي نظير ايمني ،امنيت ،كنترل و
پارامترهاي كيفيت مطرح ميشود .پس از آن روشهائي كه براي وارسي و آزمايش طراحي مطرح ميشود،
مختصرًا معرفي شده و خصوصيات روشها مورد بحث قرار ميگيرد.

مباحث مطرح شده در اين فصل به خالف مباحث كليه فصول قبلي ،پيوسته نيستند و يك موضوع
مشخص را دنبال نميكنند .بنابراين خواننده نبايد سعي در ايجاد ارتباط بين بندهاي مختلف فصل داشته باشد.
به عبارت ديگر هر يك از بندها و قسمتهاي اين فصل ،خالصهاي از يك فصل از مباحث مطرح در طراحي
است.
ساختارها و نكات مطرح در ساختارهاي مطرح شده ،به عنوان تنها ساختارهاي موجود در طراحي
نيستند و ساختارهاي متعدد ديگري نيز وجود دارند .ذكر اين موارد تنها به دليل درك خواننده از ساختارها
است و پس از مطالعه اين موارد ،نبايد انتظار داشت كه بر تمام ساختارها مسلط شده باشيد.

 -1-4معرفي مختصر برخي از مفاهيم و ساختارها
 -2-4طرح چند نكته در طراحي ساختارها و سيستم
 -3-4ايمني ،امنيت و كنترل
 -4-4پارامترهاي كيفيت طراحي سيستم
 -5-4وارسي و آزمايش
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در طراحي سيستم ،طراح بايد با ساختارهائي كه يك سيستم ميتواند داشته باشد ،آشنا باشد .سيستم
بر اساس اين ساختارها شكل ميگيرد .نكته قابل توجه آن است كه روشهاي مطرح شده در فصل دوم ،روش
انجام دادن فرايند طراحي هستند ،اما ساختارهائي كه در اين قسمت مورد بحث قرار ميگيرند ،چگونگي
ساختمان خود سيستم را مشخص ميكنند.

وقتي كه يك درخواستكننده كار به يك عامل انجام دهنده كار مراجعه ميكند ،نحوه مباحثه و
مبادله اطالعات و انجام كار به دو صورت ميتواند انجام شود .اول آنكه شخص درخواستكننده (به عنوان
مثال ارباب رجوع) به محاوره با عامل انجام دهنده (به عنوان مثال كارمند) بپردازد و كارمند در همان لحظه
پرونده اربابرجوع را بياورد و كار وي را در همان لحظه انجام دهد .صورت دوم آن است كه ارباب رجوع،
درخواست خود را در نامه يا فرمي ثبت كرده و به دبيرخانه يا متصدي مربوطه بدهد و به دنبال كار خود
برود ،سپس درخواستها همگي جمع شود و به كارمند مربوطه داده شود و وي پشت سرهم كليه درخواستها
را مورد بررسي و انجام قرار دهد .روش اول با نام روش برخط 1و روش دوم با عنوان روش دستهاي 2شناخته
ميشوند .در روش برخط كليه فعاليتهاي انجام شده براي يك درخواست ،در همان لحظهاي كه درخواست-
كننده ،درخواست خود را اعالم ميكند ،انجام ميشود ،بدين ترتيب درخواستها سريعتر مورد پردازش قرار
ميگيرند و كار از نظر درخواستكننده سريعتر انجام ميشود (شكل .)1-4
براي ايجاد چنين سرويسي ،بايد تعداد كافي از افراد انجام دهنده كار وجود داشته باشد تا در لحظه
مراجعه مشتريان متعدد ،ازدحام ايجاد نشود .اما در روش دستهاي ،درخواستها در يك جا دسته شده و هر
چند وقت يكبار ،دسته كارها به كارمند انجام دهنده داده ميشود تا كارها را انجام دهد .در اين حالت،
كارمند به يكباره عمليات را بر كارها انجام ميدهد ،ولي ممكن است انجام يك درخواست ،مدتي به طول
بيانجامد .در روش برخط ممكن است ،اوقاتي وجود داشته باشد كه كارمندان بيكار باشند و كاري براي

Online - 1
Batch - 2
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شكل -1-4چگونگي انجام كار در شيوههاي دستهاي و برخط
انجام نداشته باشند .اما در روش دستهاي ميتوان براي وقتمكارمند برنامهريزي بهتري انجام داد و از كارمند
به نحو بهتري استفاده نمود ،بنابراين در روش دستهاي تعداد پرسنل كمتري مورد نياز است .البته اين موضوع
هميشه مصداق ندارد .در برخي اوقات كه حجم مراجعه مشتريان زياد است ،روش دستهاي نياز به پرسنل
بيشتري دارد ،زيرا مديريت كردن عمليات دستهاي ،خود نيازمند انجام عمليات اضافي (مثالً ثبت فرمها و
نگهداري و انبار كردن و ارجاعات و )...است .روش دستهاي معموالً زماني استفاده ميشود كه پراكندگي
مراجعه كار نسبتًا زياد باشد و سرعت انجام كار داراي اهميت زيادي نباشد .زمان دستهبندي در عمليات
دستهاي بر حسب مورد كار ميتواند مختلف باشد ،از هر ده دقيقه يكبار گرفته تا هر يك ماه يكبار.
نكتهاي كه مطرح است آنست كه انجام كار به شيوه دستهاي و برخط تنها به بخشهائي كه با ارباب
رجوع يا مشتريان نهائي سيستم مربوط است ،محدود نميشود .در بخشهاي مياني سيستم كه يك بخش،
درخواستهاي كار بخشهاي ديگر را مورد رسيدگي انجام ميدهد نيز همين نكات مصداق دارد.
ممكن است بخشي از عمليات يك سيستم به شيوه دستهاي و بخش ديگري از آن به شيوه برخط
انجام شود .در نمونه اول ،شكل  2-4نمودار جريان دادههاي يك سيستم فروش را نشان ميدهد كه دو بخش
عمليات آن به صورت دستهاي و يك بخش به صورت برخط انجام ميشود .شكل  ،3-4نمودار فلوچارت
سيستم همان نمونه را در حالت دستي نشان ميدهد و شكل  4-4نمودار فلوچارت سيستم را در حالت مكانيزه
نمايش ميدهد .شكل  5-4همان عمليات فروش را به صورت تمام برخط در نمونه دوم نشان ميدهد و شكل
 6-4نمودار فلوچارت سيستم آن را نمايش ميدهد.
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شكل -2-4نمودار جريان دادهها در مورد سيستم فروش -نمونه اول -پردازش دستهاي ][PCC90

نكته ديگر آن است كه برخط بودن سيستم ،به معناي محاوره مستقيم و پيگيري كار توسط
درخواستكننده نيست .در يك سازمان ممكن است مشتري ،شخصا به كارمندان مختلف مراجعه كرده و
پرونده در دست از اين اتاق به آن اتاق برود و هر كارمند ،بخشي از كار وي را انجام دهد .اين روش ،روش
برخط است ،اما روش مطلوب نيست .ميتوان همين روش برخط را با شيوه ديگري ايجاد كرد ،كه مشتري
درخواست اوليه خود را در محلي خاص به متصدي آن ارائه كند و كاربر درخواست مشتري با سرعت
مناسب ،بالفاصله آغاز شود .مشتري يا ارباب رجوع در مدت انجام كار ميتواند در اتاق انتظار ،بنشيند .انجام
كار و پيگيري مراحل كار توسط افراد خود سازمان انجام ميشود .البته اين روش به شرطي قابل انجام است
كه كار با شكلي صحيح انجام شود .وگرنه اربابرجوع بيچاره بايد روزها و هفتهها در اتاق انتظار به سر برد!
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شكل -3-4فلوچارت سيستم بر اساس نمودار جريان دادهها -نمونه اول -پردازش دستهاي -دستي
در صورتي كه كار با محاوره و تعامل درخواستمكننده به صورت مستقيم انجام شود ،يك سيستم
سيستمهاي تعاملي 1ايجاد شده است .سيستمهاي تعاملي داراي اين مزيت هستندكه درخواست كننده كار،
مستقيمًا ميتواند خصوصيات انجام كار خود را تشريح كند و از چگونگي انجام كار باخبر باشد .مثالً وقتي
در يك ساندويچ فروشي ،شخص آشپز جلوي مشتري مشغول درست كردن ساندويچ باشد ،مشتري ميتواند
خواستههاي خود را مستقيمًا به وي توضيح دهد و مثالً بگويد "بيشتر آنرا سرخ كن"" ،سس نزن"" ،همين
مقدار ادويه كافي است" و امثال آنها 2و در همان لحظه مشتري طريقه انجام كار آشپزي و انجام درخواستهاي
خود را مشاهده ميكند .اما اگر آشپزي در محل ديگري انجام شود و مشتري حق ورود به آشپزخانه را هم

Interactive - 1
 - 2البته اگر آشپز مورد نظر اجازه چنين دخالتهائى را به مشترى بدهد و وى را از مغازه خود به بيرون پرتاب
نكند!
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نداشته باشد ، 1او مجبور است خواستههاي خود را به پيشخدمتي كه در محل حاضر است توضيح دهد و البته

شكل -4-4فلوچارت سيستم فروش بر اساس نمودار جريان دادهها -نمونه اول
 -پردازش نميه دستي -مكانيزه

][PCC90

معلوم است كه انجام خواستههاي وي به وظيفه شناسي پيشخدمت و آشپز وابسته خواهد بود و وي كنترلي بر
انجام صحيح آن ندارد و نميتواند ميزان سرخ شدن يا مقدار ادويه را خود مستقيمًا با مشاهده كار تعيين كند.
بايد توجه كنيم كه هر دو حالت انجام كار در اين مثال ساندويچ فروشي ،به شكل برخط انجام ميشود .اما
يكي تعاملي است و ديگري اينطور نيست .شيوه تعاملي ،خواستههاي مشتري را در اولويت قرار ميدهد ،اما
شيوه غيرتعاملي ،نظم و انضباط محل كار را به اين خواستهها ترجيح ميدهد .زيرا در محيطهاي سازماني،
حضور اربابرجوع در محل كار ميتواند باعث مغشوش شدن وضعيت كار شود (شكل .)7-4

 - 1بدليل آنكه بعدًا بتواند غذايش را بخورد!
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شكل -5-4نمودار جريان دادهها در مورد سيستم فروش -نمونه دوم
 -پردازش تمام برخط [PCC90] On line

"بدرستيكه علم زمان نزد خداست".

زمان در يك سيستم داراي اهميت بسياري است .در اختيار داشتن زمان ،يعني در اختيار داشتن همه
چيز .در طراحي يك سيستم ،طراح بايد چگونگي مديريت زمان را به شيوه مناسب تعيين كند.
"بدرستيكه تعداد ماهها نزد خدا دوازده ماه است ،كه در كتاب خداوند هنگام خلق آسمان و زمين تعيين شده است".

مديريت زمان در سيستمهاي سازماني -انساني بحث مفصل و پيچيدهاي است .در اينجا تنها به ذكر
چند مفهوم كفايت ميشود:


 -1لقمان 34

 - 2توبه 36
Responce Time - 3
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شكل -6-4فلوچارت سيستم فروش بر اساس نمودار جريان دادهها -نمونه دوم
 -پردازش تمام برخط [PCC90] On line

مدتي است كه يك كار از زمان درخواست انجام آن تا آغاز شروع فعاليت انجام آن كار
منتظر ميماند .زمانيكه كارها در صف ميايستند .مثالً در يك سيستم بررسي و صدور مجوز،
از لحظهاي كه شخص ،در خواست خود را به سازمان ميدهد ،تا لحظهاي كه درخواست
شخص مورد بررسي جدي قرار بگيرد ،زمان واكنش پاسخ محسوب ميشود .زمان انتظار در
سيستمهاي برخط صفر است .زمان انتظار كار بايد در كمترين حد آن باشد .مطلوب آنست كه
زمان واكنش پاسخ صفر باشد (بدون صف انتظار) .زمان انتظار همچنين ممكن است بين مراحل
انجام كار واقع شود.


زمان پاسخگوئي زماني است كه از وصول يك درخواست انجام كار ،تا انجام آن كار و
حصول نتيجه ،بهطول ميانجامد .هر چه زمان پاسخگوئي يك سيستم كمتر باشد ،كارائي
سيستم بيشتر است .زمان پاسخگوئي كارهاي مختلف در يك سيستم ،ميتواند متفاوت باشد.
اما نبايد زمان پاسخگوئي يك كار در شرايط مختلف متفاوت باشد .در همان مثال قبلي ،از
لحظهاي كه كار بررسي بصورت جدي آغاز شود ،تا انتهاي زمان صدور يا اعالم عدم صدور
مجوز ،زمان عمليات است .در يك سيستم مطلوب ،زمان عمليات بايد به حداقل ممكن برسد.

Operation Time - 1
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شكل -7-4سيستمهاي تعاملي و غيرتعاملي


زماني است كه پرسنل مستقيمًا براي انجام يك كار وقت ميگذارند .اين زمان شامل
زمانهاي انتظار و تلف شده و زمان معطل شدن كار بر روي ميز افراد و نيز زمان حمل و نقل
نميشود .سيستمي داراي كارائي مناسبي است كه زمان پاسخگوئي آن به زمان خالص عمليات
نزديك باشد .مثالً در يك سيستم كه زمان خالص عمليات صدور مجوز  40دقيقه است ،اگر
زمان پاسخگوئي شش ماه باشد ،قطعًا قابل قبول نيست .ولي در صورتي كه زمان پاسخگوئي 2
ساعت باشد ،ميتواند قابل قبول باشد .البته اين موضوع به شرايط سيستم بستگي دارد .مثالً در
يك سيستم مثل شعبه بانك ،اگر زمان خالص عمليات  4دقيقه باشد ،زمان پاسخگوئي نبايد
بيش از  6دقيقه باشد .هر چه حساسيت كار مورد نظر بيشتر باشد ،نسبت زمان پاسخگوئي به
زمان خالص عمليات بايد كمتر باشد .شكل  8-4نشان دهنده زمانهاي مورد بحث است .نشانه
يك سيستم خوب ،وجود نسبت متعادل اين دو زمان است .متعادل بودن نسبت بستگي به شرايط
سازمان و سيستم دارد.
Process Time - 1
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شكل -8-4زمانهاي انتظار ،عمليات و پاسخگوئي


زماني است كه به علت عدم تصميمگيري ،يك كار در حالت معلق باقي ميماند .بجز در
موارد اضطراري و شرايط بحراني ،در يك سيستم مطلوب اين زمان بايد در حد صفر باشد.
اين زمان ،زماني است كه بين مراحل انجام عمليات ،يك كار به حالت انتظار و بالتكليف و
بالفعاليت ميرود .در سيستمهاي ناسالم ،بر سر مسائل جزئي از مرخصي رفتن يك كارمند
گرفته تا عوامل ديگر ،اين حالت ايجاد ميشود .همچنين زمان انتظار بين مراحل مختلفي كه
يك فعاليت طي ميكند ،از همين زمان محسوب ميشود.


با توجه به انواع مختلف كاربردها ،زمانهاي مختلف ديگري نيز در بعضي سيستمها مطرح
است كه بايد به آنها توجه شود .از جمله ،زمان پيك كار ،مدت پيك كار و ...


سيستمهاي بالدرنگ سيستمهائي هستند كه در هر زماني كه كار به آنها ارجاع شود ،در
مهلت مشخصي بايد كار را به پايان برسانند .برخي سيستمهاي امنيتي ،سيستمهاي مديريت و
عمليات پزشكي و سيستمهاي نظامي و سياسي از اين دستهاند .البته سيستمهاي سادهتر و
معمولتري نيز از اين دسته وجود دارند .مثالً آشپزي يك سيستم بالدرنگ احتياج دارد .زيرا
در صورتي كه در لحظه مقرر ،مثالً غذا از روي گاز برداشته نشود و يا اينطرف و آنطرف نشود،
آن غذا قابل استفاده نخواهد بود .همينطور در كشاورزي ،عمليات برداشت و كاشت و امثال
Undecided Time - 1
Real Time - 2
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آنها بايد در مهلت خاص زماني صورت گيرد .بنابراين سيستمهائي كه با اين نوع از فعاليتها
ارتباط دارند نيز بايد بالدرنگ باشند .مثالً اگر در بانك كشاورزي ،عمليات اعطاي وامي را
كه براي برداشت محصول كشاورزان داده ميشود ،چند ماه و حتي چند هفته طول بكشد،
ديگر محصول قابل برداشتي وجود نخواهد داشت .بنابراين ،اين سيستمها بايد بصورت
بالدرنگ ايجاد شوند .در ايجاد سيستمهاي بالدرنگ مكانيزمهاي خاصي براي انجام عمليات
و كنترل بايد تعبيه شود تا از انجام كار در مهلت مقرر اطمينان حاصل شود (شكل .)9-4


زماني كه دو استفاده كننده بخواهند از يك منبع مشترك ،در زمان يكساني استفاده كنند،
مفهوم اشتراك زماني ايجاد ميشود .مثالً دو واحد مختلف يك سازمان بخواهند از يك
اتومبيل در يك زمان استفاده كنند .در هنگام طراحي سيستم ،چنين مواردي بايد پيش بيني
شده و روشهاي مناسب براي برخورد با آن اتخاذ گردد تا مديريت زمان اينگونه منابع به شكل
مطلوب انجام شود.


در هنگام طراحي سيستم بايد مشخص شود كه عمليات سيستم در چه مقاطع زماني بايد
انجام شود و در چه زماني بايد ارزيابي و كنترل انجام شود و در چه زماني فعاليتها بايد جمع-
بندي شوند .بعبارت ديگر يكي از عناصر سيستم ،تقويم و معيار زماني عملكرد سيستم است
كه فعاليتها بر حسب آن تقويم در سيستم انجام ميشوند .وجود چنين تقويمي در اطمينان از
انجام شدن مناسب تمام فعاليتها نقش عمدهاي دارد.

Time Sharing - 1
 - 2يونس 5
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شكل -9-4سيستم بالدرنگ
"او كسي است كه خورشيد را روشنائي و ماه را نور قرار داد ،و براي آن منزلگاههايي
مقدر كرد ،تا عدد سالها و حساب (كارها) را بدانيد ،خداوند اين را بجز به حق
نيافريده ،او آيات خود را براي گروهي كه اهل دانشند شرح ميدهد".

مفهوم شبكه كه بيشتر در مورد سيستمهاي مكانيزه كاربرد دارد ،اما در سيستمهاي دستي نيز وجود
دارد ،به معناي مجموعهاي از عناصر است كه از طريق يك مكانيزم ارتباطي خاص و قواعد ارتباطي مشخص
با يكديگر ارتباط برقرار ميكنند .در سيستمهاي دستي ،ارتباط از طريق مكاتبات يا مراجعات مستقيم و يا
تلفن صورت ميگيرد .اما در سيستمهاي رايانهاي ،ارتباط از طريق كابلها و تجهيزات الكترونيكي صورت
ميگيرد .اگر ارتباط از طريق يك عنصر مركزي انجام شود و همه عناصر براي برقراري ارتباط با ساير
عناصر ،با اين عنصر ارتباط برقرار كنند يك شبكه ستارهاي ايجاد ميشود (شكل  .)10-4اگر اطالعات بر
يك مسير اطالعاتي (در سيستمهاي دستي مثالً دبيرخانه كلي سازمان) بصورت خطي مبادله شوند ،يك شبكه
خطي 1ايجاد ميشود (شكل  .)11-4در اين شبكه نيازي به عنصر هماهنگ كننده و مركزي نيست .اگر
اطالعات بتواند بطور مستقيم بين تمام عناصر موجود در شبكه ردوبدل شود ،يك شبكه چندوجهي ايجاد
ميشود (شكل  .)12-4در يك سازمان بزرگ ممكن است تركيبي از همه اين شبكهها در يك شبكه بزرگتر
ايجاد شود (شكل  .)13-4نكته مهم آن است كه ضابطهمندي ايجاد ارتباط در چنين شبكههائي در سازمان
داراي اهميت خاصي است( .مباحث ارتباطات درون سيستمي را به ياد بياوريد).

Bus - 1
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شكل -10-4شبكه ستارهاي
عالوه بر چگونگي ارتباط و ساختار شبكه ،خصوصيات محمل ارتباطي نيز داراي اهميت خاصي
است .استفاده از محمل مناسب ارتباطي باعث سرعت در انجام مبادله اطالعات ميشود .محمل ارتباطي در
سيستمهاي دستي ميتواند مراجعه حضوري ،نامه ،تلفن يا امثال آن باشد و در شبكههاي رايانهاي نيز تجهيزات
خاصي در انواع و پروتكلهاي مختلف وجود دارد .شبكههاي رايانهاي ،در دو محدوده شبكههاي محلي يا
 1LANكه در محدوده يك سالن يا يك ساختمان ايجاد ميشوند ،و شبكههاي گسترده يا  2WANكه در
محدوده يك كشور يا جهان ايجاد ميشود وجود دارند.

فرض كنيد كه كتابخانههاي دانشگاههاي مستقر در يك شهر ،تصميم بگيرند تا كتابهاي خود را در
محلي واحد جمع كنند و يك كتابخانه بزرگ ايجاد كنند .در چنين صورتي مراجعه كنندگان به اين كتابخانه،
از هر دانشگاه كه باشند ،با حجم و تنوع بيشتري از انتخاب مواجه هستند و ميتوانند تحقيقات و مطالعات
خود را به شيوه بهتري انجام دهند .اما در چنين حالتي مراجعه افراد به اين كتابخانه و گرفتن كتاب مشكالتي
را ايجاد ميكند .زيرا محل كتابخانه ديگر در دانشگاه خود آنها نيست .چنين سيستم كتابخانهاي يك سيستم
متمركز است .سيستمهاي متمركز ،اطالعات و عمليات را در يك نقطه تمركز ميدهند .در مقابل سيستم
متمركز دو نوع سيستم ديگر وجود دارد .اول سيستمهاي مستقل غير مرتبط ،يعني هر دانشگاه كتابهاي خودش
را داشته باشد و اصوالً دانشگاههاي يك شهر هم با هم ارتباط نداشته باشند .يعني دانشجوي يك دانشگاه
نتواند از دانشگاه ديگر كتاب بگيرد .چنين سيستمي دستيابي دانشجويان را به كتابها محدود ميكند .سيستم

Local Area Network - 1
Wide Area Network - 2
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شكل -11-4شبكه خطي
ديگر ،سيستمهاي توزيع شده است .در سيستمهاي توزيع شده هم هر دانشگاه كتابهاي خود را دارد ،اما
تفاوت آن با سيستمهاي مستقل غير مرتبط آن است كه در اين سيستم ،در هر كتابخانه ،برگهداني حاوي
ليست كليه كتابهاي موجود در كتابخانههاي دانشگاههاي سطح شهر موجود است .همچنين روال خاصي
وجود دارد كه دانشجوي هر دانشگاه ،پس از مراجعه به اين ليست و تشخيص نياز به يك كتاب كه در
كتابخانه دانشگاه ديگري قرار دارد ،بتواند به آن دانشگاه مراجعه كند و كتاب را دريافت كند و يا اينكه از
همان دانشگاه خود درخواست را اعالم كند و توسط سيستم مورد نظر ،پس از مدتي كتاب خواسته شده از
كتابخانه ديگر گرفته و در اختيار دانشجو قرار گيرد.
در يك سازمان نيز چنين حالتي ممكن است ايجاد شود .يعني ممكن است مثالً يك بايگاني مركزي
وجود داشته باشد و همه پروندههاي موجود در سازمان در آن قرار گيرد و هريك از بخشها كه نياز به
پروندهاي داشت به آن مراجعه كند .يا ممكن است هر يك از بخشها بايگاني خود را داشته باشد ،بدون آنكه
بخشهاي ديگر از پروندههاي آن خبر داشته باشند .و حالت سوم نيز آن است كه هر يك از بخشها بايگاني
خود را دارند ،اما ارتباط بين بايگانيها و مبادله پروندهها طي روال خاصي انجام ميشود.
شكل  14-4نشان دهنده شماي مفهومي سه روش ذكر شده است .سيستمهاي مستقل و غير مرتبط،
كارائي محدودي دارند ،اما به سادگي پياده ميشوند .در بسياري از موارد كه اصوالً الزم نيست تا عناصر
موجود در هر يك از بخشها به منابع يكديگر دسترسي داشته باشند ،چنين روشي ،مطلوب است .هر يك كار
خود را ميكنند و به ديگري هم كاري ندارند.
اما در بسياري از موارد ديگر ،بين اطالعات و عمليات واحدهاي مختلف ،ارتباط مشخصي وجود
دارد .مثالً در يك سازمان ،واحد كارگزيني ،در هنگام پرداخت حقوق با واحد حضور و غياب و واحد مالي
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شكل -12-4شبكه چند وجهي
سازمان ارتباط دارد .يا واحد خريد با واحد انبارداري و واحد حسابداري در هنگام انجام عمليات خريد
داراي ارتباط است و اطالعات خود را رد و بدل ميكنند .پس در اين موارد بايد از يكي از دو سيستم متمركز
يا سيستمهاي توزيع شده استفاده شود.
بزرگترين مشكل سيستم متمركز در آن است كه سازماندهي متمركز ،عمليات را كند ميكند و
انجام عمليات ساده و روزمره را مشكل ميسازد .مثالً اگر تمام كتابها در يك كتابخانه در شهر باشد ،حتي
دانشجوئي كه بخواهد كتابي را بگيرد كه متعلق به دانشگاه خود اوست ،بايد به محل كتابخانه مركزي شهر
برود .با توجه به اينكه اغلب مراجعات افراد در همان كتابخانه موجود در دانشگاه خودشان حل ميشود و
تنها درصد اندكي از افراد ،نياز به استفاده از كتابهاي دانشگاههاي ديگر پيدا ميكنند ،بنا براين ايجاد تمركز
در اينجا كار درستي نيست .در يك سازمان هم اگر تمام پروندهها در يك بايگاني واحد قرار گيرد ،بخشهائي
كه دائمًا با يك مجموعه پرونده سروكار دارند نيز مجبورند به بايگاني مركزي (كه خارج از محل بخش
آنها است) مراجعه كنند و اين كار زمانگير و خسته كننده است .اين روش تنها در صورتي كارآمد است كه
يك مجموعه پرونده واحد ،توسط بخشهاي مختلف با نسبت يكسان و زياد مورد نياز به دستيابي باشد.
سيستمهاي توزيعي در اغلب موارد كارائي بيشتري دارند .در اين سيستمها نيازهاي خود بخش
معموالً در همان بخش بر طرف ميشود و اگر نيازي بدين شيوه برآورده نشد ،با مراجعه به بخش ديگر
اينكار انجام ميشود .بدين ترتيب حجم ارتباطات بين بخشهاي مختلف به حداقل ميرسد .در استفاده از
اين سيستمها تنها بايد رويهها و مقررات هماهنگي بين اطالعات و عمليات موجود در بخشهاي مختلف را به
شكل مناسب ،ايجاد نمود.
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شكل -13-4شبكه با ساختار تركيبي
توزيع يا تمركز عمليات در سه سطح قابل اعمال است:
 -1توزيع يا تمركز دادهها و اطالعات
در اين سطح ،دادهها در بانكهاي اطالعاتي و يا بايگانيهاي دستي به صورت توزيع شده
يا متمركز قرار ميگيرند .شكل  15-4نشان دهنده شمائي از يك بانك اطالعاتي توزيع شده
است كه از طريق يك شبكه ارتباطي با يكديگر ارتباط دارند.
 -2توزيع يا تمركز عمليات
در اين سطح ،عملياتي كه بايد انجام شود به شيوه متمركز يا توزيع شده انجام ميشود.
يعني هماهنگي عمليات توسط يك واحد مركزي انجام ميشود و هر واحد موظف است كار
را طبق هدايت واحد مركزي انجام دهد و يا اينكه هر يك از واحدها خود به انجام يك عمليات
به صورت مستقل و در ارتباط با واحدهاي ديگر ميپردازند.
 -3توزيع يا تمركز كنترل و تصميمگيري
بسياري از اوقات ،عمليات به صورت توزيع شده انجام ميشود ،اما تصميمگيري اينكه
چه واحدي چه فعاليتي را در چه زماني انجام دهد و كنترل اين موضوع توسط واحد مركزي
انجام ميشود .و يا اينكه ممكن است تصميمگيري نيز به هر يك از واحدها واگذار شود ،كه
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شكل -14-4سيستمهاي توزيع شده و متمركز و مستقل
در اين صورت بايد سازماندهي خاصي بين واحدها براي اتخاذ تصميمات آنها وجود داشته
باشد تا تصميمات اتخاذ شده بين واحدهاي مختلف ،دچار ناسازگاري نگردد.
فعاليتهاي يك زيرسيستم از دو نوع عمده است :
 -1تصميمگيري و كنترل
 -2عمليات
در يك ساختمان سلسله مراتبي از تقسيم سازمان ،بايد كنترل به گونه مناسب تقسيم و توزيع شود.
نگه داشتن كنترل و تصميمگيري در سطوح باال باعث ارجاعات بيش از حد به سطوح باال و كندشدن روند
فعاليتها و پيچيده شدن كارها و مهمتر از همه احساس بيميلي كاركنان زيرسيستمهاي سطح پائين به كار
ميشود .برعكس اين موضوع نيز درست است و پراكندهكردن كنترل و تصميمگيري در سطوح پائين باعث
از بينرفتن سازماندهي و غيرقابل كنترل شدن سازمان ميشود .بايد يك تناسب در اين موضوع وجود داشته
باشد .شكل  16-4نشان ميدهد كه در سطوح باالئي سازمان عناصر تصميمگيري و كنترل نقش بيشتري
دارند و هر چه سطح پائينتر ميآيد ،عناصر عملياتي افزايش يافته و عناصر تصميمگيري كمتر ميشود.
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شكل -15-4شمائي از يك بانك اطالعات توزيع شده ][PSC84

در سازماندهي شيءگرا اين مسئله وجود ندارد .زيرا هر واحد تصميمگيريهاي مشخصي را انجام
ميدهد كه در طراحي سيستم تعيين شده است.
طراحي و پيادهسازي سيستمهاي متمركز و توزيعي مكانيزه نيز خصوصيات خاص خود را دارا است.
اين سيستمها معموالً در محيط شبكههاي رايانهاي ايجاد ميشوند .كاربرد و مزاياي سيستمهاي توزيعي
مكانيزه ،بيش از كاربرد و مزاياي سيستمهاي متمركز مكانيزه است .هر چند كه در سالهاي گذشته سيستمهاي
متمركز رايانهاي بيشتر ايجاد شدهاند ،اما به مرور زمان سيستمهاي توزيعي جايگزين آنها ميشوند .در ايجاد
يك سيستم متمركز مكانيزه ،يك سيستم بزرگ كليه عمليات بخشهاي مختلف سازمان را انجام ميدهد و
عمليات رايانهاي كل سازمان توسط يك سيستم انجام ميشود .در واقع يك رايانه بسيار قوي در سازمان قرار
گرفته و تمام بخشهاي سازمان به اين رايانه متصل شده و عمليات خود را بر روي آن انجام ميدهند .چنين
سيستمي نياز به سختافزارهاي بسيار گران دارد و مهمترين مسئله آن است كه پيچيدگي توليد چنين
سيستمهائي باعث كاهش ضريب اطمينان سيستم ميگردد و همين موضوع باعث ميشود كه توليد بسياري
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شكل -16-4توزيع تصميمگيري در يك سازمان ][PCC90

از چنين سيستمهائي به مرحله بهره برداري نرسد و در مراحل توليد متوقف بماند .سيستمهاي به نتيجه رسيده
نيز هزينه بسيار زياد و زمان بسيار زيادي را طلب ميكنند كه گاها چندين برابر سيستمهاي توزيعي مشابه
است .از طرف ديگر انعطافپذيري سيستمها كم ميشود و به دليل پيچيدگي به سادگي نميتوان تغييرات
الزم را در سيستمها به مرور زمان ايجاد نمود .بنا براين چنين سيستمهائي بسيار زودتر ،از رده كاري خارج
ميشوند .اين سيستمها و سختافزار آنها در سال ،به هزينه بسيار باالئي براي نگهداري نياز دارند و از اين رو
نسبت به سيستمهاي توزيعي مناسب نيستند.
اما وضع در مورد سيستمهاي توزيعي مكانيزه فرق ميكند .يك سيستم توزيعي مكانيزه داراي
خصوصيات زير است :

 بيش از يك عضو (سيستم) دارد.

 هر عضو ميتواند به صورت مستقل عمل نمايد .يعني اگر عضو ديگري وجود نداشته باشد،
خللي در عمليات سيستم پيش نميآيد.

 تبادل اطالعات بين اعضاء ،بدون دخالت عامل خارجي (اپراتور) صورت ميگيرد( .اپراتورهاي
سيستم در تبادل اطالعات بين سيستمها دخالتي نميكنند).

 اعضاء با يكديگر سازگارند.
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 منابع اطالعات ميتوانند در عضوهاي ديگر باشند .يعني لزومًا تمام اطالعات الزم براي يك
سيستم نبايد در همان سيستم متمركز باشد و ميتواند در سيستمهاي ديگر قرار داشته باشد و در
مواقع لزوم از سيستم مورد نظر درخواست در اختيار گذاشتن اطالعات انجام ميشود .اين
موضوع از افزونگي اطالعات ميكاهد .يعني اطالعاتي كه در يك سيستم به صورت محدود
مورد استفاده قرار ميگيرد ولي در سيستم ديگر كاربرد زيادي دارد ،در هر دو سيستم ذخيره
نميشود ،بلكه در سيستمي ذخيره ميشود كه كاربرد زيادي دارد.

 نوع برنامهها و محيط هر عضو ميتواند با عضو ديگر متفاوت باشد .به عنوان مثال يك سيستم
در محيط سيستمعامل  DOSو سيستم ديگر در محيط سيستم عامل  UNIXعمل نمايد .يا
اينكه يك سيستم در محيط رايانههاي  MainFrameو ديگري در محيط رايانههاي
شخصي عمل كند.
چنين سيستمهائي سريعتر توليد ميشوند ،ارزانتر هستند ،سختافزار ارزانتري نياز دارند ،ارزانتر
نگهداري ميشوند و انعطافپذيري بسيار باال و همچنين قابليت اطمينان باالتري دارند .يك محاسبه رياضي
نشان ميدهد كه اگر يك سيستم داراي  nبخش باشد و هر بخش درصد خطاي  Eرا داشته باشد در صد
خطاي كل سيستم عبارت است از:
n
در سيستم متمركز E :
در سيستم توزيعي :
E*n
و واضح است كه در مواقعي كه  nبسيار بزرگ باشد ،چه تفاوتي بين قابليت اطمينان سيستمهاي
متمركز و توزيعي وجود دارد .در فصل بعد در يك بررسي موردي ،يك سيستم اطالعات بيمارستاني توزيعي
مورد بررسي مختصر قرار خواهد گرفت.

در هنگام طراحي بايد بين دو چيز فرق قائل شد .مقررات و پارامترها .مقررات يك سيستم ،قوانيني
است كه نبايد تغييري در آنها ايجاد شود و تغيير در آنها ،منجر به تغيير رويهها و پديد آمدن رويههاي غير
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رسمي ميشود .مثالً وقتي در يك سيستم ،تعيين ميشود كه واحد نقليه بايد گزارش خريد سوخت خود را
پس از تاييد مسئول واحد ،به واحد حسابداري بدهد .اين يك رويه است .اينكه گزارش بايد به تاييد مسئول
واحد برسد يكي از مقررات است .يعني اگر آنرا تغيير دهيم ،رويه ارائه گزارش خريد سوخت تغيير ميكند
و به رويه غير رسمي تبديل مي شود .حال اگر مشخص كنيم كه ارائه گزارش خريد سوخت بايد به صورت
هفتگي انجام شود ،يك پارامتر سيستم را تعريف كردهايم .سيستم بايد به گونهاي طراحي شود كه بر اثر
تغييرات در شرايط محيطي ،بتوان با تغييرات جزئي در پارامترها ،فعاليت سيستم را "تنظيم" نمود .مثالً اگر در
همان سيستم ،تعداد اتومبيلهاي سازمان به دليلي كاهش پيدا كند ،ميتوان ارائه گزارش خريد سوخت را به
صورت ماهانه انجام داد .يعني پارامتر مورد نظر را تغيير داد .تغيير قوانين ،كل سيستم را به هم ميريزد ،ولي
تغيير پارامتر فقط در چگونگي اجراي سيستم اثر ميگذارد (مثالً يك فعاليت كندتر يا تندتر ميشود) .البته
در سيستمهاي انساني ،تغيير نامناسب پارامترها هم ميتواند كل كار سيستم را مختل كند .مثالً در يك
كاربوراتور ماشين ،اگر مجراي سوزن ژيگلور كمي باز يا تنگ شود ،بر شتاب ماشين اثر ميگذارد .ولي اگر
خيلي تغيير كند ،در كار موتور اختالل ايجاد ميكند و يا موتور اصالً كار نميكند .مقررات سيستم در هنگام
طراحي و تجزيه و تحليل سيستم مشخص ميشوند .ولي پارامترها هم ميتوانند در هنگام طراحي تعيين شوند،
و هم در هنگام عمليات سيستم با توجه به مقتضيات زماني و شرايط محيطي تغيير كنند.
نكته بسيار مهم در طراحي ،شناخت تمايز بين پارامترها و مقررات است .اگر اين دو را نشناسيم و
در هنگام مستندسازي كامالً به صورت متمايز و واضح آنها را از هم جدا نكنيم ،در هنگام عمليات سيستم،
وقتي كوچكترين تغييري در شرايط محيط پيش ميآيد ،يا نبايد در سيستم دستكاري كرد كه در نهايت
سيستم كار نميكند .يا براي دستكاري در سيستم هر چه را بتوانيم تغيير ميدهيم كه ممكن است از قوانين
هم باشد و در نهايت اين دستكاريها به ضعيف شدن كل ساختار سيستم بينجامد .زيرا قوانين ساختار و
اسكلت سيستم هستند .پس اگر مواردي را كه در هنگام عمليات سيستم بتواند تغيير كند ،مشخص كنيم ،در
هنگام كار ،واحد سيستمها راحتتر ميتواند بدون ايجاد تغيير در ساختار كلي ،سيستم را تنظيم كند .مثل
مخزن گازي كه رگوالتور قابل تنظيم دارد و هر گاه فشار مخزن كم شد ،شير رگوالتور را بيشتر باز ميكنيم.
مشخص كردن پارامترها به نگهداري ،تطابق با زمان و در نهايت طوالنيتر شدن عمر سيستم كمك ميكند.
پارامترها تناظر مستقيمي با مسئله انعطافپذيري سيستم و سيستمهاي انعطافپذير دارند .سيستمهاي
انعطافپذير به گونهاي طراحي ميشوند كه بخش زيادي از عناصر سيستم به صورت پارامتريك قابل تعريف
و تغيير باشند .اين موضوع بخصوص در ايجاد سيستمهاي نرمافزاري رايانهاي داراي اهميت است.
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چيزي كه در طراحي داراي اهميت بسياري است ،مشخص كردن و تخصيص مناسب منابع است.
طراح بايد بداند كه منابع محدودي كه در سازمان وجود دارد ،چگونه بايد اختصاص داده شود و چگونه بايد
مورد استفاده قرار گيرد تا هم كارائي سيستم افزايش پيدا كند و هم از منابع به شكل بهينه استفاده شود .مثالً
در يك سازمان كه داراي پنج دستگاه اتومبيل است ،چگونه بايد استفاده از اتومبيلها را مشخص نمود .آيا
بهتر است به هر بخش سازمان يك اتومبيل بدهيم ،اين موضوع مشكالتي دارد .مثالً ممكن است يك بخش
چند برابر بخشي ديگر نياز به استفاده از اتومبيل و خروج از سازمان داشته باشد .و ديگر اينكه نگهداري
اتومبيلها در واحدها مشكالتي را ايجاد ميكند و معموالً باعث استهالك بيش از حد و خرابي دائم آن
ميشود و نيز كنترل سازمان را براي استفاده غير مجاز و شخصي از اتومبيلها مشكل ميكند .راه ديگر آن
است كه يك واحد نقليه ايجاد كنيم و هر واحدي كه نياز به اتومبيل دارد از آن واحد نقليه ،درخواست
اتومبيل كند .در اين حالت نگهداري اتومبيلها بهتر انجام ميشود و كنترل نيز راحتتر است .در ضمن آنكه
استفاده بهينه از اتومبيلها انجام ميشود .اما ممكن است اين مشكل ايجاد شود كه برخي از واحدها در استفاده
از اتومبيلها داراي ضروريات زماني هستند و چنين روشي ،مستلزم انجام عمليات اداري و هماهنگيها و...
است كه كار را كند ميكند .بنابراين ممكن است طراح ،بخشي از اتومبيلها را در سازمان به صورت
اختصاصي در برخي از واحدها و بخشي ديگر را به صورت يك واحد نقليه در اختيار بقيه واحدها قرار دهد.
به هر حال آنچه كه مهم است آن است كه اختصاص منابع بايد به شكل سنجيده و حساب شده انجام شود و
از قبل در طراحي سيستم پيشبيني شده باشد :
"براي آنان روزي مشخص و ويژهاي است".

برخي از نكاتي كه در تخصيص منابع داراي اهميت است عبارتند از :

 در هنگام اختصاص منابع ،ضروريات و نيازها را تعيين كنيد و با توجه به ضروريات و نيازها
تقسيمبندي منابع انجام شود.

 تخصيص منابع بايد به تفكيك عناصر و اجزاء صورت گيرد .به گونهاي كه هر واحد ،بداند از
چه منبعي مي تواند استفاده كند .مثالً يك اتومبيل در اختيار چند واحد به صورت مشترك و
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بدون شيوه استفاده خاص قرار نگيرد كه باعث هرج و مرج و كندي عمليات و نارضايتي
ميشود.

 مصرف بهينه به معناي استفاده كم نيست .بايد از منابع موجود براي باال بردن كارائي حداكثر
استفاده را نمود ،اما به شيوهاي كه منابع بيهوده تلف نشده و زيادتر از مقدار نياز مصرف نگردد.
خداوند حكيم در قرآن كريم ،اين نكات تخصيص منابع را با ظرافت بسيار بيان ميفرمايد :

"و هنگامي كه موسي براي قوم خود طلب آب نمود ،به او گفتيم با عصايت به آن سنگ بزن ،پس ناگاه دوازده
چشمه آب از سنگ جوشيد ،آن گونه كه هر يك از مردم (از طوايف دوازدهگانه بنياسرائيل) چشمه مخصوص
خود را ميشناختند .از روزي خداوند بخوريد و بياشاميد و در زمين فساد نكنيد".

نكته مهمي كه در تخصيص منابع وجود دارد ،اختيار كافي براي استفاده از منابع است .وقتي عناصر
سيستم براي استفاده از منابع داراي اختيار كافي نباشند و بهره برداري با طيكردن مراحل متعدد و پيچيده
انجام شود ،استفاده از منابع دچار مشكل شده و بهرهوري كاهش پيدا ميكند :

"خداوند همان كسي است كه آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان آبي نازل كرد ،و با آن ميوهها را براي روزي شما
بيرون آورد و كشتيها را مسخر شما گردانيد تا بر صفحه دريا به فرمان او حركت كنند و نهرها را مسخر شما نمود".

در هنگام تخصيص منابع ،از نظر تمركز ،ميتوان به دو صورت منابع را تقسيم بندي نمود :
 اختصاص متمركز

منابع در يك مركز ،جمع شده و در اختيار كليه واحدها قرار گيرد .مانند همان مثال واحد
موتوري يا وجود كتابخانه مركزي.

 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.
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از نظر زماني نيز ميتوان منابع را به دو شكل تقسيم بندي نمود :
 اختصاص دائم منابع

به صورتي كه يك منبع به صورت دائمي در اختيار يك واحد قرار گيرد.

 اختصاص پارهاي

منابع در طول زمان بر حسب نياز ،در طي يك مدت مشخص به واحدها اختصاص يابند.
اختصاص منابع از مهمترين بخشهاي طراحي سيستم است و يكي از نقاط كليدي طراحي را تشكيل
ميدهد .تخصيص ناصحيح منابع ،هم باعث اتالف منابع و هم باعث عدم كارائي سيستم ميشود .احتماالً
سازمانهائي را مشاهده كردهايد كه داراي منابع مالي و تجهيزات و وسائل مختلف هستند ،اما كارائي بسيار
ضعيفي دارند و مثالً اتومبيلهاي متعدد دارند ،اما واحدها همه از مشكالت حمل و نقل خود شكايت دارند و
كارها به همين دليل كند انجام ميشود .گره بسياري از مشكالت سازمان در همين نوع مسائل نهفته است.

در طراحي يك سيستم ،قلمروها يا محدودههائي از سيستم كه به يك منبع يا عنصر خاص تعلق
ميگيرند يا بالعكس ،بايد مشخص شوند .گاه از ديدگاههاي مختلف قلمروها با هم متفاوت هستند .مثالً در
قلمرو مالكيتي ،شما صاحب خانه خود هستيد ولي گربهاي هم كه در محل شما سكونت دارد براي خود
قلمروي در بين گربهها تعيين ميكند و خانه شما جزء قلمرو اوست .يا در سطح باالتر كه همه هستي قلمرو
و مخلوق خداوند متعال است و ما خود را مالك قسمتي از آن ميناميم.
در سيستمها هم ممكن است از دو ديدگاه ،دو يا چند قلمرو وجود داشته باشد .تداخل اين قلمروها
بسيار حساس است .مثالً در يك سازمان آبدارچي چند واحد مختلف يك نفر است .يعني محدوده قلمرو
سيستم اين آبدارچي به غير از قلمرو و تقسيمبندي واحدهائي است كه در سازمان وجود دارد .بخشهاي
خدماتي بيشتر از اين خصوصيت پيروي ميكنند ولي گاه بخشهاي عملياتي و سازماندهي نيز چنين است(مثالً
واحد كنترل بخشي از يك سازمان).
مسئله تنها به محدوده قلمرو منحصر نميشود .ممكن است در هر يك از قلمروها ،مكانيزمها از جمله
مكانيزم سازماندهي  ،عمليات ،كنترل و ...با ساير قلمروها متفاوت باشد( .همان مثال گربه را به ياد بياوريد).
مسئله اصلي انطباق و ايجاد ارتباط بين اين قلمروها و هماهنگي بين سازمان قلمروها است.
مشكل اساسي كه در برخي سيستمهاي سازماني وجود دارد همين است .ارتباط بين دو قلمرو از دو
زيرسيستم يا دو سيستم مختلف مشكل است .مثالً در يك شهر سيستمهاي شهرداري ،شركتگاز،
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شركتبرق ،شركت آب و ...داراي قلمروهاي متداخل هستند .در عملياتي مثل كندن زمين 1در صورتي كه
سازماندهي مناسب بين اين سيستمها وجود نداشته باشد ،مشكالت متعددي ايجاد ميشود .يعني دو سيستم
در يك محدوده داراي قلمرو مشترك هستند و در آن فعاليت ميكنند ،اما سازگاري بين اين دو فعاليت
وجود ندارد .يكي اسفالتميكند و ديگري ميكند .اين موضوع بايد در طراحي مورد توجه قرار گيرد.
دقت داشته باشيد كه در طراحي دو نوع تداخل قلمرو وجود دارد ،اول تداخل قلمرو يك منبع در
اجزاي سيستم و ديگري تداخل قلمرو اجزاي سيستم در يك محدوده مشخص كه هر دو مورد توجه هستند.

در بسياري از موارد امنيت ،ايمني و كنترل را با هم اشتباه ميكنند و بعضًا آنها را يكسان ميدانند.
درصورتي كه چنين نيست.

"امنيت ،درجه حفاظت از سيستم در مقابل دستيابي غير مجاز يا تخريب توسط
عناصرخارجي است".
ال وقتي يك سيستم نظامي قرار است داراي امنيت خوبي باشد ،يعني مكانيزمهائي بايد ايجاد شود
مث ً
تا افراد غير مجاز به اطالعات موجود در سيستم دست نيابند و همچنين اينگونه افراد نتوانند در سيستم
خرابكاري كنند.
"ايمني ،درجه تضمين عملكرد صحيح و مطمئن عناصر داخلي سيستم ،با توجه به
شرايط و عناصر محيطي است ،به نحوي كه افراد يا دارائيها را دچار آسيب نكند".
مثالً وقتي ميگوئيد يك اتومبيل داراي ايمني خوبي است ،يعني در هنگامي كه با سرعت زياد با
آن در حال حركت هستيد ،از عملكرد صحيح اجزاي آن اطمينان داريد .در حالي كه يك اتومبيل با ايمني
كم ،در چنين شرايطي ممكن است ناگهان دچار اشكال بشود (مثالً چرخ آن از بدنه جدا شود) و شما را
دچار آسيب كند.

 - 1كه نياز به توضيح بيشترى براى خوانندگان ايرانى و شهرنشين ندارد!
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امنيت ميگويد كه كسي از خارج اجازه دستيابي و تخريب را ندارد ،ايمني ميگويد خود سيستم
به شما آسيب نميرساند .امنيت و ايمني پارامترهاي كيفي و اعتباري هستند .اما "كنترل" عملي است براي
استحصال كيفيت.
براي رسيدن به امنيت بايد شرايطي ايجاد شود كه به اين شرايط" ،شرايط امنيتي" گوئيم" .شرايط
امنيتي ،مجموعه شرايط و حاالتي است كه بايد ايجاد شود تا امنيت سيستم در يك سطح قابل قبول قرار
گيرد" .براي رسيدن به ايمني نيز به شكل مشابه ،بايد شرايط ايمني ايجاد شود و "شرايط ايمني ،مجموعه
شرايط و حاالتي است كه بايد ايجاد شود تا ايمني در يك سطح قابل قبول قرار گيرد".
كنترل براي وارسي وجود يا عدم وجود اين مجموعه شرايط بكار ميرود .البته باز هم بايد توجه
داشت كه تنها كاربرد كنترل ،در تحقق امنيت و ايمني سيستم نيست و بسياري از كاربردهاي كنترل ،هيچ
ربطي به اين دو مقوله ندارد.

كنترل چيست؟ آيا وارسي كردن است؟ يا بازديد كردن؟ تعريف دقيق كنترل چيست؟ براي اينكه
يك سيستم به نحو مناسب فعاليت كند ،بايد بخشهاي مختلف آن شرايط مناسبي را دارا باشند .همچنين خود
سيستم بايد داراي شرايط عملكرد مناسبي باشد .سيستمي كه تمام اجزاي آن و مجموعه خود سيستم نيز داراي
شرايط مناسب باشد ،به عنوان يك سيستم با كيفيت مطلوب شناخته ميشود.
"كنترل ،توابعي است كه بوسيله ماشين يا انسان انجام ميشود و براي ايجاد سطوح
مختلف مورد نياز كيفيت سيستم بكار ميرود".
با توجه به اينكه كيفيت سيستم ،مجموعه شرايط و خصوصيات خاصي است كه يك سيستم بايد
داشته باشد تا به نحو صحيح عمل كند ،براي ايجاد كيفيت بايد اين مجموعه شرايط و خصوصيات مورد
توجه قرار گيرند تا در صورتيكه كاستي يا خللي در اين مجموعه شرايط وجود داشته باشد ،برطرف شود.
پس در نهايت كنترل ،وارسي شرايط و خصوصيات مورد نظر كيفيت سيستم است كه توسط ماشين يا انسان
يا توام انجام ميشود .كنترل ،اطمينان از بروز يا عدم بروز يكعمل با شرايط خاص است .اطمينان از انجام
يا عدم انجام عمل خاص ،شرايط خاص ،زمان خاص و ...در كنترل خالصه ميشود .ما كنترل ميكنيم كه
ببينيم آيا همه چيز در جاي خودش هست يا خير؟
در يك سيستم همه چيز بايد تحت كنترل باشد و هيچ عنصري خارج از محدوده كنترل وجود
نداشته باشد.
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"در هيچ حال نيستي و هيچ قسمتي از قر آن را تالوت نميكني و هيچ عملي را انجام نميدهيد ،مگر
اينكه ما گواه بر شما هستيم ،در آن هنگام كه وارد آن ميشويد ،و هيچ چيز در زمين و در آسمان از
پروردگار تو مخفي نميماند ،حتي به اندازه سنگيني ذرهاي ،نه كوچكتر و نه بزرگتر از آن نيست،
مگر اينكه در كتاب آشكار ثبت است".

"او كسي است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد ،سپس بر تخت قدرت قرار گرفت (و به
تدبير جهان پرداخت) ،آنچه در زمين فرو ميرود و آنچه از آن خارج ميشود و آنچه از آسمان نازل
ميگردد و آنچه به آسمان باال ميرود ،همه را ميداند ،و او با شماست ،هر جا كه باشيد ،و خدا به
آنچه انجام ميدهيد بينا است".

" آيا آن كسي كه موجودات را آفريده از حال آنان آگاه نيست؟ درحالي كه او (از اسرار دقيق) با خبر و آگاه است".

وقتي در يك سيستم ،قرار است عمل كنترل انجام شود ،بخشي از سيستم ميتواند اين وظيفه را بر
عهده بگيرد .اين بخش به عنوان زيرسيستم ،يا "سيستم كنترل" شناخته ميشود" .سيستم كنترل ،به عنوان
بخشي از يك سيستم بزرگتر (اصلي) ،مجموعهاي از رويهها و عناصر فيزيكي يا غيرفيزيكي است كه در
ارتباط با هم و ساير عناصر سيستم اصلي ،براي تحقق شرايط خاصي (كه اهداف و سازمان سيستم اصلي
اين شرايط را مشخص ميكند) فعاليت ميكند" .به عبارت سادهتر ،سيستم كنترل يك زيرسيستم از يك
 -1يونس 61
 -2حديد4
 - 3ملك 14

مبانی طراحی سیستم ها 205 /

سيستم اصلي است كه براي اينكه سيستم اصلي به اهداف خود برسد فعاليت ميكند .سيستم كنترل ،از
مجموعهاي از عناصر ،فعاليتها ،رويهها و سازماندهي خاص تشكيل ميشود.

 كنترل يك فرايند تصميمگيري است .در نقطه كنترل ،عامل كنترل با توجه به شرايط مطلوب و غير
مطلوب واكنش نشان ميدهد .اين واكنش با توجه به تصميمگيري كنترل در آن نقطه صورت
ميگيرد.

 هم توسط انسان انجام ميشود و هم توسط ابزار مكانيكي يا الكترونيكي يا سيستم رايانهاي.
 در سيستمهاي انساني معموالً بوسيله اعمال مقررات و قوانين و آئيننامهها انجام ميشود.
 در بسياري ازموارد رهيافتي است.

 عدم قطعيت .1در بسياري از موارد ،كنترل در سيستمهاي انساني ،مبتني بر اطالعات يا شرايط يا
خصوصيات غير قطعي است.

 حاصل يك استراتژي خاص است .يعني با يك استراتژي ،يك شكل از كنترل انجام ميشود و با
يك استراتژي ،شكل ديگر.

 گاه ساده و گاه پيچيده است.

با توجه به اهميت بحث كنترل ،و حجم مباحثي كه در اين زمينه ،تنها در كنترل سيستمهاي سازماني
 انساني و نرمافزاري مطرح است ،و با توجه به محدوديت حجم اين كتاب ،در اينجا رئوس برخي از نكاتمهمي كه در كنترل مطرح است براي آشنائي مختصر ذكر ميشود .بديهي است ،استفاده و بكارگيري هر
يك از اين نكات ،نيازمند تعمق كافي و درصورت نياز مراجعه به منابع مختلف است.
 كنترل داراي انواع مختلف است :

 oكنترل شرايط محيطي (كنترل وضعيت محيط نظير فشار ،رطوبت و ،..كنترل محيط
سيستم در هنگام نصب و پيادهسازي ،كنترل محيط انساني  -اجتماعي ،كنترل محيط
الكترونيكي و الكتريكي و...

Uncertainty - 1
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 oكنترل صحت اطالعات (ورود ،مبادله ،ذخيره).
 oكنترل كيفيت.
 oكنترل تطابق فناورانه.
 oكنترل سازگاري.
 oكنترل تداخل (وظايف ،عمليات ،منابع.)...،
 oكنترل امنيت (تخريب ،دستيابي).
 oكنترل ايمني.
 oكنترل مكان.
 oكنترل زمان.
 oكنترل عوامل فيزيكي.
 oكنترل حركت (كنترل در مورد حركتهاي ناخودآگاه مانند حفاظ يا نرده لب بام و .)...
 oكنترل تجهيزات.
... o

 براي كنترل ميتوان از ابزارهاي مختلف استفاده نمود :
 oحواس پنجگانه.
 oكنترل با استفاده از ناظر (شخص ناظر در محيطهاي انساني ،برنامههاي ماندگار در
محيطهاي 1نرمافزاري و)...
 oابزار ساخته شده براي كنترل (دماسنج و نظاير آن).
 oتابع كنترل (روالهائي براي انجام كنترل).
 oنرمافزار كنترل.
 oبخش يا واحد كنترل (در سازمانها ،نظير واحدهاي كنترل كيفيت محصول يا واحد
سيستمها).
... o

 براي انجام كنترل از شيوههاي مختلفي ميتوان سود برد :
 oكنترل ملموس يا غير ملموس.
Resident - 1

مبانی طراحی سیستم ها 207 /

 oكنترل مخرب يا غير مخرب.
 oكنترل .Offline , Online
 oكنترل كمي ،كيفي.
 oكنترل مستقيم ،كنترل غير مستقيم و مبتني بر عوارض.
 oكنترل از داخل ،از خارج.
 oكنترل كليشهاي (مبتني بر قانون و دستورالعمل).
 oكنترل رهيافتي (مبتني بر ديدگاههاي انسان كنترل كننده).
 oكنترل كليشهاي-رهيافتي (تلفيقي).
 oكنترل چشمي.
 oكنترل عملكرد با دادههاي آزمايشي.
 oكنترل عملكرد با دادههاي حقيقي.
 oكنترل آماري.
 oكنترل تصادفي.
 oكنترل مبتني بر احساس.
... o

 تكنيكهاي مختلفي براي كنترل وجود دارد :
 oكنترل پيشگيرنده (قبل از فعاليت).
 oكنترل هنگام فعاليت.
 oكنترل پس از فعاليت.
 oبهينهسازي مكانيزم كنترل در طي گذشت زمان.
 oبازخورد.1
 oجلسات كنترل و مرور.
... o

 كنترل در سطوح مختلفي ميتواند انجام شود .مثالً در يك سيستم فرودگاه و هواپيمائي
سطوح زير ميتواند وجود داشته باشد :
FeedBack - 1
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 oكنترل در سطح خلبانان.
 oكنترل پرواز.
 oكنترل تاسيسات.
 oكنترل هواپيما.
 oكنترل سوارشدن مسافران.
 oكنترل خدمات.
... o

 برنامهريزي كنترل داراي اهميت خاصي است .براي برنامهريزي و مديريت كنترل ،بايد منطق
خاصي ايجاد شود و سيستم خاصي براي سازماندهي و اعمال و مديريت كنترل ،تشكيل شود.
شيوههاي خاصي در مديريت و برنامهريزي كنترل اتخاذ شود .مثالً مديريت كنترل به صورت
متمركز يا توزيع شده انجام شود.

 كنترل در صورتي كه به طور صحيح انجام نشود ،ميتواند داراي عوارضي باشد .از جمله:
 oايجاد بوروكراسي.
 oآزار و زحمت كاربران.
 oانجام عمليات مفرط روزمره براي انجام كنترل.
 oاز دست رفتن خروجي سيستم يا كاهش كارائي.

وقتي از يك سيستم "خوب" صحبت ميكنيم ،بايد به نحوي مشخص كنيم كه خوب بودن و سيستم
خوب چيست .سيستم خوب ،سيستمي است كه داراي كيفيت باالئي باشد .براي شناسائي كيفيت يك سيستم،
پارامترهائي وجود دارند كه در صورت بررسي هر يك از اين پارامترها ،در مجموع ميتوان مشخص نمود
كه آيا سيستم داراي كيفيت مناسب هست يا خير .مهمترين اين پارامترها عبارتند از :
 قابليت پذيرش توسط كاركنان.
 مستندسازي شده.

 قابل آزمايش و ارزيابي .سيستم به گونهاي طراحي شده است كه امكان آزمايش و ارزيابي آن
با شيوههاي مشخص و قابل انجام وجود دارد.
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شكل -17-4يك سيستم با چسبندگي ضعيف
 درجه باالي چسبندگي 1رويهها و واحدها و منابع .چسبندگي در يك عبارت ساده يعنيپيوستگي
و تمركز عناصر موجود در سيستم براي انجام يك كار كامالً مشخص .هر چه افراد يك واحد
يا يك بخش از سازمان ،فعاليتهاي پراكندهاي انجام دهند ،چسبندگي آن سيستم كمتر است.
سيستمي داراي كيفيت مطلوب است كه درجه باالئي از چسبندگي را داشته باشد .شكل -4
 ،17يك سيستم با چسبندگي ضعيف را نشان ميدهد .در اين سيستم ،چند نفر در انجام چند
فعاليت ،طبق چند دستورالعمل مختلف و با استفاده از چند منبع مختلف دخالت دارند .مطلوب
آن است كه همه اجزاء و عناصر به صورت متمركز بر يك موضوع خاص فعاليت كنند.

 درجه پائين اتصال 2رويهها و واحدها و منابع .اتصال ،يعني ارتباط بين عناصر واحدها و بخشهاي
مختلف سيستم .هر چه اين ارتباط كمتر باشد ،كيفيت سيستم بيشتر است .هر چه واحدهاي
مختلف باهم ارتباط بيشتري داشته باشند ،انجام فعاليتها و عمليات سيستم مشكلتر ميشود.

Cohesion - 1
Coupling - 2
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شكل -18-4يك سيستم با اتصال باال
شكل  18-4نشان دهنده يك سيستم با اتصال باال است .شكل  19-4نشان دهنده يك سيستم
با اتصال ضعيف و چسبندگي قوي است .در چنين سيستمي ،طراحي به گونهاي انجام شده
است كه فعاليت واحدها از يكديگر تفكيك شده و هر واحد بر انجام فعاليت خود متمركز
است و ارتباط واحدها با يكديگر نيز در سطح حداقل است .پس در طراحي خوب بايد
بخشهاي مختلف را از يكديگر مجزا كنيم و عناصر يك بخش را براي انجام يك فعاليت
مشخص متمركز نمائيم.

 سازگاري .بخشهاي مختلف سيستم بايد با يكديگر تطابق و سازگاري داشته باشند .عدم تناقض.
 اقتصادي بودن.
 كارائي.
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 توليد سريع.

 امكانپذيري پيادهسازي.
 انعطافپذيري.

 داراي رويههاي منطقي و مبتني بر استدالل مشخص.
 قابل نگهداري.
 واحدمند.

 قابل اطمينان.
 شفاف.1

Visible-Transparent - 1

مبانی طراحی سیستم ها 212 /

شكل -19-4يك سيستم با اتصال و چسبندگي قوي
 ساده.

 در همه حالتها و شرايط و زمانهاي عادي ،پيك و اورژانسي ،خوب كار كند.
 يكپارچه.1

 داراي درجه باالي امنيت.
 داراي درجه باالي ايمني.

نكته قابل تذكر آنكه پارامترهاي كيفيت طراحي ،به عنوان معيارهاي ارزيابي يك سيستم نيز مطرح
شدهاند .معيارهاي ارزيابي ،مجموعهاي فراتر و وسيعتر از پارامترهاي كيفيت طراحي را تشكيل ميدهند.

Uniform - 1
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شكل -20-4وارسي و آزمايش

"وارسي ،جستجو در سيستم براي يافتن خطاها و اشكاالت سيستم است"" .آزمايش فرايندي
است براي كشف خطاها و اشكاالت سيستم بوسيله فعال كردن سيستم" .تفاوت آزمايش با وارسي در آن
است كه در وارسي براي يافتن اشكاالت ،سيستم را فعال نميكنيم .شكل  20-4اين دو را با هم در آزمايش
و وارسي يك اتومبيل مقايسه ميكند .آزمايش معموالً بر سيستم طراحي و پيادهسازي شده يا در حال
پيادهسازي انجام ميشود ولي وارسي در تمام مراحل از پيشنهاد پروژه گرفته تا امكانسنجي و پيداكردن
مشكل و تعيين نيازهاي سيستم و طراحي و پيادهسازي انجام ميشود.

آزمايش يكي از قسمتهاي پرهزينه توليد سيستم است و در تجزيهوتحليل و طراحي سيستمهاي
سازماني -انساني متاسفانه معموالً بسيار مختصر و سطحي انجام ميشود .در حاليكه اين يك مقوله كامالً مهم
است .نبايد صبر كنيم تا در سيستم پيادهسازي شده بعد از چند سال اشكال بوجود بيايد .بايد بدنبال اشكال
بگرديم .گاهي اوقات اشكال خود را مستقيمًا در سيستم طراحي شده نشان نميدهد .بلكه به مرور زمان،
قسمتي از فعاليت سيستم را مختل ميكند و معلوم هم نميشود كه اشكال از چه بوده؟ شكل  ،21-4مقايسهاي
بين كارائي و هزينه نگهداري سيستم را در دو حالت انجام ندادن يا ضعف آزمايش و وارسي و حالت انجام
مناسب وارسي در هنگام پيادهسازي نشان ميدهد .در صورتي كه در هنگام پيادهسازي سيستم ،آزمايش به
نحو مطلوب انجام نشود ،كارائي سيستم به مرور زمان افت كرده و سيستم را دچار مشكل ميكند و بتدريج
رويههاي غير رسمي ايجاد ميشود .هزينه نگهداري اينگونه سيستمها به مرور زمان افزايش پيدا ميكند ،زيرا
نگهداري سيستم با وجود مشكل در آن ،نياز به هزينه بيشتري دارد .اما در صورتي كه آزمايش و وارسي در
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شكل -21-4مقايسه هزينه و كارائي سيستم در طول زمان با انجام آزمايش يا بدون آن
هنگام پيادهسازي به نحو مطلوب انجام شود ،در ابتداي پيادهسازي با نمايان شدن اشكاالت سيستم ،كارائي
افت موقتي پيدا ميكند ،اما چون در ابتداي كار است و هنوز كار طراحان و تحليلگران به پايان نرسيده،
سيستم اصالح ميشود و بنابراين كارائي به تدريج افزايش پيدا ميكند .به همين دليل نيز در ابتداي نصب
سيستم ،هزينه مقداري افزايش مييابد ،اما پس از انجام آزمايش و وارسي و مشخص شدن مشكالت سيستم
و رفع آنها ،هزينه نگهداري سيستم نسبت به حالت قبلي بسيار پائينتر بوده ،زيرا سيستم دچار مشكالت
كمتري است.

وارسي و آزمايش سيستم ،بهتر است توسط تيمي مركب از افرادي كه در طراحي و تجزيه و تحليل
حضور نداشتهاند و افراد تيم طراحي و تجزيه و تحليل تشكيل شود .حضور دسته اول براي آن است كه دسته
دوم ،معموالً در وارسي ،همان اشتباهي را كه در زمان طراحي انجام داده بودند تكرار ميكنند.
وارسي به نوعي همان فعاليت تجزيه و تحليل است ،براي اينكه ببينيم آيا كار درست انجام شده
است يا خير.
آزمايش در سيستمهاي انساني-سازماني در يك دوره انجام ميشود .به اين دوره ،پيادهسازي
آزمايشي سيستم يا پيادهسازي آموزشي سيستم هم گفته ميشود .بحث آن در فصل چهارم از كتاب فرايند
عمومي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها مفصالً انجام شد .در اينجا ميخواهيم شيوه آزمايش را مورد بحث
قرار دهيم .به هر حال آزمايش سيستم همزمان با پيادهسازي سيستم و همگام با آن انجام ميشود و جداي از
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پيادهسازي نيست .مگر آنكه آزمايش به طريق شبيهسازي انجام شود كه در اين صورت بايد قبل از پيادهسازي
اينكار انجام شود.
در سيستمهاي انساني-سازماني ،آزمايش سيستم بسيار مشكلتر از آزمايش سيستمهاي مكانيكي يا
نرمافزاري است .در سيستمهاي مكانيكي يا نرمافزاري ،دستگاه يا نرمافزار ساخته شده را ميتوان به هر نحو
دلخواه آزمايش كرد .ولي يك سيستم انساني اينطور نيست .افراد و كاركنان ،تغييرات هر روزه ،تكرار
آزمايش ،بالتكليفي و امثال آن را تحمل نميكنند.
مهمترين خصوصيات آزمايش سيستمهاي انساني-سازماني عبارتند از :
 تكرار محدود

آزمايش را نميتوان با حاالت و شرايط مختلف تكرار كرد.

 مدت دوره آزمايش

مدت دوره آزمايشي نميتواند زياد طوالني باشد.

 شرايط محدود

هر شرايط دلخواه را نميتوان در سيستم آزمايشي ايجاد كرد.

 آزمايش بايد موازي با عملكرد سيستم قديم انجام شود.

 آزمايش متصل به استفاده از سيستم است .نميتوان يك سيستم را فقط به صورت آزمايشي
و با دادههاي غير واقعي آزمايش نمود.
نكتهاي كه در آزمايش مطرح است آنست كه آزمايش ابتدا عارضه مشكل را پيدا ميكند و براي
يافتن ريشه مشكل بايد وارسي انجام شود .در مرحله آزمايش از يافتن ريشه مشكل جلوتر نميرويم و برطرف
كردن آن را به تحليلگر و طراح ميسپاريم( .جلوتر توضيح بيشتري ارائه ميشود).

در سيستمهاي مكانيكي دونوع عيب وجود دارد :
 -1اشكال در طراحي .مثالً قدرت يك پمپبنزين در سرعتهاي باال اصوالً جوابگوي نياز موتور
اتومبيل نباشد.
 -2اشكال در قطعه .مثالً الستيك مكنده پمپ خورده شده و پمپ خراب شده است.
در سيستمهاي نرمافزاري دو نوع عيب وجود دارد :
 -1طراحي غلط .مثالً انتخاب نامناسب يك ساختمان داده براي يك كار خاص.
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 -2برنامهنويسي اشتباه .مثالً اشتباه در كد.
اما در سيستمهاي انساني سازماني عيبها خيلي دقيق قابل تعريف و طبقهبندي نيست .ولي ميتوانيم
از موارد زير به عنوان نمونه صحبت كنيم :

 برآورده نكردن نيازها .بصورتي كه يك فعاليت مورد نياز ،انجام نشود.

 كارائي انجام فعاليت .يك كار در يك مدت خاص انجام نشود يا هزينهاش بيش از حد الزم
باشد.

 خارج شدن از كنترل و بوجود آمدن بحران در عملكرد سيستم در صورت بروز شرايط خاص،
مثالً افزايش سريع مشتريان .در مورد شرايطي كه قابل پيشبيني باشد نه شرايط غير قابل
پيشبيني مثالً زلزله.

 عدم قابليت اطمينان سيستم از ديدگاه مشتري.
اصوالً هر چيزي را كه در تجزيه و تحليل سيستم به عنوان مشكل براي سيستم موجود مطرح كرديم،
در اينجا به عنوان مشكل براي سيستم جديد نيز مطرح است و وارسي و آزمايش همين را مشخص ميكند
كه آيا سيستم جديد ما نيز مشكالتي دارد يا خير.
نكته ديگري كه بايد در مورد آن صحبت شود ،مسئله خرابي است .بايد بين عيب و خرابي تفاوت
قائل شد .عيب در ماهيت سيستم بروز ميكند ،مثالً طراحي اشتباه يا در نظر نگرفتن خواستهها ،منجر به يك
عيب ميشود و عيب در طول زمان تغيير نميكند .اما خرابي ،بوجود آمدن نقص در فعاليت سيستم با توجه
به شرايط خاصي است كه پيش آمده و به مرور زمان است .مثالً اگر در يك سازمان ،بخشي از روالهاي
سيستم ،به مرور زمان يا با اعمال نظر مديريت تغيير كند ،خللي كه در رفتارهاي سيستم بوجود خواهد آمد
يك خرابي است .زيرا سيستم اين نقص را ندارد .بلكه بخشي از سيستم نقص پيدا كرده است .همانطور كه
در يك اتومبيل ،يك واشر ميتواند به مرور زمان خورده شود و آن چيزي كه در ابتدا بوده ،نباشد .بنابراين
روغن را از گوشههاي آن نشت داده و باعث ايجاد مشكل در كار موتور شود .در يك سيستم نيز تغييرهاي
خودسرانه همانند نشت پيداكردن يك واشر در موتور و يا دستكاري كردن يكي از اجزاي موتور منجر به
اشكال در كار سيستم ميشود.
درست است كه آزمايش در مرحلهاي انجام ميشود كه سيستم جديدًا در حال نصب است .ولي
همانطور كه يك قطعه جديدي كه بر موتور نصب ميشود ممكن است دچار نقص باشد (خريداران اتومبيل
نو حتمًا با آن برخورد كرده اند) .يك بخش نصب شده جديد سيستم در يك سازمان نيز ممكن است اشتباه
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(خالف آنچه در مستندات بوده است) پياده شود .بنابراين بايد اين مسئله نيز در آزمايش مورد بررسي قرار
گيرد كه آيا سيستم درست در تمام بخشها پياده شده يا خير و تنها به كنترل درستي طراحي خود سيستم اكتفا
نشود.

هدف وارسي يافتن خطاهاي شخص تحليلگر و طراح در سيستم است .ولي هدف اصلي آزمايش،
اثبات اين موضوع است كه سيستم دارد درست كار ميكند .در واقع عكس اين تعريف نيز ميتواند درست
باشد :
 -1سيستم را مجبور كنيم اشتباه كند.
 -2عامل اشتباه را بيابيم.
دو جنبه اصلي آزمايش و وارسي عبارتند از :
 -1آزمايش و وارسي عملكرد
آيا سيستم دارد درست كار ميكند؟ آيا سيستم خواستهها را درست عملي ميكند؟
 -2اعتبار سنجي
آيا سيستم دارد كار درستي انجام ميدهد؟ همان چيزي را انجام ميدهد كه بايد بدهد؟
آيا خواستهها درست تعريف شده؟

زمانيكه در سيستمهاي نرمافزاري و سيستمهاي مكانيكي از وارسي و آزمايش صحبت ميكنيم ،اين
دو كامالً قابل تفكيك هستند .يعني وقتي ميخواهيم آزمايش كنيم ،با وارسي كاري نداريم و فقط عملكرد
و خروجي سيستم را كنترل ميكنيم ،و وقتي وارسي انجام ميدهيم ،الزم نيست تا عملكرد سيستم را مورد
بررسي قرار دهيم .اين دو فعاليت كامالً مستقل هستند .اما وقتي صحبت از سيستمهاي انساني و سازماني به
عمل ميآيد ،بحث كامالً فرق ميكند .در اين سيستمها نميتوان عملكرد سيستم را بدون در نظر گرفتن
وارسي خود سيستم در هنگام كار انجام داد .در سيستمهاي مكانيكي و نرمافزاري ،عوامل عملكننده در
سيستم ،يك فعاليت خاص را بدون در نظر گرفتن تعداد بار تكرار و شرايط و ....انجام ميدهند .به عبارت
ديگر يك اتفاق و يك رخداد در چنين سيستمهائي قابل تكرار است و با فراهم آوردن همان شرايط قبلي
ميتوانيم آن رخداد را مجددًا مشاهده كنيم .در اينگونه سيستمها ،آزمايش ،خطا را مشخص ميكند و با
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وارسي در عملكرد سيستم ،ميتوان عامل خطا را يافت ،زيرا عامل خطا ميتواند در همان شرايط ،همان خطا
را مجددًا ايجاد كند .وقتي يك دستگاه الكترونيكي در آزمايش دچار مشكل ميشود ،شما آنرا از برق
ميكشيد ،درب آنرا باز ميكنيد و مدارهاي آنرا بررسي ميكنيد .يك سيستم نرمافزاري هم همينطور.
اما در سيستمهاي انساني چنين نيست .نميتوانيم يك بار سيستم را آزمايش كنيم و ببينيم مشكل
دارد و بار ديگر سيستم را مورد وارسي قراردهيم ،زيرا ممكن است مشكل در هنگام وارسي خود را نشان
ندهد .به عبارت سادهتر بايد در همان مرحلهاي كه آزمايش انجام ميشود ،وارسيهم در همان مرحله انجام
شود .همان لحظه كه مشكلي خود را نشان ميدهد ،در همان لحظه به بررسي عوامل آن در سيستم بپردازيم.
البته اين موضوع مطلق نيست .يعني گاهي اوقات در سيستمهاي انساني هم بايد اين دو را از هم
تفكيك كنيم و مسائلي است كه ميتوانيم مانند سيستمهاي مكانيكي با آنها برخورد كنيم .مثالً در مورد
چيدن ميزهاي كار كاركنان يك اداره و ترافيك حاصله اين موضوع مصداق دارد .ترافيك رفتو آمد بين
محلهاي كار قابل تكرار است .كما اينكه در مورد سيستمهاي مكانيكي و نرمافزاري نيز اين موضوع مطلق
نيست و در بسياري از اوقات ما مجبور هستيم كه در حين عملكرد آزمايشي سيستم ،داخل آن را وارسي
كنيم.

يك سيستم قابل اعتماد مشخص ميكند كه با چه احتمالي ،فعاليت يك سيستم درست است .مثالً
در مورد يك سيستم پستي ،اگر محمولههاي پستي را تعقيب كنيم و درصد اطمينان رسيدن محمولهها را
مشخص كنيم ،ميتوانيم بگوئيم كه آيا سيستم قابل اعتمادي داريم يا خير .افزايش قابل اطمينان نياز به هزينه
بيشتر و طراحي كاملتر دارد (شكل  .)22-4براي اندازهگيري قابليت اطمينان سيستم معيار مشخص و واحدي
را نميتوان ارائه نمود .معيارها بستگي به شرايط و خصوصيات سيستم مورد نظر دارد .مثالً در سيستم پست
معيارها ميتواند موارد زير باشد:

 احتمال مفقود شدن مرسوالت.
 زمان متوسط ارسال مرسوالت.

 زمان حداكثر ارسال مرسوالت.
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شكل -22-4نسبت قابليت اطمينان به هزينه سيستم
 كيفيت سالمت فيزيكي مرسوالت.
...

براي رسيدن به يك سيستم قابل اطمينان ،پس از تعيين معيارهاي اندازهگيري قابليت اطمينان،
آزمايش و اصالحات بايد تا جائي انجام شود كه سيستم به درجه مشخصي از قابليت اطمينان برسد .شكل -4
 23نشان ميدهد كه در يك چرخه بازخورد مثبت ،آزمايش و رفع نواقص به صورت مكرر ،منجر به
دستيابي به سيستم داراي قابليت اطمينان مطلوب خواهد شد .مثالً در مورد همان سيستم پست ،اگر در هر
بار آزمايش ،خطاهاي يافته شده برطرف ،و شيوهها اصالح شوند ،بتدريج اشكاالت سيستم از بين خواهد

شكل -23-4چرخه بازخورد مثبت -چرخه آزمايش براي رسيدن به قابليت اطمينان مناسب
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شكل -24-4چرخه بازخورد منفي -چرخه پيدا شدن خطاها
و اشكاالت سيستم به مرور زمان (بدون آزمايش)
رفت .در بعضي از سيستمها حتي در طول مدت عمر سيستم اين آزمايشها دائمًا بايد تكرار شود تا كارائي
سيستم افت پيدا نكند (نظير همان سيستم پست).
اما اگر اينكار انجام نشود وسيستم بدون انجام آزمايش (با اين تعاريفي كه در اين فصل مطرح شد)
نصب شود ،پس از مدتي فعاليت ،اشكاالت سيستم به مرور خود را به صورت مستقيم و يا غير مستقيم نشان
مي دهند .در اين صورت اعتماد به سيستم به مرور كم شده و قابليت اطمينان سيستم كاهش پيدا ميكند
(شكل  .)24-4در صورتي كه يك سيستم در هنگام پيادهسازي مورد آزمايش دقيق و مناسب قرار بگيرد،
بهتدريج اشكاالت موجود در سيستم برطرف شده و سيستم به سمت يك سيستم مطمئن حركت ميكند.

شكل -25-4ميزان خطاهاي سيستم در يك چرخه مثبت آزمايش
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شكل -26-4ميزان قابليت اطمينان سيستم در يك چرخه مثبت
شكل  25-4و  26-4نشان دهنده وضعيت چنين سيستمي در طي گذشت زمان است.اين حركت تلفيقي است
از جستجو و پيداكردن نواقص و رفع آنها.
اما در صورتي كه يك سيستم بالفاصله پس از طراحي نصب شود و آزمايش و وارسي كافي در
مورد آن صورت نگيرد ،در ابتدا تصور ما از سيستم آنخواهد بود كه اين سيستم ،سيستم خوب و قابل
اطميناني است زيرا خطاها به مرور زمان خود را ظاهر ميكنند .ولي پس از مدتي كه عوارض خطاها آشكار
شد بتدريج اعتماد به سيستم كاهش پيدا ميكند( .شكلهاي  27-4و .)28-4
متاسفانه در سيستمهاي انساني-سازماني ،خطاها و نقائص سيستم خود را نشان نميدهند ،بلكه به
مرور زمان عوارض اين مشكالت در سيستم ظاهر ميشود و اين ما را به اشتباه مياندازد .مثالً وقتي محيط

شكل -27-4ميزان خطاهاي آشكار شده سيستم در يك چرخه منفي
فيزيكي كار و محل قرار گرفتن ميزهاي كار در يك اداره درست طراحي نشده باشد ،عوارضي به شكل
پائين آمدن روحيه ،بدي برخورد با ارباب رجوع ،كاهش كارائي و ...بوجود ميآيد.
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شكل -28-4ميزان تغييرات قابليت اطمينان سيستم در يك چرخه منفي
قابليتاطمينان به عنوان معياري براي مدت آزمون است .آنقدر بايد آزمون ادامه پيدا كند كه قابليت
اطمينان سيستم به حد خاصي برسد.

 از نظر تعامل انجام عمليات ،فعاليتها ميتوانند به دو شكل برخط و دستهاي انجام شوند .برخط بودن
سيستم ،به معناي محاوره مستقيم و پيگيري كار توسط درخواستكننده نيست.

 در طراحي يك سيستم بايد به سازماندهي و مديريت زمان توجه زيادي شود .مفاهيمي نظير زمان
پاسخگوئي ،زمان انتظار ،زمان خالص عمليات ،سيستمهاي بالدرنگ ،اشتراك زماني ،مقاطع زماني
عملكرد و ارزيابي سيستم در اين موضوع بايد مورد توجه قرار بگيرند.

 مفهوم شبكه در سيستمهاي دستي نيز وجود دارد و به معناي مجموعهاي از عناصر است كه از طريق
يك مكانيزم ارتباطي خاص و قواعد ارتباطي مشخص با يكديگر ارتباط برقرار ميكنند.

 سيستمهاي متمركز ،اطالعات و عمليات را در يك نقطه تمركز ميدهند .در مقابل سيستم متمركز،
هم سيستمهاي مستقل غيرمرتبط قابل طرح است و هم سيستمهاي توزيعشده .در سيستمهاي توزيع-
شده ،دادهها و عمليات در بخشهاي مختلف سيستم به صورت مستقل قرار ميگيرد و ارتباطات بين
اجزاء از طريق قواعد و روالهاي ارتباطي انجام ميشود .توزيع يا تمركز عمليات در سه سطح قابل
اعمال است .توزيع يا تمركز دادهها و اطالعات ،توزيع يا تمركز عمليات ،توزيع يا تمركز كنترل و
تصميمگيري.
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 مقررات يك سيستم ،قوانيني است كه نبايد تغييري در آنها ايجاد شود و تغيير در آنها ،منجر به تغيير
رويهها و پديد آمدن رويههاي غير رسمي ميشود .اما تغيير پارامترها تغييري در ماهيت عمليات
سيستم ايجاد نميكند و تنها چگونگي انجام عمليات را تغيير ميدهد.

 در طراحي سيستم بايد به تعيين و تخصيص منابع توجه شود.تعيين و تخصيص منابع بايد با در نظر
گرفتن ضروريات و نيازها انجام شود ،به تفكيك عناصر و اجزاء صورت گيرد ،مصرف بهينه مورد
توجه باشد ،نه مصرف كم ،اختيار كافي براي استفاده از منابع وجود داشته باشد .تخصيص منابع،
مي تواند به شكل متمركز ،توزيع شده ،بصورت دائم و يا بصورت پارهاي انجام شود.

 در طراحي يك سيستم ،قلمروها يا محدودههائي از سيستم كه به يك منبع يا عنصر خاص تعلق
ميگيرد يا بالعكس ،بايد مشخص شود.

 در طراحي سيستم ،ايمني و امنيت و كنترل ،از عناصر مهم هستند .امنيت درجه حفاظت از سيستم
در مقابل دستيابي غير مجاز يا تخريب توسط عناصرخارجي است .ايمني درجه تضمين عملكرد
صحيح و مطمئن عناصر داخلي سيستم با توجه به شرايط و عناصر محيطي ،به نحوي كه افراد يا
دارائيها را دچار آسيب نكند .شرايط امنيتي-ايمني ،مجموعه شرايط و حاالتي است كه بايد ايجاد
شود تا امنيت -ايمني سيستم در يك سطح قابل قبول قرار گيرد .كنترل براي وارسي وجود يا عدم
وجود اين مجموعه شرايط بكار ميرود .كنترل توابعي است كه بوسيله ماشين يا انسان انجام ميشود
و براي ايجاد سطوح مختلف مورد نياز كيفيت سيستم بكار ميرود .سيستم كنترل ،به عنوان بخشي
از يك سيستم بزرگتر (اصلي) ،مجموعهاي از رويهها وعناصر فيزيكي يا غيرفيزيكي است كه در
ارتباط با هم و ساير عناصر سيستم اصلي ،براي تحقق شرايط خاصي (كه اهداف و سازمان سيستم
اصلي اين شرايط را مشخص ميكند) فعاليت ميكند .كنترل يك فرايند تصميمگيري است ،هم
توسط انسان و هم توسط ابزار انجام ميشود و حاصل يك استراتژي خاص است .كنترل داراي
انواع مختلفي از جمله كنترل شرايط محيطي ،كنترل صحت اطالعات ،كنترل كيفيت ،كنترل
سازگاري و كنترل امنيت ميشود .براي كنترل ميتوان از ابزارهاي مختلف نظير حواس پنجگانه،
شخص ناظر و ابزار استفاده نمود .كنترل ميتواند به شيوههاي مختلفي انجام شود ،از جمله  :كنترل
ملموس يا غير ملموس ،كنترل مخرب يا غير مخرب ،كنترل  Offlien , Onlineكنترل
كمي ،كيفي و  . ...همچنين كنترل ميتواند در سطوح مختلفي انجام شود.
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 براي تعيين "خوب" بودن يك سيستم از پارامترهاي كيفيت طراحي سيستم استفاده ميكنيم .از جمله
قابليت پذيرش ،مستندسازي ،قابليت آزمايش و ارزيابي ،درجه باالي چسبندگي ،درجه پائين اتصال،
سازگاري ،اقتصادي بودن ،كارائي و نظاير آن.

 وارسي و آزمايش براي تعيين صحت و اعتبار سيستم طراحي و پيادهسازي شده انجام ميشود.
مهمترين خصوصيات آزمايش سيستمهاي انساني-سازماني را ميتوان در تكرار محدود ،مدت دوره
آزمايش ،شرايط محدود ،موازي بودن با عملكرد سيستم قديم و متصل بودن به استفاده از سيستم
دانست .در سيستمهاي انساني سازماني عيبها خيلي دقيق قابل تعريف و طبقهبندي نيست .ولي
ميتوان از مواردي نظيربرآورده نكردن نيازها ،كارائي انجام فعاليت ،خارج شدن از كنترل و بوجود
آمدن بحران و عدم قابليت اطمينان سيستم نام برد .هدف وارسي ،يافتن خطاهاي شخص تحليلگر و
طراح در سيستم است .ولي هدف اصلي آزمايش ،اثبات اين موضوع است كه سيستم دارد درست
كار ميكند .دو جنبه اصلي آزمايش و وارسي عبارتند از آزمايش و وارسي عملكرد و اعتبار سنجي.

 سيستمهاي دستهاي

 كنترل

 زمان خالص عمليات

 وارسي

 سيستمهاي توزيع شده

 فضا

 زمان انتظار

 عوامل سازماني

 شبكهها

 سيستمهاي برخط
 اشتراك زماني

 سازمان
 محيط سازمان
 قوانين و مقرارت

 سيستمهاي متمركز

 ايمني

 تعامل

 كيفيت

 زمان پاسخگويي

 قابليت اطمينان

 سيستمهاي بالدرنگ

 بايگاني

 ارتباطات

 رابط كاربر

 تخصيص منابع

 سيستمهاي جامع مكانيزه
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 فرم ها

 پارامترهاي سيستم

 سيستمهاي مكانيزه

 امنيت

 تجهيزات
 پيچيدگي

 قلمروها

 آزمايش

 انتشارات-  تجزيه و تحليل سيستمهاي اداري-  ترجمه تيمور كوشا-  لين س اون،م.  فيفنر جان- ]70[فلن
.1370 - دانشگاه اصفهان
 انتشارات دانشگاه علم و صنعت-  تحليل و طراحي سيستمها در مهندسي نرمافزار-  پارسا سعيد- ]77[پاس
.1377 - ايران
-  انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائي-  تحليل و طراحي نظامهاي كامپيوتري-  جهاني محمود- ]76[جهم
.1376
- تنگناهاياجتماعي در مكانيزاسيون و توسعه سيستمهاي كامپيوتري در سازمانها- مجيدي اردوان- ]76[مجا
.1376 - 137  شماره- گزارش كامپيوتر
.1372 -  نشر اتحاد-  سيستمهاي اطالعاتي-  مومني هوشنگ- ]72[موم
09]چBBW[ - 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.
39]اELK[ - 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 detneirotcejbO - llaH ecitnerP, 6991.
69]ءFOH[ - 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.

 -1ليستي از مزايا و معايب و كاربردهاي سيستمهاي برخط و دستهاي تهيه كنيد.
 -2نمونههائي از سيستمهاي بالدرنگ در محيطهاي غير مكانيزه ذكر كنيد (مثالً سيستم اتاق عمل
بيمارستان).
 -3قواعد و مقررات ارتباطات بين سيستمهاي مختلف در يك سيستم جامع توزيع شده ،بايد داراي
چه خصوصياتي باشد.
 -4تفاوت امنيت و كنترل در چيست؟
 -5سطوح مختلف امنيتي را در يك سيستم سازماني مشخص كنيد.
 -6در مزايا و معايب يك سيستم جامع بحث كنيد.
 -7معيارهاي ارزيابي طراحي با معيارهاي كيفيت سيستم چه ارتباطي دارند ؟
 -8جايگاه انواع سهگانه عدم قطعيت كه در فصول گذشته مطرح شد را در موضوع كنترل ،مورد
بحث قرار دهيد.

 -1سطوح مختلف امنيتي را در يك سيستم سازماني مشخص كنيد.
 -2طرح يك سيستم جامع مكانيزه  -دستي را در چند سازمان به صورت طراحي اجزاء اصلي و
ارتباطات آنها تدوين كنيد.
 -3طرح يك سيستم توزيع شده را در يك سازمان تدوين كنيد و در ابعاد و جوانب آن بحث كنيد.
 -4عواملي كه باعث پيچيدگي ميشود را در طرحهائي كه تا كنون ارائه كردهايد مورد بحث قرار
دهيد .آيا ميتوانيد اين طرحها را به شكلي سادهتر و بدون پيچيدگي ارائه كنيد؟
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پس از معرفي طراحي سازمان ،برخي از جوانب طراحي محيط ،نظير طراحي فرمها و طراحي محيط
سازمان و طراحي فضا مطرح شده و پس از آن نيز مباحث مربوط به مكانيزاسيون سيستمها و خصوصيات و
نكاتي كه در اين رابطه مطرح است مورد بحث مختصر قرار ميگيرد.
در انتهاي فصل يك بررسي موردي در مورد يك سيستم جامع بيمارستاني ،براي آشنائي با
سيستمهاي جامع مكانيزه ذكر ميشود.

برخي از مباحث كه در تجزيه و تحليل سيستم كاربرد بيشتري دارند و در ساير كتابهاي مهندسي
نرمافزار نيز مطرح نميشوند ،بيشتر و مفصلتر مطرح شده است ،از جمله اصول طراحي فرمها و فضا و...
همچنين برخي از مباحثي كه در كتب ديگر اين رشته و عمدتًا كتب درس مهندسي نرمافزار مطرح ميشوند
در اين فصل مطرح نشده و به آن كتب ارجاع داده شده است.
همانند فصول قبلي مطالعه و درك بررسي موردي انجام شده از اهميت خاصي برخوردار است.

 -1-5طراحي سازمان
 -2-5طراحي محيط
 -3-5طراحي سيستمهاي مكانيزه
 -4-5عوامل انساني در مكانيزاسيون سيستمها
 -5-5پيچيدگي در طراحي سيستمها
 -6-5بررسي موردي يك سيستم جامع مكانيزه
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يكي از جنبههاي طراحي سيستم ،طراحي سازمان است .البته سيستم ،خود جزئي از سازمان است.
اما منظور از طراحي سازمان ،طراحي عناصر و خصوصياتي است كه در تشكيالت اداري سازمان مطرح است.
برخي از مواردي كه در طراحي سازمان بايد مشخص شوند عبارتند از :
 سياستهاي درازمدت ،ميانمدت و كوتاه مدت.
 طراحي چارت سازماني.
 شرح وظايف كاركنان.

 رويههاي حقوقي و قانوني.

 نظام پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل.
 رويههاي تامين و پشتيباني پرسنل .رويههاي وام ،تعاوني كاركنان ،غذاخوري ،تعاوني مسكن،
باشگاه و....

 رويههاي كنترل و ارزيابي نيروي انساني.
 رويههاي تشويق  -تنبيه پرسنل.
 طبقه بندي مشاغل.

 رويههاي انتخاب و استخدام.
 رويههاي انتخاب شخص براي تصدي يك شغل .چه اشخاصي و با چه خصوصياتي ميتوانند
عهدهدار يك شغل خاص گردند.

 رويههاي تنظيم و ارائه و بررسي گزارشها توسط پرسنل.
 آئيننامهها.

 دستورالعملهاي انجام فعاليتهاي سازمان.

 دستورالعملها و برنامه زمان بحران (در زمان ايجاد بحران چه عملياتي بايد انجام شود).
 روشهاي بايگاني اسناد (كامپيوتري يا دستي).
 رويههاي ماموريت پرسنل.
... 
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از موارد مهم طراحي ،طراحي محيط است .براي اينكه سيستم به نحو مناسبي فعاليت كند ،بايد
محيط و شرايط محيطي مناسبي براي آن فراهم گردد .خداوند وقتي حضرت ابراهيم عليه السالم به مكه
مباركه وارد شد و فرمان يافت كه خانه كعبه را بنا كند ،از خداوند خواست كه محيط اينجا را براي زندگي
مناسب گرداند :
"پروردگارا ،اين شهر را محل امن و آسايش قرار ده و اهلش را كه به خدا و روز قيامت ايمان آوردهاند،
از ثمرات (گوناگون) روزي ده".

محيط يك سيستم متشكل از شرايط و عناصري است كه بدنه ظاهري و بيروني سيستم را تشكيل
ميدهند .مواردي نظير چگونگي قرار گرفتن اتاقها ،رنگ اتاقها ،شماي ظاهري ساختمان جزء مواردي هستند
كه در طراحي محيط مشخص ميشوند .اما برخي موارد ديگر نيز نظير طراحي بايگاني ،طراحي فرمها و نظاير
آن نيز در طراحي محيط گنجانده ميشود .طراح بايد محيط سيستم را به نحو مطلوب طراحي كند .برخي از
موارد طراحي محيط در اينجا مختصرًا مورد بحث قرار ميگيرند.

برخي مسائلي كه در بايگاني مطرح هستند عبارتند از :


در طراحي بايگاني اسناد سازمان ،بايد مشخص شود:
 oسازماندهي بايگاني چگونه باشد.
 oروش دستيابي به بايگاني چگونه انجام ميشود.
 oمحل بايگاني كجا باشد.
 oشكل داخلي محل بايگاني و قفسهها و ميزها چگونه باشد.
 oشرايط فيزيكي محل بايگاني از نور و حرارت و ...چگونه بايد باشد.
 oمديريت و اداره بايگاني چگونه انجام ميشود.



... o
امنيت بايگاني

 - 1بقره126
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 oاز نظر دستيابي غير مجاز و دستكاري.
 oاز نظر سرقت.
 oاز نظر پوسيدگي به مرور زمان.
 oاز نظر خورده شدن توسط جانوراني نظير موريانه و بيد.1


 oاز نظر آتشسوزي و حوادث.
نوع بايگاني
 oكامپيوتري


توزيعي يا متمركز.



كد ،متن ،صوت ،تصوير....،



شبكهاي يا مستقل.



محاسبه حجم بايگاني.



...

 oدستي





توزيعي يا متمركز.



محاسبه حجم بايگاني.



طبقهبندي.



...

آموزش متصديان بايگاني و دستورالعملهاي مربوط به آن.

برخي مسائلي كه در طراحي فرمها مطرح است :



هدف فرم.
نوع فرم :

 - 1و بز!  -در جرايد سال  1376خبرى درج شده بود ،مبنى بر آنكه يك بز متعلق به سرايدار يك اداره،
پرونده بازنشستگى شخصى را خورد!.
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 oفرم ثبت اطالعات.
 oفرم جمعآوري اطالعات.
 oفرم نظرخواهي.
 oفرم طرح و ريشهيابي مشكل.



... o
زمان تهيه فرم.
مكانيزم گردش فرم.



مكانيزم بايگاني و محل فرمها.



مكانيزم استخراج اطالعات از فرمها.



فيلدهاي اطالعاتي.



دستورالعمل پركردن فرمها.



روش نمايش فرمها (ظاهر فرم).



مكانيزمهاي فرمهاي ادواري.



وجود مجموعه فرمهاي موجود در كل سازمان.



فرمهاي بدون فرمت 1و نامهها.




واحدهائي كه فرمها را تهيه ميكنند.
شيوه پركردن فرمها (مداد  -خودكار  -تايپ  -مهر .)....-



مدت اعتبار در بايگاني.



دوره آزمايشي فرم و اصالحات بعدي.



طريقه پركردن فرم (تستي  -تشريحي).



اثبات نياز به اين فرم (اگر نباشد چه اتفاقي ميافتد؟).



اثبات نياز به تكتك فيلدهاي فرم.




مسئله بهنگام بودن 2اطالعات فرمها بخصوص در سيستمهاي دستي.
بررسي امكان ادغام يا تفكيك فرمها.

Free Format - 1
Update - 2
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كدگذاري فرمها.
...

 فرمهاي بدون فرمت و نامهها بايد به حداقل برسد.
 انواع پرسشنامهها و فرمها :

 oفرمهاي بايگاني .اين فرمها حتياالمكان فشرده هستند.
 oفرمهاي جمعآوري اطالعات و استخراجي .اين فرمها داراي فضاي بيشتري
هستند و فشرده نيستند ،پس از انجام استخراج معموالً دور ريخته ميشوند.

 به همراه فرم يا در باالي فرم ،دستورالعمل تكميل فرم ذكر شود .ازجمله در فرمها نوع اقدام
و عملي كه براي پركردن فرم بايد انجام شود ،توضيح داده شود .مثالً :
"از مربعهاي پاسخ تنها يكي را با ضربدر مشخص كنيد".

 فرمهاي پرشده نمونه در معرض ديد افرادي كه قرار است فرم را تكميل كنند قرار داده شود.
 فرمها قبل از آنكه رسمًا مورد استفاده قرار بگيرند ،آزمايش شوند.

 سئواالت مهمتر يا سئواالتي كه پاسخ به آنها سادهتر و كوتاهتر است در ابتداي فرم و بقيه در
انتها نوشته شوند (بخصوص در فرمهاي جمعآوري اطالعات).

 ارزش فرم به ارزش زمان پركردن آن توسط كاربر و ورود اطالعات آن به كامپيوتر بستگي
دارد.

 اطالعات فرم بايد از راست به چپ و از پائين به باال چيده شده باشند.

 در كسب اطالعات ،جهت گيري سئواالت مهم است .مثالً براي اين موضوع چه سئواالتي
الزم است پرسيده شود و چه سئواالتي الزم نيست.

 هدف يا وظيفه فرم در آن ذكر شود.

 عنوان فرم و عنوان واحد يا واحدهاي مربوطه در آن قيد شود.

 عنوان واحدهاي استفاده كننده قيد شود (در صورتي كه واحدهاي خاصي از آن استفاده
ميكنند .مثالً فرم گزارش واحدهاي فني).

 جدول بندي مناسب و تقسيم بندي مناسب فيلدها در فرم صورت گيرد.
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 تعداد نسخههاي فرم و اينكه به كجاها داده شود و ذكر صاحب موضوع هر برگه در هر
نسخه انجام شود.

 از جمالت رسا و واضح استفاده شود.

 هر سئوال بايد به موضوع واحدي اشاره كند.
 سئواالت قابل تفسير نباشند.

 سئواالت بايد طبقهبندي شده و دستهبندي شده باشند.

 سئواالت بايد به همديگر و به موضوع كلي ربط داشته باشند.
 وقتي كاربر اپراتور ،اطالعات را مستقيمًا از روي يك فرم كاغذي به كامپيوتر وارد ميكند،
فرم كامپيوتري بايد دقيقًا شبيه همان فرم كاغذي باشد.

 قسمتهائي از صفحه نمايش كه براي ورود اطالعات استفاده نميشود ،نبايد توسط كاربر
قابل دستيابي باشد.

 به كاربر اجازه دهد كه بين فيلدها به سادگي و راحتي حركت كند و مثالً مجبور نباشد كه
حتمًا يك فيلد خاص را پر كند تا از آن خارج گردد.

 تنظيم خودكار متون وارد شده و كوچك و بزرگ كردن حروف و تنظيم به چپ و راست
و تاريخ و ....انجام شود.

 به كاربر اجازه دهد از بخش ورود اطالعات خارج شود ،بدون آنكه همه اطالعات را تكميل
كرده باشد.

 هيچگاه اطالعاتي را كه جاي ديگري در بانك اطالعاتي موجود است ،توسط كاربر وارد
نشود .فقط كليد دستيابي به اطالعات و اطالعات جديد وارد شود.

 مقادير پيشفرض در فيلدهاي دادهاي گذاشته شود.
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 به فرمهاي مستندات گردشي توجه كافي مبذول شود .مستندات گردشي،1مستنداتي هستند
كه از يك سيستم خارج ميشوند (چاپ ميشوند) و در سيستم ديگر وارد ميشوند .مثل
سند خريد در بخشهاي حسابداري و خريد و انبار.2
 محدوده مقادير ورودي ،جلوي آن نوشته شود .مثالً (.)20-1

 حتي االمكان از حالتهاي انتخابي (چكمارك  -منوئي) استفاده شود.
 از حالتهاي نامفهوم و نوشتههاي رمزي مثل نوع اول ،نوع دوم و ...حتياالمكان اجتناب
شود.

 به كاربر ،در انتهاي فرم پيشنهاد شود كه اطالعات فرم را يكبار ديگر كنترل كند .حتي در
فرمهاي حساس ،دو امضاء از كاربر گرفته شود .بعد از امضاء اول ،كنترل و سپس امضاء
دوم صورت گيرد .در اينگونه موارد توضيحات مربوط براي كنترل مجدد بايد بين محل دو
امضاء باشد.

 از روشهاي كنترلي نظير وارد كردن جمع مقادير و ...استفاده شود.
 اطالعات وارد شده توسط كاربر را به حداقل برسانيد.

 متنهائي كه كاربر بايد بنويسد را به حداقل برسانيد و خالصه كنيد .مثالً اگر بايد جملهاي
بنويسد و فقط يك كلمه از جمله براي شما اهميت دارد ،بهتر است كه جمله را چاپ كرده
و جاي آن كلمه ،نقطه چين قرار دهيد.

 مكانيزم اصالح فرمهاي ورودي ثبتشده را در سيستم تعبيه كنيد.

 در صورتي كه پرسشنامه با دستگاههاي خودكار استخراج ميشود ،مسائل فني مربوطه،
كامالً در نظر گرفته شود.
 بسياري از فرمها مستلزم اين هستند كه هم ورودي باشند و هم خروجي.

Turnaround Document - 1
2

 -بايد سعى شود ،اصوالً چنين فرمهائى وجود نداشته باشند و عمليات مبادله اطالعات ،بدون دخالت

اپراتور و مستقيمًا توسط سيستمهاى كامپيوترى انجام شود.
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 فرمهاي ورودي معموالً يك فرم چاپي است كه الزم است تا كاربر محلهائي از آن را به
طريقي استاندارد تكميل كند.

 فرمهاي ورودي معموالً براي ورود اطالعات به سيستم استفاده ميشود.

 اگر فرمهاي ورودي خوب طراحي نشده باشند ،خروجيها هم خوب نخواهند بود.1

 در يك فرم ورودي ،هفت جزء اصلي كه هر فرم بايد داشته باشد عبارتند از (پس از نامخدا)
:
 oعنوان.
 oشناسه و دستيابي (براي دستيابي در بايگاني).
 oدستورالعمل تكميل فرم.
 oبدنه اصلي فرم.
 oجمعبندي.
 oامضاء و كنترل.
 oتوضيحات.
شكل ،5-1محل اين عناصر در فرم را نشان ميدهد.

 عناصري كه در فرم درج ميشوند ميتوانند از انواع مختلف باشند )2-5(.از جمله :
 oنوشته ساده با عنوان ساده.
 oنوشته ساده با عنوان در زير خط.
 oنوشته ساده در مستطيل ساده.
 oنوشته مقطع در مستطيل مقطع.
 oروش محدوده مقادير ثابت.
 oروش محدوده مقادير نادقيق 2با پاسخهاي كراني (محدوده يا محل
نسبيعالمت زده ميشود).
 oانتخابي (تستي).
 oجدول.
GIGO -Garbage In Garbage Out - 1
Fuzzy - 2
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شكل -1-5هفت جزء اصلي يك فرم نمونه ][PCC90

 oفضاي باز.
 oسئواالت با پاسخ كراني.

 عناصر بايد به گونهاي باشند كه براي پر كردن از باال به پائين ،يك مسير مناسب داشته باشد.
نه آنكه دائم برود باال و بيايد پائين.

 در فرمهائي كه مطالب زيادي سئوال ميشود ،مطالب دسته بندي شوند .شكل  ،3-5نمونهاي
از اين دسته بندي را نشان ميدهد.

 چهار دستورالعمل براي طراحي فرمهاي ورودي [: ]PCC90
 -1مطمئن شويد كه فرم به سادگي قابل تكميل است .اين سادگي بيشتر ،براثر قرار
گرفتن عناصر در محل مناسب حاصل ميآيد.
 -2فرم به گونهاي طراحي شود كه با تكميل كردن آن ،مطمئن باشيد كه تمام اطالعات
الزم بدست آمده است.
 -3تا حد ممكن فرم جذاب و مناسب باشد.
 -4مطمئن باشيد كه اين فرم با كاربرد آن تناسب كامل دارد.
 انواع طرق خروج اطالعات
 oگزارشهاي چاپي.
 oفرم اطالعات چاپي.
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شكل -2-5انواع روشهاي درج عناصر در فرم ][PCC90

 oصفحه نمايش.
 oفرماطالعات دستي.
 oگزارش كتبي دستي.
 oگزارش و ارائه شفاهي (فرمها و نمودارهاي ديواري و.)...

 خروجي اطالعات بايد بستگي به نياز كاربر باشد .نه اينكه از نظر فني امكان توليد آن وجود
داشته باشد.

 شكل خروجي بايد با خصوصيات كاربر تطابق داشته باشد و براي همان كاربر طراحي شده
باشد .نه آنكه شكل اطالعات داخل سيستم باشد.

 بايد بدانيم چه مقدار اطالعات بايد به كاربر داده شود .اضافه يا كم داده نشود .مثالً وقتي
كاربر اطالعات يك ماه فروش را نياز دارد ،اطالعات تمام سال را به وي ندهيم.

 از رسانه مناسب براي خروجي استفاده كنيم(كاغذ ،صفحه نمايش.)...،
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شكل -3-5نمونهاي از دسته بندي اطالعات فرم
 استفاده از رسانههاي مختلف امكان پذير باشد .همچنين محدودههاي مختلف توسط كاربر
قابل انتخاب باشد .خروجي انعطاف پذير باشد و كاربر بتواند با توجه به نيازها ،حالتهاي
مختلف را انتخاب كند .در صورت امكان توليد كننده گزارش 1وجود داشته باشد.

 در پريودهاي زماني مشخص ،تهيه شود( .روزانه ،هفتگي ،ماهانه .)...،از نامنظم بودن
خروجيها اجتناب شود .استراتژي خاصي براي خروجيها از نظر زماني بايد وجود داشته
باشد.

 استراتژيهاي خاص از نظر مكاني براي خروجيها بايد وجود داشته باشد .هر كس ،در هر
جائي خروجي نگيرد .مثالً فقط بخش خاصي اجازه چاپ يك فرم را داشته باشد .به عنوان
مثال برگه انتخاب واحد دانشجو ،فقط در اداره آموزش دانشكده قابل چاپ باشد.

 مشخصات عمومي نظير نام سازمان ،تاريخ چاپ ،محدوده اطالعات مورد چاپ و نظاير آن
حتمًا در برگ گزارش چاپ شود.

 مكانيزمهاي خاصي براي چاپ گزارش در صفحههاي متوالي وجود داشته باشد و عناوين
صفحهها و شماره صفحه به نحو مناسب مشخص شود.
Report Generator - 1
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 گزارشها و فرمهاي خروجي بايد با توجه به سئواالت زير طراحي شوند [:]PCC90
 -1چه كسي از اين خروجي استفاده ميكند؟
 -2چه تعداد از كاربران از اين فرم استفاده ميكنند؟
 -3كجا از اين خروجي استفاده ميشود؟
 -4چه موقع از اين خروجي استفاده ميشود؟
 -5چه مدت از خروجي استفاده ميشود؟ (مثالً اگر چندين سال الزم است تا بايگاني شود
به شكل ميكروفيلم باشد).
 -6چه قوانين و مقررات خاصي در مورد خروجي بايد وجود داشته باشد؟ (استاندارد،
اندازه كاغذ خروجي و.)...
 -7در چه شرايط محيطي خروجي مورد استفاده قرار ميگيرد؟ (در فضاي باز و خيابان
توسط پليس راهنمائي و رانندگي ،در اتاق كار ،در محل كارگاه و توسط تكنيسنها
و .)....نوع خروجي بايد متناسب با آن محيط باشد.
 سازگاري.
 دقت.

 كارائي و موثر بودن سئواالت.
 سادگي در فهم.

 سادگي در جملهبندي.
 سادگي در استفاده.

 در فرمهاي نظرخواهي و فرمهاي طرح مشكل ،طريقه طرح سئواالت بايد به گونهاي باشد
كه ما را به حل مشكل برساند .اطالعات و سئواالت فرم كالً بايد هدف خاصي را دنبال
كنند.
 وزن و نوع كاغذ مناسب باشد.

 اندازه و قطع مشخص داشته باشد.
 رنگها داراي معاني خاص باشند و به نحو مطلوب استفاده شوند .هم رنگ كاغذ و هم
رنگ نوشتهها.
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 دوام كاغذ مناسب استفاده آن باشد.

 وضع ظاهري و عمومي مناسب و موزوني داشته باشد.
 فرمهاي كامپيوتري يا كاغذي در جاي مناسب استفاده شوند.

 در بكارگيري فيزيكي از فرمها ،براي افرادي كه دائمًا با فرمهائي سروكار دارند،
تختهزيردستي و برگهدانهاي خاص ايجاد شود .همچنين قفسههاي فرم به شكل مناسب در
محلهاي مناسب ايجاد شود.

برخي از نكاتي كه در طراحي و تقسيم بندي و تخصيص فضا مطرح است عبارتند از:

 واحدهائي كه مكمل يكديگرند و يا باهم كار ميكنند در بخشهاي مجاور هم در ساختمان
قرار داده شوند.
گاهي اوقات پراكنده كردن واحدها در ساختمان به شكل سلسله مراتبي و مبتني بر

چارت سازماني روش مناسبي نيست .مثالً سازماني كه سه بخش الف ،ب و ج دارد و يك
واحد از بخش الف با واحدهاي بخش ب بيشتر مبادله اطالعات دارد تا با واحدهاي ديگر
بخش الف ،بهتر است در كنار واحدهاي ب قرار گيرد ،و تقسيمبندي بدين شكل كه واحدهاي
بخش الف در طبقه اول ،واحدهاي بخش ب در طبقه دوم و واحدهاي بخش ج در طبقه سوم،
بدون در نظر گرفتن ارجاعات آنها كار درستي نيست.

 مديران حوزه سرپرستي ،نزديك واحدهاي تحت كنترل خود قرار داشته باشند.
 دفاتري كه مورد مراجعه عموم است ،نزديك درب ورودي و طبقات همكف قرار بگيرند.
 تعيين محلهاي دور از رفت و آمد براي كارهاي محرمانه و خصوصي و شخصي پرسنل.

 محلهائي نظير آبدارخانه و دستشوئي دور از هم و هر دو دور از معابر اصلي و در گوشهها
قرار داشته باشند.

 غذاخوري در محلهاي دلباز نظير طبقه باالي ساختمان قرار داشته باشد.
 توجه به وجود پله و دوري از دسترس براي مراجعان مسن و معلول.

 به حداقل رساندن تعداد دفاتر خصوصي و پارتيشنهاي بلند ،زيرا اينگونه دفاتر ،مديريت و
سرپرستي را مشكل ميكند و هزينهها را افزايش ميدهد و فضا را زيادتر مصرف ميكند.
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 وجود محلهائي براي جلسه و كالس ،بصورتي كه اشخاصيكه به آن محل نياز دارند ،در
مواقع لزوم بتوانند از آن استفاده كنند .اين محلها هم به صورت مشاع براي استفاده اغلب
پرسنل و هم به صورت اختصاصي براي پرسنلي كه سروكار بيشتري با جلسات دارند ايجاد
شود.

 اختصاص محلهاي روشن و نورگير به محل كار كارمندان و محلهاي بدون پنجره به
بايگاني.

 محل استقرار پرسنل بايگاني ،خارج از محوطه اصلي بايگاني.
 تامين نور و تهويه مناسب براي كليه بخشها و محوطه بايگاني.

 سيستمهاي ايمني و تشخيص حريق در كليه بخشها و محوطه بايگاني.
 در نظر گرفتن موارد ايمني نظير آتش خاموش كنها ،محل كنتورهاي برق ،دزدگير و
... 

 جداكردن بخشهائي كه كاركنان آن نياز به سكوت و آرامش دارند از بخشهاي شلوغ و در
معرض رفت و آمد عموم.

 تعيين وضعيت چيدن اتاقها با توجه به بار ترافيكي -موقعيت پلهها و آسانسور و...
 استفاده از روشهائي چون آسانسورهاي حمل بار و نامه و ....و سيستمهاي مكانيزه مبادله و
مكاتبات براي كم كردن حجم مبادالت و مراجعات.

 در نظر گرفتن مسئله شبكه كامپيوتري در تخصيص فضا.
 در نظر گرفتن مسئله ترافيك در هنگام آغاز و پايان ساعت كاري و محل كارت ساعتزني.
 در نظر گرفتن زيبائي و نظافت محلها.

 در نظر گرفتن زيبائي و تشريفات ويژه براي مشترياني كه مراجعين خاص دارند و اين
تشريفات براي وجهه و اعتبار سازمان داراي اهميت باشد (مانند وزارت امورخارجه يا
بخشهاي بازاريابي سازمان).

 در نظر گرفتن شرايط اقليمي.

 در صورتي كه بخواهيم ساختمان جديدي را بنا كنيم ،عالوه بر تمام مسائل فوق ،توجه به
مسائل معماري و تاسيساتي به صورت مناسب با سازمان.

 توجه به مسئله پاركينگ كاركنان و مشتريان.
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 توجه به مسائل اعمال كنترل و نظارت در فضاي سازمان.
 توجه به محل استقرار تجهيزات.

 استفاده از روشهاي معمول در بدست آوردن مسير مراجعات و ترافيك حركت و بدست
آوردن فراواني كار در هنگام مطالعه سيستم و تعيين مشخصات فضاي كار و استفاده از نقشه
محل كار حتمًا انجام شود.

در طراحي استفاده از تجهيزات و تعيين تجهيزات مورد نياز محيط كار ،برخي از نكاتي كه بايد
مورد توجه قرار گيرند عبارتند از :

 بايد مشخص شود كه وسائل و تجهيزاتي كه هر كدام از پرسنل و واحدها نياز دارند چه
چيزهائي است و چه نوع و خصوصياتي بايد داشته باشد .از سنجاقتهگرد و دستگاه منگنه
گرفته تا كامپيوتر و اتومبيل.

 ليست كليه لوازم و تجهيزات براي هر پرسنل و هر واحد و مشخصات آنها بايد در مستندات
سيستم در كتابچه جداگانهاي ثبت شود.

 سعي شود در خريد وسائل ،بخصوص وسائل مركب و قابل تعمير ،يك استاندارد وجود
داشته باشد و كليه وسائل از يك نوع و حتي يك كارخانه سازنده خريداري شود .بدين
ترتيب در هزينههاي نگهداري صرفهجوئي مناسبي خواهد شد.

 در استفاده از تجهيزات پيچيده و گران قيمت ،بايد مشخص شود كه ارزش كار دستگاه
چقدر خواهد بود و اگر اين دستگاه وجود نداشته باشد ،چه مقدار از وقت و توان نيروي
انساني تلف ميشود و اين دستگاه چقدر در بازدهي كار و كيفيت كار موثر است .بايد
مشخص شود كه چقدر از اين دستگاه استفاده ميشود .قيمت دستگاه چقدر است .قيمت
انجام آن كار در خارج از سازمان چقدر هزينه دارد و مخارج نگهداري دستگاه و كاربري
و مواد اوليه و تعميرات آن چقدر است .با توجه به اين موضوعات در استفاده يا عدم استفاده
از تجهيزات تصميمگيري شود .كاهش هزينهها و كاهش ساعت كار نيروي انساني مورد
توجه قرار گيرد.
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 در انتخاب نوع و كيفيت دستگاه ،بايد به حجم و كاربرد دستگاه در سازمان توجه كافي
شود.

 پرونده تعميرات دستگاه در سازمان بايد وجود داشته باشد و عمليات تعميرات و كليه
هزينههائي كه بر دستگاه انجام ميشود در آن ثبت شود.

 شخصي به عنوان مسئول تعميرات و شخصي به عنوان مسئول بكارگيري هر دستگاه تعيين
شود.

 در دورههاي مشخص و برنامهريزي شده ،دستگاه مورد بازرسي و سرويس قرار گيرد.

 روال خاصي براي نصب ،استفاده ،تعميرات و بازرسي دستگاهها در سازمان به صورت مستند
و مكتوب وجود داشته باشد.

 استهالك دستگاه و ميزان عمر آن مورد توجه قرار گيرد.

 فضاي مورد نياز دستگاه و خصوصيات محيطي و گرما و سرما و نور و برق و تهويه و ساير
شرايط الزم محيط فيزيكي مورد توجه قرار گيرد و فراهم گردد.

 آموزش پرسنل در بكارگيري دستگاه به نحو مطلوب انجام شود.

 دستورالعملهاي مربوط به بكارگيري و تعميرات و سرويس دستگاه يا در كنار دستگاه بر
ديوار نصب شود و يا در دفترچهاي در كنار دستگاه قرار گيرد.

در طراحي رابط كاربر نرمافزارهاي كامپيوتري بايد رابط كاربر به گونهاي طراحي شود كه
خوشكار بوده و مانوس با كاربر باشد .1در نظر گرفتن مسائلي چون رنگ صفحه و نوشتهها و امثال آن و
امكان تغيير آن توسط كاربر و طراحي پيامهائي كه به كاربر داده مي شود و واضح بودن پيامها و طراحي
گفتگوهائي كه با كاربر انجام ميشود و نظاير آن بايد درطراحي رابط كاربر مورد توجه قرار گيرد.2
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 - 2با توجه به تعدد كتب و مقاالتى كه در اين زمينه وجود دارد ،دريافت اطالعات بيشتر در اين زمينه بر
عهده خواننده محترم با مراجعه به مراجع اين زمينه گذاشته مىشود.
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برخي از نكات مطرح در محيط عمومي سازمان عبارتند از :


نظافت و رنگ ديوارها و تجهيزات ،كفپوشها ،پردهها و امثال آن در روحيه كاركنان
و مراجعان تاثير بسياري دارد .همچنين وجود گياهان و گلكاري هم در محوطه خارجي
و هم در اتاقها و سالنها بايد مورد توجه قرار گيرد.



تابلوها و عالمتهاي راهنماي طبقات و اتاقها و مسيرها در محيط سازمان نصب شود.



بر كنار درب هر اتاق ،عنوان اتاق و بخش آن ذكر شود.




در باالي سر هر يك از پرسنل ،نام و سمت وي درج شود.
در محلهاي مناسب ،تابلوهاي راهنماي مراجعان مبني بر اينكه كارشان را چگونه بايد
انجام دهند و چه مداركي الزم دارند و امثال آن نصب شود .ضمنًا نكاتي كه مراجعان
بايد بدانند ،از اينكه چه حقوقي دارند و چگونه ميتوانند به حقوق خود دست پيدا كنند
و چگونه ميتوانند شكايتهاي خود را اعالم و پيگيري كنند و تمام مواردي كه معموالً
مراجعان نميدانند و از ندانستن آنان در سازمان توسط برخي افراد سوء استفاده ميشود



به نحو مناسب در معرض ديد مراجعان قرار داده شود.
نصب وظايف و اختيارات هر واحد و هر بخش از سازمان در ابتداي هر واحد و بخش
و احتماالً نصب نمودارهاي مهم عمليات واحد در محل مناسب.

با توجه به رشد نيازها ،افزايش توقعات ،حجم و تنوع اطالعات و حجم عملياتي كه بايد بر روي
اطالعات انجام شود ،معموالً يكي از بخشهاي اصلي فرايند تجزيه و تحليل و طراحي سيستم به مكانيزاسيون
اختصاص پيدا ميكند و عمليات اصالح سيستمي نيست كه با مكانيزاسيون و ايجاد سيستم كامپيوتري همراه
نباشد .حتي در اغلب موارد ،ابتدا نياز به يك سيستم مكانيزه در سازمان احساس ميشود و از مهندسان
كامپيوتر براي ايجاد چنين سيستمهائي درخواست ميشود .سپس اين افراد با بررسي سازمان و سيستم ،متوجه
ضعفهاي سيستم شده و سازمان را به سمت اصالح سيستمها و سپس مكانيزاسيون سوق ميدهند.1
 - 1صرفنظر از اينكه چقدر در انجام اين كار و راضى كردن سازمان به مطالعه سيستم و اصالح آن موفق
باشند.
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آنچه كه در طراحي و ايجاد سيستمهاي مكانيزه داراي اهميت است ،انتخاب روش ،محيط و
پيكربندي مناسب براي انجام فرايند مكانيزاسيون است .با توجه به اينكه اين كتاب براي مطالعه مهندسان
نرم افزار يا دانشجويان اين رشته نوشته شده است ،و اين افراد دروس متعدد و مختلفي را در زمينه طراحي
سيستمهاي مكانيزه مي گذرانند ،لذا ادامه بحث در اين زمينه در اين كتاب مناسب به نظر نميرسد ،تنها به
توضيح چند نكته كه به مباحث اين كتاب ارتباط بيشتري دارد كفايت ميشود.

در بسياري از موارد ،در يك سازمان ،يك سيستم خاص براي انجام دادن فعاليتي مشخص تعبيه
ميشود و يك نرمافزار كامپيوتري نيز براي انجام كار آن سيستم در نظر گرفته ميشود .ممكن است در يك
سازمان چند سيستم مختلف براي انجام فعاليتهاي سازمان وجود داشته باشند ،اما هيچ يك از اين سيستمها با
يكديگر سازگاري نداشته باشند و نتوانند اطالعات خود را با يكديگر مبادله كنند .مثالً در يك سازمان،
سيستم انبارداري و سيستم حسابداري به صورت مكانيزه ايجاد شده است ،اما اسناد كاالهاي وارده و صادره
از انبار بر روي كاغذ چاپ شده و به پرسنل سيستم حسابداري داده ميشود و در بخش حسابداري ،همين
اسناد توسط اپراتورها در سيستم حسابداري مجددًا وارد ميشود .با توجه به مشكالت و هزينهاي كه صرف
اينكار ميشود و نيز اشتباهاتي كه ممكن است در ورود اطالعات رخ دهد ،توجه به سيستمهاي سازماندهي
شده و يكپارچهاي كه به صورت توزيع شده ،وظايف هر يك از واحدها را بر عهده بگيرند و خود نيز با
يكديگر ارتباط داشته باشند ضروري است .در چنين شكلي ،هر يك از سيستمها عالوه بر اينكه به صورت
مستقل عمل ميكنند ،ميتوانند از طريق يك شبكه (و يا حتي سادهتر توسط ديسكتهاي قابل حمل)،
اطالعاتي را كه الزم است ،بين خود مبادله ميكنند .توجه داشته باشيد كه يك سيستم جامع لزومًا يك
سيستم متمركز نيست و با توجه به بحثهائي كه قبالً شد نيز ،بهتر است چنين نباشد .بلكه سيستمهاي توزيعي،
راهحل مناسبتري به نظر ميرسد .شكل 4-5شماي چنين سيستمي را نشان ميدهد .البته هر سيستمي كه در
محيط شبكه به فعاليت بپردازد يك سيستم جامع محسوب نميشود .سيستمهاي كاربردي در يك سيستم
جامع بايد بتوانند بدون دخالت اپراتور ،اطالعات مورد نياز يكديگر را با هم مبادله كنند .با توجه به اهميت
چنين سيستمي ،بررسي موردي اين فصل ،به تشريح چنين سيستمي در محيط يك بيمارستان اختصاص يافته
است.
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شكل -4-5شماي عمومي يك سيستم جامع

در انجام فرايند مكانيزاسيون ،ديدگاههاي افراد و برخي از مديران نسبت به سيستمهاي مكانيزه،
ديدگاه درستي نيست .مثالً در بسياري از مواقع از طراح و مهندس نرمافزار خواسته ميشود تا سيستمي محدود
و كوچك با هزينه كم و سرعت زياد توليد شود كه علي الحساب كار سازمان را راه بيندازد .سپس به مرور
زمان سيستم تكميل شده و سيستمي جامع و تمام مكانيزه در سازمان ايجاد شود كه كليه نيازهاي سازمان را
به نحو مطلوب پاسخ دهد و ضمنًا در هنگام توسعه ،هيچگونه تبديل اطالعات و تغيير محيط كاري هم
صورت نگيرد .طرح چنين موضوعي مانند آن است كه از يك مهندس ساختمان خواسته شود ،دو اتاق در
زميني با سرعت و هزينه كم ايجاد كند .و پس از مدتي اين دو اتاق به تدريج تكميل شده و يك آسمانخراش
در آن محل ايجاد شود .ضمن آنكه در طي اين رشد تدريجي ،آن دو اتاق هم هرگز تخليه نشود و سكونت
در آن ادامه داشته باشد!؟ (شكل  .)5-5جالب آنجا است كه وقتي مهندس نرمافزار به اين موضوع اعتراض
ميكند و ميگويد كه در طراحي اوليه و آماده سازي شرايط عمومي سيستم اوليه ،بايد اين موضوع پيش
بيني شود ،گفته ميشود كه "خوب اين پيش بيني را بكن!" ،و اين يعني انجام طراحي سيستم جامع براي
ساخت يك نرمافزار كوچك ،كه هزينه و زمان بسيار زيادي در بر خواهد داشت و توسط سازمان قابل قبول
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شكل -5-5ساختن يك آسمانخراش بر روي دو اتاق
نيست .همانطور كه ساخت يك آسمانخراش ،نياز به طراحي بسيار پر هزينه و گرانقيتي دارد و تنها ساختن
پي اين ساختمان و زيرسازي آن ،به اندازه ساخت صدها اتاق هزينه در بر خواهد داشت.
يا در يك مثال ديگر ،كه مصاديق بسيار زيادي نيز دارد ،معموالً در مكانيزاسيون ،هزينه سختافزار
به سادگي تقبل ميشود ،اما هزينه توليد يا خريد و نگهداري نرمافزار با كراهت بسيار و سختي مورد پذيرش
قرار ميگيرد .اين در حالي است كه در طي گذشت زمان ،توليد و نگهداري نرمافزار ،بيش از سخت افزار
هزينه به خود اختصاص ميدهد .شكل  ،6-5نشان دهنده نمودار درصد هزينهها در طي ساليان گذشته است.

ايجاد نرمافزارهاي قدرتمند توليد برنامه و برنامهنويسي در سالهاي اخير ،مهندسان نرمافزار را هر
چه بيشتر به توليد برنامههاي خود ،بدون طراحي و تعمق در اجزاء و روابط بين اجزاء تشويق ميكند و اين
افراد ،از همان ابتداي كار به نوشتن برنامه بر روي كامپيوتر مبادرت ميكنند .شكل  7-5نشان دهنده نسبت
خطاهائي است كه در يك سيستم ايجاد ميشود .همان طور كه مشاهده ميشود ،بخش اعظم خطاهاي
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شكل -6-5درصد هزينههاي سيستم هاي مكانيزه اطالعاتي ][AKT84

سيستم ،مربوط به بخشهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستم نرمافزاري و تنها يك سوم از خطاها مربوط به
برنامه نويسي است .اين يعني توليد نرمافزار بدون طراحي ،به معناي سه برابر شدن خطاهاي موجود در سيستم
است .البته كامپايلرها و ابزارهاي برنامهنويسي موجود ،بخصوص در زبانهاي  Visualنظير ،Delphi
امكان طراحي سيستم را در محيط عملي كار ميدهند .اما اين به معناي عدم انجام طراحي نيست .بلكه
ابزارهائي براي طراحي در اين زبانها موجود است و سطح برنامهنويسي به سطح طراحي نزديكي بيشتري پيدا
كرده است .طراحي بايد حتمًا با دقت تمام انجام شود .حتي اگر محيط طراحي بر روي كاغذ نباشد (كه در
محيطهاي ابزارهاي جديد چنين است).

تنوع نرمافزارهاي موجود در سطح بازار ،امروزه باعث ميشود تا لزومي به توليد نرمافزار در
بسياري از موارد نباشد .در ايجاد سيستمهاي مكانيزه ،حتياالمكان از توليد نرمافزار در مواردي كه مشكالت
و نيازهاي سيستم با نرمافزارهاي موجود برطرف ميشود بايد اجتناب كرد .توليد نرمافزار بسيار هزينهبر،
زمانگير و مستلزم تحمل خطاهاي فراوان و اشكاالت متعدد است.
توليد نرمافزار تنها در شرايطي بايد انجام شود كه نيازهاي سيستم مورد نظر توسط نرمافزارهاي
موجود برآورده نشود و يا شرايط و ويژگيهاي خاصي مد نظر باشد .در انتخاب نرمافزارهاي موجود نيز مسائل
متعددي بايد مورد توجه قرار گيرد كه در كتب مختلف مهندسي نرمافزار مورد بحث قرار گرفته است .اما
از مهمترين شرايط نرمافزار براي خريد آن ،امكان مبادله اطالعات بين سيستمهاي مختلف در بخشهاي
مختلف سازمان است كه در بحث مربوط به سيستمهاي جامع از آن صحبت شد .همچنين قابليت نگهداري
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شكل -7-5نسبت خطاهاي سيستمهاي اطالعاتي مكانيزه ][AKT84

و انعطاف پذيري نرمافزار و قابليت پذيرش تغييرات از ديگر نكات كليدي است .يافتن باقي شرايط نرمافزار
مطلوب به خواننده محترم واگذار ميشود.

مكانيزاسيون ،مانند هر فرايند ديگر ،اثراتي بر محيط ميگذارد .فرايند مكانيزاسيون با سه عنصر
محيطي تكنولوژي ،سازمان و نيروي انساني دربرخورد متقابل است و عالوه بر آن بر ساير اجزاء محيط نيز
موثر است (شكل.)8-5
محيط انساني و اجتماعي ،همواره يكي از مهمترين جنبههاي محيطي در فرايند مكانيزاسيون
محسوب ميشود .زمانيكه يك دستگاه صنعتي توليد ميشود ،ابعاد محيطي نظير ميزان مصرف برق و ولتاژ و
حرارت و ...براي فعاليت اين دستگاه مطرح است .اما اين ابعاد محيطي چندان مشكل ساز نيست و تطابق
محيط با آن ،با برخي تمهيدات فني ممكن است .اما بعدي از ابعاد محيطي فعاليت اين دستگاه مطرح است
كه به سادگي نميتوان با آن برخورد نمود و آن محيط انساني است .محيط انساني به سادگي قابل تغيير و
تحول نيست .به سادگي ميتوان برق يك كارگاه را از  220ولت به  110ولت تغيير داد ،اما شرايط كار
كارگران چنين نيست .مسائل متعددي در محيط انساني مطرح است كه بايد با دقت و ظرافت فراوان به آنها
توجه نمود .مسائلي نظير :
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شكل -8-5ابعاد و جنبههاي برخورد فرايند مكانيزاسيون با محيط
 يادگيري كار با سيستم

 تطابق فيزيكي و جسمي كاركنان با سيستم
 پذيرش سيستم توسط كاركنان

 مسائل روحي و رواني كاركنان در برخورد با سيستم
... 

همه اينها باعث ميشود تا در ايجاد سيستمي كه انسان به نحوي در فعاليت آن دخيل است،
پيچيدگي بسياري ايجاد شود و نكات متعددي بوجود آيد كه بايد به آنها توجه شود .ايجاد و بهرهبرداري از
سيستمهاي مكانيزه نيز چنين مشكلي را ايجاد ميكند .سيستمهاي كامپيوتري بخصوص در سازمانها در محيط
بسيار وسيعي از عوامل انساني فعاليت ميكنند كه كمتر سيستم مكانيزه ديگري را ميتوان در حد آن
يافت.بايك دستگاه صنعتي و يك ماشين توليد ،دو تا سه نفر كارگر در سطوح فرهنگي و اجتماعي مشخص،
فعاليت ميكنند .در صورتي كه با يك سيستم مكانيزه در يك سازمان ،چندين نفر ،با درجات فرهنگي و
تخصصي مختلف برخورد ميكنند .اين مسئله باعث حساسيت موضوع ميگردد .محيط انساني كه با
سيستمهاي مكانيزه برخورد متقابل دارند را ميتوان در سه بخش زير دانست :
 - 1كاركنان
 - 2مديران
 - 3ارباب رجوع
هر يك از اين افراد ،ديدگاهها و مسائل خاص خود را در برخورد با سيستمهاي مكانيزه دارند.
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برخورد با سيستمهاي كامپيوتري توسط انسانها از ديدگاههاي مختلف و سطوح مختلف انجام
ميشود .افرادي كه با سيستم برخورد ميكنند راميتوان طبق موارد زير دسته بندي نمود :
كساني كه بايد درمورد يك سيستم كامپيوتري نظر دهند.
كساني كه با سيستم مكانيزه كار و آنرا هدايت ميكنند.
كساني كه از يك سيستم مكانيزه استفاده ميكنند.
كساني كه با يك سيستم مكانيزه برخورد دارند.
كساني كه ارتباطي با سيستمهاي مكانيزه ندارند.

نوع برخورد هر يك از اين افراد و ديدگاههاي هر كدام از آنها متفاوت است .اگر سيستمي به
صورت صحيح و با در نظر گرفتن محيط انساني كه از ديدگاههاي مختلف با آن برخورد ميكند ايجاد نشود،
شكست آن حتمي است .نمونههاي موفق و يا ناموفق بسياري از فرايند مكانيزاسيون سيستمها در سازمانها قابل
مشاهده است .بسياري از سيستمهاي كامپيوتري بصورت موفق و با در نظر گرفتن مسائل محيط انساني ايجاد
شدند و فعاليت مفيدي را آغاز كردند .و بسياري از سيستمها در همان ابتداي فعاليت و برخي پس از مدتي
نهچندان طوالني به دليل عدم تطابق محيط انساني ،از گردونه فعاليت كنار گذاشته شدند .بسياري از
سيستمهاي كنار گذاشته شده ،از نظر فني بسيار مناسب بوده و قابليتهاي فراواني را داشتهاند ،اما عامل محيط
انساني در آنها به نحو مناسب در نظر گرفته نشده بود.

اثرات مثبت مختصرًا عبارتند از :

 امكان دستيابي بهتر و سريعتر به اطالعات.

 امكان اعمال كنترل دقيقتر فعاليتهاي سازمان.
 حذف كارهاي تكراري و خستهكننده و مطرح شدن كارهاي متنوع و جذاب.
 حذف يا كاهش بوروكراسي.

 كمك به تامين عدالت اجتماعي.
 ايجاد خوشبيني نسبت به دولت و صاحبان و متوليان سازمان.

 توسعه انساني از طريق صرفهجوئي در وقت و سوق دادن نيروهاي انساني به فعاليتهاي
مفيد و توليدي.
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 كنترل قوانين و مقررات و جلوگيري از انجام فعاليتهاي غير قانوني.

 آرامش كاركنان بدليل سريع شدن كار و حذف برخي كارهاي تكراري و رهائي از
محاسبات پيچيده و يا پرحجم و كاسته شدن حجم كار.

 داشتن احساس برتري نسبتبه ديگران به جهت استفاده از علوم جديد براي كاركنان.
 دقيقتر و صحيحتر شدن نتيجه كار.

 كمتر شدن كنشهاي بين نيروهاي انساني در محيط.

 ايجاد امنيت بيشتر اطالعات هم از نظر دسترسي و هم از نظر تخريب.
 ارتقاء نوع و سطح كار كاركنان.

 عالقهمند شدن افراد فعال در سازمانها به كار.
اثرات منفي كه در ابعاد و شرايط مختلف بروز ميكند عبارتند از :
 ايجاد تغييرات در محيط انساني.

 ناديده شدن برخي از روابط اجتماعي و انساني در كارها و به صورت مكانيزه در آمدن
فعاليتها.

 پيچيدهشدن و سختي كار با سيستمها.

 استرس و ناراحتيهاي عصبي و مشكالت روحي.
 بروزاخالق توجيه اشتباهات انجام داده شده و نسبتدادن آنها به سيستم.
 مشكالت جسماني كاركنان در كار با كامپيوتر.

 ايجاد برخورد با كاربران جهت جلوگيري از خواستههاي غير منطبق آنان با قوانين و
مقررات.

 عدم پذيرش سيستمهاي مكانيزه توسط كاركنان.

 عدم پذيرش سيستمهاي مكانيزه توسط ارباب رجوع.
 عدم پذيرش سيستمهاي مكانيزه توسط مديران.

 كمشدن امنيت اطالعات هماز نظر دسترسي و هماز نظر تخريب.
بايد توجه داشت كه برخي از اين موارد به عنوان اثرات مثبت نيز تلقي ميشوند .مثالً در مورد
امنيت اطالعات ،سيستمهاي كامپيوتري باعثكاهش امنيتدربرخي از موارد و افزايش امنيت در برخيموارد
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ديگر ميگردند .ارتباط برخي از موارد با محيط انساني ،در برخي موارد به شكل واضح مشاهدهنميشود .از
جمله همين مسئله امنيت ،شايد بر محيط انساني موثر به نظر نرسد .اما اين موضوع به طور غير مستقيم بر محيط
انساني موثر است.

فرهنگ استفاده از كامپيوتر به عنوان يكي از مهمترين عواملي است كه بر ارتباط بين محيط انساني
و سيستمهاي مكانيزه اثر ميگذارد .زماني كه ما از ابزاري استفاده ميكنيم ،در صورتي كه با فرهنگ
بكارگيري آن ابزار آشنا نباشيم ،نهتنها بطور مفيد از آن استفاده نخواهيم كرد ،بلكه اين استفاده عوارض و
عواقبي را در بر خواهد داشت .استفاده از كامپيوتر يك موضوع فرهنگي است .جامعه نسبت به كامپيوتر
برداشت مناسبي ندارد .از ساده ترين موارد گرفته نظير بكار بردن اصطالحات كامپيوتري به شيوه نادرست،تا
تعيين كاربردهاي كامپيوتر در يك مورد خاص،اين موضوع مشاهده ميشود .حتي در موقعيتهاي حساسي
نظير پخش اخبار راديو و تلويزيون ،گاه بيان اخبار مربوط به سيستمهاي كامپيوتري چنان انجام ميشود كه
عدماطالع تنظيمكنندگان خبر از مسائل اوليه كاربري سيستمهاي مكانيزه روشن است .بنا بر اين ،بكارگيري
اين سيستمها بايد همراه با آماده سازي شرايط و فرهنگ استفاده از اين سيستمها انجام شود .زماني كه از
انتقال فرهنگ كامپيوتر و سيستمهاي مكانيزه صحبت ميكنيم ،منظور آموزش برنامهنويسي ويا كار با يك
نرمافزار خاصنيست .متاسفانه اين موضوع در بسياري از موارد اشتباهًا چنين تلقي شده است .فرهنگ
كامپيوتر يعني اينكه كامپيوتر چيست ؟ چگونه از آن استفاده ميشود ؟ چرا بايد از آن استفاده كرد ؟ در چه
جائي بايد از آن استفاده كرد ؟ چه خدماتي را به ما ميرساند ؟ چه ضررهائي را بهما ميرساند ؟ مسائلي كه
در برخورد با سيستمهاي كامپيوتري وجود دارد چيست ؟ و ......اين مسائل افراد جامعه را براي برخورد با
كامپيوتر آماده ميكند .اما طريقه برنامهنويسي يا استفاده از يك نرمافزار خاص وقتي كه فرد اطالعات فوق
الذكر را نداشته باشد و پاسخي براي چراهاي مطرحشده نداشته باشد ،نهتنها مفيد نيست ،بلكه مضراتي هم
خواهد داشت .همانطور كه براي استفاده از كبريت ،اگر تنها طريقه بكارگيري كبريت مطرح شود ،خطرات
بسياري را ايجاد خواهد كرد .اغلب نيروهاي انساني چه ارباب رجوع و چه كاركنان و چه مديران ،ديدگاه
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درستي از سيستمهاي كامپيوتري ندارند .احساس نياز به سيستمهاي مكانيزه و تشخيص نوع نياز به درستي
صورت نميگيرد و در بسياري از موارد ،صورت مسئله در سازمانها اشتباه ترسيم ميشود زيرا برخي از مديران
نميتوانند برداشت مناسبي از سيستمهاي كامپيوتري و كمكي كه در سازمان آنها خواهند كرد داشته باشند.
اين برداشت نامناسبراميتوان در موارد زير دانست:


در برخياز موارد انتظار انجام كارهاي خارقالعاده ازسيستمهايكامپيوتري را دارند.يك
مديرمدرسه از توليد كننده نرمافزاربرنامهاي را ميخواست كه اوراق تشريحي دانش



آموزان را تصحيح و تمام عمليات صدور كارنامه را انجام دهد.
گاه عكس موضوع قبلي مصداق پيدا ميكند و انجام فعاليتهائي كه سيستم ميتواند
انجام دهد باور نميشود وانتظارات بسيار پيشوپا افتاده و اوليه از سيستمميرود،حال



آنكه قابليتهاي سيستمهاي مكانيزه ميتواند بسيار بيشتر باشد.
بيشترين موردي كه در اين مسئله به چشم ميخورد ،عدم توان تطابق ديدگاههاي سيستم
دستي فعلي با سيستم مكانيزه است .برخي از مديران نميتوانند بين شيوههائي كه در
سيستمهاي دستي مطرح است با شيوههائي كه در سيستمهاي مكانيزه مطرح است تطابق
ايجاد كنند و يا تطابق پيشنهاد شده توسط تحليلگران سيستم را بپذيرند.

عالوه بر اين موارد برداشتي كه از طريقه ايجاد سيستمهاي مكانيزه ميشود نيز چندان مناسب نيست.
مسائل و مشكالت و شيوه ايجاد سيستمهاي مكانيزه بر اجتماع روشن نيست و اين موضوع بخصوص در
برخورد تيمهاي ايجاد كننده سيستمهاي مكانيزه با مديران مشكل آفرين است.
طراح و تحليلگر سيستم براي اجتناب از اين مشكالت ،بايد در هنگام طراحي سيستم مكانيزه ،اوالً
سطح افراد موجود در سازمان را در اين زمينه بسنجد و ثانيًا در كنار طراحي ،اقدامات مناسب براي آشنا
نمودن افراد با اين گونه سيستمها را انجام دهد .همچنين پس از ايجاد سيستمهاي مكانيزه ،آموزش كاربران
براي كار با سيستمها بايد به نحو مناسب و كافي در سطوح مختلف انجام شود .آموزشها نبايد صرفًا به
آموزش استفاده از سيستمها و كار با صفحه كليد محدود شود .بلكه بايد جنبههاي وسيعتري از خصوصيات،
محيط ،اثرات ،ابعاد و ملزومات بكارگيري اين سيستمها را شامل شود و كاركنان ،مديران و حتي ارباب
رجوع نسبت به اينكه چه توقعاتي بايد از سيستمها داشته باشند توجيه شوند.
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يكي از مهمترين مشكالت در مكانيزاسيون سيستمها ،موضع گيري نيروي انساني نسبت به اين
فرايند است .در اغلب موارد كاركنان و گاه مديران نسبت به مكانيزاسيون سيستمها واكنش منفي نشان
ميدهند و همين موضوع گاه باعث توقف فعاليت و شكست سيستم ميشود.ديدگاههائي كهكاركنان رامنجر
به موضعگيري نسبت به مكانيزاسيون ميكند عبارتند از :

 در برخي اوقات كاركنان از بيكار شدن خود ،بر اثر مكانيزاسيون واهمه دارند .بايد اطمينان
كافي به كاركنان نسبت به اين موضوع داده شود و در تجزيهوتحليل سيستم و برخورد با
كاركنان نيز اين موضوع با ظرافت الزم مورد توجه قرار گيرد.

 كاركناني كه از ضعف روالهاي كنترل در سيستمهاي دستي موجود براي فرار از كار و يا انجام
برخي فعاليتهاي غير قانوني بهره ميبرند ،با مكانيزاسيون به دليل قابل كنترل شدن كارها توسط
مديريت برخورد ميكنند .توجه به اين موضوع و ظرافت برخورد با آن در مكانيزهكردن
سيستمها تنها راهحل ممكن به نظر ميرسد.

 برخي از كاركنان در سازمان ،به مرور زمان و اينكه وي تنها انجام دهنده يك فعاليت در
سازمان در اين مدت بوده است ،برخي از فعاليتهاي كليدي سازمان را به خود وابسته ميكنند.
همواره در سازمانها افرادي هستند كه برخي موارد پيچيده قانوني ،تنها به كمك و هدايت آنان
انجام ميشود و حتي مديران ،از انجام اين فعاليتها بدليل عدم اطالع كامل از مسائل مربوطه
ناتوان هستند .اينگونه افراد گاه از اين موضوع به عنوان اهرمي براي انجام خواستههاي خود در
سازمان سوء استفاده ميكنند .با مكانيزه شدن سيستم سازمان ،فعاليتهاي كليدي از دست اين
افراد خارج ميشود و آنها قدرت خود را از دست ميدهند و به همين دليل به مقابله پنهان و يا
آشكار با سيستم پرداخته و يا از دادن اطالعات الزم ،خودداري ميكنند .اين مسئله بايد در
مكانيزاسيون مورد توجه قرار داشته باشد.

 ترس عاملي است كه افراد را وادار به برخورد با فرايند مكانيزاسيون ميكند .اين ترس ميتواند
ناشي از موارد زير باشد :

 ترس از هر چيز نو و برخورد با ناشناختهها.
 ترس از صحيح وارد نكردن اطالعات و يا تخريب اطالعات.
 ترس از توانائي خود براي كار با كامپيوتر.
... 
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در فرايند مكانيزاسيون،از برخوردهائي كهموجبايجاد ترس دركاركنان ميشود بايد خودداري
نمود و با آشنا كردن كاركنان با سيستمهاي كامپيوتري و برخورد ساده آنها با اين سيستمها اين ترس را از
بين برد .اين ترس گاه گريبانگير مديران نيز ميشود.

 داشتن احساس بيهودگي و بيثمر بودن تجارب كاري و كنار گذاشتن تجارب كاركنان نيز
موجب واكنش كاركنان ميشود و بايد به اين مسئله توجه كافي مبذول شود و اين احساس را
با شيوههاي مناسب از ميان برد.

با توجه به عوامل ذكر شده بايد سعي شود تا كاركنان را در جبهه مقابل فرايند ايجاد سيستمهاي
مكانيزه ،فرض ننمود .بلكه كاركنان را به فعاليت در اين فرايند تشويق ،و موضوع بدان صورت به كاركنان
القاء شود،كه خود آنها هستند كه سيستم را مكانيزه ميكنند .ايجاد احساس شراكت در كاربران در
مكانيزهكردن سيستم و انجام بخشي از كار توسط كاركنان نظير واگذار كردن بخشي از مستندسازي به افراد
و خواستن نظرات كارشناسي آنها و اعمال نظرات مثبت آنان در سيستم وتوجه دادن كاربران به اين موضوع
كه سيستم بر اساس نظرات آنان ايجاد شده است باعث ميشود نه تنها كاركنان در مقابل سيستم موضعگيري
نكنند ،بلكه خود در اين فرايند كمك كننده باشند.
از طرفي ديگربايددر فرايند مكانيزاسيون ،خصوصيات ذاتي و سطح علمي و توانائيهاي كاربران
مد نظر قرار بگيرد .مسئلهاي كه در توليد سيستمهاي مكانيزه مطرح است آنست كه سيستمها نبايد به فرد
وابستگي داشته باشند و بايد از افرادي كه در سطح سازمان فعاليتميكنند مستقل بوده و با تعويض افراد،
مشكلي در فعاليت سيستم ايجاد نشود .اما اين موضوع بدان معنا نيستكه خصوصياتي كه افراد دارند مد نظر
قرار نگيرد .با حفظ مسئله استقالل سيستم از افراد ،خصوصيات ذاتي افراد و سطح علمي و توانائيهاي
شخصي كاربران بايد مد نظر قرار بگيرد.
نكته ديگر آنست كه در برخي موارد ارباب رجوع به موضعگيري در مقابل سيستم ميپردازد.
اين موضوع اغلب از عدم اعتماد به سيستم ناشي ميشود كه بايد با روشهاي صحيح ،جلب اعتماد نمود.
عوامل بهداشتي  -رواني نيز در استفاده صحيح ازسيستمهايمكانيزهدرمحيطهاي انساني نقش موثر
دارد .ازجمله ميتوان به موارد زير اشاره نمود.
 فراهم كردن امكانات رفاهي مورد نياز.

مبانی طراحی سیستم ها 258 /

 تغييراتي كه در محيط انساني بوجود ميآيد حتياالمكان خفيف باشد زيرا تغييرات شديد باعث
ايجاد ناراحتيهاي رواني متعددي ميشود.

 بايد به استرس و ناراحتيهاي عصبي كه در اثر مكانيزاسيون سيستمها براي افراد ايجاد ميشود
توجه نمود .اين ناراحتيها ميتواند از موارد زير ايجاد شود :

 فعاليت در محيط كار يكنواخت.

 حساسيت كار با سيستمهاي مكانيزه.

 عدم اعتماد به كار سيستم و مسئله وسواس در كنترل كار سيستم.
 عدم اعتماد به توانائيهاي خود در استفاده از سيستم.

 انزواي افراد و كمشدن ارتباط با ساير افراد بدليل استفاده از سيستم.

 در نظر گرفتن مسائل بهداشت كار در كار با كامپيوتر و تامين شرايط فيزيكي مناسب از جمله
نور و دما و.....

مسائل انساني و اجتماعي در كنار سيستم و در هنگام تجزيه وتحليل سيستم بايد در نظر گرفته
شود و تبعات مكانيزاسيون مورد توجه قرارگيرد.سيستمها بايد به گونهاي ايجاد گردند كه استفاده از سيستمها
و درك مفاهيم مطرح در سيستم ساده باشد و كاربران به سادگي بر آن تسلط پيدا كنند .فعاليت و پياده سازي
سيستمهاي مكانيزه بايد به گونهاي انجام شود كه كمترين عوارض را در محيط انساني ايجاد كند.
در پياده سازي سيستمهاي مكانيزه بايد تعادلي بين دو اصل ايجاد شود :
 -1سيستمهاي مكانيزه نبايد كامالً منطبق بر سيستمهاي دستي ايجاد شوند و دقيقًا همان روشها را
استفاده كنند .بلكه روشهاي مورد استفاده در سيستم مكانيزه بايد متناسب با شرايط سيستم باشد
وصحيح نيست كه عينا همان روشهاي سيستم دستي را به صورت كامپيوتري درآورد.
 -2در مكانيزاسيون بايد حتي االمكان همان شرايط سيستم دستي قبلي حفظ شود و كاركنان،
كمتر احساس تغيير كنند و سيستم مكانيزه جديد با محيط كار فعلي سازگاري داشته باشد .اين
موضوع به دليل مشكل بودن تطابق انسانها با محيط جديد الزم است.
اين دو اصل كه در ظاهر متضاد با يكديگر به نظر ميرسند بايد به نحوي با هم تركيب شده و در
طراحي وپيادهسازي سيستم مورد توجه قرار بگيرند.همچنين ايجاد سيستمها بايد قدم بهقدم و مرحله به مرحله
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انجام شود و از تغيير يكباره سيستمها خودداري شود .محيط انساني و اجتماعي از پذيرش تغييرات شديد و
يكباره ناتوان است و با آن مقابله ميكند .بايد با ايجاد سيستم بصورت گام به گام و در نظر گرفتن تنشهاي
ايجاد شده در هر مرحله و تنشهاي احتمالي در مرحله بعدي ،محيط را براي پذيرش تغييرات آماده نمود.

امنيت و اعتبار عامل مهمي است كه باعث پذيرش يا عدم پذيرش سيستم توسط مديران و كاركنان
و ارباب رجوع ميشود .وقتي سيستم از امنيت مطلوب برخوردار نباشد ،محيط انساني از قبول آن سر باز
ميزند .اين امنيت در زمينههاي زير الزم به توجه است :
 امنيت در مقابل دستيابي غير مجاز.

 امنيت در مقابل تخريب و از بينرفتن اطالعات.

 امنيت در مقابل اشتباهات اپراتوري و حصول نتيجه اشتباه.
با استفاده از روشهاي مطرح در علم كامپيوتر و اطالعات و بكارگيري مناسب و بجا از اين روشها
مي توان تا حد مطلوب اين امنيت را ايجاد نمود .بايد توجه كرد كه نداشتن اطمينان كافي بر صحت عمل
سيستم بدليل نداشتن اطمينان بر درست بودن اطالعات ،منجر به برخورد محيط انساني با سيستم ميشود.

زماني كه نيروي انساني به كار با سيستمهاي مكانيزه عالقهمند نباشد و پشتوانهاي براي اين عالقه
بوجود نيايد ،هرگونه فعاليت در بكارگيري سيستمهاي مكانيزه توسط كاركنان را با شكست مواجه ميكند.
اجبار مستقيم نيز در اين ميان كاري را از پيش نخواهد برد .روشهائي نظير ارتقاء درجه كاركنان به انواع و
شيوههاي مختلف براي جذب كاركنان از طريق دادن گواهينامههاي دورههاي آموزشي و ...و يا موكول
كردن ارتقاء به اخذ اين گواهينامهها ميتواند در اين مورد موثر باشد .فعال كردن كاركنان به كار با
سيستمهاي مكانيزه ،بايد ساده و روان و جذاب باشد.

يكي از عواملي كه در محاسبه منفعت سيستم نقش دارد پيچيدگي است .هر چه ميزان پيچيدگي
بيشتر باشد ،ميزان ريسك توسعه سيستم و ميزان ريسك عملكرد سيستم بيشتر خواهد بود .سعي ما همواره بر
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آن است كه سيستمهاي با پيچيدگي كمتري ايجاد كنيم .عوامل موثر در پيچيدگي سيستمهاي سازماني -
انساني عبارتند از :

 مبادله اطالعات بين بخشهاي مختلف سيستم .هر چه ميزان مبادله اطالعات بين بخشها بيشتر
باشد ،پيچيدگي سيستم نيز بيشتر است.

 تداخل عمليات .هر چه عمليات مختلفي كه در سيستم انجام ميشود ،با يكديگر از نظر منابع،
انجام دهندگان ،زمان ،مكان و ....داراي تداخل باشد و از اجزاء مشتركي بهرهمند باشند ،ميزان
پيچيدگي بيشتر است.

 تمركز .هر چه تمركز فعاليتها بيشتر باشد ،پيچيدگي بيشتر است.
 عمليات توزيع شده .هر چه فعاليتها و عمليات بين بخشهاي مختلف توزيع شود ،و بخشها در
انجام فعاليتهاي خود مستقل باشند ،پيچيدگي عمليات كاهش پيدا ميكند ولي پيچيدگي
هماهنگي افزايش پيدا ميكند.

 برخط بودن سيستم .سيستمهاي برخط ،در ظاهر امر از سيستمهاي دستهاي پيچيدهتر هستند.
اما در صورتي كه از روشهاي مناسب براي پياده سازي سيستمهاي برخط استفاده شود ،اين
سيستمها پيچيدگي بسيار كمتري از سيستمهاي دستهاي خواهند داشت ،زيرا عمليات استنتاجي
در سيستمهاي دستهاي (با توجه به بعد زمان) بسيار پيچيده است.

 كارائي كاربران نهائي .در صورتي كه كاربران سيستم داراي كارائي باال و هوش مناسب باشند
و از افراد فعال و متعهد و مسئوليت پذير استفاده شود ،پيچيدگي سيستم كم و در غير اين
صورت پيچيدگي سيستم افزايش مييابد.

 پردازشها و عمليات پيچيده و قوانين پيچيده .رابطه اين پيچيدگي با پيچيدگي كل سيستم
در صورتي مستقيم است كه عوامل پردازشدهنده يا طراحي سيستم اين پيچيدگي را منتقل
كنند .لزومًا اين رابطه وجود ندارد.

 سادگي سيستم در نصب و عمليات و آموزش .اين موارد مستقيمًا در كاهش پيچيدگي سيستم
نقش دارند.

 ميزان تغييرات .هر چه ميزان تغييرات در سازمان بيشتر باشد ،ميزان پيچيدگي توسعه سيستم نيز
افزايش پيدا ميكند.

 تنوع تراكنش .اين تنوع منجر به افزايش پيچيدگي ميشود.
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... 

هيئت مديره يك بيمارستان ،قصد دارد كه يك سيستم جامع مكانيزه را در بيمارستان ايجاد كند.
به همين منظور از يك تيم تحليلگر سيستم خواسته ميشود تا پس از بررسي ،طرحي را به بيمارستان ارائه
دهد .تيم تحليلگر ،پس از مطالعه رويههاي عملياتي بيمارستان ،مشاهده ميكند كه رويههاي دستي و موجود
داراي اشكال عمدهاي نيست .تنها اشكال ،ضعف در گردش و بايگاني اطالعات در بيمارستان است .اين تيم
پيشنهاد ايجاد يك سيستم توزيعي جامع را كه تمام بخشهاي بيمارستان را پوشش دهد به هيئت مديره ارائه
داده و پس از تصويب هيئت مديره به طراحي ساختمان كلي و طراحي نرمافزارها مبادرت ميكند .ساختمان
اين سيستم در زير مختصرًا توضيح داده ميشود :

با توجه به عملياتي كه در بيمارستانها انجام ميگردد ،سيستم بايد داراي دو بخش اصلي و چند
بخش فرعي باشد كه بر روي كليه ايستگاههائي كه در بيمارستان پيش بيني ميشود سازماندهي شود.
از هر يك از كامپيوترهاي موجود در ايستگاهها كه در تمام بخشهاي پزشكي ،كلينيكها،
بخشهاي اداري و جانبي و آزمايشگاهها نصب ميشود ،بخشي از سيستم كه مربوط به ايستگاه ميباشد
قابلاستفاده است .مثالً از ايستگاه اطالعات ميتوان به سرعت و به سادگي به ليست بيماران بستري در تمام
بخشها دست پيدا كرد و امثال آن.
همچنين مديريت بيمارستان بايد امكان دستيابي و كنترلكليهاطالعات موجود در سازمان را در
هر لحظه داشته باشد به صورتي كهبتواند تا جزئيترين اطالعات موجود را مشاهده و كنترل نمايد.
 دو بخش اصلي سيستم عبارتند از :

 - 1سيستم اطالعات باليني و درماني
دراين سيستم سوابق كليه بيماراناعماز بستري شده و يا بيماران مراجعه كننده به
كلينيك بيمارستان نگهداري و در صورت نياز در اختيار پزشك معالج قرار ميگيرد.
اطالعاتكامپيوتري بيماران بايد شامل موارد زير باشد:
 oمشخصات بيمار.
 oشرحمعالجات انجام شده.
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 oنتايج آزمايشات.
 oليستداروهاي مصرفشده به همراهزمان مصرفوميزان آن.
 oتصاوير نمودارهاي تجهيزاتاندازه گيريوضعيتبيمار نظير نوارقلبي و غيره و حتي
تصاوير راديولوژي.
 oفرمهاي عالئم حياتي بيمار.
... o
تمام اين اطالعات از طريق ايستگاههاي موجود در كليه بخشها و آزمايشگاههاي
بيمارستان قابل دسترسي است.
 - 2سيستم اطالعات مالي
در اين سيستم كليه عمليات گردش ريالي و حسابداري به صورت منسجم و به هم
پيوسته كنترل ميگردد و محاسبه هزينه بيماران و ساير هزينههاي مطرح در بيمارستان به
سادگي و به سرعت قابل انجام است.

 بخشهاي فرعي سيستم عبارتند از :

 -1سيستم اطالعات پرسنلي و كارگزيني.
 -2سيستم حسابداري.
 -3سيستم انبارداري.
 -4سيستم اطالعات پروندههاي عمومي و متفرقه سازمان.
 -5سيستم داروخانه بيمارستان.
 -6سيستم فروشگاه تجهيزات پزشكي.
 -7سيستم حضور و غياب كاركنان و كارت زني.
 -8سيستم تعيين موقعيت پزشكان.
 -9سيستم حقوق و دستمزد پرسنل.
 -10سيستم اطالعات.
 -11سيستم پذيرش.
 -12سيستم پذيرش و تعيين وقت كلينيكها.
 -13سيستم مكاتبات و بايگاني نامهها.
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 -14سيستم مديريت عمليات.
 -15سيستم تله كنفرانسينگ (كنفرانس از راه دور).

هر يكاز سيستمها به عنوان يك عنصر مستقل بر روي كامپيوترهاي  PCايجاد ميشود .از طرفي
هر يك از  PCها به عنوان يك گره 1از يك شبكه محلي 2و يا شبكه گسترده

3

تلقي ميگردد و هر سيستم ميتواند از طريق محيط شبكه با ديگر سيستمها ارتباط برقرار نمايد.ارتباط
بين هر يكاز اين عناصر مستقل (PCها) در مسيرهاي كوتاه ،از طريق كابلهاي مخصوص انجام ميگيرد.
عمليات كنترل تبادل اطالعات بين عناصر شبكه توسط تعدادي سرويس دهنده 4انجام ميگيرد.
براي مواردي كه نياز به سرعت و حجم باالي پردازش باشد از كامپيوترهاي  Miniويا كامپيوترهاي چند
پردازنده كوچك استفاده ميشود .شماي شبكه بيمارستان در شكل  9-5نشان داده شده است.

اساس كار اين سيستم بر سوابق بيماران استوار است .در واقع اطالعات بيماران چه بيماران بستري
شده در بخشها و چه بيماران معالجه سرپائي در كلينيكها در اين سيستم ثبت و از هر دو طريق قابل مشاهده
است.
اين اطالعات شامل موارد زير ميباشد :

 اطالعات گزارش درماني بيماران سرپائي در كلينيك كه توسط پزشك معالج ثبت ميگردد.
 اطالعات ثبت شده مشخصات بيمار و سوابق بيماري درهنگامپذيرش بيمار.

Node - 1
LAN - 2
WAN - 3
SERVER - 4
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شكل -9-5شماي سيستم توزيعي جامع بيمارستان
 اطالعات گزارش درماني بيماران بستري در بخشها طي پروندههائي نظير :
 oبرگ پذيرش بيمار (داخلي بخش)
 oگزارش پرستاري
 oموارد مهم و حياتي
 oدستورات پزشك
 oبرگ سير بيماري
 oبرگ عالئم حياتي
الزم به تذكر است كه هرگونه اطالعات ديگر كه به مقتضيات زمان الزم باشد تا در
پرونده بيمار به صورت فرمهاي خاص ثبت گردد ،بايد در سيستم قابل تعريف باشد و از اين لحاظ
سيستم بايد امكان تعريف هر گونه قالب پرونده جديد را داشته باشد.

 ليست داروهاي مصرف شده توسط بيمار .عمل ثبت داروهاي مصرفشده توسط بيمار و نيز
درخواست دارو از داروخانه هر دو به صورت خودكار و همزمان انجام ميشود.
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 نتايج آزمايشات بيمار به صورت خودكار از سيستمهاي موجود در آزمايشگاههاي بيمارستان.

 تصاوير و نمودارهاي خروجي هر يك از تجهيزات اندازهگيري و آزمايشگاهي بيمارستان به
صورت خودكار.
سيستم بايد اين قابليت را داشته باشد كه از هر يكازوسائل آزمايشگاهي كه در بيمارستان موجود
است و امكان ارسال خروجي خود را براي سيستمهاي كامپيوتري دارد ،تصاوير و اطالعات مربوطه را دريافت
نمايد .بدين طريق ديگر نيازي به ارائه نتيجه بر روي كاغذ بجز در موارد خاص نيست و پزشك معالج ميتواند
نتايج آزمايشات را بالفاصله پس از انجام آزمايش از روي ايستگاه موجود در بخش مشاهده نمايد .همچنين
براي نگهداري نتايج و سوابق آزمايشات بيمار ،نياز به نگهداري اوراق اين آزمايشات نيست و تمام نتايج
آزمايشات قديمي انجام شده به سادگي و به سرعت در هر لحظه قابل مشاهده است.
مثالً دستگاه سيتياسكن به جاي اينكه عكس و نتايج عكسبرداري را بر روي كاغذ چاپ كند،
اين اطالعات را مستقيمًا به سيستم كامپيوتري منتقل ميكند و تصوير سيتياسكن از روي مانيتور بخش قابل
مشاهده خواهد بود.
مزايائي كه اين روش نسبت به روش معمول دارد عبارت است از :

 سرعت در انتقال اطالعات از آزمايشگاه به بخش ،در موارد حياتي.

 كاهش چشمگير حجم بايگاني بيمارستان و بالنتيجه هزينههاي مربوط به آن.
 عدم امكان گم شدن نتايج آزمايشات.

 دسترسي سريع به آزمايشاتي كه حتي در چند سال قبل انجام شده باشد.
 امكان مطالعه راحتتر و مشاهده سريعتر توسط پزشك معالج.

در مورد اتصال تجهيزاتي كه خود تجهيزات امكان ارسال نتايج را بر روي شبكه دارند مشكل
چنداني وجود ندارد ولي براي اتصال تجهيزاتي كه اين امكان را ندارند ،بايد تمهيدات خاصي فراهم گردد.
ليست دستگاههائي كه اتصال آنها به سيستم پيشنهاد ميگردد عبارتند از :
 الكترو كارديوگراف  -نوار قلب
 الكترو انسفالوگراف  -نوار مغز

 الكترو ميوگراف  -تست اعصاب EMG
 تجهيزات آزمايشگاه  -دستگاه اليزا

 دستگاهكاپالماك -اندازه گيري گازهاي بيهوشي در اتاق عمل
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 اكو كارديوگراف
 پاس اكسمتر
 سونوگرافي

 دستگاه تست ورزش

 مانيتورهاي بخشهاي ويژه
 سيتياسكن

 دستگاه فشارخون ديجيتال

 دستگاههاي راديولوژي  -ثابت و پرتابل

 بالد گاز  - BLOD GASوضعيت گازهاي خون
 سديم پتاسيم  -وضعيت گازهاي خون
 سنگشكن كليه

 اسپيرومتري  -اندازهگيري وضعيت تنفس
 ونتيالتور

 سيويپي  -اندازهگيري فشار وريدي
... 

الزم به تذكر است كه اطالعات مورد نظر زمانيكه توسط پزشك متخصص دستگاه ،الزم دانسته
شود در پرونده بيمار ثبت ميشود و زمانيكه اطالعات ارزش چنداني نداشته باشد از ضبط آن خود داري
ميشود.

اين سيستم از بخشها و ايستگاههاي زير تشكيل ميگردد :
 ايستگاه پذيرش بيماران

 ايستگاه سرويسدهنده بانك اطالعات مركزي بيمارستان

 ايستگاه سرويسدهنده بانك اطالعات مركزي بيمارستان  -پشتيبان
 ايستگاه كنترل عمليات بايگاني
 ايستگاههاي كلينيك
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 ايستگاه اورژانس

 ايستگاههاي مركزي بخشها (در هر بخش حداقل يك ايستگاه)
 ايستگاههاي سيار بخشها (در هر بخش حداقل يك ايستگاه)
 ايستگاههاي آزمايشگاهها

 ايستگاههاي اتاقهاي عمل
 ايستگاههاي نظارت بخشهاي مديريت بيمارستان
 ايستگاه نظارت رئيس بيمارستان

 اين سيستم بايد امكان اتصال به سيستمهاي هوشمند كمك پزشك را داشته باشد به نحوي
كه در صورت درخواست پزشك معالج اين سيستمها با استفاده از اطالعات و سوابق بيمار
به تشخيص و معالجه بيمار كمك كنند .مثالً سيستمي كه بتواند با استفاده از سوابق بيمار،
داروي تجويز شده توسط پزشك را كنترل كند و در صورت خطرناك بودن داروي مربوطه
براي بيمار مورد نظر ،هشدار الزم را صادر كند.

 انواع آمارگيري هاي خودكار بر روي اطالعات موجود در سيستم به سادگي قابل انجام
باشد به نحوي كه تحقيقهاي پزشكي و علمي مورد نياز ،به سادگي و با استفاده از اين نتايج
آماري از روي اطالعات موجود انجام شود.

 تغيير محل بيمار در بيمارستان و انتقال از يك بخش به بخشهاي ديگر به هيچ عنوان مشكلي
را در عمليات و اطالعات سيستم بوجود نياورد و به سادگي قابل انجام باشد.

 رئيس بيمارستان و مديريت به سادگي و در هر لحظه بتواند از وضعيت معالجه بيماران در
بيمارستان كسب اطالع نمايد.

اين سيستم چرخش نقدينگي و موارد هزينه در كل بيمارستان را كنترل ميكند .كليه هزينههائي
كه صرف بيمار ميشود ،چه در كلينيك بيماران سرپائي و چه در مورد بيماران بستري شده توسط اين سيستم
ثبت ميگردد.
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هر هزينهاي كه بر بيماري كه توسط بيمارستان پذيرش شده ودر يكي از بخشها بستري شده صرف
ميگردد توسط سيستم به صورت خودكار ثبت ميشود ،اعم از هزينه تخت ،لوازم مصرفي ،عمل ،داروها،
غذا ،آزمايشها و ساير موارد پيشبيني شده و نشده .همچنين عمليات حسابداري و ترخيص بيماران نيز به
صورت خودكار صورت ميگيرد و در هنگام ترخيص بيمار ،كليه هزينههاي انجام شده به سرعت محاسبه و
در اختيار قرار ميگيرد.
عالوه بر اين كليه چرخه ريالي در كل بيمارستان كه به بيماران نيز مربوط نميباشد نظير هزينههاي
اختصاصي بخشها و ساير موارد به سادگي در سيستم بايد قابل تعريف و انجام باشد .همچنين وضعيتگردش
مالي در بيمارستان درهرلحظه بايد توسط رئيس بيمارستان قابل مشاهده و كنترل باشد.

برخي از سيستمهاي بخشهاي جانبي عبارتند از :
 -1سيستم اطالعات پروندههاي عمومي و متفرقه بيمارستان
انواع پروندههاي مختلفي كهدر بيمارستان وجود دارد بايد در سيستم قابل تعريف
باشد .به عنوان مثال ميتوان به پروندههاي زير اشاره نمود :
 پرونده اموال بيمارستان.

 پرونده مشخصات فني تجهيزات بيمارستان.
 پرونده تعميرات تجهيزات فني بيمارستان.

 پرونده قراردادهاي تعمير و نگهداري تجهيزات فني بيمارستان.
 پرونده قراردادهاي تعمير و نگهداري تاسيسات بيمارستان.
 پرونده قراردادهاي درماني.

 پرونده قراردادهاي شخصي.
 پرونده ساير قراردادها.

 پرونده وام و كمكهزينهها.
... 
اين سيستمها بايد مديريت بيمارستان را قادر سازد در هرلحظه بدون نياز به تماس با
كاركنان بخشهاي بيمارستان به اطالعات موجود در كليه پروندههاي بيمارستان دست پيدا
كند و از وضعيت كليه پروندهها مطلع شود.
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 -2سيستم داروخانه بيمارستان
اين سيستم كنترل و مديريت عمليات تامين ،انبارداري ،فروش و عمليات مالي و
حسابداري دارو را در داروخانه بيمارستان كنترل ميكند.اين سيستم عالوه بر اينكه به
صورت مستقل عمل ميكند با ساير سيستمهاي موجود در بيمارستان از جمله سيستمهاي
موجود در بخشها براي مبادله دارو و سيستم حسابداري بيمارستان براي مبادله اطالعات
حسابداري و مالي مرتبط است.
همچنين عمل درخواست دارو از بخشهاي بيمارستان به صورت خودكار انجام
ميشود و براي درخواست دارو براي بيمار كافي است از ايستگاه بخش مربوطه ليست
اقالم داروئي درخواست شود و با اينكار هم اطالعات مربوط به دارو در پرونده بيمار ثبت
ميگردد و همدرخواست به صورت خودكار و ازطريق شبكه براي داروخانه ارسال
ميگردد و هزينه دارو نيز در حساب بيمار مربوطه ثبت ميگردد.
 -3سيستم فروشگاه تجهيزات پزشكي
اين سيستم كنترل و مديريت عمليات تامين ،انبارداري ،فروش و عمليات مالي و
حسابداري تجهيزات پزشكي را در فروشگاه بيمارستان كنترل ميكند.اين سيستم عالوه
بر اينكه به صورت مستقل عمل ميكند ،با ساير سيستمهاي موجود در بيمارستان از جمله
سيستمهاي موجود در بخشها براي مبادله تجهيزات پزشكي و سيستم حسابداري بيمارستان
براي مبادله اطالعات حسابداري و مالي مرتبط است (همانند سيستم داروخانه).
 -4سيستم مديريت عمليات
اين سيستم مديريت عمليات اجرائي در بيمارستان را انجام داده و به مدير اين امكان
را مي دهد كه كارها و وظايف هر يك از كاركنان خود را تعريف كند و بدون ارتباط
مستقيم و حضوري با كاركنان و از طريق سيستم كامپيوتري ،روند پيشرفت كار را كنترل
نمايد و دستورات جديدي را براي شخص مربوطه صادر نموده و نيز گزارشات شخص
مربوطه را مطالعه نمايد .همچنين اين سيستم گزارشات افراد مربوطهرا به صورت خودكار
گردآوري و بايگاني مينمايد .به نحوي كه بعدًا در صورت نياز ميتوان به اين گزارشات
دست پيدا كرد و نيز آنها را طبقه بندي نمود .اين سيستم ابزار كار مديريت براي كنترل
كاركنان است.
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ساير سيستمهاي بخشهاي جانبي عبارتند از :
 -5سيستم تله كنفرانسينگ (كنفرانس از راه دور)
 -6سيستم حسابداري
 -7سيستم انبارداري
 -8سيستم اطالعات پرسنلي و كارگزيني
 -9سيستم حضور و غياب كاركنان و كارت زني
 -10سيستم حقوق و دستمزد پرسنل
 -11سيستم تعيين موقعيت پزشكان
 -12سيستم اطالعات
 -13سيستم پذيرش بيماران بستري.
 -14سيستم پذيرش و تعيين وقت كلينيكها.
 -15سيستم مكاتبات اداري و بايگاني نامهها

 يكي از جنبههاي طراحي سيستم ،طراحي سازمان است .برخي از مواردي كه در طراحي سازمان
بايد مشخص شود عبارتند از سياستهاي درازمدت ،ميانمدت و كوتاه مدت ،چارت سازماني ،شرح
وظايف كاركنان ،رويههاي حقوقي و قانوني ،نظام پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل ،رويههاي تامين
و پشتيباني پرسنل ،رويههاي كنترل و ارزيابي نيروي انساني و نظاير آن.

 براي عملكرد مطلوب سيستم ،بايد محيط و شرايط محيطي مناسبي براي آن فراهم گردد .مواردي
نظير طراحي بايگاني ،طراحي فرمها ،طراحي فضا ،طراحي استفاده از تجهيزات ،طراحي رابط كاربر
نرمافزارهاي كامپيوتري و طراحي محيط عمومي سازمان.

 در طراحي سيستم بايد به سازمان سيستمهاي مكانيزه و خصوصيات آن توجه شود .بخصوص در
طراحي سيستمهاي جامع و ايجاد ديدگاه هاي مناسب نسبت به فرايند مكانيزاسيون براي افراد.

 عوامل انساني در مكانيزاسيون سيستمها از مهمترين عوامل موفقيت يا شكست يك پروژه توسعه
سيستم است و بايد مورد توجه قرار گيرد .توجه به عوامل فرهنگي و آموزشي ،عوامل موضعگيري
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نيروي انساني نسبت به مكانيزاسيون ،عوامل بهداشتي  -رواني ،عوامل موثر در تجزيه و تحليل و
طراحي و پيادهسازي سيستم ،امنيت و اعتبار و عالقهمند كردن نيروي انساني براي كار با سيستم در
اين ميان نقش بسزائي را ايفا ميكنند.
 هر چه ميزان پيچيدگي سيستم افزايش يابد ،ميزان ريسك توسعه سيستم و ميزان ريسك عملكرد
سيستم بيشتر خواهد بود .بنابر اين در طراحي بايد سعي ما بر كاهش پيچيدگي سيستم باشد.

