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پودمان چهارم

تجزیه و تحلیل سیستم های اطالعاتی

تجزیه و تحلیل سیستم های اطالعاتی در محیط های کار و کسب، شناخت 
کارآمد  تغییر  به  شایانی  کمک  آنها  ارتباط  چگونگی  و  سیستم ها  اجزای 
سیستم ها خواهد کرد و سبب یکپارچگی، پایداری و نیازسنجی برای توسعه 
جلب  برای  سیستم  عملکرد  گوناگون  جنبه های  شناخت  شد.  خواهد  آن 
مشتری در فضای کاری سبب بهره وری و اتخاذ تصمیم های مدیریتی به روز 
می شود. در این پودمان با مفاهیم تجزیه و تحلیل سیستم های اطالعاتی و 

کاربردهای آنها آشنا خواهید شد.
شایستگی هایی که در این پودمان کسب می کنید:

ـ تحلیل اجزای سیستم
ـ تحلیل مراحل چرخه حیات سیستم
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دانا هنرجوی هنرستان ایران است. در شرکتی که عمویش در آن مشغول به کار است با جدول زیر مواجه 
می شود.

 

بسیاری از عبارات مندرج در جدول برای او ناآشنا هستند. دانا با زبان برنامه نویسی #C آشنا شده است. اکنون 
او در کنار عبارت برنامه نویس با عبارت تحلیلگر و طراح روبه رو می شود. او در این باره از هنرآموز درس دانش 
یک  توسعه  تمامی فرایند  مسئول  نرم افزار  طراح  و  تحلیلگر  یک  که  می دهد  توضیح  او  می کند.  سؤال  پایه  فنی 
برنامه نرم افزاری است. یک تحلیلگر سعی می کند نیاز مشتری را درک کند، سپس آن را به مدل های رایانه ای 
تبدیل کرده و برای کدنویسی و تست به برنامه نویس ارائه کند. او تأکید می کند که تحلیلگر مغز متفکر پشت هر 
برنامه رایانه ای است. دانا متوجه می شود که کار تجزیه و تحلیل در اصل مانند یک حل مسئله خالقانه است و به 

متخصص نیاز دارد.
با  با مشکالت مختلفی روبه رو هستند و تالش می کنند  اقتصادی همواره  شرکت ها، سازمان ها و بنگاه های 
ایجاد تغییرات در سیستم خود، این مشکالت را حل کنند. اما همیشه مشکل، عامل تغییر در سیستم نیست. 
گاهی ایجاد یک فرصت یا امکان جدید می تواند نیروی محرکه ایجاد تغییر باشد. گاهی نیز دستوراتی که از 

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی ـ تخصصی انفورماتیک سال 1396 سازمان نظام صنفی رایانه ای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنابراین طبق فرمول تعریف شده:
نرخ یک نفر ساعت کار در کالن شهر = 298000 × 1/1 × ضریب شغلی×1× ))رتبه شورا+1(/1+1( ×1×1

جدول نرخ پایه خدمات نرم افزاری )ریال( ـ کالنشهرها به جز تهران
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الیه های باالتر سازمان ابالغ می شود، سبب تغییرات سیستم می شود. مسلم است که هر تغییر باید بهبود 
عملکرد سیستم را به دنبال داشته باشد.

از فعالیت ها که  تغییر در سیستم را می توان در قالب پروژه تعریف کرد. پروژه عبارت است از مجموعه ای 
برای دستیابی به هدفی خاص انجام می گیرند. باید توجه داشت که ممکن است عوامل ایجاد پروژه با یکدیگر 

همپوشانی داشته باشند )جدول 1(.
جدول 1ـ برخی عوامل ایجاد پروژه تغییر سیستم

راه حلمثالتوضیحعوامل ایجاد پروژه ها

چالش ها و مسائل
)Problems( 

مشکالتی که سازمان را به طور 
باز  فعالیت  از  نسبی  یا  کامل 
می دارد و کارایی آن را کاهش 

می دهد. 

ـ کندی کار و خطاهای 
انسانی در ثبت نام 

هنرجویان به شکل دستی
ـ دودزا بودن اتومبیل ها

ـ ایجاد سیستم رایانه ای ثبت نام
ـ تغییر در سیستم سوخت رسانی 

از کاربراتور به انژکتور

فرصت ها
)Opportunities(

ایجاد امکانات یا تسهیالت 
برای رفع نیازها

ـ استفاده از اینترنت در 
توزیع کتاب های درسی

ـ استفاده از فناوری 
نانو برای حل مشکالت          

زیست محیطی

ـ راه اندازی تارنمای فروش 
کتاب

ـ فیلتر نانو

دستورالعمل ها
)Directives(

عواملی که توسط مدیر یا 
الیه های باالتر سازمان اعالم 

می شود.
ـ ابالغیه دولت در نظارت 

بر مصرف سوخت
ـ ایجاد سیستم صدور کارت 

هوشمند سوخت

مثال های دیگری برای هر یک از عوامل ایجاد پروژه بیان کنید.
کنجکاوی

شکل 1ـ تارنمای فروش و توزیع مواد آموزشی
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سیستم
سیستم عبارت است از مجموعه ای از اجزای وابسته به هم که دارای نظم خاصی هستند و برای رسیدن به 
هدف یا اهداف معینی با یکدیگر کار می کنند. مانند: سیستم عصبی انسان، سیستم دفاعی جانوران، سیستم 

یا نظام آموزش شایسته محور و سیستم رایانه.

تا چند سال پیش توزیع و فروش کتاب های درسی به صورت سنتی انجام می شد. اما امروز با به کارگیری 
سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی کیفیت خدمت رسانی افزایش پیدا کرده است. با توجه به صفحه اول 

این سامانه )شکل 1(، بخشی از عواملی که منجر به ایجاد این سامانه شده اند را نام ببرید.

سه سیستم که در مسیر شما به منزل وجود دارد را نام برده و اجزای آن را مشخص کنید.

هر سیستم در محیطی فعال است. محیط هر سیستم بر رفتار آن مؤثر است. در این محیط سیستم های 
است.  بیرونی  دنیای  با  مرز  دارای  یعنی  دارد  محدوده ای  سیستم  هر  همچنین  دارند.  وجود  نیز  دیگری 
سیستم ها به وسیلۀ ورودی و خروجی هایشان با محیط اطراف خود و سایر سیستم ها ارتباط برقرار می کنند 

)شکل 2(. عملکرد یک سیستم وابسته به اهدافی است که برای آن تعریف شده است.

با توجه به شکل 2 اجزای سیستم عبارت اند از:
1 ورودی )Input(: داده های وارد شده به سیستم 

2 پردازش )Process(: فرایند تبدیل داده به اطالعات
3 خروجی )Output(: حاصل پردازش یا اطالعات

پردازش ورودیخروجی

کنترل
بازخورد

محدوده سیستم

شکل 2ـ نمودار عملکرد سیستم در ارتباط با سایر سیستم ها

محیط سیستم )سایر سیستم ها(

فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی
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1  در هنرستان محل تحصیل خود، دو زیر سیستم را مشخص کنید.
مختلف  نقاط  از  فروشگاه  این  در  موجود  فرش های  بگیرید.  نظر  در  را  ایرانی  فرش  فروشگاه  یک   2
ایران تهیه می شوند. تأمین فرش فروشگاه و سفارش آن بر اساس نظرات مشتریان و بازخورد از خرید 
آنها صورت می گیرد. در این فروشگاه برای خرید هر فرش، برگه خرید صادر شده و در اختیار مشتری 

گذاشته می شود. با توجه به تعریف اجزای سیستم، جدول زیر را کامل کنید.

بازخورد  سیستم.  عملکرد  کنترل  و  بررسی  قابلیت  با  سیستم  از  بازگشتی  پیام   :)Feedback(بازخورد  4

می تواند سبب اصالح یا تغییر در ورودی و یا پردازش شود.
5 کنترل )Control(: نظارت و اقدام به بهبود عملکرد سیستم 

زیر سیستم  آنها  از  یک  هر  به  که  شده اند  تشکیل  کوچک تر  سیستم های  تعدادی  از  سیستم ها  اغلب 
)Subsystem( گفته می شود. معموالً خروجی هر زیر سیستم ورودی زیر سیستم دیگر است.

بازخوردکنترلپردازشخروجیورودیبخش سیستم/عناصر

مشتری

تعیین تعداد و نوع کاال های سفارش داده شده با 
توجه به خرید مشتریان

صدور برگه خرید برای مشتری

برگه خرید

محاسبات مالی برای صدور برگه خرید

کاال )فرش(

بررسی موجودی کاالها به وسیله کارگران 

)Information Systems( سیستم های اطالعاتی
اطالعات در قرن حاضر ارزشی معادل نفت در قرن بیستم را دارد. سیستم های اطالعاتی داده های خام را 
پردازش و آنها را به اطالعات مفید تبدیل می کنند و اطالعات تولید شده در اختیار مصرف کننده آن قرار 
براساس آن  استفاده شده و  بازخورد  به عنوان  از نظرات مصرف کنندگان،  اغلب  این سیستم ها  می گیرد. در 

سیستم را بهبود می بخشند.

فعالیت 
کالسی
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حیات سیستم های اطالعاتی
هر موجودیتی از جمله سیستم های اطالعاتی یک دوره حیات را سپری می کند. مانند هر موجود زنده ای 
روزی زاده می شود، دوران رشد خود را سپری کرده و به بلوغ می رسد. پس از آن دوران افول تا مرگ را 
می گذراند. سیستم های اطالعاتی به ندرت دچار استهالک فیزیکی می شوند بلکه غالباً از کار افتاده می شوند. 
بدین ترتیب که بازدهی عملکردشان در مقابل پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری کاهش یافته و در نتیجه 
کنار گذاشته می شوند. این مفهوم را حیات سیستم می نامند. برای جلوگیری از افول الزم است سیستم به طور 

دائم احیا شود )شکل 3(. 

تعریف سیستم های اطالعاتی شباهت زیادی به تعریف یک رایانه دارد. تحقیق کنید چه تفاوتی میان 
این دو وجود دارد؟

پژوهش

تجزیه و تحلیل سیستم های اطالعاتی
برای احیای یک سیستم یا ایجاد یک سیستم جدید نیاز به تجزیه و تحلیل سیستم است. به فرایند شناخت 
جنبه های مختلف سیستم به منظور آشنایی با عملکرد اجزای تشکیل دهنده آن و بررسی میزان و نحوه ارتباط 
اجزای موجود در سیستم، تجزیه و تحلیل گفته می شود. با استفاده از تجزیه و تحلیل یک سیستم می توان 

اقدام به طراحی و تولید یک سیستم جدید یا مناسب ترکرد.
و  تغییر  برای  راه حل هایی  و  می دهد  انجام  را  تحلیل سیستم  و  تجزیه  که  است  تحلیلگر سیستم کسی 

بهینه سازی در سیستم ها ارائه می دهد.

شکل 3ـ منحنی حیات سیستم های اطالعاتی )تولد تا افول(

کارایی

مراحل
اوج

احیای مجدد

نزول

زمان

توسعه

درگیری

2 3 41
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راهبری و تجزیه و تحلیل یک سیستم نمونه 

با راهنمایی هنرآموز و با توجه به عالقه تان، یکی از موضوعات جدول 2 را انتخاب کرده و در طول پودمان 
مراحل تجزیه و تحلیل را برای آن انجام دهید. در هر مورد، خدماتی که به مشتریان ارائه می شود مشخص 

شده اند. کار روی سیستم منتخب در قالب تیم های 3 نفره انجام گیرد.

جدول 2ـ سیستم های پیشنهادی برای تجزیه و تحلیل

خدمات ارائه شدهسیستم
Gamenet ارائه وسیله بازی به مشتریان ـ مدیریت هزینه ها و سود به دست آمدهسیستم خدمات

صدور بلیت برای مراجعه کنندگان ـ اعالم هزینه های استفاده از هر وسیله ـ اعالم سیستم بلیت فروشی شهر بازی
جوایز ـ مدیریت مالی فروش بلیت

ارائه خدمات ورزشی به مشتریانـ  اعالم هزینه خدماتـ  مدیریت منابع مالی سیستمسیستم خدمات باشگاه ورزشی
اطالع رسانی هزینه های خدمات ـ مدیریت مالی منابعسیستم فروشگاه اینترنتی

اطالع رسانی هزینه های خدمات ـ مدیریت مالی منابعسیستم خدمات آرایش و پیرایش

آیا برای ارتقا و بهینه سازی سیستم فروش فرش نیاز به تجزیه و تحلیل آن است؟ در مورد نظر خود 
توضیح دهید.

طراحی سیستم
)System Design(

برنامه ریزی سیستم
)System Planning(

تحلیل سیستم
)System Analysis(

پیاده سازی و عملیاتی
 کردن سیستم

)System Implementation And 

Operation)

سیستم،  حیات  حفظ  و  ایجاد  برای 
شود  انجام  باید  فرایندها  از  چرخه ای 

)شکل 4(.

فعالیت 
کالسی

شکل 4ـ چرخه حیات یک سیستم اطالعاتی
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مهندس امیدزاده تصمیم دارد هنرجویان را به صورت عملی با تجزیه و تحلیل یک سیستم آشنا کند. او به عنوان 
راهبر پروژه و هنرجویان به عنوان اعضای تیم تجزیه و تحلیل، کار را به جلو خواهند برد. راهبر پروژه در حین اجرای 
پروژه و با استفاده از ابزارها و تکنیک های خاص، سعی در برقراری تعادل بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت را 
دارد. مهندس امیدزاده از هنرجویان می خواهد که فهرست سیستم های موجود در هنرستان را تهیه کنند. سپس از 
آنها می خواهد که یک سیستم را برای انجام تجزیه و تحلیل انتخاب کنند. هنرجویان بعد از بحث و گفت وگو با 

یکدیگر »سیستم ثبت نام هنرستان« را برای راهبری و تجزیه و تحلیل در کالس درس انتخاب می کنند.

مراحل تجزیه و تحلیل سیستم در فرایند تولید نرم افزار

گام اول: برنامه ریزی

و  فعلی  یا مشکالت  و  نیازهای جدید  باید  باشد،  ایجاد سیستم جدید  یا  موجود  بهبود سیستم  اگر هدف، 
خطرات احتمالی )ریسک( به دقت فهرست شوند. این نیاز ها ممکن است در حوزه های فنی، اقتصادی، منابع 
... باشد. ریسک را می توان شرایط نامطلوبی دانست که  مورد نیاز سخت افزاری، نرم افزاری، منابع انسانی و 
واقعاً رخ می دهند. ریسک های پروژه، نرم افزار در حال توسعه و سازمان را تهدید می کنند. پس از بررسی 
امکان سنجی یا امکان انجام تغییرات، اولویت بندی، زمان بندی و همچنین تعیین محدوده سیستم از موارد 
مهم دیگر برنامه ریزی است. فرایند زمان بندی، کل کار پروژه را به فعالیت های جداگانه ای تقسیم می کند و 

زمان مورد نیاز برای کامل کردن این فعالیت ها را برآورد می کند.

گام اول

برنامه ریزی جمع آوری 
اطالعات

طبقه بندی 
اطالعات

نتیجه گیری و 
ارائه راه حل

تهیه و تنظیم 
گزارش

آزمایش طرح 
جدید

استقرار طرح 
ارزیابی عملکردجدید

مدل سازی

اجرا

امکان سنجی، گامی مهم در انجام هر پروژه ای است. اگر در پروژه شرایط، محدودیت ها و خواسته ها با 
یکدیگر سازگار نباشند، اقدام برای انجام آن پروژه منجر به اتالف منابع است.

یادداشت

چه دالیلی مانع از بهینه سازی سیستم سناد توسط هنرجویان شده است؟
فعالیت 
کالسی
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مشخصه 
توضیحاتپاسخ به پرسش هابرنامه ریزی

منابع

سخت افزاری
نرم افزاری

دامنه و میزبان
منابع انسانی

تارنما  میزبان  و  دامنه  نرم افزار،  رایانه،  سخت افزار  لحاظ  از 
و  پایین است  نیز  انسانی  نیروی  ندارد. هزینه  مشکلی وجود 
پایه 10  از هنرجویان  بودن پروژه است.  به صرفه  این دلیل 
به عنوان تحلیلگر و از هنرجویان پایه 11 به عنوان برنامه نویس 

استفاده می شود. راهبر پروژه نیز هنرآموز درس است.

آماده زمان بندی باید  زمانی سیستم  در چه 
تحویل شود؟ حداکثر تا 4 ماه

با توجه به زمان بندی، این پروژه باید حداکثر در 4 ماه انجام 
شود. بعد از تکمیل فرایند در 4 ماه آینده، آزمایش و ارزیابی 
و استقرار سیستم انجام خواهد شد. از سال تحصیلی آینده نیز 

سیستم اجرایی می شود.

امکان سنجی

آیا نرم افزاری برای پاسخ به 
نیازمندی های تعیین شده وجود 
دارد؟ اگر پاسخ مثبت است چرا 

از آن استفاده نمی کنید؟ چون با 
نیازهای بوفه هنرستان ما منطبق 

نیست.
چه میزان منابع مالی برای این 
برنامه در نظر گرفته اید؟ از این 
لحاظ محدودیتی وجود ندارد.

این سیستم در بوفه هنرستان وجود ندارد.

اولویت بندی 
زیر سیستم ها 

کدام قسمت برنامه برایتان اولویت 
دارد؟ زیر سیستم سفارش

ریسک
)خطرات احتمالی(

خطر زیاد
خطر کم

به علت عدم نیاز به سخت افزار خاص و همچنین قرارداد یک 
ساله مسئول بوفه با هنرستان و در نتیجه عدم تغییر مسئول 

بوفه درطول سال تحصیلی ریسک کم است.

روز بعد و در زنگ تفریح، دانا و دوستانش در مورد انتخاب سیستم جدید صحبت می کردند. قبل از ظهر یکی از 
هنرجویان از مسئول بوفه درخواست یک ساندویچ کرد ولی مسئول بوفه به او اعالم کرد که ساندویچ تمام شده 
است. دانا گفت که این بی برنامگی مشکل همیشگی بوفه است و به دوستانش بهینه سازی سیستم بوفه هنرستان 
را پیشنهاد داد. مهندس امیدزاده برای آنها توضیح داد که سیستم بوفه شامل چندین زیر سیستم است و بهتر است 

یکی از این زیر سیستم ها انتخاب شود:
1ـ زیر سیستم فروش           2ـ زیر سیستم خرید           3ـ زیر سیستم سفارش         

4ـ زیر سیستم انبار              5   ـ زیر سیستم اداری
تیم تجزیه و تحلیل با بحث و گفت وگو و هدایت مهندس امیدزاده سیستم سفارش را انتخاب کرد. با مسئول بوفه 
در مورد استقرار سیستم سفارش صحبت شد. با توجه به مزایای مطرح شده، این طرح مورد استقبال مسئولین قرار 

گرفت. در مورد پروژه سیستم سفارش در مرحله برنامه ریزی موارد زیر مد نظر است:
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1 مزایای سیستم نرم افزاری سفارش از بوفه چیست 

قرار  پروژه ها  ایجاد  عوامل  از  مورد  کدام  جزء  و 
می گیرد؟

سیستم  محل  در  حضور  با  را  برنامه ریزی  گام   2

منتخب انجام دهید. نتایج را در جدول زیر وارد کرده 
و در کالس بررسی کنید.

گام 
دوم

برنامه ریزی جمع آوری 
اطالعات

طبقه بندی 
اطالعات

نتیجه گیری و 
ارائه راه حل

تهیه و تنظیم 
گزارش

آزمایش طرح 
جدید

استقرار طرح 
جدید

ارزیابی عملکرد

مدل سازی

اجرا

توضیحاتپاسخ به پرسش هامشخصه برنامه ریزی

منابع

         سخت افزاری
         نرم افزاری

         دامنه و میزبان
         منابع انسانی

در چه زمانی سیستم باید آماده تحویل شود؟زمان بندی

امکان سنجی
آیا نرم افزاری برای پاسخ به نیازمندی های تعیین شده وجود 

دارد؟ اگر پاسخ مثبت است چرا از آن استفاده نمی کنید؟
چه میزان منابع مالی برای این برنامه در نظر گرفته اید؟

اولویت بندی 
کدام قسمت از برنامه برایتان اولویت دارد؟زیر سیستم ها 

ریسک
)خطرات احتمالی(

          خطر زیاد
          خطر کم

فعالیت 
گروهی

این گام در اصل، برقراری ارتباط با مشتریان و افراد ذی نفع است. نتیجه این فعالیت جمع آوری اهداف و 
نیازمندی ها خواهد بود. روش های جمع آوری اطالعات عبارت اند از:

2 استفاده از تجربیات قلمروهای مشابه 1 نمونه برداری 

4 پرسش نامه 3 مشاهده محیط کاری 

6 نمونه سازی 5 مصاحبه 
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از تجربیات قلمروهای مشابه برای سیستم منتخب استفاده کنید.

1ـ نمونه برداری: با مطالعه مستندات، فرم ها و پرونده ها می توان به حقایق بسیاری در مورد سیستم دست یافت. 
این اطالعات بدون برخورد مستقیم با کاربران صورت می گیرد.

اما مشخص شد که  بوفه هنرستان مراجعه کردند.  به  دانا و هم گروهی هایش برای تهیه مستندات و فرم ها 
فرمی مربوط به سفارش خوراک و کاال در بوفه هنرستان ایران وجود ندارد.

2ـ استفاده از تجربیات قلمروهای مشابه: در نقاط مختلف کشور و حتی دنیا، تیم های مختلفی بر روی 
سیستم مورد نظر کار کرده اند. راجع به سیستم های مشابه سفارش کاال می توان در اینترنت جست وجو کرد 

و فرم ها و مستندات آنها را مورد بررسی قرار داد.

3ـ مشاهده محیط کاری: مشاهده، یکی از مؤثرترین تکنیک ها برای گردآوری اطالعات و درک سیستم 
است. در این روش تحلیلگر از نزدیک شاهد گردش کار در محیط خواهد بود.

جدول 3ـ مزایا و معایب مشاهده محیط کاری

معایب مشاهدهمزایای مشاهده
تغییر رفتار افراد در هنگام مورد توجه قرار گرفتنقابلیت اطمینان

عدم برخورد تحلیلگر با برخی روال های کاریهزینه پایین

شکل 5  ـ جست وجوی تجربیات قلمروهای مشابه برای سیستم سفارش بوفه

فعالیت 
گروهی

جدول 3 را تکمیل کنید.
کنجکاوی
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تیم تجزیه و تحلیل همراه با راهبر پروژه به صورت حضوری با شیوه کار بوفه آشنا شدند. در بوفه یادداشت های 
مسئول بوفه برای فروش کاال، قوانین بهداشت و توصیه های مدیریت هنرستان دیده می شد. همچنین مشاهده 
شد هنرجویان برای دریافت میز صرف غذا به مسئول بوفه مراجعه می کنند. خدمات میز توسط پیشخدمت 

انجام می گیرد. در بوفه هنرستان ایران وظیفه تهیه غذا نیز برعهده مسئول بوفه است.

محیط کاری سیستم منتخب خود را مشاهده و بررسی کنید. مستندات خود را به هنرآموز تحویل دهید.

سایر مزایا و معایب استفاده از پرسش نامه را در جدول 4 اضافه کنید.

4ـ پرسش نامه: پرسش نامه شامل دسته ای از پرسش هاست که برطبق اصول خاصی تدوین شده است و 
به صورت کتبی به افراد ارائه می شود. پاسخگو بر اساس نوع پرسش نامه مانند چهار گزینه ای به آن جواب 

می دهد.  در این روش سؤاالتی به وسیله تحلیلگر طرح شده، بین کاربران محیط عملیاتی توزیع می شود.

جدول 4ـ مزایا و معایب پرسش نامه

معایب پرسش نامهمزایای پرسش نامه

هیچ ضمانتی وجود ندارد که همه افراد به سؤاالت پاسخگویی سریع است.
پاسخ دهند.

تهیه پرسش نامه های خوب معموالًً مشکل است.نسبتاً کم هزینه است.

پرسش نامه ها قابلیت انعطاف ندارند. مثاًل تحلیلگر پاسخ ها می توانند جدول بندی شده و سریعاً تحلیل شوند.
نمی تواند سؤالی برای تفسیِر یک پاسخ بپرسد.

هویت فرد پاسخ دهنده مشخص نمی شود.

وقت بیشتر برای پاسخگویی وجود دارد.

تعداد بیشتری از افراد می توانند پاسخگو باشند.

فعالیت 
گروهی

فعالیت 
کالسی
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یک پرسش نامه برای سیستم منتخب طراحی کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

با کمک راهبر پروژه پرسش نامه زیر برای سیستم سفارش بوفه طراحی شد:

پرسش نامه سیستم سفارش بوفه هنرستان ............

پرسشردیف
ارزیابی مراجعه کنندگان از پرسش

خیلی خوب )2(متوسط )1(ضعیف )0(
خوب )3(

تنوع خوراک و اجناس بوفه هنرستان چگونه است؟1

2
و  کنید  مراجعه  بوفه  به  آمده  پیش  به حال  تا  آیا 

خوراکی تمام شده باشد؟

3
شما  عالقه  مورد  خوراک  مورد  در  اولیا  توصیه  آیا 

توسط مسئول بوفه ترتیب اثر داده می شود؟

4
نظر شما در مورد پرداخت مبالغ توسط اولیا از طریق 
تحویل گیرنده  فقط  )شما  بانکی چیست؟  درگاه  یک 

سفارش باشید.(
میزان رضایت شما از بوفه چقدر است؟5
پیشنهاد خاصی برای سیستم سفارش بوفه هنرستان دارید؟6

راهبر پروژه با کمک عوامل اجرایی هنرستان پرسش نامه باال را در اختیار هنرجویان پایه های مختلف قرار 
می دهد. پاسخ های جمع آوری شده در اختیار تیم تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

5 ـ مصاحبه: مهم ترین و پرکاربردترین روش جمع آوری اطالعات به ویژه در سیستم ها و محیط های عملیاتی 
کوچک است. در این روش، جمع آورِی اطالعات به صورت رو در رو یا چهره به چهره )face to face( صورت 
می گیرد. مصاحبه کننده باید روابط عمومی باالیی داشته باشد. زیرا افراد مصاحبه شونده دارای نظرات، انگیزه 
و شخصیت متفاوتی هستند. یک مصاحبه می تواند در مراحل متعدد و با توجه به ابهامات تحلیلگر انجام شود.

جدول 5  ـ مزایا و معایب مصاحبه
معایب مصاحبهمزایای مصاحبه

زمان بر و پرهزینه است.دریافت بازخورد از مصاحبه شونده امکان پذیر است.
امکان مشاهده حرکاِت مصاحبه شونده در طِی مصاحبه 

وجود دارد.
مصاحبه شونده  موقعیت  علت  به  است  ممکن  مصاحبه 

امکان پذیر نباشد. مثل: مصاحبه با رئیس یک سازمان
شخصیت  به  توجه  با  سؤاالت  تطبیق  و  تغییر  امکان 

مصاحبه شونده وجود دارد.
موقعیت مصاحبه، به توانایِی تحلیلگر در برقراری ارتباط با 

افراد بستگی دارد.
تحلیلگر می تواند شرایطی را فراهم کند که مصاحبه شونده 

آزادانه و به راحتی به سؤاالت پاسخ دهد.

فعالیت 
گروهی

پویانمایی » شیوه مصاحبه«فیلم
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گاهی مصاحبه از چارچوب آن خارج می شود. در چنین شرایطی وظیفه هدایت مصاحبه شونده به سمت هدف 
اصلی برعهده تحلیلگر است. در طی مصاحبه باید قواعد زیر رعایت شود:

این موارد را  انجام ندهیداین موارد را انجام دهید
از مطرح کردن سؤاالت غیر ضروری خودداری کنید.مؤدب باشید.

از ابراز نظِر شخصی در طی مصاحبه دوری کنید.به  صحبت های مصاحبه شونده با دقت گوش کنید.
از صحبت کردن به جای گوش کردن خودداری کنید.کنترل خود را حفظ کنید.

درباره موضوع یا مصاحبه شونده، هیچ پیش فرضی در ذهن خود کنجکاو باشید.
قرار ندهید.

کنترل مصاحبه را حفظ کنید.
صبور و شاداب و بشاش باشید.

جدول باال را کامل کنید.

نمونه سؤاالتی که در مصاحبه با مسئول بوفه هنرستان مطرح شده است )مصاحبه بنا بر ضرورت و بر اساس 
پیشنهاد راهبر پروژه در دو مرحله انجام شد(:

الف( مرحله اول مصاحبه، پرسش ها درباره روال کلی کار است.
1ـ برنامه خاصی برای فروش کاالها و اجناس دارید؟

2ـ معموالً چه کاالهایی را برای فروش می آورید؟
3ـ زمان بندی خاصی برای کار بوفه هنرستان در نظر دارید؟

4ـ آیا از دستگاه کارت خوان استفاده می کنید؟
5 ـ 
6 ـ 

ب( مرحله دوم مصاحبه، پرسش ها درمورد راهکارها و پیشنهاد ها برای بهتر شدن سیستم فروش است.
1ـ آیا می توان برای هر هنرجو حساب اعتباری در نظر گرفت تا اولیا آن را شارژ کرده و پرداخت ها از طریق 

آن انجام شود؟
2ـ آیا سفارش ها می توانند روزانه و یا هفتگی با یک راهکار پیشنهادی مثل استفاده از یک نرم افزار ثبت 

شوند؟
3ـ میزان فروش هر خوراک را به تفکیک دارید؟

4ـ آیا غذایی که سفارش می دهید براساس محبوبیت آنها و یا براساس یک برنامه مشخص است؟
5 ـ

در هر دو مصاحبه پرسش های دیگری را اضافه کنید.
فعالیت 
گروهی

فعالیت 
کالسی
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6ـ نمونه سازی )Prototype(: به عمِل ساخِت یک مدِل کاری با مقیاس کوچک از نیازمندی های کاربران 
به منظورکشف یا وارسی و تأیید نیازمندی ها، نمونه سازی گفته می شود. این مدل می تواند بسیار مختصر و 
مفید باشد و حتی بر روی کاغذ پیاده سازی شود. با نمونه سازی، کاربر ارتباط میان خود و نرم افزار را حس 

کرده و متوجه نحوه عملکرد نرم افزار می شود.
در بوفه هنرستان مراحل کار به صورت زیر است:

1 مراجعه کننده یا همان هنرجو برای دریافت خدمات به بوفه می رود. 
2 پیشخدمت خدمات میز مانند نظافت را ارائه می کند.

3 مسئول بوفه سفارش های تغذیه را دریافت می کند. همین طور خدمات مالی را انجام می دهد.
4 ولی هنرجو سفارش تغذیه و پرداخت مالی را انجام می دهد.

در شکل6 نمودار1 بخشی از سیستم بوفه هنرستان نمایش داده شده است. مشاهده این نمودار در درک عوامل 
سیستم و روابط آنها الزم است.

   
    

گام سوم: طبقه بندی اطالعات
دسته بندی اطالعات به شکل های مختلفی مانند جدول و نمودار انجام شود. با استفاده از طبقه بندی اطالعات 

می توان تصویر مشخصی از وضع موجود ارائه داد.

1ـ برای نمایش اطالعات مربوط به نیازهای کاربران از نمودار Use Case استفاده شده است.

سیستم بوفه هنرستان

سفارش تغذیه

پرداخت

خدمات میز

مسئول بوفه

پیشخدمت

هنرجو

اولیا

نمونه سازی را برای سیستم منتخب خود انجام دهید.

شکل 6  ـ نمودار بخشی از سیستم بوفه هنرستان

فعالیت 
گروهی

گام 
سوم

برنامه ریزی جمع آوری 
اطالعات

طبقه بندی 
اطالعات

نتیجه گیری و 
ارائه راه حل

تهیه و تنظیم 
گزارش

آزمایش طرح 
جدید

استقرار طرح 
جدید

ارزیابی 
عملکرد

مدل سازی اجرا
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تغذیه و خوراکروز هفتهردیف

عدسی شنبه1

لوبیایکشنبه2

سوپ ـ ساندویچ الویه دوشنبه3

املتسه شنبه4

آش ـ فالفلچهارشنبه5

کاال ها و اجناس بوفهردیف

کیک 1

شیر2

انواع آبمیوه3

بیسکویت4

آدامس و شکالت5

6.........

گام چهارم: نتیجه گیری و ارائه راه حل

نظر سنجی درباره میزان رضایت از بوفه هنرستان

طبقه بندی اطالعات به دست آمده از مصاحبه با مسئول بوفه هنرستان و مشاهده محیط کاری

طبقه بندی اطالعات به دست آمده از پرسش نامه

طبقه بندی اطالعات را برای سیستم منتخب به صورت جدول انجام دهید.

گام 
چهارم

برنامه ریزی جمع آوری 
اطالعات

طبقه بندی 
اطالعات

نتیجه گیری و 
ارائه راه حل

تهیه و تنظیم 
گزارش

آزمایش طرح 
جدید

استقرار طرح 
جدید

ارزیابی 
عملکرد

مدل سازی اجرا

این  در  یافته های خود می پردازد. کشف علت مشکالت سیستم  تفسیر  به  تحلیلگر  نتیجه گیری،  در بخش 
مرحله روی می دهد. همچنین تحلیلگر با کمک خالقیت و ابتکار و شناختی که از وضع موجود سیستم دارد، 
راه حل هایی منطقی و قابل اجرا برای رفع مشکالت ارائه می دهد. در اینجا مواردی مانند مطابقت با قوانین و 

رعایت تناسب بین هزینه ها و منافع حاصل از اجرای طرح، باید مد نظر قرار گیرند.

فعالیت 
گروهی
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گام پنجم: مدل سازی

ارزیابی 
عملکرد

گام نتیجه گیری و ارائه راه حل را برای سیستم منتخب انجام دهید.

گام 
پنجم

برنامه ریزی جمع آوری 
اطالعات

طبقه بندی 
اطالعات

نتیجه گیری و 
ارائه راه حل

تهیه و تنظیم 
گزارش

آزمایش طرح 
جدید

استقرار طرح 
جدید

مدل سازی اجرا

تیم تجزیه و تحلیل بس از مطالعه بر روی سیستم جاری و با راهنمایی های راهبر پروژه فهرستی از مشکالت 
سیستم بوفه هنرستان به شرح زیر تهیه کرد:

1 فرایند بوفه، سفارش محور )براساس سفارش( نیست.

2 اطالعات فعالیت ها ثبت نمی شود و در نتیجه نمی توان از فعالیت های سیستم گزارش داشت. برای مثال 
تهیه فهرستی از سفارش مشتریان مقدور نیست. این فهرست می تواند مسئول بوفه را در ارائه بهتر خدمات 

یاری دهد.
3 در حوزه مدیریت مالی بوفه هنرستان، گزارش گیری انجام نمی شود.

4 به مشتریان برگه خرید ارائه نمی شود.

5 امکانات تغذیه ای هنرجویان بر پایه نظرات والدین آنها نیست.

با توجه به این مشکالت تیم تجزیه و تحلیل به این نتیجه رسید که تهیه یک نرم افزار برای برطرف کردن 
مشکالت بوفه الزم است. مهندس امید زاده برای ادامه کار فازهای زیر را تعریف کرد:

تغذیه  و  تارنما طراحی خواهد شد. سفارش خوراک  به صورت یک  تحت وب  برنامه  اول یک  فاز  در  الف( 
به وسیله اولیا و از طریق این تارنما صورت می گیرد. در این نرم افزار هر هنرجو یک حساب اعتباری دارد. امکان 

واریز وجه به این حساب از امکانات دیگر این نرم افزار خواهد بود.
ب( در فاز دوم با توجه به مطالعات انجام شده یک نرم افزار تحت تلفن همراه برای سیستم سفارش دهی بوفه 

تهیه خواهد شد. این نرم افزار در کنار نرم افزار تحت وب به کار گرفته می شود.
پ( در فاز سوم برای اطالع رسانی به هنرجویان و اولیا آنها از سیستم پیامکی استفاده می شود. تشکیل باشگاه 

مشتریان بوفه هنرستان ایران از مزایای این روند خواهد بود.

یک معمار، طراح خودرو و یا نجار همیشه با مدل ها سروکار دارند. قبل از ساخت هر چیزی بهتر است یک طرح 
اولیه )Sketch( از آن بر روی کاغذ کشیده شود. این طرح برای درک ارتباط اجزا و جزئیات کار بسیار مفید است. 

طراح در صورت نیاز می تواند طرح را کامل و کامل تر کرده و هر بار جزئیات بیشتری را نمایش دهد.
استفاده از مدل، افراد را برای درک مشکل و ارائه راه حل یاری می کند. مدل سازی در پروژه های نرم افزاری نیز 
رایج و در شناخت نیازمندی های نرم افزار و ارائه راهکار بسیار مفید است. این گام شامل تعیین دقیق ورودی 

و خروجی، پردازش های مورد نیاز و نحوه نمایش است. 

فعالیت 
گروهی
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تعیین موارد زیر در سیستم سفارش بوفه ضروری است. برای پاسخ به این سؤاالت نیاز به تحقیق دارید.
 ازچه زبان رایانه ای استفاده شود؟

 نرم افزارهای کمکی )tools( و فناوری به کار رفته چه هستند؟ 
 چه پایگاه داده و ساختار پرونده ای مورد استفاده قرار گیرد؟ 

 چه سیستم عامل و سخت افزار و امکانات دیگری مورد نیاز است؟
 چه شبکه رایانه ای مورد نیاز است؟

 طراحی فرم های ورود داده ها و خروجی های سیستم به چه صورت است؟ 
پیشنهاد ما برای فرم سفارش غذای بوفه هنرستان و فرم اولیا به صورت زیر است:

برخی گزارش های الزم که به عنوان خروجی های سیستم در نظر گرفته می شود: 
 گزارش سفارش ها در یک بازه زمانی مشخص

 گزارش گردش حساب اعتباری هر هنرجو در یک بازه زمانی مشخص
 گزارش های فهرست خوراک های موجود در بوفه و...

1 برای بوفه هنرستان یک فرم نظرسنجی بر روی کاغذ طراحی کنید.
2 برای سیستم منتخب خود موارد زیر را تعیین کنید:

 از چه زبان رایانه ای استفاده شود؟
 چه پایگاه داده و ساختار پرونده ای مورد استفاده قرار گیرد؟

 چه سیستم عامل و سخت افزار و امکانات دیگری مورد نیاز است؟
 چه شبکه رایانه ای به کار رود؟

 طراحی فرم های ورود داده ها و خروجی های سیستم به چه صورت است؟

فعالیت 
گروهی

فرم سفارش غذا فرم سفارش غذا برای اولیا
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گام ششم: تهیه و تنظیم گزارش 

گزارش کلیه فعالیت های قبل از گام پنجم )مدل سازی( به شکل منظم و دقیق تهیه شود.

گام 
ششم

برنامه ریزی جمع آوری 
اطالعات

طبقه بندی 
اطالعات

نتیجه گیری و 
ارائه راه حل

تهیه و تنظیم 
گزارش

آزمایش طرح 
جدید

استقرار طرح 
جدید

ارزیابی 
عملکرد

مدل سازی اجرا

برنامه ریزی جمع آوری 
اطالعات

طبقه بندی 
اطالعات

نتیجه گیری و 
ارائه راه حل

تهیه و تنظیم 
گزارش

آزمایش طرح 
جدید

استقرار طرح 
جدید

ارزیابی 
عملکرد

مدل سازی

اجرا

تحلیلگر باید اقدامات صورت گرفته را در گزارشی منظم و دقیق با جزئیات کامل تدوین کند. این گزارش 
اسامی  بر  عالوه  می شود.  شامل  داده ها را  واژه نامه  و  کاتالوگ  و  نمودارها  تا  اطالعات  جمع آوری  مرحله  از 
داده ها و مشخصات، شامل اطالعات دیگری مربوط به حق دستیابی افراد به داده های مختلف، تاریخ ایجاد و             
با کمک راهبر  به روز درآوردن داده ها، تعداد نسخه های هر پرونده و... است. گزارش نویسی و مستندسازی 

پروژه انجام می شود. با تأیید این گزارشات از سوی راهبر سیستم، پروژه به فاز اجرا وارد می شود.

می گیرد.  قرار   11 پایه  هنرجویان  اختیار  در  گزارشات  کلیه  پروژه،  راهبر  توسط  گزارشات  تاٴیید  از  پس 
و   CSS3  ،  Html5  ،  Dreamweaver از  پروژه  پیاده سازی  برای  دارند  تصمیم  یازدهم  پایه  هنرجویان 
Javascript و برای برنامه نویسی از PHP استفاده کنند. بانک اطالعاتی پروژه با MySQL تهیه خواهد شد.

گام هفتم: اجرا

فعالیت 
گروهی

کلیه فعالیت های الزم برای تبدیل یک طرح به یک سیستم قابل نصب و عملیاتی، در گام اجرا قرار دارند. کد 
کردن برنامه )برنامه نویسی( در اینجا صورت می پذیرد. در این مرحله تحلیلگران در جلسات تولید نرم افزار 
شرکت کرده و بر انجام فرایند اجرا نظارت می کنند. در این بخش در صورت نیاز تغییراتی در رویکرد تحلیل 

و طراحی انجام می شود.
این مرحله را هنرجویان پایه یازدهم انجام می دهند.

نمونه ای از مصوبات جلساتی که با هنرجویان پایه یازدهم )تیم برنامه نویسی( و به منظور اجرای طرح 
برگزار می شود را به راهبر پروژه ارائه دهید.

فعالیت 
گروهی

گام 
هفتم
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گام هشتم: آزمایش طرح جدید

ثبت  خصوص  در  را  طراح  نتایج  و  کرد  تست  دهم  پایه  هنرجویان  برای  فقط  را  سفارش  سیستم  می توان 
فرم های سفارش، گزارشات و ... مشاهده کرد.

یکی از فرم های پیاده سازی شده توسط گروه برنامه نویسی را انتخاب کنید. فرم را با داده های مختلف آزمایش 
کنید. آیا در ورود و ثبت اطالعات خطایی می بینید؟ گزارشی تهیه کنید و به راهبر پروژه ارائه دهید.

گام 
هشتم

برنامه ریزی جمع آوری 
اطالعات

طبقه بندی 
اطالعات

نتیجه گیری و 
ارائه راه حل

تهیه و تنظیم 
گزارش

آزمایش طرح 
جدید

استقرار طرح 
جدید

ارزیابی 
عملکرد

مدل سازی

اجرا

گام 
نهم

برنامه ریزی جمع آوری 
اطالعات

طبقه بندی 
اطالعات

نتیجه گیری و 
ارائه راه حل

تهیه و تنظیم 
گزارش

آزمایش طرح 
جدید

استقرار طرح 
جدید

ارزیابی 
عملکرد

مدل سازی

اجرا

طرح ارائه شده به طور محدود با داده های آزمایشی تست می شود. در این شرایط بسیاری از عیوب و نقص های 
زمان اجرا مشخص شده و می توان با ایجاد تغییرات الزم آنها را حذف کرد. این کار جهت اطمینان از نتایج 

طرح است.

گاهی در طی فرایند آزمایش و یا اجرا و حتی طراحی، مشکالت و محدودیت هایی بروز می کند. در 
چنین مواردی نیاز به بازنگری و اصالح مراحل انجام شده است.

یادداشت

گام نهم: استقرار طرح جدید

بعد از آزمایش طرح جدید نوبت به استقرار آن می رسد. استقرار یک سیستم به معنای تمام شدن مراحل 
تجزیه و تحلیل نیست بلکه به معنای داشتن اطمینان زیاد به قابلیت های آن است.

فعالیت 
گروهی
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در استقرار سیستم بوفه هنرستان باید به نکات زیر دقت کرد:
الف( پیشنهاد می شود که به مدت 4 ماه سیستم سفارش بوفه هنرستان به دو صورت دستی و رایانه ای مستقر 

شود.
ب( امکان وقوع مشکالت بعد از ورود داده ها و در حین استقرار نیز وجود دارد. ممکن است در مرحله آزمایش 
و ورود داده های محدود مشکلی ایجاد نشود؛ اما سیستم در زمان ورود داده های واقعی و حجیم دچار اشکال 

شود. در صورت نیاز باید دوباره بازنگری و اصالح انجام گیرد.
پ( حوزه امنیت در این پروژه کمتر مورد توجه قرار گرفته است ولی توجه به آن بسیار ضروری است.

در زمان استقرار سیستم، چه مشکالت دیگری ممکن است رخ دهد؟ توضیح دهید.
فعالیت 
کالسی

گام 
دهم

برنامه ریزی جمع آوری 
اطالعات

طبقه بندی 
اطالعات

نتیجه گیری و 
ارائه راه حل

تهیه و تنظیم 
گزارش

آزمایش طرح 
جدید

استقرار طرح 
جدید

ارزیابی 
عملکرد

مدل سازی

اجرا

بعد از تحویل نرم افزار،  مشتری به ارزیابی آن می پردازد و نتایج به صورت بازخوردی از عملکرد نرم افزار 
ارائه می شود. 

یادداشت

گام دهم: ارزیابی عملکرد

در مورد روش های استقرار یک سیستم تحقیق کنید.
پژوهش

این گام یکی از مهم ترین مراحل است. در طول انجام پروژه ممکن است که نیازها، فناوری و دیگر شرایط 
تغییرکنند. اغلب در چنین شرایطی الزم است اصالحاتی در سیستم طراحی شده اعمال گردد. هدف از این 

ارزیابی، سنجش میزان موفقیت سیستم همگام با آخرین تغییرات است.

در سیستم سفارش بوفه هنرستان ارزیابی مشتریان از طریق پرسش نامه یا شبکه های اجتماعی و یا پیامک انجام 
می شود. می توان سیستم را براساس بازخورد به دست آمده توسعه داد. انتظار می رود پس از اجرای گام های انجام 
شده، وضعیت بوفه هنرستان بهتر شده باشد. به همین دلیل پس از استقرار سیستم نصب شده، فرم نظرسنجی رضایت 
از عملکرد بوفه هنرستان دوباره توزیع می شود. سپس نمودار میزان رضایت از بوفه رسم شده و با نمودار قبلی مقایسه 

خواهد شد. از آنجایی که هنوز اجرای سیستم پیشنهادی انجام نشده است ارزیابی این طرح امکان پذیر نیست.

در ارزیابی عملکرد سیستم  منتخب  چه روش های دیگری برای ارزیابی مشتریان و بازخورد از آنها پیشنهاد می دهید؟ فعالیت 
گروهی
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تکالیف عملکردیعنوان پودمان
)واحد یادگیری(

استاندارد 
عملکرد

نتایج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقیق

پودمان چهارم
)تجزیه و تحلیل 

سیستم های 
اطالعاتی(

1ـ تحلیل اجزای 
صسیستم

ک سیستم مبتنی بر هدف مشخ
تجزیه و تحلیل ی

باالتر 
ازحد 
انتظار

ـ انتخاب روش مناسب جمع آوری داده 
ـ تحلیل ورودی ها، خروجی ها )نتایج( و پردازش یک  

سیستم
و  بازخورد  طریق  از  سیستم  یک  در  تعادل  ایجاد  ـ 

کنترل

3

2ـ تحلیل مراحل 
چرخه حیات سیستم

درحد 
انتظار

ـ استخراج اجزای یک سیستم با توجه به هدف 
مشخص 

ـ تفکیک زیرسیستم های یک سیستم
ـ تحلیل گام های فرایند تولید نرم افزارموجود 
)برنامه ریزی، جمع آوری داده ها، طبقه بندی 

اطالعات، نتیجه گیری و ارائه راه حل، مدل سازی، 
تهیه و تنظیم گزارش، اجرای طرح، آزمایش طرح 

جدید، استقرار طرح جدید، ارزیابی عملکرد(
ـ مقایسه روش های جمع آوری داده ها

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

ـ بیان ضرورت تجزیه و تحلیل سیستم ها در طراحی 
سیستم های جدید

ـ کاربرد کلیات چرخه حیات سیستم های اطالعاتی
1

جدول ارزشیابی پایانی

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 20


