
 ان ومديريت استان سيستان وبلوچستانمركز آموزش وپژوهش هاي توسعه وآينده نگري سازم

 سازماني اطالعات مديريت ابزار وجزوه دوره غير حضوري 

 ابراهيم سوري:گردآوري 

 (Emergence of Global Economy)ظهور اقتصاد جهانی  1.1

بازرگانی . رشد فزاینده اقتصاد کشور آمریکا و سایر اقتصادهای صنعتی در اروپا و آسیا وابسته به واردات و صادرات می باشد
امروزه شرکت های بزرگ کارکردهای . می دهد از کاالها و خدمات آمریکا را تشکیل% 52خارجی، شامل واردات و صادات، 

اصلی کسب وکار خود مانند طراحی و تولید خود را به کشورهای دیگری منتقل می کنند که بلحاظ هزینه اثربخش تر 
 .امروزه و همچنین در آینده، موفقیت سازمان ها بستگی به توانایی آنان در فعالیت جهانی دارد. هستند

قدرت تحلیل و ارتباط را ارائه می دهند و سازمان ها  Information Systems(IS) عاتیسیستم های اطالامروزه 
کنترل نمودن سازمان ها با گستره جهانی که . در بازرگانی و مدیریت کسب و کار خود در مقیاس جهانی به آن نیاز دارند

نقاط مختلف جهان فعالیت می کنند،  ساعت شبانه روز در 52شامل ارتباط با عرضه کنندگان و توزیع کنندگان که در 
مدیریت تیم های کاری جهانی، و خدمات رسانی به نیازمندی های محلی و جهانی، چالش اساسی کسب وکاری است که 

 .نیازمند پاسخگویی سیستم های اطالعاتی قوی به آنها است

 (Transformation of Industrial Economies)تغییر شکل اقتصادهای صنعتی  1.5

کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان و سایر قدرت های صنعتی درحال تغییر شکل از اقتصادهای صنعتی بسمت اقتصادهای 
در . مبتنی بر اطالعات و دانش درحرکت هستند و تولید نیز بسمت کشورهای با دستمزد پایین سوق داده شده است

 .یدی در تولید ثروت هستنداقتصادهای مبتنی بر اطالعات و دانش، دانش واطالعات عوامل کل

از ابتدای قرن بیستم، کشور آمریکا کاهشی ثابت را در تعداد کارکنان مزارع و کارکنان یقه آبی که در کارخانجات فعالیت می 
در همین زمان افزایش را در (. کاهش داشته است% 51به % 21میالدی، تعداد آنان از  1011از سال )کردند، داشته است 

 1011از سال )ان یقه سفید که با استفاده از اطالعات و دانش، ارزش اقتصادی ایجاد می نمایند، داشته است تعداد کارکن
 (.افزایش داشته است% 01به % 12میالدی تعداد آنان از 

 (Transformation of Business Organizations)تغییر شکل ساختار کسب و کاری سازمان  1.1

ب و کار سنتی، سلسله مراتب، تمرکز گرایی، ترتیبات ساختاری متخصصین که وابسته به در سازمانهای با ساختار کس
 .مجموعه ای از رویه های عملیاتی استاندارد برای ارائه کاالها و یا خدمات انبوه بودند، وجود داشت



این . تمرکز داشتند گروه های مدیریتی سنتی بر برنامه ریزی های رسمی، تقسیم بندی مشخص نیروی کار و قوانین رسمی
در حالیست که مدیریت جدید تمرکز بر تعهدات و شبکه های غیر رسمی برای دستیابی به اهداف، ترتیبات انعطاف پذیر تیم 

 ها و افراد بصورت نیرو های کاری،

  

یادگیری، و اجازه مدیران جدید گرایش به دانش، . و فعالیت مبتنی بر مشتری برای ایجاد هماهنگی میان کارکنان تکیه دارند
فناوری اطالعات این سبک از . تصمیم گیری کارکنان سازمان برای اطمینان از انجام عملیات صحیح سازمان گرایش دارند

 .مدیریت نوین را امکانپذیر ساخت

 (Emergence of Digital Firm) دیجیتال سازمان ظهور 1.2 

یک سازمان دیجیتال سازمانی است که تمامی ارتباط های . تعریف نمودیک سازمان دیجیتال را می توان از ابعاد مختلفی 
فرایندهای اصلی . اصلی کسب و کار سازمان با مشتریان، عرضه کنندگان، و کارمندان بصورت دیجیتال صورت می گیرد

زمان را بیکدیگر کسب و کار بوسیله شبکه های دیجیتالی انجام می گیرد که در سراسر سازمان گسترده شده و یا چندین سا
 .مرتبط می نماید

سیستم های مدیریت عرضه تامین وظیفه خودکار : چهار سیستم اصلی وجود دارند که سازمان دیجیتال را تعریف می کنند
نمودن ارتباط بین عرضه کنندگان و سازمان را بمنظور بهینه نمودن برنامه ریزی، منبع دهی، تولید و ارائه محصوالت و 

سیستم های مدیریت ارتباط مشتری وظیفه نگهداری و توسعه ارتباط سازمان با مشتریان را بهعده . ده دارندخدمات را بهع
سیستم های سازمانی سیستم اطالعاتی با گستره سازمانی را بمنظور هماهنگی فرایندهای داخلی سازمان، یکپارچه . دارند

در نهایت سیستم های مدیریت دانش . ی را یکپارچه می سازندسازی داده از تولید و توزیع، فروش، مالی، و منابع انسان
 .تخصص و دانش سازمانی را ایجاد، جمع آوری، ذخیره و توزیع می نمایند

  

 

  

  

  

 

 سيستمتعريف 
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سیستم مجموعه ای است از اجزاء مربوط بهم که برای دستیابی به یک هدف یا اهداف در کنار یکدیگر  :سيستم چيست

 .کارکرد یک سیستم در تبدیل ورودی ها به خروجی است. فعالیت می کنند

کارایی سیستم قابل . تاس (Static)اما باید در نظر داشت که مدل فوق ضرورتا سیستمی را نشان می دهد که ایستا 
برای آنکه بتوان بر عملکرد سیستم نظارت داشت می بایست . تنظیم نیست و نظارتی برای صحت عملکرد آن وجود ندارد

را  (Control)عالوه براین می بایست کنترل . وجود داشته باشد (Feedback Mechanism)   یک مکانیزم بازخور
 .دستیابی به هدف یا اهداف اطمینان حاصل نماییمنیز در این مدل اعمال نماییم تا از 

در ادبیات منبع به مدل زیر سیستم تطبیقی . اگر دو جزء مذکور را به مدل اضافه نماییم، مدل زیر بدست خواهد آمد
(Adaptive System )اطالق شده است که توضیح اجزاء آن بشرح زیر می باشد: 

  ورودی(Input) :ی است که برای پردازش و تولید یک خروجی مشخص کاربرد داردورودی سیستم مواد اولیه ا .
 .ورودی می تواند داده، دانش، مواد اولیه و غیره باشد

  ورودی ها توسط قرارگیری در پردازش(Process) به خروجی تبدیل می شوند. 

  خروجی(Output) خروجی می تواند اطالعات، . محصول نهایی است که توسط سیستم ایجاد و تولید می شود
 .محصوالت و یا خدمات باشد

  اطالعات درمورد کارایی سیستم توسط مکانیزم بازخور(Feedback Mechanism)  و یا حلقه بازخور
(Feedback Loop) یت سازمان مثالی است بازخور گرفتن از مشتری درمورد وب سا. جمع آوری می گردد
 .برای یک مکانیزم بازخور

  اگر جایگزین هایی برای سیستم مورد نیاز باشد، تنظیمات آن توسط یک مکانیزم کنترل(Control 

Mechanism)  جهت سیستم که نماییم حاصل اطمینان تا اینست کنترل مکانیزم کارکرد. گیرد می    صورت 
این (. که معموال دستیابی به یک خروجی مشخص و تعریف شده است)ید خود فعالیت می نما اهداف به دستیابی

 .نماید می    مکانیزم، تنظیمات را برروی اجزاء پردازش و ورودی اعمال 

 

  
 

 ويژگي هاي سيستم
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  اجزاء سیستم برای دستیابی به یک هدف جمعی فعالیت می کنند که به آن هدف سیستم(System 

Objective)  منفرد جمله یک در و ساده تواند می و بوده مشخص معموال سیستم هدف. شود می       اطالق 

  .نماید منتقل مشخص مکان یک به را افراد که اینست خودرو یک هدف مثال،. گردد بیان

  سیستم ها در انزوای کامل بسر نمی بند و در یک محیط(Environment)  قرارا دارند که سیستمهای دیگر
محدوده سیستم توسط مرز . در آن موجود هستند( خارجی نسبت به محیط سیستم)و نهادهای خارجی 

(Boundary) هرچیزی خارج از این مرز، در محیط سازمان قرار دارد و هرچیزی داخل . آن مشخص می شود

است بین سیستم و محیط  (Interface)ربری همچنین مرز، واسط کا. این مرز، جزء سیستم بحساب می آید
 .آن که مبادالت بین سیستم با محیط آن و سایر سیستم ها را توصیف می نماید

 این سیستم های کوچکتر را زیر . سیستم ها می توانند پیچیده باشند و از سیستم های کوچکتر تشکیل شده باشند

یک یا چند سیستم تشکیل شده باشند را ابر  سیستمهایی که از ترکیب. می نامیم (Subsystem)سیستم 

 مثال. نمایند دنبال را سیستم ابر هدف که اینست ها سیستم زیر هدف. نامیم می  (Suprasystem)سیستم 
 از و دارند قرار سیستم مرز درون در مالی و بازاریابی های دپارتمان مانند هایی سیستم زیر سازمان، یک مورد در

  :ن قرار دارندسازما محیط در و سیستم مرز از خارج زیر عوامل دیگر طرف
o مشتریان 
o کانال های فروش و توزیع 
o عرضه کنندگان 
o رقبا 
o دولت و قوانین 
o اقتصاد 

  یک سازمان بعنوان یک سیستم با تمامی این اجزاء که فراتر از مرز آن هستند و در محیط آن قرار دارند، تعامل می

گفته می شود که بیشتر سیستم های اطالعاتی  (Open System)به چنین سیستمی یک سیستم باز . کند
. در این طبقه بندی قرار می گیرند زیرا با این عوامل خارجی از طریق ایجاد تغییر در ورودی ها در تعامل هستند

 .که با این عوامل بیرونی در تعامل نباشند، معمول نیستند (Closed Systems)سیستم های بسته 

در این شکل، مکانیزم . بین اجزاء مختلف سیستم و چگونگی ارتباط آنان را با نگاه سیستمی نشان می دهد شکل زیر ارتباط
 .کنترل توسط پیکانی که از خروجی بسمت ورودی کشیده شده است، نشان داده شده است

ه سازمان کنترل می نقش سیستم اطالعاتی اینست که اطالعات را برای مدیریت بمنظور تصمیم گیری و اطمینان از اینک
سازمان تحت کنترل صحیح خواهد بود اگر به نیازمندی هایی که محیط سیستم بوجود می آورد، پاسخ . گردد، تهیه نماید

   .صحیح بدهد
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 سيستم اطالعاتي

 

  

مجموعه ای از اجزاء بهم مربوط است که اطالعات را جمع آوری، پردازش، ذخیره، و توزیع می  (ISیک سیستم اطالعاتی 
نماید تا تصمیم گیری، هماهنگی، کنترل، تحلیل مشکالت، مفهوم سازی موضوعات پیچیده و تولید کاالهای جدید را 

ها، موارد در داخل سازمان و یا در محیطی سیستم های اطالعاتی دربرگیرنده اطالعات در مورد افراد، مکان . حمایت نماید
پیش از آنکه سیستم اطالعاتی را در نمودار نشان دهیم، الزم است تا چند تعریف . که آنرا احاطه نموده است، می باشند

داده ای است که بشکلی تبدیل شده تا برای انسان یا اطالعات   .اساسی در حوزه سیستمهای اطالعاتی را بیان نماییم

حقایق خامی هستند که معرف رویدادهایی است که در داخل  دادهاز طرف دیگر، . فت کننده آن مهنی دار و مفید باشددریا

اطالعاتی است که به دانش. سازمان و یا در محیط آن پیش از آنکه بشکلی درآیند تا برای مخاطب خود معنی دار باشند

در شکل زیر که هرم اطالعات نان دارد می توان ارتباط . فته می شودمرور زمان و بر مبنای تجربه تجمع می یابد و بکارگر

  .در این هرم، می توان از داده به دانش رسید و بالعکس، از دانش به داده. بین داده، اطالعات و دانش را نشان داد

 

 

 CIPSODARمدل 

 

نام دارد و هریک از حروف آن معرف یکی از اجزاء  CIPSODARمدل زیر مدلی است جامع از یک سیستم اطالعاتی که 

معرف ورودی داده  (I). بمعنای جمع آوری داده است که از از منبع داده صادر می گردد (C). یک سیستم اطالعاتی است

معرف ذخیره داده است که داده برای  (S). داده مورد پردازش قرار می گیردیا پردازش است که درآن  (P)به قسمت 

بیانگر خروجی است که شامل داده ای است که پردازش شده و بازیابی شده  (O). بازیابی و استفاده آینده ذخیره می گردد

اطالعات دریافتی اتخاذ  معرف تصمیم است که دریافت کننده براساس (D). است و دریافت کننده آنرا دریافت می کند

بیانگر نتایجی است که  (R)در نهایت . نشان داده می شود (A)تصمیم می نماید و این تصمیم به عملی می انجامد که با 
 .این تصمیم در پی خواهد داشت

 :در ارتباط با این مدل چند نکته حائز اهمیت است

 داده مبنای کار یک سیستم اطالعاتی است 
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 همیشه اطالعات را تشکیل نمی دهد و داده پس از پردازش می بایست برای دریافت کننده آن  داده پردازش شده
 .معنی دار باشد تا به آن اطالعات اطالق شود

 ارتباط در این سیستم اطالعاتی فراگیر است. 

ارتباطی دانش و آموزش در فرایند . )دانش پیوسته اطالعات تولید می نماید و اطالعات نیز به تولید دانش می پردازد
(اطالعات  

  

 

 Information architectureمعماري اطالعات 

  

 (Information architecture) معماري اطالعات 

در . باشد معماری اطالعات شکل خاصی از فناوری اطالعات به منظور دستیابی به اهداف و وظایف منتخب در سازمان می
رود و به عنوان  ها به شمار می های کاربردی کلیدی برای کسب و کار سازمان حقیقت معماری اطالعات، طراحی سیستم

های خود در تعامل  از آنجا که مدیران و کارکنان با سیستم. گیرد هر سازمانی مورد استفاده قرار میای توسط  مسیرهای ویژه
های کنونی و آتی کسب و کار  مستقیم هستند، برای کسب موفقیت سازمانی الزامی است معماری اطالعات با نیازمندی

 .مطابقت داشته باشد

ها را به سوی  ت فناوری اطالعات در یک نمودار بطوریکه سازماننمایش پیچیدگی معاصر معماری اطالعات و زیرساخ
با این حال شکل زیر درصدد است تا عناصر اصلی . های دیجیتال سوق هد، اگر غیرممکن نباشد، بسیار مشکل است سازمان

 .های دیجیتالی نوظهور را نمایان سازد ریزی معماری اطالعات در سازمان پایه

  

های محوری کارکردی کسب  وری کاربردی عمودی کسب و کار سازمان را برای هر یک از حوزههای مح شکل زیر سیستم
ها در  ها، این سیستم در اکثر سازمان. دهد و کار شامل فروش و بازاریابی، تولید، مالی، حسابداری و منابع انسانی نشان می

مراتبی و  محوری افقی را که مرزهای سلسلههای  همچنین شکل فوق فرآیندهای خودکار سیستم. شوند ابتدا ساخته می
در نهایت . شوند ای اصلی ساخته می های وظیفه ها نوعاً بعد از سیستم  این سیستم. دهد کنند، نشان می ای را قطع می وظیفه

 با ارتباط مدیریت عرضه، زنجیره مدیریت های سیستم–های معاصر فناوری اطالعات در سازمان گذاری این شکل سرمایه
ند، به تصویر رو می بشمار دیجیتال سازمان بسوی موفق حرکت در کلیدی مسیرهای که را -دانش مدیریت و شتریم

کنندگان و محیط درون سازمان یعنی دانش و  های معاصر، به محیط بیرون یعنی به مشتریان و عرضه سیستم. کشد می
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اند، پشتیبانی  تمامی واحدهای سازمانی توسعه یافتهیابند و از فرآیندهای سازمان که در  تخصص کارکنان گسترش می

  .کنند می

افزار،  افزار، نرم سخت. کند زیرساخت فناوری اطالعات سازمان، یک پایگاه تکنولوژی برای معماری اطالعات فراهم می
باشند، فراهم  می های کامپیوتری و منابع انسانی که نیازمند عملیاتی شدن تجهیزات سازی، شبکه تکنولوژی داده و ذخیره

های  زیرساخت. باشد کننده منابع مشترک فناوری اطالعات سازمان هستند و برای تمامی کاربردهای آن دردسترس می
اگرچه پایگاه این تکنولوژی توسط پرسنل . های عمومی مانند اینترنت مرتبط هستند معاصر فناوری اطالعات به زیرساخت

سازی داده  افزار، ذخیره افزار، نرم  یستی تصمیم بگیرد که چگونه منابعی را که برای سختگردد، مدیریت کل با فنی اجرایی می
 مناسب فناوری اطالعات تخصیص دهد های گذاری است، برای ایجاد سرمایه های مخابراتی واگذار کرده و شبکه

 

 دسته بندي سيستمهاي اطالعاتي

 

 Different Kinds of Information)العاتي اط سيستمهاي مختلف  دسته هاي

Systems) 

سیستم های سطح عملیاتی سازمان  -1: های اطالعاتی به سطوح مختلف سازمان خدمت می رسانند چهار دسته از سیستم
 .سیستمهای سطح استراتژیک سازمان -2سیستمهای سطح مدیریت سازمان  -1سیستم های سطح دانش سازمان  -5

  

بنیادین سازمان مانند  از مدیران عملیاتی بوسیله پیگیری کردن فعالیت ها و تعامالت سيستم هاي سطح عملياتي

مثال هایی . فروش، رسیدها، ذخایر نقدی، لیست حقوق، تصمیمات اعتباری، و جریان مواد اولیه در تولید پشتیبانی می کنند
از سیستم های سطح عملیاتی عبارتند از سیستمی که ذخایر بانکی را ثبت می نماید و یا سیستمی که تعداد ساعات کاری 

 .ا ثبت می نماید یاد کردهریک از کارمندان ر

  

هدف این نوع از سیستم ها اینست تا . از کارکنان داده و دانش سازمان پشتیبانی می کندسيستم هاي سطح دانش 

ایندسته از سیستم . سازمان را در یکپارچه سازی دانش جدید یاری دهد و سازمان را درکنترل جریان کاغذبازی حمایت نماید
 .ری و اداری در سازمان درحال استفاده هستندها بشکل سیستم های دفت
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وظیفه نظارت، کنترل، تصمیم گیری، و فعالیت های مدیریتی مدیران میانی را برعهده سيستم هاي سطح مديريت 

این سیستم . "آیا همه چیز بدرستی کار می کند؟"سوال اساسی که ایندسته از سیستم ها مطرح می کنند اینست که . دارند
گزارش های دوره ای در مورد عملیات سازمان ایجاد می کنند تا آنکه اطالعات لحظه ای دراختیار مدیران میانی ها معموال 
مثالی برای این نوع از سیستم ها می توان به سیستمی کنترلی اشاره نمودکه هزینه های مربوط به نیرو های . قرار دهند

 .بیشتر باشد انسانی را گزارش دهد اگر از میزان بودجه تعیین شده

 مشکالت با  به مدیران ارشد کمک می کند تا هم در سازمان و هم خارج از آن،سيستم هاي سطح استراتژيک 

این سیستم ها تطبیق دادن تغییرات در  در اصلی توجه. نمایند پیگیری را بلندمدت های روند و شوند روبرو استراتژیک
سواالت اساسی که این دسته از سیستم ها با آن روبرو . سازمان استمحیط خارجی سازمان با توانایی های موجود در 

سطح استخدام سازمان در پنج سال آینده چگونه خواهد بود؟ روند هزینه بلند مدت صنعت چه مقدار خواهد بود : هستند مانند
 نماییم؟و سازمان چه موقعیتی در آن خواهد داشت؟ می بایست چه محصوالتی را در پنج سال آینده تولید 
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o 6  نوع اصلي سيستم هاي اطالعاتي(Six Major Types of Information 

Systems) 

سیستم های پشتیبان . شکل زیر انواع سیستمهای اطالعاتی را که به سطوح مختلف سازمانی مرتبط هستند، نشان می دهد

 (DSS)و سیستم های پشتیبان تصمیم  (MIS)در سطح ستراتژیک، سیستم های اطالعاتی مدیریت  (ESS)اجرایی 

در سطح دانش، و سیستم  (Office Systems) دفتری های سیستم و  در سطح مدیریت، سیستم های کاری دانش

 .در سطح عملیاتی قرار دارند (TPS)های پردازش تعامل 

که هریک از این سیستم شایان ذکر است . نوع از سیستم های اطالعاتی را خالصه نموده است 6جدول زیر ویژگی های 

 قلمرو و سطح توسط تنها آنکه تا گیرند قرار استفاده مورد سازمانی مختلف سطوح توسط توانند می         های اطالعاتی

 داده دارد امکان نیز میانی مدیر یک  برای خود مفید یابد و MIS در را اطالعاتی است ممکن منشی یک. آیند بکار خود

 .استخراج کند TPS از را هایی

سیستم های سازمانی بنیانی هستند که در سطح عملیاتی سازمان انجام : (TPS)سيستم هاي پردازش تعامل . 1

یک سیستم پردازش تعامل، سیستمی است مبتنی بر کامپیوتر که تعامالت روزمره و روتین ضروری سازمان . وظیفه می کنند
. سفارش خرید، سیستم رزرو هتل، لیست حقوق، و ثبت فعالیت های کارمندانبعنوان مثال، ثبت . را انجام و ثبت می کند

این سیستم ها معموال نقشی اساسی و مرکزی را برای سازمان دارند زیرا کاستی عملکرد آنان حتی برای چند ساعت می 
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ته های پستی آن برای مثال شرکتی پستی را درنظر بگیرید که سیستم رهگیری بس. تواند برای سازمان بسیار سنگین باشد
 .مدتی کوتاه از کار بیافتد و یا یک خط هوایی بدون سیستم رزرو کامپیوتری

بعنوان مثال، تصمیم گیری . در سطح عملیاتی، وظایف، منابع، و اهداف از پیش تعریف شده اند و شدیدا ساختاریافته هستند
 .ز پیش تعیین شده لحاظ می گرددبرای دادن اعتبار به یک مشتری توسط سرپرستان براساس ضوابط ا

معمول حسابداری است و در بیشتر سازمان ها مورد  TPSحقوق و دستمزد است که یک  TPSشکل زیر نمونه ای از 
 .استفاده قرار می گیرد

این سیستم ها نیازمندی های اطالعاتی سازمان : (KWS)سيستم هاي دفتري و سيستم هاي كاري دانش . 2

سیستم های کاری دانش به کارکنان دانشیاری می رساند درحالیکه سیستم های دفتری . هده دارنددر سطح دانش را بع
 .کارکنان داده را یاری می دهد

کارکنان دانش افرادی هستند که مدارک پیشرفته تحصیلی دانشگاهی دارند و معموال متخصصین سازماندهی شده هستند 
ایستگاه های کاری . وظیفه آنان اساسا تولید اطالعات و دانش جدید است. مانند مهندسین، پزشکان، وکال، و دانشمندان

طراحی علمی و مهندسی که به تولید دانش جدید و تخصص فنی در سازمان کمک می کنند، نمونه ای از سیستم های 
عات را پردازش می کارکنان داده معموال دارای سطح پایینتری از تحصیالت هستند و بجای ایجاد، اطال. کاری دانش هستند

منشی ها، کتابدارن، مسئولین بایگانی و مدیرانی که وظیفه آنان استفاده و توزیع اطالعات است از این دسته از . کنند
سیستم های دفتری برنامه کاربردی هستند که برای افزایش بهره وری کارکنان داده بوسیله پشتیبانی و . کارکنان می باشند

 .دفتر مورد نیاز است، طراحی می شوند هماهنگی فعالیت های یک

در تعریف، سیستم های اطالعاتی مدیریت مطالعه ای است از : (MIS)سيستم هاي اطالعاتي مديريت . 3

عبارت سیستم های اطالعاتی مدیریت همچنین نوعی از سیستم های . سیستم های اطالعاتی در مدیریت و کسب و کار
این سیستم ها گزارش ها را به مدیران سازمان ارائه می نماید و . را برعهده دارد اطالعاتی است که وظایف سطح مدیریت

این . متمرکز بر رویدادهایی هستند که در داخل سازمان رخ می دهد و نه آنان که در محیط خارجی سازمان اتفاق می افتد
این سیستم ها برای داده . برعهده دارندسیستم ها معموال وظیفه برنامه ریزی، کنترل، و تصمیم گیری در سطح مدیریت را 

 .گزارش های دوره ای تهیه می نمایند TPSها دارند و بر اساس داده های دریافتی از TPSهای خود وابستگی باالیی به 

 MISرا نشان می دهد که داده های سطح تعاملی را از انبار، تولید، و حسابداری به فایل های  MISشکل زیر یک سیستم 
 .ی نماید که برای ارائه گزارش به مدیران مورد استفاده قرار می گیردتبدیل م

 .همچنین شکل زیر یک نمونه گزارش از این سیستم را نشان می دهد

این نوع از سیستم های اطالعاتی نیز به سطح مدیریت سازمان خدمت : (DSS)سيستم هاي پشتيبان تصميم . 4

یمات منحصربفرد، شدیدا درحال تغییر که معموال از پیش تعیین و تعریف نشده اند آنان به مدیران در اتخاذ تصم. می رسانند



علیرغم . آنها پاسخگوی مشکالتی هستند که شرایط وموقعیت آن مشکالت کامال از پیش تعریف نشده اند. کمک می رساند

ت آمده از منابع خارج سازمان استفاده می نمایند، از اطالعات بدس MISو  TPSها از اطالعات بدست آمده از DSSآنکه 
 .مانند قیمت های سهام و یا قیمت کاالها و خدمات رقبا نیز استفاده می نمایند

DSSاساس این تحلیل، مدل هایی است که . ها دارای قدرت تحلیل بیشتری نسبت به سایر سیستم های اطالعاتی هستند
ه شکلی تبدیل می نمایند تا برای تصمیم گیرنگان قابل تحلیل برای تحلیل داده در آنها استفاده می گردد و داده ها را ب

آنها دارای نرم افزارهای آسان برای استفاده هستند و کاربران می توانند فرضیه ها را در آنان تغییر دهند، سواالت . باشند
 .جدید از آن بپرسند، و داده های جدید برای تحلیل وارد سیستم نمایند

این سیستم منوهایی را به کاربر ارائه می دهد تا بتوانند . برای یک سازمان را نشان می دهد DSSشکل زیر نمونه ای از 
 .براحتی داده ها را وارد نمایند و از طرف دیگر اطالعات بدست آورند

مدیران ارشد از این نوع از سیستم ها برای اتخاذ تصمیم استفاده می : (ESS)سيستم هاي پشتيبان اجرايي . 5

آنها راهنمای تصمیمات غیر روتینی هستند که نیازمند . و برای وظایف سطح استراتژیک از آنان استفاده می شود نمایند
این سیستم ها برای . قضاوت، ارزیابی، و بینش دارند زیرا رویه ای موافقت شده برای موقعیت آن تصمیمات وجود ندارد

ان مانند قوانین مالیات و رقبا، طراحی شده اند اما خالصه ای از یکپارچه نمودن داده ها درمورد رویدادهای خارجی سازم

 .داخل سازمان نیز تهیه نموده و مورد استفاده قرار می دهند DSSو  MISاطالعات بدست آمده از 

و در این سیستم با استفاده از نرم افزارهای گرافیکی پیشرفته، گراف ها، نمودارها و داده ها از منابع مختلف تهیه نموده 

ها اساسا برای حل مشکالت ESSبرخالف سایر سیستمهای اطالعاتی، . اختیار مدیر اجرایی و هیات مدیره قرار می دهد
مشخص طراحی نشده اند و در عوض توانایی محاسبات کلی را ارائه می دهند که می توانند برای مشکالت درحال تغییر 

ها کمتر از مدل های تحلیلی استفاده می  ESSها برای تحلیل های سطح باال طراحی شده اند اما DSS. ارائه گردند

این مدل دربرگیرنده ایستگاه های کاری با منوها، گرافیک های تعاملی، . را نشان می دهد ESSشکل زیر مدلی از . نمایند

 Dowو پایگاه های داده خارج سازمان مانند  و توانایی های ارتباطی هستند که به داده های تاریخی داخل سازمان

Jones ،News و ،Gallup Poll دسترسی داشته باشند. 

 

 ارتباط سيستم هاي اطالعاتي با يکديگر

 

. شکل زیر نشان می دهد که سیستم های اطالعاتی متعلق به سطوح مختلف سازمان چگونه با یکدیگر در ارتباط هستند

TPS ها معموال منبع داده برای سایر سیستم های اطالعاتی هستند درحالیکهESS ها دریافت کننده اصلی داده از سطوح
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همچنین داده بین سیستم های . سایر سیستم های اطالعاتی نیز با یکدیگر داده را مبادله می کنند. پایینتر خود می باشند
بعنوان مثال امکان دارد سفارشی که . نند نیز داده مبادله می شوداطالعاتی که در سطوح کارکردی مختلف فعالیت می ک

توسط واحد فروش دریافت می شود به سیستم اطالعاتی تولید منتقل گردد تا تولید وتحویل آن محصول سفارش داده شده 
 .انجام پذیرد یا به سیستم اطالعاتی مدیریت برای تهیه گزارش مالی منتقل گردد

 

 تکنيک هاي مورد استفاده در پشتيباني از تصميم

 

بدلیل اهمیت سطح مدیریت سازمان در اتخاذ تصمیمات نیمه ساختار یافته و ساختار نیافته و قدرت تحلیل مدیران این سطح 
ا در فرایند تحلیل شرایط و در اتخاذ تصمیم، در این قسمت به معرفی و توصیف تکنیک هایی خواهیم پرداخت که مدیران ر

 .متعاقبا تصمیم گیری یاری میرسانند

 

 سازيشبيه سازي و بهينه 

  

. این دو تکنیک در فرایند تحلیل از مدل ها استفاده کرده ویا مبتنی بر مدل می باشند :شبيه سازي و بهينه سازي -

شروع فرایند تحلیل در شبیه سازی با مدل مفهومی است که مدیر مثال برای افزایس سود سازمان در ذهن دارد، آغاز می 
ی مختلفی مثل افزایش تعداد نیروهای فروش و یا افزایش میزان تولید را برای او در این مدل مفهومی، متغیرها. گردد

سپس این مدل مفهومی در سیستم خود را بشکل مدل های ریاضی در غالب . افزایش سود سازمان در نظر می گیرد

شود تا در  به سیستم داده می What-ifمتغیرهای مختلف یا فرضیه های متنوع بشکل . صفحات گسترده نشان می دهد
 .نهایت تغییراتی که در میزان سود سازمان بدست می آید بتواند مدیریت را در تصمیم گیری یاری نماید

از سوی دیگر در تکنیک بهینه سازی، شروع کار با معیار بهینه سازی است که توسط مدیریت به سیستم داده می شود تا 
یا معیارهایی که دراختیار دارد بتواند تصمیم بهینه را دراختیار مدیریت سیستم با استفاده از همان مدل های ریاضی و معیار 

در این دسته از سیستمها نیز تا دستیابی به تحلیل و  What-ifآزمایش نمودن فرضیه های مختلف با استفاده از . قرار دهد
 .تصمیم نهایی ادامه خواهد داشت

 

OLAP  وData Mining 
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  زیرا هستند داده بر مبتنی جهت آن از. باشند می داده بر مبتنی پیشین، تکنیک دو برعکس ها تکنیک این 
گیری  تصمیم فرایند دراختیار است تحلیل نیاز مورد که را داده از هایی بخش و نمایند می تحلیل را داده مستقیما

مثال . برای تحلیل ارتباط بین متغیرها بصورت گراف های چندبعدی استفاده می گردد OLAP از  .قرار می دهند
می توان ارتباط بین نمایندگی های فروش، زمان و دسته های مختلف مشتریان را تحلیل نمود تا متوجه شد که 

ه پایگاه های داده ب OLAP. چه شعباتی در چه برهه از زمانی به چه دسته از مشتریان چه میزان فروش داشته اند
. تعاملی وارد شده و آنها را آشکار می کند و قسمت هایی از داده را که مورد نیاز است در انبار داده قرار می دهد

دلیل . انتقال داده از پایگاه داده به انبار داده در سه مرحله استخراج، یکپارچه سازی و فیلترینگ صورت می گیرد
اخل در پردازش های تعاملی است که پیوسته در پایگاه های داده تعاملی صورت می این انتقال نیز عدم ایجاد تد

 .گیرد

از ابزارهای تحلیلی برای یافتن رویه هایی در داده های موجود در پایگاه های داده  Data Miningدر داده کاوی یا 
تریان وجود دارد و یا همبستگی میان یی که بین رسیدهای پرداختی مشها رویه مانند. گردد می        تعاملی استفاده

بعنوان مثال امکان دارد تا یک بانک با استفاده از تکنیک . کاالهای متفاوت فروخته شده در ساعاتی مشخص از شبانه روز
داده کاوی متوجه شود که مشتریانی که چندین حساب بانکی نزد آن بانک دارند، سود کمتری را نسبت به مشتریانی که 

 .د آن بانک دارند، به بانک ارائه می کنندیکحساب نز

 

 

 (Expert Systems)سيستم هاي خبره 

 
  

هدف این نوع از سیستم ها دراختیار گذاردن دانش متخصصین  :(Expert Systems)سيستم هاي خبره  

افراد  (Implicit)در این فرایند دانش ضمنی . تصمیم گیری در تخصص های مختلف به افراد غیر متخصص می باشد

تبدیل میگردد که از اینرو به این سیستم ها مبتنی بر دانش یا  (Explicit)متخصص به دانش آشکار یا غیرضمنی 

Knowledge-base این دانش بصورت قوانین . نیز اطالق می گرددIf-then  در سیستم قرار می گیرد، بدان معنی

 (Then)شرایطی با ویژگی های از پیش تعریف شده بوجود آید، پس  (If)که اگر 
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بعنوان مثال برای تحلیل . بصورت مشخص در اختیار افراد غیر متخصص قرار می گیردتصمیمی که می بایست اتخاذ گردد 
 :تصمیم در مورد اعطای وام به یک مشتری خاص

سال برای بانک سودآور بوده، و دارای موقعیت  5یک مشتری بدهی های خود را بموقع پرداخت نموده، بمدت  :(IF)اگر 
 بازاری مناسبی است،

 .ری سودآور است و دارای شرایط دریافت وام می باشداین مشت :(Then)پس 

 ب بیان شده بشکل زیر توجه نماییبخش اصلی می باشند که با توجه به مطال 2سیستمهای خبره دارای 

شایان توجه است که نمی توان کامال به سیستم های خبره اطمینان نمود زیرا تصمیماتی که براساس آن اتخاذ می گردند 
ند که حقیقتا توسط متخصصین مربوطه گرفته شده باشند، درک واقعی برای آنان وجود ندارد و شرایطی که تصمیماتی نیست

می بایست برای آن تصمیم گیری نمود نیز با دیگر شرایط که پیشتر برای آن قوانین در سیستم مشخص شده است، 

-Ifم کامال مشابه با شرایطی باشد که قانون تنها درصورتی می توان اطماینان نمود که شرایط تصمی. متفاوت می باشند

Then براساس آن نوشته شده است. 

  
 

 (Fuzzy Logic)منطق فازي 

 

همانطور که در مورد سیستم های خبره مالحظه کردید، تصمیم گیری در  :(Fuzzy Logic) فازي منطق  -

مشتری وام دریافت می کند یاخیر، مشتری )بله و خیر : پاسخ درپی دارد 5ارتباط با یک موضوع در این سیستم ها نهایتا 
در . تفع می نمایدمنطق فازی تکنیکی است برای تحلیل که این مشکل سیستم های خبره را مر( . سودآور است یا خیر

 111دالر ضرر همان اثر بر تصمیم را خواهد داشت که تفاوت بین  1دالر سود با  1سیستم های خبره تفاوت جزئی بین 
برعکس، در منطق فازی چندین قانون را می توان براساس شرایط تصمیم ترکیب . دالر ضرر دربردارد 1میلیون دالر سود و 

 .... و آور سود کمی سودآور، سودآور، خیلی  :نمود

  
 

 (Neural Network)شبکه عصبي 
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ل های آماری برای یافتن رویه هایی در داده ها استفاده می کند و نحوه عملکرد مغز انسان در این تکنیک برای تحلیل، از م
چگونگی یافتن رویه ها در آن از این قرار است که مثال های متعددی . تحلیل و تصمیم گیری در آن مدلسازی شده است

آن داده می شود تا از آن مثال ها بیامورد و  در مورد موضوعاتی مختلف که براساس همان موضوعات طبقه بندی شده اند به
هر مثال آموزشی دربرگیرنده مجموعه ای از ویژگی ها و یک نتیجه است مانند اینکه آیا یک وام مجدد . رویه ها را بیابد

این تکنیک به هر ویژگی یون یا وزن های عددی می دهد تا در نهایت نقطه نهایی تصمیم مشخص . اعطا گردد یا خیر
همانطور که در شکل زیر مالحظه می کنید برای تصمیم گیری در مورد اعطای وام و یا رد آن ، این تکنیک شامل . دگرد

متغیرهایی است که براساس آنها تصمیم گیری در مورد اعطای وام گرفته می شود و  الیه وردودی: سه بخش اساسی است

 برای سپس و گردد می      بکه عصبی به الیه مخفی مرتبطتوسط مدیریت تعیین می گردند و هر کدام از آنها توسط ش
 وزنی معرف خطوط از برخی ضخامت. هستند مرتبط است نهایی تصمیم معرف که خروجی الیه به نهایی گیری تصمیم

 .نماید می مشخص نیز را نهایی تصمیم و شود می داده عصبی مختلف های شبکه به متعدد های مثال تکرار براثر که است

  
 

 (based Reasoning-Case)استدالل مبتني بر مورد 

 
  

این تکنینک، تحلیل را براساس موردهایی  (:Case-based Reasoning)استدالل مبتني بر مورد 

(Cases )بدین شکل که شبیه ترین مورد به شرایط تصمیم گیری کنونی را در . که در گذشته رخ داده است انجام می دهد
در نتیجه می بایست مجموعه ای تاریخی از موردها را حفظ و . اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد تا اتخاذ تصمیم کند

وال موردهای گذشته سرنخ یا راه حلی مستقیم را در اختیار افراد قرار معم. نگهداری نماید تا درمواقع الزم به آنان رجوع کند
. هنگامیکه مشکل حل شد، تصمیم گیرنده می تواند مورد جدید را برای استفاده در آینده به سیستم اضافه نماید. می دهد

به مرور زمان افزایش یافته و  پس هنگام شروع کار این سیستم می تواند خالی از موردها و یا تنها شامل چند مورد باشد که
 (. شکل زیر در ارتباط با منطق این تکنیک را مالحظه نمایید)به منبعی ارزشمند تبدیل گردد 

 

 Information Systems from a Functional)سيستمهاي اطالعاتي از رويکرد كاركردي 

rspectivePe) 
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در این قسمت به توصیف این سیستم . سیستم های اطالعاتی را می توان براساس کارکرد سازمانی آنها نیز طبقه بندی نمود
 .های اطالعاتی خواهیم پرداخت و مثال هایی از برنامه های کاربردی را در این ارتباط ارائه خواهیم کرد

 Sales and Marketing Information) فروش و بازاريابي اطالعاتي هاي سيستم  .1

Systems) 

کارکرد بازاریابی مسئولیت شناسایی . کارکرد بازاریابی و فروش مسئولیت فروش کاالها و خدمات سازمان را بعهده دارد
و تبلیغات  مشتریان و نیازهای آنها، برنامه ریزی و توسعه محصوالت و خدماتی که نیازهای آنان را برآورده سازد، و معرفی

 از طرف. این کاالها و خدمات را بر عهده دارد

سیستم . دیگر، کارکرد فروش مسئولیت ارتباط با مشتریان، فروش کاالها و خدمات، دریافت و ارائه سفارشات را برعهده دارد
 .های اطالعاتی فروش و بازاریابی متعاقبا مسئول پشتیبانی از فعالیت های مذکور هستند

در . ان می دهد که سیستم های اطالعاتی در فروش و بازاریابی به طرق مختلفی مورد استفاده قرار می گیرندجدول زیر نش
سطح استراتژیک، سیستم های اطالعاتی فروش و بازاریابی، بر روندهایی که بر کاالها و فرصت های فروش تاثیر می 

. د را پشتیبانی می کنند، و عملکرد رقبا را کنترل می نمایندگذارند نظارت می کنند، برنامه ریزی برای کاالها و خدمات جدی
در سطح مدیریت، سیستم های فروش و بازاریابی از تحقیقات بازار، معرفی و تبلیغات، و تصمیمات مربوط به قیمت گذاری 

سطح دانش،  سیستم های فروش و بازاریابی در. آنها عملکرد نیروهای فروش را تحلیل می نمایند. پشتیبانی می کنند
نهایتا در سطح عملیاتی، این سیستم ها ارتباط با مشتریان بالقوه . ایستگاه های کاری تحلیل بازار را پشتیبانی می نمایند

 .آینده، پیگیری فروش، پردازش سفارشات، و ارائه خدمات پس از فروش را مورد حمایت قرار می دهند

  

 يابي و فروشهاي اطالعاتي بازار هاي كاربردي سيستم حوزه

 :اطالعاتی بازاریابی را شناسایی نمود  های کاربردی سیستم توان حوزه در ذیل می

کارکنانی که در حوزه فروش فعالیت (: Sales force automation systems)های خودکار نیروی فروش  سیستم
زنی بپردازند،  فروش کاال و خدمات به چانهکنند نیاز دارند تا مشتریان بالقوه را شناسایی کنند و با مشتریان در مورد  می

این سیستم ها به نیروهای فروش در انجام . محصوالت خود را به آنها بفروشند و خدمات پس از فروش به آنان ارائه دهند
 .فرایندهای فوق یاری می رسانند

حصول، از اجزای اغلب سرعت تحویل م(: Distribution information systems)های اطالعاتی توزیع  سیستم
های رهگیری که موقعیت محصوالت را در طول  از این رو وجود سیستم. گردد رسانی به مشتری محسوب می مهم خدمت

 .فرآیند توزیع نشان دهند، از اهمیت بسزایی برخوردار است



یک در سطح استراتژ(: Sales forecasting information systems)بینی فروش  های اطالعاتی پیش سیستم
های استراتژیک بلندمدت، بسیار حائز   بینی فروش برای کمک به شکلگیری برنامه های پیش سازمان، فراهم کردن داده

های دقیقی بر مبنای  بینی بایست پیوسته به روز گردد تا پیش از این رو، پایگاه داده این سیستم اطالعاتی می. اهمیت است
 .آن صورت گیرد

  

 Marketing research and analysis information)قیق و تحلیل بازاریابی های اطالعاتی تح سیستم

systems :) ،برای اینکه سازمان اطمینان یابد که برای محصوالت و خدماتش تقاضا وجود دارد، انجام تحقیقات بازاریابی
 .نماید فعلی سازمان را تسهیل میاین سیستم اطالعاتی، فرآیند تحقیقات بازار در ارتباط با محصوالت جدید و . الزامی است

ها، محصوالت، فروش و تبلیغات  دانش قیمت(: Competitive intelligence systems)های هوش رقابتی  سیستم
رود که این سیستم ها در انجام این مهم به سازمان  های رقیب، عامل مهمی در توسعه استراتژی بازاریابی بشمار می سازمان

 .یاری می رسانند

ها برای  این سیستم اطالعاتی از نقشه(: Geographical information systems)تم اطالعاتی جغرافیایی سیس
های اطالعاتی جغرافیایی توسط کارکنان واحد  معموالً سیستم. کند نمایش اطالعات در خصوص نواحی مختلف استفاده می

هایی که  توان به شعبه  های توزیع می های کانال جمله عملکرد از. گیرند بازاریابی برای تحلیل عملکرد مورد استفاده قرار می
 .شود، اشاره نمود توسط کدبندی رنگی نشان داده می

 (Manufacturing Information Systems) توليد اطالعاتي هاي سيستم  .2

برنامه ریزی، توسعه، و  این کارکرد فعالیت های. کارکرد تولید مسئولیت تولید کاالها و خدمات سازمان را برعهده دارد
و زمانبندی کار  ;اکتساب، ذخیره و موجود بودن مواد اولیه تولید ;دستیابی به اهداف تولید ;نگهداری از تجهیزات تولید

سیستم های اطالعاتی تولید این . ماشین ها، تجهیزات، مواد اولیه، ونیروی انسانی برای تولید کاالی نهایی را برعهده دارد
 .فعالیت ها را پشتیبانی می کنند

ر سطح سیستم های اطالعاتی تولید د. جدول زیر یک سیستم اطالعاتی تولید درسطوح مختلف سازمانی را نشان می دهد
استراتژیک با اهداف تولیدی بلند مدت سازمان سروکار دارند مانند مشخص کردن خطوط جدید تولید و سرمایه گذاری در 

. در سطح مدیریت، سیستم های اطالعاتی تولید بر تولید و منابع و هزینه های آن نظارت دارند. یک تکنولوژی جدید تولید
در ارتباط با فرایند تولید را ایجاد وتوزیع می نمایند و در نهایت، سیستم های آنها در سطح دانش، دانش و تخصص طراحی 

 .اطالعاتی تولید در سطح عملیاتی با وضعیت کاری تولید سرو کار دارند

  



داده . بیشتر سیستم های اطالعاتی تولید از یک سیستم انبارداری استفاده می نمایند که در شکل زیر نشان داده شده است
بوط به هرمورد از کاال مانند تعداد واحد کاال که بدلیل تحویل و خرید به انتها رسیده یا تعداد واحدهایی از کاال که های مر

فایل اصلی . بدلیل خرید مجدد و یا برگشتی مجدد تامین شده ، بوسیله اسکن یا ورود داده، مجددا وارد سیستم می گردد
د از کاال است شامل کد یکتای شناسایی برای هر مورد از کاال، توصیف هر مورد، انبار شامل داده های اولیه درباره هر مور

میزانی از سطح موجودی در انبار که )تعداد واحدهای کاالی موجود، تعداد واحدهای درحال سفارش، و نقطه سفارش مجدد 
موجود در انبار، و تعداد واحدهایی از این سیستم گزارش هایی مانند تعداد واحدهای (. موجودی از آن میزان کمتر نخواهد شد

  .هرنوع از کاال که می بایست مجددا سفارش داده شوند، تهیه می نماید

 

  

 Finance and Accounting Information)  حسابداري و مالي اطالعاتي هاي سيستم  .3

Systems) 

نقد، سهام، اوراق قرضه و هرگونه سرمایه کارکرد مالی مسئولیت مدیریت نمودن سرمایه های مالی سازمان مانند وجوه 
این کارکرد همچنین مسئول سرمایه سازی برای . گذاری که بازگشت این سرمایه های مالی را بهبود بخشد، برعهده دارد

برای آنکه سازمان مطمئن شود که بهترین بازگشت سرمایه . سازمان است مانند سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه
 .دست خواهد آورد، کارکرد مالی می بایست اطالعات قابل توجهی را از منابع خارج سازمان بدست آوردگذاری را ب

از طرف دیگر کارکرد حسابداری مسئولیت نگهداری و مدیریت سوابق مالی سازمان مانند رسیدها، پرداخت ها، استهالک، و 
کارکردهای مالی و حسابداری با مشکالت . برعهده داردحقوق و دستمزد در ارتباط با جریانهای نقدی داخل سازمان را 

بعنوان مثال، آنان به سئواالت زیر پاسخ . رهگیری سرمایه های مالی و جریان های نقدی سازمان: مرتبطی در ارتباط هستند
ق و دستمزد میزان سرمایه های مالی کنونی سازمان چقدر است؟ چه سوابقی در ارتباط با استهالک، رسیدها، حقو: می دهند

 و سایر جریان های نقدی وجود دارد؟

این سیستم های اطالعاتی در . جدول زیر برخی از قسمت های یک سیستم اطالعاتی مالی و حسابداری را نشان می دهد
سطح استراتژیک، اهداف بلندمدت سرمایه گذاری سازمان را معین می نمایند و پیش بینی های بلند مدت از کارایی مالی 

در سطح دانش نیز . آنها در سطح مدیریت، مدیریت و کنترل منابع مالی سازمان را برعهده دارند. ان ارائه می نمایندسازم
ایستگاه های کاری و ابزارهای تحلیلی برای طراحی و ترکیب صحیحی از سرمایه گذاری ها بمنظور بهبود بخشیدن به 

اطالعاتی در سطح عملیاتی جریان های نقدی به سازمان را از طریق این سیستم های . بازگشت سرمایه را ارائه می نمایند

  .کنند می  تعامالتی مانند چک حقوق، پرداخت های به فروشندگان، گزارشات اوراق بهادار، و رسیدها پیگیری

 هاي اطالعاتي حسابداري و مالي هاي كاربردي سيستم حوزه



ن سیستم بسیار حائز اهمیت است، زیرا تعامالت فروش را ای(: Sales order processing)پردازش سفارش فروش 
این سیستم همچنین ممکن است با . نماید ها از جمله تولید و کنترل انبار ارسال می کند و مستندات را به دیگر حوزه ثبت می

سیستم . شداند، مرتبط با سیستم لیست حقوق مانند پرداخت پاداش به فروشندگانی که از مشتری سفارش دریافت کرده
های  سیستم حساب. باشد ها می ها و تراز حساب ها، پرداخت های دریافتنی دربرگیرنده اطالعات مشتریان مانند فروش حساب

های معوقه به  این سیستم جدول زمانبندی از پرداخت. باشد پرداختنی حاوی اطالعاتی راجع به بستانکاران شرکت می
ها هرچه دیرتر انجام پذیرد بدون آنکه بر تخفیفات ارائه شده از  بر اساس آن، پرداخت گذارد تا کنندگان در اختیار می عرضه

 .سوی عرضه کنندگان تأثیرگذار باشد

سیستم موجودی کاال، سطح موجودی انبار را توسط ثبت سفارشات فروش، حفظ و نگهداری (: Inventory)موجودی کاال 
 .شود ستفاده میدر این ارتباط از نقطه سفارش مجدد ا. کند می

هایی مانند بیمه و مالیات  سیستم لیست حقوق، پرداخت به کارمندان را با احتساب کسری(: Payroll)لیست حقوق 
 .کند پردازش می

ای  مقادیر بودجه. باشند های کنترلی حائز اهمیتی می ها، سیستم بودجه(: Budgeting systems)بندی  های بودجه  سیستم
شوند و هر تفاوتی میان آنها به عنوان  های واقعی سازمان مقایسه می ای با هزینه عموالً بصورت دورهاز پیش تعیین شده م

 .گردد شود، و همچنین این تفاوت بعنوان گزارش به مدیریت ارسال می واریانس ثبت می

ر نقدی گزارش جریان نقدی برای رهگیری و نگهداری ذخای(: Cash flow reporting)گزارشدهی جریان نقدی 
یک گزارش . باشد و یکی از دالیل اصلی شکست سازمان فقدان ذخایر نقدی کافی است سازمان بسیار حائز اهمیت می

های نقدی  های نقدی ورودی به سازمان و جریان جریان نقدی در برگیرنده ترازی نقدی است از اطالعات مربوط به جریان
 .ریزی برای سناریوهای درآمدی استفاده کرد عنوان ابزار برنامه توان به همچنین از این گزارش می. خروجی از آن

بایست دربرگیرنده  های مالی می سیستم(: Capital budgeting systems)ای  بندی سرمایه های بودجه سیستم
توان به  میاز جمله این ابزارها . ها باشند گذاری ای و در حقیقت ارزیابی سرمایه ابزارهایی برای ارزیابی مصارف سرمایه

 Return on)  و  ( Net present value, NPV)و   Payback period  معیارهای مالی مانند

investment, ROI ) اشاره کرد. 

تحلیلگران مالی از معیارهای عملکردی متنوعی برای (: Financial analysis systems)های تحلیل مالی  سیستم
توان  گیرد می ها مورد استفاده قرار می از این دسته معیارها که در این سیستم. کنند میسنجش موقعیت مالی سازمان استفاده 

 .به گردش انبار و درآمد هر سهم اشاره نمود

 (Human Resource Information Systems) انساني منابع اطالعاتي هاي سيستم  .4



سیستم های اطالعاتی . کاری سازمان را برعهده داردکارکرد منابع انسانی مسئولیت جذب، نگهداری، و توسعه نیروهای 
منابع انسانی فعالیت هایی مانند شناسایی کارمندان بالقوه، نگهداری سوابق کامل از کارمندان کنونی سازمان، و ایجاد برنامه 

 .های خاص برای رشد استعداد و مهارت های کارمندان را مورد پشتیبانی قرار می دهند

ی منابع انسانی در سطح استراتژیک، نیازمندی های نیروی انسانی سازمان مانند مهارت، سطح سیستمهای اطالعات
. تحصیالت، نوع و تعداد مشاغل، و هزینه آنان را در همسویی در دستیابی به اهداف بلند مدت سازمان شناسایی می نماید

این سیستم . خصیص، و پاداش یاری می رسانداین سیستم ها در سطح مدیریت، به مدیران در نظارت و تحلیل استخدام، ت
ها در سطح دانش فعالیت های تحلیلی در ارتباط با طراحی شغل، آموزش، مدل سازی مسیر شغلی کارمندان را برعهده 

درنهایت سیستم های مذکور در سطح عملیاتی، فعالیت های مربوط به پیگیری استخدام و قرارگیری کارمندان در . دارند
 نجام می دهندمشاغل را ا

این سیستم اطالعاتی داده های اولیه . منابع انسانی برای نگهداری سوابق کارمندان را نشان می دهد TPSشکل زیر یک 
کارمندان مانند نام، سن، جنسیت، وضعیت تاهل، آدرس، سابقه تحصیلی، تاریخ استخدام، و تاریخ پایان کار را نگهداری می 

می تواند گزارشات متنوعی مانند لیست کارمندان تازه استخدام، کارمندانی که وظیفه آنان در  سیستم اطالعاتی مذکور. نماید
سازمان بپایان رسیده است، کارمندانی که براساس نوع شغل و یا تحصیالت طبقه بندی می شوند و یا ارزیابی عملکرد 

   .شغلی کارمندان را ارائه نمایند

 

 سيستم هايي كه بيش از يک سطح سازماني و يا كاركرد را پوشش مي دهند

 

  
  

 (Enterprise Systems) سازماني هاي سيستم  .1

این سیستم ها می توانند . اصلی داخلی سازمان را یکپارچه و هماهنگ نمایندسیستم های سازمانی می توانند فرایندهای 
یک سازمان بزرگ . مشکل کاستی های سازمانی که توسط سیستم های اطالعاتی منزوی بوجود می آیند را مرتفع نمایند
 بیشتر  .انی می نمایدمعموال دارای سیستم های اطالعاتی مختلفی است که کارکردهای مختلف و سطوح سازمانی را پشتیب

امکان دارد . یستندن ارتباط در یکدیگر با که اند شده تهیه سازمانی مختلف کارکردهای براساس اطالعاتی سیسمهای این
مدیران در یکپارچه سازی داده هایی که بتواند یک تصویر جامع و کلی از عملیات سازمان را دراختیار آنان قرار دارد، با 

بعنوان مثال، امکان دارد پرسنل فروش نتوانند در زمان الزم که سفارشی را دریافت می کنند از میزان . مشکل مواجه شوند
موجودی انبار مطلع باشند، مشتریان نتوانند سفارش خود را رهگیری نمایند و تولید نتواند بسادگی برای برنامه ریزی 

داده ها در سیستم های اطالعاتی مختلف موجود در  این تکه تکه بودن. محصولی جدید با بخش مالی در ارتباط باشد

http://dir.wikipg.com/topic/13474/35642/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%DB%8C%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
http://dir.wikipg.com/topic/13474/35642/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%DB%8C%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
http://dir.wikipg.com/topic/13474/35642/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%DB%8C%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF


شکل زیر این ترتیب بندی سنتی سیستم های . سازمان می تواند بر اثربخشی و کارایی سازمان تاثیر منفی داشته باشد
 .اطالعاتی در سازمان را نشان می دهد

 

ناحته شده اند، این مشکل را با ارائه یک ش( ERP)سیستم های سازمانی که با نام سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان 
اطالعاتی که . سیستم اطالعاتی واحد از طریق هماهنگ نمودن فرایندهای کلیدی در سطح وسعت سازمانی حل می نمایند

پیشتر در سیستم های اطالعاتی مختلف تکه تکه شده بود می تواند در سراسر سازمان جریان داشته باشد و توسط 
شکل . نی مختلف مانند تولید، حسابداری، منابع انسانی، و سایر حوزه های سازمان مورد استفاده قرار گیردفرایندهای سازما

   .زیر نشان می دهد که سیستم های سازمانی چگونه عمل می کنند

 

که می تواند  سیستمهای سازمانی داده ها را از فرایندهای مختلف سازمانی جمع آوری می نمایند و آنها را در یک انبار داده
مدیران قادر خواهند بود تا اطالعات بموقع و . توسط سایر فرایندهای سازمانی مورد استفاده قرار گیرد، ذخیره می کنند

 کاملتری را برای هماهنگ نمودن عملیات روزمره سازمان و فرایندهای با وسعت سازمانی و جریان اطالعات داشته باشند 

 (Supply Chain Management) عرضه زنجيره مديريت  .

مدیریت زنجیره . تمرکز بر ارتباط بین سازمان با عرضه کنندگان آن دارند (SCM)سیستمهای مدیریت زنجیره عرضه 
این . عرضه، ارتباط و هماهنگی بین فعالیت هایی است که دربرگیرنده خریدن، تهیه کردن، و انتقال یک محصول می باشند

ولید کننده و توزیع کننده را بمنظور کاهش زمان، تالش مضاعف، و هزینه های انبارداری، سیستم ها عرضه کننده، ت
زنجیره عرضه شبکه ای است از سازمان ها و فرایندهای کسب و کار بمنظور فراهم کردن مواد اولیه، . یکپارچه مینماید

این زنجیره، عرضه کنندگان، تولید . تریانتبدیل مواد اولیه به محصوالت میانی و نهایی و توزیع محصوالت نهایی به مش
کنندگان، توزیع کنندگان، حمل کنندگان، عمده فروشان، افراد و اطالعات را بوسیله فرایندهایی ازقبیل تدارکات، کنترل انبار، 

. یدا می کنندمواد اولیه، اطالعات، و پرداخت ها بوسیله این زنجیره در هردو مسیر جریان پ. توزیع، و تحویل مرتبط می سازد
. کاالها بعنوان مواد اولیه آغاز می شوند و پس از طی مسیر در سیستم های تولید و لجستیک به مشتریان نهایی می رسند

این زنجیره دربرگیرنده لجستیک معکوس نیز می باشد که درآن کاالهای برگشتی مسیری معکوس را از خریدار تا فروشنده 
 .طی می کنند

بخش جریان باالی زنجیره تامین دربرگیرنده عرضه کنندگان . یک زنجیره تامین را نشان می دهد شکل زیر تصویری از

 شامل  بخش جریان پایین. سازمان و عرضه کنندگان این عرضه کنندگان و فرایندهای مدیریت ارتباط با آنها می باشد
 فرایندهای نیز کننده تولید. دهند می انجام نهایی مشتریان به را محصول تحویل و توزیع که است وفرایندهایی ها سازمان



ه برای تبدیل مواد اولیه، اجزاء و خدماتی که توسط عرضه کنندگان تهیه شده اند به محصوالت نهایی و عرض داخلی زنجیره
 .همچنین و مدیریت مواد اولیه و انبار را مدیریت می نمایند

 

ا مدیریت می کنند، میزان درستی از کاالهای خود را از منابع دریافت و سازمان هایی که بدرستی زنجیره های عرضه خود ر
سیستم های اطالعاتی، مدیریت زنجیره عرضه . آنها را به نقطه نهایی مصرف با حداقل زمان و هزینه صرف شده می رسانند

ویل کاالها و خدمات پشتیبانی می را با استفاده از ایجاد هماهنگی، زمانبندی و کنترل تدارکات، تولید، مدیریت انبار، و تح
سیستم های مدیریت زنجیره عرضه با استفاده از اینترانت ها ، اکسترانت ها ، و نرم افزار مخصوص مدیریت زنجیره . نمایند

 های سیستم از توانند می چگونه ها سازمان که دهد می     جدول زیر نشان. عرضه به پشتیبانی از این زنجیره می آیند
 .نمایند استفاده تامین زنجیره از سودمندی برای اطالعاتی

  

 (Customer Relationship Management)باط مشتري ارت مديريت  .3

سازمان های امروزی بجای آنکه به مشتریان بعنوان منبع درآمد نگاه کنند، آنها را بعنوان سرمایه های بلند مدت سازمانی 

تمرکز بر مدیریت  (CRM)مدیریت ارتباط مشتری . درنظر می گیرند که توسط مدیریت ارتباط مشتری تامین می شوند

از سیستم  CRM. نمودن تمامی مسیرهایی دارد که سازمان از طریق آنها با مشتریان کنونی و بالقوه خود در ارتباط است
های اطالعاتی برای یکپارچه نمودن تمامی فرایندهای سازمانی که تعامالت با مشتری در فروش، بازاریابی، و خدمات را 

ایده آل پشتیبانی بهینه از مشتری از زمان دریافت یک سفارش تا زمان  CRMیک . نمایدبرعهده دارند، استفاده می 

 .را بتصویر کشیده است CRMشکل زیر . تحویل آن را فراهم می نماید

CRM ها داده های مربوط به مشتری را از منابع مختلف مانند عمده فروشان، تلفن، ایمیل، و اینترنت یکپارچه کرده و
ارزش یک مشتری خاص در طول زمانی خاص چقدر است؟ : یلی برای پاسخ به سواالت زیر فراهم می نمایندابزارهای تحل

برابر هزینه نگهداری یک مشتری  6هزینه یافتن یک مشتری جدید )وفادارترین مشتریات سازمان چه کسانی هستند؟ 
درصد از  51تا  11صد از سود سازمان از در 01تا  01)، سودمندترین مشتریان سازمان چه کسانی هستند؟ (کنونی است

، این مشتریان سودمند عالقمند به خرید چه کاالهایی هستند؟ سپس سازمان ها می توانند از (مشتریانش تامین می گردد
پاسخ به این سواالت به جذب مشتریان جدید، ارائه خدمات بهتر، شخصی سازی پیشنهادات خود براساس ترجیحات 

 .ارزش ماندگار برای نگهداری از مشتریان کنونی خود اقدام نمایند مشتریان، و ارائه

  

 (Knowledge Management Systems) دانش مديريت هاي سيستم  .4



ارزش کاالها وخدمات یک سازمان نه تنها مبتنی بر منابع فیزیکی سازمان بلکه مبتنی بر سرمایه های نامحسوس دانش 
هتر از سایرین عمل می کنند زیرا آنها دانش بهتری در مورد تهیه، تولید، و تحویل برخی از سازمان ها ب. سازمان است

دانش این سازمان ها برای تقلید مشکل است، یکتا است و می تواند منافع بلند مدت استراتژیک . کاالها و خدمات دارند

ربه مربوط در سازمان را جمع آوری تمامی دانش و تج (KMS)سیستم های مدیریت دانش . برای سازمان به ارمغان بیاورد
کرده و آنها را در هر زمان و مکانی که مورد نیاز باشد جهت پشتیبانی از فرایندهای سازمان و تصمیمات مدیریت در اختیار 

 .می گذارد

KMS فرایندها را برای کشف و کدبندی دانش، تقسیم دانش، توزیع دانش، و همچنین فرایندهای تولید دانش جدید و ،
پیشتر به برخی از سیستم های اطالعاتی که برای مدیریت دانش استفاده . یکپارچه سازی آن در سازمان پشتیبانی می نماید

سیستم های اداری برای توزیع دانش و اطالعات، و سیستم های کاری دانش برای تسهیل تولید : می گردد اشاره نمودیم
ها در شناسایی منابع دانش، تهیه دایرکتوری دانش سازمان از کارمندان سایر سیستم های مدیریت دانش به سازمان . دانش

با تخصص در حوزه های خاص، شناسایی و تقسیم بهترین خط مشی ها، و کدبندی نمودن دانش متخصصین تا قابلیت قرار 

ایی ه مثال زیر جدول. نماید می      گیری در سیستم های اطالعاتی و استفاده از آن توسط سایر اعضای سازمان، پشتیبانی
 .از سیستم های مدیریت دانش را ادائه می کند

 

 (KMS)يريت دانشسيستم هاي مد

  

فرایندی است که به سازمان ها در شناسایی، انتخاب، سازماندهی، و توزیع اطالعات و : (KM)مديريت دانش 

می باشد و در درون سازمان  (Organizational Memory)تخصص های ارزشمند که بخشی از حافظه سازمان 
 .بشکل ساختارنیافته قرار دارد، یاری می رساند

سیستمی است که موجود بودن مدیریت دانش در سراسر سازمان را میسر : (KMS)سيستم هاي مديريت دانش 

 .می سازد

پیشتر در بررسی که از هرم اطالعات داشتیم، اشاره کوتاهی به انواع دانش کردیم و شایسته است تا در این : انواع دانش

. بهتر و اثربخش تری از سیستم های مدیریت دانش بدست آوریمبخش بیشتر به این بحث بپردازیم تا در نهایت شناخت 
 :انواع دانش عبارتند از

دانش ضمنی دانشی است که در ذهن افراد و متخصصین قرار دارد، : (Tacit Knowledge)دانش ضمني . 1

 ، شناختی(Subjective)این دانش، دانشی است ذهنی . است (Intangible knowledge) لمس قابل غیر و 

(Cognitive) ادراکی ،(Understanding)به این دانش اصطالحا دانش چسبنده . ، و آموزشی تجربی

http://dir.wikipg.com/topic/13474/35643/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%28KMS%29
http://dir.wikipg.com/topic/13474/35643/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%28KMS%29
http://dir.wikipg.com/topic/13474/35643/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%28KMS%29


(Sticky)  گفته می شود زیرا ساختار نیافته است و استخراج آن از منبع، کاری است مشکل که بخصوص مدیریت دانش

نیز  (Embedded Knowledge)بدلیل قرار گیری آن در ذهن به آن دانش جاسازی شده . با آن روبرو است
 .اطالق می شود

این نوع از دانش، دانشی است که از منبع خود استخراج شده و : (Explicit Knowledge)دانش آشکار . 2

که می تواند خود را بشکل مستندات، رویه ها، سیاست ها و  (Tangible)دانشی است قابل لمس . ساختاریافته است

تالش مدیریت دانش و سیستم . و برمبنای منطق استوار است (Objective)عینی دانشی است . مانند آن نشان دهد
 .های مدیریت دانش در تبدیل دانش ذهنی به دانش آشکار و حفظ و بهبود بخشیدن آن است

 :(The knowledge Management Cycle)چرخه مديريت دانش 

دلیل و اساس اینکار اینست که دانش . مرحله را برای مدیریت صحیح دانش انجام می دهد 6یک سیستم مدیریت دانش 

بدین معنی که دانش می بایست پیوسته بهبود یابد زیرا محیط سازمان پیوسته درحال تغییر . است (Dynamic)پویا 
این چرخه در . تی پاسخگوی این تغییرات محیطی سازمان باشداست و دانش نیز می بایست پیوسته بروز شود تا بتواند بدرس

 :ذیل مالحظه می شود

 

را  (Know-how)هنگامیکه افراد روش های جدید انجام امور و یا دانایی چگونگی : (Creation)خلق دانش . 

 .در برخی موارد دانش خارجی سازمان نیز نقش داده می شود. تعیین می کنند دانش بوجود می آید

 .دانش جدید می بایست شناسایی گردد و بشکلی منطقی ارائه گردد: (Capture)بدست آوردن دانش . 2

دانش جدید می بایست در محتوایی قرار گیرد که قابل استفاده و یا قابل اجرا باشد : (Refine)بهبود دانش . 3

 (.تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار)

 (Knowledge Repository)دانش سودمند در انبار دانش سپس می بایست  :(Store)ذخيره دانش . 4

  . ذخیره شود تا افراد سازمان بتوانند این دانش را مورد استفاده قرار دهند

 .برای دقیق بودن و مربوط بودن مورد بررسی مجدد قرار می گیرد: (Manage)مديريت دانش . 5

دانش می بایست برای همه افراد سازمان در هر زمان و مکانی در دسترس  :(Disseminate)توزيع دانش . 6

 .باشد

َ 



  

 

 (Knowledge Storage Models)نوع از مدل هاي ذخيره دانش در مديريت دانش

 

  
  

 :(Knowledge Storage Models)نوع از مدل هاي ذخيره دانش در مديريت دانش  2 -

سایر رقای خود درک نموده اند، این بوده  دغدغه سازمان هایی که ارزش دانش را در بدست آوردن مزیت رقابتی نسبت به
دانش آشکار این قابلیت را دارد که بسادگی ذخیره گردد درحالیکه بدست . است که دانش را کجا و چگونه ذخیره نمایند

نوع مدل ذخیره داده  5برای این منظور در عمل و در ادبیات منبع . آوری و ذخیره دانش ضمنی کاری بوده است بس مشکل
 .:داردوجود 

اساس کار در این مدل، دانش ضمنی است : (Network storage model)مدل ذخيره شبکه  .1

که در ذهن متخصصین و صاحبان دانش قرار دارد در حقیقت این دانش در انبار دانش قرار نمی گیرد بلکه ارتباط 
ن متخصین به سایر افراد میان متخصصین و سایر افراد سازمان بصورت فرد با فرد برقرار است که دانش از ای

و همکاری  (Communication)برای انجام این مهم از ابزارهای ارتباط . سازمان منتقل می گردد

(Collaboration) برای حل مشکل، یک تیم کاری. استفاده می گردد  (Community of 

practice) انش ضمنی متخصصین را میسر در نظر گرفته می شود تا با استفاده از این ابزارها که استفاده از د
 .می سازند، به حل مشکل بپردازند

دانش بصورت کدبندی در انبار دانش ذخیره نمی گردد بلکه محل و چگونگی یافتن دانش است که کدبندی میگردد 
از . در حقیقت در این مدل ها دانش آشکار برای دستیابی به دانش ضمنی وجود دارد(. دسترسی به تخصص و متخصصین)
ین مدل در سازمان هایی استفاده می گردد که با مشکالت و تقاضاهای در حال تغییر و متنوع روبرو هستند مانند سازمان ا

 .های مشاوره

در این مدل اساس کار، دانش آشکار   :(Repository storage model)مدل ذخيره انبار  .5

در سازمان هایی استفاده می شود که  از این مدل. است که در انبار دانش ذخیره شده و کدبندی می گردد
محصوالت و تقاضاهای استاندارد با انکی تغییر دارند و می توان از دانش آشکار که در انبار داده قرار می گیرد 

 ارتباط ابزارهای از استفاده با درابتدا اینکار انجام برای  (.سازمان های حقوقی)برای مدتی طوالنی استفاده نمود 

http://dir.wikipg.com/topic/13474/35645/%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%28Knowledge%20Storage%20Models%29
http://dir.wikipg.com/topic/13474/35645/%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%28Knowledge%20Storage%20Models%29
http://dir.wikipg.com/topic/13474/35645/%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%28Knowledge%20Storage%20Models%29


 بصورت دانش. گردد می استفاده ضمنی دانش استخراخ برای شبکه ذخیره مدل از استفاده غالب در وهمکاری

    .در انبار داده ذخیره و کدبندی می گردد (Best Practices) ها مشی خط بهترین

سازمان های متعددی در این تالش بوده اند تا از ترکیبی از دو مدل : (Hybrid model)مدل تركيبي  .1

آنچه که در ادبایت . استفاده نمایند و تجربه نشان داده است که چنین ترکیبی با شکست مواجه شده استفوق 
از مدل  51/01اگر در این ترکیب . است 51/01منبع و در عمل برای چنین ترکیبی پیشنهاد می گردد یک ترکیب 

ده در صورت نیاز افراد وجود داشته باشد ذخیره شبکه استفاده گردد، نیاز خواهد بود تا دسترسی به دانش کدبندی ش
و بالعکس درصورت استفاده از مدل ذخیره انبار دسترسی و استفاده از تکنیکها در استفاده از تخصص متخصصین 

 .برای توصیه های بیشتر میسر باشد

 


