
  محمد محرابیون محمدي -دکتر محمدرضا تقوا -مدیریت سیستم هاي اطالعاتی پیشرفته

  باسمه تعالی

  مدیریت سیستم هاي اطالعاتی پیشرفتهدرس الزامات انجام پروژه 

  

در طی سه فاز براي تهیه ي یک پروژه ي مناسب در زمینه ي مدیریت سیستم هاي اطالعاتی بایستی الزامات زیر

  .رعایت شوند که به شرح زیر است

  مدلسازي کسب و کارتعریف سیستم و : 1 فاز

هدف . هدف سیستم و الزامات مورد نیاز جهت اجراي آن را به خوبی تبیین نماید ،بایستی دانشجو فازدر این  :هدف

سیستم طراحی شده چه نیازمندي هایی از کسب و کار را برطرف می «این است که به سواالت  فازاصلی در این 

نیاز جهت اجرا و استقرار سیستم الزامات مورد «، »مدل کسب و کار سیستم مورد نیاز به چه صورت است؟«، »نماید؟

  .هاي زیر بایستی اجرایی شود فازپاسخ داده شود، لذا » ؟ چه مواردي هستند

 معرفی سازمان هدف -1

 تعریف چشم انداز و ماموریت سازمان هدف -2

 هدف تعریف ارزش هاي کلیدي سازمان -3

ي فناوري اطالعات با و چگونگی ارتباط استراتژي ها تعریف سیستم و ارتباط آن با کسب و کار سازمان -4

 استراتژي هاي کسب و کار

 2یا هدمن و کالینگ 1با استفاده از چارچوب آستروالدر مدلسازي کسب و کار  -5

 شناسایی ذي نفعان سیستم و تبیین انتظارات آن ها از سیستم - 6

 تعریف الزامات سخت افزاري، نرم افزاري، خدمات فناوري اطالعات و آموزشی مورد نیاز جهت استقرار -7

 سیستم

 3SRSتهیه ي سند  -8

   الزاماتمدلسازي : 2 فاز

نیازمندي هاي کنش گران دانشجو به مدلسازي الزامات مورد نیاز سیستم از جنبه ي رویداد ها و  فازدر این  :هدف

نمودار مورد کاربرد را جهت شناسایی رویدادهاي سیستم و همچنین کنش گران سیستم، ایجاد  ،در ابتدا. می پردازد

براي هریک از رویدادهاي رخ داده در سیستم، جزئیات و مورد کاربرد  ،می نماید و سپس در ادامه در جدول رویداد

داده تهیه می شود و سپس براي  سپس براي آشنایی با جریان داده هاي سیستم، نمودار جریان. آن ها بیان می شود

انبار داده ها، نمودار ارتباط موجودیت یا نمودار کالس تهیه می شود، در آخرین موجودیت هاي حاصل از  ارتباط

  .اقدام این فاز، براي حداقل سه فعالیتی که در سیستم صورت می پذیرد، نمودار فعالیت ها تهیه می شود

                                                             
١

 Osterwalder 
٢

 Hedman and Calling  
٣ Software requirements specification  
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 و شرح کامل آن 6و کنش گران 5جهت شناسایی رویدادها 4ایجاد نمودار مورد کاربرد -1

 و شرح کامل آن جهت شناسایی نیازمندي هاي رویدادهاي سیستم 7ایجاد جدول رویداد -2

 و شرح کامل آنتا سطح یک  8ایجاد نمودارجریان داده سیستم -3

 و شرح کامل آن 10یا نمودار کالس 9ایجاد نمودار ارتباط موجودیت -4

 و شرح کامل آن فعالیت مورد استفاده در سیستم سه براي حداقل  11هاایجاد نمودار فعالیت  -5

  ایجاد پایگاه داده: 3 فاز

هدف از این . و پس از تهیه ي نمودار ارتباط موجودیت ها، شروع نمود 2 فازمی توان این مرحله را موازي با : هدف

، ایجاد یک پایگاه داده جهت ذخیره سازي داده ها و ارائه ي گزارش هاي حاصل از انجام پردازش بر روي داده فاز

پس از تهیه ي مدل داده ها بایستی، فرم ها با توجه به رویدادهاي مطرح شده  فازدر این . هاي ذخیره شده دانست

ده شود و ارتباط میان جداول مختلف و پردازش داده طراحی شود و جهت اعالم خروجی ها، از گزارش استفا 2 فازدر 

  .هاي مورد نیاز تهیه شود 12میان آن ها، پرس و جو

  :مالحظات

تعداد اعضاي گروه ها حداکثر دو نفر می باشد و در ارزیابی نهایی تعداد افراد انجام دهنده ي پروژه لحاظ  -1

 .می گردد

توصیه می شود، البته استفاده از نرم افزارهاي  Enterprise Architectجهت ارائه ي نمودارها نرم افزار  -2

 .دیگر نیز امکان پذیر است

افراد می توانند بسته به عالئق خود نرم براي پایگاه داده، هیچگونه محدودیتی براي نرم افزار وجود ندارد و  -3

 .افزار موردنیاز را انتخاب نمایند

هیچگونه تمدیدي نسبت به تاریخ فوق الذکر صورت بهمن ماه می باشد و  19زمان تحویل پروژه ها، روز  -4

 .نخواهد گرفت

ي  13براي هریک از فعالیت هاي صورت گرفته  و نمودارها، الزم است که شرح موردنیاز و همچنین فراداده -5

 . آن تهیه گردد

  .جهت انجام دقیق پروژه ها، منابع مورد نیاز در انتها ضمیمه شده است - 6

 

  

                                                             
٤ Use case diagram 
٥

 Events 
٦  َ◌Actors 
٧

 Event table 
٨ Data Flow Diagram 
٩

 Entity Relation Diagram 
١٠

 Class diagram 
١١

 Activity diagram 
١٢

 Query 
١٣ Metadata 
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