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هاي اطالعات مديريت سيستم
)سازي اطالعات مدل(

دكتر علي رضائيان

:تهيه كننده
دكتر ميرزا حسن حسيني



فهرستفهرست

پااليش مختصات برنامه فصل اول

سلول گرايي، زير بناي تحوالت در صنعت رايانه فصل دوم

عناصر سيستم اطالعاتي فصل سوم

اطالعات مفهومي ساختار طراحي طراحي ساختار مفهومي اطالعاتفصل چهارم رم چه ل

اي طراحي پايگاه داده فصل پنجم

طراحي برنامه نظام يافته فصل ششم

پااليش مختصات برنامه فصل هفتم



كليات درسكلياتدرس

از ن د م ا ا عامل تا ا اين د كه ت ا نظ ايجاد ل متح جامعه اين د ازمان ه فه وظيفه هر سازماني در اين جامعه متحول ايجاد نظم است كه در اين راستا عامل اساسي مورد نيـاز  وظ
ــتمي اطالعـــــات دقيـــــق و بموقـــــع    ــر سيســـ ــه هـــ ــيدن بـــ ــراي نظـــــم بخشـــ بـــ
ه ب ات اطالع ب كس ه ب ، خصوص بخش سازمانهاي هم و دولتها هم تاريخ، اس س در باشد مي باشد در سراسر تاريخ، هم دولتها و هم سازمانهاي بخش خصوصـي، بـه كسـب اطالعـات بـه      م
منظور ايجاد تغيير و همچنين شناخت ساختار اوليه مناسب براي جامعه و سازمان عالقه نشـان داده  
اطالعات آوري جمع براي را وسيعي تشكيالت دو، هر نباشد كار در ديگري اهداف اگر مطمئناً اند مطمئنا اگر اهداف ديگري در كار نباشد هر دو، تشكيالت وسيعي را براي جمع آوري اطالعات اند

اطالعات در گذشته ارزش نـاچيزي داشـته و در   . به منظور تداوم بخشيدن به نظم امور نياز دارند
رفت مي كار به كمتر گيريها از.تصميم بعـد مـدير منبـع مهمتـرين اطالعات امروزه، كه حالي در در حالي كه امروزه، اطالعات مهمتـرين منبـع مـدير بعـد از     .تصميم گيريها كمتر به كار مي رفت

هدف كلي اين درس آشنايي داشنجويان بـا  ) 4، ص1984تيراف، (عامل انساني محسوب مي شود 
.چگونگي استفاده از اطالعات در امر تصميم گيري است يري يم ر ر ز ي و چ



اول فصل اولفصل

اطالعات سيستمهاي ب كل نگاه كلي بر سيستم هاي اطالعاتينگاه



رايانه بر مبتن اطالعات سيستمهاي تحول سير تحول سيستمهاي اطالعاتي مبتني بر رايانهسير

آ ك ط در بررسي فناوري اطالعات و سيستمهاي اطالعاتي در سازمان، مروري بر سير تكـوين آن  ط

ممي تواند ديدگاه دقيقتري را به پژوهشگر ارائه دهـد هـر چنـد مـي تـوان تـاريخ سيسـتم         خ

اطالعات مديريت را ه هولريث يا حتي چارلزببيج منتسب دانست، ولي آغـاز آن از اواخـر   

.مي باشد 1950دهه 



، يعني زمان عبور از عصر صنعتي به عصر اطالعات، تعداد افرادي كه بخـش  1957در سال 

آ ، از تعـداد  )كارگران اطالعـاتي (مهمي از كار آن ها با اطالعات و پردازش آن سروكار داشتآ

ا گ .كارگزان صنعتي بيشتر شدكا



دادند   كاركنان اطالعاتي بيش از پنجاه درصد از نيروي كار را تشكيل مي 1970در دهه 

).2،ص1986اسپراگ و مك نورلين،) (1ـ1نمودار(



هاي مختلف درصد نيروي كار در بخش



پردازش اطالعاتپردازشاطالعات

ط در اين زمينه تحقيق بر روي بخـش  .، كار بر روي اطالعات بسرعت رشد كرد1960بعد از

ناگهان به پنجـاه و هشـت   1950اطالعات اقتصاد نشان مي دهد كه از هفده درصد در سال

 65در حاليك ه در همان دوره، در بخـش صـنعت از   . افزايش يافت 1980درصد در سال 

اين آمار و ارقام، از تغيير كامالً عميقي در ) 1ـ1نمودار(درصد كاهش پيدا كرد  27درصد به 

كند م حكايت .سازمانها حكايت مي كندسازمانها



ك بخش مهمي از زمـان  . در عصر حاضر، پردازش اطالعات يكي فعاليت عمده اجتماعي استط

. اطالعات مي گذرد) هضم(كاري و شخصي هر فرد به جستجو، ثبت، جذب و دروني كردن م

درصد وقت مديران اجرايي، به پردازش و انتقال اطالعات سپري مـي   80به عنوان نمونه تا 

.گردد



ان ا روزهاي بدون رايانها



رايانه و اطالعات مديريت اطالعات و رايانهمديريت

:مدير در هر سازمان، مديريت پنج منبع اصلي را بر عهده داردكه عبارتند از

كنان كاركنانكا

مواد 

)شامل تسهيالت و انرژي(ماشين آالت 

پول

)شامل داده ها(اطالعات 



كار مدير، مديريت كارآمد اين منابع به منظور استفاده از آنها در دستيابي به اهداف سازماني 

چهار منبع اول وجود فيزيكي داشته، قابل لمس بوده و مشهودند، در حـالي كـه منبـع    .است

ش د نا ك ا ا ن ش نا ات اطال ن نان از فا ا ا ا د مديران با استفاده از منابع .پنجم يعني اطالعات نامشهود بوده و منبع اداركي ناميده مي شود

كنند مي مديريت را ).125،ص1969هپمن،(فيزيكي ).125،ص1969هپمن،(فيزيكي را مديريت مي كنند



اطالعات مديريت به داشتن عالقه داشتن به مديريت اطالعاتعالقه

طي سالهاي اخير، مديران به دو دليل توجه روز افزوني به مديريت اطالعات مبذول داشـته  

:اند

ك ك ا پيچيدگي روز افزون فعاليتهاي كسب و كارگ

ا ا ا ا .بهبود توانمنديهاي رايانه 



كار و كسب فعاليتهاي افزايش پيچيدگي فعاليتهاي كسب و كارافزايشپيچيدگ

. كسب و كار همواره پيچيده بوده است ولي امروز از هر زمان ديگري پيچيده تر شده اسـت گ

. تاثيرات اقتصاد بين الملل بوده و در بازار جهاني رقابت مي كننـد ضهمه سازمانها در معر

فناوري كسب و كار پيچيده تر مي شود و چهارچوبهـاي زمـاني بـراي اقـدامهاي مـديريتي      

كوتاهتر مي گردد و محدوديتهاي اجتماعي در قالب تقاضاي مشتريان بـراي محصـوالت و   

دارد وجود ارزانت و ت ف ك مخدمات ار ك و ب ك دگ چ پ ب آثار اين از يك ه هر يك از اين آثار بر پيچيـدگي كسـب و كـار مـي     .خدمات كيفي تر و ارزانتر وجود دارد

.افزايد



رايانه توانمنديهاي بهبود توانمنديهاي رايانهبهبود

به سبب داشتن سرعت اندك و اندازه بزرگ   1950،1960رايانه هاي غول پيكر دهه هاي  

از صحنه خارج شده اند و تنها كارشناسان سخت افزار با آنها سروكار خواهند داشت  آ



در گذشته كاربران هرگز در تماس مستقيم با سخت افزار قـرار نمـي گرفتنـد واز ايـن امـر      

راضي بودند ودر بيشتر موارد استفاده كنندگان خروچيهاي رايانه حتي نحـوه كـار بـا آن را    آ

ند اش ا ن آ گ ا از خ ند ان .نمي دانستند و برخي از يادگيري آن نيز هراس داشتندن



ط از سوي ديگر، كاربران امروزي از طريق رايانه هاي شخصـي يـا ريزپردازنـده هـاي دفتـر      گ

نه تنها رايانه در دسترس همگان .كارخود، ساير رايانه هاي موجود در شبكه با هم مرتبطند م

قرار دارد بلكه طرز كار با آن نيز هر روز سهلتر مي شود كاربران امـروزي ديگـر رايانـه را    

يك وسيله ويژه به شمار نمي آورند بلكه به آن به عنوان يك ابزار كار ضروري مانند ميز و 

كنند م نگاه تلفن و ود(صندل ل )6و5ص1998مك ).6و5،ص1998مك ليود،(صندلي و تلفن نگاه مي كنند



دانش مديريتدانشمديريت

ارموز واژه سواد براي تشريح دو نوع دانش كه در استفاده از رايانه نقش كليـدي دارنـد بـه    

كار مي رود يك نوع دانش، سواد استفاده از رايانـه اسـت و ديگـري سـواد بـه كـارگيري       گ

ت ا دف ا ات .اطالعات در دستيابي به هدفهاستاطال



رايانه از استفاده سواد استفاده از رايانهسواد

دانش كار با راينه كه براي انجام تقريباً هر گونه وشيقه اي در دنيـاي امـروز ضـرورت دارد    

اين دانش شامل شناخت واژگان رايانه، شناسـايي قوتهـا    .سواد كار با رايانه ناميده مي شود

ت ا آ انند ان ا از فا ا ا ت ان ا ا ف .وضعفهاي رايانه، توان استفاده از رايانه و مانند آن استض



اطالعات از استفاده سواد استفاده از اطالعاتسواد

يـك از   گذشته از شناخت رايانه، مدير امروزي بايـد سـواد اسـتفاده از اطالعـات در هـر      

مراحل فراگرد حل مساله بوده و اين كه اطالعات را از كجـا مـي تـوان بـه دسـت آورد و      آ

گذاشت ا ا گ ا ا آ ن .چگونه آن را با ديگران در ميان گذاشتگ



مديري ممكن است سواد استفاده از . سواد استفاده از اطالعات وابسته به سواد رايانه نيست

اهميت سـواد اطالعـات   . اطالعات را داشته باشد ولي سواد استفاده از رايانه را نداشته باشد

اش ا ا ت ا ا د ك ت ا آ ل طل ل ت ا ان ا ا كا ا از بيش از سواد كار با رايانه است ولي مطلول آن است كه مدير هر دو سواد را توامـان داشـته   ش

ليود،(باشد ).11،ص1998مك ).11،ص1998مك ليود،(باشد



رايانه بر مبتن سيستمهاي تكامل سيستمهاي مبتني بر رايانهتكامل

. نخستين تالشها در به كارگيري رايانه در عرصه كسب و كار بر پردازش داده ها متمركز بوده است

ت ا داشته د تاك ي گ ت از ت ا ات اطال دي اي .تالشهاي بعدي بر اطالعات و حمايت از تصميم گيري تاكيد داشته استتالش

ويـتن و  (امروز، ارتباطات و مشورت بيشترين توجه كارشناسان را بـه خـود جلـب كـرده اسـت      

).5،ص1990ديگران، 



بر نخستين “داده”تمركز دادهتمركز نخستين بر

در نيمه نخست قرن بيستم، هنگامي كه ماشينهاي منگنه زن و ماشين حسـابهاي بـزرگ در   

ايـن بـي تـوجهي    . اوج خود بوده سازمانها، نيازهاي اطالعاتي مديران را ناديده مي گرفتند

د ش ف گ كا دا ا ات ل ا ا فقط ا ان ا نخ ا ز افت ا . ادامه يافت زيرا نخستين رايانه ها فقط براي محاسبه عمليات حسابداري به كار گرفته شـد ا

را سيستمها اين ها”نام داده الكترونيكي پردازش .گذاشتند“سيستم .گذاشتندسيستم پردازش الكترونيكي داده هانام اين سيستمها را



اطالعات بر جديد تمركز جديد بر اطالعاتتمركز

نسل جديدي از تجهيزات رايانه اي معرفي شد كه به نحوه كاربرد رايانه هـا  1964در سال

براي نخستين بـار  “ مدار تراشه سليكان”راينه هاي جديد با استفاده از.تاثير عميقي داشت

“ سيستم اطالعـات مـديريت  ”فرصت افزايش قدرت پردازش اطالعات را فراهم آوردند و 

).61،ص1969جرشفسكي، (به منظور توليد اطالعات براي گروهي از مديران مطرح شد 



گيري تصميم پشتيبان سيستم بر تمركز بر سيستم پشتيباني تصميم گيريتمركز

همزمان با گسترش استفاده از سيستم اطالعات مديريت در سـازمانها، برخـي از دانشـمدان    

گآ رهيافت ديگري را پيش گرفتنـد  )تي.آي.ام(علم اطالعات در موسسه فناوري ماساچوست

گ” ت ان ال“ش ك ل ا ات اطال ك ند ك ا ط ا را طراحي كردند كه اطالعات بـراي حـل يـك مسـاله     سيستم پشتيباني تصميم گيريو

كند مي توليد السون(خاص و ص1985ديويس ،368.( ).368، ص1985ديويس و السون(خاص توليد مي كند



ارتباطات بر جاري تمركز جاري بر ارتباطاتتمركز

عالقه پژوهشگران به كـاربرد ديگـري   “ سيستم پشتيباني تصميم گيري”همزمان با پيدايش 

خودكـار شـدن اداره، ارتباطـات    .از رايانه كه خودكار كردن كارهاي اداري بود متمركز شد

از فا ا ا ا ا ا كنا كا ا د ك ل ت ا ا از ضا ا ميان اعضاي سازمان را تسهيل كرده و بهره وري مديران و كاركنان اداري را بـا اسـتفاده از   ا

دهد مي افزايش الكترونيكي .ابزارهاي الكترونيكي افزايش مي دهد.ابزارهاي



“ ام. بـي .آي”شروع شد، زماني كـه شـركت    1964خودكار شدن فعاليتهاي اداري از سال 

ماشين تحريرهاي را معرفي كرد كه مي توانستند كلمات ضبط شده بر روي نوار مغناطيسـي  

ند آ ت ش كا كا خ آ كا ت ات ل شد كا خ خودكار شدن عمليات تحرير به كار برد آن در خودكار كـردن  . را به رشته تحرير در آوردند

نام و شد منجر واژگان”اداره گرفت“پردازشگر خود .به .به خود گرفتپردازشگر واژگاناداره منجر شد و نام



مشاوره بر بالقوه تمركز بالقوه بر مشاورهتمركز

براي حل مسائل مـديريتي  “ هوش مصنوعي”در حال حاضر جنبشي در جريان است تا از 

فكر اصلي در استفاده از هوش مصنوعي اين است كه بتوانند رايانه را به گونـه  .استفاده كنند

ا نطق دالل ا ا كا از خ ا ان ذ انند اند ك كنند نا اي برنامه ريزي كنند كه بتواند مانند ذهـن انسـان برخـي از كارهـاي اسـتدالل  منطقـي را       ا

دهد .صورت دهد.صورت



رايانه بر مبتن اطالعات سيستمهاي از مدلي از سيستمهاي اطالعاتي مبتني بر رايانهمدل

مديران براي حل مسائل سازماني بايد با استفاده از اطالعات تصميم گيري كنند زيرا  

.تصميم خوب تصميمي است كه نود درصد آن اطالعات و ده درصد آن شهودي باشد



بخش رايانه ي پردازشگر شامل همه سيستمهاي كاربردي مبتنـي بـر رايانـه ماننـد سيسـتم      

اطالعات حسابداري، سيسـتم اطالعـات مديريت،سيسـتم پشـتيباني تصـميم گيـري، اداره       

ات اطال ائ ا ال ل ا ا آن گ ك ش انش ن ا مجازي و سيستمهاي مبتني بر دانش مي شود كه همگي آنها براي حل مساله ارائه اطالعات از

دهند (1ـ3نمودار(مي ليود،) ).18،ص1998مك ).18،ص1998مك ليود،) (1ـ3نمودار(مي دهند



مديريت اطالعات سيستم اطالعات مديريتسيستم

كـاربرد  “ سيستم اطالعـات مـديريت  ”امروزه شايد هيچ واژه اي در مديريت به اندازه واژه 

تمام فعاليتهاي را كه به كمك رايانـه صـورت مـي پـذيرد سيسـتم اطالعـاتي       . نداشته باشد

.گويند



مديريت اطالعات سيستم تعريف سيستم اطالعاتي مديريتتعريف

سيستم اطالعاتي مديريت سيستمي رسـمي در سـازمان اسـت كـه گزارشـهاي الزم بـراي       

شـودربك و  (فراگرد تصميم گيري مديران در سطوح مختلف سـازمان را فـراهم مـي آورد    

) 192،ص1977ديگران، 



هاي اطالعاتي مبتني بر رايانه مدلي از سيستم

سيستم اطالعات مبتني بر مديريت

سيستم اطالعات حسابداري1.

مساله

سيستم اطالعات مديريت2.

گيري سيستم پشتيباني تصميم3.
4

تصميم

اداره مجازي4.

مسالههاي مبتني بر دانش سيستم5.



بنابراين هدف نهايي سيستم اطالعات مديريت، تهيه اطالعات براي مديران به منظور كمك  

.به آنان در فراگرد تصميم گيري است



سيستم اطالعات مديريت، اساساً به منظور تهيـه اطالعـات بـراي برنامـه ريـزي و كنتـرل       

طراحي مي شود، در حالي كه بسياري از تصميمهاي مديريت مياني و عالي را به دليـل ايـن   

آ ت خا اخل ناگ گ نا از د ا ا گ ت دل ا ا كه داده هاي مدل تصميم گيري را بايد از منابع گوناگون داخلي و خارجي به دست آورد به ك

داد انجام شده ريزي برنامه توان نمي .آساني نمي توان برنامه ريزي شده انجام داد.آساني



مديريت اطالعات سيستم ويژگيهاي سيستم اطالعات مديريتويژگيهاي

بموقع بودن اطالعـات  . اطالعات دقيق را بموقع در اختيار تصميم گيرندگان قرار دهد -1

گ ط گ امري است كه مي بايست توسط كاربر مشخص شود و اگر اطالعات دقيق، به هنگـام نيـاز   ط

حارائه نگردد، ممكن است چنين نكته اي واضح و معمول به نظر برسد، با اينحال هنوز، نكتـه  

زيرا، ارائه بموقع و دقيق اطالعات، جزو اهداف عمـده هـر سيسـتم    . مهمي به شمار مي رود

).6،ص1985ديويس و السون، (اطالعات به حساب مي آيد 



مديريت اطالعات سيستم ويژگيهاي سيستم اطالعات مديريتويژگيهاي

گرچـه ممكـن اسـت    . پاسخگوي كنكاشهاي مديريت براي دستيابي به اطالعات باشد -2

ظ ط مدير، بيشتر اطالعاتي را كه به طور منظم دريافت مي كدن فراموش كند، ولي سيسـتم بايـد   ط

اين امر ممكن اسـت بـه انـدكي    .بتواند حتي به درخواستهاي فوري مدير نيز پاسخگو باشد

طراحي اضافي نياز داشته باشد، زيرا اين قابليت، بانك اطالعاتي باسختار متفاوتي را طلـب  

مي كند هرچند كه بازيابي اين نوع اطالعات دشوار مي گـردد وي چنـين تـواني كـه درون     

ارزد م اش هزينه به شود م ايجاد ت .سيستم ايجاد مي شود به هزينه اش مي ارزدسي



مديريت اطالعات سيستم ويژگيهاي سيستم اطالعات مديريتويژگيهاي

مديران به دانستن صدها فعاليتي كـه بـه   . گزارش بر مبناي استثنا به مديريت ارائه دهد -3

طور رضايتبخش انجام مي شود، عالقه اي ندارند بلكه مي خواهند از عوامل كـه خـارج از   

.كنترل هستند يا بزودي از كنترل خارج مي شوند، آگاهي يابند



مديريت اطالعات سيستم ويژگيهاي سيستم اطالعات مديريتويژگيهاي

سيستمهاي اطالعـاتي جـاري، بايـد بـا تغييـرات      . توان ادغام در آينده را داشته باشد -4

سخت افزارها و نرم افزارها، كه در اثر گسترش فعاليتها در آينده رخ خواهد داد، سـازگاري  

.داشته باشد



مديريت اطالعات سيستم ويژگيهاي سيستم اطالعات مديريتويژگيهاي

اگر تماي شرايط قبلي فراهم باشـند ولـي بـه هـر دليـل      . مورد پذيرش كاربران مورد نظر باشد -5

بسيار اتفاق مي افتد كه علي رغم اثبات مفيد . سيستم مورد پذيرش كاربران نباشد، موفق نخواهد بود

در بعضـي از  . بودن سيستم اطالعاتي براي مديران، به دليل امتناع كاركنان، بدون استفاده مانده است

است شده مشاهده نيز كاركنان جانب از سيستم در ابكاري خ .موارد، خرابكاري در سيستم از جانب كاركنان نيز مشاهده شده استموارد،



ها ويژگ ساير ويژگي هاساير

ويژگيهاي ديگري مانند با صرفه بودن عمليات سيستم، سهولت استفاده از آن و هماهنگي 

.اهداف در داخل سازمان را از ويژگيهاي سيستم اطالعات مديريت نمود



مديريت اطالعات سيستم طراح در دامهايي در طراحي سيستم اطالعات مديريتدامهاي

ط علي رغم گامهاي بلندي كه در پردازش اطالعات برداشته شده اسـت، بسـياري از مـديران    گ

يكـي از  . امروز ازن ظر تصميم گيري در وضعيت بهتـري نسـبت بـه گذشـته قـرار ندارنـد       م

صاحبنظران، دليل آن را مفروضات غير واقعي و خطاي طراحان اينگونه سيستمها مي داند و 

نيست بلكـه  “ سيستم اطالعات مديريت”در نتيجه، سيستمي را كه طراحي مي كنند نه تنها 

د ده م ار ق يت دي م ار اخت در را نادرست اطالعات كه است تم ف(س 1976اك ، 1976اكـف،  .(سيستمي است كه اطالعات نادرست را در اختيار مـديريت قـرار مـي دهـد    

:مفروضات زيربنايي اين گونه سيستمها در پي مي آيد).149ص



زيربناي مفروضات زيربناييمفروضات

طط بنابراين فرض، مدير اطالعات كـافي دريافـت   .اطالعات بيشتري بايد به مديران داده شود

نمي كند و اگر اطالعات بيشتري در اختيار او گذاشته شود، مي توانـد بـه طـور مـوثرتري     

درحالي كه يكي از صاحبنظران معتقد است كه مديران از فراواني بـيش از  . انجام وظيفه كند

اندازه اطالعات رنج مي برند و اين بار زياد، فقط مشكل مدير را بزرگ مي سازد زيرا آنچه 

باشد بوط نام هاي داده از ا م و كمت اتب بم بايد است مدي از ن .مورد نياز مدير است، بايد بمراتب كمتر و مبرا از داده هاي نامربوط باشدمورد



سازي متراكم پاليشو تفاوت پاليش و متراكم سازيتفاوت

از اين رو، وي دو فراگرد پاليش و متراكم سازي را براي تغيير اين وضـعيت پيشـنهاد مـي    

در پاليش، داده هاي نامربوط حذف مي شود، درحالي كه در متراكم سازي داده هـاي  .كند

ش ذف ا .تكراري حذف مي شودتك



پاليش فراگرد مشكالت فراگرد پاليشمشكالت

گگ چه كسي بايد تصميم بگيرد كه چـه  .فراگرد پااليش نيز كم مساله تر از متراكم سازي نيست

مچيزهايي بايد پااليش بشود؟ اگر عمل پااليش در سطح عملياتي انجام پـذيرد آنگـاه ديـد     ح

اگر ارزيابي در سطوح باالتر انجام . محدود ارزيابي كنندگان داده ها مورد سوال خواهد بود

جايي در ميان فراواني بـش از  . شود موجب هيچگونه رهايي از بار زياد تجربه نخواهد شد

آن كاهش و سازي(اندازه اك مت اي ب الزم حد زي و حد از ش ب سازي اك انه)مت م حد حد ميانه ) متراكم سازي بيش از حد و زير حد الزم براي متراكم سازي(اندازه و كاهش آن

.طاليي قرار دارد كه بايد توسط خود مدير عالي كشف شود



زيربناي مفروضات زيربناييمفروضات

اين فرض، اين تصور را به دنبـال دارد  .مدير اطالعاتي را مي خواهد كه مورد نيازش استط

مكه هر مدير، الگويي در فراگيرد تصميم گيري خود دارد كه بندرت درست است هنگـام كـه    م

مديران درك درستي از تصميمات خود و متغيرهاي وابسته به آن ندارند، گـرايش آنهـا بـه    

خواهـد  “ تماي اطالعات موجودي كه ممكن است بر تصميم اثر داشته باشـد ”تقاضا براي 

.بودبود



زيربناي مفروضات زيربناييمفروضات

گ در صورتي كه اطالعات مورد نياز مدير به او داده شـود، تصـميم گيـري او بهبـود خواهـد      ط

محتي اگر سيستم اطالعات مديريت بتواند اطالعات مربوط را در اختيـار مـدير قـرار    .يافت

نتايج تجربي در سـاير جاهـا، ايـن    . دهد، تضميني براي بهبود تصميم گيري وي نخواهد بود

اعتقاد را، تقويت مي كند كه مديران علي رغم وجود الگوهـاي رسـمي تصـميم گيـري، در     

دارند تماي شخص قضاوت يا به تج نش ب و الهام ب اتك به موارد از اري .بسياري از موارد به اتك بر الهام و بينش، تجربه يا قضاوت شخصي تماي دارندب



زيربناي مفروضات زيربناييمفروضات

ك طط در حالي كه حضور سيستم اطالعات مديريت .ارتباطات بيشتر به معناي عملكرد بهتر است

مي تواند در ارائه اطالعات به مديران درباره ساير شعب، واحـدها و ديگـر مـديران كمـك     

در حـالي كـه   . كند، فرض اين كه چنين ارتباطاتي هميشه و ضرورتاً خوب است، خطاسـت 

. چنين ارتباطي مي تواند هماهنگي را آسان سازد، ضرورتاً عملكـرد را بهبـود نمـي بخشـد    

دها واح د عملك اي ب مناس هاي شاخص بايد سازمان كه است اين ت اهم حايز نكته حايز اهميت اين است كه سازمان بايد شاخصـهاي مناسـبي بـراي عملكـرد واحـدها      نكته

.ومديران داشته باشد



زيربناي مفروضات زيربناييمفروضات

گ گ ك ط مدير نيازي به دانستن طرز كار سيستم اطالعات مديريت ندارد، بلكه تنهـا بايـد چگـونگي    ط

ماستفاده ازط آن را بداند اين فرض توسط مديران و طراحـان سيسـتم  اطالعـات مـديريت     

در واقع، اين تفكر به مديران القا مي شود تا بر مرموز بودن رايانه فـايق  . پذيرفته شده است

قبالً به مديران اطمينان داده مي شد كـه تنهـا كـافي اسـت بـه طراحـان بگوينـد چـه         . آيند

فت گ خواهد ار ق ارشان اخت در نظ مورد اطالعات و خواهند م .اطالعاتي مي خواهند و اطالعات مورد نظر در اختيارشان قرار خواهد گرفتاطالعات



دوم فصل دومفصل

انه ا صنعت د الت تح ناي ز ا گ ل سلول گرايي، زير بناي تحوالت در صنعت رايانهل



گراي سلول راهبرد سلول گراييراهبرد

بيش از پردازش سريع اطالعات و ارتباطات يا هر فناوري ديگـر، موجـب   “ سلول گرايي”

شتاب بيشتر تغييراتي مـي وشـد كـه اكنـون مـديران در صـنعت رايانـه بـا آن مواجهنـد و          آ

ن ك ا ا”ا گ ل ات“ل تغ ا خ ا ش اشند مي باشند، بهترين شيوه براي برخـورد بـا تغييـرات    سلول گراييراهبردهاي كه مبتني بر

آيند مي شمار به شده .ياد شده به شمار مي آيند.ياد



سلول رايانه نخستين رايانه سلولينخستين

ــ را بـه بـازار    360، نخستين رايانه سلولي ـ يعني مستقيم  1964ام در سال .بي.شركت آي

، با ايـن مسـاله بـه    360ارائه كرد و اثر بخشي رهيافت سلولي را نشان داد طراحان سيستم 

د ن ك ا ط دند خش ت ا ا ان ا از ا ا خان ند ك خ ق طور مستقيم برخورد كردند و خانواده اي از رايانه ها را تجسم بخشيدند و طراحـي كردنـد   ط

كـه شـد مـي شـامل را مختلـف كابرداهي براي و گوناگون هاي اندازه در دستگاههايي كه دستگاههايي در اندازه هاي گوناگون و براي كابرداهي مختلـف را شـامل مـي شـد كـه      كه

.همگي آنها مجموعه دستورالعملهاي يكساني بودند



گراي”فراگرد آن“سلول پنهان و آشكار قواعد و و قواعد آشكار و پنهان آنسلول گراييفراگرد

سلول گرايي، راهبردي براي سازماندهي فراگردهاي پيچيده ارائه خدمت و توليـد محصـول   

يك سيستم سلولي، از واحدها يا سلولهايي تشكيل شده اسـت كـه بـه طـور     . كارآمد است

.مستقل طراحي گرديده اند ولي به عنوان يك كل منسجم عمل مي كنند



آشكار اطالعات آشكاراطالعات

تصميمهاي هستند كه بـر  ) نيز خوانده مي شود“ اطالعات آشكار”كه (قواعد آشكار طراحي 

قواعـد  ”در فراگرد طراحي، مطلوب است كـه نخسـت   .تصميمهاي بعدي طراحي اثر دارند

ا ط كا“آشكا د ان ت ا اف گ ط آنگا ند گ تد شخ مشخص و تدوين گردند و آنگاه به طور گسترده به افـراد دسـت انـدركار    آشكار طراحي

شوند طراحي”.منتقل آشار گيرند“قواعد مي قرار دسته سه .در .در سه دسته قرار مي گيرندقواعد آشار طراحي.منتقل شوند



طراح آشار قواعد آشار طراحيقواعد

آرايش دروني، كه به طور دقيق مشخص مي كند چه سلول هايي جزو سيستم خواهند بود و  

كاركرد هر يك چيست؟



طراح آشار قواعد آشار طراحيقواعد

تعاملها، كه تفصيل چگونگي تعامل سلولها را، از جمله اين كه چگونه با هم هماهنگ يا به  

.هم وصل خواهند شد و ارتباط برقرار خواهند كرد، شرح مي دهند



طراح آشار قواعد آشار طراحيقواعد

مـي تـوان در     Xآيـا سـلول   ”شاخصها، براي آزمايش انطباق هر سلول با قواعد طراحـي  

در  Xسـلول  (وبراي سنجش عملكرد يك سلول در برابر سلولهاي ديگـر  “ سيستم كار كند

ل ل ا كyقا ل كا)ق .به كار مي روند)چقدر خوب عمل مي كندyمقايسه با سلول



مديران اجرايي، گاهي هر سه دسته عامل اطالعات آشكار را با هم جمع مي كنند و مجموع  

.مي نامند“ شاخصها”يا “ تعاملها”، “آرايش دروني”آنها را 



پنهان اطالعات پنهاناطالعات

تصميمهاي هستند كـه بـر   ) نيز خوانده مي شود“ اطالعات پنهان”كه (عوامل پنهان طراحي 

عوامل پنهان را مي توان بعدها انتخاب كرد و با .اثر ندارند“ سلول محلي”طراحي فراتر از

ا ل ل ا ط گ ك ا آ ط ات اطال د ا ن ا تغ ا آ ا بارها آن را تغيير داد، و نبايد اطالعات مربوط به آن را به كسي، بجز گروه طراح سـلول داد  ا

وينتي،( و ).90،ص1989نوينز ). 9،ص1989نوينز و وينتي،(



رايانه صنعت از خارج در گراي سلول گرايي در خارج از صنعت رايانهسلول

توليـد كننـدگان بـيش از    . سلول گرايي به عنوان يك اصل در توليد، سابقه اي طوالني دارد

يك قرن از آن استفاده مي كردند؛ زيرا همواره ساخت محصوالت پيچيده با تقسـيم فراگـرد   

ساخت با سلولها، آسانتر شده است؛



ا گ ل ل ااگ ا لا كا ط ا اگ ال ا ا لا ل سـلولي  دارد، پس چرا تمام محصوالت و فراگردها، به طور كامل،  مزاياي بسيارياگر سلول گرايي

نشده اند؟ پاسخ اين پرسش آن است كه طراحي سيستمهاي سلولي بـه مراتـب دشـوارتر از    طراحي

طراحان سيستمهاي سلولي بايد درباره عملكرد دروني هر . طراحي سيستمهاي يكپارچه مشابه است

ا ا از ن ا ط آشكا ا ق ان تا اش اش ا ز انش ل كل ا اگ فراگرد يا كل محصول، دانش زيادي داشته باشند تا بتوانند قواعد آشكار طراحي مورد نياز را بـراي  ف

قواعد طراحي بايد از پيش معين باشد، در حالي كه در سطح هـر  . ساختن يك محصول تدوين كنند

.سلول، طراحي به طور مستقل پيش مي رود



پويا محيط در حيات تداوم حيات در محيط پوياتداوم

اين نوآوري به شركتهاي شبكه اجازه مي دهد تـا خواسـته هـاي بسـرعت در حـال تغييـر       

مشتري را با فناوريهاي در حال تكامل تلفيق كرده، تا آخرين لحظه ممكن پـيش از عرضـه   آ

د كنن ل تك ا آ نظ د د ت خ ا ط ازا ك(ل ان ا ايانسـيتي و مـك   (محصول به بازار، در طراحي خـود تجديـد نظـر و آن را تكميـل كننـد      

ص1977كومارك، ).110ـ108، 1، ص1977كومارك، ).11ـ8



معرفت عصر در رهبري در عصر معرفترهبري

بايـد بـه   “ سـلول گرايـي  ”مديران براي تداوم حيات سازمان خود در يك محيط آكنده از 

مديران براي ايجاد سلولهاي برتر، بـه انعطـاف   .طراحي مجدد درون سازماني خود بپردازند

ند ا از ن تغ ال ت ا فنا از فا ا ازا .براي ورود سريع به بازار و استفاده از فناوريهاي بسرعت در حال تغيير نياز دارندا



دريك رهيافت توليـد محصـول بـه    “ اطالعات آشكار”اين چهارچوب سازماندهي، مانند 

آ گ گ روش سلولي، ساختار كلي چگونگي كار گروهها با يكديگر، روشهايي براي تعامل آنهـا بـا   گ

كا ت ت ا ا ا شاخ آ ا ف ا ان ش ا گ گ همديگر و گروههاي پشتيباني را فراهم مي آورد و شاخصهايي را براي تعيين مزيت كار هر د

دهد مي ارائه ديگر گروههاي به نسبت .گروه نسبت به گروههاي ديگر ارائه مي دهد.گروه



سوم فصل سومفصل

ا اطال عناصر سيستم اطالعاتيا



سيستم اطالعاتعناصر اطالعاتيعناصر سيستم

سختافزارافراد سخت افزارر

نرم افزار رويه ها

داده



افرادافراد

افـرادر در سيسـتم اطالعـاتي نقشـهاي     . نخستين عنصر در مدل سيسـتم اطالعـات افرادنـد   

گوناگون ايفا مي كنند كه مي توان آنها را در سه دسته طراحـان، راهبـران و كـاربران طبقـه     آ

ك .بندي كردند



سيستم طراحان سيستمطراحان

طراح سيستم براي ايجاد . طراحان سيستم شامل تحليگران و برنامه نويسان سيستم مي شود

شناخت نيازهاي كاربران و سـاخت و تركيـب مناسـب    .سيستم با كاربران همفكري مي كند

ا ت ض ا ا ا ا آن اخ آ نظ .عناصر سيستم به منظور برآورده ساختن آنها براي ايجاد سيستم ضرورت داردنا



سيستم راهبران سيستمراهبران

.راهبران سيستم، تجهيزات رايانه اي را مديريت، كنترل، تعمير و نگهداري مي كنند



سيستم كاربران سيستمكاربران

كاربران سيستم شامل همه كساني مي شود كه از اطالعات توليد شده به وسيله رايانه  

.استفاده مي كنند



ها رويه هارويه

رويه ها، دستورالعملهايي هنجار يافته و مشروحي هستند كه افراد بايد به طور منظم دنبال  

.كنند



دادهداده

داده، كه اطالعات پردازش نشده نيـز گفتـه مـي    . عنصر مركزي سيستم اطالعاتي داده است

شود به صورت عدد، و واقعيت وارد رايانه شده، ذخيره گشته و براي پاسـخ بـه پرسشـهاي    

ش ا از ا .كاربران بازيابي مي شودكا



اطالعات بندي طبقه بندي اطالعاتطبقه

و  ) 0(در سيستم دو دوئي يكي از دو حالت صفر . كوچكترين ذره اطالعاتي را بيت گويند

.، يك بين اطالعات است از تركيب چند بيت اطالعات، بايت بوجود مي آيد)1(يك 



حكمتحكمت

اگر كسي بتواند رابطه ميان دانشهاي گوناگون را كشف كد و قانونمديهايي را كه نياز به  

.  مطالعه ميان رشته اي دارد كشف كن دبه حكمت دست مي يابد



ويژه اطالعات ويژهاطالعات

هر يك از طبقات اطالعات ـ يعني داده، اطالعات، دانش و حكمت اگر به صورت دست او  

.باشند اطالعات ويژه ناميده مي شود



طبقات اطالعات

بيتدانشاطالعاتدادهبايتبيت

ا اطالعات ويژهاطال



خطوط ميان خواندن ميان خطوطخواندن

نام برده  “ خواندن يا كشف معاني اظهار نشده”در خالقيت از اطالعات پنهان تحت عنوان 

.تقسيم مي كنند“ دانش ضمني”و “ دانش آشكار”به همين ترتيب دانش را به . مي شود



حيات “داده”چرخه دادهچرخه حيات

در مراحل ايجاد، . داده، در يك سيستم اطالعات مديريت چرخه حيات خاص خود را داردط

طراحي و عمليات سيستمهاي اطالعاتي، سه جنبه اين چرخـه حيـات از اهميـت ويـژه اي     

دوم وي بايد بداند چـه  . نخست طراح بايد بداند داده چگونه توليد مي شود. برخوردار است

پردازشي يا تلفيقي بر روي داده ها صورت مي پذيرد و سرانجام طراح بايد بداند كـه انـواع   

چگونه ها داده بازياب و سازي ه ذخ و ادل ت و داده انتقال بويژه اطالعات دازش پ ن معين پردازش اطالعات بويژه انتقال داده، و تبادل و ذخيره سازي و بازيابي داده ها چگونه مع

.انجام مي شود



چرخه حيات داده



پردازشـهاي  . توليد يا ضبط داده كه در خانه سمت چپ آمده مي تواند به دليل يك تعامل داخلي يا رخـداد خـارجي باشـد   
: بعدي شامل موارد ذيل مي گردد
ذخيره سازي يا محو

انتقال
بازيابي

دد د ل توليد مجددت
ارزيابي

يطبقه بندي ب ب
تحليل

حسن استفاده،
تركيب

به كارگيري
محو



ذخيرهذخيره

توليد داده ، نتيجه پديده اي داخلي يا خارجي سازمان بوده كه مشاهده و ثبت شـده اسـت   

داده هـا را بـه   . تجربيات ، داد و ستدها و عمليات بيانگر توليد داده برنامه ريزي شـده انـد  گ

د كنن ذخ ات اطال گا ا ا ند ل زشط ا ا ا اگ اگـر داده اي بـي ارزش   . طور معمول بر روي سند يا در پايگاه اطالعاتي ذخيره مـي كننـد

گردد مي محو .باشد محو مي گردد.باشد



انتقالانتقال

شوند داده ها در چرخه حيات داده به طور مكرر از فراگردي به فراگرد ديگر منتقل مي



بازيابيبازياب

بازيباي داده از سيستم مديريت پايگاه اطالعاتي به سهولت صورت مي پذيرد زيرا داده ها  

.مستقل از برنامه ها و كاربران نگهداري مي شود



مجدد توليد مجددتوليد

داده هاي ذخيره شده در حافظه رايانه يا اسناد به گونه اي نيستد كه به سـهولت در اختيـار   

بنابراين داده ها را بايد سازماندهي مجـدد كـرد تـا بـه صـورت قابـل       .مديريت قرار گيرند

ند آ فا ازا ا خ ن ت اشد ن د فا ا ل قا شد ذخ ا اگ حتي اگر داده ذخيره شده قابل استفاده مدير نيز باشد تهيه نسـخه هـايي از   .استفاده در آيند

دارد ضرورت ديگر كاربران استفاده براي .آن براي استفاده كاربران ديگر ضرورت دارد.آن



ارزيابيارزياب

داده ها پس از بازيابي بايد ارزيابي شود تا معين شود كه به پـردازش بيشـتر نيـاز دارد يـا     

حتـي پـس از   . همچنين بايد معين شود كه به انباره بازگشت داده شود يـا محـو گـردد   .خير

گ ا ز ا ا د ا آ از فا ا ات اطال ا ل د .تبديل داده به اطالعات و استفاده از آن بايد دوباره ارزيابي گرددت



بندي دسته بنديدسته

گ ك آ داده ها اغلب به طور تصادفي جمع آوري مي شوند و براي اينكه قابل استفاده گردنـد بـاي   ط

دجداسازي صورت پذيرد حتي داده هايي كه جداسازي و دسته نبدي شده انـد نيـز ممكـن    

است براي قابل سافتاده شدن نيازمند دسته بندي جديدي بانشد براي مثـال اعـداد و ارقـام    

فروش محصوالت يك فروشگاه ممكن است براساس فروشـنده ذخيـره شـده باشـد ولـي      

باشد از ن مورد ي مشت يا محصول ب ح ب آنها .جداسازي آنها بر حسب محصول يا مشتري مورد نياز باشدجداسازي



تحليلتحليل

داده ها را مي توان پيش از استفاده با شناسايي زمينه هاي مورد استفاده، روندها و  

.رخدادهاي غير معمول و با تعبير و تفسر تحليل كرد



استفاده حسن استفادهحسن

آ اغلب اوقات ضرورت ايجاب مي كند شكل داده هاي كمي را با جمع و تفريـق و ماننـد آن   ك

براي . تغيير دهيم يا معني و مفهوم آنها را از طريق فرمولهاي رياضي يا تصاويها تحليل كنيم م م م

مثال براي تخمين امكان فروش يا پيش بيني فروش و محاسبه نسبتهاي مـالي مـي تـوان از    

.روشهاي آماري بهره جست



تركيبتركيب

تلفيق داده هاي متعدد اغلب ايجاب مي كند آنها را در يك مجموعه كلي يا گـزارش كامـل   

.براي مثال گزارشهايي را كه هر يك از نمايندگان فروش ارسال مي دارند.سازماندهي كرد



كارگيري به كارگيريبه

هنگامي كه داده ها به شكل معني داري براي استفاده اعضاي سازمان درآيد گفته مي شـود  

آ در مـي آيـد و   “ داده”اطالعات پس از مصرف بـه صـورت   . به اطالعات تبديل شده است

فت گ د ا خ ا ق د د شكل ا ل ا شكل از ذخ .براي ذخيره سازي به شكل اصلي يا به شكل جديد مورد بررسي قرار خواهد گرفتا



محومحو

بـراي مثـال، اطالعـات    . كـرد ) از سيستم خـارج (داده ها را پس از ارزيابي مي توان محو 

مربوط به قرار مالقاتها يا مكان برگزاري سمينارهاي داخلي سازمان يا برنامه هاي مربـوط  

.به مهمانيهاي ساالنه سازمان، پس از وقوع هيچگونه ارزشي ندارند



اطالعات و داده مقايسه داده و اطالعاتمقايسه

، “دادن”بـه معنـي   “ dare”و “ do”از فعـل التـين   “ داده هـا ”به معنـي  “ data”واژه 

مناسبترين واژه اي است كهبه واقعتيهاي شكل نيافته وبدون ساختار فـراوان توليـد شـده از    

ك اطالق ا ت د آ ان از ا د ا ن ا ان ا .طريق رايانه يا در نتيجه داد و ستدهاي سازماني به وجود آمده مي توان اطالق كردط



به معني “ information”اطالعات مركب از داده هايي است كه شكل و ساختار دارد واژه 

به معني شكل دادن بـه چيـزي اسـت واژه    “informo , informare”اطالع از فعل التين

informationا ا ظ ا ا ا ا ا ا ل ظ ا information  از نظرعلم معاني بيان، ساخت بخشيدن به توده يا ماده نامنظم را تداعي مـي

كند؛كند؛



داده را به طور نامحدود مي توان توليد، ذخيره، و بازيابي كـرد و بـه روز درآورد و دوبـاره    

كاالي قابل معامله اي مي باشند كـه بـه وسـيله هـر دو     “ داده ها”بدون شك . بايگاني نمد

.بخش دولتي و خصوصي، به قيمت گزافي خريداري مي شود



اطالعات با داده فرق داده با اطالعاتفرق

به معناي مطالبي كه ارزش آنها براي شخص معين در وضعيت خـاص  “ داده”بنابراين واژه 

ارزشـيابي  “ داده هاي ”به معني “اطالع”تعيين نشده، به كار رفته است، در حالي كه واژه

نظ گ ت ا ز شخ ند گ ت ا ا ال ا اط ت در ارتباط با مساله اي معين براي تصميم گيرنده مشخص درزمان تصميم گيري وبه منظـور  ا

است رفته كار به شده تعيين هدف .كسب هدف تعيين شده به كار رفته است.كسب



ها”مديريت “داده داده هامديريت

سازمانها براي مديريت مناسب هر منبع بايد نقشي را كه آن منبع ايفا مي كند، خـواص آن و  

فرصتهايي را كه فراهم مي آورد و گامهايي را كه براي استفاده از اين فرصتها بايـد برداشـته   آ

خا ا الش ند ائ ا ا ظ كانات ا ا ا ك ال ا ا ند شنا شود بشناسند اما در حالي كه داده ها امكانات عظيمي را ارائه مي دهند چالشـهاي خاصـي   ش

آورند مي فراهم نيز .را نيز فراهم مي آورند.را



داده انواع دادهانواع

از تند ا ا گانه ه اع :انواع سه گانه داده عبارتند ازان

شود مي دريافت افزار سخت وسيله به كه اي داده ورودي، هاي .داده هاي ورودي، داده اي كه به وسيله سخت افزار دريافت مي شود.داده

.داده هاي ذخيره شونده، داده اي كه بر روي سخت افزار ذخيره شده اند ير ر ز ت روي بر ي ، و ير .ي

سـخت وسـيله به ورودي هاي داده پردازش از كه هايي داده خروجي، هاي افـزارداده افـزار  داده هاي خروجي، داده هايي كه از پردازش داده هاي ورودي به وسـيله سـخت  

.توليد شده است



افزار نرم انواع نرم افزارانواع

از تند ا ع كه د ش فته گ كا ه افزا ن ع ن :سه نوع نرم افزار به كار گرفته مي شود كه عبارتند از:ه

ا نرم افزار سيستما

كا ا اف نرم افزار كاربردين

ي ه به افزا م نرم افزار بهره ورين



سيستم افزار نرم افزار سيستمنرم

نرم افزار سيستم اجراي وظايف اساسي سخت افزار را كنترل مي كند يا خدمات عام ارائه  

.  مي كند



يكي از برنامه هاي سيستم، سيستم عملياتي است كه منابع رايانه را كنترل مـي كنـد برنامـه    

اجرايي يك نوع نرم افزاري است كه به كاربر امكان انجام كارهـاي تكـراري نظيـر نسـخه     

د ا ا ند ند ق ط ا .برداري يا طبقه بندي پرونده هاي را مي دهدا



سيستم نرم افزار خاص مديريت شبكه اي از ريز پزدازنده ها، كنترل دستيابي بـه چاپگرهـا   

را بر عهده دارد و ارتباط ميان ريز پردازنده ها را برقرار مي كند و انواع سطوح حفاظـت از  

آ ا ف ا ا ان .محل انبار را فراهم مي آوردل



كاربردي افزار نرم افزار كاربردينرم

نرم افزارهاي كاربردي، كارهاي ويژه نظير كنترل موجودي، حسابداري دفتر كل و  

.تحليلهاي آماري را انجام مي دهد اين كارها در وضعيتهاي گوناگون قابل انجام است



وري بهره افزار نرم افزار بهره ورينرم

نوع سوم نرم افزارهاي عام، نرم افزار بهره وري است كه شامل نرم افزار صفحه گستر، نـرم  

افزار صفحه گستر، نرم افزار واژه پردازي، و سيستمهاي مديريت پايگاه اطالعاتي مي شـود  گ

د ش ا اف ا ات اطال ا ا ا كا ت قد ا اف ن .اين نرم افزار قدرت كاربران در ايجاد سيستم اطالعاتي را افزايش مي دهدا



: انواع متنوع و گسترده اي از سخت افزار وجود دارد كه براي نمونه موارد ذيل را مي توان نام برد م ع ع
ريز پردازنده
رايانه متوسط
رايانه بزرگ

چاپگر
صفحه مشابه سازي

صفحه نمودارها
ك دي د محل ورود ديسكمحل
محل ورود نوار

ممودم و
كنكاشگر
ديسك
نوار



هد ا ق ه ت د ا افزا خت ا ز ن ت لگ ل ت :هر تحليلگر سيستم پنج چيز را در مورد سخت افزار بايد مورد توجه قرار دهده

تسهيالت

رايانه

انباره خارجي

ابزارهاي ورود اطالعات

وج خ ابزارهاي خروجيابزارهاي



تسهيالتتسهيالت

محل سخت افـزار بايـد   . يكي از مواردي كه تحليلگر بايد توجه داشته باشد تهسيالت است

به گونه اي برنامه ريزي شود كه استفاده از رايانه موجب پيچيده تر شدن رويه هاي عـادي  

نش كا ا خاان دگ از كا ك ط ا ال ف ان ا گ كا به كارگيري رايانه در فعاليتهاي مربوط به كسب و كار از پيچيدگي خاصـي  .انجام كار نشود

است صـورت.برخوردار سهولت به رايانه با كار كه شود طراحي اي گونه به بايد كار محيط محيط كار بايد به گونه اي طراحي شود كه كار با رايانه به سهولت صـورت  .برخوردار است

.پذيرد



سيستم دهنده تشكيل عناصر خالصه عناصر تشكيل دهنده سيستمخالصه

در طراحي سيستم اطالعاتي، هر پنج عنصر تشكيل دهنده يك سيستم از اهميـت يكسـاني   

پيش از انجام كارها به كمك رايانه، وضـع موجـود سـازمان و رويـه هـاي      .برخودر دارند

ض ا آنگ د ش ا شنا د ا ا ا از ا اف ت ت ن ا كا ا ان جاري انجام كارها و نتيجه تبعيت افراد از اين رويه ها بايد شناسـايي شـده و آنگـاه وضـع     ا

شود گذاري كد و طراحي .مطلوب طراحي و كد گذاري شود.مطلوب



اي”مدل مرحله سيستم“چهار ايجاد ايجاد سيستمچهار مرحله ايمدل

براي طراحي سيستم اطالعات مديريت از مدلهاي گوناگوني مي توان بهره جست يكي از 

.آنها، مدل چهار مرحله اي استآ



در . مدل چرخه حيات، مدت زمان ايجاد سيستم را به دو مرحله ايجـاد و توليـد تفكيـك مـي كنـد     

مرحله اول سيستم اطالعاتي ايجاد مي شود يا در سيستم اطالعاتي موجود تجديد نظر صـورت مـي   

د آ د كا ك ي ا د اگ ف از خش ت ه اطالعات ت د له د د . پذيرد و در مرحله دوم سيستم اطالعاتي به صوتر بخشي از فراگرد جاري كسب و كار در مـي آيـد  ذ

ياطالعاتي به آن داده مي شود و گزارش دريافت مي گردد اين مرحله عملياتي هر سيستم اطالعـاتي   م ي ر ي ي ر ين ر ي ري رش ز و و ي ن ب ي

.را مرحله توليد گويند



مدل چرخه حيات سيتم اطالعاتي



ك تفك ه ل د ن ه ات ه خ دل ا ا له ا له ا در مدل چهار مرحله اي، مرحله ايجاد مـدل چرخـه حيـات بـه چنـدين مرحلـه تفكيـك        دل
: گردد كه عبارتند از مي

)R(تعيين خواسته ها 

ا گ ا )E(ا )E(ارزيابي گزينه ها

)D(مختصات طراحي ي

)I(استقرار 



ات اطال ت اد ا د اگ ف ا چرخه حيات فراگرد ايجاد سيستم اطالعاتيخ

ها تعيين خواسته

گزينهها ارزيابي گزينه هاارزيابي

طراحي تفضيلي

استقرار
ايجاد

انتقال

د ل توليدت



ها خواسته تعيين مرحله تعيين خواسته هامرحله

براي تعين خواسته ها نخست بايد مرز سيستم يا قلمرو تالش براي ايجـاد سيسـتم تعريـف    

. شود و بعد خواسته هايي را كه سيستم جديد بايد برآورده سازد شناسايي و تـدوين گـردد  آ

ش آغاز ت ف ك شد ا ف ا ا تا خد ائ ا اند ت ت ف فرصت مي تواند ارائه خدمت، بهبود .ايجاد سيستم با فراهم شدن يك فرصت آغاز مي شود

باشد مساله يك حل يا ها، شود.رويه مي تعريف فرصت اين ها، خواسته تعيين مرحله .در .در مرحله تعيين خواسته ها، اين فرصت تعريف مي شود. رويه ها، يا حل يك مساله باشد



سيستم مرز تعريف مرز سيستمتعريف

ان ت ل ذ ل ك ت ال ف ته ا ان ا ا ت كه از ن ا ت ف ا شنا با شناسايي فرصت يا نيازي كه سيستم دارد و با انجام دو دسته فعاليت مكمل ذيل مي توان ا
:مرز سيستم را تعريف كرد

شناسايي هدفهاي سيستم

شناسايي محدوديتها



سيستم هدفهاي سيستمهدفهاي

هدفها، نتايج مورد انتظاري است كه با ايجاد سيستم تحقق مي يابند براي مثال كاهش هزينه  

.هاي نيروي انساني، بهبود خدمت رساني به مشتريان، و تحليلهاي بهنگام بازاريابي



سيستم ايجاد محدوديتهاي ايجاد سيستممحدوديتهاي

محدوديتها به كميابي منابع در دسترس براي ايجاد سيستم بر مي گردد كه شامل زمان،  

.هزينه، نيروي انساني و مكان مي شود



ها خواسته بررسي خواسته هابررس

خواسته ها، ويژگيهاي ضروري عناصر تشكيل دهنده سيستم براي كسب هدفهاي سـازماني  

. خواسته ها، گزاره هاي درباره داده، رويه هـا و افـراد هسـتند   .در درون محدوديتها هستند

نا ا ل ند ا ن ف ت ن ا ا اف خت ا اف ن انند ت ا ا خ گرچه خواسته ها، مي توانند نرم افزار و سخت افزار را نيز توصيف نمايند ولي اين عناصـر  گ

شوند نمي تعريف حل راه طراحي و ها گزاينه شناسايي بعدي مراحل تا .اغلب تا مراحل بعدي شناسايي گزاينه ها و طراحي راه حل تعريف نمي شوند.اغلب



كاركردي هاي خواسته هاي كاركرديخواسته

ه ك ت ا ز آن انگ ا ز ند نا ز ن ك كا ها ته ا خ گاه ا ها ته ا خواسته ها را گاهي خواسته هاي كاركردي نيز مي نامند زيرا بيـانگر آن چيـزي اسـت كـه     خ
:برخي از خواسته هاي كاركردي عبارتند از. سيستم بايد به انجام رساند

كاربر بتواند به سوابق حساب مشتري دسترسي داشته باشد

در پايان هر روز، خالصه گزارش تهيه شود

د ي خ ش فا د ب ن مع طح از ت ك ا ان د اقالم دي ج م زان م كه هنگامي كه ميزان موجودي اقالم در انبار كمتر از سطح معين برسد، سـفارش خريـد   هنگام
.به طور خودكار داده شود



ارزياب مرحله ارزيابيمرحله

در مرحله ارزيابي، گزينه هايي براي هر يك از عناصر تشكيل دهنده سيستم شناسايي و  

آ گ .ارزيابي مي شود و آنگاه بهترين آنها انتخاب مي گرددآ



ها گزينه شناسايي گزينه هاشناساي

هنگام شناسايي گزينه ها،به جاي به كارگيري نخستين گزينه اي كه به ذهن مي رسـد بايـد   

بدين منظـور هـر يـك از    .طيفي از گزينه ها كه خواسته ها را برآورد مي سازد ايجاد شودآ

گان ند ا ن گ آنگا ش ا ا ا خ اظ ل از گان ن عناصر پنجگانه سيستم از لحاظ خواسته ها باي دبررسي شود و آنگاه گزينه هاي چند گانه نا

آنها از يك هر براي افزار(اي سخت و افزار نرم ها، داده ها، رويه شود)افراد، .ايجاد .ايجاد شود) افراد، رويه ها، داده ها، نرم افزار و سخت افزار(اي براي هر يك از آنها



ها گزينه ارزيابي گزينه هاارزياب

همين كه گزينه ها شناسايي شدند گام بعدي ارزيابي هر يك از آنها و مقايسه آنها با  

.يكدگير براي انتخاب مناسبترين گزينه است



طراح مختصات تعيين مرحله تعيين مختصات طراحيمرحله

نوبت به مرحله طراحـي  ) طرح خام(پس از شناخت خواسته ها و انتخاب مناسبترين گزينه 

در اين مرحله طراح بايد براي هـر يـك از پـنج عامـل تشـكيل دهنـده       .تفصيلي مي رسد

خ ا از ان ان ن خ ك تغ ت نخ كند ا ط ات سيستم اطالعاتي طراحي كند، نخست هر تغييري كه در خصوص نيروي انساني سازمان رخ اطال

شود مشخص بايد داد .خواهد داد بايد مشخص شود.خواهد



استقرار مرحله استقرارمرحله

آخرين مرحله در فراگرد ايجاد سيستم، استقرار سيستم بر حسب آن چيزي اسـت تعريـف،   

آ مراحل سه گانه اسـتقرار شـامل سـاختن سيسـتم، آزمـون و      . ارزيابي و مشخص شده است

ت ا آ .نصب آن استن



نصب(انتقال و )قطع )قطع و نصب(انتقال

در صورتي كه نصب سيستم اطالعاتي جديد با موفقيت صورت پذيرد انتقال از سيستم قديم 

به سيستم جديد خود به خـود حاصـل مـي شـود و معاونـت سيسـتم سـازمان مسـووليت         

فت گ د ا خ د ا ت دا .نگهداري و توسعه سيستم را برعهده خواهد گرفتنگ



چهارم فصل چهارمفصل

ا اطال ا ا ا طراحي ساختار مفهومي اطالعاتط



اطالعات مفهوم ساختار مفهومي اطالعاتساختار

طراحي ساختار مفهومي براي اطالعات يكي از مراحل ضروري بـراي تجزيـه و تحليـل و    

گ هنگام تجزيـه و تحليـل اطالعـات، ذهـن     .تشريح اطالعات مورد نياز كاربران سيستم است

د اش ك ات اطال ف شناخت د ازا د ا ات اطال ت ا تش ا بـراي تشـريح ماهيـت اطالعـات بايـد از      .بايد بر شناخت مفهمي اطالعات متمركـز باشـد

شود استفاده خوانا و دقيق موجز، .جمالت موجز، دقيق و خوانا استفاده شود.جمالت



مفهومملزومات مدل از استفاده با اطالعات تشريح تشريح اطالعات با استفاده از مدل مفهوميملزومات

ها اخته از ا ش(ه نق تگ ا نشانگ طه ا ژگ ا)ت بـراي  ) موجوديت، ويژگي، رابطه، نشانگر، وابسـتگي و نقـش  (مجموعه اي از ساخته ها
تعريف اطالعات؛

قواعدي براي هماهنگ كردن نحوه ترسيم ساخته ها براي شكل دهي به مدل

روشي براي ساختن مدل مفهومي اطالعات با استفاده از ساخته ها، قواعد نمايش آنها، و 
ات اطال ف دل ا ط د ا .قواعد طراحي مدل مفهومي اطالعاتق



اطالعات ساختار طراح هاي اطالعات(ساختار )مدلسازي )مدلسازي اطالعات(ساختار هاي طراحي ساختار اطالعات

از تند ا ات اطال ف دل ششگانه ها :ساخته هاي ششگانه مدل مفهومي اطالعات، عبارتند ازاخته

موجوديت

ويژگي

طه رابطها

نشانگر

وابستگي

نقشنقش



اطالعات ساختاري طراح هاي ساخته موارد ساخته هاي طراحي ساختاري اطالعات موارد

اخته ه ش ا ن ا ت ال ك ف معرفي يك عالمت براي نمايش هر ساخته

ن مع اخته ه يف تع تعريف هر ساخته معين

ها ساخته كشيدن تصوير به تصوير كشيدن ساخته هابه

يريتعريف قواعد به كارگيري ساخته ها ر ب د وا ريف



موجوديتموجوديت

.در طراحي ساختار مفهومي اطالعات، هر مستطيل، نشانه يك موجوديت است



موجوديت تعريف موجوديتتعريف

موجوديت هر نوع چيزي است كه اطالعاتي را درباره آن گردآوري مي كنند ـ ماننـد يـك    

شيء شخص، مفهوم مجرد، يا رخـداد، بـراي مثـال، در مـدل مفهـومي اطالعـات پيگيـري        گ

آ گ ا آن ا ات اطال ك ند ا ل ش ش سفارش مشتري و محصول موجوديتهايي هستند كه اطالعاتي درباره آنهـا گـردآوردي مـي    فا

.شود.شود



مشتري موجوديت مشتريموجوديت

شركت يا شخصي كه محصولي را به شركت پخش عدالت گستر سفارش  ”: عبارت است از

.“داده يا ممكن است سفارش بدهد



موجوديتها ساختن قواعد ساختن موجوديتهاقواعد

. نام هر موجوديت را فقط يك بار مي توان در يك مدل اطالعات به كاربرد

.به هر موجوديت بايد يك نشانگر منحصر به فرد اختصاص داده شود

.هيچ مصداي از موجوديتها در يك مدل اطالعات ارائه نمي شود



ويژگيويژگ

بيانگر ويژگيهاي آن موجوديت هستند“ موجوديت”مطالب ذكر شده در هر مستطيل 



ويژگي و موجوديت و ويژگيموجوديت

مشتري

ا

موجوديت

گ ويژگينام مشتري



م ارائه ذيل شرح به اطالعات ، ويژگ هر تعريف شود در تعريف هر ويژگي، اطالعاتي به شرح ذيل ارائه ميشوددر

معني آن ويژگي براي كاربران

ه فن ات “ژگ”خ ويژگيخصوصيات فني هر



هر فن است“ويژگ”خصوصيات ذيل موارد بر مشتمل مشتمل بر موارد ذيل استويژگيخصوصيات فني هر 

هر ويژگي در مبناي دو دوئي؛“ يك”و “ صفر”طول عاليم 

“الفبايي ـ عددي”، “الفبايي”، “عددي”: نوع داده



ويژگيها ساخت قواعد ساخت ويژگيهاقواعد

؛ ا نشان ات اطال ف دل ان ت ا ك فقط ا ژگ ه نام هر ويژگي را فقط يك بار مي توان در مدل مفهومي اطالعات نشان داد؛نا

ا گ ا ا ا ا ا گ ا بايد به همراه هر موجوديت ويژگيهايي نيز موجود باشد ـ بايد مجموعـه اي از ويژگيهـا    ا
در هر موجوديت جمع شده باشد؛

.در مدل مفهومي اطالعاتي، هيچ ارزشي به ويژگيها نسبت داده نمي شود



استخراج ويژگيهاي استخراجويژگيهاي

عالوه بر ويژگيهاي معمولي، ويژگيهاي ديگري نيز وجود دارند كه ويژگيهاي استخراج شـده  

ويژگي استخراج شده، آن است كه ارزشـش از ارزشـهاي سـاير ويژگيهـا     . ناميده مي شوند

.استخراج مي شود



رابطهرابطه

سيستم پيگيري سفارش در شركت پخش عدالت گستر، عالوه بر نياز به آگاهي از وضـعيت  

سفارشها، مشتريان، و محصوالت به اطالعاتي درباره نوع محصولي كه هر مشتري سـفارش  

.مي دهد، نياز دارد



گزارش ثبت سفارش



روابط ترسيم نمايشو قواعد نمايش و ترسيم روابطقواعد

ند؛ ش گذا نا د ا ها طه ا ه همه رابطه ها بايد نامگذاري شوند؛ه

ل ا ك ط ا ط ط ا ا ط ا ك ط حتي المقدور، خط يك رابطه نبايد ساير خطوط را قطع كند؛ در غير ايـن صـورت مـدل    ال
مفهومي اطالعات، به دليل وجود خطوط متقاطع، ناخوانا خواهد شد؛

براي هر رابطه بايد حداقل و حداكثر مقدار را معين كرد؛

.هر رابطه بايد بخشي از يك مسير واحد باشد كه ميان دو موجوديت وجود دارد



.  هر مسير، مجموعه اي است از يك يا چند رابطه كه ميان دو موجوديت قابل ترسيم است

.  ، دو مسير ميان مشتري و محموله وجود دارد4ـ3در نمودار 



مشتريان دريافت ”محموله است كه در بردارنده اطالعات مربوط به : نخستين مسير، مشتري

مسـير دوم، تركيبـي از   . اسـت “ محموله هاي ارسالي براي مشـتريان ”و “ كننده محموله ها

روابطي است كه همان اطالعات را ارائه مي كنند



سفارش نشان مي دهد كه هر مشتري مي تواند  : به اين ترتيب كه ابتدا رابطه مشتري

سفارشهاي متعددي بدهد



نشان مي دهد كه هر سفارش  ) اقالم سفارشي(محصول : سپس موجوديت تقاطعي سفارش.

.مي تواند اقدام چندي را در برداشته باشد



سرانجام رابطه سفارش ـ اقالم ـ محموله نشان مي دهـد كـه هـر قلـم سـفارش، در يـك          

توانـد    محموله ارسال خواهد شد؛ بنابراين، مسير دوم نيز بيانگر آن است كه هر مشتري مـي 

.محموله هاي متعددي دريافت دارد



نشانگرنشانگر

.كشيدن خط در زير يك ويژگي، به وجود يك نشانگر داللت دارد



گ هر نشانگر مشتمل بر يك يا مجموعه اي از ويژگيهاست كه ارزش منحصر به فردي بـراي  گ

هر موجوديت حداقل بـه يـك نشـانگر    .در نظر مي گيرد“ هر مصداق از يك موجوديت”

منحصر به فرد نياز دارد؛ به طوري كه بتوان هر مصداق از آن موجوديت را ـ بدون ايـن كـه    

.با مصداق ديگري اشتباده گرفته شود



نشانگر ساختن قواعد ساختن نشانگرقواعد

د ب كار به اطالعات مدل در ان ت م بار يك فقط را نشانگ ه .نام هر نشانگر را فقط يك بار مي توان در مدل اطالعات به كار بردنام

.هر نشانگر بايد همواره همراه يك موجوديت باشد

.در مدل مفهومي اطالعات،هيچ ارزشي به يك نشانگر منسوب نمي شود

.يك نشانگر به هر مصداق از يك موجوديت، ارزش منحصر به فردي نسبت مي دهد



نقشنقش

.، بر همراهي انواع مختلف موجوديتها داللت دارد“رابطه”ساخته 



نمايش نقش)ساختن(قواعد نقش)ساختن(قواعد نمايش

دا ق داكث داقل اشد اشته نشانگ ك نقش كنند ت ك د ا نقش هر نقش بايد يك تبيين كننده نقش و يك نشانگر داشته باشد و حداقل و حـداكثر مقـدار   ه
رابطه آن مشخص باشد؛

بـا  ) غير مشترك(هرنقش يك موجوديت، بايد حداقل داراي يك ويژگي يا رابطه متمايز 
ساير نقشهاي آن موجوديت باشد؛



قواعد مدلسازي اطالعات



اطالعات مفهوم مدل ساختن مدل مفهومي اطالعاتساختن

ا كه ل ا ش تفا ا شا ش از ز ن ات اطال ف دل اخت براي ساختن مدل مفهومي اطالعات نيز از روش مشابهي استفاده مي شود مراحلي كه براي ا
:ساختن مدل مفهومي اطالعات يك سيستم طي مي شوند، عبارتند از

ساختن يك مدل مفهومي اطالعات سطح باال؛ به طوري كه نحوه مرتبط شدن اطالعـات  
سيستم به ساير اطالعات در سازمان را نشان دهد و مدل مفهومي اطالعات را در قالب چند 

.خرده سيستم تفكيك كند م



ز ات اقدا ط ت خ ه ا ات اطال ف دل :ساختن مدل مفهومي اطالعات براي هر خرده سيستم طي اقدامات زيراخت

ا آن ان ط ا ت كل ا ه گ ف ت ا شناسايي و تعريف گروههاي كلي موجوديت و روابط ميان آنها؛شنا

وابستگيها؛ و روابط، نشانگرها، موجوديتها، اعتبار تعيين اعتبار موجوديتها، نشانگرها، روابط، و وابستگيها؛تعيين

در موجوديتها؛)يا گروه ويژگيها(قرار دادن ويژگيها ژ ژر ر

تعيين اعتبار ويژگيهاي مدل مفهومي اطالعات؛



پنجم فصل پنجمفصل

ا گا ا ا ايطراحي پايگاه دادهاط



اي داده پايگاه طراح بر )اطالعات(درآمدي )اطالعاتي(درآمدي بر طراحي پايگاه داده اي

گ ظ گ گ . طراحي پايگاه داده اي را مي توان به صـورت فراگـردي سـه مرحلـه اي در نظـر گرفـت      ط

ممرحله دوم طراحي منطقـي پايگـاه اطالعـاتي    .مرحله اول مدلسازي مفهومي اطالعات شد

است كه مدل مفهومي اطالعات را به توصيف منطقي اطالعات به كار فتـه بـه وسـيله يـك     

مرحلـه  ) سيستم مديريت پايگاه اطالعات(سيستم مديريت پايگاه اطالعاتي، تبديل مي كند 

م دل م زيك ف مدل به را منطق ف توص كه است اطالعات پايگاه زيك ف اح ط سوم طراحي فيزيك پايگاه اطالعاتي است كه توصيف منطقي را به مدل فيزيكي مبدل مـي  سوم

.سازد



در حين طراحي مدل منطقي و فيزيكي پايگاه اطالعاتي موارد زير بايد در 
نظر گرفته شوند

انعطاف پايگاه اطالعاتي با توجه به تغييرات آتي درآن،

تدابير كنترلي براي حفاظت از انسجام داده ها در پايگاه اطالعاتي،

كارآيي سيستم بهنگام سازي و بازيابي داده ها،

.كارآيي چگونگي استفاده از ظرفيتهاي ابزارهاي ذخيره سازي خارجي



است ذيل موارد شناخت مستلزم اطالعات پايگاه طراحي پايگاه اطالعاتي مستلزم شناخت موارد ذيل استطراح

ات اطال ك ز ف نطق ها(اختا )ا ،)داده ها(ساختار منطقي و فيزيكي اطالعات 

ا ك ك ف طق ا ا اخ ا اطال ف ل ل ك ا شاخ شاخصهايي كه تبديل مدل مفهومي اطالعات به ساختارهاي منطقي و فيزيكـي بـه كـار     
رفته در سيستم مديريت پايگاه اطالعاتي را هدايت كند،

.روشي براي طراحي پايگاه اطالعاتي با استفاده از ساختارها و رهنمودها  



هاي طراحي پايگاه اطالعاتي مروري كلي بر گام



اطالعات“ساخته” پايگاه منطق طراح هاي هاي طراحي منطقي پايگاه اطالعاتيساخته

تش“اخته” ا ات اطال گا ا ك ات اطال ك ز ف نطق اختا ا ط ها هاي طراحي، ساختار منطقي و فيزيكي اطالعات يك پايگاه اطالعاتي را تشريح ساخته
:مي كند ساختار منطقي اطالعات از چهار ساخته تشكيل مي شود

عناصر اطالعات 

نطق ا ق سابقه هاي منطقيا

كليدها

روابط 



مدل منطقي ساختار اطالعات اقدامهاي ذيل بايد صورت “ساخته”براي هر
پذيرد

ش ا ن ا ا نشانه دل“اخته”ف در مدل،ساختهمعرفي نشانه اي براي نمايش 

،“ساخته”تعريف

“ سيستم پيگيـري سـفارش  ”نظير نمونه اي از مدل مفهومي اطالعات “ ساخته”ترسيم 
و خالصه پايگاه اطالعاتي شركت 5ـ4؛ ساختار منطقي اطالعات در نمودار5ـ3در نمودار

نشان داده شود،5ـ5عدالت گستر در نمودار

سـاختار منطقـي   ”بـه  “ مدل مفهـومي اطالعـات  ”تشريح تصميماتي كه براي تبديل 
ا اطال گا ف“ا گ ا .بايد گرفته شود“پايگاه اطالعاتي



اطالعات )داده(عناصر )داده(عناصر اطالعات

اطالعات است“ يك قلم”هر نامي در هر خانه پردازش بيانگر 



هاي مدل منطقي اطالعات ساخته

نام مشتريعنصر اطالعات
:الف 

مشتريسابقه :ب

سابقها
شماره مشتريكليد    

:ج

سابقه
كليد

كليد»1«

مشتري
شماره سفارش

شماره مشتري»1«

:د 

شماره وضعيت سفارش»1«كليد»1«



.شود ناميده مي“ فضاي اختصاص يافته به يك عنصر اطالعات”عناصر اطالعات اغلب ب رر ي ب ي ص يي وي



بگيرد عناصراطالعات طراح درباره تصميم دو بايد طراح هر طراح بايد دو تصميم درباره طراحي عناصراطالعات بگيردهر

ذخيـره كنـد يـا حاصـل آن را     “داده”آيا يك ويژگي استخراجي را به عنوان يك قلـم
محاسبه كرده و نتيجه را ذخيره نمايد؟

.آيا فضاي مورد نياز يك ويژگي را فشرده كند يا خير



سابقهسابقه

).5ـ6نمودار (يك خانه داراي نام بيانگر يك سابقه است 



در مـدل  “ سابقه هـا ”طراحي در ضمن طراحي پايگاه اطالعاتي منطقي، چگونگي طراحي 

آ منطقي را با استفاده از موجوديتها و ويژگيهاي آنها در مدل مفهومي به سه صورت انجـام  گ

ق)1هد ك)2تلف ا)3تفك خ ن .نسخه برداري)3تفكيك، )2تلفيق،)1:مي دهد



تلفيقتلفيق

تركيبي از ويژگيهاي موجوديتهاي گوناگون يا روابط مدل مفهومي، براي طراحي يك 

.سابقه به كار گرفته مي شود



تفكيكتفكيك

ويژگيهاي يك موجوديت يا رابطه مدل مفهومي به چند سابقه در مدل منطقي تقسيم  

.شودي م



نسخه بردارينسخهبرداري

تمام ويژگيهاي يك موجوديت يا موجوديت تقاطعي مدل مفهومي عيناً در  . نسخه برداري

.آورده مي شود“ سابقه”



كليدكليد

كه زير آن خط كشيده شده، بيانگر يك كليد است  “ سابقه”هر عنصر اطالعاتي درون 

.از سابقه را مشخص مي كند“ نمونه”هر كليد منحصراً يك )5ـ6نمودار (



ك گ ك“گ”گ موجوديت در مدل مفهومي را تشكيل “نشانگر”هنگامي كه مجموعه اي از ويژگيها يك

سـابقه   5ــ 4براي مثال در نمودار .مي دهند بايد كليد اصلي و كليدهاي فرعي معين شوند

شماره ـ   ”و “ شماره سفارش”يا با تلفيقي از “ شماره سفارش”را مي توان با “ سفارش”

شـماره  ”كليـد اصـلي و   “ شماره سفارش”در آن صورت . معين كرد“ وضعيت ـ سفارش 

ي سفارش+مشت وضعيت ابقه“شماره س اي ب بديل يا ع ف فارش”كليد ه“س ب بـه   سـفارش كليد فرعي يا بديل بـراي سـابقه    شماره ـ وضعيت ـ سفارش+مشتري

.شمار خواهد آمد



رابطهرابطه

“ موجوديتها”روابط ميان ). 5ـ7نمودار (ها بر قرار مي كند “سابقه”رابطه، ارتباط ميان 

.درمدل منطقي تبديل مي شود“سابقه ها”در مدل مفهومي به رابطه ميان



مشتري
شماره مشتري

گستر ساختار منطقي اطالعات پايگاه اطالعاتي شركت عدالت

ر
نام مشتري

نشاني پستي خيابان مشتري
نشاني پستي شهر مشتري محموله

سفارش
شماره سفارش

شماره وضعيت سفارش» 1«
صورتحساب شماره

كنددريافت مي

شماره محموله
تاريخ محموله

نام وسيله حمل محموله

شماره صورتحساب
تاريخ صورتحساب

در بر دارد

اقالم سفارش
شماره سفارش
شماره محصول

سفارش اقالم شماره
2 - محصول 

ارسال مي شودشماره محصول
شماره اقالم سفارش1-محصول

متن توصيف محصول

1 - محصول 
شماره محصول

سفارش ها

1ول

2 -محصول
مبلغ قيمت محصول



“ سابقه مشتري”رابطه ميان “ سفارش”در سابقه “ شماره مشتري”عنصر  5ـ4در نمودار 

.را معين مي كند“ سابقه سفارش”با 



نشان دادن رابطه با استفاده از كليد خارجي

ل مشتري
شماره مشتري

محموله
شماره محموله

ي شت تاريخ محموله
شماره مشتري

مشتري



از استفاده با جداگانه“سابقه”نمايشرابطه .جداگانهسابقهنمايش رابطه با استفاده از

جداگانه استفاده كرد كه  “ سابقه”مي توان از يك “ سابقه”براي نمايش رابطه ميان دو 

سابقه مشتري ـ محموله رابطه ميان  5ـ9در نمودار . ي هر دو سابقه باشد“كليدها”شامل 

.مشتري و محموله را تعريف مي كند



دهنده نشان از استفاده با .نمايش رابطه با استفاده از نشان دهندهنمايشرابطه

هر نشان دهنده . مي توان از نشان دهنده استفاده كرد“ سابقه”براي نمايش رابطه ميان دو 

يك نشان دهنده شبيه  ) 5ـ10نمودار (دو سابقه مرتبط با هم را به يكديگر متصل مي كند 

.فهرست مندرجات است



اطالعات پايگاه فيزيك طراح هاي ساخته هاي طراحي فيزيكي پايگاه اطالعاتيساخته

چگونگي نگاه كاربران به پايگاه اطالعاتي در مدل منطقي اطالعات و به كمك ساخته  

.توصيف مي شود“ رابطه”و “ كليد”، “سابقه”، “عنصر اطالعاتي”هاي 



ابزارهاي ديسك و ديسكت را كه دو تا از معمولترين انواع انباره هاي   5ـ11نمودار 

.خارجي براي پايگاه اطالعاتي به شمار مي آيند نشان مي دهد



ابزار ديسك براي ذخيره سازي اطالعات به كار مي رود زيرا مقدار زيادي از داده ها را  

.با هزينه نسبتاً كم نگهداري مي كند



براي نوشتن داده ها بر روي ديسك و خواندن از روي آن سه اقدام 
ضروري است

دسته اي كه عمل خوانـدن و نوشـتن را انجـام مـي دهـد بـر روي مسـيرهايي كـه         -1

زماني را كه براي ايـن اقـدام الزم اسـت    .داده ها را در بر دارند قرار داده شود“نشاني”

.نامند“ زمان جستجو”



داده هاي ذخيره شده بر روي آن در زير “نشاني”براي قرار گرفتنسكچرخش دي-2

ويژه دسته نوشتن”نوك و ود“خواندن ش م رد فراگ ن اي صرف كه را اخير”زمان ت تـاخير  زماني را كه صرف ايـن فراگـرد مـي شـود     خواندن و نوشتننوك دسته ويژه

.ناميده مي شود“ناشي از چرخش چ يي



انتقال داده هاي بر روي ديسك به حافظه اصلي رايانه، ضمن چـرخش داده هـا زيـر     -3

داده “ زمان انتقـال ”زمان صرف شده براي اين فراگرد را . “خواندن و نوشتن”نوك ويژه 

.ها مي نامند



گانه سه هاي داده”ساخته فيزيك اطالعات”يا“ساختار فيزيك “مدل مدل فيزيكي اطالعاتياساختار فيزيكي دادهساخته هاي سه گانه

سابقه فيزيكي

سازمان پرونده

فهرستها



براي هر يك از ساخته هاي مدل فيزيكي اطالعات موارد ذيل صورت 
پذيردمي

ف “اخته”ت ساختهتعريف

شن ش“اخ”ا فا گ ات اطال گا ا ا ش از ا ثال ذك ا با ذكر مثالهايي از شماي پايگاه اطالعاتي سيسـتم پيگيـري سـفارش    ساختهمايشن
نمودار

.فيزيكي گرفته مي شود“ ساخته”توصيف تصميمهاي كه در ضمن طراحي هر 



خا ها ا ان اع ان لت از تا د كه ا كت د ك د ها زا ا ز دا نمودار زير ابزارهاي ديسك و ديسكت را كه دو تا از معمولترين انواع انباره هاي خارجي  ن
.براي پايگاه اطالعاتي به شمار مي آيند نشان مي دهد



فيزيك سابقه فيزيكيسابقه

داده هايي كه بر روي نشاني ديسك قرار دارند و براي دستيابي به آنها به حافظه اصلي  

.ناميده مي شود“ سابقه فيزيكي”رايانه انتقال مي يابند، 



اطالعات پايگاه مديريت سيستمهاي مديريت پايگاه اطالعاتيسيستمهاي

هدف رهيافت داده گرا در طراحي سيستم، ايجاد پايگاه اطالعـاتي اسـت كـه سيسـتمهاي     

تنوع احتمـالي مـدلهاي فيزيكـي و    .كاربردي متعدد بتوانند آن را مورد استفاده قرار دهندآ

ات اطال ت از ن االً ت ا ك د ت كا ا ت ا ك ت منطقي در تركيب با سيستمهاي كاربردي متعددي كه احتماال نياز دسترسـي بـه اطالعـات    نطق

كند مي تبديل دشواري بسيار مساله به را پايگاه طراحي .دارند طراحي پايگاه را به مساله بسيار دشواري تبديل مي كند.دارند



كند م تشريح را زير موارد اطالعات پايگاه مديريت سيستم شماي سيستم مديريت پايگاه اطالعاتي موارد زير را تشريح مي كندشماي

نطق ها قه ا ا داد عنا ل شا ها داد نطق اختا دهند ل تشك زا اجزاي تشكيل دهنده ساختار منطقي داده ها، شامل عناصر داده اي، سابقه هاي منطقـي،  ا
.كليدها و روابط

اجزاي تشكيل دهنده ساختار فيزيكي داده ها، شامل سابقه هاي فيزيكي، سازمان پرونده 
ا .و فهرستهاف

ط خ ا ا ا ا ا ا ا شاخ ظ خش ا ا عناصر انسجام بخش نظير شاخصهاي تعيين اعتبار، جواز دسـتيابي بـه داده هـا و خـط     ا
.مشيهاي پشتيباني داده ها و بازسازي پرونده ها



تجـاري بـا قـوانين، اسـتاندارد هـا و تعريفـي از       “ سيستم مديريت پايگاه اطالعـاتي ”هر 

سيسـتم مـديريت   ”اين قواد، طبقه سـاختار داده هـاي   . ساختار منطقي داده ها انطباق دارد

.ناميده مي شود“ پايگاه اطالعاتي



دنگا د ال ها د ه فت ا ك ه ها داد نطق ك ز ف ها اختا اعد ق قواعد ساختارهاي فيزيكي و منطقي داده هاي به كـار رفتـه در سـه    اساليد بعدنگاره
را بـه طـور خالصـه نشـان مـي      “ سيستمهاي مديريت پايگاه اطالعاتي”طبقه گسترده از 
ا ا ك :كه عبارتند از.دهد

ات م ه سلسه مراتبيل

يشبكه اي ب

رابطه اي



داده فيزيكي و منطقي ساختارهاي قواعد ساختارهاي منطقي و فيزيكي دادهقواعد

رابطه اي شبكه اي سلسله مراتبي طبقهساخته

آري
اط ك ك ك

آري آري
:سابقه ها 

تفكيك−
يا يك و يك؛ تكرار  1و  0فقط بريا 

هيچ گروهي مجاز نيست
آري آري تلفيق−

:روابط
آري
آري

د ندا د ب كا

آري
آري
ي آ

آري
آري
ي آ

كليد خارجي−
سابقه مجزا−
كاربرد نداردنشاندهنده−

يا يك و يك؛  فقط  1و  0فقط بريا 
مجاز است) 1(به ) M(جذب چند 

آري
آري

آري
آري

نشاندهنده
تلفيق−

آ آ آ ت آريف آري آري فهرست دوم



مراتب سلسله اطالعات پايگاه مديريت سيستم مديريت پايگاه اطالعاتي سلسله مراتبيسيستم

طبقه ساختار داده اي سلسله مراتبي، نيازمند استفاده از روابط سلسله مراتبي ميـان سـابقه   

گ در اين سيستم مديريت پايگاه اطالعاتي، سابقه ها بـه دو دسـته سـابقه هـاي كـالن      .است

ند)ا( ش ند ت خ ها ق ا .و سابقه هاي خرد دسته بندي مي شوند)مادر(



يكي از مهمترين سيستمهاي مديريت پايگاه اطالعاتي سلسـله مراتبـي، سيسـتم مـديريت     

گفتـه  ) SEGM(بخش “ سابقه”در اين سيستم به . ام است.بي.پايگاه اطالعات شركت آي

.مي شود



پايگاه اطالعاتي مشتري، دسترسي=نامشرح پايگاه اطالعاتي

1=، آغاز 10=مشتري ، بايت-شماره=نامفيلد
=، بايت0=مشتري، سابقه مادر=نامبخش

11=، آغاز 40=مشتري ،  بايت-نام=نامفيلد

ل اااف آغافا
=مشتري ، بايت0=سفارش، سابقه مادر=نامبخش
= ، آغاز=  سفارش ، بايت-شماره=نامفيلد



اي شبكه اطالعات پايگاه مديريت سيستم مديريت پايگاه اطالعاتي شبكه ايسيستم

در يك سيستم مديريت پايگاه اطالعاتي شبكه اي، سابقه ها را به هر طريقي مي توان بـا  

سيسـتمهاي مـديريت پايگـاه اطالعـاتي شـبكه اي معمـوالً مبتنـي بـر         . هم مرتبط ساخت

.استاندارد هاي پايگاه اطالعاتي كداسيل هستند



اي رابطه اطالعات پايگاه مديريت سيستم مديريت پايگاه اطالعاتي رابطه ايسيستم

در يك سيستم مديريت پايگاه اطالعاتي رابطه اي، سابقه ها را با اسـتفاده از عناصـر داده   

گآ ، سابقه هاي مجزا يا تلفيق بايد به يكديگر )كه كليد خارجي به شمار مي آيند(اي مشترك

اخت ط ات ها ق ا ا ط ا ات اطال گا ا ت د ت ط”ك “ا  روابـط در يك سيستم مديريت پايگاه اطالعاتي رابطه اي، سابقه ها را .مرتبط ساخت

نامند“جدوال”يا .مي .مي نامندجدواليا



ششم فصل ششمفصل

ا ظا ا ا طراحي برنامه نظام يافتهط



برنامه طراح مقدمه طراحي برنامهمقدمه

طراحي برنامه نظام يافته مشتمل بر به كـارگيري مجموعـه اي از فنـون، خـط مشـيها، و      

گ آ روشهاي به رمز درآوردن و آزمايش برنامه است كه از طريق كـاهش پيچينـدگي برنامـه    آ

از انت آ ا آن دا نگ سيستم، نگهداري آن را آسانتر مي سازد؛ت



. استفاده مي شود“ زبان تعريف برنامه”براي طراحي برنامه نظام يافته از نمودار ساخت و 

حاوي مشخصات سلولها و نحـوه اتصـال   (نمودار ساخت، فهرستي از رئوس مطالب برنامه

گ كد ا ا كند)آن ائ ا .ارائه مي كند)آنها با يكديگر



وروديهاي اين . را نشان مي دهد“ طراحي برنامه نظام يافته”به طور خالصه  6ـ1نمودار 

، رويه هاي كاربران، مختصـات پايگـاه   )DFD(نمودار جريان اطالعات:فراگرد عبارتند از

ات اطال هنگ ف ا ط تندات ذخ ت ا ل ا ت ن ات ها(اطال )ا ).داده ها(اطالعاتي، نحوه تعامل با سيستم، ذخيره مستندات طراحي و فرهنگ اطالعات 



ها”فرهنگ “داده داده هافرهنگ

كه در پايگاه اطالعاتي  “ داده ها”عبارت است از توصيف مكتوب “ داده ها”فرهنگ 

.موجود است



يافته نظام برنامه طراح فنون طراحي برنامه نظام يافتهفنون

ايـن نكتـه مهـم آشـكار مـي شـود كـه        “ تهيه صورتحسـاب ”با توجه به نمودار ساخت 

، را از طريق نمـايش يـك صـفحه    )مشتمل بر صدها خط برنامه(مي توان كل يك برنامه

ك ظك ف هدف ا كند ت ا اخت ا ن تدا ا اند ت ا ط طراح مي تواند ابتدا نمودار ساخت را ترسيم كند و سپس با هدف حفـظ  .مصور درك كرد

كند پااليش و ارزيابي را آن طراحي، در .سادگي در طراحي، آن را ارزيابي و پااليش كند.سادگي



ساخت نمودار ساختنمودار

نمودار ساخت، تعريف ترسيمي برنامه است كه سلولهاي برنامه، سلسله مراتب و سازمان  

گ .ارتباطي سلولها، و اطالعات در حال تبادل ميان آنها را به نمايش مي گذاردآ



شود م استفاده ذيل عالمت سه از ساخت نمودار در نمودار ساخت از سه عالمت ذيل استفاده مي شوددر

سلول؛

اتصال سلولها؛

.جريان اطالعات



سلولسلول

.هر مستطيل نامگذاري شده، معرف يك سلول است



ساخت نمودار عاليم نمودار ساختعاليم



باشد ذيل موارد توضيح بر مشتمل بايد يكسلول، كامل تشريح كامل يك سلول، بايد مشتمل بر توضيح موارد ذيل باشدتشريح

فه وظيفهظ

يورودي ورو

خروجي

نحوه پردازش

اطالعات دروني



برنامه طراح در سازي ساده سازي در طراحي برنامهساده

قانون مهمي را به طراحـان سـلول ديكتـه    “ ساده سازي در طراحي برنامه”تاكيد بر هدف 

هر سلول برنامه بايد فقط يك نقطـه ورودي و  ”مي كند اين قانون عبارت است از اينكه

اشد اشت خ نقط ا“ك ا كل ش ك فقط ا ه ل ل ه ات ل ن ؛ يعني عمليات هر سلول، همواره فقط به يك شـكل اجـرا   يك نقطه خروجي داشته باشد

شود .مي شود.مي



سلولها اتصال سلولهااتصال

سلولهاي برنامه از يكديگر مجزا نيستند و بايد با هم مرتبط باشند تا بتوانند وظيفـه كلـي   

نمودار ساخت، سلسله مراتبي از سـلولهاي مـرتبط بـه هـم را     .برنامه را به انجام برسانند

ند نا ان اخ ف ات ل ل ا آن ك كند .تشريح مي كند كه آن را سلسله مراتب فراخواني مي نامندتش



اطالعات جريان اطالعاتجريان

از تند ا ع كه د ش ادله لها ل ان اطالعات ع ن :دو نوع اطالعات ميان سلولها مبادله مي شود كه عبارتند ازد

اطالعات كنترلي

اطالعات خام



مكملهامكملها

،  )تكرار(مكمل نمودار ساخت، مجموعه عاليمي است كه براي نشان دادن بازخور 

.تصميمات، پرونده هاي پايگاه اطالعاتي و صفحه به كار مي روندگ



برنامه تعريف زبان تعريف برنامهزبان

براي بيان و تشريح دقيق ساختار مكانيكي و اطالعات داخلـي  ) PDL(زبان تعريف برنامه 

زبـان  ”. يك سلول به كار مي رود؛ يعني جمالت پردازش يك سلول را مشخص مي كند

نا ف ا”ا“ت افت اختا انگل ان ط“ز ا ه اگ ف ت ا ا ق ك كـه قـادر اسـت فراگردهـاي سـطوح      زبان انگليسي ساختار يافته ايباتعريف برنامه

دارد شباهت كند، معرفي دقت به را اطالعات جريان نمودار يك .پايينتر يك نمودار جريان اطالعات را به دقت معرفي كند، شباهت دارد.پايينتر



برنامه تعريف زبان تركيب زبان تعريف برنامهتركيب

از ت ا ت ا ع ه نا ل كنت ا ه نا ف ت ان ز ا ا اخته ه ك :تركيب سه ساخته اساسي زبان تعريف برنامه براي كنترل برنامه، عبارت است ازت

تواليال

ازخ حلقه بازخورلق

تصميمتص



ساخت نمودار تهيه روش تهيه نمودار ساختروش

با استفاده از فنون طراحي برنامه نطام يافته، برنامه هايي تهيه مي شود كه نگهداري آنهـا  

آ آسان است البته طراحي را بايد با ترسيم نمودار جريان اطالعات آغـاز كـرد تـا اطمينـان     آ

ند ش شت ن كا اه ت ا خ ق ط ها نا ك ش ل .حاصل شود كه برنامه ها طبق خواسته اهي كاربرنوشته مي شوندا



ان دا ن ل د ت ه افت ا نظ ه نا ا ط ا ض ض گا ت نخستين گام ضروري ضروري براي طراحي برنامـه نظـام يافتـه، تبـديل نمـودار جريـان       نخ
اطالعات به نمودار ساخت برنامه است؛ بدين منظور مي توان از دو فن نظام يافته استفاده 

:كردك

ل ل تجزيه و تحليل تبديلل

وستد داد ل تحل و تجزيه و تحليل داد وستدتجزيه



وستد داد تحليل و تجزيه و تحليل داد وستدتجزيه

گ “ط”گ ساختار علي داشته باشـند، بـراي تهيـه    “نمودار جريان اطالعات”هنگامي كه فراگردهاي

عمليـات  . از روي آنها، فن تجزيه و تحليل داد و ستد بـه كـار مـي رود   “نمودار ساخت”

فراگردهاي داراي ساختار علـي بيشـتر بـا عمليـات كارگاههـاي دسـتي شـباهت دارد تـا         

فراگردهاي تربيتي خط توليد مونتاژ؛ براي مثـال، سـفارش دريافـت مـي وشـد و پـس از       

آن، ت ماهي ب حس ب تا د گي م ار ق وري ض و مناسب دهاي اگ ف رمسي د ، ارزيابي، د رمسير فراگردهاي مناسب و ضروري قرار مي گيرد تا بـر حسـب ماهيـت آن،    ارزياب

.تدارك ديده شود



ساخت نمودار به تعامل مختصات و اطالعات پايگاه افزودن نحوه افزودن پايگاه اطالعاتي و مختصات تعامل به نمودار ساختنحوه

ط ط گ برنامه ها از طريق روشهاي متعددي با پايگاه اطالعاتي و صـفحه تعامـل كـاربر ارتبـاط     ط

را از پايگاه اطالعاتي مي خوانـد يـا   “سابقه”براي مثال، برنامه مورد نظر،.متقابل دارند

آن را ايجاد مي كند؛ اطالعات را از روي صفحه مي خواند يـا بـر روي آن مـي نويسـد؛     

را نشان داده، تعبير و تفسير ) مانند خطاها(گزارشها را مي نويسد و اطالعات كنترل كننده 

كند .مي كندم



از استفاده با سلولها برنامه”مشخصكردن تعريف “زبان زبان تعريف برنامهمشخص كردن سلولها با استفاده از

هنگامي كه نمودار ساخت با استفاده از پايگاه اطالعاتي و اطالعات تعامل، بـه روز شـد،   

در . ، فرايند پردازش هر سلول نيـز مشـخص شـود   “زبان تعريف برنامه”بايد با استفاده از

ك ذ ان ا هنگا فقط ك ت ا ا ت اگ ف ك ا ل ل ات خت عمل مختصات سلولها يك فراگرد پيوسته اي است كه فقط هنگامي پايان مي پـذيرد كـه   ل

نويسـان برنامـه اختيـار در و شود تعريف افزاري نرم بسته يك قالب در برنامه مختصات برنامه در قالب يك بسته نرم افزاري تعريف شود و در اختيـار برنامـه نويسـان    مختصات

.سيستم قرار گيرد م



هفتم فصل هفتمفصل

ا ا پااليش مختصات برنامهاال



بودن زوجي بودنزوج

اگر سلولها مستقل از هم باشند، ارتباط كمي با يكديگر خواهند داشت؛ ولـي اگـر بـه هـم     

آ گ گگ ً در اين حالت اصطالحاً گفته مـي  .وابسته باشند، ارتباط تنگاتنگي بين آنها ايجاد مي شود

اند”ش شد ز ه ا ا ل “ل .سلولها با هم زوجي شده اند:شود



برنامه آزمون و درآوردن رمز به براي رهنمودهايي خالصه رهنمودهايي براي به رمز درآوردن و آزمون برنامهخالصه



اطالعات زوجي اطالعاتيزوج

يا ساختار اطالعاتي مركب از عوامل  (هرگاه هر سلول فقط عامل اطالعاتي منفرد 

.را به سلول ديگر بدهد) اطالعاتي مشابه



اطالعات ساختار اطالعاتيساختار

ساختار اطالعاتي، عبارت است از مجموعه اي از اجزاي اطالعاتي يا ساختارهاي  

.اطالعاتي ديگر كه براي هدفي معين گردآوري شده اند



شده مهر زوجي مهر شدهزوج

اگر يك ساختار اطالعاتي حاوي اجزاي اطالعاتي غير ضروري، توسط يك سلول به  

.مي گويند“ زوجي مهر شده”سلولي يدرگ منتقل شود، به آن دو سلول 



 7ــ 2و سـلولهاي تحـت فرمـانش در نمـودار     “ سفارش را چاپ كنيد”براي مثال، سلول 

گ ، بر پيچيدگي سولها و اتصالهاي سلولي مي “زوجي مهر شده”هستند“زوجي مهر شده”

اشد اشت ت ض دگ ش ا اف ا نك ا ن د د ا .افزايد؛ بدون اينكه اين افزايش پيچيدگي ضرورتي داشته باشداف



زوجي مهر شده



كنترل زوجي كنترليزوج

اگر يك سلول بتواند فراگرد داخلي يك سلول ديگر را با استفاده از اطالعات كنترلي، 

گآ .مي گويند“زوجي كنترلي”كنترل كند، به آن دو سلول



معمول زوجي معموليزوج

ناحيه اطالعاتي ”سلولهايي كه با استفاده از جريانهاي اطالعاتي و كنترلي تعريف شده در 

گ گ ـ پايگاه هاي اطالعاتي صورتحساب و جزئيات صورتحساب ـ با يكـديگر ارتبـاط    “كلي

ند ش د نا ل ز ند .دارند، زوجي معمولي ناميده مي شوندا



محتواي زوجي محتواييزوج

اگر يك سلول بتواند بدون استفاده از فراخواني رسمي، به جمله اي در سلول ديگر ارجاع  

.دهد، اين دو سلول از نظر محتوايي، زوجي محسوب مي شوند



زوجي محتوايي بدترين نوع زوجي است؛ زيرا در اين حالـت، اعمـال تغييـر سـاده اي در     

آ يك سلول، ممكن است ايجاد تغييراتي را در تعداد زيـادي از سـلولهاي ديگـر آن برنامـه     گ

از لض ل ك ن نا ثال ز”ا ا ا ت ق ا سـابقه صورتحسـاب را بـه روز    براي مثال، برنامه نويسي كه در سـلول.ضروري سازد

كند“كنيد مي ايجاد تغيير ،. .، تغيير ايجاد مي كندكنيد



محتوايي زوجي محتواييزوجي



انسجامانسجام

يكي از مقياسهاي پااليش برنامه، ميزان قوت ارتباط جمالت پردازش در يك سلول،  

.است“انسجام”



كاركردي انسجام كاركرديانسجام

“  فعاليت”يا “ كاركرد”اگر همه جمالت يك سلول در ارائه يك تعريف خوب براي 

.سهيم باشند، آن سلول داراي انسجام كاركردي استآ



ترتيب انسجام ترتيبيانسجام

اگر جمالت يك سلول قادر باشند فعاليتهايي را به طور ترتيبي ـ مانند يك خـط توليـد ـ     

هدايت كنند، به طوري كه خروجي هر فعاليـت، ورودي فعاليـت بعـدي باشـد، آن سـلول      آ

ت ا ت ت ا ان ا .داراي انسجام ترتيبي استا



ارتباطات انسجام ارتباطاتيانسجام

اگرفعاليتهاي هدايت شده توسط جمالت پردازش يك سلول، داراي اطالعات ورودي يا  

.خروجي يكساني باشند، آن سلول داراي انسجام ارتباطاتي است



اي رويه انسجام رويه ايانسجام

اگر فعاليتهاي هدايت شده توسط جمالت يك سلول، بخشي از يك فراگـرد باشـند، ولـي    

ميان آنها همبستگي ترتيبي يا ارتباطاتي وجود نداشته باشد، آن سلول داراي انسجام رويه 

.اي است



موقت انسجام موقتيانسجام

اگر جمالت يك سلول بر انجام فعاليتهايي داللت داشته باشند كه ارتبـاط آن فعاليتهـا بـا    

يكديگر فقط ناشي از همزماني انجام آنها باشد، آن سـلول از انسـجام مـوقتي برخـوردار     

.است



منطق انسجام منطقيانسجام

اگر جمالت يك سلول بر انجام فعاليتهايي داللت كنند كه جزئي از يك طبقه كلي باشند، 

ولي در يك زمان اجرا  نشوند و از طريق جريان اطالعات و يا جريان كنترل نيـز بـا هـم    

.مرتبط نشوند، آن سلول داراي انسجام منطقي است



تصادف انسجام تصادفيانسجام

هرگاه جمالت يك سلول بر انجام وظايف يا فعاليتهايي داللت داشته باشند كه هيچ گونه  

.ارتباط آشكاري با يكديگر ندارند، آن سلول داراي انسجام تصادفي است



طراح مفيد ابتكارات مفيد طراحيابتكارات

ا اط ت ا د گ د اخ ش ه ز ا ان ت ا ان ز ها شاخ از غ به غير از شاخصهاي زوجي و انسجام، مي تـوان ا زسـه شـاخص ديگـر ـ در ارتبـاط بـا        ه
ـ براي بهبود كيفيت طراحـي  “ قوانين محاسبات سرانگشتي”يا “ ابتكارات مفيد طراحي”

ك ا ا ا اك ا ا ا ا :اين شاخصها عبارتند از.يك برنامه استفاده كرد

ل ل اندازه سلولانداز

)حيطه كنترل(بسط رل(ب )ي

)تعداد روسا(قبض



سلول اندازه سلولاندازه

زبـان  ”منظور از اندازه يك سلول، تعداد جمالت مورد نياز بـراي بيـان فعاليتهـاي آن در    

ـ يا زبان برنامه نويسي مورد اسـتفاده در بـه رمـز در آوردن آن سـلول ـ      “ تعريف برنامه

.است



بسطبسط

بسط كه به عنوان حيطه نظارت نيز شناخته مي شود بر تعداد سـلولهايي داللـت دارد كـه    

به طور كلي، حيطه نظارت بايد مشـتمل بـر هفـت    . توسط يك سلول فراخوانده مي شوند

.سلول يا كمتر باشد



قبضقبض

قبض بر تعداد سلولهايي كه يك سلول را فرا مـي خواننـد تعـداد روسـاي يـك سـلول ـ        

داللت دارد؛ تحليلگران همواره درصد كاهش بسط سلولهاي كـارگر و افـزايش قـبض يـا     

.تعداد روساي آنها هستند



شامل برنامه مختصات به شده افزوده اطالعات پايگاه مختصات پايگاه اطالعاتي افزوده شده به مختصات برنامه شامل  مختصات

مسيرهاي دستيابي ـ مانند كليدها و فهرستهاي راهنماي كمكي مورد اسـتفاده سـلولها    
براي بازيابي سوابق از پرونده ها يا به روز كردن سوابق؛

شكل كلي پايگاه اطالعاتي ـمسيرهاي دستيابي به پرونده در زبان تعريف برنامه يك  
.سلول، مشخص شده اند



آزمايش و آوردن در رمز به رمز در آوردن و آزمايشبه

دومين گام در بسته بندي نرم افزاري، تدوين راهبرد به رمز درآوردن و آزمايش برنامه  

.با توجه به سلسله مراتب سلوها ـ كه با استفاده از نمودار ساخت تهيه مي شود.هاست



ا ك ه ا ه ه نا ش ا آز دن آ د ز ه ا ا ل ذ د اه ه از ك ان مي توان يكي از سه راهبرد ذيل را براي به رمز در آوردن و آزمايش برنامه هـا بـه كـار    ت
:گرفت

راهبرد از باال به پايين

راهبرد از پايين به باال

راهبرد تركيبي



طراح هاي برنامه هاي طراحيبرنامه

از تند ا ع ند ش داشته ت ك ها ه نا ا ط ا د ا كه ها :گامهايي كه بايد براي طراحي برنامه هاي يك سيستم برداشته شوند، عبارتند ازگا

بازنگري نمودار جريان اطالعات و مختصات تعامل، براي تعيين هويت برنامه ها؛

ترسيم يك نمودار جريان اطالعات براي هر برنامه؛ 

.تجريه و تحليل داد و ستد يا تجزيه و تحليل تبديل





 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سواالت پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خالصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کامال رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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