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  يتاليجياداره كردن بنگاه د
  ؟ياطالعات يستم هايچرا س
ر چهره كسب و ييم كه در حال تغيو كسب و كار قرار دار يفن آور يها ينوآور ان تند رودخانهيانه جريما در م

  است. يكار جهان

ن يشبرد كسب و كار، در حال ظهور است. ايپ يق برايم عميبه همراه مفاه ينترنتيد كسب و كار ايفرهنگ جد
انه ياطالعات، را يك و جمع آوريلكترونپست ا يپر سرعت برا ينترنتيت با استفاده روزافزون بارزگانان از ارتباطات ايواقع
 ينترنت، قابل مشاهده است. آنان از ابزارهايژه متصل به ايو يم، تلفن هايس يب يقابل حمل متصل به شبكه ها يها

 يكند، استفاده م يكار فراهم م يروين ينترنت و قدرت پردازش را براي، ايتلفن يافت تماس هايت دريچندگانه كه قابل
  كنند.

 ين برايباشد. همه ما از خدمات آنال ياز انتظارات مشترك همه ما م ي، مجموعه ا ينترنتيكسب و كار ا فرهنگ
ك و خطوط تلفن در يق پست الكترونيم كه از طريخود انتظار دار يم، مااز همكاران تجاريد كاال و خدمات انتظار داريخر

ان و يا سب با فروشندگان، مشتريت در هر زمان از روز نترنيق ايم از طريم كه بتوانيدسترس باشند، ما انتظار دار
م كه با ما كامال در ارتباط يا انتظار داريخود در سرتاسر دن يتجار ياز شركا يم، ما حتيكارمندان خود ارتباط برقرار كن

  است. ي، جهانينترنتيباشند. فرهنگ ا

 يد. فن آوريشو يمواجه م» اطالعات يفن آور«كسب و كار شما غالبا با كلمه  ياين نوشتار و در دنيدر ا
 يانه، كه توسط سازمان ها مورد استفاده قرار ميبر را يمبتن ياطالعات يستم هاي) به همه سITاطالعات (به طور مختصر 

  به آن ها اشاره دارد. ييربنايز يها يرند و فن آوريگ

  مهم هستند؟ ياطالعات يستم هايچرا س
همانند  جاد خواهد كرد.ير ايير، تغيك مديدر حرفه شما به عنوان IT دهد چرا يل وجود دارد كه نشان ميچهار دل

 ياستفاده م ياطالعات يستم هايد كرد كه به طور فشرده از سيكار خواه ييشركت ها ياز شما برا ياريران ، بسيمد
د چگونه يبود كه بدان ديل خواهيدهند. حتما ما ياطالعات انجام م يرا در فن آور يبزرگ يها يه گذاريكنند و سرما

د، شركت شما بهتر از رقبا عمل يعاقالنه را انتخاب كن ينه هايد. اگر گزيينما يه گذارين پول را به طور معقول سرمايا
رممكن خواهد بود و شركت يكامال غ ITدر  ياديبن يه گذاريك بدون سرماياست كه تجارت الكترون يهيبد خواهد كرد.

كس، وجود نخواهند ين جهان، دانشگاه فونين دانشگاه آناليا بزرگتريد، و يتر ي، گوگل، ايب يمانند آمازون، ا ييها
الت، بدون يمانند مسافرت، دارو و تحص يز خدمات شخصيمه، امالك و ني، بيمانند مال يامروز يع خدماتيداشت. صنا

IT يديتول يرز و شركت هايت و سمانند وال مار يخرده فروش يتوانند عمل كنند. و به طور مشابه، شركت ها ينم 
ستم دفاتر كار، يدارند. همان گونه كه در قرن ب ITاز به ين ييبقا و شكوفا يك برايمانند جنرال موتورز و جنرال الكتر
آمدند، در  يكسب و كار به شمار م يربناهايبلند كارآمد به همراه آسانسورها از ز يتلفن ها، قفسه ها و ساختمان ها

  باشد. يكسب و كار م يبرا ييربناي، زكميست و يقرن ب

راهبردها و كسب اهداف،  ياده سازيآن در پ يياطالعات و توانا يك شركت در كاربرد فن آوري يين توانايب
دارد به آنچه كه  يخواهد انجام دهد غالباً بستگ يسال م 5 يك شركت در طيمتقابل وجود دارد آنچه كه  يوابستگ

د و ينه كم ، توسعه محصوالت جديت باال و با هزيفيد با كيش سهم بازار، توليتوانند انجام دهند. افزا يآن م يستم هايس
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ن يشتر در مورد ايدارد. هر چه ب يدر سازمان بستگ ياطالعات يستم هايت سيفيكاركنان، به نوع و ك يش بهره وريافزا
  د بود.يخواه ير ارزشمندتريد، مديبدان يوابستگ

  يبهره ور
 ييكند. بنگاه ها يفا ميا يشركت ها و ملت ها به طور كل يش بهره وريدر افزا ياتينقش ح ITدر  يه گذاريسرما

تجربه نموده  ييو كارا يرا در بهره ور يكرده اند، رشد مستمر يه گذارياطالعات سرما يكه به طور معقوالنه در فن آور
  اند.

   يت راهبرديفرصت و مز
د و خدمات نو يد را توسعه دهيد، محصوالت جديد در بازارها بهره ببريجد يفرصت هات يد از مزيخواه ياگر م

 ين فرصت هايد و ايانجام ده ITدر  يقابل توجه يه گذاريد داشت كه سرماياز خواهياد نيد، به احتمال زيجاد كنيا
د و خود را از رقبا يكسب كنفان خود ينسبت به حر يت راهبرديك مزيد يخواه يد . اگر ميد كسب و كار را بشناسيجد
  ت .يريمعمول كسب و كار و مد يرات در روال هاييبه همراه تغ يتين مزيكسب چن ياست برا يراه ITد، ييز نمايمتما

ر مدنظر يد پنج عامل زينده بايده سال آ يبر بنگاهها در حال حاضر و در ط ITر روزافزون يتاث يابيدر هنگام ارز
  رند.يقرار گ

   يفن آور يينترنت و همگرايرشد ا -
  بنگاه كسب و كار يدگرگون -
   يوسته جهانيرشد اقتصاد به هم پ -

  بر دانش و اطالعات  يمبتن يرشد اقتصادها
  .يتاليجيظهور بنگاه د -

ن يان، كاركنان، تاميبا انجام كسب و كار هستند. رابطه شركت ها با مشتر يبا هم معنينترنت تقريامروزه شبكه و ا
د يتوان ين كننده نميك تامياست. شما به عنوان  يتاليجيل شدن به روابط دي، در حال تبديتداركات ين و شركاكنندگا

ف يتعر يتاليجيد يها ينكه خود را با فن آوريد مگر ايكار كن يمل يشتر خرده فروش هايا بيرز و يا سيبا وال مارت 
  د.يق دهيشده آن ها تطب

د يجد ينترنت و بازارهايز وجود دارد. ايرات در خود بنگاها نيي، تغيت رقابتيومز ع در بازرهايرات سرييدر كنار تغ
كسب و كار  يسنت يدن به انتقال مدل هايو سرعت بخش يسنت ينه و درآمد بنگاه هاير دادن ساختار هزييدر حال تغ

  هستند.

  شدن  يجهان
ا، به صادرات و واردات يدر اروپا و آس يصنعتشرفته يپ ير اقتصادهايكا و ساياز اقتصاد آمر يشيدرصد رو به افزا

االت متحده و يد شده در ايدرصد كاال و خدمات تول 25ش از ياعم از صادرات و واردات، ب يوابسته است. تجارت خارج
  دهد. يمانند ژاپن و آلمان را به خود اختصاص م يين مقدار در كشورهايش از ايب يحت

  ش اقتصاد اطالعاتيدايپ
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به  يصنعت يل شدن اقتصادهايبزرگ در حال تبد يصنعت ير قدرت هايه، ژاپن، آلمان و سااالت متحديا
ن تر ييبا دستمزد پا يد محصول، به كشورهايكه تول يبر دانش و اطالعات هستند در حال يمبتن يخدمات ياقتصادها

  باشند. يخلق ثروت م يدي، دانش و اطالعات اجزاء كل ين اقتصاديك چنيمنتقل شده است. در 

  يتاليجيش بنگاه ديدايپ
ن كنندگان و يان، تاميمهم سازمان با مشتر يبا همه روابط كارياست كه در آن تقر يبنگاه يتاليجيبنگاه د

، كه تمام سازمان يتاليجيد يق شبكه هايكسب و كار از طر ياصل يندهاير است. فرآيمس يتاليجيكاركنان به صورت د
  شوند. يوند داده است، انجام ميرا به هم پ يمتعدد يسازمان هاا يرا در برگرفته است و 

به هم مرتبط بوده و  يف و رفتارها اشاره دارد كه به طور عقالنياز وظا يكسب و كار به مجموعه ا يند هايفرآ
  دهند. يژه كسب و كار ، توسعه ميج ويد نتايتول يسازمان ها آن ها را در طول زمان برا

  ؟ستيستم اطالعات چيس
ف شود كه يبه هم مرتبط، تعر ياز اجزا يتواند به عنوان مجموعه ا يم ي، از نظر فن يستم اطالعاتيك سي

ع يره و توزي، پردازش، ذخيابيا بازي يك سازمان، جمع آوريو كنترل در  يم سازياز تصم يبانياطالعات را به منظور پشت
ه يران و كاركنان در تجزيبه مد ياطالعات يستم هايو كنترل، س ي، هماهنگ يم سازياز تصم يبانيكند. عالوه بر پشت يم

را در  يستم ها، اطالعاتين سيند. اينما يد كمك ميد محصوالت جديده و توليچيل مشكالت، تجسم موضوعات پيو تحل
 ييداده ها رامون در بردارد. منظور ما از اطالعات ،يط پيا در محيل مهم درون سازمان و يمورد افراد، مكان ها و مسا

  انسان ها درآمده است. يدار و قابل استفاده برا يمعن ياست كه به شكل

د كاالها و يل و توليل مسايه و تحلي، تجزيم سازيتصم ياز سازمان ها برايت، اطالعات مورد نيسه نوع فعال
، داده خام را از درون  ي. ورود ي، پردازش و خروج يت ها عبارتند از ورودين فعاليكنند. ا يد را فراهم ميخدمات جد

 يل ميتبد يخام را به شكل معنادار ين وروديكند. پردازش، ا يم يآن جذب و جمع آور يط خارجيا از محيسازمان و 
 ين اطالعات برايكه ا ييت هايا فعاليكه از آن استفاده خواهند كرد و  ي، اطالعات پردازش شده را به افراديكند. خروج

از دارند كه ين به بازخور نيهمچن ياطالعات يستم هايكند. س يآن ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت، منتقل م
  از دارند.يكه به آن ها ن يح مرحله وروديا تصحي يابيسازمان جهت ارز ياعضا يبه برخ يخروج عبارتست از بازگرداندن

  ستين ين فقط فن آوريا
كنند چون ارزش  يم يه گذاريسرما ياطالعات يستم هايو س ي، در فن آوركسب و كار يران و بنگاه هايمد

ن فرض يستم اطالعات بر ايك سي يا نگهداريجاد يم ايآورند. تصم يكسب و كار را به ارمغان م يبرا ياقتصاد يواقع
ه باالتر، به عنوان يسرمان بازگشت يگر، باالتر خواهد بود. ايد يها يه گذاريه آن از سرمايكه بازگشت سرما استوار است

گاه برتر يا احتماال به عنوان جايش خواهد داد) و يش درآمدها (كه ارزش سهام شركت را افزاي، افزا يش بهره وريافزا
  ان خواهد شد.يآورد.) ب يباالتر را در دارزمدت فراهم م يمشخص (كه درآمدها يشركت در بازارها

 يستم هايرود. س يبنگاه به شمار م يد ارزش برايتول يبرا يابزار مهم يتم اطالعاتيك سيگاه كسب و كار، ياز د
سازند كه  يكند، بنگاه را قادر م يمات بهتر كمك ميران در اتخاذ تصميكه به مد ين اطالعاتيق تامياز طر ياطالعات

  ش را كاهش دهد.ينه هايا هزيش داده يدرآمد خود را افزا
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  ياطالعات يستم هايابعاد س
  م.يكن ياطالعات را بررس يت و فن آوريريشامل: سازمان ها، مد ياطالعات يستم هايك از ابعاد سيد هر ييايب

  
  سازمان ها

ل موسسات يشركت ها از قب يبرخ يسازمان ها هستند. در واقع برا يك بخش اساسي، ياطالعات يستم هايس
ك سازمان عبارتند ي يديوجود نخواهد داشت. عناصر كل يچ كسب و كاري، ه يستم اطالعاتيك سياعتبار،  يگزارش ده

  است ها و فرهنگ.يكسب و كار، س يندهاي، فرآياز افراد، ساختار سازمان

 يرا آشكار م يم كار روشنيل شده اند. ساختار آن ها، تقسيمختلف تشك يسازمان ها از سطوح و تخصص ها
  كند.

شوند عبارتند از  يكسب و كار انجام م يكه توسط سازمان ها يف تخصصيا وظايكسب و كار  ياصل يكاركردها
  د)ينيرا بب 2 1(جدول  يو منابع انسان يو حسابدار يد ، مالي، ساخت و توليابيفروش و بازار

  كسب و كار ياصل يكاركردها 2- 1جدول 
  هدف  كاركرد
  يابيفروش و بازار
  ديساخت و تول

  يو حسابدار يمال
  يمنابع انسان

  كاالها و خدمات سازمانفروش 
  د كاالها و خدماتيتول
  سازمان ياسناد مال ينگهدار – يمال يها ييت دارايريمد
  كاركنان يو نگهدا يري، به كارگين، بهسازيتام

كسب و كار خود، هماهنگ م  يندهايق فرآيافته و از طريساختار  يق سلسله مراتبيك سازمان ، كا را از طري
دهد. سطوح باالتر  ين به باال قرار مييار ، از پايت و اختي، از مسئوليك ساختار هرميكند. سلسله مراتب، افراد را در ي

  است. ياتين تر، شامل كاركنان عملييو سطوح پا يو فن ي، حرفه ايتيريسلسله مراتب، شامل كارمندان مد

  تيريمد
شوند و  يكه سازمان ها با آن ها روبرو م ياريبس يها تيدن به موقعيت عبارتست از مفهوم بخشيريفه مديوظ

ط يكسب و كار را در مح يران، چالش هاي. مديحل مشكالت سازمان يبرا يعلم ين طرح هايو تدو يم سازيتصم
 يرا برا يو مال يكنند، و منابع انسان يبه آن چالش ها بنا م ييپاسخگو يرا برا يكند ، آن ها راهبرد سازمانيادراك م

  دهند. يص ميت، تخصيبه موقع يابيهنگ كردن كار و دستهما

د كاالها و ين بايش از اداره كردن آنچه از قبل وجود داشته است انجام دهند. آن ها همچنيب يد كاريران باياما مد
 يت، كار نوآوريريت مديمسئول يك بخش ضروريكنند.  يبازساز يسازمان را گاه يرا خلق كنند و حت يديخدمات جد

ت دوباره و يدر هدا يتواند نقش قدرتمند ياطالعات م يد گرفته شده است. فن آورياست كه از دانش و اطالعات جد
  فا كند.يدوباره سازمان ا يطراح

  يفن آور
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انه، ير است. سخت افزار راييدست و پنجه نرم كردن با تغ يران برايمتعدد مد ياز ابزارها يكياطالعات  يفن آور
انه، ياست كه شامل واحد پردازش را يستم اطالعاتيك سيت ها در يفعال ي، پردازش و خروجيورود يراب يكيزيابزار ف
باشد. نرم  يل با هم مين وسايمرتبط كردن ا يبرا يكيزيف يو واسطه ها يره سازيو ذخ ي، خروجيل متعدد وروديوسا

ستم يك سيسخت افزار را در  ياست كه اجزا يشده ا يزيو از قبل برنامه ر يجزئ يانه، شامل دستورالعمل هايافزار را
  كنند. ي، كنترل و هماهنگ مياطالعات

ك ياز شبكه هاست كه مال ين الملليب ينترنت ، شبكه اينترنت است. ايا، اين شبكه دنين و پركاربردتريبزرگتر
 يا به هم متصل ميدنست كشور در سراسر يش از دوينترنت، صدها هزار شبكه مختلف را از بيدارد. ا يو عموم يتجار

ا يمبادله اطالعات  ينترنت برايون نفر شاغل در بخش علوم، آموزش، دولت و كسب و كار از ايليم 900ش از يكند. ب
 يير است. اگر شبكه هايار انعطاف پذينترنت بسيكنند. ا يا استفاده مير سازمان ها در سراسر دنيبا سا يتعامالت كار

ت ادامه ينترنت به فعاليا يه بخش هايد، بقيستم به وجود آياز س ييدر بخش ها يرادياا اگر يا حذف شوند و ياضافه 
با استفاده از خطوط  يتواند به طور مجاز يانه مي، هر رايخاص ارتباطات و فن آور يق استانداردهايدهد. از طر يم

  نترنت متصل است ارتباط برقرار كند.يكه به ا يگريانه دي، با هر رايتلفن معمول

ران است يژه مورد توجه سازمان ها و مديشود به طور و يشناخته م» يوب جهان«نترنت ، كه با عنوان يخدمات ا
 يبا استانداردها يستمي، سيآورد. وب جهان يانجام كسب و كار فراهم م يرا برا ياريد بسياز آن جهت كه امكانات جد

باشد.  يشده م يط شبكه بنديك محيش اطالعات در ينما و ي، شكل بنديابي، بازيره سازيذخ يبرا يمورد توافق جهان
توانند به  يت شان مين صفحات وب بدون توجه به موقعيلم باشند. ايشن، صدا و فير، انمياطالعات، شامل متن، تصاو

كلمات و  يك كردن بر رويانه مشاهده شوند. با كلير صفحات وب مرتبط شوند و با هر نوع رايبه سا يكيصورت الكترون
 ي، برنامه ها يافتن اطالعات اضافي يد به صفحات مرتبط برايتوان يك صفحه وب، شما ميمشخص شده در  يدهايكل

 يستم هايانواع س يبرا يه ايتواند به عنوان پا يد. وب ميدر وب، وصل شو يشتر به نقاطيب يوندهايا پي ينرم افزار
  ن عمل كند.ينو ياطالعات

  يسازمانه يمكمل و سرما يها ييدارا
از بنگاه ها  يم چرا بعضيكند كه بدان ي، به ما كمك مياطالعات يستم هايس يتيريو مد ياز ابعاد سازمان يآگاه
 يبازگشت بر رو يآوردند . مطالعات بر رو يشان به دست م ياطالعات يستم هاياز س يج بهتريه، نتاينسبت به بق

در بازگشت  يدهد كه تفاوت قابل مالحظه ا ياطالعات نشان م يانجام شده در فن آور يها يه گذاريبازگشت سرما
كنند و مقدار يم  يه گذاريسرما يادياز بنگاه ها مقدار ز يكنند، وجود دارد برخ يافت ميكه بنگاه ها در يه ايسرما

به دست  يه كميكنند و بازگشت سرمايم  يه گذاريسرما ير بنگاه ها مقدار مشابهيآورند ، سا يز به دست مين ياديز
آورند ، در  يبه دست م ياديكنند و مقدار ز يم يكم يه گذاريگر سرمايد يبنگاه ها ين حال برخيآورند. در ع يم

 يه گذاريدهد كه سرما ين نشان ميآورند. ا يبه دست م يانجام داده و مقدار كم يكم يه گذاريگران سرمايكه د يحال
ان ين تفاوت در ميسبب ا يزيكند. چه چ ين نميرا تضم يه خوبيخود، بازگشت سرما ياطالعات به خود يدر فن آور

  بنگاه هاست؟

توانند  ينم يياطالعات، به تنها يفن آور يها بر رو يه گذاريمكمل نهفته است. سرما يها يپاسخ در مفهوم دارا
كننده در سازمان ها و  تيحما يرفتار يوه هايران را كاراتر كنند مگر آنكه با ارزش ها، ساختارها و شيسازمان ها و مد

ه يكسب ارزش از سرما يهستند كه برا ييها ييمكمل ، دارا يها ييمكمل همراه شوند. دارا يها يير دارايز ساين
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مكمل  يضرور يها يه گذاريازمند سرماينمونه به دست آوردن ارزش از خودروها ن ياز هستند. برايه مورد نياول يگذار
و كنترل راننده  ياستاندارد ساز يبرا يقانون يرگاه ها و ساختار نظارتين ها، تعمينزدر بزرگراه ها، جاده ها، پمپ ب

  هاست.

   ياطالعات يستم هايمعاصر به س يكرد هايرو
ل ين ها و وساينكه متشكل از ماشيهستند؛ با وجود ا يفن – ياجتماع يستم هاي، س ياطالعات يستم هايس

 يشندانه دارند تا موجب شود كه بدرستيو اند ي، سازمانياجتماع ياساس يهايه گذارياز به سرمايباشند، ن يم يكيزيف
  عمل كنند .

  يكرد فنيرو
ز يو ن ياطالعات يستم هايمطالعه س يبرا ياضيبر ر يمبتن ي، بر مدل ها ياطالعات يستم هايبه س يكرد فنيرو
م هستند يسه يكرد فنيكه در رو ييد دارد. رشته هايستم ها، تاكين سيا يرسم يت هايو قابل يكيزيف يبر فن آور

  ات.يق در عمليت و تحقيريانه ، علم مديعبارتند از : علم را

و  يره سازياثر بخش ذخ يحساب و روش ها ي، روش ها يريمحاسبه پذ يه هايوتر، به تحقق نظريعلم كامپ
د دارد. يت تاكيريمعمول مد يو كارها يم سازيتصم يت بر توسعه مدل هايريپردازد. علم مد يبه داده م يدسترس

ر حمل و نقل ، كنترل يبرجسته سازمان ها نظ ينه كردن مشخصه هايبه يبرا ياضيات، بر فنون ريق در عمليتحق
  نه تراكنش ها، متمركز است .يانبار و هز يموجود

  
  يكرد رفتاريرو
ا يل يعالباً محرك مسا ياطالعات يستم هايس يرد . در واقع فن آوريگ يده نميرا ناد ي، فن آوريكرد رفتاريرو

نش، ير در بييباشد. در عوض بر تغ ينم يفن يبر راه حل ها يكرد به طور كلين روياست. اما تمركز ا يموضوعات رفتار
  تمركز دارد. يت و رفتار سازمانيريمد يخط مش

  يفن -ياجتماع يستم هاين نوشتار: سيكرد ايرو

ر قرار يرا تحت تاث ياطالعات يستم هايت سي، واقعيكرد واحديچ رويكه هن باور رسانده است يتجربه ما را به ا
نه يدگاه، بهين دياست. در ا يا كامال رفتاري يبه ندرت كامال فن ياطالعات يستم هايا شكست سيت يدهد . موفق ينم

شود. اتخاذ  يم ياننه سازميد ، منجر به عملكرد بهيمورد استفاده در تول يو فن ياجتماع يستم هاينمودن هم زمان س
  اجتناب ورزند.  يكرد صرفاً فنيك رويكند تا از  يكمك م ياطالعات يستم هايستم ها به سيس يفن – يدگاه اجتماعيد

  تيريمد يدي: موضوعات كلياطالعات يتم هايچالش س

  ران وجود دارد.يپنج چالش مهم در مقابل مد
 يه گذاريرا از سرما يه خوبيشركت ها، بازگشت سرما: همه ياطالعات يستم هايدر س يه گذاريچالش سرما  - 1

ران با آن روبرو يكه امروزه مد يين چالش هاياز بزرگتر يكيكنند. واضح است كه  يافت نميدر ياطالعات يستم هايدر س
 يكرده اند بدست م ياطالعات يستم هايكه صرف س يينه هاياز هز يه معقوليا بازگشت سرماين است كه آيهستند ا
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ز است و پول يك چيد، يمحصوالت جد يل و نگهداريد، تحوي، توليطراح ياطالعات برا يد ؟ استفاده از فناورآورن
  . يگريز ديدرآوردن از آن ، چ

و  يواقع ياطالعات، بدست اوردن بهره ور يبهره بردن كامل از فناور ي: برا يچالش كسب و كار راهبرد - 2
جاد ياز به ايمجدد دارند . آنها ن ياز به طراحياز سازمان ها در واقع ن يارين كارآمد شده، بسير و همچنيرقابت پذ

كار و  يميد، كنار گذاشتن قواعد قديكسب و كار جد يت ، توسعه مدل هايريدر رفتار كارمندان و مد ياديرات بنييتغ
معنا  يسودها ييتنهاد به يجد يمنسوخ خواهند داشت. فن آور يسازمان يناكارآمد و ساختارها يندهايحذف كردن فرآ

  جاد نخواهند كرد. يكسب و كار ا يبرا يدار

خود تمركز داشت. با توجه  يبر حل مشكالت اطالعات يتي: در گذشته هر شركت  چند مليساز يچالش جهان - 3
 يت مركزيريمد يو شكست كنترل ها ينظم ين تمركز سبب بيان كشورها، ايم ياسيو س ي، فرهنگ يزبان يبه تفاوتها

 يجهان يد استانداردهاي، كسب و كارها با يتيوسته و چند مليبه هم پ ياطالعات يستم هايشد. به منظور توسعه س يم
كسب و كار فرا  يندهايجاد كنند و فرآيرا ا يچند فرهنگ يو گزارش ده يحسابدار يخود را توسعه دهند، ساختارها

  ند. ينما يرا طراح يتيمل

و  يمخابراط يله سخت افزار ، نرم افزار، شبكه هايشتر شركت ها به وسيات: باطالع ير ساخت فناوريچالش ز - 4
 ين بخش هايان آزاد اطالعات بير شده اند كه مانع جرين گيخته و ناسازگار زمياز هم گس ياطالعات يستم هايس

  باشند.  يمختلف سازمان م

را  يريچشم گ يا و اثر بخشيمزا ياطالعات يستم هايت و كنترل: گرچه سيت: چالش مسئولياخالق و امن - 5
افراد  يم خصوصيه حريدها علير تهديز بوجود آورده اند، نظيرا ن يديجد يسبب شده اند، چالش ها و مشكالت اجتماع

 ياصل ياز چالش ها يكيو حذف مشاغل.  يانه ايم رايانه، جرايمربوط به را ي، مشكالت و سالمتيت فكريو حقوق مالك
 يامدهايز پيو ن ياطالعات يستم هايس يمنف يامدهايكه به پ يآگاهانه ا يها يريم گيتصمت عبارت است از يريمد

  مثبت آن حساس باشد . 

 يد قدم هايهستند كه سازمانها با يروزمره ضرور يكسب و كار ، دولت و زندگ يآنقدر برا يستم ها اطالعاتيس
 يطراح يد به طوريبا ياطالعات يستم هايبردارند. س نان بودن آنهايت، صحت و قابل اطمين امنيتضم يرا برا يژه ايو

  ند آن را كنترل كنند.يداشته باشند و انسان بتوانند فرا يشوند كه امن باشند، عملكرد مطلوب

  با پاسخ: يحيسواالت تشر
  ست؟يت چيريفه مديوظ - 1

و  يم سازيشوند. و تصم يكه سازمان ها با آنها روبرو م ياريبس يت هايدن به موقعيعبارتست از مفهوم بخش
   يحل مشكالت سازمان يبرا يعمل ين طرح هايتدو

جاد خواهد كرد؟ ير ايير تغيك مديدر حرفه شما به عنوان  ITدهد چرا  يل وجود دارد كه نشان ميچهار دل - 2
  مهم هستند؟) ياطالعات يستم هاي(چرا س

   يت راهبرديفرصت و مز - د   يبهره ور - جكسب و كار     يربنايز -به   يت سرمايريمد - الف

  د؟يرا نام ببر ياطالعات يستم هايپنج چالش مهم س - 3
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  يساز يچالش جهان -ج  يچالش كسب و كار راهبرد -ب ياطالعات يستم هايدر س يه گذاريچالش سرما - الف
  تياخالق و امن -هاطالعات   ير ساخت فناوريچالش ز -د

  
  با پاسخ يسواالت تست

شوند  يكه سازمان ها با آن ها روبرو م ياريبس يت هايدن به موقعيعبارتست از مفهوم بخشت يريفه مديوظ - 1
  .يحل مشكالت سازمان يبرا يعمل ي......... و ........... طرح ها

  و كنترل   يم سازيتصم -ب      ن  يكنترل و تدو - الف
   نيو تدو يم سازيتصم -د    س  يو تدر يهماهنگ -ج

  معناست؟بازخور به چه  - 2
ح مرحله ورود كه به يا تصحي يابيسازمان جهت ارز ياز اعضا يبه برخ يعبارت است از بازگرداندن خروج - الف

  از دارديآنها ن
  كند يل ميتبد يخام را به شكل معنادارتر يورود -ب
  كند يكه از آن استفاده خواهند كرد منتقل م ياطالعات پردازش شده را به افراد -ج
  همه موارد -د

  است؟ ياطالعات يستم هايمهم س يك جزء چالش هايكدام - 3
   يچالش كسب و كار راهبر -ب                           يساز يچالش جهان - الف

   همه موارد -د   ياطالعات ير ساخت فناوريچالش ز -ج 

ف شود كه يبه هم مرتبط، تعر ياز اجرا يتواند به عنوان مجموعه ا يم ي، از نظر فنيستم اطالعاتيك سي - 4
 يع ميره و توزي، پردازش، ذخيابيا بازي يك سازمان، جمع آورياز .......... و ........... در  يبانيرا به منظور پشت ياطالعات

  كند.
     و كنترل يريم گيتصم -ب    نيكنترل و تدو - الف
  ن يو تدو يم سازيتصم -د    ن  يو تدو يهماهنگ -ج

  است؟ ياطالعات يستم هاير جزء ابعاد سيموارد زك از يكدام - 5
  همه موارد  -داطالعات       يفن آور -جت      يريمد -بسازمان      - الف
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  فصل دوم: 

  اطالعاتي در بنگاه هاي اقتصادي سيستم هاي

  

   

     irmgn.ir



 شکل کلی فصل :
 انواع اصلي سيستم ها در سازمان ها  -1

 سيستم ها از ديدگاه كار كردي  - 2

 يكپارچه سازي كاركردها و فرآيند هاي كسب و كار  -3

 فرصت ها و چالش ها و راه حل هاي مديريتي  -4
  

 انواع اصلی سيستم ها در سازمان ها :
  سيستم ها وجود دارد . به دليل وجود عاليق ، ويژگي ها و سطوح مختلف در يك سازمان انواع مختلفي از

 انواع خمتلف سيستم ها :
  سيستم ها به سه دسته اصلي تقسيم ميشوند :

 سيستم هاي سطح عملياتي  -1

 سيستم هاي سطح مديريتي  - 2

 سيستم هاي سطح راهبردي  -3
  

: با نگهداري اسناد فعاليت هاي پايه اي و تراكنش هاي سازمان مانند فروش ، دريافت ،  سيستم هاي عملياتي .1
از مديران عملياتي پشتيباني ميكنند هدف اصلي سيستم هاي اين سطح پاسخ دادن به پرسش هاي روزمره 

 ركنان مثال : سيستمي جهت رديابي ساعت هاي كاري كا –جريان تراكنش ها در داخل سازمان است رديابي 

: درخدمت نظارت ، كنترل ، تصميم گيري و فعاليت هاي اداري مديران مياني  سيستم هاي سطح مديريتي .2
به جاي اطالعات درباره عمليات ، گزارش هاي دوره اي فراهم ميكنند . برخي  ديرتي هستند سيستم هاي سطح م

كه نيازمنديهاي اطالعاتي آنها همشه از سيستم هاي اين سطح تمايل دارند تصميمات كمتر ساختار يافته اي 
 روشن نيست متمركز شوند .

هاي بلند مدت بنگاه و حتي ه : به مدت ارشد كمك ميكنيد تا به مسائل و رد سيستم هاي سطح راهبردي .3
 محيط بيروني ان بپردازند نگراني اصلي آنها تطبيق تغييرات محيط بيروني با قابليت موجود سازماني است . 

كاركردي اصلي سيستم هاي اطالعاتي  عبارتند از : فروش و بازاريابي ، ساخت و توليد ، مالي و چهار عرصه 
مديريتي  و عملياتي مخصوص به خود  –حسابداري در منابع انساني هستند كه هر عرصه كاركردي سح راهبردي 

  را دارد 
  ESS – MIS  - DSS  -  TPSچهار نوع اصلی سيستم های اطالعاتی :

: اين سيستم ها در سطح عملياتي سازمان كاربرد دارند يك سيستم  TPSهاي پردازش سيستم هاي  سيستم -1
پردازش تراكنش سيستمي رايانه اي شده است كه تراكنش هاي عادي روزانه را كه براي هدايت كسب و كار الزم 

ي كه از كار آفرين انها براي است اجرا و ثبت ميكند . اين سيستم ها براي يك كسب و كار حياتي هستند . به طور
چند ساعت ميتواند به مرگ يك بنگاه و شايد بنگاه هاي مرتبط با آن منجر شود مديران براي پايش وضعيت 

 توليد كننده اصلي اطالعات براي سيستم هاي ديگر ميباشد . PTSعمليات دروني و روابط بنگاه با محيط بيروني به 

  پنج دسته وظيفه ايTPS  : مالي و حسابداري   - 3ساخت و توليد  -2فروش و بازاريابي   -1وجود دارد  
  انواع ديگر سيستم هاي ويژه يك صنعت خاص   -5منابع انساني   - 4
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 MIS: اين سيستم ها در خدمت وظايف سطح مديريتي هستند .  Misسيستم هاي اطالعات مديريت  - 2

گزارش هاي مديريتي در دسترس انالين به عملكرد مجازي سازمان و سوابق تاريخي را فراهم ميكند . جهت 
به سوي رويداد هاي دروني است نه رويدادهاي محيطي . اين سيستم ها براي داده هاي خود به   MISگيري 

ب گزارش ارائه  ميشوند  كه فشرده شده و در قال  TPSسيستم پردازش تراكنش ها وابسته داده هاي حاصل از 
  توليد ميشوند . منظميدي نطبق برنامه ريزي  زمانب

:اين سيستم در خدمت سطح مديريتي سازمان هستند به مديرين كمك ميكند  DSSسيستم هاي تصميم  -3
مقادير زيادي از داده ها را به  DSSتا تصميم هايي بگيرند كه منحصر به فرد و به سرعت در حال تغيير هستند 

گونه خالصه ميكند تا تصميم گيران بتوانند به تجربه و تحليل آنها بپردازند . كاربران به طور مستقيم از اين 
  سيستم استفاده ميكنيد .

  : ESSسيستم هاي پشتيباني مديريت عالي  -4
هاي غير عادي ميپردازند كه نيازمند كاربران اين سيستم مديران ارشد سازمان ها هستند آنها به سيستم 

هم از داده هاي بيروني  هم  ESSارزيابي و بصيرت هستند زيرا هيچ رويه ي از پيش تعيين شده اي ندارند  ،قضاوت
استفاده مي كنند و پر اهميت ترين اين داده ها را براي  TPSو  MISاز اطالعات خالصه شده از درون سيستم 

  ند . مديران ارشد نمايش مي ده
دريافت كننده دادها از  ESSمنبع اصلي داده ها براي سيستم هاي ديگر است .  TPSرابطه سيستم ها با يكديگر 

  سيستم هاي سطح پايين تر است . انوا ديگر سيستم ها نيز داده ها را بخوبي با يكديگر مبادله مي كنند . 
 تقصيم بندی سيستم ها از ديدگاه کار کردی : 

، مسئول فروش محصوالت و خدمات سازمان  يابي: كار كرد فروش و  بازار فروش و بازاريابيسيستم هاي  1
است . بازار يابي با شناسايي مشتريان براي محصوالت يا خدمات بنگاه سرو كار دارد نيازهاي مشتريان را تعمين 
مي كند برنامه ريزي و توسعهد محصوالت و خدمات براي پاسخ گويي به نيازهاي آنها را انجام مي دهد و براي اين 

آگهي كرده و آنها را ترويج مي كند سيستم اطئالعاتي فروش و بازاريابي از اين فعاليت ها  محصوالت و خدمات
  پشتيباني ميكند .

بخش ساخت و توليد مسئول توليد واقعي كاالها و خدمات بنگاه است  :سيستم هاي ساخت و توليد - 2
برقراري اهداف توليد ، دريافت و انبار عه و نگهداري وسايل توليد سسيستم هاي ساخت و توليد با برنامه ريزي ، تو

  كردن مواد اوليه توليد ، برنامه زمان بندي تجهيزات ، وسايل ، مواد اوليه و نيروي انساني مورد نيازد سروكار دارند 
كاركرد مالي و مسئوليت اداره كردن دارايي هاي مالي بنگاه مانند   سيستم هاي مالي و حسابداري : -3

، سهام ها ،  اوراق قرضه  و سرمايه گذاري ها ديگر به منظور  بيشينه كردن بازگشت دارايي دارايي هاي نقدي 
  سرمايه بنگاه را برعهدا دارد . تامينهاي مالي و همجنين مسوليت 

كاركرد حسابداري مسئوال نگهداري و اداره كردن سوابق مالي بنگاه ، دريافت ها ، پرداخت ها ، استهالك ها ، 
  براي توجيح گردش نقدينگي در يك بنگاه است .فهرست حقوق 

  سيستم هاي منابع انساني : – 4
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و نگهداري نيرويي انساني است ، فعاليت هاي سيستم هاي منابع  كاركرد منابع انساني مسئول جذب ، توسعه
اد ها و لقوه حفظ سوابق كاركنان موجود و ايجاد برنامه براي توسعه استعداانساني شامل شناسايي كاركنان ب

  مهارت ها است .

 يک پارچه سازی کارکرد ها و فرآيندهای کسب و کار : 
 معرفی کاربردهای بنگاه اقتصادی 

: فرايندها ي كسب و كار به مجموعه اي از فعاليت هاي  فرآيند كسب و كار و سيستم هاي اطالعاتي -1
  منطقي و مرتبط براي انجام نتايج يك كسب و كار ويژه اشاره دارد .
 ويزگی های فرايند های کسب و کار : 

  راههاي منحصر به فرد كه طي آن سازمان ها مو مديريت اين فعاليت ها را هماهنگ كنند . الف)
  مزيت رقابتي كه براساس نو آوري و رقابت است  ب)
  نقاط ضعف بر اساس روش هاي قديمي است .  ج)

را پشتيباني ميي كند .و برخي ديگر چند وظيفه اي برخي از فرآيند هاي كسب و كار كاركردهاي اصلي بنگاه 
  هستند . مثل فروش ، بازاريابي ، ساخت ، تحقيق و توسعه .

برنامه هاي كاربردي بنگاه  سيستم هايي براي يكپارچه سازي فرآيندهاي بنگاه اقتصادي گسترده : - 2
  زمان طراحي شده اند .اقتصادي به منظور پشتيباني از يكپارچه گي و هماهنگي فرايند گسترده سا

 اقتصادی :  نگاهکاربردهای ب
I.  سيستم هاي بنگاه اقتصادي  
II. مين  ات هسيستم هاي مديريت زنجير  
III. مشتري  ابطهسيستم هاي مديريت ر  
IV. . سيستم هاي مديريت دانش  

كار هر كدام از اين برنامه هاي كاربردي بنگاه اقتصادي مجموعه اي مربوط به كار كرد ها و فرايند هاي كسب و 
  را براي باال بردن عملكرد سازمان به عنوان يك كل يكپارچه ميكند .

سيستم هاي بنگاه اقتصادي فرايندهاي كليدي كسب و كار كل  طرح كلي سيستم هاي بنگاه اقتصادي :  -3
يك بنگاه را بصورت سيستم نرم افزاري منفرد يك پارچه ميي سازد كه اجازه مي دهد اطالعات بدون وقفه در 
سراسر سازمان جريان يابد اين سيستم ها در وهله نخست بر فرايند هاي دروني تمركز دارند اما ممكن است شامل 

هايي با مشتريان و فروشندگان باشد . سيستم هاي بنگاه اقتصادي به عنوان سيستم هاي برنامه ريزي تراكنش 
  شناخته ميشود .  ERPمنابع بنگاه 

) بيشتر در  SCMطرح كلي سيستم هاي مديريت زنجريه تعمين : سيستم هايي مديريت زنجيره تعمين ( 
ينه كردن هكنند تا رابطه با تعمين كنندگان به منظور ب ارتباطاط بيروني متمركز هستند و به بنگاه كمك مي

برنامه ريزي ، منبع يابي ساخت و تحويل محصوالت و خدمات مديريت كنند . اين سيستم ها اطالعات در اختيار 
مين نوعي سيستم امين كنندگان هاي خريد ، توضيع كنندگان قرار مي دهند . سيستم هاي مديريت زنجيريه تات

  ني است .  كه جريان اطالعات را در سراسر مرزهاي سازماني خودكار مي كند . درون سازما

 ) :  CRMطرح کلی سيستم های مديريت رابطه مشرتی ( 
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سيستم هاي مديريت رابطه مشتري و بر هماهنگ ساختن همه فرايند هاي كسب كار شامل تعامالت بنگاه با 
 منظور بهينه كردن سود سهام ، رضايت مشتري و حفظ مشتريمشتريان خود در فروش ، بازاريابي و خدمات به 

مطلوب مشتري را از هنگام دريافت يك سفارش تا تحويل محصول از ابتدا تا انتها  CRMدارد سيستم  تمركز
  مراقبت مي كند .

 طرح کلی سيستم های مديريت دانش : 
آوري ميكند و در هر مكان و زماني كه سيستم هاي مديريت دانش همه دانش و تجربه مربوط در بنگاه را جمع 

  مورد نياز باشد آن را براي پشتيباني از فرايندهاي كسب و كار و تصميم هاي مديريتي قابل دسترسي مي سازد .
سيستم هاي مديريتي دانش فرايند هايي را براي ذخيره  سازي ، به دست اوردن ، توضيع كردن ، به كار گيري 

  پارچه ساختن سازمان پشتيباني ميكنند .دانش خلق دانش جديد و  يك

 فرصت ها ، چالش ها ، و راهلهای مديريتی :
براي  العاده  فرصت ها : كسب و كار با به كار گيري سيستم اطالعاتي در سراسر بنگاه با فرصت هاي فوق -1

  .مي شود  هدست يابي به سطوح باالتري از بهروري ، در امدها ، افزايش قيمت هاي سهام مواج
  چالش هاي مديريتي :  - 2

  : يكپارچه سازي و ديدن بنگاه به عنوان يك كل : 1.2
 اين سيستم ها در خدمت منافع شخصي در بنگاه بودند اما مي توانستند براي فراهم كردن اطالعات سراسري

  كه يك چالش است يكپارچه شوند .  بنگاه
از سيستم هاي موجود استفاده مي كنند و سيستم  : پرورش كاركنان و مديريت : آموزش دادن افرادي كه 2.2

  هاي جديد را ياد مي گيرند تبديل به يك چالش اصلي شده است .
براي سيستم ها : به دليل قدرت فن آوري  اطالعات و تقاضاها  ضا: محاسبه هزينه سيستم ها و مديريت تقا3.2

  اسر بنگاه پايين مي ايند .براي اطالعات و افزايش خدمات فن آوري ، هزينه اطالعات در سر
  اين سيستم ها  با هزينه كم و بهروري و بازدهي سرمايه گذاري بااليي دارند . 

  رهنمودهاي راهگشا : -3
  آموزش مديريت و كاركنان : آموزش زياد براي پشتيباني از سيستم هاي جديد مورد نياز است . 

وجود يك  طالعات مديريت كردن تقاضاي خدمات ا محاسبه هزينه ها و منافع سيستم هاي اطالعاتي :  براي
سيستم حسابداري ضروري است . روش هايي كه در صنعت خود و رقيبان استفاده مي شود بررسي شود به منظور 

  دليلي موجه بودجه هاي سيستم هاي اطالغاتي آنها . 
هايي استفاده مكند كه براي سيستم بايد براي مطالبه بودجه از قسمت ها ، بخش ها گروه هاي مختلف از روش 

  سيستم مفيد محصوب مي شود .
 :  تسواال

   .آنها را با يكديگر ارزيابي كنيد نقشي را كه انواع اصلي سيستم ها در يك كسب و كار ايفا مي كند و رابطه - 1
) مانند فهرست حقوق يا پردازش  TPSسيستم هاي سطحي عملياتي كه شامل سيستم هاي پردازش تراكنش ( 

سفارش هستند كه جريان عادي روزانه تراكنش ها را رديابي مي كند و براي هدايت كسب و كار ضروري هستند . 
ها و دسترسي به عملكرد جاري سازمان و سوابق تاريخي را براي  گزارش ) MISو  DSSسيستم هاي مديريتي ( 
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خالصه مي كنند و زياد تحليلي نيستند و  TPSاطالعات را از  MISسطح كنترل مديريتي فراهم مي آورد . سيستم 
هنگامي از تصميم هاي مديريتي پشتيباني ميكند كه اين تصميم ها  منحصر به فرد و به سرعت  DSSسيستم هاي 

به وسيله  ESSروني بيرون مي كشد سيستم هاي در حال تغيير بوده اطالعات را از منابع بيروني به خوبي منابع د
فراهم كردن داده هاي با اهميت بيشتر براي تصميم گيري مديران ارشد سطح راهبردي را پشتيباني مي كند . اين 

 MISها يك منبع اصلي داده ها براي سيستم هاي ديگر بويژه  TPSسيستم ها با يكديگر داده ها را مبادله مي كند  

  له نخست داده ها را از سيستم هاي سطح پايين دريافت ميكند . هها در و ESSتند هس  DSSو   ,
 

 سواالت تستی : 
  در چه سطحي از سطوح زمان كاربرد دارد ؟ ESSسيستم  -1

  ) سطح پردازش د                سطح راهبردي) ج) سطح عملياتي            ب) سطح مديريتي             الف
  چه ميباشد ؟ MISورودي هاي اطالعاتي در سيستم پردازش  - 2

  ) مدل هاي تحليلي و ابزارهاي تحليل دادها         ب  )  داده هاي انبوه       الف
   مدل هاي ساده) د           )  رويدادها        ج
  د ؟سيستم هاي اطالعاتي مالي و حسابداري در حساب هاي دريافتي سطح سازمان قرار دارن -3

  جو ب ) گزينه د               ) عملياتيج) مديريتي                       ب) راهبردي                الف
  تامين در كدام ارتباطات متمركز مي باشد ؟ نجيرهسيستم هاي مديريتي ز – 4

  سيستم هاي بيروني     ب)     ) سيستم هاي درون سازمانيالف
  ) سيستم بنگاه اقتصادي د    ) سيستم هاي نرم افزاري   ج
  سيستم هاي اطالعاتي از كاركردهاي اصلي گسب و كار كدام ميباشد ؟ - 5

  ) عمليات انحصاري   د) فرصت ها           ج) مديريت و برنامه ريزي               ب                ) ساخت توليدالف
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  فصل سوم: 
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  فصل چهارم: 

  بنگاه ديجيتالي : كسب و كار الكترونيك و تجارت الكترونيك        
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  مقدمه : 
ست لذا قصد يده نيپوش يآن بر كس ييروزمره انسانها  كارآ ينترنت در زندگيتوجه به نقش كارآمد اامروزه 

  آن پرداخته شود . يح محاسن و عملكردهايبرآنست تا نسبت به تشر

  نترنت :يا يف فناوريتعر
باشد ين كاربران و سازمانها ميه بيا چند سويهر گونه ارتباطات دو  يبرقرار يبرا يمجاز يينترنت فضايا يفن آور

د مبادالت و يكرد جدينترنت با رويا است .ك يتجارت الكترون ير ساخت اصليل شدن به زيكه بسرعت در حال تبد
د يد از كسب و كار را پديجد يل نموده است و مدلهايتبد ينترنتيد به تجارت ايكرد جديبا رو يتجارت را از حالت سنت

  شكل انتقال اطالعات متحول نموده است . ريياقتصاد را با تغ يايدن يآورده  و فضا

  نترنت : يا يمحاسن فناور
 يموسسات و ... توام با استانداردها –شنهاد نمودن آن به كاربران ينه تر و پيآسانتر و كم هز يجاد راههايا - 1
  . يجهان

 كوچك و بزرگ . يحذف و كاهش واسطه ها و دالالن در مراودات تجار - 2

 با سرعت باال . يتيچ گونه محدوديساعته و بدون ه 24در دسترس بودن آن بصورت  - 3

 ش باال .مبادله و فرو ينه هايكاهش هز - 4

 كاهش عدم تقارن اطالعات . - 5

 اجناس . ينه واقعيمشخص كردن هز - 6

 ه .يه اطالعات مفصل و پرماينه تهيكاهش هز - 7

 افزودن به ارزش افزوده محصوالت و خدمات . يبرا ييجاد راههايا - 8

  :     ينترنتيكسب و كار ا يمدلها
جاد و يارزش افزوده به محصوالت و خدمات اد مانند افزودن يجد يكند تا از راههاينترنت به شركتها كمك ميا

  جذب سود بپردازد .
  گوناگون . يت هايق سايم از طري: فروش محصوالت بطور مستق ين مجازيتريو  - الف 
داران و فروشندگان يت كردن  خريا هدايغات و يمت محصول را فراهم و با تبليكارگزار اطالعات : اطالعات و ق - ب 

  دهد .يش ميسود سهام را افزا
  ن .يق پردازش آناليدر پول و زمان از طر ييكارگزار مبادله : صرفه جو -ج 
  د و فروش محصوالت .يخر يبرا يتاليجيط دين : محيبازار آنال  -د 
  . يتاليجيد يق محتوياز طر يي: درآمد زا ين كننده محتويتام  –ز 

 قيكند و از طريو شركتها و موسسات فراهم مافراد  ين را براين : خدمات آنالين كننده خدمات آناليتام  –ك 
  كند .يد ميغات درآمد توليا تبليآبونمان 
  ن جهت افراد .يآنال يارتباطات و مالقاتها ي: برقرار يجامعه مجاز  –ل 
  كند .ين ميگر تاميو خدمات د يتخصص يه ورود به وب را همراه با محتويدرگاه : نقطه اول  – ي
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  م  :يوب و مفاه
رد . وب كار يگيار كاربران قرار مين چند منظوره در اختيتريك ويكه بصورت  ين الملليست بيوب شبكه ا ف :يتعر

  كند .يار آسانتر ميبر اطالعات بس يع اطالعات و خدمات مبتنيمجدد و توز يو بسته بند يگردآور يشركتها را برا

  ك :يتجارت الكترون
نترنت يا – يوتريكسب و كار كامپ ياست و از تراكنشها يكيالكتروند و فروش كاالها بصورت يند خريف : فرآيتعر  

  كند .ياستفاده م يتاليجيد يشبكه ا يها يگر فناوريو د

  ك  :يتجارت الكترون يدسته بند
داران يمحصوالت و خدمات به خر ي: شامل خرده فروش B2Cك موسسه با مصرف كننده يالف : تجارت الكترون

  منفرد است .
  ان موسسه ها است .ي: شامل فروش كاالها و خدمات در م  B2Bك موسسه با موسسه يالكترونب : تجارت 

م مصرف كنندگان به مصرف ي: شامل فروش مستق  C2Cك مصرف كننده با مصرف كننده يج : تجارت الكترون
  گر است .يد كنندگان

  بالگ ها  :
 يبرا يعموم يك بالگ واژه ايظاهر شده اند .  يابيبازار يبر وب برا يمبتن يگر از ابزارهايد يكيبالگ ها بعنوان 

ان يد به مردم و مشتريه كردن اطالعات درباره محصوالت و خدمات جديارا يتر برا يشخص ياست . بالگ ها راه بالگ
  كنند .يمورد انتظار فراهم م

  ك  :يپرداخت در تجارت الكترون يستم هايس 
 يكياكترون يه صورت حسابهايپرداخت و ارا يستمهايس  - 6    .     يكارت اعتبار - 1
 ."ر ير به نظينظ "پرداخت  يستمهايس  - 7  .            يتاليجيپول نقد د - 2
 .               يكيالكترون يچكها - 8  .        يكيف پول الكترونيك - 3

 .                            "تراز انباشته  " يتاليجيستم پرداخت ديس - 4

 ."ارزش اندوخته  "پرداخت  يستمهايس - 5

  نترانت   :يا
Ĥورند كه در آن يبوجود م يهمكار يط هايجاد محيا يرا برا يغن ياز ابزارها ينترانت مجموعه ايف : ايتعر     

 يگر بر رويكديده ها بپردازند و بطور مشترك از اطالعات استفاده نموده و با يتوانند به تبادل ايك سازمان مي ياعضا
 يبهبود هماهنگ ينترانت ها برايآنها كار كنند .بنگاهها از ا يكيزيشترك بدون درنظرگرفتن محل فم فيو تكال پروژه ها

  كنند .يخود استفاده م يكسب و كار داخل يندهايان فرآيم

  كاربرد :
جهت  يشتريكسب و كار در حال ظهور هستند كه به سازمانها قدرت ب يكاركرد ينترانت ها در همه عرصه هايا

  دهند .يرا م يكيكسب و كار  بصورت الكترون يند هاياداره  فرآ

     irmgn.ir



  :  يتجارت  مشاركت
ان را توانا يكسب و كار و مشتر يو شركا يك بنگاه تجارين يب ياست كه تعامل مشاركت يتاليجيك مجموع دي

  سازد .يم

كبار در داخل مشاهده شده بودند يرا كه  ييندهايداده ها و فرآ – يكند تا جامعه مشاركتينترنت كمك ميا يفناور
  بگذارد . به اشتراك

  نترنت : يا يفناور يفرارو يفرصت ها و چالشها
 فرصتها :

 يتاليجيد ياز فناور يمختلف به منظور بهره بردار يكسب و كار ها يرا برا يفوق العاده ا ينترنت فرصتهايالف : ا
  جاد كرده است .يا

 ييش كارآينه ها  افزايق كمك كردن به بنگاه ها جهت كاهش هزياز طر ينترنتيكسب و كار ا يت مدلهايب : تقو
  ان .يد و محكم كردن  روابط با مشتريتول

 چالشها : -2

  ك .يتجارت الكترون يكسب و كار برا يند هايفرآ يجهت توانا ساز يسازمان ير راه كارهاييالف : تغ
  افته است .يهم استحكام ن ك هنوزيتجارت الكترون يو امن برا يط قانونيب : مح

  

  

  :  يحيسوال تشر
بوده است .  امروزه سودمند يزندگ يچگونه برا يدر حالت كل ين فناوريد ايان كنينترنت بيا يف فناوريضمن تعر

  د .يان كنيرا ب ين فناوريا يفرارو ياز چالشها يكين يهمچن

 شركتها و سازمانهاست كه شكل –ن افراد يارتباطات چند جانبه ب يبرقرار يبرا يمجاز يينترنت فضايا : پاسخ
 يايكار دن د از كسب ويجد يجاد مدلهايل نموده و با ايتبد ينترنتيبه تجارت ا يمبادالت و تجارت را از حالت سنت

نست كه هنوز يا يفناور نيا يفرارو ين چالشهاير شكل انتقال اطالعات متحول نموده است. از مهمتريياقتصاد را با تغ
  افته است .يك استحكام نيتجارت الكترون يو امن برا يقانون يطيمح

  
  : يسواالت تست

 باشد ؟ ينترنت نميا يل از محاسن فناوريك از موارد ذيكدام - 1

   يمبادالت تجار ينه هايالف : كاهش هز
  اجناس ينه واقعيب : مشخص ننمودن هز

  توام با سرعت باال تيساعته و  بدون محدود 24ج : در دسترس بودن 
  د : كاهش عدم تقارن اطالعات
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 ست ؟ين ينترنتيكسب و كار ا يل جزء مدلهايك از موارد ذيكدام - 2

  يالف : درگاه                                                    ب : جامعه مجاز
  بورس د : بازار ن                                                يج : بازار آنال

 يزيشتر طرح ريب ييبر چه مبنا ينترنتيا يكسب و كار توسط فناور يمدلها ينحوه دگرگون - 3
  ده است ؟يگرد

  نترنت رابطه عمق و سطح اطالعات را دگرگون كرده است .يالف : ا
  ده اند .يد در كسب و كار عرضه گرديجد يب : راهها

  ح است .يصح  "ب  "و    "الف  " ينه هايج : گز
  ده اند .يه مبادالت حذف گرديواسطه ها در كل د : تمام

 است ؟ يتجارت مشاركت ياير از مزايك از موارد زيكدام - 4

  سازد .يان را توانا  ميكسب و كار و مشتر يو شركا يك بنگاه تجارين يب يالف : تعامالت مشاركت
  د .ينماين كنندگان كمك مين ساخت و تاميب : به رابطه ب

  د .ينما ينم يبه تجارت مشاركت ينترنت كمكيا يج : فناور
  ندارد . يدخل و تصرف يو ارتباط يمشاركت يز ابزارهاينترنت در تجهيد : ا

 نديو فرآ يداخل يهايت و هماهنگيرينترنت در مديا يل كننده فناوريتسه يل نقشهايك از موارد ذيكدام - 5
  است ؟ يكسب و كار برون سازمان

  د.ينمايجاد ميا يمشاركت يطهايامور و استفاده مشترك از اطالعات مح يهماهنگ ينترانت و اكسترانت برايالف : ا
كسب و كار فراهم  يندهايان فرآيم يدن به هماهنگيبهبود بخش يرا برا ينه ايكم هز ينترانت ها راهايب : ا

  كنند.يم
 يسازمانها گرين كنندگان و ديتام –ان يكسب و كار مشترك با مشتر يندهايفرآ يج : اكسترانت ها به هماهنگ

  كنند .يكمك م يرونيب
  د : همه موارد فوق  .
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  فصل پنجم: 

  اداره كردن بنگاه ديجيتالي
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 موضوعات اخالقي و اجتماعي در شركت هاي ديجيتالي

شاياني نموده و از طرفي نيز سبب بروز دردسرهاي شده امروزه فن آوري ديجيتالي به پيشرفت اجتماعي كمك 
  .معرفي فن آوري اطالعاتي جديد اثر موجي دارد وموضوعات جديد اخالقي،اجتماعي و سياسي را بهمراه دارد .است

  ابعاد اخالقي اين موضوعات عبارتند از: 
 حقوق اطالعات و الزامات آن 

 حقوق مالكيت و الزامات آن 

 ت زندگيكيفيت سيستم و كيفي 

 پاسخگويي و كنترل 

  گرايش هاي كليدي فن آوري كه پاسخگوي داليل وجود تنش هاي اخالقي هستند عبارتنداز
 افزايش قدرت محاسبات 

 كاهش سريع هزينه هاي ذخيره سازي 

 پيشرفت در فنون تجزيه و تحليل داده ها 

 پيشرفت شبكه و اينترنت 

  اصطالح شرح حال نويسي:
براي تركيب نمودن  داده هاي جمع آوري شده از چندين منبع و ساخت پرونده هاي الكتريكي استفاده از يارانه ها 

سبب قدرتمند  "NORAاگاهي از ارتباطات پنهان داده ها"فن آوري جديد تحليل داده ها  از اطالعات منفصل افراد .
با يكديگر بمنظور يافتن اطالعات  شده شرح حال نويسي ميشود كه تهيه اطالعات افراد از منابع مختلف و تركيب انها

  مي باشد NORAجديد( پنهان)از جمله وظايف 

  ويژگي هاي انتخاب اخالقي:
 مسئوليت:يعني پذيرش پرداخت هزينه هاي تصميم گيري 

 پاسخگويي :يعني وجود سازكارهايي كه مشخص مي كند شخص تصميم گيرنده مسئول است 

  قوانيني وجود داردكه به  افراد اجاره مي دهد تا زيانهاي وارد شده  تعهد: مشخصي سازمانهاي سياسي كه درآن
 به آنها ، توسط  افراد ويا سازمان ديگر را جبران شود

  فرآيند تجزيه و تحليل موضوعات اخالقي:
 تعيين واقعيت و تشريح آنن 

 تعريف تعارضات وشناسايي ارزش برتر آن 

 شناسايي ذي نفعان 

 شناسايي گزينه هاي منطقي 

 پيامدهاي احتمالي گزينه هاي شناسايي شده 

  .دستورالعمل هاي اخالقي تعهداتي هستندكه متخصان فن خودشان را با عاليق عمومي جامعه تطبيق ميدهند
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  حريم خصوصي :
البته محيط كار نيز جزء   حق افراد در تنها بودن ،آسوده از كنترل يا مزاحمت ديگر افراد و يا سازمان خصوصا دولت

  .خصوصي مي باشد كه توسط پيمانكار نقض مي شودحريم 

امروزه اينترنت چالش هاي زيادي را براي حريم خصوصي افراد ايجاد نموده و سازمانها با نرم افزارهاي مانند كوكي 
  .و... وارد حريم خصوصي افراد شده و اطالعات آنها را ذخيره و استفاده مي نمايند

  ا حفظ نمود؟؟چگونه مي توان حريم خصوصي افراد ر
 (پيمان حريم خصوصي اينترنتي) با تصويت قوانين 

  استفاده از راه حل هاي فني مانندP3P 

  چگونه حقوق مالكيت افراد حفظ مي شود؟
بطور كلي مي توان حقوق مالكيت افراد را با تدوين و رعايت قوانيني مانند اسرار تجاري،حق انحصاري اثر، قانون 

  حق امتياز حفظ نمود

: هر محصول فكري كه براي هدف تجارتي استفاده مي شود را مي توان بعنوان يك اثر تجاري طبقه  تجارياسرار
قانون حق . هدف از قوانين حق انحصاري اثر تشويق خالقيت و ابداع مي باشد. بندي نمود مانند يك فرمول شيميايي

ضعف قانون انحصار اثر از ايده هايي كه در . كندانحصاري اثر از نسخه برداري كل و يا قسمتي از يك اثر مراقبت مي 
بطور كلي مفاهيم و . وراي كار پنهان مي باشد محافظت نمي كند بلكه تنها جلوه ان ايده در كار مورد حمايت مي باشد

ه قانون حق امتياز به مالك بقانون حق امتياز:. انديشه ها و ايده ها به وسيله قانون حق انحصار اثر حراست نمي شود
هدف اين قانون اطمينان به . سال از انديشه هايي كه در پس يك اختراع قرار دارد ، حق استفاده  مي دهد20مدت 

نقطه قوت اين قانون حمايت  ديگر استفاده كنندگان از كار با اجازه دارنده انحصار مخترعان بمنظور دريافت مزاياي مالي
  .م افزاري و حق انحصار استاز مفاهيم و انديشه ها و ايده ها ي برجسته نر

  كيفيت داده ها
  .معمولي ترين علل شكست سيستمهاي تجاري كيفيت داده هاست

  كيفيت سيستم يعني كيفيت دادها.

  پيامدهاي اجتماعي منفي سيستمها
  قدرت توازن:باپيدايش سيستمهاي كامپيوتري قدرت در سطوح پايين متمركز شده است و از حالت تمركز خارج

 شده است

  سرعت تغييرات: باپيدايش سيستمهاي كامپيوتري سرعت تغييرات زياد و زمان واكنش در برابر تغييركم شده
 است بطوريكه  قبل از پاسخگويي به تغيير قبل ، تغييرجديدي ممكن است ايجاد شود

  ازمحل حفظ مرزها: باپيدايش سيستمهاي كامپيوتري حفظ مرزها كم رنگ شده بطوريكه كه كاربران در خارج
 كار در كنار خانواده به كار خود مشغولند

  وابستگي و آسيب پذيري: باپيدايش سيستمهاي كامپيوتري وابستگي به اين سيستمها زيادشده و با پيدايش
 انواع اين سيستمها الزم است استانداردهايي نيز براي نظارت برعملكرد هاي آنها تدوين گردد
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  رايانه اي يعني انجام عمل غيرقانوني با استفاده از يك رايانه يا برعليه يك جرائم و سوءاستفاده رايانه اي:جرم
 سيستم رايانه ديگر ، هرچند ممكن است اين اعمال غير قانوني نباشد اما غير اخالقي است مانند هرزنامه ها

  اري جاري سازي فن آوريهاي نوين: اين فن آوري ها هرچند ممكن است سبب بهبود سيستم گردد اما بيك
 نيروي كار را بهمراه دارد

  سوال تشريحي
  ابعاد اخالقي يك جامعه اطالعاتي كدامند؟

پنج بعد اخالقي در يك جامعه اطالعات وجود دارد كه موضوع هاي اخالقي ، اجتماعي و سياسي رابهم گره مي  
ويي و كنترل ، كيفيت سيستم و زندكه عبارتند از : حقوق اطالعات و الزامات آن ، حقوق مالكيت و الزامات آن ، پاسخگ

  كيفيت زندگي 

 

  سواالت تستي
  ؟نمي باشد)كدام گزينه گرايش هاي كليدي فن اوري كه پاسخگوي داليل وجود تنش هاي اخالقي هستند 1

   افزايش هزينه هاي ذخيره سازي) ب        )افزايش قدرت محاسباتالف
  نترنت) پيشرفت شبكه و ايد      ) پيشرفت در فنون تجزيه و تحليلج

  ..................تطبيق مي دهند؟ )دستورالعمل هاي اخالقي تعهداتي هستند كه متخصصان فن خودشان را با2
   عاليق عمومي جامعه) ب        )پيشرفت تكنولوژيالف
  ) نيازهاي اجتماعيد        ) مسئوليتهاي اجتماعيج

  ) چگونه مي توان حريم خصوصي افراد را حفظ نمود؟3
  ) استفاده ار راه حل هاي فني ب        قوانين) با تصويب الف
  ) هيچكدامد           2و  1گزينه  )ج

  ؟دهد، حق استفاده ميسال از انديشه هايي كه در پس يك اختراع قرار دارد20)........... به مالك به مدت 4
  قانون حق امتيازب)          )اسرار تجاريالف
  3و  2و  1)گزينه د        )قانون حق انحصاري اثرج

  ؟از تدوين قانون حق انحصار اثر ................. مي باشد )هدف5
   تشويق خالقيت و ابداع) ب    )دريافت مزاياي مالي استفاده كنندگان از اثرالف
  3و2و1)گزينه هايد        )حراست از مفاهيم و انديشه هاج
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  : ششمفصل 

  كاربرد سيستم هاي بنگاهي و يكپارچگي فرآيند كسب و كار
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سيستم ها
سيستم هاي بن
جموعه اي از
لي،منابع انسا
حنوه کار
ن نرم افزار،د
ماهنگي و كنت
رخي از فرآيند
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ت سازمانها مي
يتوانند فرهنگ
عمليات ک

 

 

س
تام
كس
س
س
مج
ما
حن

اين
هم
بر

س
و
ا
س
تا

مي
س
س
مي
ع

     irmgn.ir



 

 

سازمان به طور اثربخش تري به سفارشات مشتريان براي  فروش و تداركات، توليد، فرآيند هاي مالي،با يكپارچه كردن 
محصوالت جديد را پيش بيني و آنها را با صرف هزينه و زمان كمتري توليد و  محصوالت و اطالعات پاسخ مي دهد،

  كند. سپس توزيع مي
 اطالعات سطح سازمان براي هببود تصميم گريي

 سيستم هاي بنگاهي، روش انجام كارها استاندارد مي شود و مديريت ارشد آسان تر مي تواند در هر لحظه،با وجود 
  نحوه اجراي واحد سازماني خاصي را پيگيري كند.

 (SCM)سيستم هاي مديريت زجنريه تأمني
ردي نظير توانايي ايجاد و به انجام و اجراي سفارش محدود نمي شود بلكه به مسائل راهب امروزه مديريت زنجيره تأمين،

  تحويل محصوالت جديد يا توانايي ايجاد و پياده سازي مدل هاي كسب و كار جديد نيز مرتبط ميشود.
 زجنريه تأمني

تبديل مواد اوليه به كاالي در جريان ساخت و سپس كاالي ساخته  زنجيره تأمين،شبكه اي است جهت تهيه مواد اوليه،
نمايندگي هاي خرده  وسايل حمل و نقل، مراكز توليد، واحدهاي ساخت، اين شبكه، مشتريان.شده و توزيع آن در ميان 

موارد اوليه و اطالعات زنجيره تأمين در دو جهت جريان  كند.جريان وجوه، فروشي و مشتريان را به هم مرتبط مي
تداركات و توليد سازمان گذر مي دارد.جريان كاالها و خدمات بصورت مواد اوليه خام آغاز ميشود و از ميان سيستم 

  كنند تا به خريداران ميرسند.اقالم برگشتي در جهت مخالف از خريدار به فروشنده جريان دارند.

                                             ËûÑ™⁄ß ‡û≈ ‚ ôûó‚ öflflŒ º Íü· É‚öflflŒ öÎ÷· É ‚öflflŒ › Î⁄mÉ

سفارش ها ، درخواست هاي برگشتي ، تعمير و درخواست هاي خدمات ، پرداخت ها  

تامين كنندگان  
3اليه 

تامين كنندگان  
2اليه 

تامين كنندگان  
  1اليه 

جريان رو به پايين  

  
 فرآيندهاي زجنريه تأمني

  فرآيندهاي اصلي زنجيره تأمين عبارتند از:برنامه ريزي،منبع يابي،توليد،تحويل و ارجاع.
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 اطالعات و مديريت زجنريه تأمني

اگر يك توليد كننده،درباره اينكه دقيقاً مشتريان چه تعداد كاال ميخواهند،چه زماني سفارش مي دهند و محصوالت در 
به موقع با بهره وري چه زماني ميتواند توليد شود،اطالعات كاملي داشته باشند،اين امكان وجود دارد تا راهبرد تحويل،

  باال اجرا شود.
 کاربردهاي مديريت زجنريه تأمني

هدف اصلي سيستم هاي مديريت زنجيره تأمين،قابل رؤيت بوذن اطالعات ارتباطات باز و سريع و به اشتراك گذاشتن 
  اطالعات در ميان اعضاي زنجيره تأمين مي باشد.
افزاري براي كمك به طرح تجاري زنجيره تأمين (برنامه ريزي زنجيره نرم افزار زنجيره تأمين،ميتواند يا بصورت نرم 

  و يا بصورت نرم افزاري براي كمك به اجراي مراحل زنجيره تأمين (اجراي زنجيره تأمين) طبقه بندي شود. تأمين)
  قابليت هاي سيستم برنامه ريزي زنجيره تأمين    

را انتخاب كنيد كه به بهترين شكل، سطح مطولب خدمت به مشتري يك طرح اجراي زنجيره سفارش برنامه ريزي سفارش : 
  را باتوجه به حمل و نقل موجود و محدوديتهاي ساخت برآورده مي كند.

هماهنگي، زمانبندي بر مبناي تغيير عوامل را فراهم مي آورد نظير سفارش هاي برنامه ريزي ساخت و زمان بندي پيشرفته: 
تجهيزات، يا قطع عرضه، برنامه زمان بندي، زمان بندي شغل را براي فرآيند ساخت و تداركات تامين كننده  قطعزمان  مشتري،

   ايجاد مي كند.
پيش بيني هاي تقاضا را براي تمامي واحدهاي كسب و كار ايجاد مي كند و از ابزارهاي آماري و   روش طرح ريزي تقاضا : 

   ود.هاي پيش بيني كسب و كار استفاه مي ش
حركت داخلي، خارج از مرز مواد و محصوالت را رديابي و تحليل مي كند تا اطمينان حاصل شود كه طرح ريزي حمل و نقل : 

   مواد و كاالهاي ساخته شده در زمان درست به مكان صحيح با هزينه حداقل تحويل داده مي شود.
دقيق محصوالت به مشتريان را از طريق ارائه اطالعات مشروح فروشندگان را قادر مي سازد تا زمان تحويل تعهدات سفارش : 

  به موقع در مورد جايگاه سفارش از طريق موجود بودن مواد خام و موجود در براي توليد و محموله بيان كنند.
   زيرمجموعه هاي نهايي مورد نياز براي ساخت هر محصول نهايي را سازماندهي مي كند.توليد نهايي:
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   اجزا را هماهنگ مي كند طوريكه انبارها با حجم كمي از موجودي باقي مي ماند.تامين مجدد: 
فرآيند حمل و نقل كاالها را از توليدكننده تا مراكز توزيع كننده به مشتري نهايي هماهنگ مي كند، دسترسي مديريت توزيع: 

   مشتري به محموله ها و داده هاي تحويلي را فراهم مي آورد.
   انتقال كاالهاي مرجوعي يا محصوالت مجدداً توليد شده را پيگيري مي كند.توزيع برعكس: 

  
 ارزيابي عملکرد زجنريه تأمني

معيار هاي استاندارد مهم براي اندازه گيري عملكرد زنجيره تأمين شامل ميزان توانايي پاسخگويي به سفارش ها در 
  بيني زمان چرخه براي منبع يابي و ساخت يك محصول مي باشد. زمان مقرر،زمان متوسط تحويل سفارش،صحت پيش
 مديريت زجنريه تأمني و اينرتنت

اينترانت

برنامه ريزي
و زمان بندي 

موجودي

حمل و نقل

پردازش سفارش خريد

توليد

خرده فروشانتوزيع كنندگان

مشتريان 

تأمين كنندگان

خدمات تداركاتي

  
مي توانند در ابزارهاي مديريت زنجيره تأمين مبتني بر وب به منظور همكاري آنالين استفاده  شركاي كسب و كار،

  جهت بررسي ميزان سفارش مشتريان استفاده كنند. وب،نمايندگان فروش مي توانند از  كنند.
 مسائل جهاني زجنريه تأمني

زنجيره هاي تأمين جهاني،نوعاً با مشاركت كشورهاي گوناگون زيادي در فاصله هاي جغرافيايي بيشتر،نسبت به زنجيره 
  هاي تأمين بومي و محلي گسترش ميابند.

 پاسخ کارآمد به مشرتيزجنريه هاي تأمني تقاضا حمور:از ساخت تا 
نشأت ميگرفت.در اين مدل، توليد بر  push-basedدر گذشته سيستم هاي مديريت زنجيره تأمين از مدل رانشي 

  اساس پيش بيني تقاضاي محصوالت انجام مي شد.
كه به پيروي كند.اين مدل  pull-basedامروزه با استفاده از وب،مديريت زنجيره تأمين مي تواند از يك مدل كششي 

يك مدل تقاضا محور يا ساخت براي سفارش معروف است،ابتدا مشتري سفارش مي دهد و سپس سازمان بر اساس اين 
  سفارش توليد مي كند.
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Push – based Model

تأمين  
كننده

توليد 
كننده

توزيع 
كننده

خرده 
فروش مشتري

خرده مشتري
فروش

توزيع 
كننده

توليد 
كننده

تأمين 
كننده

Pull – based Model

     
       ه خالص "نه آنچه را كه مي سازيد بفروشيد  فروشيد بسازيد، آنچه را كه مي "وت هاي ميان اين مدل ها با شعاراتف

  شود. مي
 زجنريه تأمني اينرتنت حمور آينده

زنجيره تأمين اينترنت محور آينده شبيه به يك سيستم عصبي ديجيتالي عمل مي كند.ارتباطات چند جهتي را در 
ميان سازمان ها،شبكه هاي سازمان ها و بازارهاي الكترونيك ايجاد ميكند كه شبكه هاي داخلي شركاي زنجيره تأمين 

  مي توانند موجودي ها،سفارش ها و ظرفيت ها را تنظيم و تعديل كنند. فوراً
 ارزش جتاري سيستم هاي مديريت زجنريه تأمني

با اجراي يك سيستم مديريت زنجيره تأمين شبكه اي و يكپارچه،سازمان ها مي توانند عرضه و تقاضا را با يكديگر 
ا بهبود دهند،زمان ارائه محصول به بازار را سرعت يكسان كنند،سطوح موجودي را كاهش دهند،خدمات تحويل ر

بخشند و از دارايي ها به طور كارآمدي استفاده كنند.سازمان هايي كه در مديريت زنجيره تأمين برتري دارند،در نرخ 
باالي رشد ارزش محصوالتشان نيز مشهور و شناخته شده هستند.سيستم هاي زنجيره تأمين مؤثر،عملكرد سازماني را 

  دهند: عرصه اي زير ارتقاء مي در
  )بهبود خدمات مشتري و نمايندگي1
  )كاهش هزينه2
  )به كارگيري پول نقد3
 سيستم هاي مديريت ارتباط با مشرتي 

اساس رقابت،از سازماني كه بيشترين كاالها و خدمات را مي فروشد به سازماني كه مشتري را تحت تملك خود درمي 
  ط مشتري با ارزش ترين دارايي سازمان محسوب مي شود.آورد،تغيير كرده است و ارتبا

 مديريت ارتباط با مشرتي و مديريت ارتباط با شرکا
مديريت ارتباط با مشتري ،هم يك رشته تجاري و هم يك رشته فن آوري است كه ارتباط با مشتري را مديريت مي 

  كند تا درآمد ،سود آوري،رضايت مشتري و حفظ مشتري را بيشينه كند.
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) از داده ها،ابزارها و PRMمديريت ارتباط با مشتري با شركاي سازمان هم،امتداد ميابد.مديريت ارتباط با شركا(
سيستم هاي يكساني نظير مديريت ارتباط با مشتري در جهت باال بردن همگاري ميان يك سازمان و شركاي فروش 

  استفاده مي كند.
PRM  اطالعات و توزيع داده هاي مربوط به مشتريان،يكپارچگي در قيمت براي سازمان و همكارانش تبادل مبادله

  گذاري،ترفيع قيمت،وضعيت سفارش و مجود بودن سفارش را امكان پذير مي سازد.
  

 کابرد هاي مديريت ارتباط با مشرتي
دآوري آنان سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري با ارائه اطالعات و ابزارهايي براي جذب مشتري و افزايش دوره سو

، داده هاي مشتري را از كل سازمان جمع آوري،يكسان سازي و تحليل CRMبراي سازمان،طراحي شدند.سيستم هاي 
  مي كند و سپس نتايج را در سراسر بنگاه توزيع مي كند.

  نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري
ته تحليل مي كنند،و به ساير كاربردهاي اصلي اين نرم افزارها،داده ها را با استفاده از ابزرهاي گزارش دهي پيشرف

  سازمان مانند مديريت زنجيره تأمين و سيستم هاي بنگاهي مرتبط مي كنند.
مرتبط مي شود سر و كار دارد.مانند   CRMبا مسائل كاركنان كه به شدت به  "مديريت ارتباط با كاركنان"نرم افزار

  ت بر مبني عملكرد،و آموزش كاركنان.تعيين اهداف،مديريت عملكرد كاركنان،جبران خدم
سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري،نوعاً نرم افزار و ابزارهاي آناليني را براي فروش،خدمت به مشتري و بازار يابي 

  ارائه مي كنند.قابليت هاي اين نرم افزارها به شرح زير مي باشد:
  يافت مي شود  CRMه در محصوالت نرم افزاري مهمترين قابليت هاي فرآيندهاي فروش،خدمات و بازاريابي ك
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اين طرح فرايندي را نشان مي دهد كه طي آن بهترين اقدام براي ترويج وفاداري مشتري از طريق خدمت به مشتري 

  توسط نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري طرح ريزي مي شود.
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  تمامي كاربرد هايي كه ما شرح داديم يا از جنبه هاي عملياتي و يا تحليلي مديريت ارتباط با مشتري پشتيباني مي 

عملياتي شامل كاربرد هاي برخورد با مشتري نظير ابزارهايي براي ماشيني كردن نيروي فروش ، مركز  CRM كند.
تحليلي نيز شامل كاربرد هايي مي شود كه  CRM بي مي شود.تلفن و پشتيباني خدمات مشتري و اتوماسيون بازاريا

عملياتي ايجاد شده اند را تحليل مي كند تا اطالعاتي به منظور  CRM داده هاي مشتري كه از طريق كاربرد هاي 
  عملكرد كسب و كار فراهم بياورد.  بهبود مديريت
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تحليلي  CRMوظائف عملياتي CRMوظائف 

بخش بندي كردن مشتري توسعه راهبردهايمديريت عمليات 

مشتري توسعه نمودارهايبازاريابي الكترونيك

تحليل سود آوري مشتريمديريت حساب و تماس

تحليل سود آوري محصو لمديريت رهبري

خريد و پس از خريد شناسايي فرصت هاي در طولبازاريابي تلفني 

بهترين كانالهاي بازاريابي ، خدمت ، و فروش براي هرگروه مشتري انتخابفروش تلفني

فروش ، پيش بنيي ميزان تقاضا شناسايي روندها در چرخهفروش الكترونيك 

بر مبناي كانالهاي ارتباطي و فعاليت خدمت از طريق خط توليد تحليل تكرار راه كار خدمت ، سطوح خدمتفروش زنجيره اي

تحليل راهنمايي هاي توليد و نرخ هاي تبديلزنجيره اي ارسال خدمت

بهره وري نمايندگي فروش و نمايندگي خدمت مشتري تحليلتوجه به مشتري

مشتري   شناسايي دغدغهمديريت قرارداد

  
 مديريت ارتباط با مشرتيارزش جتاري سيستم هاي 

مي توانند درآمد فروش را با شناسايي سودآورترين مشتريان و واحدها و  CRMاطالعات از طريق سيستم هاي 
  متمركز شدن بازاريابي بر آنان افزايش دهد.
 CRMامهيت ارزيابي عملکرد 

، مستلزم آن است كه اهداف عملياتي و مالي و معيارهاي استاندارد به طور واضح در ابتداي  CRMپياده سازي موفق 
پروژه تعريف شوند تا بتواند پياده سازي ها را ارزيابي كند. معيار هاي استاندارد براي مديريت ارتباط با مشتري شامل 

  ان نگراني هاي مشتريان مي شود.هزينه هر راهنمايي ، هزينه هر فروش ، تعداد مشتريان تكراري و ميز
  مي باشد كه بيانگر تفاوت ميان درآمد و هزينه بازاريابي است. "دوره سود آوري مشتري "از ديگر معيار هاي مهم 

 روند يکپارچه سازي بنگاه
ن امروزه كسب و كارها به دنبال ميزان بيشتري از يكپارچگي فرآيندهاي چند وظيفه اي هستند.كسب و كارها همچني

مي خواهند از طريق كاربرد هاي بنگاهي ،وب سايت ها و ديگر فن آوري هاي يكپارچه سازي به ارزش بيشتري دست 
  يابند.

 گسرتش نرم افزار بنگاهي
نرم افزار بنگاهي ، نسبت به ساير سيتم ها منعطف تر و توانمند تر شده است . فروشندگان اصلي نرم افزار بنگاهي ، 

را براي مديريت ارتباط با مشتري ، مديريت زنجيره تأمين ، پشتيباني تصميم ، و ديگر وظايف  نرم افزار تانمند وب
  كسب و كار توسعه داده اند.

 يريت فرآيند کسب و کاردخدمات و م

     irmgn.ir



 

 

سازمان ها به يك طرح ميريت فرآيند كسب و كار ، و نرم افزار كاربردي يكپارچه سازي نياز دارند كه بخش هاي 
هم مرتبط مي كند. مديريت فرآيند كسب و كار روشي براي پاسخ به نياز سازمان در تغيير فرآيندهاي كس متعدد را به 

  و كار به طور مستمر و رقابتي باقي ماندن مي باشد.
 فرصت ها ، چالش ها و راه کارهاي راه حل هاي مديرييت

دارند و هنگامي كه اين يكپارچگي تحقق  براي سازمان ها امري حياتي است كه بدانند به چه ميزان يكپارچگي نياز
يافت سازمان به چه شكلي در مي آيد. اگر مديران چالش را بشناسند و بتوانند با آن ها برخورد كنند ، اين سيستم ها 

  مي توانند ارزش زيادي ايجاد كنند.
 فرصت ها

تغيير كند تا از اين سيستم ها بتوان سازمان ها مي بايستي به طور واضح درك كنند كه كسب و كارشان چگونه بايد 
  به شكا اثر بخشي استفاده كرد.
 چالش هاي مديرييت

دشواري  چنين سيستم هايي داراي چالش هاي چندگانه اي هستند : هزينه باالي مالكيت ، تغيير سازماني شديد و
  طبق آن برنامه ريزي كنند.كسب ارزش راهبردي. مديراني كه از اين چالش ها آگاه هستند در آغاز مي توانند بر 

 باال بودن هزينه کل مالکيت
خريد و پياده سازي سيستم هاي بنگاهي ، مديريت زنجيره تأمين و سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري بسيار 

وره ، گران و پر هزينه است. هزينه كل  پياده سازي شامل ابزارهاي سخا افزار ، نرم افزار و پايگاه داده ها ، دستمزد مشا
  بربار قيمت خريد بسته نرم افزاري باشد. 6يا  5هزينه هاي پرسنل و آموزش مي باشد كه ممكن است 
 نيازمندي هاي تغيري سازماني

تغييرات بنيادي در روش فعاليت كسب و كار نيز نياز  هسيستمهاي بنگاهي نه تنها به تغييرات فن آوري عميق بلكه ب
  طرز چشم گيري تغيير ميكنند همانطور كه ساختار و فرهنگ سازماني تغيير مي كنند.ه دارند. فرآيندهاي كسب وكار ب
 درک ارزش راهربدي

سيستم هاي بنگاهي هماهنگي و تصميم گيري متمركز را ترويج مي كند كه ممكن است بهترين روش براي عمليات 
  برخي از سازمان ها باشد.

 رهنمود هاي راهگشا
تم هاي بنگاهي به طور مناسب كار كنند و تمام اعضاي سازمان بايد در آن مشاركت تالش زيادي الزم است تا سيس

  داشته باشند.
 نگاهي به اهداف و کسب و کار

مديران بايد قبل از خريدن هر نرم افزاري ، اهداف كسب و كار را بشناسند. با شناسايي فرآيندهاي كليدي كسب و 
اين كه چه مقدار از اين فرآيند ها  بايد با استفاده از يك سيستم بنگاهي كار، سازمان تالش مي كند تا بهبود يابد و 

  تغيير يابد ، همواره بايد در گام نخستين قرار بگيرد.
 توجه به داده ها و مديريت داده ها

سازمان هايي كه سيستم هاي بنگاهي را پياده سازي مي كنند ، بايد تعاريف سازمان گستري را از داده ها توسعه 
دهند. درك و شناخت نحوه استفاده از داده ها توسط سازمان و چگونگي به كار گرفتن داده ها در مديريت ارتباط با 

  مشتري ، مديريت زنجيره تأمين يا سيستم بنگاهي تالش تحقيقاتي در مقياس وسيعي را مي طلبد.
 مسئوليت مديريت ارشد و پشتيباني کارکنان
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اطمينان از اين كه تغييرات مورد نياز سيستم هاي بنگاهي با تمام سازمان انطباق و  پشتيباني از مديريت ارشد براي
سازگاري دارد امري حياتي مي باشد. افراد ، تمايل بيشتري  به داشتن مسئوليت هاي شغلي دشوار و تغيير روش كاري 

  خود دارند.البته اگر مديريت ارشد محكم و استوار پشت اين تالش ها قرار بگيرد.
 آموزش و يادگريي

 سيستم كه بگيرند ياد بايد مديران. باشد مي ضروري موفق اطالعاتي سيستم سازي پياده براي همواره ، آموزش
 ياد دقيقاً بايد كاركنان ، دهد تغيير را استفاده مورد اطالعات و سازماني ساختار ، كليدي فرآيندهاي تواند مي چگونه
 دارد سازمان بر تأثيري چه شود مي استفاده كه زمان هر و كند مي پشتيباني آنان كار از چگونه سيستم كه بگيرند

 
 سواالت تستی

  كدام فرآيند از فرآيند هاي اصلي زنجيره تامين محسوب مي شوند -1
  همه موارد –د             توليد  -ج     منبع يابي  –ب     برنامه ريزي  –الف           

 عملكرد سازمانيرادر كدام عرصه ها ارتقاء ميدهندسيستم هاي زنجيره تامين موثر ؛  -2

  بهبود خدمات مشتري و نمايندگي –الف 
  كاهش هزينه  –ب 
          بكارگيري پول نقد –ج 
  همه موارد  -د

3-  Crm  وprm   به ترتيب چيست 

  مديريت ارتباط با شركاء  –مديريت ارتباط با مشتري  –الف 
  مديريت ارتباط با مشتري -ماشيني كردن نيروي فروش  –ب 
  مديريت ارتباط با مشتري - مديريت ارتباط با شركاء  -ج 
  ماشيني كردن نيروي فروش - سيستم هاي بنگاهي  –د 

 بياتگر چيست  "دوره سودآوري مشتري  " -4

  تفاوت تعداد مشتريان تكراري و هزينه بازاريابي –الف 
  هاي مشتريان و هزينه هر راهنمايي تفاوت ميزان نگراني –ب 
  تفاوت ميان درآمد و هزينه بازاريابي –ج 
  تفاوت تعداد مشتريان تكراري و هزينه هر فروش  –د 

  چالشهاي مديريتي سيستم هاي بنگاهي چيست -5
  درك ارزش راهبردي –ب     باال بودن هزينه كل مالكيت –الف 

  همه موارد –د     نيازمندي هاي تغيير سازماني –ج 

 سوال تشريحی
 چگونه صورت مي گيرد (SFA))   ماشيني كردن نيروي فروش 1

     irmgn.ir



 

 

. چنين نرم افزاري مي تواند اطالعات مربوط به خريدهاي قبلي مشتريان خاص را نگهداري كند تا به فروشنده در      
، با به اشتراك گذاشتن اطالعات مشتريان ميان واحدهاي  CRMارايه پيشنهادات فروش كمك كند . نرم افزارهاي 

جديد و حفظ مشتريان  فروش ، بازاريابي و تحويل ، سبب كاهش هزينه فروش و همچنين هزينه جذب مشتريان
  قديمي مي شود . 
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  فصل هفتم: 

  دانش در شركت هاي ديجيتاليمديريت 
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  ت دانش:يريچشم انداز مد
رشد  يدولت يو حت يخصوص يشركت ها ياست كه در نرم افزارها ياز موضوعات يكيت دانش،يريمد يها ستميس
ن نرم يه ايكه فروش كلير نرم افزارها بوده در حالين ساين رشد در بيعتري%) داشته كه سر35(حدود ساالنه  يريچشمگ

  % در نظر گرفته شده است.6افزارها ساالنه تنها 

  است. يسازمان يستم هايله سيع و تعامالت انجام شده به وسياز وقا يانيجر : ف دادهيتعر

 يعني يل است. در واقع آگاهيدر حل مسا يكاركنان دانش يات شخصيو تجرب يتفكرات جمع : يف آگاهيتعر
  م.يقرار ده، كجا و چطور دانش را مورد استفاده يك

است كه در  يعيادراك از وقا ياست. دانش نوع يو جمع يدو جنبه فرد يدانش در سازمان دارا : ف دانشيتعر
شركتها  يات تجاري،تجربيهم وجود دارد كه در كتابخانه ها تحت عنوان مقاالت علم يدانش يدهد وليدرون افراد رخ م

شود و در يده مينام دانش خاموشگرفته و مستند نشده است  يكه در اذهان كاركنان جا يمستند شده است. دانش
 شود.يده مينامدانش آشكار  مقابل دانش مستند شده،

  ت دانش:يابعاد اهم
باشد. يه نمين بازگشت سرمايشامل قوان يكيزيف يها يياست و همانند دارا نامشهود شركت ييداراك يدانش .1

  .از دارد ين يسازمانل داده به اطالعات و دانش به منابع يتبد

دانستن  يعنيع است. دانش يوقا ييا آشكار باشد. دانش چرايتواند خاموش يو م دارد ي.دانش اشكال مختلف2
  ه ها، دانش شامل هنر، تجربه و مهارت است.ياز رو يرويپ يچگونگ

ع است ياز وقا ياست كه حالت چسبنده دارد. دانش ، درك يو جمع يدو جنبه فرد يو دارا گاه دارديدانش جا.3
  است. يو شخص يذهن يكه شامل مدل ها

ط دانستن زمان مناسب اجرا يبه شرا يو بستگ يينه اجرايبه زم ي. دانش بستگاست يبيو ترك ييدانش اقتضا.4 
  و مهمتر از آن مراحل انجام كار دارد.

شده و  يزير برنامه يهات يق فعاليدق يريق آزمون و خطا اندازه گيسازمانها از طر :يف معرفت سازمانيتعر
كنند كه بازتاب تجربه يجاد ميرا ا يتازه ا يو استاندارد ها ياتيعمل يه هاي، رويط به طور كليان و محيبازخورد از مشتر
  ند.يگو "يمعرفت سازمان"ند را ين فرايشان است كه ا

  ت دانش شامل:يريره ارزش مديزنج
 يريع و بكارگيره، توزيجاد، ذخيل ايكسب وكار در سازمان ها ازقب يند هاياز فرا يت دانش : به مجموعه ايري.مد1

  ند.يدانش گو

ك يق كرد. ياتشان تشويتجرب يت دانش، كاركنان را به مستند سازيريستم موفق مدين سيدانش: اول يري.فراگ2
  از دارد.يان و ... ني، مشترييافته از فروش، درآمد، دارايسازمان  ي، به داده هايستم دانشيس
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 يره سازيگاه را با ذخين پايت اسناد بزرگتريريگاه داده است كه مديجاد پايا يدانش: عموما به معنا يره سازي.ذخ3
  كند.يجاد مياز اسناد ا يمجموعه ا

جه انفجار دانش و انتشار اطالعات يو.... نت يفور يام هاي، پيكيالكترون ي، نامه هايورود ي.انتشار دانش: درگاه ها4
  گذاشتند اضافه شد.يكه اسناد، داده ها، جداول و اطالعات را به اشتراك م يادار يستمهايها به س يفناورن ياست. ا

 يزيسازمان چ ينباشد به ارزش ها يل ،كاربرديران با مسايكه در مواجه شركت ها و مد ي.كاربرد دانش: دانش5
كسب  يندهايت، فرآيريمد يبرا يقدامات كاربرد، شامل ايديكل يكاربرد يستمهايه سيد بر پايكند. دانش باياضافه نم

  ن كنندگان منابع باشد.يان و تاميان مشتريو كار و ارتباطات م

  ت دانش:يريستم مديانواع س
، ياقتصاد يت دانش در بنگاههايريستم مديت دانش وجود دارد: سيريمد يستم هايس ياساساً سه نوع اصل

  هوشمند. يكاردانش و روشها يستمهايس

، تالش كل بنگاه يكپارچه سازيآن  ياهداف كل : ياقتصاد يت دانش در بنگاه هايريستم مديالف) س
ت دانش در بنگاه يريمد يستم هايباشد. در س يم يتاليجيع و استفاده از دانش دي، توزيره سازي، ذخيجمع آور يبرا

  درك انواع مختلف دانش وجود دارد كه: يبرا يسه شكل اصل ياقتصاد

باشد و  يافته در سازمان ميا جلسات  ساختار يو گزارشات  ي، متنيشامل اسناد رسم : افتهيدانش ساختار .1
  ن اطالعات و قابل دسترس ساختن آنها در كل سازمان است.يا  يآن  سازمانده يمشكل  اساس

، ي، پست صوتيكيالكترون يافته اند مثل نامه هايكه كمتر ساختار ياطالعات : افتهيمه ساختار يدانش ن.2
  اعالنات است. ي، بروشورها و تابلوهايتاليجيد يدئوها، عكسهايو

وجود ندارد و دانش در ذهن افراد  ياز اسناد رسم يچ نوعيكه ه يشامل موارد : يشبكه دانش يستم هايس.3
  شود.يآنهاست و از نوع دانش خاموش است و به ندرت نوشته م يات شخصيگرفته و تجرب يجا

ت و يريمد يباشد و برايك مكان مجزا ميدر  يو خارج يداخل ياز دانش ها يمجموعه اف انبار دانش: يتعر
  جاد شده است.يكارآتر سازمان ا يريبكارگ

ت دانش يري، به اشتراك گذاشتن و مديجمع آور يبرا يطيك مخزن اسناد و محيدرابتدا  :يف دانش جهانيتعر
  است.

  
  مه كردن يو ضم يدانش: طبقه بند يسازمانده
كه دانش  يباشند. هنگام يقابل دسترس يدانش و اطالعات است تا براحت يدسته بند يبرا ييالگو يطبقه بند

جاد شده اند با ين هدف ايا يبرا ييشوند.عموماً برچسبها يمه مياطالعات الزم ضم يشود اسناد با تمام يم يطبقه بند
  شوند. يم يابيوب باز يستم برمبنايدر س يبراحتله آن اسناد يكه بوس ينام زبان برجسته ساز
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ن و يكه دانشمندان و مهندس ييستم هايمخصوص و س ي( دفاتركار :(KWS)كار دانش يستم هايب) س 
قت يحق -يتجسم سه بعد- (CAD/CAM)انهيبه كمك را يطراح- كنديرا در خلق دانش كمك م ير كاركنان دانشيسا

  ).يه گذاريدفتر سرما - يمجاز

است كه به خلق  يشامل محققان، طراحان، دانشمندان و مهندسان  يكاركنان دانش :يكاركنان دانشف يتعر
  پردازند.يم يدانش و اطالعات سازمان

  كنند: يم يدارد باز ياتيت حيران اهميسازمان و مد يرا كه برا يديسه نقش كل يكاركنان دانش

، علوم، تفكرات يخارج ، در حوزه فن آور يايدن به روز نگه داشتن دانش سازمان هم زمان با توسعه آن در - 1
  و هنر. ياجتماع

 موجود. يرات آن و فرصت هاييط و تغيسازمان با در نظر گرفتن مح ين داخليدمت كردن به عنوان مشاورخ - 2

 يپروژه ها يت و ارتقايجاد خالقيجهت ا يكنندگان سازمان يابير و ارزييمل كردن به عنوان عامالن تغتا - 3
 ر.ييتغ

ژه كاركنان يو يازهايدارند كه بازتاب ن ياتيكاردانش خصوص يستمهايس كاردانش: يستمهايس يهايازمندين
 يليتحل يك پرقدرت، ابزارهايهمچون گراف ياز كاركنان دانشيمورد ن يتخصص يد ابزارهايستمها باين سياست. ا يدانش

  باال هستند. يازمند قدرت محاسباتينستمها ين سيت اسناد را ارائه دهند. ايريو مد يارتباط يو ابزارها

 يادياز به صرف زمان زيخواهند بدون نيكه م يكاربر را به اطالعات يدسترس :كاربر پسند يف واسطه هايتعر
  كند.يبه دست آورد را، فراهم م

  كاردانش  شامل: ياصل يكاربرد ينرم افزارها
را  يادينه دارند و زمان زيه مشخصات طرح، هزيدر ته ييكه تواناCAD انه: ماننديبه كمك را يطراح يستم هايس - 1

  كنند. يم ييصرفه جو
 يستمهايار فراتر از سيم هستند كه بسيو ترس يه سازيت تجسم، شبيقابل يكه دارا يقت مجازيستم حقيس - 2

CAD يبرا يقت مجازيحق يكنند. نرم افزارهايدر آموزش علوم و كسب و كار فراهم م ييايكنند و مزايعمل م 
  كنند. ياستفاده م (VRML)  "يقت مجازيحق يزبان مدل ساز"بنام  يخود از استاندارد يهانج يكاربر

نترنت است كه يا يدر شبكه جهان يسه بعد يمدل ساز ياز ابزارها يمجموعه ا :يف زبان مدل سازيتعر
شده قرار  يه سازيشب يواقع طيكند تا كاربران را در مح ير و اصوات را سازماندهيتصاو ييا نمايتواند انواع گوناگون پويم

  كند.ينترنت پرسرعت كار ميو با ا يوتر خانگيك كامپيگاه مستقل است كه با يك پايدهد و 

و  يفور يلهايجهت تحل يبخش مال ين سخت افزارهايشرفته تري: كه امكان استفاده از پيه گذاريدفاتر سرما - 3
  كند.يت سبد سهام را فراهم ميريمد
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ها درقلمرودانش، استخراج  يريم گيو كاربرددانش در تصم يالگوساز يبرا يي(ابزارها : هوشمند يج) روشها
 يو واسطه ها يكيتم ژنتيده، الگوريچيبرمورد، منطق پ يخبره، استدالل مبتن يستم هاي،  سيعصب يدادها، شبكه ها

  هوشمند هستند.) 

  هوشمند در سازمان شامل: يانواع روش ها
  .يعصب يخبره و شبكه ها يستمهاي، سيهوش مصنوع

 يهوش مصنوع -1 (Artificial  Intelligence): له آن به يرا كه سازمان به وس يهوشمند يروش ها
دارد و  يكم يريند كه انعطاف پذيدهد را گويشتر گسترش ميب يگاههايپردازد و آنرا به پا يم يدانش فرد يجمع آور

افتن راه حل يدار ساختن دانش خاموش و يپد يرسد و از آن برايهوش انسان نم يست و به پاين يبطور گسترده كاربرد
  شود.يژه استفاده ميده و ويچيل پيمسا يها

كند و  يدار ميو ب يات افراد جداسازيدانش خاموش را از تجرب :(Expert System)خبره يستمهايس - 2
ف يشوند و وظايش از چند هزار دستور را شامل نميبن او را ندارد و عموماً ياديك فرد متخصص و درك اصول بنيوسعت 

افته در سازمان يساختار  يها يريمگيدر تصم يدهد. امروزه به طور گسترده ايانجام م يمحدود را در زمان كمتر
سازد ينه ها متوازن ميرا در برابر هز يشنهاديپ يستم خبره منافع حاصل از پروژه هايك سيشود. ياستفاده م

  شوند. يدانش خاموش استفاده م يجهت جمع آور يده منطقيچيستم پيو س يمورد ييپاسخگو يبطورخالصه برا

حل  يخبره اغلب برا يستم هايآن كمتر است . س يريده تر باشد انعطاف پذيچيستم بزرگتر و پين سيهر چه ا
ضابطه  10000تا  200تواند شامل يستم خبره ميشود. هر نرم افزار سيو مشخص شده استفاده م يمشكالت طبقه بند

 "پس -اگر"نامند. مدل  يم گاه دانشيپاشود را يخبره استفاده م يستم هايله سيكه به وس يباشد. مدل دانش انسان
 يرد و مجموعه ايگيشود، اگر شرط درست باشد اقدام صورت ميم يك شرط بررسيك برنامه استاندارد است كه در آن ي

  ستم خبره است.يك سي يسيط برنامه نوي، محيدانش باشد. كالبد هوش مصنوعگاه يك پايتواند ين ضوابط مياز ا

ند كه معموال دو يگاه دانش را گويان پايجستجو در م يمورد استفاده برا يراهبردها  :ف موتور استنتاجيتعر
  :شودينه استفاده مين زميراهبرد در ا
i. كه توسط كاربر وارد  يبا اطالعاتن جستجو موتور استنتاج يدر ا:"رو به جلو يره ايزنج" يجستجو

مناسب است كه  ين راهبرد هنگاميكند و ايكند و بر اساس آن، ضوابط مورد نظر را جستجو ميشده آغاز م
  ه درست باشد.يشرط اول

ii. ه آغاز يك فرضيگاه  دانش با يره راهبرد جستجو در پاين زنجيدر ا:"رو به عقب يره ايزنج" يجستجو
  .د شودييا تايه رد يابد تا فرضي يادامه م شود وبا پرسش از كاربريم

ه شده يارا يافراد خبره كه به صورت مورد يتجربه ها ) :CBRبر مورد( ي: استدالل مبتنيهوش سازمان
مشابه برخورد كرد از آنها استفاده  يها يژگيبا و يشوند تا هرگاه كاربر به مورد تازه ايره ميگاه داده ذخيك پاياند در 
ص يآن توان تشخ يهايژگيگر ويشود و از ديش و گسترش داده ميدانش  به صورت مداوم توسط كاربران پاالن يكند و  ا

  دهد.  يه ميارا يشنهاديكند و راه حل پيم يابيدا و ارزيپ يه مورد قبليرا شب ياست كه مورد يآن در زمان
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، يذهن يرا با استفاده از ارزشهاق ير دقيو غ يم كليتواند مفاهياست كه م يروش :يده منطقيچيپ يستم هايس
ه دهد و ير ارايف و همان را بصورت چند ضابطه  انعطاف پذيخاص را توص يده هايپد يدر قالب ضوابط در آورد و حت

 يستم براين سيه دهد. از ايمشكل بود، راه حل ارا "پس -اگر "به آنها در اشكال ساده  ييكه پاسخگو يليمسا يبرا
  شود.ياستفاده م يريمگيتصم يت هايمحدود و يكيزيكنترل ابزار ف

شوند و در حجم يكه كمتر درك م يده، جهت حل مشكالتيچيپ ياز آن در مدل ها :يعصب ي.شبكه ها3
است كه به دنبال  يشامل سخت افزار و نرم افزار يعصب يشود. شبكه هاياز اطالعات پنهان شده استفاده م يميعظ
بطور مداوم با  كه حس كننده و پردازش كننده است يگروه ها ياديتعداد ز يدارا ستمين سيد از مغز انسان است. ايتقل
ه پردازش يك اليو  يه خروجيك الي، يه وروديك اليوجود دارد كه از  ياز شبكه عصب يگر در ارتباط هستند. نوعيكدي

كنند كه با ين نميندارند و تضمه شده يارا يراه حل ها يرا برا يحاتيستمها توضين سيل شده است، ايكننده پنهان تشك
  ه داده اند.ين راه حل  را ارايا همواره بهتريرسند يم يه به راه حل مشابهياول يهمان داده ها

از راه  يادي) با آزمودن تعداد زيگر محاسبه انطباقي(با نام د يوراثت يتم هايالگور ):يكي(ژنت يتم وراثتيالگور
متعدد و  يرهايبا متغ يستم ها در حل مسائلين سيدهد. ايه مينه ارايبه ل خاص، راه حليمسا يممكن، برا يحل ها

  كند.يان ميك كار بياز صفر و  يوستاريمتنوع كاربرد دارد و اطالعات را به صورت پ

توان در يخبره را كه م يستم هايو س يعصب يده، شبكه هايچي، منطق پيكيتم ژنتيالگور :يبيترك يستم هايس
  ند.ياستفاده كرد را گو ين فناوريا يها يژگيب ويت تركيكپارچه در آورد تا از مزيبصورت  يك نرم افزار كاربردي

ش يو قابل پ يف تكراريكنند تا وظايكه در پشت صحنه كار م ينرم افزار يبرنامه ها هوشمند: يواسطه ها
  .كرد يزيكاربر برنامه ر يت شخصيتوان بر اساس اولويك كاربر را به انجام برساند و آنها را مي ينيب

دارد كه جزء  يژه ايات منحصر به فرد خود اطالعات ويان و عملياز مشتر يهر كسب و كار :يتيريمد يفرصتها
ن راستا يد نباشد. درهميا خري يرقبا قابل دسترس ين اطالعات برايد، البته اگر ايآ ينامشهود آن به حساب م يهاييدارا
نهفته محسوب  ياز ارزشها يشبرد اهداف شركت استفاده شوند بعنوان منبعيجهت پ ت دانش چنانچهيريمد يستمهايس
  شوند. يم

پس  ير است و حتيانجام پذ يت دانش به سختيريمد يستم هايز سيت آميموفق ياجرا :يتيريمد يچالش ها
ن يا ياغلب چالش اساست دانش، يريمد يپروژه ها يايمزا يساز يكم .كنديجاد نميشه ارزش مورد نظر را اياز اجرا، هم

 يشود. از طرفينم يافت و كد گذاريدر يافته و خاموش است و به راحتي، اغلب ساختار نيستم ها است. دانش سازمانيس
ر ين مشكالت به شرح زياز ا يهوشمند قابل حل هستند و برخ يله روش هاياز مشكالت به وس يفقط انواع خاص

  :هستند
  ستند.ين يگاه داده ها كافيات پايو به روز كردن محتو يسازمانده ي.منابع در دسترس برا1
  ار متنوع هستند.يالزم را ندارند و بس يين روش اغلب كارايج حاصل از اي.نتا2
  ستند.يقابل درك ن يج حاصل اغلب به راحتي.نتا3
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العات خود ترس از آنها از به اشتراك گذاشتن اط ياريشود و بسيداده نم ي.به كاركنان بابت مشاركت آنها پاداش4
  دارند.
  كنند.يم يابيرا ارز ياديمناسب، اطالعات ز يل فقدان طبقه بنديجستجو، به دل ي.موتورها5

  راهگشا: يرهنمودها
زه كاركنان و يش انگيوجود دارد. ارتباطات، در افزا يتيريو مد يفن يمطرح شده، راه حل ها يحل چالش ها يبرا

ش دهد كه در يدانش افزا يتيريمد يت را در پروژه هايتواند شانس موفقيح ميصح يد هستند. طراحيبهبود دانش مف
  م :يشويت دانش آشنا ميريك پروژه موفق مدينجا با پنج عامل مهم در توسعه يا

  .توسعه مراحل1
  كسب و كار با ارزش باال. يند هاي.انتخاب فرا2
  .انتخاب درست مخاطب.3
  مراحل اجرا. يه در طينرخ بازگشت سرما يري.اندازه گ4
  بزرگ. يه در پروژه هاينرخ بازگشت سرما ينيش بي.استفاده از پ5
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 د.يح دهيك را بطور خالصه توضيت دانش را نام برده و هريريمد يستمهايانواع س :يحيسوال تشر
، ياقتصاد يت دانش در بنگاههايريستم مديت دانش وجود دارد: سيريمد يستم هايس ي: سه نوع اصلجواب

  هوشمند. يكاردانش و روشها يستمهايس
، يجمع آور ي، تالش كل بنگاه برايكپارچه سازيآن  ي: اهداف كل ياقتصاد يت دانش در بنگاه هايريستم مديالف) س

سه شكل  يت دانش در بنگاه اقتصاديريمد يستم هايباشد. در س يم يتاليجيع و استفاده از دانش دي، توزيره سازيذخ
  درك انواع مختلف دانش وجود دارد كه: يبرا ياصل

باشد و مشكل   يافته در سازمان ميا جلسات  ساختار يو گزارشات  ي، متنيافته : شامل اسناد رسمي.دانش ساختار 1
  ن اطالعات و قابل دسترس ساختن آنها در كل سازمان است.يا  يآن  سازمانده ياساس

دئوها، ي، وي، پست صوتيكيالكترون يافته اند مثل نامه هايكه كمتر ساختار يافته : اطالعاتيمه ساختار ي.دانش ن2
  اعالنات است. ي، بروشورها و تابلوهايتاليجيد يعكسها

 يوجود ندارد و دانش در ذهن افراد جا ياز اسناد رسم يچ نوعيكه ه ي: شامل موارد يشبكه دانش يستم هاي.س3
  شود.يآنهاست و از نوع دانش خاموش است و به ندرت نوشته م يات شخصيگرفته و تجرب

ر كاركنان ين و سايكه دانشمندان و مهندس ييستم هايمخصوص و س ي: ( دفاتركار(KWS)كار دانش يستم هايب) س
دفتر  -يقت مجازيحق -يتجسم سه بعد- (CAD/CAM)انهيبه كمك را يطراح- كنديرا در خلق دانش كمك م يدانش
  ).يه گذاريسرما

ها درقلمرودانش، استخراج دادها،  يريم گيو كاربرددانش در تصم يالگوساز يبرا ييهوشمند : (ابزارها يج) روشها
هوشمند  يو واسطه ها يكيتم ژنتيده، الگوريچيبرمورد، منطق پ يخبره، استدالل مبتن يستم هاي،  سيعصب يشبكه ها
  هستند.) 

  :ينه ايسواالت چهار گز
ده يچيل پيمسا يافتن راه حلهايدار ساختن دانش خاموش و يپد ير در سازمانها برايهوشمند ز يك از روشهايكدام - 1

 شود؟يژه استفاده ميو و
         يب) هوش مصنوعخبره                            يستمهايالف) س
 يعصب يد) شبكه ها                      يقت مجازيستم حقيج) س

 ؟روندينمت دانش به شمار ير جزء  ابعاد اهميز ينه هايك از گزيكدام - 2
 ا آشكار باشديتواند خاموش يب) دانش م             مشهود شركت است ييك دارايالف) دانش 

 است يو اجتماع يدو جنبه فرد يط و زمان اجرا دارد            د) دانش دارايبه شرا يج) دانش بستگ
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به انجام برسد چه نام  ينيش بيو قابل پ يف تكراريكنند تا وظايكه در پشت صحنه كار م ينرم افزار يبرنامه ها - 3
 دارد.

 د) برنامه سودمند   هوشمند يج) واسطه هاكاربر پسند     يب) واسطه ها      يبيترك يستمهايالف) س

 ت دانش موثر باشد؟يريمد يستمهايس يتواند در رفع چالشهاير ميك از موارد زيكدام - 4
 مناسب                 يالف) پاداش مشاركت و طراح

 مناسب دانش يو طبقه بند يجاد فرهنگ دانشيب) ا
                 يح سود آوريصح يريو اندازه گ يارتباط يراهها يج) ارتقا

 د) همه موارد

 ست؟يح نينه صحيكدام گز - 5
  ، انتشار و كاربرد دانش است.يساز رهي، ذخيريت، فراگيريت دانش شامل مديريره ارزش مديالف) زنج
گرفته و مستند نشده دانش آشكار و دانش مستند شده دانش خاموش  يكه در اذهان كاركنان جا يب) دانش

 شود.يده مينام
گاه دانش را انجام يرو به جلو و رو به عقب عمل جستجو در پا يره ايوه زنجياستنتاج به دو ش يج) موتورها

 دهند.يم
مشكل است بكار  "پس -اگر"به آنها در اشكال ساده  ييكه پاسخگو يليمسا يبرا يده منطقيچيپ يستمهايد)  س

  رود.يم
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  فصل هشتم: 

  تسهيل تصميم گيري براي بنگاه هاي ديجيتالي
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  ميتصم يبانيپشت يستم هايو س يريم گيتصم

 ميتصم يبانينش كسب و كار و پشتيب
  بهتر در كسب و كار. يها يريم گيكمك به تصم يكاربرد برا ينش كسب و كارعبارت است از فنون و طراحيب

  ه انجام آنيدر كسب و كار و رو يريم گيتصم
  يريم گيتصم يگام ها

  ر است:يدر سازمان به شرح ز يريم گيچهار گروه تصم
نه يازمند اطالعات به روز در زمياست و ن يمربوط به مسائل كل يت عاليريمات مديتصم : يت عاليريمد

نده سازمان يا كوتاه مدت آيبلند مدت  ير در برنامه هاييمات باعث تغين تصميباشد.ايرات آنها ميياست و تغيصنعت،س
  گردد. يم

ن اطالعات شامل يمورد عملكرد سازمان است.اازمند اطالعات به موقع و خاص در ي،نيانيت ميري: مد يانيت ميريمد
ن ييبه اهداف تع يابيش بودجه جهت دستيبه اهداف و توسعه برنامه ها و افزا يابينه دستيچون سود،كاهش هز يموارد

  باشد. يم يران عاليشده توسط مد
 يكنان را اداره مسازمان پرداخته و كار ير واحدهايبه نظارت بر عملكرد ز ياتيران عملي: مد ياتيران عمليمد

 يزيص منابع به صورت بودجه ريمشخص و تخص يكنند و عهده دار پروژه ها يم يريم گيند.در مورد كاركنان تصمينما
  هر پروژه هستند. يبرا

ن حال يران بر عهده آنان گذاشته اند،عمل كرده و در عيكه مد يفيكنند تا به وظا ي: كاركنان تالش م كاركنان
  فشان را دنبال كنند.يموجود در مورد وظا يه هاين و رويقوان

  

  ميانواع تصم
  شوند. يرده بند افتهيساختار نو   افتهيمه ساختار ين، افته يساختار توانند به طور  يمات ميتصم
له يف مسئله بوسينش تعريو ب يابيگردد كه در آنها به قضاوت،ارز ياطالق م يماتيافته به تصميمات ساختار نيتصم

  رش است.ير قابل پذير قابل فهم غياوقات غ ير تكرار و گاهيد، مهم، غيمات، جدينگونه تصمياز است.اين رندهيم گيتصم
ن بطور موثر به يمع يه هايتوانند با دنبال كردن رو يرندگان ميم گيبوده و تصم يافته ، تكراريمات ساختار يتصم

  پردازند. يريم گيتصم
مه يمات نيمات را تصمين تصميهستند كه در هر دو حالت قبل وجود دارد.ا يعناصر يمات داراياز تصم يبرخ
  نامند. يافته ميساختار 
افته يمات ساختار نيكه تصم يمرسومند ، درحال ين تر سازمانييافته بصورت متداول در سطح پايمات ساختار يتصم

  گردند. ياتخاذ م يدر سطوح باالتر سازمان

  ميتصم يبانيپشت يستم هايس
  مات وجود دارد:ياز سطوح مختلف وا نواع تصم يبانيپشت يستم برايچهار نوع س
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 يرا برا يانيو م ياتيران عملي:خالصه گزارشات از تبادل اطالعات مد)MISت(يريمد ياطالعات يستم هايس
  آورد. يافته،فراهم ميا ساختار يافته و يمه ساختار يمات نيبه مسائل تصم ييپاسخگو
 يل را با داده هايتحل يهستند كه مدل ها يهدفمند يستم هايس :DSS)م(ياز تصم يبانيپشت يستم هايس

  د.ينما يب ميافته مواجه هستند،  تركيمه ساختار يم نيتصم يت هايكه با موقع يانيران ميمد يبرا ياتيعمل
مات ياخذ تصم يرا برا يت عاليريهستند كه مد يخاص يستم هايس:ESS)(يت عاليريمد يبانيپشت يستم هايس

  سازد. ياز عملكرد شركت آماده م ييو خالصه ها يافته با وجود اطالعات گسترده خارجير ساختار يغ
را به  يگروه يكيط الكترونيك محيهستند كه  يخاص يستم هايس :(GDSS)يگروه يريم گيتصم يستم هايس
افته يمه ساختاريا نيافته يمسائل ساختار  يرا برا ييم ها بتوانند باهم راه حل هايران و تيكند كه مد يآماده م يگونه ا

  بدست آورند.

  :يريم گيند تصميمراحل فرا
  :در نظر گرفته است يريم گيتصم يمون چهار مرحله مختلف را برايسا

  ياده سازي، انتخاب ، پ يادراك ، طراح
  دهند. ياست كه در سازمان رخ م يو فهم مسائل ييكشف،شناسا ي: بمعنا ادراك
  باشند. يمسائل م يمختلف برا يو كشف راه حل ها يي: شامل شناسا يطراح

  مختلف است. ينه هايان گزينش از مي: شامل گز انتخاب
  باشد. يآن م يز كنترل نحوه اجرايو ن يانتخاب ينه هايگز ياجرا ي: به معنا ياده سازيپ

  مياز تصم يبانيپشت يستم هايانواع س
  برداده. يبر مدل و مبتن يوجود دارد : مبتنم ياز تصم يبانيستم پشتيدو نوع س

  ر است:يد شامل موارد زيتوانند از استخراج داده بدست آ يكه م يانواع اطالعات
  رخدادها بهم مرتبط هستند. ي: تمام يوابستگ

  است. يمرتبط متوال ي: احتمال وقوع رخدادها يتوال
 ياجزا يك جزء به آن تعلق دارد و بررسيكه  يدهد كه به شرح گروه يص ميرا تشخ يي: الگوها يطبقه بند

  پردازد. ين،مياز قوان ين طبقه و ارجاع مجموعه ايموجود در ا
  ف نشده باشد.يهنوز تعر يچ گروهيكه هيدارد زمان يمشابه طبقه بند ي: عملكرد يدسته بند

  شود. يممكن استفاده م يرخدادها ينيش بيپ يموجود برا ي: از داده ها ينيش بيپ

  يم گروهياز تصم يبانيپشت يستم هايس
GDSS 

ر يافتن راه حل مسائل غي يوتر است كه برايبر كامپ يمبتن يستم تعامليك سي،يم گروهياز تصم يبانيستم پشتيس
 يكنند،مورد استفاده قرار ميك گروه كار ميكه با هم به عنوان  ييرنده هايم گياز تصم يافته،توسط مجموعه ايساختار 

  رند.يگ

GDSS است: يشامل سه مولفه اصل  
 سخت افزار، نرم افزار و مردم .
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  يسواالت تست
  د؟يآ يبه شمار نم يريم گير جزء گروه تصميز ينه هايك از گزي.كدام 1 

  يانيت ميريب) مد                                           يت عاليريالف) مد
  ييران اجرايمدد)                                            ياتيران عمليج) مد

  ر است:يك از موارد زير مربوط به كدام يف زي.تعر2
  ازمند اطالعات به موقع و خاص در مورد عملكرد سازمان است.ي......................،ن

  ياتيان عملريالف) كاركنان                                                  ب) مد
  چ كداميد) ه                                              يانيت ميريمد ج)

  ح است؟ي.كدام مورد صح3
  شود. يافته رده بنديافته و ساختار نيمه ساختار يافته، نيتوانند بطور ساختار  يمات ميالف) تصم
ن بطور يمع يها يتوانند با دنبال كردن رو يرندگان ميم گيبوده و تصم يافته، تكراريمات ساختار يب) تصم

  بپردازند. يريم گيم به تصميمستق
  مرسومند. ين تر سازمانييافته بصورت متداول در سطوح پايمات ساختار نيج) تصم

  الف و بد) 

  باشند؟ يم مياز تصم يبانيپشت يستم هاي. كدام مورد جزء س4
  )MISت(يريمد ياطالعات يستم هايالف) س
  DSS) م(ياز تصم يبانيپشت يستم هايب) س
  ESS) (يت عاليريمد يبانيپشت يستم هايج) س

  همه مواردد) 

  در نظر گرفته است عبارت است از: يريم گيتصم يمون برايكه سا ي. چهار مرحله ا5
  ، آزمون، انتخابيالف) ادراك، طراح

  ، انتخابياده سازي، پيادراك، طراحب) 
  ياده سازي، انتخاب، آزمون، پيج) طراح

  د) همه موارد

  د؟يآن را نام ببر ياصل يد و مولفه هايح دهيراتوض GDSS :يحيسوال تشر
افتن راه حل مسائل ي يوتر است كه برايبر كامپ يمبتن يستم تعامليك سي، يم گروهياز تصم يبانيستم پشتيس

كنند، مورد استفاده قرار  يم ك گروه كاريكه با هم بعنوان  ييرنده هايم گياز تصم يافته،توسط مجموعه اير ساختار يغ
  سخت افزار، نرم افزار و مردم است. يرد و شامل سه مولفه اصليگ يم
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  فصل نهم: 

  طراحي مجدد سازمان از طريق سيستم هاي اطالعاتي
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 برنامه ريزی شدهسيستم ها به مثابه تغيير سازمانی  .1
ساختن يك سيستم اطالعاتي جديد يكي از انواع تغييرات سازماني برنامه ريزي شده مي باشد وشامل تغييراتي در 
مشاغل، مهارتها،مديريت و سازمان مي باشد .هنگامي كه سيستم اطالعاتي جديدي طراحي   مي كنيم در واقع 

 طراحي كرده ايم. "سازمان را مجددا

 يستم های اطالعاتی به طرح جتاریوند دادن سپي
سازمان ها بايد طرح سيستم هاي اطالعاتي را به گونه اي توسعه دهند كه از طرح تجاري حمايت كند و در آن 

مانند نقشه اي است كه مسير توسعه سيستم طرح سيستم هاي راهبردي با برنامه ريزي سطوح عالي مرتبط شود.
 طرح تجارياهبرد مديريت،طرح پياده سازي و بودجه را نشان مي دهد. ها(هدف طرح)، موقعيت كنوني سيستم،ر

شامل بيانيه اهداف سازمان و چگونگي دستيابي به اين اهداف از طريق فن آوري اطالعات   مي باشد.در طرح 
تجاري تغييرات سازماني از جمله نيازمندي هاي مديريت و آموزش كاركنان،تغييرات در فرآيندهاي كسب و كار 

 شرح داده مي شود. "تغيير در قدرت ،ساختار و عمليات مديريت معموالو

 ندی های اطالعات سازمانیوين نيازمتد
 عوامل حياتي موفقيتو  تجزيه تحليل بنگاهدو روش اصلي براي تنظيم نيازمندي هاي اساسي اطالعات سازمانها،   

 .مي باشد
 يهاي اطالعاتي سازمان، تنها از طريق بررسي سازمان در قالب : براين داللت دارد كه نيازمندتجزيه و تحليل بنگاه

واحدها،وظايف،فرآيندهاي سازماني وعناصرداده اي درك مي شود وبه شناسايي موجوديت هاي كليدي ومشخصه 
هاي داده هاي سازمان كمك مي كند.روش اصلي مورد استفاده در اين رويكرد بدين صورت است كه نمونه بزرگي از 

ر نظر گرفته مي شود و سواالتي از قبيل اينكه چگونه از اطالعات استفاده مي كنند،چگونه تصميم گيري مديران د
تحليل بنگاه اين است كه حجم زيادي ازداده ها توليد مي شود كه  نقطه ضعفمي كنند و...پرسيده مي شود.

 گردآوري آن گران قيمت و تحليل شان دشوار مي باشد.

 
 )CFSهربدی ياعوامل حياتی موفقيت(جتزيه و حتليل را

اين رويكرد ديدگاهي را مطرح مي كند كه نيازمندي هاي يك سازمان،از طريق شماري از عوامل حياتي موفقيت 
مديران تعيين مي شود.اگر بتوان به اين اهداف دست يافت،موفقيت سازمان تضمين مي گردد. روش اصلي به كار 

 مزيتانجام سه يا چهار مصاحبه شخصي با شماري از مديران ارشد است.  CFSگرفته شده در تجزيه و تحليل 
اين است كه داده هاي كمتري را براي تجزيه و تحليل توليد مي كند و فقط مديران ارشد مورد  CFSروش 

بر توجه سازمان به چگونگي راهبري اطالعات تمركز  CFSمصاحبه قرار مي گيرند.بر خالف تحليل بنگاه روش 
اين روش اين است كه فرآيند ذخيره تحليل داده ها فرم هاي فني هستند و اطالعات توسط يك  قطه ضعفندارد.

 الگوي روشن سازماني جمع آوري نمي شود.

 ها و تغيير سازمانیتوسعه سيستم 
 كه از طريق فن آوري اطالعات به وجود مي آيد: چهار نوع تغيير سازماني

 تغيير سازماني است كه در آن ريسك و منافع كم مي باشد.ماشيني كردن: متداولترين شكل  -1

 منطقي كردن: موجب بهره وري رويه هاي استاندارد سازماني مي شود.  -2 

مهندسي مجدد: نوع قدرتمندي از تغيير سازماني است كه در آن فرآيندهاي كسب و كار تحليل،تسهيل و از  -3
 ي باشد.نوطراحي مي شوندو در آن ريسك و منافع زياد م

 تغيير الگو: نوعي تغيير سريع و جامع تري است كه در آن ريسك،احتمال شكست و منافع بسيار زياد  -4

     irmgn.ir



 

  

 مي باشد.

 مهندسی جمدد فرآيند کسب و کار و هببود فرآيند  .2
  مهندسي مجدد فرآيند كسب و كار: اگر سازمانها پيش از به كارگرفتن  قدرت رايانه اي ،فرآيندهاي كسب و كار

را به طور بنيادي از نو طراحي كنند،مي توانند از طريق سرمايه گذاري در فن آوري اطالعات منافع زيادي به  خود
 .دست آورند

 .گام هايي در مهندسي مجدد اثربخش: شناخت اين كه چه فرآيند كسب و كاري نياز به بهبود دارد 

 يريت فرآيند كسب و كار،مديريت كيفيت جامع بهبود فرآيند: سيستم هاي اطالعاتي مي توانند براي پشتيباني مد
 ،شش سيگما و ديگر ابتكارات براي بهبود فرآيند مورد استفاده قرار بگيرند.

 مديريت فرآيند كسب و كارBPM شامل مديريت جريان كار، مدل سازي فرآيند كسب و كار،مديريت كيفيت و :((
 استاندارد شده مي شود.ابزارهايي براي طراحي مجدد كسب و كار سازمان به شكل 

  :مديريت كيفيت جامع و شش سيگماTQM  بر مجموعه اي از بهبودهاي مستمر به جاي تغييرات ناگهاني تمركز
 دارد.شش سيگما از ابزارهاي تحليلي به منظور كشف جريان هاي اجراي يك فرآيند موجود استفاده مي كند.

 مروری بر توسعه سيستم ها -3
فعاليتهايي كه منجر به توليد راه حل براي يك مشكل سازماني يا ايجاد فرصت سازماني مي شوند توسعه سيستم 

          مي باشد.      وليدونگهداري، تتبديل، برنامه نويسي،طراحي سيستم،تحليل سيستمگويند.اين فعاليتها شامل 

 ل و شناسايي نيازمندي هاي اطالعاتي مي باشد. تحليل سيستم ها: شامل تعريف،شناسايي علتها،تشخيص راه ح
چالش برانگيزترين وظيفه تحليل سيستم ها تعريف نيازمندي هاي اطالعاتي خاصي مي باشد كه بايد از طريق راه 

 كار انتخابي سيستم تامين شود.

 ي هاي طراحي سيستم ها:حاكي از چگونگي دستيابي به اهداف تحليل سيستم ها (برآورده شدن    نيازمند
 اطالعاتي) مي باشد.

 .فرآيندتكميل توسعه سيستم:شامل برنامه نويسي ،آزمايش،تبديل،توليد ونگهداري مي باشد 

  برنامه نويسي : در طول برنامه نويسي ،مشخصات سيستم كه در طول مرحله طراحي آماده شده است به كد برنامه
 نرم افزاري تبديل مي شود.

 
 

 تها تقسيم مي گردد:آزمايش واحد(شامل آزمايش هريك از  برنامه ها به طور جداگانه در آزمايش: به سه نوع از فعالي
سيستم است)،آزمايش سيستم(كاركرد سيستم اطالعات را به عنوان يك كل آزمايش مي كند)، آزمايش 

 پذيرش(تصديق نهايي را فراهم مي كند كه سيستم براي استفاده در جايگاه توليد آماده است).

  :فرآيند تغيير از سيستم قديم به سيستم جديد مي باشد و شامل چهار راهبرد        مي باشد.راهبرد تبديل
موازي(استفاده از سيستم قديم و جديد با يكديگر براي مدتي تا حصول اطمينان از كاركرد سيستم جديد)،راهبرد 

راهبرد مطالعه نمونه آزمايشي(  گذار مستقيم( سيستم جديد در يك روز مشخص جايگزين سيستم قديم مي شود)،
سيستم جديد را تنها در عرصه محدودي از سازمان ارايه مي كند)، راهبرد مرحله ها( سيستم جديد را يا برحسب 

 وظايف و يا به صورت واحد هاي سازماني در طي مراحلي معرفي مي كند)

 شود سيستم در حالت توليد  توليد و نگهداري:پس از نصب سيستم جديد و تكميل مرحله تبديل گفته مي
است.درحالي كه سيستم در مرحله توليد است سعي مي كند خطاها را اصالح نمايد ،نيازمندي هارا تامين و 

 كارآمدي پردازش سيستم را بهبود دهد.
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  مدلسازي وطراحي سيستم ها: جهت مستندسازي ،تحليل و طراحي سيستم هاي اطالعاتي مورد استفاده قرار مي

 دو نمونه آن عبارت است از روش هاي ساخت يافته و توسعه شي گراگيرد و 

 بر مدل سازي وطرح يك فرآيند يا عمليات گردآوري ،اداره و  "روش هاي ساخت يافته: فرآيند محور هستند و اصوال
اده ها و توزيع داده ها در قالب جريان داده ها تمركز دارند واز حالت كلي به حالت خاص مي باشند.نمودار جريان د

 .فرهنگ لغت داده دو ابزاري هستند كه براي تحليل ساخت يافته به كار مي رود
  روش توسعه شي گرا:از اشيا به عنوان واحد اصلي تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها استفاده مي كند. وشرح مي

مدل سازي شي گرا بر  دهد كه چگونه اشيا رفتار خواهند كرد و چگونه آن ها با يكديگر تعامل خواهند داشت.
مبناي مفاهيم طبقه و وراثت ميباشد.از نمودارهاي ساختاري (طبقه اي) براي تشريح روابط ميان طبقات و نمودار 

 .رفتاري به منظور تشريح تعامالت در يك سيستم شي گرا استفاده مي گردد
 
 رويکردهای گوناگون ساخت سيستم ها -4

ساخت نمونه اوليه،توسعه كاربر نهايي، كاربرد بسته هاي نرم افزاري و منبع عبارتند از :چرخه حيات سيستم سنتي،
 يابي از بيرون سازمان

  چرخه حيات سيستم سنتي: قديمي ترين روش ساخت سيستم ها مي باشد كه نيازمند اين است كه سيستم هاي
خروجي ها تعريف شوند.هر مرحله اطالعاتي در مراحل مختلف توسعه يابند.مراحل بايد به طور مداوم ادامه يابند و 

نيازمند تاييد است قبل از اينكه مرحله بعد شروع گردد.اين رويكرد نامنعطف،هزينه بر و براي كاربرد هاي ساخت 
 نايافته نا مناسب است.

  ساخت نمونه اوليه: شامل ساخت يك سيستم آزمايشي به سرعت وبا هزينه كم براي كاربران نهايي است تابا آن
داشته باشند و آن را ارزيابي كنند .ايجاد سريع نمونه اوليه مي تواند منجر به اين شود كه به طور كامل تعامل 

 مراحل آزمايش يا مستند سازي صورت نگيرد و يا اينكه از لحاظ فني براي محيط توليد مناسب نباشد.

 ي اطالعاتي از طريق كاربر نهايي يا به توسعه كاربر نهايي:  توسعه توسط كاربر نهايي عبارتند از :توسعه سيستم ها
صورت تنها و يا با كمك كارشناسان سيستم اطالعات.مزاياي اصلي آن بهبود نيازمندي ها،كاهش كار عقب افتاده 

 وافزايش مشاركت كاربر نهايي و كنترل بيشتر فرآيند توسعه سيستم ها توسط كاربران مي باشد.

 نوشتن برنامه هاي نرم افزاري را برطرف مي سازد.با استفاده از بسته نرم  كاربرد بسته هاي نرم افزاري: نياز به
 افزاري، مقدار كار مورد نياز براي طراحي ،آزمايش ،نصب و نگهداري كاهش مي يابد.

  منبع يابي بيرون از سازمان: شامل استفاده از يك فروشنده بيروني براي ساخت سيستم هاي اطالعاتي يك سازمان
ش هزينه هاي توليد سيستم هاي كاربردي شده ولي كنترل  بر سيستم هاي اطالعاتي را كاهش مي است.سبب كاه

 دهد.

 
 فرصت ها،چالش ها و راه حل های مديريتی -5
  فرصت ها: سيستم هاي اطالعاتي جديد، سازمان ها را قادر مي سازند تا ساختار ،روابط قدرت ،جريان كار،محصوالت

 طراحي كنند.و خدماتشان را از نو 

 چالش هاي مديريتي و راه حل هاي مديريتي 

امروزه كسب و كارها براي رقابتي ماندن اغلب به ساخت كاربردهاي تجارت الكترونيك و كسب وكار الكترونيك با 
نيازمندي ها و فرآيندهاي بين سازماني بيشتري نسبت به قبل  "سرعت باال نياز دارند.سيستم هاي جديد احتماال
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سازمان ها به سمت طراحي سريع كاربردي ،طراحي مشترك سيستم و اجزاي نرم افزاري با قابليت استفاده دارند.
مجدد حركت مي كنند تا فرآيند توسعه سيستم ها را بهبود دهند.توسعه سريع كاربرد سيستم ،از نرم افزار شي گرا 

ايجاد سيستم ها استفاده مي كند.توسعه جزء ،برنامه نويسي بصري،ساخت نمونه اوليه و ابزارهاي نسل چهارم براي 
محور با گروه بندي اشيا به انواع اجزاي نرم افزاري ،توسعه سيستم هاي كاربردي را تسريع مي بخشد كه براي ايجاد 

 كاربردهاي كسب وكار بزرگ مقياس با يكديگر تركيب مي شود.

اري را به دست آورند كه در اينترنت براي ساخت خدمات وب،سازمان هارا قادر مي سازد تا اجزاي كاربرد نرم افز
سيستم هاي جديد با يكپارچه سازي سيستم هاي موجود تحويل داده مي شود.خدمات وب،مجموعه اي از 
استانداردها را فراهم مي آورد كه سازمان ها مي توانند به سيستم ها صرف نظر از سكوي فن آوري شان مرتبط 

 شوند.

 سوال تشريحی:
 ع تغيير سازماني كه از طريق فن آوري اطالعات به وجود مي آيد را ذكر كنيد؟*چهار نو

 پاسخ: 

 ماشيني كردن: متداولترين شكل تغيير سازماني است كه در آن ريسك و منافع كم مي باشد.   -1

 منطقي كردن: موجب بهره وري رويه هاي استاندارد سازماني مي شود.       -2

تغيير سازماني است كه در آن فرآيندهاي كسب و كار تحليل،تسهيل و از مهندسي مجدد: نوع قدرتمندي از  -3
 نوطراحي مي شوندو در آن ريسك و منافع زياد مي باشد.

 تغيير الگو: نوعي تغيير سريع و جامع تري است كه در آن ريسك و منافع زياد مي باشد.              -4

 
 

 سواالت تستی: 
 فعاليتهاي اصلي در فرآيند توسعه سيستم نمي باشد؟كداميك از فعاليتهاي زير جزء  -1

 *آزمايش              ساخت نمونه اوليه*طراحي سيستم            *برنامه نويسي             *

 دركدام روش از روش هاي تغيير سازماني احتمال شكست بسيار باال مي باشد؟ -2

 *مهندسي مجدد           *منطقي كردن                   *ماشيني كردن                  تغيير الگو*

 دو روش اصلي براي تنظيم نيازمندي هاي اساسي اطالعات سازمان ها كدامند؟ -3

  *مهندسي مجدد وبهبود فرآيندها         *توسعه و تغيير سيستم ها     
 حليل بنگاه و تجزيه و تحليل راهبرديتجزيه و ت *    *مديريت كيفيت و شش سيگما

 

 چالش برانگيزترين وظيفه تحليل سيستم ها كدام يك از موارد زير مي باشد؟            -  4       

  *شناسايي علتها                       تعريف و تامين نيازمندي هاي اطالعاتي*        
 *تعريف مشكل         *تشخيص راه حل ها

 كدام يك از روش هاي زير جزء روش هاي طراحي و مدل سازي سيستم ها مي باشند؟ -   5       
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  *منبع يابي بيرون از سازمان                        *چرخه حيات سيستم ها           
 توسعه شي گرا*         *بسته هاي نرم افزاري كاربردي       
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  فصل نهم: 

  از طريق سيستم هاي اطالعاتيطراحي مجدد سازمان 
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  نماي كلي فصل
  سيستم ها به مثابه تغيير سازماني برنامه ريزي شده – 1

  تدوين نيازمندي هاي اطالعات سازماني -    تجاري طرح با اطالعاتي هاي سيستم دادن پيوند -
  سازماني تغيير و ها سيستم توسعه -

  مهندسي مجدد فرآيند كسب و كار و بهبود فرآيند – 2
  گام هايي در مهندسي مجدد موثر -    كار و كسب فرآيند مجدد مهندسي -
  سيگما شش و جامع كيفيت وكار،مديريت كسب فرآيند مديريت:  فرآيندها بهبود -

  مروري بر توسعه سيستم ها – 3
  طراحي سيستم ها -       ها سيستم تحليل -
  روش هاي ساخت يافته و شي گرامدل سازي و طراحي سيستم ها :  -     ها سيستم توسعه تكميل فرآيند -

  ديدگاه هاي ساختن سيستم هاي مختلف – 4
  ساخت نمونه اوليه -       ها سيستم سنتي حيات چرخه -
  بسته هاي نرم افزاري كاربردي و منبع يابي از بيرون سازمان -         نهايي كاربر توسعه -

  فرصت ها،چالش ها و راه حل هاي مديريت – 5
  مديريتي و رهنمود هاي رهگشاچالش هاي  -      ها فرصت -

  شده ريزي برنامه سازماني تغيير مثابه به ها سيستم )1
ساختن يك سيستم اطالعاتي جديد يكي از انواع تغييرات سازماني برنامه ريزي شده مي باشد و شامل تغييراتي در 

ميكنيم در واقع سازمان را مشاغل ، مهارت ها ، مديريت و سازمان ميشود.هنگامي كه سيستم اطالعاتي جديدي طراحي 
مجددا طراحي كرده ايم. سازندگان سيستم ها بايد بدانند كه چگونه يك سيستم بر سازمان به عنوان يك كل تاثير 

  خواهد گذاشت.

  پيوند دادن سيستم هاي اطالعاتي با طرح تجاري
سازماني باشد.سازمان ها تصميم گيري در مورد ساختن سيستم هاي جديد بايد بخش اساسي فرآيند برنامه ريزي 

بايستي طرح سيستم هاي اطالعاتي را به گونه اي توسعه دهند كه از طرح تجاري حمايت كند و در آن سيستم هاي 
راهبردي با برنامه ريزي سطوح عالي مرتبط شود.  طرح تجاري شامل بيانيه اهداف سازمان و چگونگي دستيابي به اين 

  مي باشد.اهداف از طريق فن آوري اطالعات 

  تدوين نيازمندي هاي اطالعات سازماني
دو روش اصلي براي تنظيم نيازمندي هاي اساسي اطالعات سازمان ها، تجزيه تحليل بنگاه و عوامل حياتي موفقيت 

  ميباشد.
  (برنامه ريزي سيستم هاي كسب و كار) بنگاه تحليل تجزيه -

تجزيه و تحليل بنگاه بر اين داللت دارد كه نيازمندي هاي اطالعاتي سازمان تنها از طريق بررسي سازمان در قالب 
واحدها،وظايف،فرآيندهاي سازماني و عناصر داده اي درك ميشود.تجزيه و تحليل بنگاه به شناسايي موجوديت هاي 
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ضعف تحليل بنگاه اين است كه حجم عظيمي از داده ها نقطه  كليدي و مشخصه هاي داده هاي سازمان كمك ميكند.
  را توليد ميكند كه گذدآوري آن گران قيمت و تحليلشان دشوار ميباشد.

  راهبردي يا عوامل حياتي موفقيت تحليل تجزيه -
) ديدگاهي را مطرح ميكند كه نيازمندي هاي اطالعات يك CSFتجزيه تحليل راهبردي يا عوامل حياتي موفقيت (

ن از طريق شماري از عوامل حياتي موفقيت مديران تعيين ميشود.اگر به توان به اين اهداف دست يافت موفقيت سازما
  سازمان تضمين ميگردد.

اين است كه داده هاي كمتري را براي تجزيه و تحليل توليد ميكند.فقط مديران ارشد مورد مصاحبه  CSFمزيت روش 
  ها متمركزند.CSFقرار ميگيرند و سواالت بر تعدادي از 

نقطه ضعف اصلي اين روش اين است كه فرآيند ذخيره تحليل داده ها فرم هاي فني هستند و اينكه مصاحبه كنندگان 
  هاي سازمان گمراه ميشوند.CSFاغلب به هنگام تفكيك و ايجاد تمايز ميان 

  توسعه سيستم ها و تغيير سازماني
  آوري اطالعات به وجود مي آيد :چهار نوع تغيير سازماني ساختاري از طريق فن 

 ماشيني كردن - 1

 منطقي كردن  - 2

 مهندسي مجدد  - 3

 تغيير الگو  - 4

آوري اطالعات،ماشيني كردن ميباشد.منطقي كردن رويه ها متداولترين شكل تغيير سازماني ايجاد شده از طريق فن 
شكل ژرف تري از تغيير سازماني است.ماشيني كردن به طور مكرر گلوگاه هاي جديدي را در توليد آشكار ميسازد.رويه 

و  ها موجب بهره وري رويه هاي استاندارد سازماني مشود.نوع قدرتمندي از تغيير سازماني مهندسي مجدد فرآيند كسب
  كار ميباشد كه در آن فرآيندهاي كسب و كار تحليل تسهيل و از نو طراحي ميشوند.

  مديريت فرآيند كسب وكار
مديريت فرآيند كسب وكار سازمان را قادر ميسازد تا تغيير فرآيند را مديريت كنند كه به طور همزمان در بسياري از 

كسب و كار ابزارهايي را براي برخورد با نياز مداوم سازمان به حوزه هاي كسب و كار مورد نياز ميباشد.مديريت فرآيند 
اصالح و به طور ايده آل بهينه شدن فرآيندهاي كسب و كار داخلي بيشمار و فرآيندهاي به اشتراك گذاشته شده با 

  ساير سازمانها را فراهم مي آورد.
آيند كسب و كار،مديريت كيفيت و )شامل مديريت جريان كار،مدل سازي فرBMPمديريت فرآيند كسب و كار ( 

  ابزارهايي براي طراحي مجدد كسب و كار سازمان به شكل استاندارد شده ميشود.
  براي بهبود فرآيند كسب و كار از دو نوع مديريت ميتوان بهره گرفت :

  )TQM( جامع كيفيت مديريت -1
 )Six Sigmaسيگما ( شش -2
TQM  بيانگر اين مطلب است كه تحقق كنترل كيفيت خود يك هدف است و از تمامي اعضاي سازمان انتظار مي رود

بر مجموعه اي از بهبودهاي مستمر به جاي تغييرات ناگهاني تمركز  TQMكه در بهبود كلي كيفيت نقش داشته باشند.
  دارد.

لي به منظور كشف جريانهاي اجراي يك فرآيند موجود شش سيگما كه مقياس بااليي از كيفيت است از ابزارهاي تحلي
  استفاده ميكند.اين فعاليت ها شامل موارد زير ميباشد :
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 تحليل سيستم -1

 طراحي سيستم -2

 برنامه نويسي -3

 آزمايش -4

 تبديل -5

 توليد و نگهداري  -6

  تحليل سيستم ها
اين مرحله شامل تعريف مشكل،شناسايي علتها،تشخيص راه حل و شناسايي نيازمندي هاي اطالعاتي ميباشد. شايد 

كه بايد از طريق راه كار چالش برانگيزترين وظيفه تحليل سيستمها تعريف نيازمندي هاي اطالعاتي خاصي باشد 
در پايه ترين سطح نيازمندي هاي اطالعات يك سيستم جديد شامل شناسايي اينكه چه  انتخابي سيستم تامين شود.

  كسي به چه اطالعاتي در كجا چه هنگام و چگونه نياز دارد ميشود.

  طراحي سيستم ها
هد تا نيازمندي هاي اطالعاتي برآورده شوند و تحليل سيستم ها  شرح ميدهد كه يك سيستم بايد چه كاري انجام د

طراحي سيستم حاكي از چگونگي دستيابي به اين اهداف است.اين مشخصات بايد تمامي اجزاي مديريتي،سازماني و 
  فني يك راه كار سيستم را مورد خطاب قرار دهند.

  برنامه نويسي 
راحي آماده شده است به كد برنامه نرم افزاري در طول مرحله برنامه نويسي مشخصات سيستم كه در طول مرحله ط

تبديل ميشود.امروزه  بسياري از سازمانها ديگر براي سيستم هاي جديدشان برنامه نويسي نمي كنند بلكه اقدام به خريد 
 نرم افزار مي كنند.

  آزمايش
به باشد.در آزمايش به اين سوال براي اطمينان از اينكه آيا سيستم نتايج درستي را توليد مي كند آزمايش بايد همه جان

  پاسخ ميدهيم كه آيا سيستم نتايج مطلوبي را تحت شرايط شناخته شده به دست ميدهد؟
  آزمايش يك سيستم به سه نوع از فعاليت ها تقسيم ميگردد :

 پذيرشآزمايش  -3 آزمايش سيستم -2 آزمايش واحد -1

  آزمايش واحد شامل آزمايش هر يك از برنامه ها به طور جداگانه در سيستم ميباشد.
  آزمايش سيستم كاركرد سيستم اطالعات را به عنوان يك كل آزمايش ميكند.

 كه سيستم براي استفاده در جايگاه توليد آماده است.آزمايش پذيرش تصديق نهايي را فراهم مي آورد 

  بديلت
  تبديل فرآيند تغيير از سيستم قديم به سيستم جديد ميباشد.

  چهار راهبرد تبديل را ميتوان به كار گرفت :
 موازي راهبرد -1

 راهبرد گذار مستقيم -2

 مطالعه نمونه آزمايشيراهبرد  -3

 راهبرد مراحل -4

در راهبرد موازي سيستم قديم و جايگزين بالقوه اش با يكديگر براي مدتي مورد استفاده قرار ميگيرند تا اينكه اطمينان 
ب برقرار است.اين روش ايمن ترين روش در رويكرد تبديل حاصل گردد كه سيستم جديد از كاركردي صحيح و مناس

در راهبرد گذار مستقيم سيستم جديد در يك روز مشخص جايگزين سيستم قديم  ميباشد گرچه پرهزينه و گران است.
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راهبرد مطالعه نمونه آزمايشي سيستم جديد را تنها در عرصه محدودي از  ميشود.اين رويكرد بسيار پر ريسك است.
ن ارائه ميكند.هنگامي كه اين نمونه آزمايشي كامل گرديد و به خوبي كار كرد تمام سيستم را به طور همزمان و يا سازما

راهبرد مراحل سيستم جديد را يا بر حسب وظايف و يا به صورت  در طي چندين مرحله در سراسر سازمان نصب ميشود.
 واحدهاي سازماني در طي مراحلي معرفي ميكند.

 توليد و نگهداري 

پس از اينكه سيستم جديد نصب شد و تكميل گرديد گفته ميشود سيستم در حالت توليد است.در حالي كه سيستم در 
مرحله توليد است و سعي ميكند خطاها را اصالح نمايد نيازمندي ها را تامين و برآورده ميسازد و كارآمدي پردازش 

  سيستم را بهبود ميدهد.
افزار و نرم افزار،مستندات يا رويه هاي يك سيستم توليد براي تصحيح خطاها،برآوردن نيازمندي  تغييرات در سخت

هاي اطالعاتي يا بهبود كارآمدي پردازش سيستم را نگه داري گويند. مطالعات انجام گرفته در خصوص نگه داري مقدار 
  زمان مورد نياز براي وظايف متعدد نگه داري را بررسي نموده است.

  
  دل سازي و طراحي سيستم ها ::: روشهاي ساخت يافته و روشهاي توسعه شئ گرام

  روش ساخت يافته
روشهاي ساخت يافته به اين واقعيت اشاره دارد كه تكنيك ها مرحله به مرحله هستند،هر مرحله روي مرحله قبلي 

ي و طرح يك فرآيند يا عمليات ساخته ميشود.روشهاي توسعه ساخت يافته فرآيند محور هستند و اصوال بر مدل ساز
گردآوري،اداره و توزيع داده ها در قالب جريان داده ها تمركز دارند.ابزار اصلي براي نشان دادن فرآيندهاي اجزاي 
سيستم و جريان داده هاي ميان آنها،نمودار جريان داده ها ميباشد.اين نمودار فرآيندها يا انتقاالتي را كه در محدوده هر 

  ها رخ ميدهد و مداخالتي را كه در ميان آنها وجود دارد مشخص ميسازد.يك از بخش
روشهاي ساخت يافته براي مدل سازي فرآيندها مفيد مي باشند اما نمي توانند مدل سازي داده ها را به خوبي اداره 

  كنند.

  روش توسعه شئ گرا 
سيستم ها استفاده ميكند.يك شئ داده ها و توسعه شئ گرا از اشيا به عنوان واحد اصلي تجزيه و تحليل و طراحي 

فرآيندهايي را كه بر روي آنها داده ها عمل مي كنند مشخص ميسازد.داده هايي را كه در يك شئ قرار ميگيرند مي 
توانند از طريق عمليات يا روشهاي مرتبط با آن شئ ارزيابي و اصالح شوند.طراحي شئ گرا شرح ميدهد كه چگونه اشيا 

ند كرد و چگونه آنها با يكديگر تعامل خواهند داشت.اشيا مشابه با يكديگر در يك دسته گروه بندي ميشوند رفتار خواه
و اين دسته ها درون سلسله مراتب هايي كه مشخصات روشهاي دسته باالتر از خود را به ارث برده گروه بندي 

  ميشوند.مدل سازي شئ گرا بر مبناي مفاهيم طبقه و وراثت ميباشد.

 يكردهاي گوناگون ساخت سيستم هارو

منبع يابي از  ، بسته هاي نرم افزاري كاربردي ، توسعه كاربر نهايي، ساخت نمونه اوليه، چرخه حيات سنتي سيستم ها
  بيرون سازمان
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 چرخه حيات سنتي سيستم ها

ي تقسيم چرخه حيات سيستم قديمي ترين روش ساخت سيستم هاي اطالعاتي است.روش چرخه حيات سيستم دارا
كار كامال رسمي ميان كاربران نهايي و متخصصان توسعه سيستم مي باشد.اين چرخه براي ساخت سيستمهاي بزرگ و 
پيچيده به كار گرفته ميشود كه نيازمند تحليل نيازمندي ها،شناسايي و تعريف مشخصات و كنترل شديد در طول 

ر و انعطاف ناپذير است و براي بسياري از سيستم هاي فرآيند ساخت سيستمهاست.چرخه حيات سيستم پرهزينه،زمانب
كوچك كه تمايل به ساخت يافتگي كمتر و فردگرايي بيشتر دارند مناسب نمي باشد.چرخه حيات سيستم يك رويكرد 

  آبشاري است كه در آن قبل از اينكه كار مرحله بعد شروع شود وظايف در يك مرحله تكميل ميشود.

 ساخت نمونه اوليه

ساخت يك سيستم آزمايشي با سرعت بيشتر و قيمت پايين براي كاربران نهايي است تا آن را ارزيابي كنند.هدف شامل 
از ساخت نمونه اوليه اين است كه تنها يك مدل اوليه باقي بماند.به محض عملياتي شدن نمونه اوليه به مرور اصالح 

  باشد. خواهد شد تا اينكه دقيقا مطابق با نيازمندي هاي كاربران

  مراحل ساخت نمونه اوليه
  شناسايي نيازمندي هاي اصلي و بنيادي كاربر.  – 1مرحله 
 توسعه يك نمونه اوليه.  –2مرحله 

 استفاده از نمونه اوليه.  – 3مرحله 

  اصالح و تقويت نمونه اوليه.  – 4مرحله 

  توسعه كاربر نهايي
برخي از انواع سيستمهاي اطالعاتي ميتوانند به وسيله كاربر نهايي با حداقل كمك از جانب متخصصان فني توسعه 
يابند.اين پديده، توسعه توسط كاربر نهايي گفته ميشود.مجموعه اي از ابزارهاي نرم افزاري كه به صورت زبان نسل 

كاربر نهايي ريسك هاي سازماني را به دنبال دارد.زيرا خارج از چهارم طبقه بندي ميشوند.انجام كارهاي رايانه اي توسط 
حيطه راه كارهاي سنتي مديريت و كنترل سيستم هاي اطالعاتي روي ميدهد. مديريت بايد بر كاربرد كاربر نهايي 

اد كنترل داشته باشد.اين كار از طريق توجيه هزينه هاي پروژه هاي توليد سيستم هاي اطالعاتي و از طريق ايج
 استانداردهاي سخت افزار،نرم افزار و كيفيت براي كاربران نهايي امكان پذير است. 

  بسته هاي نرم افزاري كاربردي
اگر يك بسته نرم افزاري بتواند اغلب نيازمندي هاي يك سازمان را برآورده و محقق سازد سازمان نبايد نرم افزاري 

ول خود را با استفاده از برنامه هاي نرم افزاري از پيش نوشته شده،از مخصوص به خود بنويسد.سازمان ميتواند زمان و پ
پيش طراحي شده و آزمايش شده ذخيره كند.هنگامي كه يك سيستم با استفاده از بسته نرم افزار كاربردي توسعه يابد 

  تحليل سيستم ها شامل ارزيابي خواهد شد.  

  منبع يابي از بيرون سازمان 
ع داخلي خود براي ساخت يا عملياتي كردن سيستم هاي اطالعاتي استفاده نكند ميتواند سازمان اگر سازماني از مناب

ديگري را كه در تامين اين خدمات تخصص دارد براي انجام كار خود به كار گيرد.منبع يابي بيرون از سازمان سبب 
  مزيت صرفه جويي اقتصادي و تكميل صالحيت هاي اصلي ميشود.
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زمان مسئوليت توسعه سيستم هاي اطالعاتي خود را به سازمان ديگري واگذار ميكند كنترل خود را هنگامي كه يك سا
بر كاركرد سيستم هاي اطالعاتي خود از دست ميدهد.اگر سازمان فاقد تخصص الزم در مذاكره و انعقاد قرار باشد 

  دادن كنترل بر فن آوري شود.وابستگي سازمان به فروشنده ميتواند موجب باال رفتن هزينه ها يا از دست 

  توسعه كاربردي كاربردي در عرصه سازمان ديجيتالي
فن آوري ها و شرايط كسب و كار به سرعت در حال تغيير است و مقياس پذيري به عامل حياتي موفقيت و هدف اصلي 

الح شدن،جايگزين طراحي سيستم تبديل شده است.كسب و كارها نياز به نرم افزاري دارند كه قابل اضافه شدن،اص
شدن يا تغيير شكل  داده شدن باشد تا سازمان را قادر سازد به فرصت هاي جديد واكنش سريع نشان دهد.سيستم ها 
بايد قابل سنجش باشند تا با تعداد قابل رشد كاربران سازگاري داشته باشند و داده ها را در سكوهاي چندگانه تحويل 

ونيك و كسب و كار الكترونيك بايد به گونه اي باشد كه بتوانند در محيط هاي دهند.طراحي سيستم هاي تجارت الكتر
پرازدحام و همچنين بر سكوي سخت افزار و نرم افزار سازمان به كار خود ادامه دهند.توسعه سريع سيستمهاي كاربردي 

))RADله تكنيكهاي آن ميتوان به )) فرآيند ايجاد سيستمهاي كارآمد را در دوره زمانه كوهتري انجام ميدهد و از جم
) نام برد كه براي سرعت دادن به توليد نيازمندي هاي اطالعات مورد استفاده قرار مي JAD( "طراحي مشترك سيستم"

  گيرد.
  
  

  سوالت تستي
  كدام گروه از مديران مورد مصاحبه قرار مي گيرند؟ CSFدر روش   – 1

  د) مديران اجرايي   ج) مديران عملياتي     ب) مديران مياني          الف) مديران ارشد

  متداول ترين شكل تغيير سازماني ايجاد شده از طريق فن آوري اطالعات كدام است؟  – 2
  د) مهندسي مجدد    ج) تغيير الگو          ب) ماشيني كردن  الف) منطقي كردن    

  عامل حياتي موفقيت و هدف اصلي طراحي سيستم كدام گزينه است؟  – 3
  د) ازدحام تراكنش      ج) مقياس پذيري ب) تجارت الكترونيك      ) واكنش سريع    الف

  ايمن ترين روش در رويكرد تبديل سيستم ها كدام است؟  – 4
   د) راهبرد موازي   ج) راهبرد گذار مستقيم     الف) راهبرد مطالعه نمونه آزمايشي    ب) راهبرد مراحل    

  سيستم ها چيست؟چالش برانگيزترين وظيفه  – 5
  د) كنترل     ج) زيرساخت      ب) امنيت          الف) تعريف نيازمندي هاي اطالعات

  
  سوال تشريحي

 توضيح دهيد.گرفت بهره ميتوان مديريت نوع دو از كار و كسب فرآيند بهبود براي، 

 )TQM( جامع كيفيت مديريت -1
  )Six Sigmaسيگما ( شش -2
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TQM  بيانگر اين مطلب است كه تحقق كنترل كيفيت خود يك هدف است و از تمامي اعضاي سازمان انتظار مي رود
بر مجموعه اي از بهبودهاي مستمر به جاي تغييرات ناگهاني تمركز  TQMكه در بهبود كلي كيفيت نقش داشته باشند.

 دارد.
لي به منظور كشف جريانهاي اجراي يك فرآيند موجود شش سيگما كه مقياس بااليي از كيفيت است از ابزارهاي تحلي

  استفاده ميكند.اين فعاليت ها شامل موارد زير ميباشد :
  تبديل -5برنامه نويسي            -3  تحليل سيستم           - 1
  توليد و نگهداري -6آزمايش                  - 4   طراحي سيستم         -  2
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  فصل دهم: 

  سيستمها و مديريت تغيير درك ارزش تجاري
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 هدف از مطالعه اين فصل عبارتند از:

  چگونگي اندازه گيري منافع تجاري سيستم هاي اطالعاتي 

 هاي قابل استفاده  براي اندازه گيري ارزش تجاري درك مدل   
 داليل اصلي شكست تعداد زيادي از پروژه هاي سيستمي  
 جديد، با هدف اطمينان از موفقيتتغييرات سازماني يك سيستم  چگونگي مديريت   
 چالش هاي خاص در جهت پياده سازي سيستم هاي اطالعاتي بين المللي   
 استراتژي مورد استفاده سازمان براي موثرتر كردن مديريت فرايند پياده سازي سيستم   

 چالشهای مديريت عبارتند از:
 هاي ان مشكل استتعيين منافع و هزينه هاي سيستم هايي كه اندازه گيري پارامتر 

 هاي بزرگ ايجاد ارتباط با ميزان پيچيدگي پروژه هاي سيستم   
 انواع سرمايه گذاری سيستمهای اطالعاتی عبارتند از:

 پروژه هاي سيستم  
 زيرساختار 

 شامل: ITسرمايه گذاری سيستمهای اطالعاتيدر 
 بهبود فرايندهاي تجاري  
 بهبود تصميم گيري مديريت 

 سيستمهای اطالعاتی بلندمدت تر شامل: سرمايه گذاری در پروژه
 بهبود موقعيت استراتژيك  
 بهبود تكنولوژيها و محصوالت جديد 

  روش بودجه بندي سرمايه متكي بر اندازه گيري جريان نقدينگي ورودي و خروجي به پروژه است. -  نكته مهم
 شش مدل بودجه بندی سرمايه شامل:

 ) روش بازپرداختpay back method(  
  بازگشت سرمايه (نرخaccounting rate of return on investment(  
 ارزش خالص فعلي (net present value)   
 نسبت هزينه منفعت(cost benefit ratio)   
  شاخص سودآوري(profitability index)  
 نرخ بازده داخلي(internal rate of return)  

 منافع و هزينه های سيستمهای اطالعاتی شامل:
 سخت افزار، نرم افزار، وسايل ارتباط مخابراتي، خدمات و پرسنل –ا هزينه ه  
  (پس انداز هزينه ها)افزايش بهره وري، هزينه هاي عملياتي كمتر، كاهش نيروي كار و غيره –منافع ملموس  
  استفتده بهينه از داراييها، بهبود كنترل منابع، بهبود برنامه ريزي سازماني و غيره –منافع غير ملموس  

   

     irmgn.ir



 

  

 حمدوديتهای مدهلای مالی شامل:
 .هزينه ها و منافع همزمان اتفاق نمي افتند  
 اشكاالت اندازه گيري منافع غير ملموس  
 تمايل به كاربرد وظايف تجاري خاص  
 چشم انداز هزينه ها و منافع سازماني و اجتماعي 

 

  بازپرداختروش (pay back method) 
  پروژهزمان الزم براي بازپرداخت سرمايه اوليه 

  تعدادسال بازپرداخت=جريان نقدي خالص ساالنه ورودي/سرمايه گذاري اوليه
 گذاری سرمايه زگشتنرخ با  (accounting rate of return on investment) 

  نرخ بازگشت مورد انتظار بايد مساوي يا بزرگتر از هزينه سرمايه باشد.
  سود كل)-هزينه كل-سود خالص =عمرمفيد/(استهالك

ROIرمايه كل اوليه/سود خالص= س  
  فعلی خالصارزش (net present value) 

  مقايسه سرمايه گذاري با سپرده و عايدي آينده
NPVارزش فعلي جريان نقدينگي مورد انتظار - =هزينه سرمايه گذاري اوليه  
 منفعت زينهنسبت ه (cost benefit ratio) 
CBRهزينه كل/سود كل=  
 سودآوری صشاخ (profitability index) 

  رده بندي سرمايه گذاري هاي مختلف امكان پذير را معين مي كند
  شاخص سودآوري=سرمايه گذاري/ارزش فعلي جريان نقدينگي ورودي

  نرخ بازگشت داخلی(internal rate of return) 
  نرخ بازگشت يا سود مورد انتظار از يك سرمايه گذاري

IRRدينگي آتي پروژه ها، نسبت به هزينه سرمايه گذاري اوليه= نرخ بهره (تنزيل) كه ارزش فعلي جريان نق  
 مالحظات اسرتاتژی در درک ارزش جتاری سيستمهای اطالعاتی شامل:

 آناليز پورتفوليو(portfolio analysis)  
 مورد استفاده بالقوه ان براي تعيين ريسكها و منافع و انتخاب گزينه از ميان آنها  
 مدلهاي امتيازدهي(scoring models)  
 روش تصميم گيري گزينه ازميان سيستمها، براساس يك سيستم رتبه بندي  

 چالشهای پياده سازی سيستمهای جهانی
  الزامات اطالعات ناجور و فرايند تجاري - 1
 -  اختالف در تسهيالت و امكانات كشورها 

    قوانين ملي حسابداري   
 - انتقال داده هاي فرا مرزي   
 - زبان گويش   
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  تكنولوژي (كمبود استاندارد و ارتباطات)فقدان  - 2
 استاندارد كردن پايه سخت افزار كامپيوتر  
 نرم افزار گروه كاري بين المللي  
 سختي، هزينه، نصب شبكه جهاني تجميع شده  
  استانداردهاي شبكه وEDI كشور و صنعت خاص  
  مقاومت كابر محلي در برابرسيستم جهاني - 3

مشخص مي كند چه موضوعات مديريتي، سازماني و تكنولوژي بايد  –و بد) تجارت الكترونيكي جهاني(اخبار خوب 
  بر اساس توسعه استراتژي شبكه جهاني ارسال شوند

 کنرتل کردن عوامل ريسک
  مديريت پيچيدگي فني - 1

 ابزارهاي تجميع داخلي  
  برنامه ريزي رسمي و ابزارهاي كنترل - 2

 ارزيابي برنامه و روش مرور(program evaluation and review technique‐PERT)  
 گانت چارت  
  افزايش درگيري كاربر و غلبه بر مقاومت كاربر - 3

 ابزار تجميع خارجي  
 همكاري، تحصيالت، آموزش و انگيزه كاربر 

 

معيارهای سازمانی در برنامه ريزی سيستمها و پياده سازی 
 عبارتند از :

 - 5ارگونوميك  - 4مانيتور كردن راندمان  استانداردها و -3طراحي شغلي  -2همكاري كارمند و درگير كردن  - 1
  تكميل مقررات دولتي -8ايمني و سالمت  -7پذيري شكايت كارمند  -6روش كار تفكيك  

 آناليز اثر سازمانی
  مطالعه اينكه چطور يك سيستم مطرح بر ساختار سازماني، رفتارها، تصميم گيري و عمليات تاثير مي

  گذارد
 طراحی فنی و اجتماعی

  اهداف انسانيتثبيت  
 مجموعه هاي تفكيك شده راه حلهاي فني و طراحي اجتماعي  
 طراحي بر اساس مناسب ترين نيازهاي اجتماعي و فني  

 مديريت پياده سازی جهانی
  توسعه ترنس نشنال محدود براي سيستمهاي اصلي 
 همكاري و جذب تضادها براي فرايند توسعه  
  توسط واحدهاي كشوري مجزاجداسازي سيستمهاي ترنس نشنال توسعه يافته  
  زيرساختار تكنولوژي جهاني 

  شبكه خصوصي بين الملليVAN  
  تكنولوژي اينترنتVPN و اينترانت 
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 (fourth generation)نرم افزار مديريت پروژه 

 برنامه ريزي پروژه بعنوان يك تمركز بنگاهي  
 تمركزمديران در زمان مواجه با چالش بر حل مسائل  
 عدم اطمينان پيش بيني نشده كه فرصتهاي اضافي ايجاد ميكند جستجوي راههاي پذيرش  

 
 
 

 کتاب الودن 10سواالت تستی  و تشريحی فصل 
 هدف از سرمايه گذاري در سيستم اطالعاتي - 1

 بهبود فرايندهاي تجاري و تصميم گيري مديريت  .أ 

  بهبود موقعيت راهبردي و بهبود تكنولوژي و محصوالت جديد  .ب 
  هيچكدام  .ج 
   دوم صحيح استگزينه اول و   .د 

  

  منافع ملموس سيستم هاي اطالعاتي شامل - 2
 استفاده بهينه از دارايي ها، بهبود كنترل منافع، بهبود برنامه ريزي سازماني  .أ 

  افزايش بهره وري، هزينه هاي عملياتي كمتر، كاهش نيروي كار و ...  .ب 
  سخت افزار، نرم افزار، وسايل ارتباط مخابراتي، خدمات و پرسنل  .ج 
   د فوق صحيح استهمه موار  .د 

  

  NPVمنظور از  - 3
 مقايسه سرمايه گذاري با سپرده و عايدي اينده  .أ 

  اختالف ارزش فعلي جريان نقدينگي مورد انتظار وهزينه سرمايه گذاري اوليه  .ب 
  هيچكدام  .ج 
  گرينه اول و دوم صحيح است  .د 

  

  IRRمنظور از  - 4
 نرخ بازگشت يا سود مورد انتظار از يك سرمايه گذاري  .أ 

  ارزش فعلي جريان نقدينگي آتي پروژه، نسبت به هزينه سرمايه گذاري اوليهنرخ تنزيل   .ب 
  هيچكدام  .ج 
  گزينه اول و دوم صحيح است  .د 
   
 هدف از تحليل پورتفوليو - 5  

 تعيين ريسكها، منافع و انتخاب گزينه مناسب از بين آنها  .أ 

  روش انتخاب گزينه مناسب از ميان سيستم ها، براساس يك سيستم رتبه بندي  .ب 
  هيچكدام  .ج 
   موارد اول و دوم صحيح است  .د 
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 سوال تشريحی
  چالشهاي پياده سازي سيستم هاي اطالعاتي جهاني را تشريح كنيد؟  
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  فصل دهم: 

  ها و مديريت تغيير ارزش تجاري سيستم
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 های اطالعاتی درک ارزش جتاری سيستم
ماه  24تا  12داشته باشند و نهايتاَ در طي كنند كه اهداف كامال مشخصي  گذاري مي هايي سرمايه ژه ها در پرو سازمان
  سازي شوند. پياده

اي باشند و چه از نوع زيرساختي به دو طريق ايجاد ارزش  آوري اطالعات چه از نوع پروژه هاي فن گذاري سرمايه
  نمايند مي

ايي سازمان از طريق بهبود فرآيندهاي كاري موجود يا ايجاد فرآيندهاي جديد كه نتيجه نهايي آن افزايش كار - 1
 است.

 شوند. هاي مديريتي مي گيري گيري كه باعث بهبود در تصميم افزايش سرعت و صحت تصميم - 2

نمايند كه گرچه اين ارزش ممكن است حداكثر  هاي اطالعاتي از طريق راهبردهاي سازمان، خلق ارزش مي سيستم
باشد به همراه  بهبود موقعيت در صنعت ميتري كه نتيجه آن  ي ممكن نباشد اما در عوض سودبلندمدت بازگشت سرمايه

  دارند.
  خورد. آوري جديد، هزينه بيشتري را متحمل شده و اغلب شكست مي گذار در يك فن اولين سرمايه

 بندی سرمايه های سنتی بودجه مدل
  بندي نام دارد. اي، بودجه هاي مختلف براي مخارج سرمايه فرآيند تحليل و انتخاب طرح

گذاري  اي به داليل غيراقتصادي مانند حفظ محيط زيست و غيره سرمايه هاي سرمايه ي موارد در پروژهها در برخ سازمان
  نمايند. مي

  شوند. گذاري بلند مدت تلقي مي هاي سرمايه هاي اطالعاتي به عنوان پروژه سيستم
  رد.بندي سرمايه بر معيارهاي جريانات نقدي داخل و خارج از سازمان تكيه دا هاي بودجه روش

آوري اطالعات به جز هزينه اوليه خريد و  گيري مخارج فن ، براي شناسايي و اندازه (TCO) "هزينه كل مالكيت"مفهوم 
  رود.  افزار به كار مي افزار و نرم نصب سخت
 های مالی های مدل حمدوديت

ها زودتر از منافع ايجاد  باشند. هزينه نميها و منافع  هاي برآوردهاي هزينه ها و عدم اطمينان هاي مالي بيانگر ريسك مدل
سازي منافع نامشهود مشكل است. تاكيدات سنتي،  گيري و كمي شوند و مشهودند در حاليكه منافع نامشهودند. اندازه مي

گذارند، ناديده  هاي اطالعاتي اثر مي هاي مالي و فني يك سيستم اطالعاتي را بر ابعاد سازماني و اجتماعي سيستم جنبه
  گيرند. مي

  اي: هاي سرمايه بندي سرمايه براي ارزيابي پروژه هاي بودجه مدل
  روش بازپرداخت - 1

هايي با ريسك  گذاري اوليه يك پروژه است.اين روش براي پروژه معياري براي زمان مورد نياز براي بازپرداخت سرمايه
ين معيار، همان مزيت سادگي آن است. باشد مناسب است. ضعف ا ها مشكل مي بااليي كه تعيين دوره مفيد حيات آن

گذاري را  پول، ميزان جريان نقدي بعد از دوره بازپرداخت، ارزش موجودي و سودآوري سرمايه اين روش، ارزش زماني
  گيرد. ناديده مي
  ها تا بازپرداخت=(جريان داخلي نقدي خالص ساالنه/سرمايه اوليه) تعداد سال
 (ROI)گذاري  نرخ بازگشت سرمايه - 2
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گذاري، نرخ بازگشت از  تعيين نرخ مطلوب بازگشت سرمايه به هزينه استقراض پول بستگي دارد. نرخ بازگشت سرمايه
نمايدكه اين  گذاري براي استهالك، محاسبه مي گذاري را از طريق هماهنگي جريانات نقدي داخلي و سرمايه يك سرمايه

  زند. مينرخ، ميزان درآمد حاصل از حسابداري پروژه را تخمين 
  سود كل ) –هزينة كل  –سود خالص = عمرمفيد / ( استهالك 

ROI گذاري اوليه / سود خالص = كل سرمايه  
  گيرد ضعف اين روش در اين است كه ارزش زماني پول را درنظر نمي

 ارزش خالص فعلي  - 3

  گردند. دريافت ميها كه در آينده  اي از پرداخت ارزش فعلي برابر است با ارزش جاري يك پرداخت با مجموعه
  پرداخت×  ] 1- )1(سود+ⁿسود /  [ارزش فعلي = 

  ها، درآمدها و ارزش زماني پول. گذاري با در نظر گرفتن هزينه ارزش جاري خالص برابر است با ميزان ارزش پولي سرمايه
  هاي نقدينگي مورد انتظار ارزش فعلي جريان –گذاري اوليه  ارزش خالص فعلي = هزينه سرمايه

هاي مختلف ممكن  گذاري بندي سرمايه دهد و هيچ راهي را براي دسته روش هيچ معياري از سودآوري را ارائه نمياين 
  دارد. عرضه نمي
 نسبت هزينه منفعت - 4

منفعت است كه نسبتي است - اي، محاسبه نسبت هزينه ها از يك مخارج سرمايه يك روش ساده براي محاسبه بازگشت
  ها: از منافع به هزينه

  / منافع كلهاي كل  منفعت = هزينه–هزينه نسبت
  ها جهت مقايسه استفاده نمود. توان براي رتبه بندي پروژه منفعت مي-از نسبت هزينه

 شاخص سودآوري - 5

گذاري بر هزينه اوليه  اين شاخص از طريق تقسيم ارزش جاري جريان نقدي داخلي كل حاصل از يك سرمايه
هاي مختلف استفاده  گذاري توان براي مقايسه سودآوري سرمايه نتيجه اين عمليات ميآيد. از  گذاري به دست مي سرمايه

  بندي كرد. توان با استفاده از اين شاخص رتبه ها را مي كرد. پروژه
  هاي داخلي نقدينگي گذاري / ارزش فعلي جريان شاخص سودآوري = سرمايه

 (IRR)نرخ داخلي بازگشت  - 6

گذاري، با در نظر گرفتن ارزش زماني پول حاصل شود،  رود از يك سرمايه انتظار مي به عنوان نرخ بازگشت يا سودي كه
شود و عبارت است از نرخ تنزيلي كه برابر با ارزش جاري جريان نقدي آتي پروژه تقسيم بر هزينه اوليه پروژه  تعريف مي

  اوليه.است. به بيان ديگر، ارزش (نرخ تنزيل) برابر است با ارزش جاري منهاي هزينه 
 مالحظات راهربدی

 های پورتفوليو حتليل
ها و  آوري اطالعات، كنترل دارايي گذاري فن نمايد تا درك درستي از نحوه سرمايه اين تحليل به سازمان كمك مي

  ها و ساير موارد بدست آورد. پروژه
گذاري و پاداش براي سازمان را تعيين  سرمايهتواند تركيب بهينه ريسك  هاي پورتفوليو مي مديريت با استفاده از تحليل

  اند. آوري تجربه كرده هاي فن اند بازگشت بااليي از سرمايه را در دارايي هايي كه از اين روش استفاده كرده نمايد. سازمان
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 های امتيازدهی مدل
هاي مورد نظر امتياز واحدي را بر مبناي اينكه تا چه حد در راستاي اهداف هستند، اختصاص  سيستماين مدل به 

باشد بلكه توافق بر سر معيارهاي كاربردي در قضاوت  دهد. اغلب مهمترين ستاده يك مدل امتيازدهي، امتياز نمي مي
  گيري منطقي دارند. تصميمهاي امتيازدهي استفاده زيادي در پشتيباني از  باشد. مدل سيستم، مي

 گذاری انتخابی های قيمت مدل
باشد،  از مفهوم ارزشيابي انتخابي، كه برگرفته از صنعت مالي مي (ROPM) "گذاري انتخابي واقعي هاي قيمت مدل"

  دهد.  نمايد. لزوماً هر انتخاب درستي، نتيجه مورد انتظار را نمي استفاده مي
مورد نظر، ارزش دارايي، هزينه تبديل  ITآوري اطالعات تابعي است از مقدار دارايي  در تئوري انتخابي ارزش پروژه فن

گذاري انتخابي به دارايي مورد نظر، نرخ بهره بدون ريسك و زمان اشباع انتخاب. اين مدل مديران را قادر  سرمايه
پذيري در  اين مدل انعطاف را در نظر داشته باشند. ITهاي  سازد تا بطور سيستماتيك تغييرات ارزش پروژه مي

آوري اطالعات و امكان آزمون و خطاي پروژه را در اندازه كوچك براي مديران به همراه دارد. معايب  گذاري فن سرمايه
گذارند كه عبارتند از  شوند به تخمين همه متغييرهاي اصلي كه بر مقدار انتخابي اثر مي اين مدل اصوالً مربوط مي

اي در  ني شده از دارايي مورد نظر و تغييرات در هزينه اجرا. همچنين در هنگامي كه هيچ تجربهبي جريانات نقدي پيش
  باشد. آوري و آينده آن وجود ندارد، اين مدل بسيار مفيد مي مورد يك فن

 رويکرد ارزش افزوده دانش
ب و كار به عنوان روشي بندي سرمايه سنتي، بر ورودي دانش در يك فرآيند كس يك رويكرد متفاوت نسبت به بودجه

هاي جديد اطالعاتي، تاكيد دارد. هر آنچه از  ها و منافع تغييرات در فرآيندهاي كسب و كار از سيستم براي تعيين هزينه
هاي دانش را  كند، نيازمند ورودي دانش است. ورودي فناوري اطالعات براي تغيير فرآيندهاي كسب و كار استفاده مي

يادگيري يك مهارت جديد و بازده دانشي در نظر گرفت. اين روش مفروضات مشخصي را ايجاد  توان به صورت زمان مي
  كند كه در همه شرايط معتبر نيستند. مي

 وری آوری اطالعات و هبره گذاری در فن سرمايه
ساني الزم براي ها؛ و به ميزان سرمايه و نيروي ان ها به ستاده وري معياري است از كارايي سازمان در تبديل داده بهره

  شود. توليد يك واحد از خروجي مربوط مي
هايي در  گذاري شوند كه، توسط سرمايه آوري اطالعات زماني باعث بهبود عملكرد سازمان مي هاي فن گذاري سرمايه

  هاي سازماني تكميل گردند.   فرآيندهاي جديد كسب و كار، ساختارهاي سازماني جديد و يادگيري
   

زيادكم

زيادبررسي محتاطانهشناسايي و راه اندازي

كمخودداريپروژهاي روزمره

ريسك پروژه

ـــاه   
 بنگ

راي
 بـــ

لقوه
ـبــا

ــد 
فوايـ
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 های اطالعاتی تغيير در موفقيت و شکست سيستمامهيت مديريت 
آوري، ارزيابي آن و كاربرد آن در مديريت منابع سازماني اغلب منجر به توزيع  تغييرات در نحوه تعريف و تفسير فن

  شود. جديد قدرت و اختيار مي
 های اطالعاتی: های مشکالت سيستم حوزه
  مسائل طراحي - 1

آوردن الزامات تجاري يا بهبود عملكرد سازماني دچار شكست و مشكل شود. طراحي واقعي، ممكن است در به دست 
اطالعات، ممكن است به سرعت تاييد نشوند و يا مفيد واقع نشوند؛ و يا به شكلي باشد كه خالصه سازي و كاربرد آن 

  ها باشد. هاي نادرستي از داده غير ممكن باشد؛ و يا بيانگر قسمت
  مسائل داده - 2
  ممكن است داراي سطح بااليي از عدم صحت و يا عدم ثبات باشند. هاي سيستم داده
  ها مسائل هزينه - 3

سازي و اجراي آنها ممكن است باالتر از بودجه در  كنند اما هزينه پياده ها به نسبت يكنواخت عمل مي برخي از سيستم
  لبند.ط ها نيز هزينه زيادي را براي تكميل شده مي نظر گرفته شده باشد. برخي از پروژه

  مسائل عمليات - 4
هاي اطالعاتي نسبت داد اما اكثر اين مشكالت برآمده از عوامل  توان به مسائل فني سيستم برخي از اين مشكالت را مي

  سازماني هستند.
 سازی مديريت تغيير و مفهوم پياده

نوآوري مثل ايجاد  دهند تا يك هاي سازماني است كه دست به دست هم مي سازي به معناي اجراي همه فعاليت پياده
آيد. تحليلگر، در  سازي، تحليلگر سيستم يك عامل تغيير به حساب مي يك سيستم جديد مديريت شود. در فرآيند پياده

ها  باشد و وظيفه دارد اين اطمينان را حاصل نمايد كه همه افراد و گروه واقع تسريع كننده فرآيند تغيير موجود مي
  اند. سيستم جديد را پذيرفته فرآيند تغييرات حاصل از ايجاد

 سازی داليل موفقيت و شکست پياده
  سازي تا حد زيادي بستگي به عوامل زير دارد: خروجي پياده

 سازي نقش كاربران در فرآيند پياده -

 سازي هاي پياده ميزان حمايت مديريت از تالش -

 سازي سطح پيچيدگي و ريسك پروژه پياده -

 سازي كيفيت مديريت فرآيند پياده -

 تاثير مشارکت کاربر
هاي اطالعاتي چندين نتيجه مثبت را در بر دارد. اول اينكه اگر كاربران  مشاركت كاربر در طراحي و عمليات سيستم

هاي خود و  ها داشته باشند، فرصت بيشتري را براي تطبيق سيستم با اولويت مشاركت زيادي را در طراحي سيستم
ها به سيستم  سازي را كنترل نمايند. دوم اينكه آن توانند خروجي پياده تر ميالزامات كسب و كار خواهند داشت و به
اند. احتمال شكست  ها مشاركت فعالي را در فرآيند تغيير داشته دهند چرا كه آن تكميل شده واكنش بهتري را نشان مي

ها بر  زياد باشد و نيز هر دوي آن ها رود كه فاصله ميان كاربران و تكنيسين ها، زماني باال مي هاي توسعه سيستم پروژه
  شوند. سازي بيرون رانده مي اهداف مختلف خود پافشاري نمايند. تحت چنين شرايطي كاربران از فرآيند پياده

 تعهد و محايت مديريت
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هاي اطالعتي از حمايت و تعهد مديريت در سطوح مختلف برخوردار باشد، احتمال اينكه هم  اگر يك پروژه سيستم
هاي فني، از آن پروژه رضايت داشته باشند بسيار زياد خواهد بود. حمايت  ن و هم نيروهاي ستادي سيستمكاربرا

  مديريت، اطمينان از وجود منابع و سرمايه كافي را نيز به همراه دارد.
 سطح ريسک و پيچيدگی

هاي  فني كاركنان سيستم هاي سطح ريسك پروژه متاثر از عواملي چون اندازه پروژه، ساختار پروژه و سطح مهارت
  باشد. اطالعاتي و گروه پروژه مي

اندازه پروژه: هرچه اندازه يك پروژه بزرگتر باشد، تعداد نيروي انساني اجرايي بيشتر باشد، زمان اختصاص يافته براي 
هاي  بود.پروژهسازي زياد باشد و تعداد واحدهاي سازماني مربوط به آن بيشتر باشد، ريسك پروژه باالتر خواهد  پياده

هايي  هاست چرا كه چنين پروژه درصد بيشتر از ساير پروژه 75تا  50شان حدود  هاي خيلي بزرگ، نرخ شكست سيستم
  باشد. ها مشكل مي پيچيده هستند و كنترل آن

خواهند و  چه ميدانند كه  ها هستند. كاربران، دقيقاً مي تر از ساير پروژه ها، ساختار يافته ساختار پروژه: برخي از پروژه
  سيستم چه كاري را بايد انجام دهد. چنين پروژهايي ريسك كمي دارند.

هاي فني مورد نظر باشند؛ ريسك پروژه  آوري: اگر گروه پروژه و كاركنان سيستم اطالعاتي فاقد تجربه تجربه كار با فن
  رود. باال مي

 سازی مديريت فرآيند پياده
  باشد. ها مي پروژه مهمترين عامل موثر بر خروجي توان گفت كه نحوه مديريت اجراي مي

  بيند: ها بدون مديريت مناسب اغلب دچار مشكل خواهد شد و از موارد زير لطمه مي يك پروژه توسعه و ايجاد سيستم
 بيني نشده در بودجه هاي پيش هزينه -

 انحرافات ناخواسته زماني -

 تر از حد انتظار عملكرد نامناسب و پايين -

 بيني شده آوردن منافع پيش دست بهشكست در  -

 ها داليل عدم مديريت صحيح پروژه
اي در حوزه  هستند يعني هيچ تجربه "بار  براي اولين"هاي كاربردي  بيني: اكثر برنامه ناديده گرفتن و خوش -

 تر خواهد شد. بيني پررنگ ها وجود ندارد. هرچه اندازه و مقياس سيستم بزرگتر باشد، نقش خوش آن

هاي پروژه به كار  گيري كه توسط طراحان سيستم براي هزينه گيري خيالي: واحد سنتي اندازه اندازهواحد  -
ها وظايف زيادي به طور وابسته به هم  افزاري كه در ان هاي نرم باشد. اضافه كردن كاركنان به پروژه ماه مي- رود نفر مي

 دهد. گي را افزايش ميهاي هماهن شوند، اغلب زمان تحويل، آموزش و هزينه انجام مي

ها خواب پروزه،  شوند. در اغلب پروژه پشت گوش انداختن: خبرهاي بد با سرعت كمي به مقامات باال گزارش مي -
 شود. شوند و يا اينكه خيلي دير به او گزارش مي شكست و ترديدها به مديريت عالي گزارش نمي
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 سازی سيستم ادغام و مالکيت پياده
هاي خود را  توانند هزينه ها مي عنوان ابزارهاي اصلي رشد تجارت اهميت زيادي دارند. اساساً سازمانمالكيت و ادغام به 

  از طريق ادغام شدن با رقباي خود كاهش دهند.
 سازی مديريت پياده

كنند  مي سازي ايفا آورند كه كاربران نقش مناسبي را در دوره پياده راهبردهايي وجود دارند كه اين اطمينان را فراهم مي
  پذيرد. و اينكه مديريت فرآيند تغيير سازماني به خوبي انجام مي

  كنترل عوامل ريسك: اولين مرحله در مديريت ريسك پروژه، عبارت است از شناسايي ماهيت و سطح ريسك
 پروژه.

اخلي هاي فني هستند از ابزارهاي يكپارچه د هايي كه داراي پيچيدگي و چالش مديريت پيچيدگي فني: پروژه -
بيني مسائل و مشكالت  ها بايد قادر به پيش هاي اداري و فني باشند. آن گردند. مديران پروژه بايد داراي مهارت منتفع مي

هاي الزم برخوردار باشند.  باشند و ارتباط مناسبي را ميان گروه فني برقرار سازند. اعضاي گروه فني نيز بايد از مهارت
ء گروه برقرار شود. اگر مهارت خاصي درون سازمان يافت نشد بايد ان را در خارج از جلسات متناوبي بايد ميان اعضا

 سازمان جستجو كرد.     

 (PERT) "فن بازبيني و ارزيابي برنامه"هاي مديريت پروژه مثل  ريزي رسمي و ابزارهاي كنترلي: با روش برنامه -
هايي را كه بايد  ها و فعاليت فعاليهاي خاص، زمان انجام آن PERTتوان يك برنامه را ايجاد كرد.  يا نمودارهاي گانت مي

بندي وظايف مختلف در  نمايد. يك نمودار گانت، بيانگر توالي و زمان ها انجام شوندمشخص مي قبل از انجام ساير فعاليت
 باشد. يك پروژه و نيز منابع مورد نياز آن مي

هاي كمي وجود دارند و الزامات غير  هايي كه ساختار در پروژها:  مشاركت فزاينده كاربران و غلبه بر مقاومت آن -
قابل شرحي مطرح هستند مشاركت كاربران بايد در تمامي مراحل وجود داشته باشد. مشاركت دادن كاربران در 

 سازي، براي غلبه بر مشكل مقاومت آنان كافي نيست. هاي پياده فعاليت

 طراحي براي سازمان 

بايد به طور دقيق مشخص كند كه سازمان به چه طريقي در هنگام نصب سيستم جديد تغيير  ها فرآيند توسعه سيستم
  هاي اطالعاتي با سازمان اثر سيستم بر سازمان بايد به دقت ارزيابي گردد. خواهد كرد. براي ادغام موفق سيستم

 بيشتر مورد توجه قرار گيرد.هاي اطالعاتي بايد از نظر الگوي كاربر  در نظر گرفتن عامل انساني: كيفيت سيستم -

 های بزرگ و پيچيده: پيشنهادهايی برای مديريت پروژه
 هاي سازمان مستند سازي دستورالعمل -

 هاي پروژه داشتن برنامه مناسب براي كنترل خروجي -

 گيري ارزش سيستم جديد در طي انجام پروزه اندازه -

 خواهند داشت هايي كه بيشترين ارزش افزوده را براي سازمان انتخاب پروژه -

 سازي سيستم جديد بر سازمان بررسي اثرات مثبت و منفي پياده -

 رويکردهای جديد نسبت به مديريت پروژه
  ها اختصاص دهند. ها واحد مجزايي را به مديريت پروژه بهتر است كه سازمان

  
  

 سواالت:
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 سازي گردند. ............... ماه پيادهكنند كه حداكثر ظرف مدت  گذاري مي هايي سرمايه ها در پروژه سازمان - 1

  ماه 48تا  24ماه     د) بين  24تا  12ماه     ج) بين  12تا  6ماه     ب) بين  6الف) كمتر از 
 نمايند؟ هاي زير ايجاد ارزش نمي آوري اطالعات به كدام يك از روش هاي فن گذاري سرمايه - 2

  گيري      ت و صحت تصميمب) افزايش سرع     الف) بهبود فرآيندهاي كاري    
  د) الف و ب     هاي جاري   ج)افزايش هزينه

 گردند. گذاري .................. مدت تلقي مي هاي سرمايه هاي اطالعاتي به عنوان پروژه سيستم - 3

  مدت     د) بسته به شرايط تمامي موارد الف، ب و ج مدت     ج) بلند مدت     ب) ميان الف) كوتاه
 رود؟ اي بكار نمي هاي سرمايه بندي سرمايه براي ارزيابي پروژه هاي بودجه مدليك از   كدام - 4

  منفعت     د) شاخص سودآوري-پرداخت     ب) ارزش خالص فعلي     ج) نسبت هزينه الف) روش پيش
 باشد؟ اي مي هاي سرمايه براي ارزيابي پروژه  بندي سرمايه هاي بودجه كدام يك از مدل - 5

  مورد 3ج) شاخص بدهي     د) هر      IRRفعلي     ب) نرخ داخلي بازگشت الف) ارزش ناخالص 
 باشد؟ ها مشكل مي هايي با ريسك باال كه تعيين دوره حيات آن كدام روش براي پروژه - 6

  گذاري     ج) ارزش خالص فعلي     د) نسبت هزينه منفعت الف) روش بازپرداخت     ب) نرخ بازگشت سرمايه
 رمايه از مدل بازپرداخت كدام است؟بندي س ضعف بودجه - 7

  بر بودن الف) پيچيدگي     ب) سادگي     ج) هزينه     د) زمان
پول، ميزان جريان نقدي بعد از دوره بازپرداخت، ارزش موجودي و  بندي ارزش زماني كدام مدل بودجه - 8

 گيرد؟  گذاري را ناديده مي سودآوري سرمايه

  گذاري     د) روش بازپرداخت ينه منفعت     ج) نرخ بازگشت سرمايهالف)ارزش خالص فعلي     ب) نسبت هز
 گذاري، تعيين نرخ مطلوب به كدام مورد بستگي دارد؟ بندي بر اساس نرخ بازگشت سرمايه براساس مدل بودجه - 9

  الف) سود مورد انتظار     ب) هزينه سازمان     ج) هزينه سربار     د) هزينه استقراض پول
گذاري را از طريق هماهنگي جريانات ........... و  گذاري، نرخ بازگشت از يك سرمايه نرخ بازگشت سرمايه  -10

 نمايد. گذاري براي استهالك محاسبه مي سرمايه

  الف) غيرنقدي     ب) نقدي     ج) نقدي داخلي     د) غيرنقدي داخلي
 .................. است؟گذاري . ضعف روش بودجه بندي براساس نرخ بازگشت سرمايه  -11

  بر بودن      ب) عدم محاسبه ارزش زماني پول     ج) عدم محاسبه دقيق     د) اتالف منابع سازمان الف) هزينه
 ها، درآمدها و ارزش زماني پول. گذاري با در نظر گرفتن هزينه ................. برابر است با ميزان ارزش پولي سرمايه  -12

  خالص     ب) ارزش جاري خالص     ج) ارزش ناخالص     د) ارزش خالصالف) ارزش جاري نا
 دهد؟ كدام روش هيچ معياري از سودآوري را ارائه نمي  -13

  گذاري الف) ارزش خالص فعلي     ب) بازپرداخت     ج) نسبت هزينه منفعت     د) نرخ بازگشت سرمايه
 ها استفاده كرد. ژهبندي پرو توان براي رتبه از ..................... مي -14

  منفعت     د) ارزش خالص فعلي- گذاري     ب) شاخص سودآوري     ج) نسبت هزينه الف) بازگشت سرمايه
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 ....... عبارت است از نرخ تنزيلي كه برابر با ارزش جاري جريان نقدي آتي پروژه تقسيم بر هزينه اوليه پروژه.......  -15

  گذاري     ج) نسبت هزينه منفعت     د) ارزش خالص فعلي سرمايهالف) نرخ داخلي بازگشت     ب) بازگشت 
آوري اطالعات، كنترل  گذاري فن كند تا درك درستي از نحوه سرمايه تحليل ....................... به سازمان كمك مي  -16

 ها را بدست آورد. ها و پروژه دارايي

  ) هيچكدامالف) امتياز دهي     ب) پورتفوليو     ج) الف و ب     د
 باشد. آوري و آينده آن وجود ندارد، اين مدل مفيد مي اي در مورد يك فن هنگامي كه هيچ تجربه  -17

  گذاري انتخابي     د) هيچكدام الف) امتياز دهي     ب) پورتفوليو     ج) قيمت
 باشند؟ هاي اطالعاتي نمي كدام يك از مشكالت سيستم  -18

  ج) مسايل عمليات     د) مسائل ارزيابي    الف) مسائل طراحي     ب) مسائل داده 
 باشد؟ هاي اطالعاتي نمي سازي سيستم كدام يك از داليل موفقيت و شكست پياده  -19

  الف) نقش مشتريان     ب) حمايت مديريت     ج) سطح پيچيدگي     د) نقش كاربران
 رود؟ ها چه زماني باال مي هاي توسعه سيستم احتمال شكست پروژه  -20

  ها بر اهداف مختلف خود پافشاري نمايند ها زياد نباشد و نيز هر دوي آن له ميان كاربران و تكنيسينالف) فاص
  ها بر اهداف مختلف خود پافشاري ننمايند ها زياد باشد و نيز هر دوي آن ب) فاصله ميان كاربران و تكنيسين
  بر اهداف مختلف خود پافشاري نمايندها  ها زياد باشد و نيز هر دوي آن ج) فاصله ميان كاربران و تكنيسين
  ها بر اهداف مختلف خود پافشاري ننمايند ها زياد نباشد و نيز هر دوي آن د) فاصله ميان كاربران و تكنيسين

 آوري اطالعات نيست؟ هاي فن يك از عوامل موثر بر سطح ريسك و پيچيدگي پروژه  كدام  -21

  آوري ساختار پروژه     د) تجربه كار با فنالف) اندازه پروژه     ب) هزينه پروژه     ج) 
 هاي يك پروژه كدام است؟ مهمترين عامل موثر بر خروجي  -22

  هاي پروژه     ج) كنترل كاركنان پروژه     د) نحوه مديريت اجراي پروژه الف) كنترل منابع پروژه     ب) كنترل هزينه
 باشد؟ ها نمي يك از داليل عدم مديريت صحيح پروژه كدام  -23

  گيري خيالي     د) پشت گوش انداختن بيني     ب) عدم كفايت مديريت     ج) واحد اندازه گرفتن و خوش لف) ناديدها
  

  سئواالت تشريحي:
  اي را نام ببريد. هاي سرمايه بندي سرمايه براي ارزيابي پروژه هاي بودجه سه مورد از انواع مدل - 1
  وري را تعريف نماييد. بهره - 2
  ي را توضيح دهيد.ساز پياده - 3
  هاي اطالعاتي را نام ببريد. سازي سيستم دومورد از داليل موفقيت و شكست پياده - 4
  هاي اطالعاتي را توضيح دهيد. سازي سيستم اثرات مشاركت كاربران در طراحي و پياده - 5
  ها را نام ببريد. داليل عدم مديريت صحيح پروژه - 6
  هاي بزرگ و پيچيده را ذكر نماييد. پروژههاي مديريت  سه مورد از راه - 7
  

  پاسخ نامه سئواالت تستي
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 پاسخ سئوال پاسخ سئوال پاسخ سئوال پاسخ سئوال پاسخ سئوال پاسخ سئوال

  ب  21  ج  17  الف  13  د  9  ب  5  ج  1

  د  22  د  18  ج  14  ج  10  الف  6  د  2

  ب  23  الف  19  الف  15  ب  11  ب  7  ج  3

      ج  20  ب  16  ب  12  د  8  الف  4
  
  

  پاسخ نامه سئواالت تشريحي:
  )، ارزش خالص فعليROIگذاري( روش بازپرداخت، نرخ بازگشت سرمايه - 1
ها؛ و به ميزان سرمايه و نيروي انساني الزم براي  ها به ستاده وري معياري است از كارايي سازمان در تبديل داده بهره - 2

  شود. توليد يك واحد از خروجي مربوط مي
دهند تا يك نواوري مثل ايجاد يك  هاي سازماني كه دست به دست هم مي معني اجراي همه فعاليتسازي به  پياده - 3

  سيستم جديد مديريت شود.
  سازي هاي پياده نقش كاربران در فرآيند پياده سازي ، ميزان حمايت مديريت از تالش - 4
ب و كار، كنترل بهتر خروجي هاي خود و الزامات كس فرصت بيشتر كاربران جهت تطبيق سيستم با اولويت - 5

  تر كاربران به سيستم تكميل شده،  سازي، واكنش مناسب پياده
  گيري خيالي، پشت گوش انداختن بيني، واحد اندازه ناديده گرفتن و خوش - 6
گيري ارزش سيستم جديد، انتخاب  ها، داشتن برنامه مناسب براي خروجي پروژه، اندازه مستند سازي دستورالعمل - 7

  سازي سيستم هايي با بيشترين ارزش افزوده، بررسي اثرات مثبت و منفي پياده هپروژ
  
  

  

   

     irmgn.ir



 

  

  

  فصل يازدهم: 

  معماري سيستم هاي اطالعاتي بين المللي
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و  كاركسب و  محيط جهاني: 
 چالش ها

 ساختار سازماني

مديريت و 

 راهبردهاي جهاني شركت

 سكوي فن آوري

معماري سيستم هاي اطالعات بين المللي

  ين الملليب ياطالعات يستم هايرشد س
ن به يكند. ا يباشد كه شركت در آن كار م يم يط جهاني، درك محين الملليستم بيهنگام ساخت س يراهبرد اصل

  دهند.  يسوق م يان تجارت است كه صنعت را به سمت رقابت جهانيبازار و متصد يدرك اجبارها يمعنا

 ين الملليب ياطالعات يستم هايس يك معماريجاد يا يبرا يابعاد اصل
 يجهان ي، راهبردهايط جهانيد عبارتند از: محينيب يدر شكل م همانطور كه

فن  يكسب وكار و سكو يندهايت و فرآيري، مديساختار سازمان شركت،
  . يآور

 در به حركت در آوردن سازمان به يديعامل كل ير فن آوريياگرچه تغ
را  حيصح يفن آور ينكه به طور منطقياست، قبل از ا يجهان يسمت بازارها

  د.يك ساختار باشيو  يك راهبرد مشاركتي ياز است كه دارايد، نيانتخاب كن

عوامل م شوند: يتوانند به دو دسته تقس يتجارت م يان جهانيمتصد
 يها يدانش، ارتباطات و فن آور .يو عوامل خاص تجار يعموم يفرهنگ

ق يجاد كرده اند كه در آن ارتباطات (از طريا يجهان يانتقال، دهكده ها
گر مشكل و ين ديكره زم ي) بر رويوتريا شبكه كامپيو، يون، راديزيتلفن، تلو

كردن سوق  ين المللي، كه به سمت بيفرهنگ يست. عوامل عمومينه بر نيهز
  رگذار خواهند بود. يع تأثياز صنا ياريشوند كه بر بس يم يجاد عوامل خاص تجاريشوند، سبب ا يداده م

 :يتجار يرقابت ها
از اقتصاد  يريجلوگ يبرا ياديدارد، موانع ز ييت تجارت نقش بسزايشدن در موفق ياگرچه وجود امكانات جهان

 يجهان يها ستميجاد سيقدرتمند در ا ين چالش هايوجود دارند. معمولتر ين الملليختن تجارت بيو از هم گس يجهان
  شوند. يشوند كه در ادامه ارائه م يم ميتقس عام و خاصبه دو دسته 

  موانع عام:
 يزبان يگرا، تفاوت ها ي، ملي: مذهبيفرهنگ يمرامنامه ها     

 انتظارات مارك كاال، ساعات كاريانتظارات اجتماع :  
 يم خصوصيو حر ين ارتباطات راه دور ماهواره اي: قوانياسين سيقوان  

  خاص: موانع
 ارتباطات دوربرد يل، استانداردهايمي، ايكيالكترون ياستانداردها: تبادالت متفاوت داده ها 

 ستند. يكسان معتبر نيتلفن، به طور  ينان: شبكه هايت اطميقابل 

 كاين تر از امرييمتفاوت انتقال داده ها، اغلب پا يسرعت: سرعت ها 

 كاركنان: كمبود مشاوران ماهر 
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  ين الملليب ياطالعات يستم هايجاد سيا
ك راهبرد، يانتخاب شوند:  يبا سه موضوع مواجه م يط جهانيك محيقرارگرفتن در  يسازمان ها برا

  كند.يار نزديگر بسيكدي. دو مورد اول به ستم هايس يتيريمد يجاد فضايتجارت و ا يسازمانده

  :يتجار يو سازمان ها يجهان يراهبردها
، يتي، چند مليصادركنندگان بومن راهبردها، يوجود دارد كه ا ين الملليب يچهار راهبرد اساس يبه طور كل 

 يبه خصوص يتجار ين راهبردها با ساختار سازمانيك از ايباشند. هر يم ياز و انتقال دهندگان مليدارندگان امت
  شوند.  يدنبال م

 شود. يدر منطقه مبدا شناخته م يمشاركت يت هايبا تمركز بر فعال :يراهبرد صادر كننده بوم 

 و كنترل خارج از مركز تمركز دارد. يت ماليريبر مد :يتيراهبرد چند مل 

 د و يك طرف محصول توليم هستند. از يد و قديجد ياز راهبردها يمخلوط جالباز: يراهبرد دارندگان امت
د به شدت بر يبا يديل خاص توليبه دال يلگردد و يد ميبرد و از ابتدا در داخل كشور تول ينه ميشود و هز يم يطراح

 ه كند.يتك يو منابع انسان يابي، بازاريدات بعديتول يبرا يكاركنان خارج

 ت شده يريمد يجهان ياز دولت جدا هستند و از جمله شركت ها يانتقال مل ي: شركت هايراهبرد انتقال مل
  باشند.  يدهند، م ينده را نشان ميدر آ ين الملليكه بخش عمده تجارت ب

 مجدد كسب و كار: يسازمانده

  ر را دنبال كند:يد موارد زيك شركت باي، ياطالعات يستم هايس يتيو ساختارحما يجاد شركت جهانيا يبرا
  جاد كند.يا يت رقابتير مزيارزش گذار را در مس يت هاي) فعال1
  را توسعه دهد. ين الملليو ب يمنطقه ا -يمل - يت مشاركتيستم ها در هر سطح فعاليس ي) عملكرد واحدها2
 يبرا يسازمان ي، پستين الملليب يستم هايد سيتول يبرا يادار يت مجزاي، مسئوليجهان ي) در ادارات مركز3

  جاد كند.يا ياطالعات جهان

 يجهان يستم هايت سيريمد
ارزش دارند كه از  يمركز يستم هايس يشوند. تنها برخ يكسان سازي يد بر اساس انتقال مليستم ها نبايس يهمه
 يبحران يهستند كه عملكردها ييستم هايس يمركز يستم هايبه اشتراك گذاشته شوند. س يرينه و امكان پذينظر هز

د يبا يمركز يستم هايص سيتشخ يد نوعأ هماهنگ شوند. برايگر بايد يستم هايكنند. س يت ميسازمان ها را حما
 يندهايباشد. به اختصار، فرآ يتجارت م يمركز يبحران يندهاياز فرآ يستيح ليتشرن گام، ياولنمود:  ير را طيمراحل ز

، غلبه بر يراهبرد ن گاميدومباشد.  يخاص م يج تجاريد نتايتول ي، برايمرتبط منطق ياز كارها يمجموعه ا يتجار
است. از روش ك روش ي، انتخاب گام سوماست.  يستم ها با عنوان انتقال ملين سيح ايو تشر يمركز يستم هايس
  د.يكن يخوددار يچند بخش يها

 يره ارزش جهانيزنج يو فرصت ها برا يموضوعات فن آور
د سخت افزار، نرم افزار و يستم ها را شرح دهد، بايو راهبرد س يجهان يك مدل تجاري، ينكه شركتيبه محض ا

  انتخاب كند. يجهان يتجار يندهايفرآ يبانيپشت يستم برايس يديكل يرا در طول كاربردها يشبكه ا ياستانداردها
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 : يجهان يستم هايس يفن آور يچالش ها

شود.  يسبب م ين الملليك مجموعه بيرا در  يبه خصوص يفن ي، رقابت هايسخت افزار، نرم افزار و شبكه بند
دا يپگر، يد ياست. چالش اصل يمحاسبه جهان يك سكوي يراه ها به استانداردساز يداكردن برخي، پيك رقابت اصلي

 يد گروه هاي، تولياز آن استفاده كند و به درست ياست كه كاربر به راحت يبه خصوص ينرم افزار يكردن كاربردها
شكل گرفته با  يشبكه ها يكپارچه در طيان داده يجاد جريشبكه، ا يرا ارتقا بخشد. رقابت اصل ين الملليب يكار

ها و نهيباشند: هزير ميشامل موارد ز ين الملليب يشبكه ها باشد. مشكالت و مسائل يجداگانه م يمل ياستانداردها
ر ييوضع شده، تغ يت هاي، محدودين الملليف خدمات بيت ضعيفي، كيراه انداز يرهايت شبكه، تأخيريها، مدتعرفه

ا يمناسب  يتوانند با استفاده از استانداردها يها مت شبكه. شركتيمختلف و ظرف يكاربر، استانداردها يها يازمندين
توانند  يفراهم كنند و م ين الملليخودشان، ارتباطات ب ين الملليب يجاد شبكه خصوصينترنت، با ايا يآورتوسط فن

در  يشتر با كارمندان تجاريتبادل اطالعات با سرعت ب يا اكسترانت براي يارتباطات داخل يرا برا يجهان ينترانت هايا
  جاد كنند.  يد خود ايره توليزنج

 يتيريمد يفرصت ها، چالش ها، و راه حل ها
 يبرا ير ساخت فنيالت مناسب و زيجاد تشكيكنند، ا يمختلف كار م ياز كشورها ياريكه شركت ها در بس يزمان
  ت است.يار قابل اهميبس ين الملليتجارت ب

ن يب يستم هايتا سنه ها به تناسب اقتصاد دارند يكاهش هز يبرا يفوق العاده ا ي: شركت ها فرصت هافرصت ها
  جاد كاالها و خدمات مناسب در مناطق مختلف جهان سازد.يجاد كنند كه آن ها را قادر به ايا يالملل

 يجهان يافتن راهبرد تجاري، رقابت ها را در رابطه با يجهان يستم هايت سيريجاد و مديا: يتيريمد يچالش ها
  برد. ي، باال ميط چند فرهنگيك محير در ييت تغيريح و مديصح

  راهگشا:  يرهنمودها
 معمول كاربر يهايازمنديتوافق بر ن 

 يتجار يندهاير در فرآييتغ يمعرف 
 يمشاركت يجاد كاربردهايا 
 يانتشار نرم افزار مشاركت 
 يجهان يستم هايس يبانيبه پشت يق كاربران محليتشو 

  

  :يسؤاالت تست
 شود؟ يمحسوب م يجهان يستم هايجاد سينه از موانع عام در ايكدام گز )1

  د) سرعت              ياسين سيقواننان            ج) يت اطميالف) استانداردها          ب) قابل

  ست؟ ين يكسب وكار جهان ين الملليب ياساس ينه از راهبردهايكدام گز )2
 از يد) دارندگان امت            يتيج) چند مل         ي) وارد كنندگان بومب    يالف) صادركنندگان بوم
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ن سه موضوع ينه جزء ايبا سه موضوع مواجه هستند.كدام گز يط جهانيك محيقرارگرفتن در يها براسازمان )3
  ست؟ ين

  تجارت   يب) سازمانده        الف)انتخاب راهبرد  
  ين الملليب ياستانداردهاد)      ستم ها   يس يتيريمد يجاد فضايج) ا

 كدام است؟ بيبه ترت ين الملليب ياطالعات يستم هايس يك معماريجاد يا يبرا يابعاد اصل )4

  كسب وكار يندهايت وفرآيري،مديفن آور يشركت،سكو يجهان ي،راهبردهايط جهاني،محيالف) ساختارسازمان
  يفن آور يكسب وكار،سكو يندهايت وفرآيري،مديشركت،ساختارسازمان يجهان ي،راهبردهايط جهانيب) مح
  يفن آور يكسب وكار،سكو يندهايت وفرآيريشركت،مد يجهان يراهبردها، ي،ساختارسازمانيط جهانيج) مح
  كسب وكار يندهايت وفرآيري،مديفن آور ي،سكويشركت،ساختارسازمان يجهان ي،راهبردهايط جهانيد) مح

  ست؟ين ين الملليب ينه جزء مشكالت و مسائل شبكه هايكدام گز )5
  خاص كسب و كار شركت يندهاي، فرآيساختار سازمانالف) 
  يراه انداز يرهايت شبكه، تأخيرينه ها و تعرفه ها، مديب)هز
  وضع شده يت هاي، محدودين الملليف خدمات بيت ضعيفيج)ك
  ت شبكهيمختلف و ظرف يكاربر، استانداردها يها يازمندير نييد)تغ

  :يحيسؤاالت تشر
 م؟يص دهيرا تشخ يمركز يستم هايچگونه س )1

 يندهاياز فرآ يستيح ليتشر ن گام،ينمود: اول ير را طيد مراحل زيبا يمركز يستم هايسص يتشخ يپاسخ: برا
ستم ها با عنوان ين سيح ايو تشر يمركز يستم هاي، غلبه بر سين گام راهبرديباشد. دوم يتجارت م يمركز يبحران

  نمود. يخوددار يچند بخش يد از روش هايك روش است و باياست. گام سوم، انتخاب  يانتقال مل

  عمل كند؟  يد به چه موارديك شركت باي، ياطالعات يستم هايس يتيو ساختارحما يجاد شركت جهانيا يبرا )2
جاد كند. عملكرد واحدها را در هر سطح يا يت رقابتير مزيارزش گذار را در مس يت هايد فعاليپاسخ: شركت با

 ين الملليب يستم هايد سيتول يبرا ييت مجزايتوسعه دهد و مسئول ين الملليو ب يمنطقه ا - يمل - يت مشاركتيفعال
  جادكند.يا

  

  فصل دوازدهم: 

  و عناصر و سطوح آن  ITزير ساخت 
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 تعريف:-1
  شامل سخت افزار ،نرم افزار و خدماتي است كه بين  كل بنگاه به اشتراك گذاشته شده اند .  ITزير ساخت 

 عناصر اصلی آن : -2
، سكوهاي سيستم عامل ، سكوهاي نرم افزار بنگاهي ،سكوهاي شبكه بندي و    ITسخت افزار رايانه ، سكوهاي سيستم 

  ترنت و خدمات مشاوره و يكپارچه سازي هاي سيستم .مخابرات ، نرم افزار مديريت پايگاه داده ،سكوهاي اين

 :  ITسطوح خمتلف زيرساخت -3
  واحد كسب و كار-ج      بنگاه –ب   عمومي –الف 

 مراحل توسعه زيرساخت :
  كاربرد  دستگاه هاي مورد استفاده  دوره

  حسابداريرايانه هاي ابتدايي جهت انجام وظايف   ماشين هاي حسابداري الكترونيك  مرحله آغازين

  رايانه هاي شبكه اي  رايانه اي بزرگ با قدرت پردازش متمركز تا امروز) 1959رايانه هاي بزرگ(
  رايانه هاي شخصي  رايانه هاي روميزي مستقل  امروز تا 1981
  رايانه هاي مديريتي  رايانه هاي خدماتي مشتري مدار  تا امروز1983

  پيوندهاي شبكه اي بنگاه گستر هايي باPC  رايانه هاي بنگاهي  تا امروز 1992

الزم به ذكر است كه كاهش هزينه هاي ارتباطات و توافقات رو به رشد در صنعت فناوري براي استفاده رايانه اي و و 
  است .  ITمخابراتي ، محرك اصلي استفاده گسترده از رايانه و 

 روندهای معاصر سکوی سخت افزار :
اگرچه هزينه رايانه اي شدن به خودي خود به طور نمايي كاهش پيدا كرده ولي هزينه خدمات رايانه اي (مشاوره و 
يكپارچه سازي سيستم ) به طرز فوق العاده اي باال رفته است .روندهاي سخت افزار ونرم افزار ، نياز شديد به كاهش 

در سكوها و تامين سطح باالتري از انعطاف پذيري و خدمات به ، يكپارچه نمودن اطالعات  ITهزينه ها ي زير ساخت  
    مي كنند.  بنگاه و مشتريان را مورد توجه قرار داده و به اين منظور از روشهاي ذيل استفاده

تلفيق سكوهاي رايانه اي و مخابرات :وسايل ارتباطي مثل تلفن همراه كاركردهاي رايانه دستي را به عهده  - 1
 ميگيرند .

انه شبكه اي : روش رايانه شبكه از اين واقعيت بهره مي برد كه بيشتر رايانه ها به طور متوسط فقط در روش يار - 2
% از زمان ، از پردازش مركزي خود براي كاري كه به آنها واگذار شده است استفاده ميكند و بقيه بال 25

 استفاده بهينه كرد .استفاده ميباشد .از اين ظرفيت بال استفاده ميتوان در ساير رايانه ها 

روش به محض درخواست يا روش رايانه اي مطلوبيت :پيشنهاد مي كند بنگاهها توان رايانه اي را از خدمات  - 3
 رايانه اي مركزي خريداري كنن و فقط براي ميزان توان رايانه اي كه استفاده مي كنند پول پرداخت كنند .

اي توسعه سيستم هايي كه ميتوانند خود را شبكه روش رايانه اي مستقل :يك روش صنعت گستر است بر - 4
 بندي ، بهينه و تنظيم كنند .

روش رايانه اي جانبي :روش ديگري است مانند روش رايانه اي شبكه اي ، در اين روش به محض درخواست  - 5
راه دوري  براي استفاده از  اينترنت به منظور به اشتراك گذاشتن بار كاري يك بنگاه در ميان رايانه هاي متعدد

 كه روي شبكه قرار دارند. استفاده از روش فوق چهار منفعت براي كسب و كار به همراه دارد  :
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  ندارد. ITهزينه هاي فناوري راكاهش ميدهد چرا كه بنگاه نيازي به خريداري  زير ساخت - الف
  كاهش ميابد.سطح خدمات باال ميرود چرا كه زمان پاسخگويي به مشتريان بطور فوق العاده اي -ب
  انعطاف پذيري بنگاه افزايش ميابد چرا كه وارد چرخه طوالني فراگيري زير ساخت نمي شود.-ج
  ترسيم پذيري افزايش مي يابد زيرا وقفه در كار يك بخش ، كل سيستم را از كار نخواهد انداخت .-د

 روندهای معاصر سکوی نرم افزار :
   open source soft wareنرم افزار منبع باز   - 1

اين نرم افزار بر اين اساس استوار است كه نسبت به نرم افزار انحصاري تجاري توليد شده برتري دارد زيرا هزاران برنامه 
نويس در سراسر دنيا كه بدون هرگونه دريافت پولي كار مي كنند ، ميتوانند برنامه منبع را سريعتر خوانده ، تكميل 

  مثل مرورگرها نظير فايرفاكس موزيال و انواع بازيها .كرده ، پخش كرده و اصالح نمايند 
  نرم افزاري براي يكپارچه سازي بنگاه : - 2

موارد مختلف –بنگاههاي كسب و كار به طور معمول نرم افزار مورد نياز خود را توليد و سپس ،سكوي نرم افزارشان را 
برد منجر به توليد صدها هزار نرم افزار رايانه اي شد كه انتخاب مي كردند كه اين راه - نرم افزار كه بايد باهم كار كنند

اغلب قادر به ارتباط با ديگر برنامه هاي رايانه اي نبودند.نگهداري آنها پر هزينه و تغيير سريع نرم افزاري است كه  دو 
  اه قادر مي سازد  .برنامه كاربردي  متفاوت جدا از هم را به هم متصل كرده آنها را به ارتباط با يكديگر و تبادل ر

خدمات وب و معماري خدمات محور : مجموعه نرم افزارهاي خدمات وب كه براي ساختن سيستم هاي نرم افزاري - 3
يك بنگاه به كار برده مي شوند چيزي را تشكيل مي دهند كه به عنوان يك معماري خدمات محور شناخته مي شود. 

خدمات مستقل كه براي ايجاد يك برنامه نرم افزاري كاربردي  ) مجموعه ايست ازSOAيك معماري خدمات محور (
ز اين خدمات ، تحقق كارآمد ، با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند . وظايف كسب و كار با به اجرا در آوردن يك سري ا

  پيدا مي كنند.
  برون سپاري نرم افزار: سه منبع خارجي براي نرم افزار وجود دارد :- 4

  م افزاري از يك فروشنده تجاري نرم افزاربسته هاي نر- الف
  تامين كنندگان آنالين خدمات برنامه ريزي كاربردي-ب
  برونسپاري-ج
  

فرصتها،چالش ها و راه حل های مديريتی در حوزه مديريت زير 
 :ITساخت 

مشتريان،  هدف مديريت زير ساخت عبارتست از تامين مجموعه اي منسجم و متعادل از خدمات مبتني بر رايانه براي
  كاركنان و تامين كنندگان براي رسيدن به اين هدف ، بنگاهها بايد به يكسري از موضوعات ذيل رسيدگي كنند :

  هزينه زير ساخت-
  يكپارچه سازي اطالعات ، برنامه هاي كاربردي و سكوها -
  ترسيم پذيري-
  سطوح خدمات-

  دقيق تري خواهيم داشت.در ادامه به فرصت ها و چالش هاي مديريت زيرساخت نگاه 
فرصت ها: يك افزايش مداوم در فناوري اطالعات وجود دارد. بنگاههايي كه داراي شايستگي و دانش مديريت كردن 

  خود براي بهره گيري از اين فرصت ها هستند، منافع مهمي را كسب خواهند كرد. ITزير ساخت 
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م، چالش هائي به شرح ذيل براي مديريت بوجود مي منسج ITچالش هاي مديريتي: ايجاد و مديريت يك زيرساخت 
  آورد:
  سرمايه گذاري خردمندانه در زيرساخت: زيرساختIT  يكي از سرمايه گذاريهاي اصلي براي بنگاه است. بنگاه

 هزينه كند؟ پاسخ به اين سئوال آسان نيست. ITچقدر بايد براي زيرساخت 

 نگامي كه هرجزء از زيرساخت با نيروهاي متفاوتي كار انتخاب كردن و هماهنگ نمودن عناصر زيرساخت: ه
  كند، تحقق بخشيدن به اين هماهنگي، يك كار مهم مديريتي است.

   پرداختن به تغيير زيرساخت: اينكه زرساخت چگونه و در چه چارچوب زماني مي تواند تغيير يابد يك چالش
 مديريتي است.

 ساخت ميان واحدهاي كسب و كار ، ميزان دسترسي به مديريت و كنترل: چگونكي تقسيم هزينه هاي زير
 اطالعات توسط بخشهاي مختلف سازمان و ... همگي از چالش هاي مديريتي هستند.

 رهنمودهای راهگشا:
هيچ فرمول و يا پاسخ آساني براي سئواالت باال وجود نداشته و هر بنگاه به تصميم هاي متفاوتي بر مبناي تاريخچه 

  ي فعلي و راهبرد خود ميرسد. البته در اين خصوص مي توان از رهنمودهاي ذيل استفاده بهينه نمود:بنگاه، وضعيت مال

 ITمدل رقابتي براي زيرساخت  )1

o  ،تقاضاي بازار براي خدمات بنگاه شما: هر بنگاهي بايد فهرستي از خدماتي كه در حال حاضر براي مشتريان
 كرده و مورد مطالعه و بررسي قرار دهد.تامين كنندگان و كارمندان ارايه ميكند تهيه 

o  ساله كسب و كار بنگاه خو تحليل و بررسي آن به منظور اينكه  5راهبرد كسب و كار بنگاه شما: تهيه راهبرد
 چه خدمات و قابليت هاي جديدي براي دستيابي به اهداف راهبردي بنگاه، مورد نياز خواهد بود.

o  راهبرد زيرساختIT سال  5العات بنگاه شما: طرحهاي فناوري اطالعات بنگاه خود را براي و هزينه فناوري اط
 آينده تهيه و همسو بودن آنها را با طرح كسب و كار بنگاه خود بسنجيد.

o  ارزيابي فناوري اطالعات: آيا بنگاه شما عقب تر از منحني فناوري است يا درحال استفاده از فناوريهاي بسيار
 آزمايش و نهائي نشده  ميباشد. البته بايد از هردو وضعيت خودداري نمود.پيشرفته اطالعات كه هنوز 

o  خدمات بنگاههاي رقيب: سطوح خدمات خود به مشتريان، تامين كنندگان و كارمندان خود را با شركتهاي
 رقيب خود مقايسه و جهت ايجاد مزيت رقابتي ، راههائي را جستجو و اجرا كنيد.

o  رقيب در زيرساخت سرمايه گذاريهاي بنگاههايIT مخارج زيرساخت :IT  خود را با شركتهاي رقيب سنجيده و
 به منظور ايجاد مزيت رقابتي سعي كنيد راههاي ارزانتري جهت رسيدن به اهداف خود پيدا كرده و اجرا نمائيد.
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 ITمدل نيروهای رقابتی برای زيرساخت 

وانيد از آن براي پرداختن به اين سئوال كه بنگاه شما چه شكل فوق يك مدل نيروي رقابتي را نشان مي دهد كه مي ت
  خود هزينه كند، استفاده كنيد. ITمقدار بايد براي زير ساخت 

شروع با يك نمونه كوچك : پيش از مبادرت نمودن به يك پروژه زيرساخت بزرگ، آزمايش فناوريهاي جديد در  )1
 مقياس كوچكتر، مفيد خواهد بود.

ارائيهاي فناوري : جدول ذيل مهم ترين اجزاء مدل نهائي مالكيت را نشان ميدهد. هزينه نهائي مالكيت د )2
ممكن است به سه برابر قيمت  pcزمانيكه همه اجزاء بصورت هزينه لحاظ شوند. هزينه نهائي مالكيت براي يك 

 خريد تجهيزات برسد.

  ) TCOاجراء هزينه اي هزينه نهائي مالكيت ( 
  هزينهاجزاء   عناصر زيرساخت

  قيمت خريد تجهيزات سخت افزار رايانه شامل رايانه ها، پايانه ها، حافظه و چاپگر بدست آوردن سخت افزار

  خريداري و يا گرفتن مجوز نرم افزار براي هر كاربر  بدست آوردن نرم افزار
  هزينه نصب رايانه ها و نرم افزارها  نصب كردن

  اطالعات و كاربران نهائيهزينه آموزش متخصصان سيستم هاي   آموزش
  هزينه تامين پشتيباني فني جاري، سرويسهاي كمكي و غيره  پشتيباني
  هزينه ارتقاء سخت افزار و نرم افزار  نگهداري
  هزينه كسب، نگهداري و پشتيباني زيرساخت مرتبط از قبيل شبكه ها و تجهيزات تخصصي  زيرساخت

صورتيكه خرابي سخت افزار و نرم افزار سبب شود كه پردازش هزينه بازدهي از دست رفته در  خاموشي
  توسط سيستم صورت نگيرد و وظايف كاربران انجام نشود.

  هزينه هاي امالك و خدمات عمومي براي استقرار و تامين برق براي فناوري.  فضا و انرژي

خدمات و زيرساخت  
IT بنگاه شما

تقاضاي بازار  ) 1
براي خدمات بنگاه 

شما

راهبرد كسب و )  2
كار بنگاه شما

راهبرد زيرساخت و )  3
بنگاه شما ITهزينه 

فناوري  )  4
اطالعات

بنگاه  ITخدمات )  5
هاي رقيب

سرمايه گذاريهاي  )  6
بنگاه  ITزيرساخت 

هاي رقيب
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مشکالت مربوط به حميط فايل سنتی: حميط فايل سنتی با گذشت زمان 
 را ايجاد ميکند: مشکالت ذيل

 .افزونگي و آشفتگي داده ها: داده هاي تكراري منابع ذخيره سازي را هدر داده و نيز به آشفتگي داده ها مي انجامد 

 .وابستگي بين برنامه و داده: وابستگي آنقدر زياد است كه تغييرات در برنامه ها نيازمند ايجاد تغيير در داده هاست 

 و استخراج گزارشات برنامه ريزي شده و عدم ارائه گزارشات لحظه اي و غير منتظره. فقدان انعطاف پذيري: توليد 

 .امنيت ضعيف: عدم وجود كنترل صحيح و درست داده ها 

 .فقدان و عدم امكان به اشتراك گذاشتن داده ها و دسترسي سريع و آسان به آنها: عدم وجود شبكه هاي اطالعاتي 

 Dataيک سيستم مديريت پايگاه داده (  Based  Management  System  (
 چگونه مشکالت حميط فايل سنتی را حل منايد: 

DBMS ..امكان ندارد كه سازمان را قادر به حذف كامل افزونگي داده، نمايد ولي مي تواند به كنترل آن كمك كند  

 روندهای پايگاه داده ها:
انبارهاي داده توانمند، به منظور استفاده بهتر از اطالعات سازمان ها در حال راه اندازي ابزارهاي قوي تحليل داده و 

ذخيره شده در پايگاههاي داده خويش ميباشند و از مزيت هاي فناوري پايگاه داده متصل به وب جهاني بهره مي 
  گيرند. بدين منظور از روشهاي ذيل استفاده مي نمايند:

 ند داده ها را به روشي كه مدل هاي سنتي نمي توانند تحليل چند بعدي داده ها: گاهي اوقات مديران نياز دار
 ارائه كنند، تحليل نمايند. براي اينكار از روش پردازش تحليلي آنالين يا چند بعدي مي توان استفاده نمود.

  انبارهاي داده و داده كاوي: انبار كردن داده ها ، مشكالت مربوط به پخش و پراكندگي آنها در بخش هاي
را با تلفيق داده هاي عملياتي كليدي از سراسر شركت در يك قالب هماهنگ، قابل اعتماد و در  مختلف سازمان

 دسترس براي گزارش دهي، مورد بررسي قرار ميدهد.

  انبار داده: يك انبار داده، پايگاه داده اي است كه داده هاي جاري و تاريخي سراسر شركت را بطور بالقوه مورد
 يره مي نمايند.عالقه مديران هستند، ذخ

فرصت ها، چالش ها و راحل های مديريتی در حوزه مديريت منابع 
 داده ها :

پايگاه داده عبارتست از يك انضباط سازماني و يك روش و نه فقط يك ابزار يا فناوري. اين امر نياز به تغيير سازماني و 
  مفهومي دارد. تعهد و درك مديريت نيز در اين زمينه ضروري هستند.

صت ها: بنگاه ها واقعاً آنقدر آگاه شده اند كه با كاربرد بهتر از داده هايشان، عملكرد سازماني چقدر بهبود يابد. بر فر
همين مبناست كه بسياري از شركت ها در حال سرمايه گذاري در استخراج داده و فناوري مديريت ارتباط با مشتري 

  مي باشند.

 گاه داده:موانع سازمانی در برابر يک حميط پاي
) آرايش فعلي سازمان را به چالش مي كشد و به اين دليل غالباً مقاومت  DBMSيك سيستم مديريت پايگاه داده ( 

هاي سياسي را موجب مي شود. به همين دليل اگرچه سازمان براي سخت افزار  و نرم افزار پايگاه داده هزينه كرده 
لبته بايد به فرايند باشد، در صورت عدم تمايل به ايجاد تغييرات سازماني، سود و نتيجه مورد نظر بدست نمي آيد. ا

زمان بر بودن و هزينه بر بودن ايجاد يك پايگاه داده نيز توجه خاصي شود، چون براي آنكه پايگاه داده ايجاد ارزش 
  نمايد ممكن است مدت زمان زيادي طول بكشد.

     irmgn.ir



 

  

 رهنمودهای راهگشا:
  عناصر حياتي ايجاد يك محيط داده عبارتند از :

بايد يك بخشي را تحت عنوان اداره داده ها ايجاد و توسعه دهد كه اين اداره بايد هر سازماني    اداره داده ها: .1
توان شناسائي ضرورت هاي اطالعاتي كل شركت و نيز دسترسي مستقيم به مديران ارشد را داشته باشد. تا بتواند داده 

 ها را كه دارائي كل سازمان هستند را مديريت و پايش نمايد.

هدف از تحليل بنگاه عبارتست از شناسائي موجوديت ها،   زي و مدل سازي داده ها:روش شناسي برنامه ري .2
 مشخصه ها و روابط كليدي كه داده هاي سازمان را تشكيل ميدهند

يك پايگاه داده نسبت به سيستم هاي سنتي به جمع وسيعي از    فناوري، مديريت و كاربران پايگاه داده : .3
كاربران خدمات ارائه ميدهد و دسترسي به پايگاه هاي داده را براي كارمنداني كه متخصص رايانه نيستند فراهم مي 

  آورند. 

  
  چهار مرحله فوق را نشان ميدهد فوقشكل 

، كاركردهاي اداره داده ها و روش هاي برنامه ريزي و مدل براي شكوفا شدن سيستم مديريت پايگاه داده در هر سازمان
سازي داده ها بايد با فناوري و مديريت پايگاه داده هماهنگ شوند. منابع بايد به آموزش كاربران نهائي به منظور استفاده 

  كامل از پايگاه هاي داده، اختصاص داده شوند.

 ارتباطات راه دور شبکه ها و اينرتنت:

سيستم  
مديريت  
پايگاه داده

سرپرستي داده 
ها

فناوري پايگاه 
داده و مديريت

كاربران

برنامه ريزي 
داده ها و 

روش مدل 
سازي
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  كردن سيستمهاي ارتباطات براي اسان كردن يكپارچگي ان داخل يك سيستم ارتباطاتديجيتالي 

 شبکه ها و زير ساخت شرکت:
زيرساخت شبكه شركتي بر زيرساخت هاي عمومي و خصوصي متكي است .اين مجموعه از شبكه ها از دو نوع از شبكه 

يك شبكه ساده از دو يا تعداد بيشتري رايانه به هم . ها با تفاوت هاي اساسي بيرون ميايد :شبكه هاي تلفني ورايانه اي
  مرتبط تشكيل شده است.

 رسانه انتقال فيزيکی:
  سيم پيچ تلفن مسي كابل مسي موازي انتقال بيسيم بوسيله ماهواره ...

 گنجايش انتقال يك رسانه كه به پهناي باند معروف است به واسطه دامنه فركانسهايي كه ميتواند جاي دهد تعيين
  ميشود.

 انواع شبکه ها:
(LAN)  متر را بهم وصل ميكند. 500شبكه هاي پوشش محلي رايانه هاي شخصي و ساير ابزارهاي ديجيتالي در شعاع  

(WAN)  .گستره شبكه وسيع مربوط به فواصل جغرافيايي عريض با دامنه سراسر كشور يا جهان است  
(MAN)  حوضه شهري واحد است.گستره شبكه هاي پوشش كالن شهر مربوط به يك  
(CAN) .گستره شبكه پوشش محوطه مربوط به محوطه يك ساختمان يا پايگاه محلي است  

  مولفه هاي شبكه ممكن است با استفاده از توپولوژي ستاره اي خطي يا حلقه اي بهم متصل شوند.

 فن آوری ها و خدمات شبکه هپن باند:
  باال احتياج دارند. بعضي از خدمات شبكه به انتقال با پهناي باند

در ثانيه فراهم مياورد و GB9مگابايت در ثانيه تا بيشتر از  5/1سرعتهاي انتقالي از  (ATM)مدل انتقال غير همزمان 
  رايانه هاي فروشندگان متفاوت عبور دهد وبراي انتقال داده ها در همان شبكه متداول است.   ميتواند داده ها را از ميان

است كه  dail‐upيك اسستاندارد بين المللي براي دسترسي به شبكه  (ISDN) خدمات يكپارچهشبكه هاي ديجيتالي 
  از خطوط تلفن استفاده ميكند.

براي انتقال  ISDNبراي اتصال اينترنتي با ظرفيت باالست كه مانند  (DSL)فن آورري هاي مشترك خطوط ديجيتالي 
  ظرفيت انتقال باالتري دارد. ISDNه داده از خطوط تلفن مسي استفاده ميكند ولي نسبت ب

(ADSL)  / خط مشترك ديجيتالي غير متقارن(SDLS) خط مشترك ديجيتالي متقارن  
مودمهاي كابل: روي خطوط تلويزيون كابلي كار گذاشته ميشوند براي دسترسي به شبكه يا اينترانتهاي شركتي با 

  سرعت باال 
  فراهم اورندگان ارتباطات اجاره ميشوند.خطوط تي: خطوط داده پر سرعتي هستند كه از 

 اينرتنت و شبکه جهانی:
كه به جاي تايپ ان عدد فقط از  (IP)اينترنت يك شبكه جهاني از شبكه هاست. هر رايانه يك عدد منحصر به فرد دارد 

  يك قلمرو اسمي استفاده ميكند.
بازيافت ونمايش اطالعات در يك محيط مشتري شبكه جهاني: يك مجموعه جهاني از استانداردها را براي ذخيره سازي 

  خدماتي فراهم ميكند.

 :2شبکه های نسل دوم و اينرتنت 
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اينترنت عمومي براي استفاده انبوه رايانه ها طراحي نشده و امروزه داراي تاخير است. به همين منظور شبكه هاي نسل 
ن اينترنت نميشود.اين شبكه ها براي موسسات در حال ايجاد است. اين شبكه هاي خصوصي جايگزي 2دوم و اينترنت 

در  (CANARIE)و   (APAN)تحقيقي بستر مناسبي ايجاد ميكند.شامل شش شبكه در اروپا شبكه اقيانوس ارام اسيا 
تاسيس گرديده اند كه شبكه هاي اصلي با  "دي بي ان اس"و "ابي لن"كانادا مي باشد.چندين شبكه جديد شامل 

ديدترين تالش در زمينه پرقدرتمند كردن اينترنت پلنت لب ناميده ميشود. محققان پلنت لب با عملكرد باال هستند.ج
استفاده از رايانه هايي كه گره هوشمند ناميده ميشوند در حال ساخت يك شبكه تجربي شفاف در اينترنت ميباشند. 

  جاد ميكنند.گره هاي هوشمند يك شبكه منعطف تر و هوشمند تر نسبت به اينترنت امروزي اي

 فن آوری ها و ابزارها برای ارتباطات و جتارت الکرتونيک:
  اين ابزارها براي شركتهايي كه با كارمندان زيادي ارتباط دارند زمان و هزينه را كاهش ميدهند.

 تلفن اينرتنتی:
محلي ميشود. ارائه اطالعات صوتي به شكل ديجيتالي است و مانع پرداخت عوارض به شبكه هاي تلفن راه دور و 

دريافت و  VoIPاز طريق رايانه هاي روميزي مجهز به ميكروفون و اسپيكر يا تلفن هاي توانا شده با  IPتماسهاي تلفن 
  ساخته ميشوند.

را  VoIpكاربران صرفا تلفن هاي توانا شده بوسيله   VoIpانعطاف پذيري ان است. با استفاده از VoIpمزيت ديگر 
  ان جديد به پريز وصل ميكنند.در مك IPداخل يك شبكه 

 شبکه های خصوصی جمازی:
يك شبكه اختصاصي است كه در داخل يك شبكه عمومي براي صرفه جويي  VPN)يك شبكه خصوصي مجازي (

ها قابليت هاي يكساني را در قيمت پايين تر براي سازمان فراهم ميكنند. يك  VPNنسبت به مقياس شكل داده ميشود.
صرفه جويي  IPايمني را ميان دو نقطه در سراسر اينترنت برقرار ميكندو روي شبكه هاي غير شبكه خصوصي اتصال 

  هاي اساسي به وجود آورده پهناي باند را بيشتر طراحي شبكه را انعطاف پذيرتر و توانايي اتصال را آسان تر ميكنند.

فرصتها چالشها و راه حلهای مديرتی در حوزه ارتباط راه دور 
 اينرتنت:    شبکه ها و 

  شركتها براي كاهش در هزينه ارتباطات داده اي و صوتي داراي فرصت هستند.

از دست رفتن كنترل مديران بر سيستم هاي اطالعاتي نياز براي تغيير سازماني دشواري هاي حصول اطمينان از مقياس 
ن چالشها برنامه ريزي دقيق و مديريت پذيري و قابليت اعتماد زير ساخت از چالشهاي مديريت است. براي مقابله با اي

  تغيير حياتي است.

 انتقال بی سيم:
تلفن هاي همراه فقط بري ارتباطات صوتي نيست بلكه براي ارائه داده هاي ديجيتالي استفاده ميشوند همچنين 

  ميتوانند پرداختها را انجام دهند و استفاده از اينترنت را برايمان مهيا سازند.

  بي سيم شامل پيجرها تلفن هاي هوشمند و كامپيوترهاي شخصي هم ميشوند. ابزارهاي انتقال

 استانداردها و نسلهای شبکه سلولی:
مبتني بر آنالوگ بود كه از ارتباطات صوتي  (1G)شبكه سلولي همان نسل سوم است.نسل اول شبكه هاي سلولي 

قابليت هاي سير جهاني را فراهم كردند و كيفيت بهتر صدا و   (2G)حمايت ميكردند. شبكه هاي سلولي نسل دوم 
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حمايت كنند. اما اين سرعت انتقال براي دسترسي راحت به اينترنت  SMSتوانستند از خدمات داده اي ساده مانند 
بسيار پايين بود. شبكه هاي سلولي نسل سوم مبتني بر فن آوري جايگزيني بسته بودند كه به كارايي بيشتر و سرعت 

  دست يافتند و براي ويدئو گرافيك و ديگر رسانه ها استفده ميشود. انتقال باالتر 

كه خدمت راديويي بسته عمومي  5/2داراي فن آوري جايگزيني بسته هستند. يك خدمت نسل   5/2شبكه هاي نسل 
(GPRS)  ناميده ميشود داده ها را بر روي شبكه هاي بي سيمGSM  انتقال ميدهد و سترسي بي سيم به اينترنت را

  بهبود ميبخشد. CDMAبهتر مي بخشد. اين شبكه ها همچنين نرخ هاي انتقال داده را براي 

 استانداردهای بی سيم متحرک برای دسرتسی به وب:  
سيستمي از پروتكل ها و فن آوري هاست كه تلفن هاي همراه و ديگر ابزارهاي بي  (WAP)پروتكل كاربرد  بي سيم 

سيم با صفحات نمايش كوچك اتصاالت با پهناي باند پايين و حداقل حافظه را براي دسترسي به خدمات و اطالعات 
  مبتني بر وب توانا ميسازد.

 شبکه های رايانه ای بی سيم ودسرتسی به اينرتنت:
دستگاه متصل شود . تلفن هاي  8متر به  10ا استفاده از ارتباطات با قدرت پايين و مبتني بر راديو پيرامون بلوتوث: ب- 1

  بي سيم با استفاده از بلوتوث مي توانند با هم ارتباط برقرار كنند.

2-Wi‐Fi  سيم در همان متر استو نسبت به نفوذ بيگانگان و دخالت ساير ابزارهاي بي  50تا  30: داراي فاصله موثر
براي ايجاد شبكه هاي پوشش  Wi‐Fiطيف فركانس واحد آسيب پذير است .شركت هاي بزرگ و كوچك از شبكه هاي 

محلي بي سيم و برا فراهم اوردن دسترسي به اينترنت ز اتاق هايي كنفرانس و ايستگاههاي كاري موقت استفاده 
  ميكنند.

Wi‐Fi سازي خود را به مناطق جديد گسترش دهند و با هزينه بسسيار  به شركتهاي انفرادي كمك ميكند تا شبكه
  پايين به اينترنت دست يابند.

ويژكيهاي امنيتي ضعيف آن است و باعث آسيب پذيري شبكه ها در برابر متجاوزان ميشود.  Wi‐Fiيكي از مشكالت 
  فعاليت ميكنند.مشكل ديگر آن در معرض خطر بودن از طرف سيستمهاي مجاور است كه در طيف يكساني 

3-WiMax مايل ميباشد. اتصاالت  31: سيستم دسترسي بي سيم پهن باند ثابت است. داراي دامنه دسترسي تا
  اينترنت پر سرعت را با آنتن هاي پشت بام خانه ها و كسب و كارهايي كه مايل ها دورتر هستند برقراركند.

 جتارت الکرتونبک و حماسبه متحرک:
بي سيم كه كاربران در آن براي منتفع شدن از شبكه و يا دسترسي به اينترنت از يك هات اسپايت به شكلي از محاسبه 

اطالق ميشود.محاسبه متحرك  "محاسبه متحرك"بي سيم به هات اسپايت بي سيم ديگر حركت ميكنند گاهي اوقات 
ادر ميسازد تا در هر مكاني به اطالعات ها و ديكر ابزارهاي محاسبه بي سيم را قPADتلفن هاي همراه با قابليت اينترنت 

  ديجيتالي بر روي اينترنت دسترسي يابند.

 کاربردها و خدمات جتارت الکرتونيک:
 خدمات مبتني بر اطالعات/ كاربرد: پيام رساني فوري پست الكترونيك شناسايي مكان با استفاده از تلفن همراه  
 ي بهترين قيمت كاال با استفاده از تلفن همراهخدمات مبتني بر دادوستد/ كاربرد: خريد سهام جستجو  
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  خدمات شخصي شده/ كاربرد: خدماتي كه با توجه به موقعيت فرد يا مقطع داده آنچه را كه مشتريان ميخواهند
  پيش بيني ميكنند.

 فن آوری بی سيم در سازمان:
مل منابع اطالعاتي اينترنت بهره فن آوري بي سيم از طريق فراهم كردن دسترسي به اطالعات در هر زمان و مكان شا

و  (CRM)وري و ستاده كارگر را افزايش مي دهد . كاربردهاي موبايل داراي تاثير برجسته اي بر مديريت روابط مشتري 
  است. (SCM)مديريت زنجيره تامين 

 کاربردهای بی سيم برای مديريت روابط مشرتی:
فروش را قادر ميسازد تا به گزارش حساب مشتريان و اطالعات  سيستم فروش بي سيم سايبل افراد حرفه اي در زمينه

مرتبطي همانند وضعيت سفارش يا خدمات جديد كه در هر زمان و موقعيتي كه صادر ميشود دسترسي يابند.بعضي از 
ابزارهاي مديريت روابط مشتري بي سيم شامل قابليت هايي براي گزارش زمان هزينه در دسترس بودن قطعات و 

  تي براي شروع كار به كارمندان پشتيباني ميباشد.جزئيا

 : (RFID) مديريت زجنيره تامين بی سيم و شناسايی فرکانس راديويی
فن آوري بي سيم متحرك از طريق دريافت داده ها بر حركت كاالها زمانيكه اين رويداد اتفاق ميافتد و از طريق فراهم 

ها در ميان شركاي زنجيره تامين حركت ميكنند مديريت زنجيره تامين آوردن اطالعات جزئي و فوري در زماني كه كاال
را تسهيل ميكنند. اين سيستمها از برچسب هاي بسيار كوچكي كه در آنها ريز تراشه هايي تعبيه شده اند  و حاوي داده 

در يك فاصله كوتاه  هايي درباره يك مقوله و موقعيت آن دارند استفاده ميكنند. اين برچسبها سيگنالهاي راديويي را
خوانها داده ها را بر روي يك شبكه به يك رايانه به منظور RFIDخوانهاي خاص منتقل ميكنند. سپس اين  RFIDبراي 

  پردازش عبور ميدهند.

 شبکه های گيرنده بی سيم و حماسبه فراگير:  
محاسبه "شده اند. اين پديده به عنوان رايانه ها به طور فزاينده اي در حركات طبيعي ما و تعامل ما با محيط  تعبيه 

  شناخته ميشود. "فراگير
شبكه هاي ابزارهاي بي سيم به هم مرتبط هستند كه در داخل محيط هاي فيزيكي  "شبكه هاي گيرنده بي سيم"

 را بر روي فضاهاي بزرگ فراهم كنند. ابزارها در داخل يك شبكه بهم مرتبط "اندازه نقاط زيادي"تعبيه ميشوند تا 
متصل مي شوندكه داده ها بي درنگ در ميان گره ها جريان مي يابد و براي تجزيه وتحليل به يك رايانه ارسال مي 

  شود.
يك شبكه گيرنده بي سيم خاص شاملل يك سلسله از گره هاست كه با گيرنده سطح پايين آغاز ميگردد و به سمت گره 

  ي داده پيشروي ميكند.هاي سطح باالي گردآوري تجزيه و تحليل و ذخيره ساز
شبكه هاي گيرنده بي سيم در حوزه هايي همانند نظارت كنترل ترافيك مديريت كردن ماشين آالت و كشف مواد 

  شيميايي قابل استفاده هستند.

 فرصتها چالشها و راه حل های مديريتی در فن آوری بی سيم: 
ننداز فرايندهاي كسب و كار حمايت ميكنند شركت را فرصتها: به شركتها انعطاف پذيري و توانايي بيشتر ارايه ميك

  توسعه ميدهند در زمان صرفه جويي ايجاد ميكنند.

و  (IT)چالشها: اصلي ترين چالش مربوط به مديريت فن آوري يكپارچه كردن آن در داخل فن آوري اطالعات شركت 
  حفظ امنيت و حريم خصوصي است.
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 مديريت کردن امنيت و حريم خصوصی:
به خوبي توسعه داده نشده اند ايجاد چنين سيستمهايي خصوصا در زمينه نفوذ بيگانگان آسيب پذير   Wi‐Fi امنيت

است. سسيستمهاي بي سيم مستعد نفوذ از طرف ساير ابزار ها در يك پهناي باند مشابه هستند. يكي از فوايد آن 
  قابليت مكان يابي است.

 رهنمودهای راه گشا:
 - كه در آن بي سيم ميتواند در آن ارزش ايجاد كند: حوزه هايي كه فوايد شبكه بيشترين شناسايي حوزه هايي

  است و پايين ترين ريسيكها را دارند اولين محل براي فن آوري بي سيم است.
 - وري بي سيم : شركتها بايد يك چارچوب براي مديريت فن آوريĤايجاد يك چارچوب مديريت براي فن

خود يكپارچه كنند. و سيستهاي حقوقي خاصي براي استفاده  ITنرا داخل زيرساخت متحرك خود ايجاد كرده آ
  از فن آوري بي سيم ايجاد نمايند.

 - استفاده از يك برنامه آزمايشي قبل از گسترده شدن سيستمهاي بي سيم در مقياس كامل: قبل از اجراي
يم يعني استفاده از يك برنامه سيستمهاي بي سيم در سازمان بايد در مقياس كوچك آن را آزمايش كن

  آزمايشي.

 آسيب پذيری و سوء استفاده از سيستم: 
اينترنت طوري طراحي شده كه سيستم باز باشد و سيستمهاي داخلي شركت در مقابل افراد خارج از سازمان آسيب 

. همچنين از پذيرتر هم ميشوند. هكرها ميتوانند در شبكه شركت نفوذ كنند و موجب آسيب جدي به شركت شوند
  ويروسها ميتوانند انتشار يابند. نرم افزارها و كاربران نهايي نيز ميتوانند مشكل ايجاد كنند. Wi‐Fiطريق 

 ارزش جتاری امنيت و کنرتل:
  دارايي هاي اطالعاتي اگر در دست بيگانه قرار گيرند باعث از بين رفتن مقدار زيادي از ارزششان ميشود.
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 مل :کنرتل های کاربردی شا
 كنترل ورودي  
 كنترل پردازش 

   كنترل خروجي 

براي انتخاب نوع كنترل طراحان و كاربران سيستمها بايد مهمترين دارايي هاي مورد نياز حفاظتي را شناسايي كنند و 
  حدودي را كه اين دارايي ها آسيب پذير هستند.

 Firewall        فن آوری ها و ابزارهای امنيت و کنرتل:
در ميان شبكه خصوصي سازمان و شبكه هاي خارجي نظير اينترننت قرار گرفته تا مانع از دسترسي كاربران غير مجاز و 
قانوني به شبكه هاي خصوصي سازمان شوند . نرم افزار ضد ويروس نيز ميتواند سيستمهاي رايانه اي را به منظور رديابي 

ي بدانديش را از بين مي برند. پنهان سازي و كد بندي پيامها روشي و كشف ويروسها كنترل كنند و اغلب نرم افزارها
كه در سطح وسيعي مورد استفاده  Wi‐Fiاست براي ايمن سازي انتقاالت الكترونيك در سراسر اينترنت و شبكه هاي 

  قرار ميگيرد.

 پنهان سازی و زيرساخت عمومی:
درسراسر اينترنت مجبور به پنهان سازي هستند. چرا كه  بسياري از سازمانها براي حفظ اطالعات حساس قابل انتقال

يك پيام از طريق استفاده از يك  بايد از دسترسي غيرمجاز و يا شناخت داده هايي كه انتقال يافته جلوگيري ميكنند.
ليد كد عددي مخفي ميتواند پنهان شود كه يك كليد پنهاني نام دارد و به منظور خواندن پيام آن را از طريق يك ك

در پنهان سازي كليد عمومي از دو كليد متفاوت استفاده ميكنند خصوصي و عمومي .كليد عمومي  آشكارسازي ميكنند.
پنهان سازي بويژه براي  در فهرست راهنما نگهداري ميشود و كليد شخصي نيز به صورت مخفي بايد نگهداري شود.

است زيرا آنها نسبت به شبكه هاي خصوصي از امنيت كمتري ارسال پيامها به اينترنت و ديگر شبكه هاي عمومي مفيد 
  برخوردار هستند.

يك امضاي ديجيتال يك كد ديجيتال متصل به يك پيام انتقال يافته الكترونيكي است كه از آن به منظور تاييد منشا و 
ر جهت  ايجاد هويت كاربران گواهي نامه ديجيتال فايلهاي داده اي هستند كه از آنها د محتوي يك پيام استفاده ميشود.

  و دارايي هاي الكترونيك براي پشتيباني از تراكنشهاي آنالين استفاده مي شود.
  

 سواالت :

  منسجم، چه چالش هائي براي مديريت بوجود مي آورد؟ ITايجاد و مديريت يك زيرساخت  - 1
 زيرساخت عناصر نمودن هماهنگ و كردن انتخاب -ب   سرمايه گذاري خردمندانه در زيرساخت -الف            

  همه موارد -د         مديريت  و كنترل - ج            

  مشكالت مربوط به محيط فايل سنتي چيست ؟ - 2
  گزينه هاي الف و ب -انعطاف پذيري داد ها              د- امنيت ضعيف           ج-آشفتگي داده ها      ب- الف

  
در هر سازمان، كاركردهاي اداره داده ها و روش هاي برنامه  براي شكوفا شدن سيستم مديريت پايگاه داده - 3

 ريزي و مدل سازي داده ها بايد با ..................... هماهنگ شوند. 
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  سرپرستي داده ها-روش هاي مدل سازي      د-كاربران              -فناوري پايگاه داده و مديريت          ب - الف

  ....... به منظور استفاده كامل از پايگاه هاي داده، اختصاص داده شوند.منابع بايد صرف ........... - 4
سرپرستي -روش هاي مدل سازي      د- جآموزش كاربران         - فناوري پايگاه داده و مديريت          ب - الف

  داده ها

 چيست ؟ ITزيرساخت  - 5

  ميشود.مجموعه اي از خدمات در سطح بنگاه كه توسط مدير كنترل الف:       
  ب : مجموعه اي از خدمات در سطح بنگاه كه توسط مدير بودجه بندي ميشود.       

  ج : مجموعه اي از خدمات در سطح يك بنگاه ميباشد.        
  د : مجموعه اي از خدمات كه در سطح كل بنگاه ها به اشتراك گذاشته شده و توسط مديريت كنترل ميشود.        
 

را بعنوان يكي از رهنمودهاي راهگشا براي ايجاد و  ITرقابتي براي زيرساخت مراحل اجراي مدل  -
 منسجم در يك سازمان را نام برده و توضيح دهيد. ITمديريت يك زيرساخت 

o  ،تقاضاي بازار براي خدمات بنگاه شما: هر بنگاهي بايد فهرستي از خدماتي كه در حال حاضر براي مشتريان
 ارايه ميكند تهيه كرده و مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. تامين كنندگان و كارمندان

o  ساله كسب و كار بنگاه خو تحليل و بررسي آن به منظور اينكه  5راهبرد كسب و كار بنگاه شما: تهيه راهبرد
 چه خدمات و قابليت هاي جديدي براي دستيابي به اهداف راهبردي بنگاه، مورد نياز خواهد بود.

o  راهبرد زيرساختIT  سال  5و هزينه فناوري اطالعات بنگاه شما: طرحهاي فناوري اطالعات بنگاه خود را براي
 آينده تهيه و همسو بودن آنها را با طرح كسب و كار بنگاه خود بسنجيد.

o  ارزيابي فناوري اطالعات: آيا بنگاه شما عقب تر از منحني فناوري است يا درحال استفاده از فناوريهاي بسيار
 اطالعات كه هنوز آزمايش و نهائي نشده  ميباشد. البته بايد از هردو وضعيت خودداري نمود.پيشرفته 

o  خدمات بنگاههاي رقيب: سطوح خدمات خود به مشتريان، تامين كنندگان و كارمندان خود را با شركتهاي
 رقيب خود مقايسه و جهت ايجاد مزيت رقابتي ، راههائي را جستجو و اجرا كنيد.

o اريهاي بنگاههاي رقيب در زيرساخت سرمايه گذIT مخارج زيرساخت :IT  خود را با شركتهاي رقيب سنجيده و
 به منظور ايجاد مزيت رقابتي سعي كنيد راههاي ارزانتري جهت رسيدن به اهداف خود پيدا كرده و اجرا نمائيد.
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  فصل دوازدهم: 

  و عناصر و سطوح آن :  ITزير ساخت 
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 تعريف:-1
  شامل سخت افزار ،نرم افزار و خدماتي است كه بين  كل بنگاه به اشتراك گذاشته شده اند .  ITزير ساخت 

 عناصر اصلی آن : -2
، سكوهاي سيستم عامل ، سكوهاي نرم افزار بنگاهي ،سكوهاي شبكه بندي و    ITسخت افزار رايانه ، سكوهاي سيستم 

  اينترنت و خدمات مشاوره و يكپارچه سازي هاي سيستم .مخابرات ، نرم افزار مديريت پايگاه داده ،سكوهاي 

 :  ITسطوح خمتلف زيرساخت -3
  عمومي –الف 
  بنگاه –ب 
  واحد كسب و كار-ج

انتخاب كردن و هماهنگ نمودن عناصر زيرساخت: هنگامي كه هرجزء از زيرساخت با نيروهاي متفاوتي كار كند، تحقق 
  يتي است.بخشيدن به اين هماهنگي، يك كار مهم مدير

پرداختن به تغيير زيرساخت: اينكه زرساخت چگونه و در چه چارچوب زماني مي تواند تغيير يابد يك چالش مديريتي  
 است.

مديريت و كنترل: چگونكي تقسيم هزينه هاي زيرساخت ميان واحدهاي كسب و كار ، ميزان دسترسي به اطالعات 
 هاي مديريتي هستند. توسط بخشهاي مختلف سازمان و ... همگي از چالش

  رهنمودهاي راهگشا:
هيچ فرمول و يا پاسخ آساني براي سئواالت باال وجود نداشته و هر بنگاه به تصميم هاي متفاوتي بر مبناي تاريخچه 

  بنگاه، وضعيت مالي فعلي و راهبرد خود ميرسد. البته در اين خصوص مي توان از رهنمودهاي ذيل استفاده بهينه نمود:

 ITمدل رقابتی برای زيرساخت -4
تقاضاي بازار براي خدمات بنگاه شما: هر بنگاهي بايد فهرستي از خدماتي كه در حال حاضر براي مشتريان، تامين 

 كنندگان و كارمندان ارايه ميكند تهيه كرده و مورد مطالعه و بررسي قرار دهد.
ار بنگاه خو تحليل و بررسي آن به منظور اينكه چه ساله كسب و ك 5راهبرد كسب و كار بنگاه شما: تهيه راهبرد 

 خدمات و قابليت هاي جديدي براي دستيابي به اهداف راهبردي بنگاه، مورد نياز خواهد بود.
سال آينده  5و هزينه فناوري اطالعات بنگاه شما: طرحهاي فناوري اطالعات بنگاه خود را براي  ITراهبرد زيرساخت 

 را با طرح كسب و كار بنگاه خود بسنجيد.تهيه و همسو بودن آنها 

ارزيابي فناوري اطالعات: آيا بنگاه شما عقب تر از منحني فناوري است يا درحال استفاده از فناوريهاي بسيار پيشرفته 
 اطالعات كه هنوز آزمايش و نهائي نشده  ميباشد. البته بايد از هردو وضعيت خودداري نمود.

خدمات خود به مشتريان، تامين كنندگان و كارمندان خود را با شركتهاي رقيب  خدمات بنگاههاي رقيب: سطوح
 خود مقايسه و جهت ايجاد مزيت رقابتي ، راههائي را جستجو و اجرا كنيد.

خود را با شركتهاي رقيب سنجيده و به  IT: مخارج زيرساخت ITسرمايه گذاريهاي بنگاههاي رقيب در زيرساخت 
 تي سعي كنيد راههاي ارزانتري جهت رسيدن به اهداف خود پيدا كرده و اجرا نمائيد.منظور ايجاد مزيت رقاب
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 ITمدل نيروهای رقابتی برای زيرساخت 
شكل فوق يك مدل نيروي رقابتي را نشان مي دهد كه مي توانيد از آن براي پرداختن به اين سئوال كه بنگاه شما چه 

  خود هزينه كند، استفاده كنيد. ITمقدار بايد براي زير ساخت 
شروع با يك نمونه كوچك : پيش از مبادرت نمودن به يك پروژه زيرساخت بزرگ، آزمايش فناوريهاي جديد در  )1

 مقياس كوچكتر، مفيد خواهد بود.

هزينه نهائي مالكيت دارائيهاي فناوري : جدول ذيل مهم ترين اجزاء مدل نهائي مالكيت را نشان ميدهد. زمانيكه  )2
ممكن است به سه برابر قيمت خريد  pcهمه اجزاء بصورت هزينه لحاظ شوند. هزينه نهائي مالكيت براي يك 

 تجهيزات برسد.

با گذشت زمان مشكالت ذيل را ايجاد  محيط فايل سنتي مشکالت مربوط به حميط فايل سنتی:
  ميكند:

 افزونگي و آشفتگي داده ها: داده هاي تكراري منابع ذخيره سازي را هدر داده و نيز به آشفتگي داده ها مي انجامد.

 وابستگي بين برنامه و داده: وابستگي آنقدر زياد است كه تغييرات در برنامه ها نيازمند ايجاد تغيير در داده هاست.

 قدان انعطاف پذيري: توليد و استخراج گزارشات برنامه ريزي شده و عدم ارائه گزارشات لحظه اي و غير منتظره.ف

 امنيت ضعيف: عدم وجود كنترل صحيح و درست داده ها.

 فقدان و عدم امكان به اشتراك گذاشتن داده ها و دسترسي سريع و آسان به آنها: عدم وجود شبكه هاي اطالعاتي.

)  Data Based Management Systemتم مديريت پايگاه داده ( يک سيس
 چگونه مشکالت حميط فايل سنتی را حل منايد: 

DBMS ..امكان ندارد كه سازمان را قادر به حذف كامل افزونگي داده، نمايد ولي مي تواند به كنترل آن كمك كند  

 روندهای پايگاه داده ها:
هاي قوي تحليل داده و انبارهاي داده توانمند، به منظور استفاده بهتر از اطالعات سازمان ها در حال راه اندازي ابزار

ذخيره شده در پايگاههاي داده خويش ميباشند و از مزيت هاي فناوري پايگاه داده متصل به وب جهاني بهره مي گيرند. 
  بدين منظور از روشهاي ذيل استفاده مي نمايند:

اوقات مديران نياز دارند داده ها را به روشي كه مدل هاي سنتي نمي توانند ارائه تحليل چند بعدي داده ها: گاهي 
 كنند، تحليل نمايند. براي اينكار از روش پردازش تحليلي آنالين يا چند بعدي مي توان استفاده نمود.

بخش هاي مختلف  انبارهاي داده و داده كاوي: انبار كردن داده ها ، مشكالت مربوط به پخش و پراكندگي آنها در
سازمان را با تلفيق داده هاي عملياتي كليدي از سراسر شركت در يك قالب هماهنگ، قابل اعتماد و در دسترس براي 

 گزارش دهي، مورد بررسي قرار ميدهد.

عالقه انبار داده: يك انبار داده، پايگاه داده اي است كه داده هاي جاري و تاريخي سراسر شركت را بطور بالقوه مورد 
  مديران هستند، ذخيره مي نمايند.

فرصت ها، چالش ها و راحل های مديريتی در حوزه مديريت منابع 
 داده ها :

پايگاه داده عبارتست از يك انضباط سازماني و يك روش و نه فقط يك ابزار يا فناوري. اين امر نياز به تغيير سازماني و 
  زمينه ضروري هستند. مفهومي دارد. تعهد و درك مديريت نيز در اين
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فرصت ها: بنگاه ها واقعاً آنقدر آگاه شده اند كه با كاربرد بهتر از داده هايشان، عملكرد سازماني چقدر بهبود يابد. بر 
همين مبناست كه بسياري از شركت ها در حال سرمايه گذاري در استخراج داده و فناوري مديريت ارتباط با مشتري 

  مي باشند.
  ي در برابر يك محيط پايگاه داده:موانع سازمان

) آرايش فعلي سازمان را به چالش مي كشد و به اين دليل غالباً مقاومت  DBMSيك سيستم مديريت پايگاه داده ( 
هاي سياسي را موجب مي شود. به همين دليل اگرچه سازمان براي سخت افزار  و نرم افزار پايگاه داده هزينه كرده 

لبته بايد به فرايند زمان باشد، در صورت عدم تمايل به ايجاد تغييرات سازماني، سود و نتيجه مورد نظر بدست نمي آيد. ا
بر بودن و هزينه بر بودن ايجاد يك پايگاه داده نيز توجه خاصي شود، چون براي آنكه پايگاه داده ايجاد ارزش نمايد 

  ممكن است مدت زمان زيادي طول بكشد.

 رهنمودهای راهگشا:
 عناصر حياتی ايجاد يک حميط داده عبارتند از :

بايد يك بخشي را تحت عنوان اداره داده ها ايجاد و توسعه دهد كه اين اداره بايد توان هر سازماني   اداره داده ها:  .1
شناسائي ضرورت هاي اطالعاتي كل شركت و نيز دسترسي مستقيم به مديران ارشد را داشته باشد. تا بتواند داده 

 ها را كه دارائي كل سازمان هستند را مديريت و پايش نمايد.

هدف از تحليل بنگاه عبارتست از شناسائي موجوديت ها،    زي و مدل سازي داده ها:روش شناسي برنامه ري .2
  مشخصه ها و روابط كليدي كه داده هاي سازمان را تشكيل ميدهند

يك پايگاه داده نسبت به سيستم هاي سنتي به جمع وسيعي از    فناوري، مديريت و كاربران پايگاه داده : .3
كاربران خدمات ارائه ميدهد و دسترسي به پايگاه هاي داده را براي كارمنداني كه متخصص رايانه نيستند فراهم مي 

  آورند. 
نامه ريزي و مدل براي شكوفا شدن سيستم مديريت پايگاه داده در هر سازمان، كاركردهاي اداره داده ها و روش هاي بر

سازي داده ها بايد با فناوري و مديريت پايگاه داده هماهنگ شوند. منابع بايد به آموزش كاربران نهائي به منظور استفاده 
  كامل از پايگاه هاي داده، اختصاص داده شوند.

 ارتباطات راه دور شبکه ها و اينرتنت:
  كپارچگي ان داخل يك سيستم ارتباطاتديجيتالي كردن سيستمهاي ارتباطات براي اسان كردن ي

 شبکه ها و زير ساخت شرکت:
زيرساخت شبكه شركتي بر زيرساخت هاي عمومي و خصوصي متكي است .اين مجموعه از شبكه ها از دو نوع از شبكه 

  ها با تفاوت هاي اساسي بيرون ميايد :شبكه هاي تلفني ورايانه اي
  رايانه به هم مرتبط تشكيل شده است.يك شبكه ساده از دو يا تعداد بيشتري 

 رسانه انتقال فيزيکی:
  سيم پيچ تلفن مسي كابل مسي موازي انتقال بيسيم بوسيله ماهواره ...

گنجايش انتقال يك رسانه كه به پهناي باند معروف است به واسطه دامنه فركانسهايي كه ميتواند جاي دهد تعيين 
  ميشود.

 انواع شبکه ها:
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(LAN)  متر را بهم وصل  500شبكه هاي پوشش محلي رايانه هاي شخصي و ساير ابزارهاي ديجيتالي در شعاع
  ميكند.

(WAN)  .گستره شبكه وسيع مربوط به فواصل جغرافيايي عريض با دامنه سراسر كشور يا جهان است  
(MAN) .گستره شبكه هاي پوشش كالن شهر مربوط به يك حوضه شهري واحد است  
(CAN) تره شبكه پوشش محوطه مربوط به محوطه يك ساختمان يا پايگاه محلي است.گس  

  مولفه هاي شبكه ممكن است با استفاده از توپولوژي ستاره اي خطي يا حلقه اي بهم متصل شوند.

 فن آوری ها و خدمات شبکه هپن باند:
  بعضي از خدمات شبكه به انتقال با پهناي باند باال احتياج دارند.

در ثانيه فراهم مياورد و GB9مگابايت در ثانيه تا بيشتر از  5/1سرعتهاي انتقالي از  (ATM)ال غير همزمان مدل انتق
  ميتواند داده ها را از ميان رايانه هاي فروشندگان متفاوت عبور دهد وبراي انتقال داده ها در همان شبكه متداول است.

است  dail-upندارد بين المللي براي دسترسي به شبكه يك اسستا (ISDN) شبكه هاي ديجيتالي خدمات يكپارچه
  كه از خطوط تلفن استفاده ميكند.

براي  ISDNبراي اتصال اينترنتي با ظرفيت باالست كه مانند  (DSL)فن آورري هاي مشترك خطوط ديجيتالي 
  ارد.ظرفيت انتقال باالتري د ISDNانتقال داده از خطوط تلفن مسي استفاده ميكند ولي نسبت به 

(ADSL)  / خط مشترك ديجيتالي غير متقارن(SDLS) خط مشترك ديجيتالي متقارن  
مودمهاي كابل: روي خطوط تلويزيون كابلي كار گذاشته ميشوند براي دسترسي به شبكه يا اينترانتهاي شركتي با 

  سرعت باال 
  ميشوند.خطوط تي: خطوط داده پر سرعتي هستند كه از فراهم اورندگان ارتباطات اجاره 

 اينرتنت و شبکه جهانی:
كه به جاي تايپ ان عدد فقط از  (IP)اينترنت يك شبكه جهاني از شبكه هاست. هر رايانه يك عدد منحصر به فرد دارد 

   يك قلمرو اسمي استفاده ميكند.
محيط مشتري شبكه جهاني: يك مجموعه جهاني از استانداردها را براي ذخيره سازي بازيافت ونمايش اطالعات در يك 

  خدماتي فراهم ميكند.

 :2شبکه های نسل دوم و اينرتنت 
اينترنت عمومي براي استفاده انبوه رايانه ها طراحي نشده و امروزه داراي تاخير است. به همين منظور شبكه هاي نسل 

در حال ايجاد است. اين شبكه هاي خصوصي جايگزين اينترنت نميشود.اين شبكه ها براي موسسات  2دوم و اينترنت 
 (CANARIE)و   (APAN)وپا شبكه اقيانوس ارام اسيا تحقيقي بستر مناسبي ايجاد ميكند.شامل شش شبكه در ار

تاسيس گرديده اند كه شبكه هاي اصلي با  "دي بي ان اس"و "ابي لن"در كانادا مي باشد.چندين شبكه جديد شامل 
عملكرد باال هستند.جديدترين تالش در زمينه پرقدرتمند كردن اينترنت پلنت لب ناميده ميشود. محققان پلنت لب با 

ده از رايانه هايي كه گره هوشمند ناميده ميشوند در حال ساخت يك شبكه تجربي شفاف در اينترنت ميباشند. استفا
  گره هاي هوشمند يك شبكه منعطف تر و هوشمند تر نسبت به اينترنت امروزي ايجاد ميكنند.
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 فن آوری ها و ابزارها برای ارتباطات و جتارت الکرتونيک:
  ايي كه با كارمندان زيادي ارتباط دارند زمان و هزينه را كاهش ميدهند.اين ابزارها براي شركته

 تلفن اينرتنتی:
ارائه اطالعات صوتي ببه شكل ديجيتالي است و مانع پرداخت عوارض به شبكه هاي تلفن راه دور و محلي ميشود. 

دريافت و  VoIPهاي توانا شده با  از طريق رايانه هاي روميزي مجهز به ميكروفون و اسپيكر يا تلفن IPتماسهاي تلفن 
كاربران صرفا تلفن هاي توانا شده   VoIpانعطاف پذيري ان است. با استفاده از VoIpمزيت ديگر  ساخته ميشوند.

  در مكان جديد به پريز وصل ميكنند. IPرا داخل يك شبكه  VoIpبوسيله 

 شبکه های خصوصی جمازی:
يك شبكه اختصاصي است كه در داخل يك شبكه عمومي براي صرفه جويي  (VPN)يك شبكه خصوصي مجازي 

ها قابليت هاي يكساني را در قيمت پايين تر براي سازمان فراهم ميكنند.  VPNنسبت به مقياس شكل داده ميشود.
فه صر IPيك شبكه خصوصي اتصال ايمني را ميان دو نقطه در سراسر اينترنت برقرار ميكندو روي شبكه هاي غير 

جويي هاي اساسي به وجود آورده پهناي باند را بيشتر طراحي شبكه را انعطاف پذيرتر و توانايي اتصال را آسان تر 
  ميكنند.

فرصتها چالشها و راه حلهای مديرتی در حوزه ارتباط راه دور 
 شبکه ها و اينرتنت:    

  ستند.شركتها براي كاهش در هزينه ارتباطات داده اي و صوتي داراي فرصت ه
از دست رفتن كنترل مديران بر سيستم هاي اطالعاتي نياز براي تغيير سازماني دشواري هاي حصول اطمينان از مقياس 
پذيري و قابليت اعتماد زير ساخت از چالشهاي مديريت است. براي مقابله با اين چالشها برنامه ريزي دقيق و مديريت 

  تغيير حياتي است.

 انتقال بی سيم:
همراه فقط بري ارتباطات صوتي نيست بلكه براي ارائه داده هاي ديجيتالي استفاده ميشوند همچنين  تلفن هاي

ابزارهاي انتقال بي سيم شامل پيجرها تلفن  ميتوانند پرداختها را انجام دهند و استفاده از اينترنت را برايمان مهيا سازند.
  هاي هوشمند و كامپيوترهاي شخصي هم ميشوند.

 ها و نسلهای شبکه سلولی:استاندارد
مبتني بر آنالوگ بود كه از ارتباطات صوتي  (1G)شبكه سلولي همان نسل سوم است.نسل اول شبكه هاي سلولي 

كيفيت بهتر صدا و قابليت هاي سير جهاني را فراهم كردند و   (2G)حمايت ميكردند. شبكه هاي سلولي نسل دوم 
حمايت كنند. اما اين سرعت انتقال براي دسترسي راحت به اينترنت  SMSتوانستند از خدمات داده اي ساده مانند 

بسيار پايين بود. شبكه هاي سلولي نسل سوم مبتني بر فن آوري جايگزيني بسته بودند كه به كارايي بيشتر و سرعت 
  ده ميشود. اانتقال باالتر دست يافتند و براي ويدئو گرافيك و ديگر رسانه ها استف

كه خدمت راديويي بسته عمومي  5/2داراي فن آوري جايگزيني بسته هستند. يك خدمت نسل   5/2 شبكه هاي نسل
(GPRS)  ناميده ميشود داده ها را بر روي شبكه هاي بي سيمGSM  انتقال ميدهد و سترسي بي سيم به اينترنت را

  ميبخشد.بهبود  CDMAبهتر مي بخشد. اين شبكه ها همچنين نرخ هاي انتقال داده را براي 

 استانداردهای بی سيم متحرک برای دسرتسی به وب:  
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سيستمي از پروتكل ها و فن آوري هاست كه تلفن هاي همراه و ديگر ابزارهاي بي  (WAP)پروتكل كاربرد  بي سيم 
سيم با صفحات نمايش كوچك اتصاالت با پهناي باند پايين و حداقل حافظه را براي دسترسي به خدمات و اطالعات 

  مبتني بر وب توانا ميسازد.

 شبکه های رايانه ای بی سيم ودسرتسی به اينرتنت:
دستگاه متصل شود . تلفن هاي  8متر به  10استفاده از ارتباطات با قدرت پايين و مبتني بر راديو پيرامون  بلوتوث:با-1

  بي سيم با استفاده از بلوتوث مي توانند با هم ارتباط برقرار كنند.
2-Wi-Fi  يم در همان متر استو نسبت به نفوذ بيگانگان و دخالت ساير ابزارهاي بي س 50تا  30: داراي فاصله موثر

براي ايجاد شبكه هاي پوشش  Wi-Fiطيف فركانس واحد آسيب پذير است .شركت هاي بزرگ و كوچك از شبكه هاي 
محلي بي سيم و برا فراهم اوردن دسترسي به اينترنت ز اتاق هايي كنفرانس و ايستگاههاي كاري موقت استفاده 

  ميكنند.
Wi-Fi  سازي خود را به مناطق جديد گسترش دهند و با هزينه بسسيار به شركتهاي انفرادي كمك ميكند تا شبكه

  پايين به اينترنت دست يابند.
ويژكيهاي امنيتي ضعيف آن است و باعث آسيب پذيري شبكه ها در برابر متجاوزان ميشود.  Wi-Fiيكي از مشكالت 

  عاليت ميكنند.مشكل ديگر آن در معرض خطر بودن از طرف سيستمهاي مجاور است كه در طيف يكساني ف
3-WiMax مايل ميباشد. اتصاالت  31: سيستم دسترسي بي سيم پهن باند ثابت است. داراي دامنه دسترسي تا

  اينترنت پر سرعت را با آنتن هاي پشت بام خانه ها و كسب و كارهايي كه مايل ها دورتر هستند برقراركند.

 جتارت الکرتونبک و حماسبه متحرک:
ي سيم كه كاربران در آن براي منتفع شدن از شبكه و يا دسترسي به اينترنت از يك هات اسپايت به شكلي از محاسبه ب

اطالق ميشود.محاسبه متحرك  "محاسبه متحرك"بي سيم به هات اسپايت بي سيم ديگر حركت ميكنند گاهي اوقات 
در ميسازد تا در هر مكاني به ها و ديكر ابزارهاي محاسبه بي سيم را قاPADتلفن هاي همراه با قابليت اينترنت 

  اطالعات ديجيتالي بر روي اينترنت دسترسي يابند.

 کاربردها و خدمات جتارت الکرتونيک:
  خدمات مبتني بر اطالعات/ كاربرد: پيام رساني فوري پست الكترونيك شناسايي مكان با استفاده از تلفن همراه-
  وي بهترين قيمت كاال با استفاده از تلفن همراهخدمات مبتني بر دادوستد/ كاربرد: خريد سهام جستج-
خدمات شخصي شده/ كاربرد: خدماتي كه با توجه به موقعيت فرد يا مقطع داده آنچه را كه مشتريان ميخواهند پيش -

  بيني ميكنند.

 فن آوری بی سيم در سازمان:
شامل منابع اطالعاتي اينترنت بهره فن آوري بي سيم از طريق فراهم كردن دسترسي به اطالعات در هر زمان و مكان 

 (CRM)وري و ستاده كارگر را افزايش مي دهد . كاربردهاي موبايل داراي تاثير برجسته اي بر مديريت روابط مشتري 
  است. (SCM)و مديريت زنجيره تامين 

 کاربردهای بی سيم برای مديريت روابط مشرتی:
نه فروش را قادر ميسازد تا به گزارش حساب مشتريان و اطالعات سيستم فروش بي سيم سايبل افراد حرفه اي در زمي

مرتبطي همانند وضعيت سفارش يا خدمات جديد كه در هر زمان و موقعيتي كه صادر ميشود دسترسي يابند.بعضي از 
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ابزارهاي مديريت روابط مشتري بي سيم شامل قابليت هايي براي گزارش زمان هزينه در دسترس بودن قطعات و 
  ياتي براي شروع كار به كارمندان پشتيباني ميباشد.جزئ

 : (RFID) مديريت زجنيره تامين بی سيم و شناسايی فرکانس راديويی
فن آوري بي سيم متحرك از طريق دريافت داده ها بر حركت كاالها زمانيكه اين رويداد اتفاق ميافتد و از طريق فراهم 
آوردن اطالعات جزئي و فوري در زماني كه كاالها در ميان شركاي زنجيره تامين حركت ميكنند مديريت زنجيره تامين 

ار كوچكي كه در آنها ريز تراشه هايي تعبيه شده اند  و حاوي داده را تسهيل ميكنند. اين سيستمها از برچسب هاي بسي
هايي درباره يك مقوله و موقعيت آن دارند استفاده ميكنند. اين برچسبها سيگنالهاي راديويي را در يك فاصله كوتاه 

ايانه به خوانها داده ها را بر روي يك شبكه به يك رRFIDخوانهاي خاص منتقل ميكنند. سپس اين  RFIDبراي 
  منظور پردازش عبور ميدهند.

 شبکه های گيرنده بی سيم و حماسبه فراگير:  
محاسبه "رايانه ها به طور فزاينده اي در حركات طبيعي ما و تعامل ما با محيط  تعبيه شده اند. اين پديده به عنوان 

به هم مرتبط هستند كه در داخل  شبكه هاي ابزارهاي بي سيم "شبكه هاي گيرنده بي سيم" شناخته ميشود. "فراگير
را بر روي فضاهاي بزرگ فراهم كنند. ابزارها در داخل يك  "اندازه نقاط زيادي"محيط هاي فيزيكي تعبيه ميشوند تا 

شبكه بهم مرتبط متصل مي شوندكه داده ها بي درنگ در ميان گره ها جريان مي يابد و براي تجزيه وتحليل به يك 
  رايانه ارسال مي شود.

يك شبكه گيرنده بي سيم خاص شاملل يك سلسله از گره هاست كه با گيرنده سطح پايين آغاز ميگردد و به سمت گره 
شبكه هاي گيرنده بي سيم در حوزه  هاي سطح باالي گردآوري تجزيه و تحليل و ذخيره سازي داده پيشروي ميكند.

  كشف مواد شيميايي قابل استفاده هستند. هايي همانند نظارت كنترل ترافيك مديريت كردن ماشين آالت و
 فرصتها چالشها و راه حل های مديريتی در فن آوری بی سيم: 

فرصتها: به شركتها انعطاف پذيري و توانايي بيشتر ارايه ميكننداز فرايندهاي كسب و كار حمايت ميكنند شركت را 
  توسعه ميدهند در زمان صرفه جويي ايجاد ميكنند.

و  (IT)ين چالش مربوط به مديريت فن آوري يكپارچه كردن آن در داخل فن آوري اطالعات شركت چالشها: اصلي تر
  حفظ امنيت و حريم خصوصي است.

 مديريت کردن امنيت و حريم خصوصی:
به خوبي توسعه داده نشده اند ايجاد چنين سيستمهايي خصوصا در زمينه نفوذ بيگانگان آسيب پذير   Wi-Fiامنيت 

هاي بي سيم مستعد نفوذ از طرف ساير ابزار ها در يك پهناي باند مشابه هستند. يكي از فوايد آن است. سسيستم
  قابليت مكان يابي است.

 رهنمودهای راه گشا:
شناسايي حوزه هايي كه در آن بي سيم ميتواند در آن ارزش ايجاد كند: حوزه هايي كه فوايد شبكه بيشترين است و -

  ارند اولين محل براي فن آوري بي سيم است.پايين ترين ريسيكها را د
ايجاد يك چارچوب مديريت براي فنĤوري بي سيم : شركتها بايد يك چارچوب براي مديريت فن آوري متحرك خود -

خود يكپارچه كنند. و سيستهاي حقوقي خاصي براي استفاده از فن آوري بي سيم  ITايجاد كرده آنرا داخل زيرساخت 
  ايجاد نمايند.

تفاده از يك برنامه آزمايشي قبل از گسترده شدن سيستمهاي بي سيم در مقياس كامل: قبل از اجراي سيستمهاي اس-
  بي سيم در سازمان بايد در مقياس كوچك آن را آزمايش كنيم يعني استفاده از يك برنامه آزمايشي.
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 آسيب پذيری و سوء استفاده از سيستم:
ز باشد و سيستمهاي داخلي شركت در مقابل افراد خارج از سازمان آسيب اينترنت طوري طراحي شده كه سيستم با

پذيرتر هم ميشوند. هكرها ميتوانند در شبكه شركت نفوذ كنند و موجب آسيب جدي به شركت شوند. همچنين از 
  ويروسها ميتوانند انتشار يابند. نرم افزارها و كاربران نهايي نيز ميتوانند مشكل ايجاد كنند. Wi-Fiطريق 

 ارزش جتاری امنيت و کنرتل:
  دارايي هاي اطالعاتي اگر در دست بيگانه قرار گيرند باعث از بين رفتن مقدار زيادي از ارزششان ميشود.

 ايجاد چارچوب مديريتی برای امنيت و کنرتل:
كنترل خروجي  براي انتخاب نوع كنترل طراحان  -3كنترل پردازش  - 2كنترل ورودي  -1رل هاي كاربردي شامل كنت

و كاربران سيستمها بايد مهمترين دارايي هاي مورد نياز حفاظتي را شناسايي كنند و حدودي را كه اين دارايي ها 
  آسيب پذير هستند.

 Firewall        فن آوری ها و ابزارهای امنيت و کنرتل:
در ميان شبكه خصوصي سازمان و شبكه هاي خارجي نظير اينترننت قرار گرفته تا مانع از دسترسي كاربران غير مجاز و 
قانوني به شبكه هاي خصوصي سازمان شوند . نرم افزار ضد ويروس نيز ميتواند سيستمهاي رايانه اي را به منظور رديابي 

اغلب نرم افزارهاي بدانديش را از بين مي برند. پنهان سازي و كد بندي پيامها روشي  و كشف ويروسها كنترل كنند و
كه در سطح وسيعي مورد استفاده  Wi-Fiاست براي ايمن سازي انتقاالت الكترونيك در سراسر اينترنت و شبكه هاي 

  قرار ميگيرد.
 پنهان سازی و زيرساخت عمومی:

حساس قابل انتقال درسراسر اينترنت مجبور به پنهان سازي هستند. چرا كه  بسياري از سازمانها براي حفظ اطالعات
يك پيام از طريق استفاده از يك  بايد از دسترسي غيرمجاز و يا شناخت داده هايي كه انتقال يافته جلوگيري ميكنند.

ن را از طريق يك كليد كد عددي مخفي ميتواند پنهان شود كه يك كليد پنهاني نام دارد و به منظور خواندن پيام آ
در پنهان سازي كليد عمومي از دو كليد متفاوت استفاده ميكنند خصوصي و عمومي .كليد عمومي  آشكارسازي ميكنند.

پنهان سازي بويژه براي  در فهرست راهنما نگهداري ميشود و كليد شخصي نيز به صورت مخفي بايد نگهداري شود.
ه هاي عمومي مفيد است زيرا آنها نسبت به شبكه هاي خصوصي از امنيت كمتري ارسال پيامها به اينترنت و ديگر شبك

  برخوردار هستند.
يك امضاي ديجيتال يك كد ديجيتال متصل به يك پيام انتقال يافته الكترونيكي است كه از آن به منظور تاييد منشا و 

ستند كه از آنها در جهت  ايجاد هويت كاربران گواهي نامه ديجيتال فايلهاي داده اي ه محتوي يك پيام استفاده ميشود.
  و دارايي هاي الكترونيك براي پشتيباني از تراكنشهاي آنالين استفاده مي شود.

 سواالت:
  

 چيست؟ ITزيرساخت  -1

  مجموعه اي از خدمات در سطح بنگاه كه توسط مدير كنترل ميشود.  .أ 
  ميشود.مجموعه اي از خدمات در سطح بنگاه كه توسط مدير بودجه بندي   .ب 
  جموعه اي از خدمات در سطح يك بنگاه ميباشد.م  .ج 
  جموعه اي از خدمات كه در سطح كل بنگاه ها به اشتراك گذاشته شده و توسط مديريت كنترل ميشود.م  .د 

  
  كداميك از تعاريف درست است؟-2
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  وش رايانه اي شبكه اي : اتصال رايانه هايي كه از لحاظ امنيتي دور از هم هستند.ر  .أ 
درخواست : حالتي كه بنگاهها بار اوج درخواست براي توان رايانه اي  را به مراكز پردازش راه  وش به محضر  .ب 

  دور داده هاي كم حجم منتقل ميكنند.
روش رايانه اي مستقل : تالش صنعت گستر براي توسعه سيستمهايي كه مي توانند خود را شكل بندي بهينه و   .ج 

  تنظيم كنند.
  يك اليه و متعادل كننده با برنامه هاي كاربردي مبتني بر وب است.روش رايانه اي جانبي : طرحي   .د 

  
  فوري ترين اولويت نرم افزاري براي بنگاهها چيست؟-3

  توليد نرم افزار سفارش خود  .أ 
  انتخاب سكوي نرم افزار  .ب 
  تغيير سريع برنامه هاي نرم افزاري  .ج 
  ادغام برنامه هاي نرم افزاري كاربردي موروثي موجود با برنامه هاي كاربردي جديدتر   .د 

  
  جديدترين تالش در زمينه پرقدرت كردن اينترنت چيست؟-4

  planet lab  .أ 
 VoIp  .ب 

 NGI  .ج 
  CANARIE  .د 

  
  نميباشد؟Wi-Fi كداميك جزء ايرادهاي -5

  ويژگي هاي امنيتي ضعيف  .أ 
  هزينه بسيار باال براي دسترسي به اينترنت  .ب 
  در معرض خطر بودن از طرف سسيستمهاي مجاور  .ج 
  آسيب پذيري در برابر متجاوزان  .د 

  
  براي مديريت كردن فن آوري متحرك در موسسه را نام ببريد.رهنمودهاي راهگشا 

  شناسايي حوزه هايي كه در آن بي سيم ميتواند ارزش ايجاد كند.-1
  ايجاد يك چارچوب مديريت براي فن آوري بي سيم.-2
  استفاده از يك برنامه آزمايشي قبل از گسترده شدن سيستمهاي بي سيم در مقياس كامل.-3
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