
www.SoftGozar.com



  
   |اولبخش  |

  
 ،MIS، يرتویپماکياههکبش عاونا ،تاعالطايروانفثحبم هبيزیرگ ،تاعالطایسدنهماي بر مقدمه
FMSDMS يا هناسرياهییارادتیریدم و اوتحمتیریدم ،  و،JDF   
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 |   اطالعاتیمهندس  |
مقدمه

 عرصه بروز جدهمیقرن ه. بوده استکی انقالب تکنولوژکی از سه قرن گذشته عرصه ظهور کیهر
 ،ي جمع آوري قرن تکنولوژستمیو قرن ب بخارنی ، قرن نوزدهم زمان اختراع ماشیکی مکانينهایماش

 و ویراد تلفن، اختراع ی المللنی بيها شبکه جادی قرن شاهد انیدر ا.  باشدی اطالعات معیپردازش و توز
ي ماهواره ها به منظور برقراريری و پرتاب و به کارگيوتری کامپعی تولد و رشد فوق العاده صنا،ونیزیتلو

 گذرد و ی سال مپنجاهبیش از IBMي هاوتری کامپنیاز زمان ظهور اول.میا بودهیارتباطات جهان
 . بوده استيزی و شگفت انگادی زاری بسيهاي ونوآورتهاشرفی شاهد پوتری کامپيای مدت دننیدرا

 شده و با نفوذ به تمام سطوح لی تبدی ابزار عمومکی به ی لوکس و تخصصلهی وسکی از وتری کامپامروزه
 که یی ابزارهاهی کلووتریکامپ. آنها شده استنی بی جهاني هاوندی پجادی عامل ای جوامع انسانیزندگ

تر دی دهند هر روز دچار تحوالت جدی را شکل می ارتباطيندهای فرآمی مستقری و غمیبه صورت مستق
 ضمن ي و سخت افزاري نرم افزاري شرکت هانی که در عرصه رقابت بمی شوند و ما شاهد هستیم

ی باور نکردني دچار تحول و رشدزی ابزارها ننی ایفیسطح ک ،ی ارتباطيابزارها در یگسترش کم
 .اندشده

تسی گلی جهان بانهی ابر قدرت راتیریبا مد Microsoftی توان از کمپانی نمونه را منیر تملموس  

ی جانبي عامل و نرم افزارهاستمی سنی چندی سال با طراح10 به بی قريمثال زد که تنها در فاصله ا
 را نوکسی و لنتاشی چون مکی بزرگبی رقتی کرد و حوزه فعالدای قابل باور بر بازار پری غي اطرهیآن س

رشد و . غافل مانددی از روند رشد و توسعه اطالعات در عصر حاضر نبانی بنیدر ا. محدود کرداریبس
 . ارتباطات بوده استندی امروز بشر در فراي هاشرفتی ساز پنهیگسترش علوم مختلف زم

يتهای و قابلاتهی با توجه به ظرفی ضمن رشد درونی ارتباطي هاي اطالعات و تکنولوژگری دانی ببه
 اثر متقابل موجبات جادیبا ا ))فناوري اطالعات و ارتباطات(ICTپدیده( عناصر نی از اکیموجود در هر 

نقش عنصر اطالعات .  کندی کمک ميگری به رشد دکیورند و هر آی فراهم مزی را نگریکدیرشد و ارتقا 
انتقال .  باشدی مي و بهره بردارنیی و تبری قابل تفسی اطالعاتي هاستمی استفاده از سبا ICTدهیدر پد
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جهی کند و در نتی شدن انها را فراهم مي کاربردنهی زمی ارتباطي اطالعات در قالب ابزارهانیا
 گرفت که جهی توان نتی موضوع منی اانیبا ب. سازدیشکار مآ را ی اطالعاتي هاستمی سيکارکردها

يها نظامجادی اي براي ساختاراتی از ضرورعی و ارتباطات سرقی دقی اطالعاتي هاستمی سجادیا
 و مهتر از همه ابدیشی روند سرعت و دقت استفاده از اطالعات افزانیتا با ا. استی اشتراکیاطالعات

 نگر ندهی آیتیریمد با ساختار ای و پوشروی پيسازمان ها. کنددای کاهش پزی نری و تکثدی تولي هانهیهز
ی ارتباطي و ابزارهای اطالعاتي هاستمیاز سپارچهکیگسترده و منطبق و استفاده  از ریامروزه ناگز

 . باشندیم

فناوري اطالعاتگریزي به مبحث 
مقدمه

انجمن فناوري وسیله  به، همان طور که  ) IT یاInformation Technology) (فا(فناوري اطالعات 
سازي، پشتیبانی یا به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده«است، تعریف شده) ITAA (اطالعات آمریکا

افزار رایانه افزاري و سختهاي نرمهاي اطالعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامهمدیریت سیستم
افزارنرم و هاي الکترونیکیرایانه طور کوتاه، فناوري اطالعات با مسائلی مانند استفاده از به.»پردازدمی

 به شکلی مطمئن و امن انجام اطالعاتبازیابی و انتقال، پردازش، حفاظت، ذخیره، تبدیلسروکار دارد تا 
  .پذیرد

 را نیز ارتباطات مخابراتیاخیرا تغییر اندکی در این عبارت داده شده تا این اصطالح به طور روشن دایره 
 Information(»فناوري اطالعات و ارتباطات«اي بیشتر مایلند تا عبارت بنابراین عده.شامل گردد

and Communications Technology ( یا به اختصارICTرا به کار برند  .  
 جایگزین 1990این اصطالح در دهه .تر استتر و پیچیدهري اطالعات بسیار از علم رایانه وسیعفناو

 بسیار 1960 و 1970هاي هاي اطالعات مدیریت شد که در دههها و سیستماصطالحات پردازش داده
ع آوري، ذخیره هایی اشاره دارد که در پنج حوزه جمفناوري اطالعات معموالً به کلیه فناوري. رایج بودند

  .سازي، پردازش، انتقال و نمایش اطالعات کاربرد دارند
اگر علم . البته در موارد زیادي با هم اشتراك دارندو کنند، دانش فناوري اطالعات و رایانه با هم فرق می

در .، فناوري اطالعات مشابه صنعت حمل و نقل استفرض کنیمرایانه را مشابه مهندسی مکانیک 
ها را مهندسان مکانیک همه این.وجود دارند هواپیما و کشتی ،آهن  راه، و نقل، خودرو صنعت حمل

در عین حال در صنعت حمل و نقل مسائل مربوط به مدیریت ناوگان و مدیریت ترافیک . کنندطرح می
 شهر و کشور مطرح است که ربط مستقیمی به ،و تعیین استراتژي حمل و نقل در سطح شرکت 

  .کانیک نداردمهندسی م
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باشد مهندسی فناوري اطالعات دانشی ترکیبی از مهندسی نرم افزار، مهندسی صنایع و مارکتینگ می
 ،با ایجاد این رویکرد و هاي نوین اطالعاتی داردکه رویکردي تحلیلی، تجاري و باریک بینانه به تکنولوژي

  .شده استهدف حل شکاف میان طراحان نرم افزار و تحلیل کنندگان سیستم و بازار 
پیتر نورتون برنامه نویس و نویسنده مشهور آمریکایی مهندسی فناوري اطالعات را به این صورت تعریف 

مهندسی فناوري اطالعات بخشی از مهندسی است که به مطالعه و کاربرد داده ها و پردازش :می کند
له، ارسال یا دریافت داده و توسعه آنها، خرید خودکار، ذخیره سازي، مدیریت، کنترل، سوئیچینگ، مباد

  .و استفاده از سخت افزار، نرم افزار، میان افزار و پروسیجرهاي مربوط به این فرایند اختصاص دارد
: دکتر ریچارد الهیر استاد دانشگاه استنفورد نیز درباره علمِ مهندسی فناوري اطالعات می گوید

  حفظ امنیت و نشر , سازمان دهی, طبقه بندي,  عبارت است از جمع آوريمهندسی فناوري اطالعات
  

  
  

به وسیله ي ابزار کامپیوتر و تکنولوژي هاي جدید ...متن و ,تصویري,هرگونه اطالعات اعم از صوتی
مهمترین و محوري ترین دستاورد این فناوري دسترسی سریع به اطالعات و انجام امور بدون در . دیگر

  .فارغ از محدودیتهاي زمانی استنظر گرفتن فواصل جغرافیایی و 

چهار عنصر اساسی فناوري اطالعات
 است، به طوري که در  ساختار و ابزارانسان، ساز و کار،فناوري اطالعات متشکل از چهار عنصر اساسی 

شود جریان یافته و این فناوري، اطالعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می
  : دهد تعالی و تکامل سازمان را فراراه خود قرار میپیوسته
  منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوري: انسان

  قوانین، مقررات و روشها، سازوکارهاي بهبود و رشد، سازوکارهاي ارزش گذاري و مالی: ساز و کار
  افزار، شبکه و ارتباطاتافزار، سختنرم: ابزار

  ، جهانیسازمانی، فراسازمانی : ساختار
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ها  کنند، این درحالیست که این بسیاري مفهوم فناوري اطالعات را با کامپیوتر و انفورماتیک ادغام می
  . کند باشند نه تمامی آنچه که فناوري اطالعات عرضه می ابزارهاي فناوري اطالعات می

گر ابزارهاي مرتبط با این با فرض اینکه فناوري اطالعات یک سیب باشد، کامپیوتر، شبکه، نرم افزار و دی
گردد، حال این خود سیب است که محصول  حوزه همانند دم سیب است که میوه توسط آن تغذیه می

  .گردد اصلی است و هدف و نتیجه در آن خالصه می
  
  

  هاي فناوري اطالعات زمینه
ي محاسباتی و ها است و بسیاري از جنبه بسیار گسترده شده» فناوري اطالعات«امروزه معناي اصطالح 

چتر فناوري . است تر شده گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطالح آسان فناوري را دربر می
متخصص فناوري اطالعات وظایف . دهد ها را پوشش می اطالعات تقریباً بزرگ است و بسیاري از زمینه

هاي  اي و پایگاه داده نههاي پیچیده رایا هاي کاربردي تا طراحی شبکه گوناگونی دارد، از نصب برنامه
  :تواند موارد زیر باشند هاي فعالیت متخصصین فناوري اطالعات می چند نمونه از زمینه. اطالعاتی

  
  مدیریت اطالعات .1
  اي هاي رایانه سازي شبکه پیاده .2
  مهندسی رایانه .3
  هاي پایگاه داده سیستمطراحی  .4
  هاي اطالعاتی ستممدیریت سی .5
  هاي اطالعاتی مدیریت سیستم .6
  ها مدیریت سیستم .7
  امنیت .8
  مدیریت خدمات فناوري اطالعات .9
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 در ایرانفناوري اطالعات
 مدیریت خدمات ارائه شده در ،با افزایش چشمگیر تنوع تجهیزات و خدمات مربوط به فناوري اطالعات

مدیریت ، درخواستهامدیریت رسیدگی به مشکالت و . استاین حوزه نیز با چالشهاي فراوانی روبرو شده
 ، و همچنین نظارت،تجهیزات و منابع در رابطه با خدمات پشتیبانی فنی و تخصیص آنها به کاربران

 در این زمینه از جمله مواردي است که مدیران حوزه فناوري اطالعات را بر آن يریزکنترل و برنامه
توان به نرم افزارهاي  می، جمله این ابزارهااز. دارد تا براي خود ابزارهاي سودمند و کارا تدارك ببینندمی

ها را در این توانند مدیران و کارشناسان و تکنسینمدیریت خدمات فناوري اطالعات اشاره نمود که می
  .رابطه یاري نمایند

  

در ایران همیشه بحث بر سر متولی اصلی فناوري اطالعات وجود داشت تا با تغییر نام وزارت پست و 
 به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و مهمتر از آن ایجاد معاونت 1382تلفن در سال تلگراف و 

متولی اصلی فناوري اطالعات در کشور مطرح به عنوان خود را  وزارت ارتباطات،فناوري اطالعات
اي در این وزارتخانه صورت گرفت تا شرکتها و مراکز از این سال به بعد توسعه همه جانبه.ساخت

ددي زیر مجموعه آن تشکل یافتند و هر یک از آنها با توانمندیها و فعالیتهاي بسیار، تحوالت فراوانی متع
معاونت فناوري . هاي پست و مخابرات شدندرا شکل داده و باعث گسترش وضع ارتباطی کشور در بخش

و کمی بخش توسعه هاي بلند مدت و اهداف کیفی اطالعات به منظور تدوین راهبردها، سیاستها، برنامه
 تحت عنوان معاونت فناوري اطالعات در ،فناوري اطالعات و ارائه آن به شوراي عالی فناوري اطالعات

هایی همچون کم شرکت و کم.ساختار سازمانی وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در نظر گرفته شد
 .شرکت ارتباطات زیرساخت متولد شدند

  

  
  

 و ستمی اطالعات، سی اطالعات، مهندستیری مدي از واژه هایفیتعارارائه که رسد نظر می به اکنون
 : خالی از لطف نباشدسازمان
ی به اهدافدنی رسي شود که برای از عناصر به هم وابسته اطالق می به مجموعه منظمستمیس.1

 .مشترك با هم در تعاملند
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 و ی انسانيروی نلیب از قی منابع مختلفبی و ترکی است که از سازماندهیستمیسازمان س.2
 اعم از ،داری موسسه پاکیبه صورت ... وزاتی آالت، تجهنی مواد، ماش،روابط متقابل بین افراد

 .باشدمیداراي ساختار، اهداف و مرز مشخص  و دیآی به وجود م،ي تجارری و غيتجار
 . شودی اطالق م،ی علملی قابل پردازش و تحلی علمياطالعات به مجموعه داده ها.3
است و  و نظارت سازمان يزی عوامل گوناگون موثر در روند اجرا، برنامه رقی فن تلفتیریدم.4

 .کند بازي میبراي اعضاي سازمان را گیرنده و رابطنقش رهبر، منبع اطالعاتی، تصمیم
 مناسب و به عی کننده و ناظر بر توزتی راهبر و هدااناتی مراحل و جرهی اطالعات به کلتیریمد.5

 . شودیهنگام اطالعات گفته م

 پردازش و انتقال اطالعات که بر ي ابزارها و روش هاهی کلتیری به روند مد اطالعاتیمهندس.6
 اطالعات یمهندس. شودیالق مط شوند ای منیی تعي و سخت افزاري نرم افزاري ابزارهايمبنا

 اطالعات را ازنظر تیری مديها روشنی بهتر،ی ابزار ارتباطيتهای و ظرفتهایبا استفاده از قابل
 اطالعات مراحل پردازش و انتقال اطالعات با استاندارد یبا مهندس. کندی منیی تعیفی و کیکم
 . شودی منطبق می سازماني هايدازمنی اطالعات و نتیری موجود در روند مديها

سیستم هاي طراحی و توسعهبهرویکردي )IEM(اطالعاتروش مهندسییا )IE(اطالعاتمهندسی
استفاده ازتجزیه و تحلیل وتوزیع،تولید، رویکردي از عنوانبههمچنین می تواند .استاطالعاتی

سنتیعلوم کامپیوترمرز بیناطالعات،مهندسیبه همین دلیل.تلقی گرددسیستم،اطالعات موجود در
البراتوار چهار اطالعات خود را بهمهندسیبعضی از سازمانها بخش .استفنی و مهندسیهايو گروه

  :اندتقسیم کردهاصلیتحقیقاتی
و برنامه هاي مهندسی کنترلازعمل را با استفاده ونظریهپژوهش درکه انجام کنترل البراتوار.1

 ).هوافضا مهندسی خودکار وکنترلمثل. (، به عهده داردبوطه  مرکاربردي
پردازد  میايتولید گازهاي گلخانه میزان موتور وکنترلکه بهايمیان رشتهتحقیقاتالبراتوار.2

هاي پژوهشیفعالیتاندازه گیري و کنترل و همچنین ،و شامل اجراي موتورهاي حرفه اي
 .استمربوطه 

و کامپیوتربیناییتشخیص گفتار،هايزمینه سیستموعی که تحقیقات درمصنهوشالبراتوار.3
پردازش هايپروژهبا استفاده از طیف گسترده اي از. (کند را رهبري میپزشکیتصویربرداري

)و تصویر و با به کارگیري نرم افزار هاي مختلفسیگنال
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براي  را مهندسی هايرویکردهاي از استفاده که و بیولوژیکی محاسباتی یادگیري البراتوارو  .4
 .برد مصنوعی، به کار میسیستم هاي یادگیري توسعه مغز و درك

 

 
  
 

هاي مهندسی اطالعات رویکردي مهندسی به برنامه ریزي، تجزیه و تحلیل، طراحی، و اجراي برنامه
 ه سرمایه، هدف آن فعال کردن شرکت براي مدیریت منابع خود، از جمل. کاربردي در داخل شرکت دارد

و بدین صورت . افراد و سیستم هاي اطالعاتی، براي حمایت از تحقق چشم انداز بهبود کسب و کار است
هایی که موجب افزایش ارتباطات یک مجموعه یکپارچه و تکاملی از وظایف و تکنیک": تعریف می شود

ود براي توسعه کارکنان، کسب و کار در سراسر شرکت شده و آن را قادر می سازد تا به چشم انداز  خ
مهندسی اطالعات همچنین به این صورت نیز تعریف شده . "هاي موجود و سیستم، دست یابدروش
تعریف اخیر شامل استفاده . تولید، توزیع، تجزیه و تحلیل و استفاده از اطالعات موجود در سیستم: است

 منظور ارتقاء نحوه ارائه و درك از ها و سایر روش هاي محاسباتی بهاز هوش مصنوعی، استخراج داده
توان از به عنوان مثال بارز می. داده هایی با کیفیت باال است که از سیستم هاي مختلف تولید شده است

هایی با کیفیت و غناي باال، براي بیوانفورماتیک نام برد که در آن مهندسی اطالعات با استفاده از داده
  .گیردژیکی مورد استفاده قرار میتجزیه و تحلیل و درك بهتر بیولو
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ریزي سازمان، مهندسی توان به برنامهبنابراین مهندسی اطالعات اهداف وسیعی دارد که از آن جمله می
هاي اطالعات و مهندسی مجدد سیستم مجدد کسب و کار، توسعه نرم افزاري، برنامه ریزي سیستم

  .اشاره کرد
تواند به یک سیستم کمک کند تا نیازهاي چطور می ندسی اطالعاتمهدهد که نمودار زیر نشان می   

  :کاربران نهایی را بهتر برآورده سازد
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 نی انکهیگو ا.  مشابه جلوه کننداری اطالعات بسی اطالعات و مهندستیری در ظاهر امر دو واژه مددیشا
 دارند و ي آشکاريتفاوتها کیستماتی هم دارند اما از نظر سياری بسی همپوشانی اطالعاتندیدو فرآ

 تیریدر واقع نقش مد. شند بای بر هم موثر و از هم متاثر ماری بسندی دو فرانی ادانیدمیهمانطور که 
 يهایزی ها و برنامه رنهی زمجادی از اجزا سازمان و اکی هر ی سنجازی نشروی سازمان پکیاطالعات در 

 اطالعات با ی مهندسنی بنی باشد در ایآنها م یالزم در جهت انتقال داده و نظارت بر سطح دسترس
 با ی سازماني و ساختار های اطالعاتيسترها بي که دارد با شناخت و مطالعه بر رویتوجه به نقش مهم

 تی تواند اطالعات را به طرق مختلف و با رعای می ارتباطي امکانات و ابزارهانی بهتري و راه اندازنییتع
 . سازمان برساندری مد نظر مدی و اختصاصیوم به کاربران عمتیحداکثر امن

  

  
  

ظار دارند ت باشند انی مییای گستره جغرافکی صدها دفتر در ي که دارالی و طوضی عري سازمانهاامروزه
 نی از دفاتر خود در کمترکی هر تی وضعنی اطالعات و پردازش آنها بتوانند از آخرعیکه با تبادل سر

 کی در می مستقری متمرکز و غری غتیری مدي هاوهی شنی و کارآمد ترنیبهتر. ابندی یاهگزمان ممکن آ
 . باشدی ميوتری کامپيسازمان استفاده از شبکه ها

 يادیاز تعداد زکرده و  مختلف استفاده ي در بخش هاوتری از کامپنی ازاشی از سازمانها پياریبس
 ي شرکت با دفاتر متعدد در مکانهاکی مثال ي برا.اند بهره بردهکی در فواصل دور و نزدوترمستقلیکامپ

 شرکت ضرورت نی اي دفاتر خود استفاده کرده باشد و برای در تماموتری ممکن است از کامپ،مختلف
 در درون سازمان با وجود همچنین . داشته باشداری از دفاتر را در اختکی هر تی وضعنیدارد که آخر

 مختلف سازمان يهاری معاونتها و مديهاتیعال فنی ازآخردی سازمان باری مدي مشخص کاريچارت ها
 در حد الزم از یستی بازی نی دهنده چارت سازمانلی تشکي خود اجزانکهی ضمن ا، کنددای پیآگاه

 يوتری شبکه کامپکی هدف نیپس به عنوان اول. ابندی ی آگاهشانیتهای موثر در فعالياطالعات بخش ها
 و یمنی ابی ضرشی هدف افزاي در گام بعد.داد شاره قرار را مورد ای توان اشتراك منابع اطالعاتیم

 ، اطالعات مخصوص هر بخشعی ضمن توزيترویکامپ ي در ساختار شبکه ها. باشدیحفظ اطالعات م
 نظارت ن همه افراد به اطالعات بدوی شود و امکان دسترسی حفظ مي مرکزستمی سکیاطالعات در 
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 يتهاید که حساسکنی مانی خود را نماي کاربریی جا هدف درنیا.  نخواهد بودسری سازمان مریمد
 و نی مهمتردیشا. ...  بانک ها و،یی خطوط هوا،ی نظاميسازمانها:  دارد مثل ی در پیمال  و یتیامن
 در مخارج سازمان ییها و صرفه جونهیدر استفاده از شبکه ها کاهش هز  هدف قابل ذکرنیرتیاصل

 ي است که سازمانهانی اشروی پرانی مدي شاخصهانی مهتر  ازیکی دی دانیم  همانطور کهرایز. باشد
بیشتر، استفاده  يگذار در بهره ورری از عوامل مهم وتاثیکیور و با راندمان مثبت دارند و بدون شک بهره

  .باشد در سازمان میکپارچهی ياانهی راي استفاده از شبکه هابا و زمان هی از سرمامناسب
  

  يوتریکامپهاي کهگریزي به انواع شب
 شبکه ي اجزانی بی ارتباطستمی سنیها و همچنوتری کامپنی بر اساس فاصله بيوتری کامپي هاشبکه

 : باشدی مختلف مع انوايدارا
 

 
 

 ساختمان ای اداره کی ها در وتری کامپنی ارتباط بي برقراري شبکه برانیا : (LAN) ی محلشبکه
 ، شودی مفی کوچک تعري هاطی محي که در واقع برايکه ا نوع ساختار شبنیدر ا.  شودیاستفاده م

 از کی اطالعات در هر عی و نظارت بر توزتی الزم در هداي های خط مشنیی سازمان نسبت به تعریمد
 از کی از هریافتی اطالعات دريریگی کند و نسبت به کنترل و پی سازمان اقدام می و عرضیسطوح طول

بر ...  وی روابط عموم،ی بازرگان،ي اداري از بخش هاکیطور مثال هر  به . کندیاجزا سازمان اقدام م
 ی و خروجرندیگی سازمان قرار مری از جانب مدیات اطالعهی شده مورد تغذفی تعريحسب شاخص ها

 . کنندی سازمان منتقل مری مرتبط و مدي به بخش هازی مورد انتظار را نيها
  

 شهر کی در سطح وترهای کامپنی ارتباط بي برقراري شبکه برانیا :  (MAN) ي شهري هاشبکه
 باشد و در واقع ی سازمان محدود مکی شبکه ها فراتر از نی موردانتظار از ايکارکردها.  شودیاستفاده م

 توان یها م شبکهنیاز جمله ا.  کندی منتشر مي را تا محدوده گسترده تری و نظارتیسطح اطالع رسان
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 کی در سطح ی مراکز و شعباتي که داراییسازمان ها.  باند اشاره کرديابه مراکز ارسال و فروش پهن
 . گونه شبکه ها بهره ببرندنی توانند از ایشهر هستند م

 نی ارتباط بي گسترده که جهت برقراري شبکه هاای ی جهانيبکه هاش :  (WAN) گستردهي هاشبکه
 شبکه ها نگونهی که اییایمحدوده جغراف. ندگیرقرار می استفاده  مورددور اری ها در فواصل بسوتریکامپ

 فیبا توجه به ساختار تعر.  کل جهان خواهد بودای کشور، قاره و کی توانند پوشش دهند در حد یم
 از اطالعات قابل یی گسترده حجم باالي شود که در شبکه های روشن می شبکه به خوبنی ايبراشده 

 توانند ی پردازند می متی به فعالي کشوریه با گستردگ کییسازمانها.  هستنديپردازش و اشتراك گذار
 و لی تحلورد کنند و منی خود را از سطح کشور تامی گسترده منابع اطالعاتي از شبکه هايبا بهره بردار

 استنباط نی توان ای ممینگاه کن WAN  به ساختار شبکهی سازماندیاگر با د.  قرار دهنديری گمیتصم
 بستر الزم جهی در نتدی آیبه وجود م  LANنی چندوستنیاز به هم پ  WANرا داشت که چون هر

 فراهم ي شبکه اي هاار و ساختياانهی راي هاستمی سقی متمرکز از طرری و غری فراگتیری تحقق مديبرا
 ای آموزش از راه دور ي توان به طرح مدل های می و سازمانی اطالعاتتیری نوع مدنیدر ا.  شودیم

 .اشاره کرد یکیدولت الکترون
با و  ي و اقتصادیعلمائل مسبه توجه با  ي شبکه اي از ساختارهاکی هر نشی گز، هر حال در سازمانبه

 . خواهد بودری اجتناب ناپذي اطالعات امرتیری اطالعات و مدی مهندسي هاي از توانمنديریبهره گ
  

  
  
  نجای که در اردی گیقرار م  مورد استفاده  (Topology)يسه نوع همبند، ها شبکهي راه اندازدر

  : شودی مي هاي همبندنی گذارا به نام ايااشاره
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  يا ستارهيهم بند) 3 ي حلقويهم بند) 2 ی خطيهم بند) 1
 امکان را دارند تا از انواع مختلف نی اطالعات ادی و خطوط تولي سازمان ها با توجه به ساختارکاررانیمد
  . در سازمان خود استفاده کننديبندهم

 شبکه جادی ابزارها و امکانات مورد استفاده در انی شبکه سازمان شناخت بهترتیری گام در مدنیمهمتر
 سازمان و یاتی مورد انتظار، حجم عملي چون بودجه سازمان، کارکردهایهاست که با توجه به عوامل

 برنامه ها هی کلو باشد ی می شود که منطبق بر ساختار سازمانی منیی توسعه سازمان تعی آتيبرنامه ها
 . دهدی اجزا مختلف سازمان راپوشش مي هاتیو فعال

 با استخدام ای کند و ی کار منی شبکه اقدام به اتیری با داشتن تخصص الزم در مدری خود مدای نجای ادر
  . دهدی شبکه سازمان خود را انجام متیری مد، متخصصنیکارشناسان و مشاور

 

 
 
 به هرحال ما ی ولستی دور از ذهن ني امر، شبکه سازمان هم باشدریند مدتوای مری مدکی اصوالً نکهیا
 اطالعات و تیری مدي و عملکردهافی تعارنی که بيادی زاری و انطباق بسی به لطف همپوشاننجای ارد

که ( او را تی و فعالمی قلمداد کن نیز شبکهری سازمان را مدریمدتوانیم وجود دارد، می اطالعات یمهندس
بعدا در مورد (.می اطالعات نام بدهي معمار) است اطالعاتتیری و مدیمهندستوام  تیدو فعالشامل 

 ).معماري بحث خواهیم کرد
ها یستمها و س شبکهیریت مختلف به منظور مدي هایک است که از ابزارها و تکنی شبکه مفهومیریتمد

 یریت خطا، مدیریتمد: رتند از است که عبای شبکه شامل پنج عملکرد اصلیریتمد. کند یاستفاده م
 از روش ها و مهارت دی شبکه باری مدکی .یت امنیریت اجرا و مدیریت مدي، حسابداریریت مدیمات،تنظ
 شبکه به سرعت ي ها و کارکردهاتی شود تا قابلیله باعث ما مسنیا.  داشته باشدی آگاهي شبکه ايها

 .دی نماشرفتیرشد و پ
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 به حل مشکل دی مختلف شبکه بايدر صورت قطع ارتباط بخش ها هستند که ي تنها افرادرانیمد
 ي اعمال نظارت، نگهدارری مدکی فهی کند وظی که شبکه فعال است و عمل می تا زماننی بنابرا.بپردازند
 ستمیس نهی بهي و نگهدارجادی در شبکه اری مدکی مهم فهیوظ.  باشدی شبکه مي برنامه هايو اجرا

 نی کار با اي براي کاربرتی عضويمجوز هاو  به منابع شبکه یجوز دسترساعطا م.باشدی منگیلیفا
 . شبکه استرانی مدفی وظاگری از د،منابع

 اقدام موسساتو  کرده و سازمان ها ی رشد فراوانری سال اخنی در چنديوتری کامپياستفاده از شبکه ها
 ی هر سازمان،طراحيهااستیس  وطیا با توجه به شردی بايوتریهر شبکه کامپ.اند شبکه نمودهییبه پرپا

 منابع يگذار به اشتراكي الزم را برايها  ساختری زيوتری کامپيدر واقع شبکه ها. گرددي سازادهیو پ
  سطحجادی شبکه و ايهاوتری کامپتیری مدي را براي نرم افزاراینجادر . آورندیها فراهم مدر سازمان

 يهنی قدرتمند در زمي افزارنرم نام1st Network Admin . نماییممعرفی می به آنها یدسترس
 شبکه نظارت ي هاوتری به کامپدی توانی مقدرتمند  نرم افزارنیبا استفاده از ا. باشدی شبکه متیریمد
 خاص به يازی که ني آسان است به طوري کارکردي داراافزار  نرمنیا.دی آن ها را محدود کنای دیکن

 . نرم افزار استفاده کنندنی از اتوانندی مي و حرفه اتورآما دانش شبکه ندارد و کاربران
  .توانید یک درخواست براي نویسنده ایمیل نماییدمینرم افزار رایگان  دانلود يبرا: توجه 

  
 ضروري مباحث مهندسی اطالعات، قبل از پرداختن به  اطالعات مدیریتهايسیستماما داشتن اطالعات کلی در مورد 

  . خواهیم زدMIS توجه به محدودیت زمانی، به طور کامال خالصه و تیتروار گریزي به مبحث بنابراین با. است
  

  : (MIS) اطالعات مدیریتهايسیستم
سیستمی است که جمع آوري، کنترل و پاالیش داده هاي مورد نیاز سازمان را بر عهده داشته و با به 

ه را به منظور تصمیم ، برنامه ریزي و هاي مناسب هر سازمان ، اطالعات پاالیش شدکارگیري روش
  .کنترل کلیه فرایندها در اختیار سطوح مختلف مدیران قرار می دهد 
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 MIS به دو گروه زیرتقسیم را  هر سازمان ،طرحی است که با تفکیک سیستمها و روش هاي موجود
  : میکند
 ...شامل سیستمهاي مالی، اداري،پرسنلی، بازرگانی : پشتیبانی  .1
 ...شامل سیستمهاي تولید ، خدمات ، مهندسی : یاتی عمل .2

  
  : عوامل مورد بررسی جهت رفع محدودیتها سازمان و افزایش راندمان 

  ترکیب عمومی سازمان در ارتباط با عوامل خارجی .1
  کنترل منابع و نیروي انسانی .2
  خدمات/ کنترل تولید .3
  فرایندها ي سازمانی .4

  
 : MIS مزایاي پیاده سازي

  یستم بر کلیه روش ها و رویه هاي سازمانتسلط س .1
  ایجاد ساختارهاي مناسب تصمیم گیري .2
  یکپارچگی ارتباطی کلیه سیستمها .3
  افزایش بهره وري بیشتر در سازمان .4
  جلوگیري از تکرار بیهوده اطالعات .5
   در یک نگاهقهسهولت و سرعت دست یابی به اطالعات متفر .6

  
  : دو مورد زیر است زي که شاملایجاد زیر بناي اولیه جهت پیاده سا

 گیريسیستمهاي پشتیبانی تصمیم .1
  سیستمهاي برنامه ریزي استراتژیک .2

   
  :مبناي اطالعاتی تصمیم گیري

  :مدیران رده باال در سازمان هاي بزرگ اصوال به اطالعاتی زیر براي اداره موقت سازمان خود نیاز دارند
 

 UnStructured و یا Structured  اینکه تصمیمنوع تصمیمی که بایستی اتخاذ شود اعم از .1
 )ساختاریافته و یا غیر ساختاریافته. (باشد

 . استسطح سازمانی که مدیر در راس آن قرار گرفته .2
 .گلوگاه هاباشند و تحلیل این می که خصوصا در مورد گلوگاه هاي سازمان اطالعاتیآمار و  .3
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  :العات خاصی استها و اطمدیر در هر سطح سازمان نیازمند داده
 .اهداف را مشخص کرده و نسبت به تعدیل و ارزشیابی آن ها اقدام کند .1
 .طرح ها و استانداردها را آماده نموده ، آغاز به عمل نماید .2
 .کارایی واقعی را اندازه گیري کند .3
 .نتایجی را که بدست خواهد آمد از قبل براورد نماید .4

  
  :رانروش هاي بدست آوردن اطالعات توسط مدی 

  اتخاذ تدابیر الزم جهت کسب اطمینان از وجود فاکتورهاي موفقیت .1
  تعیین امکان پیش بینی عوامل حیاتی موفقیت .2
  تعیین عوامل مهم موفقیت .3
  تعیین نماید که براي هر عامل حیاتی ، چه مقدار از براوردها عمال تحقق خواهد یافت .4

  
  :اطالعات مدیران باید 

  صحیح و دقیق باشد .1
  ع و بدون تاخیر باشدبموق .2
  کامل و خالی از نقص باشد .3
  موجز و مختصر باشد .4

 
 .اغلب متاثر از مفاهیم ذهنی مدیریت ارشد است MIS طراحی

وظیفه دارد جریان اطالعات را تا جایی هدایت کند که سبب پشتیبانی تصمیمات ستادي  MIS طراح
 .بشود

 :بر  اساس (MIS Master Plan) رح ریزي کلیط 
  در نظر گرفتن کنترل هاي مورد نیاز)3 اهداف بلند مدت) 2 هداف کوتاه مدتا) 1

  .تا اهداف مد نظر مدیریت با حد اکثر کارایی تامین گردد پدید می آید
 
  :در عمل MIS اثرات 

  آگاهی یافتن سریع نسبت به مشکالت ، مسائل و فرصت ها .1
  ریزيافزایش فرصت جهت پرداختن به طرح .2
  شکالت کوچکتر و پرداختن به مشکالت اساسیجدا شدن از م .3
  و کارا به موقع،اخذ تصمیمات صحیح  .4
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  .تولید محصول عموما به پدید آوردن کاالي جدید از مواد خام و یا نیمه ساخته اطالق میگردد 
  : فرایندهاي تولیدي که نیازمند اطالعات میباشند

  طراحی محصول .1
  طراحی تسهیالت .2
  تولید .3
  ت در واحدهاي تولیدياتخاذ تصمیما .4

 
  :فرایندهاي تولید

  زمان بندي تولید .1
  عملیات فیزیکی تولید .2
  تعیین سطوح موجودي انبار .3

 
  
  :منابع اطالعات مدیریت جهت تصمیم گیري در تولید 

  تولید داده هاي .1
  داده هاي انبار داري .2
  داده هاي تامین کننده مواد اولیه .3
  اطال عات پرسنلی .4
  ارداده هاي نیروي ک .5
  داده هاي خارج سازمان .6
  مشخصات مهندسی .7
  اطال عات بازار یابی .8

 
  :در امورمالی MIS جایگاه و کاربرد 

 بازوي عملیاتی سازمان در رسیدن به طرح هاي اقتصادي منتج از سرمایه گذاري میباشد .1
  آگاهی از وضعیت اقتصادي سازمان .2
  آگاهی از وضعیت نقدینگی سازمان .3
  یه گذاري سازمانآگاهی از وضعیت سرما .4
  آگاهی از وضعیت شاخص هاي توسعه اي سازمان .5
  آگاهی از قیمت تمام شده محصوالت سازمان نسبت به فرایندهاي تولید .6
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گردد و در نتیجه وظایف اصلی امور  دسترسی به کلیه اطالعات گفته شده ممکن می MIS با ایجاد 
  .مالی به طور موثري تسهیل میگردد

 
  :در اموربازار یابی MIS ردجایگاه و کارب 

  چه تولید کنیم؟ .1
  به چه قیمتی بفروشیم؟ .2
  چه استراتژي براي ارتقاء محصوالت انتخاب کنیم؟ .3
  هاي توزیعی مناسب هستند؟چه کانال .4

 
  :که این مسائل با استتفاده از منابع اطالعاتی زیر بدست می آیند

  شبکه توزیع .1
  بررسی و تحقیقات بازار .2
  تژي رقباوضعیت و استرا .3
 محیط خارجی سازمان .4

  
  
  اطالعاتي سازرهی ذخي برالی فاتیری مدستمی سو ی بانک اطالعاتتیری مدستمیس
 از یبیترک (DMS=Database Management System) ی بانک اطالعاتتیری مدستمی سکی

 وتریسط کامپ داده ها تویکی الکتروني نگهداري است که برای سخت افزار و اطالعاتوتر،ینرم افزار کامپ
تواند یم (FMS=File Management System) لی فاتیری مدستمی سکی.  شده استیطراح

 جدول منفرد را ای لی فاکی به فقط ی دسترسي هم باشد که اجازه ی بانک اطالعاتتیری مدستمی سکی
 يا رابطهچیکنند که هی استفاده مییها از پروندهلی فاتیری مديهاستمیس. دهدی لحظه به ما مکیدر 
 هم زمان به ی هستند که دسترسی اطالعاتهاي بانکيهاستمی سنی در واقع اجداد همو ندارند گریکدیبا 

 .ندی نمای جدول را ممکن مایچند پرونده 
  :باشد به شرح زیر می  به طور خالصهلی فاتیری مدستمی سی اصلاهداف
 . بدهدي کاربرديا به برنامهها ر دادهتیری مدسی سرودیبا FMS کی:   داده هاتیریمد .1
 ی دسترسي و متدهاهادادهسازي، و تلخیص  اختصار، فشرده: يسازرهی با توجه به ابزار ذختیکل .2

 شوند، عمل ی داده ها استفاده مي سازرهی ذخي که برایی مستقل از ابزار هادیبا FMS کیدر 
 .کند

) بازتاب( شده در ارتباط رهیخ ذي کند که داده هانی در هر زمان تضمدیبا FMS کی: اعتبار .3
 . شودی آنها انجام مي هستند که رویاتی با عملمیمستق
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کنترل  FMS  توسطدی داده ها باي به طور بالقوه خطرناك روای مجاز ری غاتیعمل: حفاظت .4
 .شود

 )Multiprogramming Systemي  افهیچند وظ (يا چند برنامهي هاستمیدر س: یزمانهم .5
  .مطرح است

 . باشدری در برنامه ها امکان پذي همزمان به داده ها با حداقل دستکاریرس دستدیبا .6
 .باشد میستمی به داده ها و نرخ انتقال داده ها با کارکرد سی سرعت دسترسيسازگار: ییکارآ .7

  
 : را داشته باشدری امکانات زدیبا FMS کی) ي کاربردي برنامه ای (یی کاربر نهادی داز

  رونده و حذف پریی تغجاد،یا .1
   دهدی که مالک پرونده میی مجوز هاي بر مبنای پرونده و کنترل دسترستیمالک .2
  ) شدهفی تعرشی از پيفرمت رکورد ها( داخل پرونده يها دادهي ساختار بندامکان .3
 )سکی از دینی عی کپای يری گبانیپشت (ی از داده ها در برابر نقص فنی کپي برایامکانات .4

(Disk Mirroring)         
 

 پرونده ها و سلسله مراتب ساختار ي نام گذارقی داده ها از طري و ساختار بندی منطقییشناسا .5
  هايرکتوریدا

  
 : اندری به شرح زی بانک اطالعاتتیری مدستمی اهداف سي خالصه
و به روز رسانی داده ها بدون توجه به جزئیات پیاده سازي ) استخراج(ذخیره سازي، بازیابی  .1

 سازيفیزیکی پیاده 
  کاتالوگ داده هاي قابل دسترس براي کاربر .2
  پشتیبانی از تراکنش .3
  )امکان تغییر هم زمان توسط چند کاربر(کنترل هم زمانی  .4
  )بانک اطالعاتی خراب باید به یک حالت پایدار برسد(سرویس هاي بازسازي  .5
  )امنیت(سرویس شناسایی کاربر  .6
  )هامانند شرط(سرویس تضمین درستی داده هاي مرتبط  .7
  استقالل داده ها از برنامه ي کاربردي .8
مانند ورود داده از سیستم هاي دیگر، نظارت و کنترل، تست (سرویس هاي جانبی مورد نیاز  .9

  )…کارآیی سیستم، حذف رکورد ها و 
  

 : دهند، عبارت اند ازی ما قرار م که امکانات فوق را در دسترسهاییآیتم
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  ي کوئرپردازشگر .1
  (DML=Data Manipulation Language)  داده هاتیری زبان مدپردازشگر .2
 کاربر، پردازشگر فرمان، یی کنترل شناساي براي نرم افزاري شامل اجزای بانک اطالعاتریمد .3

 ری مد،ي زمان بندری تراکنش، مدری مد،ي ساز کوئرنهیها، بهه و صحت دادتیتست جامع
 )بافر (یانی مي حافظه ری و مديبازساز

  (DDL=Data Definition Language) ها دادهفی زبان تعرلریکامپا .4
   پروندهریمد .5
  کاتالوگریمد .6

 
 ی اطالعاتي دوم و سوم بانک هانسل
 (E.F Codd) اف کد.ي به نام دکتر ادانیاضی رکی توسط 1970 يها در دهه  DBMS  دومنسل

 . شديکه ا و شبی سلسله مراتبي مدل هانیگزی کرد که جاهی را اراي مدل رابطه ايو.  شدجادیا
 یبانک اطالعات (RDBMS= Relational DBMS) ي رابطه ای بانک اطالعاتتیری مدستمی سکی

نسل . اند مرتبط شدهگریکدی مشترك با يهالدی آورد که توسط فیرا به صورت چند جدول ساده در م
 ءیو ش (OODBMS= Object Oriented DBMS) گراءی به صورت شی اطالعاتيسوم بانک ها

 . شدندیمعرف (ORDBMS=Object-Relational DBMS) يارابطه يگرا
 

 OODBMS که صرفا بی ترتنیشوند بدیداده ها هوشمند م. بردی گام جلوتر مکی را یبانک اطالعات 
  تیریرا مد ها  که آن ییهادستورالعمل  بلکه با ستندی ن مرتبط ها با اطالعات مربوط به فورمت داده

 .  شوندی م مرتبطزی کنند، نیم
 

 ORDBMS ازیبیترک  RDBMS يا رابطهی بانک اطالعاتتیری مدستمی است که سییگراءیو ش 
 ي توسعه داده شده توسط کاربر، پنهان سازي نوع داده ستمی چون سی دهد و امکاناتیرا گسترش م
 را ... و اءی اشي  شناسه،یبی ترکاءی متد ها، اشکینامی زمان اجرا، اتصال دی چند شکل،يبرداده ها، ارث

  . جمله اندنی از اکسینفورمیاوراکل و ا .دی افزایبه آن م
 

 
  

 از یبخش.  استياه پروندرتی مدستمی سيافتهی همان توسعه ی بانک اطالعاتتیری مدستمیسبنابراین 
ن  امکان آيا پروندهتیری مدستمی است که سيتردهیچی پی اطالعاتي به بانک هاازی تکامل همان ننیا

 يا پروندهک تی اطالعاتي بانک هاي وجود هنوز برانیبا ا).  جداولنی بیمانند ارتباطات داخل(را ندارد 
   کیانتخاب . می داري ابزار کاربردکی به عنوان يا پروندهتیری مدستمی به سازین) یتک جدول(
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DBMS بر باشدنهی تواند هزی مي رابطه ای اطالعاتي بانک هاي توسعهيرا ب . DBMS  ها به سمت
گرا از نرخ ءی شیعات بانک اطالتیری مدي هاستمیس. روندی مشیگرا پءی ها شستمی از سيدینسل جد

  .برخوردار اند% 50 يرشد ساالنه 
 به سمت تصاحب کسینفورمی ام و ای بيمانند اوراکل، آ ORDBMS ي دهنده هی اراي هایکمپان 
 می روند شاهد خواهنیبا ا.  روندی مشیپ RDBMS ه گان دهندهی بازار نسبت به اراي برابرمی و نکی

 ی اطالعاتي هاستمی سی اصليهی همچنان به عنوان پای بانک اطالعاتتیری مدي هاستمیبود که س
 . خواهند بودطرحم
  

   اي هاي رسانه مدیریت محتوا و مدیریت دارایی
اي،  رسانه هاي داده. ه چنین نیستاي، جهانی کامالً متفاوت است؟ البت هاي رسانه مدیریت دارایی آیا

ها، سندهایی  این دارایی .باشند  ها می اي هستند که معرف دارایی اي دیجیتال شده هاي رسانه داده
  .باشند  می گذاري شده و قابل فروختن ها سرمایه هستند که در آن

 .بازیافت باشندقابل  راحتی اي مفید ذخیره شده و هنگام نیاز به سندها باید به شیوه: پیش شرط
اي نظیر  رسانه اي، مثل یک سیستم مدیریت محتوا، به اشیاي هاي رسانه یک سیستم مدیریت دارایی

ها حمایت به  پردازش و کاربرد آن دهد و از تهیه، مدیریت تا  ها ساختار می ها، تصویرها و گرافیک متن
  .آورد  عمل می

هستند و همچنین  اي که قابل کاربرد مجدد رسانهاي خنثی این اشیاي   تمرکز رسانه به همین لحاظ،
هاي  سیستم مدیریت دارایی بنابراین، یک. کند  سازي ساختمند این اشیا، نقش مهمی ایفا می نمایه
  .شود  تبدیل می اي از طریق کارکردهاي خود به یک سیستم مدیریت محتوا رسانه

براي تحلیل و   ابزارهایی را دارند کهاي حکم هاي رسانه پسوندهاي مهم در سیستم مدیریت دارایی
آیند و   کار می به) ریشه آن به عنوان مثال اندازه یک فایل، ورژن و ( ها و خود داده دسترسی به داده

  .کنند  می بنابراین براي دسترسی بهینه به اطالعات نقش مهمی ایفا
 که باید مدیریت - دیجیتال را  شیايافزون بر این، پسوندها همچنین حکم ابزارهایی را دارند که کار با ا

  .سازند  تر می  ساده-شوند 
اي تفاوت دارد، اما از نظر نوع  هاي رسانه بنابراین مدیریت محتوا از نظر کارکرد عمیقاً با مدیریت دارایی

  .چندانی ندارند ها تفاوت مدیریت دارایی
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  :باشند به شرح ذیل میبرخی از گونه هاي مدیریت
  

 )Content Management(توا  محتیریمد .1
 ) Web Content Management (  وبي محتواتیریمد .2
 ) Digital Asset Management ( تالیجی ديها یی داراتیریمد .3
 ) Knowledge Management( دانش تیریمد .4
  )Enterprise Content Management ( ی شرکتي محتواتیریمد .5

  
  :مدیریت محتوا

هاي توزیع  کانال هدف مدیریت محتوا خدمت به همه. ا و محتوا استه مدیریت محتوا، مدیریت رسانه
تدارك، عرضه و توزیع اتوماتیک  تواند کارکردهایی را هم براي  عالوه بر این، مدیریت محتوا می. است

  .محتوا فراهم سازد
  :مدیریت محتواي وب

 آسانبه پردازش   این نظررود و از  کار می تر به هاي بزرگ سایت مدیریت محتواي وب براي اداره وب
  .کند شوند، کمک می  آماده می هایی که عمدتاً براي اینترنت محتواي وب و مدیریت رسانه

  :مدیریت اسناد
گونه که از نامش   مدیریت اسناد همان.اي است که قابلیت ممیزي داشته باشد اسناد به گونه آرشیو

ها به صورتی که قابل   آن سازي ردن و ذخیرهاسکن ک شود و به  پیداست به مدیریت سندها مربوط می
قابلیت خوانده شدن اسناد اولویت دارد و از اهمیت فراوانی برخوردار است،  از آنجایی که. خواندن باشند

 -  به عنوان یک قاعده- سازي  بصري نظیر رنگ، جزییات و ساختار کاغذ در فرایند دیجیتال هاي ویژگی
  .شوند  ضبط و ثبت نمی

  :دانشمدیریت 
انجامد هدف مدیریت دانش، ترکیب اطالعات با تجارب و دانش موجود است که به ایجاد پایگاه دانش می

کنترل فرایند مدیریت دانش در جهان امروز از اهمیت ویژهاي برخوردار است . نیز هستو قابل مدیریت 
قیقاً به کاربرد بهینه آنها از و علت هم این است که قابلیت شرکتها براي بقا، صرفنظر از اندازه آنها، د

   .منابع دانش خودشان وابسته است
  :هاي شرکتی مدیریت داده

براي .است هاي شرکتی انباشت و مدیریت کل اطالعات و محتواي یک شرکت هدف مدیریت داده
مدیریتی باید با الزامات  رسیدن به چنین هدفی، کارکردهاي دنیاي سنتی آرشیو، سند و گردش کارهاي

هاي وب پایه با محصوالت سنتی فراهم  مؤلفه به این ترتیب امکان ادغام. ریت محتوا هماهنگ شودمدی
  .شود  می
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  :هاي مختلف  رسانه-هاي مشترك  داده
کنیم و همین نکته  طور همزمان از طریق چند کانال توزیع اکنون این امري رایج است که اطالعات را به

هاي  که هر کانالی، فرمت داده چند صورت مختلف ذخیره شود، چراشود تا یک اطالع واحد در   باعث می
حاصل چنین روندي، . گویند  اطالعات، افزونگی می شدن به این نوع ذخیره. کند  خاص خود را طلب می

اي است که سیستم مدیریت  به مدیریت دارد و این همان نقطه انباشتگی فراوان اطالعات است که نیاز
  .شود  عمل می ي واردا هاي رسانه دارایی

  :رسانه به مفهوم فرمت
ها،  ها، کیفیت فرمت اي از هاي اطالعات دیجیتال هستند، حامل هایی که در طیف گسترده ها حامل رسانه

  .کنند  ها بروز می انواع و اندازه
  یا EPS,TIFF هاي ها در فرمت توان به تصاویر و گرافیک  ها می هایی از این حامل به عنوان نمونه

  

  
  

JPEG  پردازهایی چون هاي واژه یا فرضاً به متن Word هاي نشر  سندهاي برنامه اشاره کرد و یا به
افزون بر این، . )PDFو سندهاي به عنوان فایل ارژینال(رومیزي مثل کوارك اکسپرس و ایندیزاین 

 هاي ، فایل MP3 یا WAV با فرمت هاي موسیقی ، فایلHTML ن هاي اینترنتی با زبا سایت
Quicktime یا AVI توانند   ها می این رسانه. آیند  ها به حساب می رسانه و بسیاري از موارد دیگر جزو
  .هاي مختلف توزیع شوند فرم هاي گوناگون با از طریق کانال

ها و  و برگه ها، بروشورها، مجالت ها، کاتالوگ ضمنا ما صاحب محصوالت چاپی کالسیکی چون روزنامه
هاي  طریق اینترنت یا سایر شکل اتی هم هستیم و عالوه بر این، امکان توزیع این اطالعات ازاوراق تبلیغ
  .نیز از طریق رادیو و تلویزیون هم وجود دارد دي و وي دي و دي نظیر سی) مولتی مدیایی(اي  چندرسانه

 
  :(MIS) و سیستم اطالعات مدیریت (JDF) فرمت تعریف کار

 .مدیریت اطالعات   سیستم MIS و است  کار  تعریف  فرمت  JDF که  گفت باید  ساده  زبان  به 
مثل  بنابراین  و  شده  تعریف JDF در بگیرد   صورت سیستم  اپراتور  یا  سیستم  توسط  باید  که  اقدامی  هر 

  .نشست MIS رد کار  روند  دقیق  تحلیل  به  توان   می سپس  و  کند   می  عمل کارها  کنترل  در  ممیزي  یک  
خارج  مدار  از  کاغذ  سینی   بودن خالی  خاطر  به  دیجیتال  پرینتر  یک  مثال  که  وقتی  مثال  عنوان  به 

معروف  قول  به  تا  فرستد   می MIS براي عالمت   یک دستگاه  این  از  JDF ارتباطی محیط  شود،   می 
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 اپراتورها چشمان  که  این جاي  به  بهتر  عبارت  به  و  شود  مطلع  پرینتر  آن   وضعیت از  تولید  کنترل  سیستم  
  .دهد  می  صورت را  کار  این  اتوماتیک  طور  به ماشین  باشند،  زن  چشمک هاي  چراغ دنبال  

  
  :رسانی داده  هاي  پایگاه
هاي  سیستم تا  امور  برآورد  براي   تقیم ارزان  هاي  پایگاه از  . دارند گوناگونی  انواع  رسانی  داده  هاي  پایگاه

 کار  به و  اند  شده تهیه  قبلی  سفارش  با  ها  آن افزارهاي  نرم  هم و  افزارها  سخت هم  که  اي  پیچیده بسیار  
زمان  به   مشتري به  تحویل  براي  است  ممکن  ها  سیستم نوع  این  . خورند  می بزرگ  بسیار   هاي سازمان 
  .باشد یورو  میلیون   یک بیشتراز  حتی  هایشان  قیمت و  باشند  داشته  احتیاج  ي بیشتر 

تولید،  کنترل  شده،  تمام  قیمت   تعیین تا  قیمت  برآورد  از  تواند   می رسانی  داده هاي  پایگاه خدمات  طیف 
درواقع  . برگیرد در  را  مرتبط  هاي  انسازم با  ارتباط  تا   مشتریان به  مستقیم  دسترسی  بازاریابی،  فروش،  
هاي  عرصه  همه در  تعاملی  و  همزمان  صورت  به را  دور  راه  از  ارتباط  قابلیت  مدیریت   اطالعات هاي  سیستم 
مدیریت  اطالعات  هاي  سیستم بایدهاي   از یکی  که  یادآورشد  باید  البته  . دارند چاپ  صنعت  با  مرتبط  
یکپارچه  هاي  سیستم طریق  از  را  چاپ  و  تولید  امکان  بتوانند   که این و  است  JDF با کار  یت قابل 
  .کنند فراهم   کامپیوتري 

  
  :ها فراداده

. مدیریت و آرشیو کند کار می گیرد، بتواند هایی را که به  هدف هر سازمانی باید این باشد که تمام رسانه
  همان اطالعاتی هستند که فرضا با  ها فراداده. نیاز داریم (Metadata) ها و اینجاست که به فراداده

  

  
  

هاي  اما در همین حال، در دنیاي داده. کنیم  می استفاده از یک برچسب، بر پشت یک عکس الصاق
ها اطالعاتی توصیفی  در واقع، فراداده. طور جداگانه مدیریت کنیم به ها را دیجیتال باید این فراداده

ها با اطالعات دیگري  پس به این ترتیب داده. ها می باشند حقوق و مجوزهاي داده تند و مربوط بههس
  .شوند  می افزایند، یعنی با فراداده ها کامل  رسانی ما می ارزش پایگاه داده که به
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   |ومدبخش   | 
 
 
 
  

 يرامعم هعسوت رد اههاگدید و تارظن هطقن، يرامعم ،کیزیفاتم و IT ، تاعالطا يژولونکت هفسلف
  ینامزاس
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 فلسفه تکنولوژي اطالعات
 مقدمه -0

تکنولوژي به فلسفي در باب اي از فلسفه تکنولوژي در نظر گرفت. تفکرات  توان به عنوان زيرشاخه فلسفه تکنولوژي اطالعات را مي

باشد، خصوصا تفکر درباره آنچه تاکنون ساخته و استفاده شده  طور کلي معطوف به فهم ماهيت و معناي ساختن و استفاده کردن مي

 مدار. دهند: سنتي برخاسته از مهندسي و ديگري از ديدگاهي انسان است. چنين تامالتي اما در تالطم ميان دو سنت بزرگ روي مي

داند و لذا نفوذ آن را به تمامي ارکان زندگي  که تکنولوژي را امري تماما انساني مي طلب نظرگاهي است توسعه ديدگاه مهندسي:

 شمارد.  ها مجاز و بلکه الزم مي انسان

بيند و لذا پيوسته نگران آن است  ي محدودي از انسانيت مي انديش که تکنولوژي را جنبه است حزم نظرگاهيمدار:  ديدگاه انسان

 هاي انسانيت چيره شود. ديگر جنبهمحدود، بر  ي نکند اين جنبه که

کساني که گيرند و  را نقادانه جشن مي ITنيز وجود دارد؛ يعني ميان کساني که ورود  ITاين تمايز و تالطم متناظر با آن، در مورد 

 جاي اين نوشتار نيز بازخواهيد شناخت. تالطم را در جايباشند. اين  محتاطانه در تالش براي حد زدن بر قدرت و نفوذ آن مي

بازسازي  ITي فلسفه را از منظر  نمايد تا تاريخِ رفته گردد؛ و پس از آن تالش مي آغاز مي ITبا تعريف موضوع خود، يعني  ITي  فلسفه

 کند و سرآخر بر آن بنيان:

 يابد.ب ITي مفهومي  ي منظومه هاي جديدي براي مسائل کهن فلسفي بر پايه پاسخ اوال:

هاي فلسفي حل  را به کمک منظومه ITو مسائل مفهومي دروني  ITهاي نظري برخاسته از  مسائل مفهومي و چالش ثانيا:

 نمايد.

نيز، يعني  ITهاي مفهومي برخاسته از  اي نخواهد شد و از ميان چالش اشاره ITي  ي نخستين فلسفه در اين گزيده اما به وظيفه

 شود. پرداخته مي ITري، تنها به شق سوم و در قالب مشکالت متافيزيکي مسائل اخالقي، سياسي و نظ

 

2- IT چيست؟ 

غالبا به صورت يک  -"ها و تکنولوژي رسانه "هاي اطالعاتي سيستم"يا اصطالحات شبيه به آن مانند –تکنولوژي اطالعات را 

ي  هاي اولويه تکنولوژيبندي  حاصل صورت ITکنند.  ها و تکنولوژي ارتباطات توصيف مي تکنولوژي ترکيبي از توان پردازش داده

نيز تعاريف  "تکنولوژي"و  "عاتاطال"براي هر دو اصطالح  باشد. سايبرنتيک ميهاي محاسباتي و  ارتباطات الکترونيکي در قالب روش

 متفاوتي ارائه شده است: مدار مهندسي و انسان

است. او اطالعات را به صورت احتمال ( 9191گذار مفهوم مهندسي اطالعات شانون ) بنيان تعريف مهندسي يا تکنيکي اطالعات:

اين تئوري  پذير باشد. ل از لحاظ رياضي کميتتعريف نمود به طوري که اين احتما ببه ابزار  الفانتقال يک سيگنال از ابزار 
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اطالعات، تاکنون بنيان طراحي و تحليل ابزارهاي محاسباتيِ ديجيتال و نيز تکنولوژي اطالعات بوده است؛ چه تلفن و تلويزيون 

 و چه اينترنت.

تر قرار دارد؛ يعني حوزه معنا و  عاي وسي در مقابل معناي تکنيکي اطالعات، مفهوم اطالعات در حوزه مدار اطالعات: تعريف انسان

اي است سه  رود( بلکه رابطه مي ببه  الفدر اين معنا ديگر يک امر دو جزئي نيست )سيگنالي که از سمنتيک. اطالعات 

معنايي را القا گرداند. اطالعات از  جشخص به شود تا  فرستاده مي ببه ابزار  الفسيگنالي است که از ابزار وجهي. اطالعات 

 اين جنبه، يک پيغام است.

کند اما ارتباط منطقي دقيقي  هر چند تکنولوژي اطالعات در معناي تکنيکي آن پيوسته خود را به جنبه معنايي اطالعات نزديک مي

عاني مختلفي است؛ معناهايي که هر داراي م بميان آن دو وجود ندارد. هر سيگنال، مستقل از احتمال دريافت شدن آن در نقطه 

 اصطالح تکنولوژي نيز داراي وضع مشابهي است: يابند. کدام در يک بستر خاصي تحقق مي

ي  مطالعه و کاربست روشمندِ ساخت و استفاده از مصنوعات. در اين تعريف تکنولوژي به دو دوره تعريف مهندسي از تکنولوژي:

 شود. تقسيم مي هاي پيشامدرن و تکنولوژي مدرن تکنيک

 تجربي،–تر از تعريف مهندسي از تکنولوژي است چراکه تمام انواع ساختن  عريف گستردهاين ت مدار از تکنولوژي: تعريف انسان

 -عنوان دانش، مصنوع و حتي اعمال خشونت و قدرتبه –هاي استفاده از آن  را در تمامي شيوه -علمي، توليد انبوه و غيره

 شود. شامل مي

 وجهي را به همراه چهار مصداق از تکنولوژي اطالعات به دست آوريم:توانيم يک تعريف چهار اساس مي بر اين

 

 تکنولوژي علمي -2 تکنولوژي پيشامدرن -0 

 معناي مهندسي اطالعات
 هاي انتقال سيگنال نوشتن و خواندن توسط الفبا

 electronic source codes 

 هاي الکترونيکي به انجام رساند توان توسط رسانه چه مي آن متن و کتاب مدار اطالعات معناي انسان

 

از ديدگاه تاريخ فلسفه است، ولي در اين نوشتار مستقيما به استفاده از نتايج آن  ITتر، قدم بعدي پرداختن به  در يک تحقيق مفصل

 رويم. و متافيزيک مي ITبررسي در يک زمينه خاص، يعني 
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9- IT و متافيزيک 

، منظومه فرهنگي جديدي نيز خود را نشان داده است. ITسازد که به همراه ظهور  مشخص مي ITمطالعه تاريخ فلسفه از منظرگاه 

زده صورت گرفته است که در آن ITهاي جديد زندگي در دنيايي  براي به تصوير کشيدن شيوه هاي بسيار و بعضا معروفي تالش

مانند: در دنياي پس از ظهور و  اسي بوده است. اما همچنان مسائل مهم ديگري باقي ميهاي اقتصادي و سي تمرکز بر روي جنبه

را فقط  ITگونه چيست؟ بسيار خامي است اگر ITهاي  ، چه چيز واقعي است و چه چيز پديداري؟ ساختار بنيادين پديدهITاستيالي 

ه طوري که ساختار و مفهوم واقعيت را دست نخورده باقي ب در نظر گيريم  اي از ابزارهاي پردازشي و ارتباطي به عنوان مجموعه

 قايل شده است:اي در مورد اطالعات  به تمايز سه گانهبورگمن براي مثال گذارند.  مي

 الف( اطالعات در مورد واقعيت )علوم طبيعي(

 هاي مهندسي( ب( اطالعات براي واقعيت )طراحي

 سباتي(هاي محا ج( اطالعات به مثابه واقعيت )بازنمايي

 هاي سازنده واقعيت از بنيان يابد، درک انسان و دامنه نفوذ اطالعات به مثابه واقعيت وسعت مي يابد، گسترش مي ITهر چه بيشتر 

است که در ميان آنان نيز باز  ITهاي متافيزيکي درباره  اين مسائل نيازمند طرح پرسشي سيابد. برر نيز تفاوت بيشتري با گذشته مي

 مدار سرباز کرده است. ديدگاه مهندسي و انسانتالطم ميان 

 

 ITديدگاه مهندسي از متافيزيک در  -9-0

 دو عنصر اساسي اين رويکرد عبارتند از:

 ITهاي فيزيکي در  موجوديت -9

 IT (cognitive)هاي شناختي  قابليت -2

انرژي و اطالعات. از آن هنگام به بعد سواالت ، نوربرت واينر عناصر بنيادين سازنده واقعيت را چنين اعالم نمود: ماده، 9191در سال 

ها در سه  بندي ماشين اله را با طبقهنر کنکاش در اين مساياند. خود و بسياري در باب موقعيت متافيزيکي اطالعات بوجود آمده

 ي متفاوت آغاز نمودکه با سه عنصر بنيادي واقعيت متناظر بودند: دسته

 دهند )چکش يا خط توليد( مي هايي که ماده را انتقال الف( ماشين

 نيروگاه اتمي و يا موتور(دهند ) کنند و يا انرژي را انتقال مي هايي که انرژي توليد مي ب( ماشين

 کامپيوترها( و ياهاي ارتباطي  نمايند )سيستم هايي که اطالعات را دستکاري مي ج( ماشين

دهد. خصوصيت  ها نشان مي را با ابزارها و ماشين ITتفاوت بنيادين با تکنولوژي،  ها همچنين پديدارشناسيِ نوعِ درگيريِ انسان

ي برااست محيطي  IT ؛هاست آن را همانند بزرگراهي ساخته است که منتظر پيموده شدن توسط انسان ITسايبرنتيک و اتوماتيک 

 اند(. جديد ناميده ي )و از اين رو آن را رسانه ها فعاليت انسان
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مصنوعي چگونه هوشي است؟ آيا انواع مختلف  واالت انتولوژيک ديگري را برانگيخته است: هوشس ITهاي شناختي  قابليت

دهند؟ از سوي ديگر چنين سواالتي با  انواع مختلف هوش را نشان مي -هيوريستيک، تعبيه شده و ... الگوريتميک،–مصنوعي  هوش

هاي زنده را از بين  مدرن و ارگانيسم هاي فوق تکنولوژيمالحظه مسائل بيوتکنولوژي، تفاوت ميان مصنوعات ساخته شده توسط 

 د )ر.ک به مقاالت مرتبط با حيات مصنوعي(.رخواهد ب

حائل ميان اين ديوارهاي  ؛جا حاظر است، چه در جهان ارگانيک و چه در جهان مصنوعات از ديدگاهي تکنولوژيک، اطالعات در همه

اي طبيعت مصنوعي است که  گونه IT "گويد:  دنيايي از واقعيت است که شيرماخر ميدو جهان در حال فروريختن است. در چنين 

؛ هرچند "شناختي زندگي کنيم و بر اساس تمايالت زيبايي انهتعيين شده، بازيگوش ما در آن آزاديم تا بدون حاکميت قوانين از پيش

 بپذيريم.ها را  محدوديتاز  با خودِ آن، بايد نسل جديديکه براي حفظ هارموني 

 

 ITمدار از متافيزيک در  ديدگاه انسان -9-2

هاي بسياري  سازي ، مرتکب سادهITو پس از  ITشک با تقسيم دنيا به پيش از  بي مختلفي دارد. ي هاي شکاکانه اين رويکرد ريشه

را از نوع تقابل ميان هگل و سقراط مدار، تقابلي  انسان دهد ولي در ديدگاه از واقعيت را نمايش مي يهاي اين تقابل، جنبهايم.  شده

هاي گوناگوني را  توانايي خلق جهان ITديدگاه هگلي ما به کمک گر. از  گرايي نقاد در مقابل خرمگس مجادله دهند: اثبات ترجيح مي

از واهد شد. اما مسووليتي در مقابل اين توانايي ختم خ هاي فلسفي در مورد آن، صرفا به نوعي بي بافي منفي ليايم و به دست آورده

شمولي به  که خود پيشتر تثبيت يافته و شهرت و محبوبيت جهان ITديدگاه سقراطي، آن ديدگاه مهندسي، تعظيمي است در مقابل 

مدار به دنبال پرسش نمودن از ماهيت و  حاکميت بالمنازع يافته است، ديدگاه انسان ITدست آورده است. پس در شرايطي که 

 گردند: ها در چهار طبقه مطرح مي گونه پرسش اينمعناي آن است. 

حوزه خصوصي اشخاص را تهديد  ITمثال: آيا هايي اخالقي خواهند بود. براي  در درجه اول، چنين پرسش اخالقي. -9

، اما محيطي که پيش از عرضه، کامال تست ها تبديل گشته است به محيطي براي زندگي انسان IT و يا اينکه: کند؟ مي

 مسووليتي اخالقي نيست؟ افزارها و محصوالت تکنولوژيک، شيوع بي بودن اين نحوه توليد نرم. شايع گردد نمي

گردند: آيا اينترنت به نحوي ساختار يافته است که عدالت  هاي سياسي مطرح مي ي دوم پرسش در درجه سياسي. -2

پيکر سوار است که  ت صنايع غولبر پش ITاجتماعي را از طريق يکساني در دسترسي بدان تامين کند؟ به عالوه 

 را زيرسوال نخواهد برد؟ ITموجوديت سياسي آنان هميشه محل پرسش بوده است، آيا اين امر عدالت و مشروعيت 

ها در  : در اين بمباران اطالعاتي، توانايي انسانآيند شناسانه به ميان مي هاي شناخت ها به همراه پرسش اين پرسش رواني. -3

ن تري يا که با آن پيش خواهد آمد؟ اين درحالي است که دلهره اطالعاتي يکي از عمده شد درک آن خرد خواهد

 .باشد زده ميITهاي زندگي  پارادکس

سروکار دارند، براي مثال:  "تلقي جديد از اطالعات" هاي اجتماعي با کاربست ييها چنين پرسش شناسي. انسان -9

 تا کجا پيش خواهد رفت؟ "ي صفحه نمايشزندگي بر رو"به چه معناست و يا  "زندگي مجازي"

مدار،  ديدگاه انساندارد. از  از بمباران اطالعاتي از ما مخفي مي يتر تکنولوژي اطالعات واقعيت را به داليلي بسيار پيچيده و بنيادي

IT ايدگر، يکي از پرنفوذترين هاي مارتين ه ممکن است نحوه بودن ما را معوج سازد. بهتر است بسط اين احتمال را با توجه به نوشته

 دهيم: انجامفيلسوفان اين ديدگاه، 
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ها و ابزارهاي تکنولوژيک  اين است که نشان دهد: تکنولوژي را بيشتر از آن که ماشين "پرسش از تکنولوژي"تالش هايدگر در 

مدرن همراه د. تکنولوژي سازن برمي ،ها ها و در عين حال حجاب افکندن دريدن از واقعيت، رازافشاگري تشکيل دهند، پرده

داند و آن را به مبارزه  هاي خود مي براي دستکاري "منبعي"آيد بلکه طبيعت را  طبيعت و مطابق قوانين آن پيش نمي

نيز بر سر زبان همان باليي را خواهد آورد که تکنولوژي مدرن بر سر طبيعت آروده است؛ يعني آن را به منبعي  ITطلبد.  مي

 سازد. مي مبدلهاي خود  براي دستکاري

هاي آن تکيه  دريدن افکند و تا ما بر پرده پرده ميبر آن دارد،  تکنولوژي اطالعات به همان اندازه که از واقعيت پرده برمي

موجه ساختن اين ادعا بايد هرمنوتيک را )هايدگر هرمنوتيک را مشخصه ها حاکم خواهند بود. براي  کنيم، آن پرده کشيدن مي

 کند: ي اساسي تاکيد مي در روايت خود از هرمنوتيک، بر دو نکتهداند و نه عقالنيت را( در نزد هايدگر بشکافيم. او  مي انسانيت

باشد؛ و خود تفسير  نيست بلکه شامل فرايند تفسير نيز مي اي سادهفرايند اي )به دست آوردن اطالعات(  سازي هيچ آشکار -9

ي ديالکتيکِ ميان جزء و کل )دور  هاي زندگي؛ آن هم به شيوه ات و شيوهمبتني است بر متون، ادراکات حسي، تفکر

فرايندِ  ،توان درک کرد. فهم شود و کل را بدون دانستن اجزاي آن نمي تنها در سايه کل فهميده ميهرمنوتيکي(. جزء 

تکنولوژي اطالعات جزئي و  باشد آمد و شد ميان جزء و کل است. لذا هر اطالعاتي به همراه تفسيري از آن اطالعات مي

 است از جهاني بزرگتر که جداي از آن کل، درک نخواهد شد.

جا حاضر  هر پرده دريدن در عين حال افکندن حجابي جديد است. تکنولوژي اطالعات باعث گشته تا اطالعات در همه -2

، ماهيت بنيادين "وجود" حجابي گشته است بر خود. اطالعات صورت گرفته است اي گزاف هزينه اباين امر باشد، اما 

واقعيت و رابطه منحصر به فرد انسان با آن. براي مثال به واقعيت مجازي، زندگي مجازي و يا شخصيت مجازي توجه 

تعريف واقعيت را بسط داده است. هايدگر نيز در جواب  ITتوان استدالل آورد که  کنيد. البته در پاسخ به هايدگر مي

 ."هاي خود  نيز منبعي است براي دستکاريزبان  ITبراي "خواهد گفت: 

 

 تمام در اين زمينه هاي نيمه پروژه -4

 ITهاي  به طور خاص باعث گشته است تا بسياري از طراحان سيستم ITاوال. انتقادهاي راديکال هايدگر از تکنولوژي به طور عام و از 

مدار ايجاد نمايند )براي مثال نگاه  ديدگاه مهندسي و ديدگاه انسانپلي را ميان ، دهاي خو تالش نمايند تا با بازنگري در طراحي

 (.Dreyfusکنيد به آثار 

را نقد نموده است  اي صاديق نيست، چراکه او علم و تکنولوژي ITمعتقد است که ديدگاه هايدگري در مورد  Mark Posterثانيا. 

 باشد. ته در حال بازنگري در خود ميپيوس ITزيتيويستي( درحاليکه وانديشيد )علم پ که به خود نمي

هاي هايدگر داليل عدم  ، اعالم داشتند که تحليلFloresو  Winograd، دو دانشمند علوم کامپيوتري، 9111ي  ثالثا. در دهه

عالوه بر نظريات  Coyneي بعد،  دههسازد. در  دانشمندان آشکار مي ي بيني شده هاي پيش را مطابق موفقيت ITکارکد 

، نظريات کساني مانند دريدا را نيز به ميان آورد و استدالل آورد که زمان آن رسيده است تا به جاي تاکيد بيش از حد هايدگر

و يا ذهن  Windows ،Desktop ،Iconsهايي چون  ، به نقش متافورها در آن نيز توجه شود. تمثيلIT هاي عقالنيِ بر روش

داشته و اي از حقيقت را در خود پنهان  اند، بخش عمده را سرعت داده ITت به عنوان يک کامپيوتر، در عين اينکه پيشرف

 هاي ساختار شکنانه، اين حقايق را بيرون کشيد. دارند و بايد به کمک روش مي

 

Ehsan Siroosnezhad Charandabi, IE Booklet  - Page 30 , PNU



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9معماري    
 از سيستم خاصي جنبه توصيف شامل نقشه هر که است فني هاي نقشه از اي مجموعه 

 قواعد عالئم، هرمدل از و شود مي استفاده مدل يکسري از معماري مختلف هاي جنبه توصيف براي .است

 براي توان ها مي مدل از .است شده شناخته و استاندارد که کند مي پيروي خاصي معنايي و نحوي

 .[ 9313]شمس کرد استفاده غيره و آنها بين ارتباط سيستم، يک اجزاء توصيف

 

 آينده ساخته در است قرار که يهاي سيستم يا موجود هاي سيستم توصيف براي تواند مي معماري    

 مجموعه .است سيستم يک رفتاري هم و ساختاري هاي توصيف شامل هم عماريم .رود کار به شوند

 و توسط طراحان درک قابل بايد شوند مي گرفته بکار معماري يک توصيف جهت که فني هاي نقشه

 قابل بايد هاي معماري توصيف .باشند شده تهيه مشتري، نيازمنديهاي با مطابق کامالً و بوده سازندگان

 الزم، منابع که شامل اجرائي طرح بنام است طرحي معماري هاي بخش از يکي بنابراين .باشند اجرا

 . [Wagt 2112]است معماري اجرائي سازماندهي و ها هزينه بندي، زمان

 

 تعريف معماري  2-0

 : است شده تعريف اينگونه معماريIEEE STD291،92 استاندارد در    

 و آنها ارتباط بين آن، اجزاء ساختاري  دهنده نشان که سيستم يک از فني توصيفي ارائه يعني معماري

 .باشد زمان گذر در آنها تکامل و طراحي بر حاکم قواعد و اصول

 و انعطاف زياد عمر طول خاص، نيازمندي زياد، پيچيدگي بزرگ، ابعاد مانند عواملي گفت توان مي    

 براي از معماران و گردند سيستم يک در معماري لزوم به منجر توانند مي تغييرات برابر در پذيري

                                                           
1
 Arcitecture 
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 تجربه با و آينده نگر نگر، کالن هنرمند، مدير، مدبر، افرادي معماران. بگيرند کمک ساخت و طراحي

 آنها -شوند مي فني بيان غير صورتي به عمومًا که -مشتريان نيازهاي تشخيص ضمن قادرند که هستند

 را آنان هاي خواسته تفکرات و واقعي آفرينش هاي زمينه و کرده تبديل استاندارد و علمي زباني به را

 :بيان نمائيم زير صورت به را معمار يک خصوصيات توانيم مي لذا .سازند فراهم

 
 کند مي خودداري جزئيات به زياد توجه از بوده جامع و کالن معمار، نگرش. 

 کند مي استفاده مدلها از طرحها و ها ايده بيان براي. 

 ،شناسد مي بخوبي را سيستم اجزاء ارتباط نحوه و رفتار خصوصيات. 

 شود نظرمي مورد سيستم طراحي به موفق اجزاء، مناسب ترکيب با. 

 
 آنها اشاره به نيز باال در و گردند مي سيستم يک در معماري لزوم به منجر که عواملي به توجه با    

 :[ 9313]شمس کرد زيرعنوان صورت به نيز را خوب معماري يک خصوصيات توان مي کرديم

 باشد فهم قابل بايد معماري. 

 ها کمترين سيستم زير اين تا باشد کرده تعريف نحوي به را ها سيستم زير بين هاي واسط 

 .دهند کاهش را پيچيدگي و باشند داشته يکديگر به را وابستگي

 گيرد بر در را خاص هاي نيازمندي همان يا سيستم کاربري اصلي موارد. 

 استفاده کرد آنها از طوالني مدت در بتوان تا باشند مجدد استفاده قابل آن هاي مؤلفه. 

 باشد پذير انعطاف تغييرات به نسبت. 

 

  معماري انواع  2-2
 از  هميشه  داده، پايگاه طراح يک .داد قرار بررسي مورد مختلف هاي جنبه از توان مي را معماري     

 سازمان، اطالعات آوري فن ارشد مدير و فزارا نرم معماري از افزار، نرم طراح کند، مي صحبت داده معماري

 به کوتاه اي اشاره اينجا تنها در ما که دارد وجود مختلفي هاي معماري لذا .غيره و اطالعات معماري از

 .[9312]دروي ،[9312]هاشم داشت خواهيم آنها

 

 2سيستم معماري 2-2-0
 و معماري معماري مفهوم .باشد مي سيستم معماري معماري، هاي بندي دسته در مفهوم باالترين    

 واقع در تعريف معماري بيان براي ديديم قبل بخش در که همانطور زيرا .است يکسان اًتقريب سيستم

 معماري تعريف لذا براي .باشد تواند مي چيزي هر سيستم اين که کرديم تعريف را سيستم يک معماري

 و اجزاء اجزاء، شد بجاي عنوان قبل بخش در که معماري تعريف در است کافي خاص سيستم يک

 ساختارهاي   معماري، که گفتيم همانطور زيرا. دهيم قرار را نظر مورد سيستم باالي سطح هاي موجوديت

 .[9312]دروي دشو مي شامل را سيستم يک باالي سطح
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 3افزار نرم معماري 2-2-2
 هاي افزون سيستم روز هاي پيچيدگي با مواجه در نيز ارتباطات و اطالعات وريآ فن مهندسي جامعه    

 با ولي  اندکي تأخير، با چند هر  امر، اين .است بوده معماري سمت به حرکت از ناگزير اطالعاتي،

  .اند رسيده کاربردي مرحله به آن به مربوط مباحث و شده شروع سرعت و قوت

 يعني .داد گسترش نيز افزاري نرم هاي سيستم معماري براي توان مي را سيستم معماري مفهوم

 بر پيچيدگي غلبه براي و کرد بيان افزار نرم معماري مفهوم بعنوان را افزار نرم باالي سطح ساختار

 .[9312]هاشم کرد استفاده افزار نرم معماري از آنها طراحي و افزاري نرم هاي سيستم

 

  4سازمان معماري 2-2-9
 اطالعاتي هاي مختلف سيستم هاي جنبه فني توصيف که هستند اي پيچيده موجودات امروزي هاي سازمان    

 شود. مي خوانده سازماني معماري که است خاصي معماري بکارگيري نيازمند آنها

 :[9312]هاشم گفت بايد باشيم داشته  IEEE STD 21 291,92 از را سازمان معماري تعريف بخواهيم اگر 

که  منسجم، و واحد ساختار يک تعريف براي مقرراتي و قوانين تنظيم از عبارتست سازماني معماري

 .باشد مي يکديگر با فوق اجزاء تعامل چگونگي و آنها بين روابط اجزاء، شامل

 معماري هاي توانيم مي شود، انجام سازمان از موضوعي يا حوزه چه در معماري، اينکه به بسته

 مي شوند اطالق نيز معماري هاي اليه آنها به که سازماني معماري انواع لذا باشيم، داشته مختلفي

 :از عبارتند

 معماري،اين  هدف و آيد مي حساب به سازماني معماري سطح باالترين :2حرفه معماري 

 .است وظايف سازماني و مأموريتي خطوط مأموريتي، هاي حوزه توصيف و شناسايي

 سر منظور توصيف به که شود مي محسوب سازماني معماري از سطح دومين :2ها داده معماري 

 .رود مي ها بکار داده فيزيکي هاي مدل و ها داده منطقي هاي مدل اطالعاتي، هاي فصل

 منظور توصيف به و شده محسوب معماري از سطح سومين :7اطالعاتي هاي سيستم معماري 

 کار به سيستمها هاي تعامل روش و کاربردي هاي برنامه اطالعاتي، هاي سيستم کاري، فرآيندهاي

 .رود مي

 و مرجع فني هاي مدل شامل و شده محسوب معماري از سطح آخرين :1فناوري معماري 

 .شوند رعايت سازمان سطح در بايد که است فني استانداردهاي
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 ايست هرم، پايه نوک در حرفه معماري که است هرمي صورت به معماري نوع چهار اين ميان ارتباط

 و معماري اطالعاتي، هاي سيستم معماري براي اي پايه ها داده معماري و ها داده معماري براي

 .باشند مي فناوري معماري براي اي پايه اطالعاتي هاي سيستم

تر  تر و جامع پردازد بنابراين در بخش بعدي شامل تعاريف کامل آنجاييکه اين فصل به معرفي معماري سازماني مياز 

 معماري سازماني خواهيم بود.

 

 
 [9312]دروي اليه هاي معماري سازماني   9-2شکل 

 3عمرج معماري 2-2-4

 
 .کنيم تعريف را مرجع مدل بايد ابتدا مرجع معماري تعريف براي    

مرجع  مدل .است اجزاء ميان داده جريان همراه به عملياتي نيازهاي از بندي طبقه يک :مرجع مدل

آن  کننده حل اجزاء بين است توانسته که باشد مي مسائل براي شده شناخته و استاندارد شيوه يک

 يک مسئله حل براي استاندارد حل راه تعدادي حاوي مرجع مدل بنابراين. شود قائل تفکيک مسئله،

 .است خاص

 .مرجع است مدل بر مبتني مرجع معماري ديگر سوي از .دارد مرجع مدل خود براي موضوعي هر    

 بين اين اطالعات گردش که اي گونه به نمائيم نگاشت افزاري نرم هاي مؤلفه به را مرجع مدل اگر

 افزاري عامل نرم هاي مؤلفه اين اًطبيعت .ايم آورده بوجود مرجع معماري داد، نشان بتوان را ها مؤلفه

 ها اين مؤلفه ي وظيفه همچنين .باشند مي مرجع مدل در شده تعريف عملياتي نيازمنديهاي سازي پياده

 .است گرديده تعيين مرجع مدل در آنها ارتباط و

 در مي باشد، مشخص وظايف با هايي مؤلفه شناسايي و نيازمنديها تقسيم مرجع مدل نقش بنابراين    

 مابين برقراري نگاشتي و افزاري نرم هاي بخش با ها مؤلفه اين انطباق مرجع معماري نقش حاليکه

 عنوان به مرجع معماري گفت توان مي بنابراين .نيست يک به يک اًلزوم نگاشت اين که آنهاست

 هر براي آن بکارگيري و کمک با بتوانند تا است کنندگان راهکار فراهم اختيار در که ابزاري است

 .[9312]دروي نمايند ارائه آن با مناسب راهکاري معماري مرجع، حوزة در مشابهي مسئله صورت
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  01 سازمان 2-9

دهد؛ داراي يک ساختار سازماني  ها است؛ وظايف کاري را انجام مي آوري يک سازمان شامل افراد، اطالعات و فن -

دهد؛  شده است؛ به رخدادهاي داخلي و خارجي پاسخ ميتعريف شده است که معموالً در جاهاي مختلف توزيع 

شتريان يا مخاطبانش فراهم هايش است؛ محصوالت يا خدماتي را براي م داراي يک استراتژي براي فعاليت

 .کند مي

 عمده نقش آن در اطالعات گردش که است و منطقي فيزيکي فرآيندهاي از اي پيچيده مجموعه سازمان، يک -

 کشاندن براي الزم مدل و ساختار ايجاد در جهت است تالشي سازماني، معماري. دارد آن مندي در وظيفه اي

 ها، هزينه کمترين با و کرده را برآورده سازمان امروز نيازهاي که اي گونه به آوري فن عرصه اطالعات به اين

 .[9312]هاشم بدهد را فردا نيازهاي براي برآوردن الزم تغييرات

 پست سازمانيتفاوت نقش و  2-9-0

 شود. سازمان انجام مي يکدر داخل  کهاست  کاري نقش به معناي •

 گرديده ايجادمقصود خاص  يک براي کهسازمان  يکشده در  تعريفعبارت است از هر نوع نهاد  واحد سازماني •

  است.

 نقش داشته باشد. يکاز  بيشدر سازمان  کارمند يکاست  ممکن •

 است. يافته شکيلتنقش  تعدادياز  هر واحد سازماني •

  .[ 9313]شمس گردد ايفامتفاوت  سازمانيهاي  نقش توسط اشخاص متفاوت در داخل واحد يکاست  ممکن •

 

 معماري سازماني   2-4

 ها،  اي است از نقشه هاي فني، نمودارها و مستنداتي که به منظور تعريف ماموريت معماري سازماني مجموعه

هاي فوق، و فرآيندهاي  هاي مورد نياز جهت انجام ماموريت آوري فناطالعات الزم جهت انجام ماموريت ها، 

معماري  .شود ها، به کار گرفته مي هاي جديد در پاسخ به تغييرات ماموريت آوري فناندازي  انتقالي الزم جهت راه

 .[ 9313]شمس وضع مطلوب و يک طرح انتقالي است معماري سازماني شامل معماري وضع موجود، 

 ها،  هاست که وضعيت فعلي سازمان را از لحاظ ماموريت اي از توصيف شامل مجموعه 99معماري وضع موجود

 .[ 9313]شمس دهد نشان مي آوري فنهاي  فرآيندهاي کاري و زير ساخت
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 دهد.  و مطلوب سازمان را نشان مي هاست که وضعيت آتي اي از توصيف شامل مجموعه 92معماري وضع مطلوب

 .[ 9313]شمس شود هاي بلند مدت سازمان ناشي مي اين نوع معماري از راهبردها و طرح

 سندي است که راهبرد و برنامه زماني الزم براي انتقال سازمان از وضع موجود به وضع مطلوب  93طرح انتقالي

 .[ 9313]شمس دهد را نشان مي

 فرآيندهاي سازماني، وظايف و ها به ماموريت کالن است نگرشي سازماني معماري ديگر، عبارت به    

 که سازمان يک در انجام کارها ترتيب و مراتب سلسله ارتباطي، هاي شبکه هاي اطالعاتي، موجوديت کاري،

 طراحي نظير هاي ديگري حوزه و گرفته صورت کارآمد و يکپارچه هاي اطالعاتي سيستم ايجاد هدف با

 .[9312]دروي دشو نمي شامل را انساني يا نيروي اداري  سازماني،  مالي، ساختارهاي

هاي  فراهم کننده چارچوبي است  يکسان، که از طريق آن افراد مختلف با ديدگاه هاي اطالعاتي معماري سيستم    

  دهي کنند. ازمانهاي اطالعاتي را مشاهده يا س سيستم ي توانند بلوکهاي اصليِ تشکيل دهندهمتفاوت، ب

عبارتست از تنظيم قوانين و مقرراتي براي تعريف يک ساختار واحد و منسجم،  که شاملِ اجزاء ،  معماري سازماني    

 .[9312]مهجو شود روابط بين آنها، و چگونگي تعامل اجزاء فوق با يکديگر مي

 يسازمان معماريبه  نياز داليل  2-4-0

 شود ها به کار گرفته مي سازمانهاي جديد که در  تنوع فناوري. 

 افزاري افزاري و نرم هاي سخت تحول سريع محيط 

 هاي کاري پيمانکاران خارجي عدم تحميل استانداردهاي فني و محيط  

 [ 9313]شمس وري اطالعاتآ گذاري بر روي فن  سرمايه براي محدوديت بودجه و منابع مالي  

 يسازمان فوايد معماري  2-4-2

 هاي سازماني و فرآيندها در ماموريت ها بهبود روش  

 هاي اطالعاتي کاهش پيچيدگي در سيستم  

 اطالعات و حذف افزونگي داده يکپارچگي  

 اطالعات وريآ فنهاي  با پيشرفت مديريتهاي  خواسته تطبيق 
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 تغييراتبر اعمال  مديريتو  تسهيل  

 ها  سيستم تجميعاي و  هاي جزيره شدن سيستم برچيده 

 سازمان در قبال تغييرات خارجي پذيري انعطاف 

 عدم تأثير تغييرات بر روند تعامل با مشتري 

 ها بيني مؤلفه هاي اطالعاتي از طريق پيش تسهيل تغيير در سامانه 

 وکار و فناوري بر يکديگر گيري از تأثيرات سوء کسب پيش 

 هاي اطالعاتي هاي نگهداشت سامانه کاهش هزينه 

 [ 9313]شمس قابليت تعامل با هم و محيط اطالعاتي جامعهاي اطالعاتي با  توليد سامانه 

 يسازمان معماري 04کاري چارچوب  2-4-9
 وسيلهچارچوب معماري عبارتست از توصيف يک سيستم از طريق ديدهاي مختلف يک مدل معماري، در نتيجه     

  .[ 9313]شمس گويند مي "کاري چارچوب" يکاطالعات را  منطقي سازماندهيبندي و  طبقه

هاي مختلف از يک سازمان  بندي و سازماندهي توصيف چارچوب معماري سازمان يک ساختار منطقي براي رده -

  .[Fowl 2112]هاي آن سازمان حائز اهميت است است که براي مديريت سازمان و توسعه سيستم

که معموالً  چارچوب معماري ، الگو واره اي است براي فکر کردن و توصيف جنبه هاي مختلف يک سازمان -

ها، نمودارها و اسناد )محصوالت( تعريف شده اي براي اينکار است. چارچوب هاي معماري مختلفي  شامل مدل

وجود دارند که هر کدام مناسب توصيف انواع خاصي از سازمان ها هستند. به عنوان مثال مي توان  به چارچوب 

92)مناسب معماري سازماني چابک(،  TOGAFهاي نظير زکمن، 
FEAF  مناسب سازمانهاي دولتي و تجاري(

 ،)92
C9ISR  97)مناسب سازمانهاي نظامي ( و

TEAF  مناسب سازمان هاي مالي و خزانه داري ( اشاره(

 .[wage 2111]،[open 2112]،[Trea 2111]نمود

 مهم  ها چارچوب کلي مقايسه 2-4-9-0

توان موارد زير را که از مقايسه نقطه  ه قرار گرفته اند ميدر مقايسه سه چارچوب مهم که در موارد زيادي مورد استفاد     

 open]،[Trea 2111]نظرات و ديدگاه ها و ميزان پوشش جنبه هاي مختلف کاري بدست آمده اند را مهم دانست

2112]،[wage 2111]. 

                                                           
14

 Framework 
15

 Federal Enterprise Architecture Framework 
16

 Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR) 
17

 Treasury Enterprise Architecture Framework 

Ehsan Siroosnezhad Charandabi, IE Booklet  - Page 37 , PNU



 

 

 .کند مي هاي مختلف بررسي شبکه، از ديدگاهو  عملکردمساله را از سه جنبه داده،  FEAFچارچوب  •

 .کند مي بررسي ديدگاهو از پنج  کنشگرو  عملکرد، شبکهمساله را از چهار جنبه داده،  TEAFچارچوب  •

مورد  ديدگاهو از پنج  شبکهو  عملکردخود مساله را از سه جنبه داده،  نظامي پيشينهبا  C9ISRچارچوب  •

از آنها را حذف  بعضيها دارد،  نسبت به نگرش که نيازيموارد با توجه به  بعضيدهد و در  قرار مي بررسي

  کند. مي

 

 [wage 2111]،[open 2112]،[Trea 2111]مقايسه چارچوب هاي کاري  9-2جدول شماره 
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 معماري  18مخزن  2-4-9-2

گيري معماري قابل استفاده باشد. تقريبا همه  مخزن عبارت است از امکان ذخيره سازي خودکار مدل که براي پي     

ابزارهاي طراحي نرم افزار و معماري سازماني داراي يک مخزن توکار هستند که البته عمدتاً خاص خود آن ابزار بوده و 

ن ها دانست بلکه اي خزن را نبايد تنها محلي براي ذخيره سازي مدلمچندان قابليت تعامل تبديل به يکديگر را ندارند. 

 اطالعاتي   دارايي  مخزن توان گفت،  حتي سازمان ارائه دهد. لذا مي ابزار قادر است کمک شاياني در مديريت معماري و

دهي، ذخيره سازي و اشتراک اطالعات معماري سازماني، ارتباطات ميان عناصر اطالعاتي و  که به منظور سازمان است 

 .[9313ا  ]فتحشود محصوالت کاري استفاده مي

هاي ميان آنها به گونه اي  توان به عنوان محلي براي نگهداري همه مدل ها و تعاريف معماري و وابستگي مخزن را مي     

نقشي کليدي در تحقق   که هم براي معماران و مهندسان و هم براي مديران و برنامه ريزان سازمان قابل استفاده باشد؛

 کند.  آل معماري سازماني ايفا مي اهداف ايده

 :[9313ا  ]فتح،[Fowl 2112]کاري عبارتند از مزاياي استفاده از مخزن براي يک چارچوب

 مشاهده و پيش بيني تاثير هر تغيير در هر يک از مدل ها بر کل چارچوب  -

 امکان سنجي و شبيه سازي تغييرات در مدل ها و توليد مدل هاي جديد -

 ز معماري قابل پيگيري باشند.تحقق معماري به گونه اي که فرآيند هاي حاصل ا -

 استفاده و بهنگام سازي يک مخزن مجتمع و يکپارچه بسيار ساده تر از اسناد مستقل متعدد است. -

تسهيل مقايسه معماري هاي فعلي و نهايي و در نتيجه امکان ايجاد طرح گذار به گونه اي که هر چه بيشتر  -

 منطبق بر واقعيات بوده و امکان پذير باشد.

 محصوالت معماري سازماني 2-4-4

شود  هاي متني گفته مي ها و توصيف اي از اشکال، نمودارها، مدل محصوالت معماري سازماني به مجموعه      

 .[Mcgo 2113]روند هاي مختلفي از محيط يا طراحي يک سازمان به کار مي که براي نشان دادن جنبه

 نقطه نظرات و ديدگاه ها در توسعه معماري سازماني   2-5

 .[Ansi 2111]کند : موقعيت چيزي که مطرح شده است و يا مورد ارزيابي قرار گرفته است را بيان مينقطه اي از ديد

داوري  ايي مورد مقايسه ود و اين که مطابق با چه چيزه شو نمايش داده مي  که  اصلي يا  موضوع   : موقعيتديدگاه 

 .[Ansi 2111]کند گيرند را بيان مي قرار مي
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کنند.  کنند و سازمان را از ديدگاهي خاص توصيف مي داران اصلي را بيان مي نقطه نظرها و ديدگاه ها، دلواپسي سهام    

)توصيف معماري(، و در هنگام شرح معماري سيستم ها، نقطه نظرات و ديدگاه ها به  IEEE 9979-2111استاندارد در 

شوند. بر اساس اين تعريف ها، نقطه نظرات و ديدگاه ها عوامل مهمي در  داران معرفي مي منظور توصيف عقايد سهام

تباط با کارفرما، نقش بسيار مهمي باشند. بنابراين آنها  در ايجاد ار توصيف توسعه معماري سازماني از ديدگاهي خاص مي

 .[Ansi 2111]کنند را ايفا مي

ها،  هاي معماري، معرفي نسبي ديدگاه هاي جديد معماري سازماني در مجموعه اي از ديدگاه از ديگر مفاهيم ديدگاه     

 باشد. و جوامع، مي داران سازمان هاي توسعه يافته و گرفتاري هاي موجود در سازمان ها به منظور بازتاب وظايف سهام

 

 IEEE  0440-2111 مفاهيم پايه اي از 

؛ پيشنهادهاي کاري ANSI/IEEE Std 9979-2111 استاندارد اين مفاهيم اقتباس شده اي از تعاريف رسمي شامل    

 .[Ansi 2111]براي توصيف معماري سيستم هاي متمرکز است

انجام کارهاي خاص يا مجموعه اي از کارکردها دهي شده براي  :  مجموعه اي از اجزاي سازمانسيستميک  -

 است.

يک سيستم: ارگان بنيادي سازمان، تجسمي از اجزا، ارتباط آنها با يکديگر و محيط، و اصول  معماري  -

 راهنمايي، طراحي و ارزيابي آنها است.

 اند.  شامل مجموعه اي از توليدات است که در معماري مستند شدهتوصيف معماري  -

توان از کاربران، توليد  افرادي هستند که نقش کليدي در مفاهيم سيستم دارند، براي مثال: مي داران سهام -

هاي متفاوتي هم هستند در سيستم دغدغه هاي  داران مختلف که داراي نقش کنندگان يا مديران نام برد. سهام

 کنند.داران مي توانند به صورت فردي، تيمي يا سازماني فعاليت  مختلفي دارند. سهام

بسيار مهم است،کليد رشد و منفعت سيستم هستند. و قابليت داران  سيستم که براي سهام 03دغدغه هاي -

کنند. دغدغه ها ممکن است متناسب با جنبه هاي کارکرد سيستم، توليد يا  پذيرش يک سيستم را تعيين مي

 باشند . ج کردن، ميعمليات، توجهاتي از قبيل کارايي، قابليت اعتماد، امنيت، توزيع و استنتا

 باشند. نمايشي از تمام سيستم از نظر مجموعه ارتباط هاي کاري ميديدگاه ها،  -

معماري را توليد خواهد کرد و شايد هم از  مدليک و يا چند  با نمايش طرحي از يک معماري سيستم، معمار عموماً    

باشد و سعي در آن دارد که به  ز يک  يا چند مدل ميابزارهاي مختلف استفاده نمايد. يک ديدگاه شامل انتخاب قسمتي ا

دار خاص و يا گروهي از آن ها ثابت کند که دلواپسي ها و دغدغه هاي آن ها در طراحي معماري سيستم به  يک سهام

 گونه اي شايسته پرداخته شده است.

تر نقطه نظرات چگونگي ساخت و  کنند. بطور دقيق منظري از ديدگاه مورد استفاده را، تعريف مي نقطه نظرات،     

استفاده از يک ديدگاه ) به معني يک شماي مناسب يا الگو(، اطالعاتي که در ديدگاه به نمايش گذاشته مي شود، 
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-Sche 2112]دهند هاي تکنيکي براي نمايش و تجزيه و  تحليل اطالعات، و اصولي را براي اين انتخاب ها، ارائه مي مدل

A] هدف و توجيه کردن کاربران ديدگاه (.) مانند: توضيح 

کنيد را   ، منظر و ديدي که شما براي يافتن مزايا تعيين مينقطه نظراتبينيد.  ، چيزي است که شما ميديدگاه    

کند. نقطه نظرات عمومي هستند و مي توانند جهت استفاده مجدد در کتابخانه قرار بگيرند. ديدگاه، مختص  جستجو مي

يانگر دليل به وجود آمدن آن است. هر ديدگاه مجموع نقطه نظراتي است که آن را به صورت مفهومي معمار بوده و ب

کند.  معمار را براي تعريف صريح نقطه نظرات تشويق مي ANSI/IEEE Std 9979-2111 استاندارد توضيح داده است.

غير ضروري و سربار به نظر برسد ولي  رسيدن به اين هدف در بين مفاهيم  و شِماي  يک ديدگاه ممکن است در ابتدا

-Sche 2119]توان مکانيزمي را براي استفاده مجدد از نقطه نظرات در معماري هاي مختلف، تهيه کرد بوسيله آن مي

B]،[Ansi 2111]. 

 

 IEEE 9979-2111 [Ansi 2111]استاندارد  2-2شکل 

داري براي سهام داران نمايش داده مي  معماري با لغات معنيهاي معمار در کليه زمينه هاي  بطور مختصر، ديدگاه    

بنابراين  کنند که به راحتي ايجاد ارتباط نمايد و سهام داران آن را درک کنند، شود. آنها معماري را به گونه اي آماده مي

 ت.داران مطمئن مي شوند که دغدغه هاي آنهادر سيستم مورد بررسي قرار گرفته اس به اين طريق سهام

 توسعه ديدگاه ها و نقطه نظرات معماري سازماني  

 Ansi]شرح داده شده است در زير که وابسته به معماري سازماني هستند  يمجموعه اي از مفاهيم و لغات    

2111]،[Sche 2112-E]. 

 باشد. تمام عناصر، ارتباطات و تاثيراتي است که متاثر از مرزهاي سازمان مي در اين مفاهيم، توسعه -

ي برقراري  ي سازمان و همچنين نحوه ي عناصر مختلف سازنده در مورد شناسايي کليهمعماري سازماني  -

 باشد. مي ارتباط آنها با يکديگر،

هايي که داراي مجموعه اهداف، اصول و عقايد مشترک  اي از ارگان در اين مفاهيم به هر مجموعهسازمان  -

تواند شامل کل يک شرکت، يک قسمت از يک شرکت،  يک سازمان ميشود. به مفهوم ديگر  اطالق مي هستند،
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يک سازمان دولتي، يک دپارتمان و يا يک شبکه از سازمان هايي که از لحاظ جغرافيايي  دور از هم هستند و 

 به وسيله هدفي مشترک با يکديگر در ارتباط هستند، باشد.

و تکنولوژي قرار دارند، ز افراد، فرآيندها، کسب و کار در اين مفاهيم به تمام اجزايي که در ناحيه اي ااجزا  -

ها،  داران، واحدها، مکان شود. به بيان ديگر استراتژيک، ارتباط دهنده کسب و کار، اصول، سهام اطالق مي

ها، زير ساختارها و ...،  بودجه، دامنه ها، کارکردها، فرآيندها، سرويس ها، اطالعات، ارتباطات، کاربرد ها، سيستم

 هايي از اجزا هستند. مثال

اي از ارائه هايي است که معماري سازماني را به طريقي که بتواند با  مجموعهتوصيف معماري سازماني  -

 سازد. داران مرتبط باشد، مستند مي سازمان سهام

ال: مان دارند. به عنوان مثگروهي از افراد هستند که نقش کليدي ) يا وابسته ( در ساز داران سازمان سهام -

ختلف در سازمان مي تواند هاي م مختلف سازمان با نقشداران  شرکاء يا مديران. سهام ، مشتري،اندار سهام

 ها نيز باشند. توانند نماينده مردم ، تيم ها يا سازمان داران  سازمان مي هاي متفاوتي داشته باشد. سهام وابستگي

باشد.  داران در سازمان مي و داراي اهميت قاطعي براي سهام دغدغه ها براي سيستم منافع زيادي دارند -

هر جنبه عمومي و يا ها ممکن است متناسب با  کنند. دغدغه آن ها وضعيت و رفتار سازمان را تعيين مي

امنيت،  ها و يا شامل مالحظاتي از قبيل نظارت بر شرکت، ها، عمليات هاي سازمان، سازمانمشترک کارکرد

 ها باشند. ها و منفعت فرهنگ، قانون و تدوين آن، ارزش پوشيدگي، ريسک،

کند. در يک نماي توسعه  هاي انتخاب شده را تعريف مي نمايي از ديدگاهنقطه نظرات توسعه معماري  -

ي تمام  هاي عمومي و يا مشترکي هستند که  پوشش دهنده سازماني اين نقطه نظرات،  نمايشگر دغدغه

 باشند. سازمان مي

ي نقطه نظراتي از  عنوان شده است که نشان دهنده IEEE 9979-2111 استاندارد نجا فرق مهم بين تعريفاتدر اي    

هاي عمومي و يا مشترک کاري و  داران مي باشد. اين نقطه نظرات در معماري سازماني توسعه يافته، دغدغه منظر سهام

.)مانند: [Sche 2119-B]کنند توسعه يافته را منعکس ميدار و يا محيط هاي  هاي سهام تکنولوژي مربوط به سازمان گروه

 آئين نامه و قانون (.

باشد که براي  نمايشي از کليه قسمت هاي معماري سازماني ميهاي معماري سازماني توسعه يافته   ديدگاه -

ها را که  باشد. معمار سازماني مجموعه اي از ديدگاه دار مي داران، در داخل و خارج سازمان معني تمام سهام

 .کند ، انتخاب و توليد ميداران و فهم آن بوسيله آنها توانا سازد تواند معماري سازماني را براي ارتباط با سهام مي

داران را در رسيدگي به اين که معماري سازماني دغدغه هاي عمومي  ها سهام همچنين اين مجموعه از ديدگاه

 . [Sche 2119-B]سازند را نشان خواهد داد، توانا مي
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 [Ansi 2111] ويرايش مبتني بر معماري سازماني IEEE 9979-2111استاندارد  3-2شکل 

شود. که  هاي معماري سازماني، نمايش داده  مي ي معاني مجموعه اي از ارائه توسعه معماري سازماني معموالً بوسيله     

اي جامع همراه با جزئيات زياد و  دهند. ارائه اين معاني در کنار يکديگر شرح منسجمي از معماري سازمان را ارائه مي

که فهم و استفاده از آنقدر پيچيده است  ي گوناگون و اجزاي تکنولوژي، عموماًهاي بين کسب و کارها نمايش تمام ارتباط

توليد چندين ديدگاه معماري سازماني، براي برقراري ارتباط با  بطور طبيعي باشد. با طبقه بندي نقشه ها، آن دشوار مي

 باشد. الزم مي ي آنها، داران سازمان و فهميده شدن بوسيله تمام سهام

 

 قطه نظرات معماري سازماني توسعه يافته مجموعه ن 

هاي مختلفي را  توانند راه مجموعه نقطه نظرات معماري سازماني توسعه يافته تم هايي از نقطه نظرات هستند که مي     

در ادبيات و کاربردهاي خوب مجموعه نقطه نظرات معماري  براي ديدن معماري سازماني و محيط آن تعيين کنند.

ها و  عه يافته مورد بحث عمومي و مشترک براي تمام برنامه هاي معماري سازماني توسعه يافته و فعاليتسازماني توس

 .[Sche 2119-B]هاي کارفرما ها هستند ايش مسئوليتنم

 داران و مجموعه نقطه نظرات آنها  وظايف سهام -

تواند به چهار مجموعه از نقطه نظرات  مسئوليت آنها ميشان از سازمان،  هاي کارفرماها و نيازهاي با توجه به تنوع گروه     

-Sche 2112]هاي بصيرتي محلي و مسئوليت  حقوقي،  اقتصادي، معماري سازماني توسعه يافته تقسيم شود: 

D]،[Sche 2119-B]. 

 

 

Ehsan Siroosnezhad Charandabi, IE Booklet  - Page 43 , PNU



نقطه نظرات  21مجموعه اقتصادي

 قسمت هاي سود آور را توليد و حمايت نمايند،رود که   اقتصادي از سازمان انتظار مي ،همانند اجزاي اجتماعي     

آالت با کيفيتي را که خواسته و پسنديده جامعه باشد و از کيفيت خوبي برخوردار بوده باشد را ارائه  سرويس ها و ابزار

وقعات دهد و کارمندان و ساير اجزايي را که در فرآيند موفقيت نقش موثري داشتند را تشويق نمايد.  براي برآوردن اين ت

رمندان و پاداش دادن به کا شهروندان،ظ برابري در رفع نيازهاي مشتريان يا هايي براي حف ها به توليد استراتژي سازمان

پردازند. نماهاي  هاي راندمان فرآيندهاي سازماني، مي مکرر فعاليت  توسعه  و  خوب، اصالحهاي نسبتاً  سرمايه گذاري

ود براي کسب نکات مثبت از هاي خ ها الزم است: يک سازمان مسئول بايد به فعاليت يادي به هنگام ايجاد اين استراتژزي

مند نمايد. مثال هايي از نقطه نظرات اقتصادي  داران را از اين نکات مثبت، بهره هاي مکرر، ادامه دهد تا سهام فعاليت

 .[Sche 2119-B]،[Sche 2112-D]فوايد، هزينه ها، کيفيت، نوآوري  عبارتند از: 

نقطه نظرات 20مجموعه حقوقي

ادگي کنند تا شهروندان خوبي نامه ها ايست ا وضع قوانين و آيينها بايد ب عليرغم نتايج اقتصادي بدست آمده، سازمان     

ايجاد نمايند. بنابراين حتي محدوده شخصي و خلوت هر فرد بايد مورد احترام قرار بگيرد. شناسايي موضوعات حقوقي و 

اجرايي درخواست هاي اجابت شده، بهترين نظريه ها براي جلوگيري از تخلف و هزينه هاي قضايي هستند. شمارش و 

ق با قوانين و وظايف، اجرا گردند. مثال هايي از نقطه نظرات حقوقي عبارتند از: قوانين و آيين مکانيزم کنترل بايد مطاب

 .[Sche 2119-B]،[Sche 2112-D]نامه ها، محدوده شخصي شمارش و ارزيابي 

نقطه نظرات 22مجموعه محلي 

از تخلف هاي حقوقي باشد  ايجاد استانداردهاي محلي و جدي در محل کار ممکن است راه مناسبي براي جلوگيري    

دهند. بعالوه سازماني که با  زيرا اين استاندارد ها نظارت موجود بر روي تماميت روش هاي مديريتي را افزايش مي

شود نيز ممکن است توانايي بهتري در انجام وظايف محلي داشته باشد. شايان ذکر است  هاي محکم محلي اداره مي ارزش

 .[Sche 2119-B]،[Sche 2112-D]شود داران سازماني اعمال مي له سهامکه نوع سوم وظايف به وسي

هاي تحسين برانگيزي  يکي کردن استانداردهاي محلي و به کار بردن آنها در فرهنگ واحد منجر به  ايجاد  سازمان    

شناسايي تخلفات  کند و افراد در خواهد شد که ساختارهاي دولتي متحد در آنها اين نقطه نظرات محلي را منعکس مي

کنند. نمونه هايي از نقطه نظرات محلي عبارتند از:  هاي پرخطر و آسيب پذيري امنيتي، مشارکت مي حقوقي، ريسک

 .[Sche 2119-B]،[Sche 2112-D]ها  مخاطرهفرهنگ، استراتژي، 
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نقطه نظرات 29مجموعه بصيرتي  

حقوقي و محلي بايد دغدغه هاي واقعي را در بخش رفاه عمومي  ها عالوه بر رسيدگي به وظايف اقتصادي، سازمان     

هاي  هاي بصيرتي و هزينه هاي اين فعاليت هيئت موسسان عنوان نمايد. کارخانه ها بايد با رفتاري مسئوالنه در ميان هزينه

 .[Sche 2119-B]،[Sche 2112-D]هايشان توازن برقرار کنند ساخت و فروش محصوالت يا سرويس

داران سازمان  هاي خاص سهام داران، نماهاي منفرد يا تم هاي سهام نمونه هايي از نقطه نظرات بصيرتي عبارتند از: گروه

 و... .

 

 

 

 

 

 

 [Ansi 2111]مجموعه اي از نقطه نظرات–ويرايش مبتني بر معماري سازماني  IEEE 9979-2111استاندارد  9-2شکل شماره 

 

 تحليل سهام داران و مجموعه نقطه نظرات  2-6

دي مهم، گروهي از مردم يا داران سازمان يک تکنيک است که براي شناسايي و تعيين کردن افراد کلي تحليل سهام    

 Sche]ايجاد کند دارد را  در سازمان ها اي که ممکن است تاثيرات معني دار و مهمي براي موفقيت فعاليت موسسه

2119-B]،[Sche 2119-A]. 
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 داران سازمان  شناسايي سهام 2-6-0

رسد که تمام  باشد. در ابتدا  به نظر مي داران سازمان مي داران سازمان شناسايي سهام اولين مرحله از تحليل سهام     

ا عدم گذارند، کساني که تاثير گذار و داراي قدرت هستند و يا کسانيکه در موفقيت و ي افرادي که بر سازمان اثر مي

ها است که ممکن  جدول زير نمايش دهنده بعضي از اين گروه دار هستند. موفقيت آن داراي منفعت هستند، سهام

 .[Sche 2119-B]،[Sche 2112-C]سازمان باشنديک دار  سهام

 

 دولت داران سهام مديران

 شرکت هاي تجاري مجموعه شرکاء مديران ارشد اجرايي

 مطبوعات کنندگان تهيه همکاران

 هاي وابسته گروه گذاران  سرمايه هاي کارمندي گروه

 افکار عمومي گران تحليل مشتريان

 جامعه نيروهاي آينده مشتريان آينده

 [Sche 2119-A] صاحبان سهام يک سازمان   2-2جدول 

نجام نمايندگان مردم  باشند، سراداران سازمان ممکن است سازماني و يا گروهي از  بخاطر داشته باشيد اگرچه سهام    

داران سازمان  در ميان سهامدار خوبي  سهام که با آنها بصورت انفرادي ارتباط برقرار کرد و اطمينان حاصل کرد بايد 

 .شناسايي شده است

 

 داران سازماني  مجموعه برتري هاي سهام2-6-2

سازمان تاثير گذار باشند وجود داشته باشد.  بعضي هايي که بر  ممکن است ليست بلندي از گروهي از افراد و سازمان    

از آنها ممکن است قدرت بيشتري در مسدود کردن و يا پيشرفت کار داشته باشند. بعضي از آنها ممکن است مايل باشند 

داران   هاي سهام طرح خروجي گروه که بدانند چه کاري صورت مي گيرد و بعضي ها هم ممکن است دقت نداشته باشند.

داران را بر اساس نفوذي که بر  منفعت نموداري است که در شکل بعدي نمايش داده شده است و سهام -اساس قدرت  بر

سازمان و يا منفعتي که به سازمان مي رسانند طبقه بندي مي کند. به عنوان مثال مديريت عالقمند به داشتن قدرت و 

ممکن است منفعت زيادي داشته باشند اما عالقمند به داشتن  گران تحليل .اعتبار بيشتر و بهره باال در سازمان است

-Sche 2112]دشوفعاليتي است که با او بايد انجام  ي دهنده قدرت نيستند. موقعيت هر شخص در شبکه نشان

C]،[Sche 2119-B]: 
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 [Sche 2119-A]داران هاي سهام قدرت / منفعت يا برتري  2-2نمودار 

داران هستند که بايد بطور کامل آنها را  افرادي که قدرت و منفعت زيادي دارند: اين افراد گروهي از سهام

مجذوب کرد و بهترين عملکرد را براي راضي نگه داشتن آنها انجام داد. نقطه نظرات آنها بايد براي 

معماران از  اهميت بااليي برخوردار باشد.

ها به اندازه کافي برايشان  افرادي که قدرت زياد و منفعت کمي دارند: بايد براي راضي نگه داشتن اين گروه

کار انجام داد اما نه به اندازه اي که منجر به خستگي آنها از کارها شود. اگرچه نقطه نظرات آنها داراي 

زياد به آنها توجه کرد. اهميت است اما نبايد

 افرادي که قدرت کم دارند ولي داراي منفعت هستند: بايد ارتباط خود را با اين گروه از افراد حفظ کرد و

 آنها را در فرآيند کارهاي خود قرار داد، تا مطمئن شد که هيچ موضوع خاصي در حال رخ دادن نيست.

بايد به اندازه نقطه نظرات گروه اول به آنها توجه  اگرچه نقطه نظرات آنها داراي نقش مهمي است  اما

شود.

 افرادي که منفعت و قدرت کمي دارند: دوباره اين گروه افراد را مورد بررسي قرار دهيد اما نه به گونه اي

هاي بيش از اندازه خسته شوند. که آنها به دليل ارتباط

 

 داران کليدي سازمان  درک سهام  2-6-9

معماران داران کليدي سازمان دارند.  هاي سهام ماني نياز به دانستن اطالعات بيشتر درباره گروهاکنون معماران ساز    

چه واکنشي از خود نشان مي دهند،  هاي معماري سازماني در برابر نتايج و فعاليت داران نيازمند اين هستند که سهام

د و نمعماري سازماني خود به بهترين نحو راضي نگه دارچگونه آنها را در برنامه توسعه که د همچنين الزم است بدانن

 .[Sche 2119-A]گونه با آنها ارتباط برقرار نماينداينکه چ

 داران سازمان کمک کند  عبارتند از : سواالت کليدي که مي تواند به گروه  معماري سازماني در درک سهام

زياد

کم

کم زياد

قدرت

منفعت

قانع  مديريت 

دقيق

نظارت)کار کم( مطلع

Ehsan Siroosnezhad Charandabi, IE Booklet  - Page 47 , PNU

www.SoftGozar.com



شود چيست؟ مثبت است و يا منفي؟ منفعت مالي و رضايتي که از برنامه معماري سازماني حاصل مي

انگيزه اکثريت آنها چيست؟

اطالعات درخواستي آنها از شما چيست؟

آنها مي خواهند چگونه اطالعات را از شما دريافت کنند ؟ بهترين راه  ارتباط با آنها کدام است؟

ي است؟آيا مبتني بر اطالعات صحيح هاي معماري سازماني چيست؟ عقيده آنها درباره فعاليت

و اينکه چه کسي بر  نظر  آنها  درباره  گروه  معماري   چه کسي عموماً بر روي نظرات آنها تاثير گذار است؟

سازماني  تاثير  مي گذارد؟ آيا اين افراد تاثير گذار در نهايت به سهام داران مهمي در حد خودشان تبديل 

شوند؟ مي

هاي معماري  اشند، چگونه مي توانند در پشتيباني از فعاليتاگر آنها نقش بسزايي در فرآيند کار نداشته ب

سازماني موفق شوند؟

،چگونه مي توانيد تضادهاي آنها را مديريت کنيد؟ اگر شما فکر نمي کنيد که بتوانيد در انجام آنها موفق شويد

دار خواهند  دشان سهامچه افراد ديگري ممکن است تحت تاثير نظرات آنها قرار بگيرند؟ آيا اين افراد در حد خو

شد؟

 داران است. افراد غالباً بهترين راه براي پاسخ دادن به اين سواالت گفتگوي مستقيم با نمايندگان گروه سهام    

هايشان  ي ايجاد ارتباطي موفق با آنها، پرسيدن ديدگاه کنند  و معموال اولين مرحله هايشان را به راحتي بيان مي ديدگاه

 باشد. مي

داراني را که  سهام مي توان. با اين کار ردخالصه ک که از گفتگوي با آنها بدست آورد رااطالعاتي را  توان مي      

داراني را که ممکن است از برنامه معماري سازماني   است، و يا سهام هاي معمار سازماني هايشان مغاير اهداف برنامه ديدگاه

طرفداران و حاميان با رنگ  باشد. هاي رنگي مي براي انجام اين کار بوسيله کدد. بهترين راه کرپشتيباني کنند، شناسايي 

 .[Sche 2112-D]سبز، مخالفان و منتقدان با رنگ قرمز و ساير افراد با رنگ نارنجي نمايش داده شوند

 

 

 

 

 

 

[Sche 2119-B] مثالي از نمودار قدرت/منفعت که با سهام داران مشخص شده است 2-2نمودار 

 

مديران

سهام داراننندگانکتهيه   هاي کارمندانگروه

تحليل گران مشتريان

دولت

قانع  مديريت دقيق

نظارت)کار کم( مطلع

زياد

کم

کم زياد

قدرت

منفعت
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 داران سازمان توسعه يافته  درجه بندي نقطه نظرات سهام 2-6-4

مجموعه نقطه نظراتي که از طريق گفتگوي با آنها  داران سازمان توسعه يافته، بعد از شناسايي قدرت و منافع سهام    

 :[Sche 2119-C]کنيم به دو دسته طبقه بندي مي را آيد ت ميبدس

  باشد. مي هاي سازمان : به معناي شرکت کردن در فرآيند دستيابي به اهداف و آرمان29اولويت

 داران سازمان چقدر دشوار است. هاي سهام : به معناي اينکه  برآوردن نيازهاي گروه25يوابستگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Sche 2119-B]مثال: مجموعه نقطه نظرات با سهام داران مشخص شده 7-2نمودار 

ده و شداران کليدي سازمان  شناسايي  ( فرآيندي است که در طي آن سهامESM) 22داران سازمان مديريت سهام    

ده و شداران کليدي سازمان توسعه يافته  شناسايي  د. مرحله اول اين کار که در آن سهامشو پشتيباني آنها جذب مي

مرحله بعدي اولويت بندي آنها  باشد. داران سازمان مي د، تجزيه و تحليل سهامشو نظراتشان مي شروع به درک آنها و نقطه

داران،  ممنفعت مي باشد. مرحله پاياني فهميدن انگيزه سها -بر اساس قدرت و منفعت آنها و نمايش آنها در نمودار قدرت

.[Sche 2119-B]،[Sche 2112-A]مجموعه نقطه نظرات آنها و چگونگي برآوردن آنها است

                                                          
24

 Priority 
25

 Dependency 
26

 Enterprise Stakeholder Management 

زياد

کم

کم زيادزياد

وابستگي

اولويت

کم

کم

زياد

محلي

مديران

گروههاي کارمندان

تهيه کنندگان

سهام داران

تحليل گران

مشتريان دولت

اقتصادي بصيرتي

حقوقي
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   |ومسبخش  |

  
تاعالطایسدنهميژولودتم
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 مهندسی اطالعات متدولوژي

توسط کلیو فینکل اشتاین و جیمزمارتین توسعه  ) IE( چهارچوب اساسی متدولوژي مهندسی اطالعات 
 میالدي، در 1970منشاء این متدولوژي، روشهایی است که فینکل اشتاین در اواخر دهه . یافته است

نام  کل اشتاین و مارتین، مشترکا کتابی بهفین1981در سال . ها پیشنهاد کرد استرالیا براي مدلسازي داده
از .  منتشر کردند که در آن اصول و کاربردهاي متدولوژي به تفصیل بیان شده بود"مهندسی اطالعات"

 میالدي، گروه دیگري در انگلستان، متدولوژي جدیدي به نام 70سوي دیگر، در سالهاي پایانی دهه 
D2S2) ابداع کردند که از طریق شرکت ) ركهاي مشت توسعه سیستم در محیط دادهCACI ارائه 

 .  مؤثر بوده استIEاي در توسعه متدولوژي  این متدولوژي نیز به گونه. شد می

در حال حاضر، روایتهاي مختلفی از این متدولوژي توسط شرکتها و مؤسسات متعددي در سرتاسر دنیا 
جند، اما هریک بنا به مقتضیات عملی یا گن  میIEشود که همگی در چهارچوب کلی متدولوژي  ارائه می

 را IEبه گفته مارتین، . کنند اند، با هم تفاوت می تأکیدهایی که بر روي بخشهایی از متدولوژي داشته
افزار، بیشتر   همانند مهندسی نرمIE. نباید به عنوان یک متدولوژي دقیقاً مشخص شده محسوب کرد

  .هاست یک رده از متدولوژي

 

IE در این متدولوژي تأکید اصلی . گیرد هاي داده مدار قرار می ها جزء متدولوژي بندي متدولوژي در رده
هایی است که پردازش  ها و معین کردن رفتارها و مشخصات سیستم از روي داده بر مدلسازي داده

 همین دهد، هاي این متدولوژي را به هم پیوند می هایی که همه روایت در واقع یکی از ویژگی. کند می
  . ها است تأکید بر مدلسازي داده
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، یعنی الگوي مفهومی و انگاره مدلسازي آن، که در واقع  IEدر این بخش دو الیه بنیادي متدولوژي 
بر پایه آن  IE اي که الگوي مفهومی پایه. روند، تشریح شده است مبانی و مفروضات روش به شمار می

  : شکل گرفته است بنا شده است، بر محور چند اصل اساسی زیر 

هایی که  ها، به مراتب از فرآیندها یا روال ها، یا به عبارت بهتر انواع داده داده:ها  پایداري داده
به همین دلیل، داده جوهره پایدار هر سیستم . کنند، پایدارتر هستند برروي آنها عمل می

اتی کارآمد و پایداري هاي اطالع بر مبناي این اصل، براي آنکه بتوان سیستم. اطالعاتی است
ها، یعنی ماهیت و سازماندهی  طراحی کرد، الزم است قبل از هر چیز در هر سازمان، داده

الگوها و ساختارهاي سازمانی در معرض تغییرات . اساسی آنها را شناسایی و مدلسازي کرد
. یشوندمداوم هستند و به دالیل اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و یا مدیریتی دائماً دگرگون م

هاي سازمانی نیز دستخوش تغییر میشوند و  ها و رویه همراه با ساختار تشکیالتی، بیشتر روال
هاي سازمانی موجود طراحی و  هایی که بر مبناي الگوسازي از فرآیندها و روال در نتیجه سیستم

ختارهاي در مقابل، سا. دهند اند، به تبع آنها کارآیی و سودمندي خود را از دست می تهیه شده
انبار یک کارخانه ممکن . گردد اي موجود در یک تشکیالت، به ندرت دستخوش تغییر می داده

هاي حسابرسی  هاي مختلف مدیریت، یا تغییر قوانین دولتی یا رویه است بسته به نظرات رده
اما مفاهیم و عناصري چون کاال، . قانونی، هرچند سال به یک روش ارزیابی و نگهداري شود

بنابراین . در تمام این روشها به یک معنی مورد نیاز است... دي، ارزش، نقطه سفارش و موجو
سیستمی بهتر خواهد توانست در مقابل این تغییرات تاب آورده و به کمترین تعدیلها نیازمند 

این اصل و استدالل پشتیبان . ها بنا شده باشد ها و داده باشد که بر مبناي الگوسازي هستنده
ها و از جمله  هرچند بیشتر این متدولوژي. گرا است هاي داده واقع بیانیه اصلی متدولوژيآن در 

IE اند براي تکمیل ابزارهاي مدلسازي خود از ابزارها و مفاهیم  ر سالهاي اخیر ناگزیر شده د
و نمودار ساختاري استفاده کنند، با این وجود تأکید آنها بر این اصل DFD پردازشگرا مانند 

 . هاي پردازش مدار باقیمانده است سی، همچنان وجه فارق آنها از متدولوژياسا

بهترین، گویاترین و سریعترین وسیله برقراري ارتباط با کاربران، استفاده : اصل نمودارسازي 
هاي  در این اصل با بیشتر متدولوژي IE . از نمودارها براي مستندسازي و طراحی سیستم است

هاي ساختیافته بر استفاده از نمودارها براي  همه متدولوژي. تساختیافته مشترك اس
ها تأکید دارند و چنانکه دیدیم، این ویژگی از ممیزات ذاتی  مستندسازي یا طراحی سیستم

به دو  IE با این وجود کاربرد این اصل در چارچوب متدولوژي . روشهاي ساخت یافته است
  : نتیجه مهم منجر شده است 
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oکار رفته در متدولوژي حول محور نمودارسازي بنا شده و در پایان هر مرحله   هر روش به
  . عمده از متدولوژي، فرآورده نهایی یک یا چند نمودار است

oبه . شود  خط سیر پیشرفت متدولوژي در تکامل جزئیات چند نمودار اساسی منعکس می
راي متدولوژي به طورکلی عنوان مثال نمودار سلسله مراتب کارکردها در اولین مرحله اج

شود تا آنکه در نهایت به حد توابع  رسم شده و در هر مرحله بعدي، جزییتر و کاملتر می
  . سازي برسد قابل پیاده

داده، فعالیت ، و : هر سیستم از سه مؤلفه بنیادي زیر ساخته شده است: هاي سیستم  مؤلفه
از ماهیت  IE صویري است که در این اصل، معرف ت. ها و فعالیتها اندرکنش میان داده

ها وسیعاً از ماتریسهاي  براي مدلسازي سیستم IE . شود هاي اطالعاتی پرداخته می سیستم
  . کند فعالیت در سطوح مختلف استفاده می-داده

آن است که در تمام اشکال و روایتهاي  IE یکی از ممیزات بارز متدولوژي   :CASE تأکید بر
از لحاظ نظري، . شود به عنوان یک ضرورت حیاتی مطرح میCASE  آن، کاربرد ابزارهاي

را به صورت دستی و بدون کمک کامپیوتر انجام داد، اما در  IE میتوان همه مراحل و روشهاي 
اي به حدي است که اجراي  ها و ساختارهاي داده عمل پیچیدگی سازمانها و تعدد هستنده

مناسب عمال امکانپذیر CASE جستن از ابزارهاي بدون یاري  IE موفق یک پروژه بر مبناي 
 IE پیچیده و معتبري بر اساس متدولوژيCASE چنانکه خواهیم دید، ابزارهاي . نخواهد بود

همواره بر جنبه عملی این متدولوژي پاي  IE دهندگان توسعه. اند طراحی و ساخته شده
لی در مورد روش طراحی و ساخت اي از اصول ک تنها مجموعه IE به اعتقاد اینان . اند فشرده

اي است از راهبردها و راهکارهاي عملی  هاي اطالعاتی نیست، بلکه بیش از آن، مجموعه سیستم
از آن  IE به همین دلیل، انگاره مدلسازي که . براي کاربرد این اصول و روشها در دنیاي واقعی

والی روشهایی که همه مراحل یعنی تعقیب و ت. کند، همان انگاره کنترل پروژه است تبعیت می
کار گرفته شده در  جزئیات فنی هریک از روشها یا ابزارهاي به. ها را میپوشاند زیستچرخ سیستم

گیرد، بسته به هر روایت متدولوژي  هر مرحله، و یا تأکیدي که بر روي هر مرحله صورت می
 .بیان شده است IE ممکن است فرق کند، اما چهارچوب کلی همانست که در روایت کالسیک 

IE ل به ادعاي مدافعین آن یک راه حل جامع و پوشا براي طی کردن ک SDLC در معناي
به این معنی که با مرور . رویکردي از باال به پایین است SDLC به IE رویکرد . وسیع آن است

در این سطح وظایف اساسی سازمان شناسایی . شود اجمالی سازمان در سطح کالن آغاز می
حد تفصیل مشخص سازي . شود هاي الزم براي انجام این وظایف مشخص می  و سیستمشده
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ها، با پیشرفت کار به تدریج ارتقاء مییابد تا آنکه هر سیستم به عنوان یک پروژه  این سیستم
هاي کاري مختلف در درون سازمان تفکیک شده و زیر  در مرحله بعد، حوزه. مجزا تعریف شود

بندي مدیریت سازمان، براي تجزیه و تحلیل و طراحی   بر مبناي اولویتاي از آنها مجموعه
  . شود تفصیلی انتخاب می

  :  به چهار سطح یا الیه قابل تفکیک است IEمـراحـل هر پروژه 

 :) ISP(ریزي راهبرد اطالعاتی  برنامه· 

ها و اهداف ، طراحی یک راهبرد اطالعاتی کالن است که نیاز)یا سطح(هدف اصلی در این مرحله 
یکی از . گیرد طراحی این راهبرد در سطح کالن سازمانی صورت می. کل سازمان را تأمین کند

  . هاي کاري در سازمان است ریزي راهبردي در این مرحله، شناسایی و تفکیک حوزه مراحل برنامه

  

  :هاي کاري  تحلیل حوزه· 

  . سیستمی آن استدر این سطح، هدف، شناخت هر حوزه کاري و تعیین نیازهاي 

  :ها  ریزي و طراحی سیستم برنامه· 

نحوي است که کاربر  هدف در این مرحله، توصیف مشخصات و رفتارهاي هر سیستم خاص، به
  . دهد میخواهد و سطح تکنولوژي موجود، اجازه می

  :برداري  ساخت و بهره· 

یی است که در مراحل قبلی ها برداري از سیستم سازي و بهره در این مرحله، هدف، ساخت و پیاده
  . اند تعریف و طراحی شده
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  : پردازیم کار گرفته شده در هریک می اکنون به تشریح تفصیلی هریک از این مراحل و روشهاي به

بر چند فرض اساسی زیر  IE  دانیمبه طوریکه می:  )ISP(ریزي راهبرد اطالعاتی  برنامه -1
 : بنا شده است 

  . آید اتی، در محیط یک سازمان پدید میهر سیستم اطالع) الف

  . هاي اطالعاتی، جزء منابع راهبردي سازمان هستند سیستم) ب

هر سازمان، داراي یک برنامه سازمانی است که وظایف و اهداف سازمان و روش رسیدن به ) ج
  . کند آن اهداف را بیان می

  . ز اهداف سازمان طراحی شودهر سیستم اطالعاتی، باید براي رسیدن به یک یا چند هدف ا) د

محصول این . ریزي راهبرد اطالعاتی سازمان، آغاز شود به طور اصولی باید با برنامه  IEهر پروژه 
  : مرحله، برنامه سازمانی است که باید شامل این موارد باشد 

  اهداف و راهبردهاي فعالیت سازمان· 

  هر کارکرد طرح کلی وظایف و کارکردهاي عمده سازمان و اهداف · 

  ساختار تشکیالتی· 

اي، اهداف طراحی شده باید ترجیحاً به صورت کمی بیان شده و بین اهداف  در چنین برنامه
باید توجه داشت که تهیه برنامه سازمانی از وظایف . بندي صورت گرفته باشد مختلف، اولویت

هاي  تقل از پروژهشود و ممکن است در بعضی از موارد، مس مدیریت عالی سازمان محسوب می
عمال خارج از   ISP به همین دلیل، در پارهاي از موارد، بخشی از. سیستمی انجام شده باشد

با این وجود براي حفظ یکپارچگی روش و رهیافت، ضروري است که هر . شود انجام می IE مراحل 
ایج آن، شروع یا حداقل با شناسایی و تدوین نت ISP با انجام وظایف مشخص شده در  IE پروژه 

  : شود  موارد زیر به صورت اجمالی تحلیل و بررسی می ISP در خالل . شود

  نیازهاي اطالعاتی )3  کارکردهاي عمده سازمان در سطح کالن )2  اهداف کاري سازمان )1
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هاي اطالعاتی  نتیجه این تحلیل رسیدن به معماري اطالعاتی سازمان است که پایه توسعه سیستم
  . کند ها را تضمین می دي است و سازگاري و یکپارچگی این سیستمدر مراحل بع

بندي این نیازها را  که نیازهاي کاري و اولویتبرنامه راهبرد اطالعاتی معماري اطالعاتی در سند 
  . شود کند، توصیف می مستند می

 : فعالیت مشترکی است که سه گروه زیر باید در آن درگیر شوندISPانجام 

  ی سازمان مدیریت عال· 

  ) عملیاتی(مدیریت میانی · 

  هاي اطالعاتی  متخصصین سیستم· 

  

 :  عبارتند ازISPچهار وظیفه عمده در مرحله 

. شود در این مرحله وضع فعلی سازمان به صورت اجمالی مرور می : تحلیل وضع موجود 1-1
  : شود  در این مرور موارد زیر انجام می

  تحلیل راهبرد کاري· 

  هاي اطالعاتی زماندهی سیستمتحلیل سا· 

  تحلیل محیط فنی · 

هاي موضوعی کل سازمان و فهرست  تعریف معماري مقدماتی اطالعات، شامل حوزه· 
  کارکردهاي عمده آن 

در این مرحله با مراجعه به مدیران سازمان، اهداف، نیازها، : تحلیل نیازهاي اجرایی  1-2
با توجه به این نظارت، نیازهاي اطالعاتی، اولویتهاي . شود اولویتها و نظرات آنها جمعبندي می

. گردد اطالعاتی و مشکالت شناسایی شده و اهداف سازمان و روش دستیابی به آنها تعیین می
براي کل (CSF) یکی از وظایف تحلیلگران در این مرحله، شناسایی عوامل حیاتی موفقیت 

  . ست بخشهاي مختلف سازمان ا(CSF)سازمان و به تبع آن 
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  : گیرد  در این مرحله فعالیتهاي زیر صورت می: تعریف معماري  1-3

  هاي اصلی در سازمان شناسایی انواع هستنده· 

  اند  هاي کاري که در معماري مقدماتی اطالعات مشخص شده تجزیه توابع در حیطه حوزه· 

  ها و فرایندها  تحلیل پراکنش جغرافیایی داده· 

  ) هاي مورد نیاز در سازمان توصیف سیستم(ي کاري ها تعریف معماري سیستم· 

ها  توصیف جهتگیري فنی مورد نیاز براي پشتیبانی از این سیستم(تعریف معماري فنی · 
  ) افزار و امکانات مخابراتی افزار، نرم شامل سخت

پیشنهاد سازماندهی مطلوب براي پشتیبانی از (هاي اطالعاتی  تعریف سازماندهی سیستم· 
  )  سازمانراهبرد

  : گیرد  در این مرحله فعالیتهاي زیر صورت می: تدوین برنامه راهبرد اطالعاتی 1-4

هاي منطقی مجزا از هم که هریک  هاي کاري، یعنی شکستن معماري به گروه تعیین حوزه· 
  . میتواند موضوع یک پروژه تحلیل سیستم مستقل قرار گیرد

ن راهبردهایی براي دستیابی به معماري مطلوب سازي طرحهاي ارزیابی، یعنی تدوی آماده· 
  اطالعاتی، شامل روش انتقال از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب 

هاي  ها وبرنامه بندي پروژه که شامل اولویتبرنامه راهبرد اطالعاتی سازي سند  آماده· 
  . دار است هاي اولویت کاري براي پروژه

هاي کاري سازمان شناسایی و تفکیک شده  وزهدر مرحله قبل ح: هاي کاري  تحلیل حوزه -2
ها و پردازش، تجزیه و تحلیل  ها به طور تفصیلی از نظر داده در این مرحله هریک از این حوزه. است
کند در این مرحله مشارکت کاربران نهایی در جریان تجزیه و تحلیل تا حد  توصیه می IE . شود می

  : حله عبارتند از وظایف فرعی در این مر. ممکن تأمین گردد

در این فعالیت که اصلیترین فعالیت این مرحله است، انواع : تحلیل هستنده ـ تابع 2-1
ها و روابط، فرایندها و وابستگی آنها تحلیل شده و مدلهاي نموداري این تحلیل تولید  هستنده
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  :شود می
همچنین .  فرایند مدلهاي هستنده ، نمودارهاي سلسله مراتب توابع ، و نمودارهاي وابستگی

  . ها و قلمروهاي اطالعاتی در این مرحله مشخص میشوند مشخصه

ها و توابع تحلیل شده و در قالب  روابط و میانکنش بین داده: تحلیل میانکنش 2-2
شود که هر  در این ماتریسها مشخص می. شود هستنده تلخیص می/ ماتریسهاي میانکنش تابع

کند   یا حذف می(R)، میخواند (U)دهد  ، تغییر می(C)کند تابعی کدام هستنده را ایجاد می
(D) .  از این رو، این ماتریسها را جداول (CRUD)دیگر ابزارهاي نمایش که در . نیز مینامند

نمودارهاي زیستچرخ هستنده ، منطق فرایند و نمودارهاي : این مرحله تولید میشوند عبارتند از
دارهاي سلسله مراتب توابع ، و نمودارهاي وابستگی فرایند مدلهاي هستنده ، نمو. کنش فرایند 

  . ها و قلمروهاي اطالعاتی در این مرحله مشخص میشوند همچنین مشخصه. 

براي آنکه در مراحل بعدي، امکان گذار و انتقال هموار از : هاي موجود تحلیل سیستم 2-3
هاي موجود  است که سیستمهاي جدید وجود داشته باشد، الزم  هاي موجود به سیستم سیستم

اي که براي این  روش عمده. به روش مشابه با تحلیل هستنده ـ تابع تحلیل و مستند شوند
  . کار میرود، روش همنهاد کانونی است تحلیل به

در اثر (نتایج مراحل قبل در این مرحله از نظر کامل بودن، صحت و پایداري : تائید 2-4
  .  احیاناً اصالح قرار میگیرندمورد بررسی و) تغییرات سازمانی

/ سازي هاي طراحی تعریف شده و روند پیاده در این گام، حوزه: ریزي طراحی برنامه 2-5
توصیف فرآورده اصلی مرحله تحلیل حوزه کاري، سند . انتقال مورد بازبینی قرار میگیرند

ایندهاي سطح است که در آن توابع موجود در حوزه فهرست شده و هر تابع به فرحوزه کاري
ها و الگوهاي کاربرد آنها  ها، روابط و مشخصه همچنین انواع هستنده. شود پایینتر تجزیه می

  . گردد توصیف می

  : این مرحله خود از دو زیر مرحله فرعی تشکیل شده است : ریزي و طراحی سیستم  برنامه -3

  ) طراحی خارجی(طراحی منطقی · 

  : شود  احی منطقی عملیات زیر انجام میدر طر) طراحی داخلی(طراحی فنی · 

Ehsan Siroosnezhad Charandabi, IE Booklet  - Page 58 , PNU



یعنی برگرداندن مدلهاي هستنده به زبان : ها  طراحی مقدماتی ساختار داده 3-1
  . اي قابل استفاده در سیستم بانک اطالعاتی انتخاب شده ساختارهاي داده

ه نویسی و تهی یعنی تبدیل فرایندها به رویه هاي قابل برنامه: طراحی ساختار سیستم  3-2
  ) DFD(نمودارهاي گردش داده 

، )تحلیل مسیر دستیابی (ها  شامل نمودارهاي راهبردي داده: ها  طراحی رویه 3-3
  .اي ، و نمودارهاي کنش  نمودارهاي محاوره

  بررسی و اصالح احتمالی نتایج مراحل قبل: تائید  3-4

ستم، طراحی حاصل کار این مراحل، توصیف تفصیلی سی: ریزي طراحی فنی  برنامه 3-5
اي، گزارشها، فرمها، منوها و جزئیات واسط کاربر  هاي محاوره تفصیلی هر فرایند، طراحی دریچه

  . است
  

  : شود  در طراحی فنی عملیات زیر انجام می

  طراحی بانک اطالعاتی  3-6

  افزار  طراحی نرم 3-7

  ها  طراحی استقرار برنامه 3-8

  طراحی عملیات  3-9

  بررسی طراحی  3-10

  طراحی آزمون سیستم  3-11

افزاري و  حاصل کار در این مرحله، تعریف محیط سخت: سازي  ریزي پیاده برنامه 3-12
ها، منابع و  ها، استانداردها و ضوابط حاکم، طرح اجرایی شامل هزینه افزاري سیستم نرم

  . هاست زمانبندي ساخت سیستم
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سازي در  هاي کاري و تعیین واحدهاي قابل پیاده پس از تفکیک حوزه: برداري  ساخت و بهره -4
) ها زیر سیستم(برداري از این واحدها  مراحل قبل، در این مرحله عملیات ساخت، استقرار و بهره

  : هاي جدید فعالیتهاي زیر باید صورت گیرد  براي ساخت سیستم. شود انجام می

یط اجرایی، ساختن بانکهاي اطالعاتی و فایلها، سازي مح شامل آماده: تولید سیستم  4-1
  . ها، تولید اطالعات آزمایشی، انجام آزمونهاي نهایی و مستندسازي سیستم تولید برنامه

  . شامل تولید اطالعات و انجام آزمون سیستم و آزمون پذیرش: ارزیابی سیستم  4-2
  : ود ها، فعالیتهاي زیر باید انجام ش برداري از سیستم براي بهره

  . افزارها برداري، آموزش کاربران و نصب سخت تهیه برنامه بهره: سازي  آماده 4-3

  . ها و انجام اجراهاي آزمایشی نصب و استقرار برنامه: افزار جدید  استقرار نرم 4-4

  . اخذ نظر مثبت و پذیرش کاربران و شروع استفاده از سیستم: پذیرش نهایی  4-5

  . ستم در تمام محلهااستقرار سی: تجهیز  4-6

برداري براي  تعیین نیازها و انجام مراحل تحلیل، طراحی، ساخت و بهره: تعدیل  4-7
برداري، پایان یافته تلقی  براي آنکه مرحله بهره. محلهایی که به تغییراتی در سیستم نیاز دارند

رد استفاده شود، سیستم باید براي مدت معینی که از قبل مشخص شده است، به طور عملی مو
پس از طی مراحل باال، سیستم . قرار گرفته و در حدود معقولی انتظارات کاربران را برآورده کند

شود که در آن فعالیتهاي زیر باید به صورت مداوم در مورد آن انجام  وارد دوره نگهداري می
  : شود 

، میزان پذیرش از گیري کارآیی سیستم، مقایسه منافع و مخارج اندازه: ارزیابی سیستم  4-8
  . سوي کاربران و مقایسه با اهداف طراحی

افزار و  کنترل مداوم کارآیی و کیفیت اجراي سیستم و در صورت لزوم تنظیم نرم: تنظیم  4-9
  بانکهاي اطالعاتی 

باید توجه داشت که پس از . تصحیح اشکاالت یافته شده و تغییر در سیستم: تعمیرات  4-10
به . راحل پیشگفته را میتوان بنا به ضرورت به صورت موازي انجام داد، سایر م ISPمرحله 
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، اجراي هر مرحله پیشنیاز اجراي ISP، پس از مرحله  IEعبارت دیگر براي اجراي یک پروژه 
  . شمار نمیرود مرحله به

را در زیر ذکر  IE براي جمعبندي بحث، مجدداً عناوین مراحل مختلف یک پروژه کامل 
  : میکنیم

  )ISP(ریزي راهبرد اطالعاتی  برنامه -1

   تحلیل وضع موجود1-1

   تحلیل نیازهاي اجرایی 1-2

   تعریف معماري 1-3

   تدوین برنامه راهبرد اطالعاتی1-4

  هاي کاري تحلیل حوزه -2

   تحلیل هستنده ـ تابع 2-1

   تحلیل میانکنش 2-2

  هاي موجود   تحلیل سیستم2-3

   تائیدد 2-4
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IE هاي ساخت یافته از طیف وسیعی از ابزارها و فنون براي انجام مراحل توسعه  متدولوژي مانند سایر
 تأکید بر استفاده از ابزارهاي IEچنانکه گفته شد، یکی از ویژگیهاي . سیستم ها استفاده می کند

ن عالوه بر ابزارهاي عمومی و متداول در بی. گرافیکی، براي تحلیل، مستندسازي و انتقال نتایج است
برخی از ابزارهاي ویژه نیز در ...)  وERD ،DFD ،Data Dictionaryمانند (ها  سایر متدولوژي

  .  ابداع شده و مورد استفاده قرار می گیردIEچهارچوب 

 از آنها IEجدول زیر حاوي فهرست ابزارهاي عمده اي است که در مراحل توسعه سیستم ها مطابق 
 که توسط آرتور یانگ IEاین جدول، مطابق با روایت دیگري از مراحل ذکر شده در . استفاده می شود

 استاندارد، حدود تغییرات این IEتوسعه یافته، تنظیم شده است تا در مقایسه با مراحل پیشگفته در 
  . متدولوژي را در روایتهاي مختلف آن روشن سازد
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  )ISP(برنامه ریزي راهبرد اطالعاتی  .1

 ابزارها فعالیت ها

 ...) ، نمودار گانت وCPM( ابزارهاي متداول کنترل پروژه  ISPریزي و کنترل پروژه برنامه 

 ) چارت سازمانی (نمودارهاي تجزیه اي  تعریف راهبرد کاري سازمان 

تدوین مدل اولیه اطالعاتی 
 سازمان 

ماتریس (، ماتریسهاي تقاطعی ERDنمودارهاي تجزیه اي، 
 ...) کارکردها ـ عوامل و

مدل تفصیلی اطالعاتی تدوین 
 سازمان 

  ماتریسهاي تقاطعی ERDنمودارهاي تجزیه اي،

شناسایی سیستم هاي 
 اطالعاتی موجود 

 ...) ماتریس سیستم ـ فرآیند و(ماتریسهاي تقاطعی 

  تهیه گزارش نیازهاي اطالعاتی 

  تهیه برنامه راهبرد اطالعاتی 

  کنترل و تائید پروژه 

 ابزارها فرآورده ها

  گزارش نیازهاي اطالعاتی 

 ، نمودارهاي تجزیه اي، ماتریسهاي تقاطعی ERD مدل اطالعاتی سازمان 

گزارش وضع موجود سیستم 
 هاي اطالعاتی 

 

  برنامه راهبرد اطالعاتی 
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   )BAA(تحلیل حوزه کاري . 2

 ابزارها فعالیت ها

 ل پروژه ابزارهاي متداول کنتر  BAAبرنامه ریزي و کنترل پروژه 

تعریف حوزه کاري و الویت هاي 
 آن 

 ...  ها، کارکردها وCSFخوشه سازي 

مدلسازي تفکیک فعلی در حوزه 
 کاري 

ERD ،DFD ماتریسهاي تقاطعی، نمودارهاي تجزیه ،
 اي، نمونه سازي، نمودارهاي کنشی، بهنجارسازي 

مدلسازي تفکیک مطلوب در 
 حوزه کاري 

 

  مستندسازي نیازهاي فنی 

تعیین راهکار براي پیاده سازي 
 سیستم ها در حوزه کاري 

 

  کنترل و تائید پروژه 

 ابزارها فرآورده ها

 ، بهنجارسازي، نمودارهاي کنشی ERD مدل اطالعاتی حوزه کاري 

  نیازهاي حوزه کاري 

  نیازهاي فنی حوزه کاري 

  تحلیل منافع ـ مخارج 

 راهکار پیاده سازي سیستم ها در
 حوزه کاري 
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   طراحی سیستم. 3

 ابزارها فعالیت ها

 ابزارهاي متداول کنترل پروژه سیستم  برنامه ریزي و کنترل پروژه طراحی 

  شناسایی محیط فنی 

  طراحی تغییرات محیطی 

 نمونه سازي، نمودارهاي کنشی  طراحی خارجی 

 ري داده ها ،بهنجارسازي،نمودارهاي راهبERD طراحی بانک اطالعاتی 

 ، نمودارهاي ساختاري، نمودارهاي کنشی DFD طراحی داخلی 

  طراحی انتقال سیستم 

  کنترل و تائید پروژه 

  طراحی آزمون سیستم 

  طراحی برنامه آموزشی 

  کنترل و تائید پروژه 

 ابزارها فرآورده ها

  طرح تفصیلی سیستم 

  راهنماي مرجع کاربران 

  ستم طرح انتقال سی

  طرح آزمون سیستم 

  طرح برنامه آموزشی 
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  ساخت. 4

 ابزارها فعالیت ها

 ابزارهاي متداول کنترل پروژه  برنامه ریزي و کنترل پروژه 

  آماده سازي محیط ساخت و آزمون سیستم 

 نمودارهاي کنشی، تولید کد  پیاده سازي مشخصات طراحی 

  پیاده سازي محصول 

  سته کاربردي پیاده سازي ب

  تهیه گزارش نیازهاي اطالعاتی 

 مخزن داده ها  تهیه مستندات 

  کنترل و تائید پروژه 

  اجراي برنامه آموزشی 

  آزمون سیستم 

  استقرار سیستم و تحویل به کاربران 

  کنترل و تائید پروژه 

 ابزارها فرآورده ها

  مجموعه مستندات سیستم 

  یی بانک اطالعاتی نها

  سیستم نهایی مستقر شده 

  هاي عملیاتی سیستم  روال

  برنامه هاي آموزشی 
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رهیافت . هاي جامع اطالعاتی در سازمانها ابداع شده است اصوال براي توسعه سیستم IE متدولوژي 
هاي  سازي راه حلهاي جامع و سیستم آن را به ویژه در زمینه طراحی و پیاده IE سازماننگر 

سازمانهاي گسترده اداري، تجاري، صنعتی و آموزشی که به دلیل . کند ه بسیار کارآمد مییکپارچ
هاي نامرتبط،  هاي اطالعاتی خود در طول سالیان، با انبوهی از سیستم توسعه بیبرنامه سیستم

ناهماهنگ و نامنسجم روبرو هستند، و قصد دارند اطالعات خود را، به عنوان یک منبع اقتصادي 
 . محسوب میشوند IE امان داده و مکانیزه کنند، عرصه کاربرد نمونه و مطلوبی براي عمده س

هاي کاربردي، هر چند میتوان از  هاي اطالعاتی منفرد و یا برنامه براي طراحی و توسعه سیستم
در  IE استفاده کرد، اما بسیاري از مراحل، روشها و رهیافتهاي ویژه  IE برخی از ایدههاي اساسی 

  . گونه موارد کاربردي ندارداین

به این معنی که همه مراحل زیستچرخ توسعه . یک متدولوژي جامع است IE از سوي دیگر، 
برداري و نگهداري  ریزي و امکانسنجی گرفته تا استقرار سیستم، بهره ها را از مرحله برنامه سیستم

ریزي  ر آن، یعنی برنامه، بر مراحل ابتداییتSDLCدر مراحل  IE تأکید عمده . دهد پوشش می
شود، وضوح و  به تدریج که پروژه به مراحل پایانی نزدیک می. کالن و طراحی در سطح سازمان است

به عنوان مثال کانون توجه بیشتر روایتهاي . کاهش مییابد IE الزامآور بودن روشهاي توصیه شده 
متمرکز ... ن، تدوین راهبردها و ریزي سازمانی، طراحی کال بر فعالیتهایی چون برنامه IE مرسوم 

 به همین دلیل میتوان . ها نویسی، آزمون و یا مستندسازي سیستم هایی مانند برنامه است تا جنبه
IE مانند (ریزي  هاي برنامه ا به طور کلی در رده متدولوژي رBSP (محدودیت دیگري  . جاي داد

هاي دادهمدار، در تحلیل و  ه متدولوژينیز مانند هم IE که باید به آن اشاره کرد، اینست که 
ها از اهمیت پردازشها بیشتر باشد، موفقتر  هاي اطالعاتی که در آنها اهمیت داده طراحی سیستم

را در تحلیل و طراحی یک سیستم حسابداري صنعتی بهتر  IE به عنوان نمونه روشهاي . است
  . لید یک کارخانهکار بست، تا تحلیل و طراحی سیستم کنترل خط تو میتوان به

باید توجه داشت که این مالحظات، تنها به طور کلی نکاتی را در مورد دامنه کاربردهاي متدولوژي 
روشن میسازد و به طور خاص براي نقض هریک از این داوریها، میتوان از موضع مدافعین آن، 

  . استداللهایی را براي اثبات کاربردپذیري اقامه نمود

 IE نوان یک محصول تجاري و براي ارائه توسط شرکتهاي مشاور توسعه یافته استاز ابتدا به ع .
مبدع عمده این روش یعنی جیمز مارتین، خود در تأسیس شرکتهاي مختلفی، به صورت مستقیم و 

 . یا با مشارکت سایر افراد، مؤثر بوده است
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. تان انجام شده است در انگلسCACIبخشی از توسعه ابتدایی متدولوژي توسط کارشناسان شرکت 
 Texasتأسیس نمود و سپس با مشارکت شرکت  JMAجیمز مارتین خود شرکتی به نام 

Instrument به ارائه ابزارهاي ، CASE این متدولوژي تحت عنوان IE Fاکنون هم. پرداخت
 به طور فعال در سطح بینالمللی به ارائه خدمات مشاورهاي بر James Martin+Coنیز شرکت 

 Artur Youngمیتوان از شرکت  IE از دیگر شرکتهاي فعال در زمینه . میپردازد IE اي مبن
Incعالوه بر اینها، بسیاري از شرکتهاي مشاور در زمینه سیستم، از یکی از روایتهاي . نام برد IE 

اي همچنین از پشتوانه قوي در میان ابزاره IE . کنندبه عنوان متدولوژي برگزیده خود استفاده می
CASEبنیانگذار این متدولوژي، جیمز مارتین همچنین از نخستین طراحان و . برخوردار است

که به CASEیکی از اولین ابزارهاي .ها بوده استدر توسعه سیستمCASEمبلغان استفاده از 
 بود که مشترکاً توسط مارتین و افزار IE Fصورت تجاري و براي استفاده عمومی ارائه شد، نرم

 Knowledgeمارتین همچنین در شراکت با مؤسسه .  تولید شدTexasInstrumentکت شر
Ware  ابزاري به نامIE W ارائه کرد که از ابزارهاي رایج CASEاکنون، بیشتر هم.است

کنند و ابزارهاي گرافیکی مورد استفاده را پشتیبانی می IE  متدولوژي افزارهاي متداول CASEنرم
  . تهیه نمودCASEن با همه ابزارهاي را میتوا IE در 

هاي توسعه سیستم بهویژه روشهاي شناخته شده و معتبر، به صورت بدیهی است که نقد متدولوژي
بلکه منظور از نقد چنین روشی، در واقع ارزیابی و سنجش آن در . انتزاعی و مطلق امکانپذیر نیست

از آنجا که هدف نهایی پژوهش .انات استیک شرایط ویژه و با توجه به مجموعه محدودیتها و امک
حاضر، یافتن روشهاي مناسب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم در شرایط ویژه ایران میباشد، 

. نیز در این چارچوب صورت گیرد IEطبیعی خواهد بود که نقد ما از متدولوژي 
ر شرایط ایران را میتوان از د IE به طور کلی و بدون ورود در جزئیات، کاربردپذیري و اعتبار مبانی 

: دو جنبه مزایا و معایب آن طرح کرد 

مزایا -1

هاي ساختیافته را از سایر متدولوژي IEسازگاري با تغییرات؛ یکی از نقاط مثبتی که ·
از . کند، حساسیت و سازگاري این روش در مقابل تغییرات سریع سازمانی استمتمایز می

ر مداوم دستخوش تغییرند و این تغییر در اهداف، ساختار، سازمانها به طو IEدیدگاه 
به تعبیر دیگر، تغییر، ذاتی سازمانهاست و روشها و .گیردروشها و وظایف آنها صورت می

IE  اند که بیشترین میزان سازگاري و انعطافپذیري را در به گونهاي طرح شدهمراحل
اده مدار است و یکی از اصول اولیه یک متدولوژي د IE.مقابل این تغییرات باعث شوند
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ها سریعتر و آن، اعتقاد به این اصل است که در هر سازمانی، تشکیالت، وظایف و رویه
اي و اطالعات به همین دلیل توجه اصلی به پایگاههاي داده. کنندها تغییر میبیشتر از داده
. کنندت استفاده میهایی که از این اطالعاها و برنامهشود و نه به روالمعطوف می

تجربه مشهود در کشور ما نیز حاکی از آن است که به دالیل سیاسی ـ اجتماعی و 
اقتصادي، ساختار تشکیالتی، تابعیت اداري، وظایف و مقررات قانونی حاکم بر سازمانها به 

بیآنکه در پی . طور مداوم و با آهنگی سریعتر از حد متوسط در حال تغییر و دگرگونی است
افتن و شکافتن علت این پدیده باشیم، نمیتوان از تأثیر آن در ناپایداري و عدم ثبات ی

در .غافل ماند)بویژه در بخش دولتی(هاي اطالعاتی موجود در این سازمانها سیستم
بسیاري از موارد، قوانین پایه و نیازهاي کاربران یک سیستم، حتی قبل از آنکه دوره تولید 

. کندشود و طراحی اولیه را از حیز انتفاع ساقط می دستخوش تغییر میآن به اتمام برسد،
از این نظر تناسب بیشتري با شرایط  IE با در نظر گرفتن این مطلب، میتوان ادعا کرد که 

  . ویژه سازمانها در ایران دارد

ودارها و بر ارائه و انتقال نتایج به وسیله نم IEنمودارسازي؛ چنانکه قبال اشاره شد، در ·
به این طریق میتوان ارتباط مؤثر و سریعی با کاربران .شودابزارهاي گرافیکی تأکید می

ها برقرار کرده و آنان را در فرآیند تحلیل و طراحی سیستم به طور عملی نهایی سیستم
در همه سطوح (با توجه به پایین بودن سطح دانش انفورماتیکی در ایران .درگیر ساخت

به نظر میرسد این روش انتقال نتایج، تأثیر و کارآیی به )ارشناسی و عملیاتیمدیریتی، ک
  . هاي اطالعاتی داشته باشدمراتب بیشتري در جریان فرآیند عملی توسعه سیستم

ریزي کالن در باالترین سطح سازمانی با برنامه IEروش باال به پایین؛ هر پروژه ·
 پروژه، به تدریج از کلیت روشها کاسته شده و به شروع شده و با پیشرفت) مدیریت عالی(

  . شودجزئیات فنی آنها افزوده می

دهد که مدیران سازمانها ها در کشور ما نیز نشان میتجربه عملی کار توسعه سیستم·
ها را ندارند و بجاي آن تمایل و فرصت کافی براي درگیر شدن در جزئیات فنی سیستم

ها ریزي و طراحی کالن سیستمیدههاي آنان در سطوح برنامهدهند نیازها و اترجیح می
به نظر میرسد، هر دو خواسته در با استفاده صحیح از روشهاي  IE.مورد نظر قرار گیرد

  . سطح معقول و متعادلی برآورده شود
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  معایب -2

این است که هر سیستم در محیط یک سازمان عمل  IEیکی از مفروضات اساسی ·
در مواردي است که یک  IEیجه مستقیم چنین فرضی، کاربردناپذیري نسبی نت.کندمی

و یا در محیطی )افزاري عمومیمانند بستههاي نرم(سیستم فارغ از محیط سازمانی آن 
در چنین مواردي، نمیتوان بدون اصالحات و .بین ـ سازمانی مورد توجه قرار گیرد

  . استفاده کرد IE تعدیلهاي اساسی از روشهاي 

در مورد سازمانها وجود دارد این است که هر سازمانی  IEفرض اساسی دیگري که در ·
در کشور ما به دلیل ضعف مدیریت علمی در سازمانها، این . داراي یک برنامه سازمانی است

دولتی یا (در واقع کمتر سازمانی .فرض را میتوان به صورت جدي مورد تردید قرار داد
اراي چنین طرحی است و یا حداقل اهداف و مأموریتهاي خود را در ایران د)خصوصی

) بویژه در بخش دولتی(در بسیاري از موارد .بروشنی و به صورت کمی مدون کرده است
. سازمانها حتی از ساختار تشکیالتی مصوب و قطعی نیز برخوردار نیستند

IE  مراحل مقدماتی بیشتري در یک سازمان، باید در این شرایط، براي اجراي هر پروژه
  .براي رسیدن به یک طرح سازمانی منسجم و مصوب طی شود
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   |هارمچبخش   | 
 
 
 
  
  یتاعالطا ياه متسیس هعسوت رد حرطم ياه يژولودتمسایر 
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|بخش پایانی |

 :هاي اطالعاتی توسعه سیستممطرح در هاي متدولوژيسایر 

  ) SSADM(افته سیستم ها روش تحلیل و طراحی ساخت ی· 
  ) BSP(برنامه ریزي سیستم هاي تجاري · 
  ) Gane - Sarson(تحلیل ساخت یافته · 
  ) DeMarco(لیل ساخت یافته تح· 
  ) YSM(روش توسعه سیستم یوردون · 
  )JSD(روش طراحی سیستم جکسون · 
  ) Warnier - Orr(اور -متدولوژي وارنیر· 
  ) RAD/JAD(متدولوژیهاي توسعه سریع · 
  EuroMethodروش · 
  ) Information Architecture(معماري اطالعات · 
  CASE*Methodمتدولوژي · 
  ا گردرآمدي بر روشهاي شیء· 
  Grady Boochروش · 
  ) Fusion(روش همجوشی · 
  ) OOIE(گرا مهندسی اطالعات شیء· 
  ) Object - Oriented Analysis(گرا روش تحلیل شیء· 
  

و  اي مستقیم با رشته هاي فوق، رابطهبا توجه به اینکه سطح بحث و پرداختن به مطالب هریک از روش
تحصیلی دانشجویان دارد، بنابراین به بخش پایانی با توجه به شرایط هر کالس و با نظر استاد طع مق

  .مربوطه پرداخته خواهد شد
  قی التوف...و من ا                                                                                

نژاد چرندابی                احسان سیروس                                                                              

Ehsan Siroosnezhad Charandabi, IE Booklet  - Page 72 , PNU

www.SoftGozar.com



www.SoftGozar.com


	01 Front Cover.pdf
	02 P.pdf
	03 All.pdf
	04 P.pdf
	05 Information Engineering Edited.pdf
	06 P.pdf
	07 IE K.pdf
	08 P.pdf
	09 IE Fehrest.pdf
	10 Back Cover.pdf

