
Advanced Management 
Information System 

Dr. Ebadati 
 
 
 

Kharazmi University 



Introduction 
• Management information systems (MIS) deals with the 

planning for, development, management, and use of 
information technology tools to help people perform 
all tasks related to information processing and 
management. 
 

• So, MIS deals with the coordination and use of three 
very important organizational resources—information, 
people, and information technology.  

• . 



Introduction (Cont.) 
• Stated another way, people use information 

technology to work with information. And to do so 
they are involved in MIS.  
 

• Ideally, of course, people use technology to support 
the goals and objectives of the organization as driven by 
competitive pressures and determined by appropriate 
business strategies. MIS helps them to do this 



Introduction (Cont.) 
• Information is the basis for every decision taken in an 

organization. The efficiency of management depends 
upon the availability of regular and relevant 
information.  

• Thus, it is essential that an effective and efficient 
reporting system be developed as part of accounting 
system. 

• The main object of management information is to obtain 
the required about the operating results of an 
organization regularly in order to use them for future 
planning and control. 



Introduction (Management) 
• Management: management covers the 

planning, control, and administration of the 
operations of a concern.  

• The top management handles planning; the 
middle management concentrates on 
controlling; and the lower management is 
concerned with actual administration. 



Introduction (Information) 
• Information: information, in MIS, means the 

processed data that helps the management in 
planning, controlling and operations. Data 
means all the facts arising out of the operations of 
the concern.  

• Data is processed i.e. recorded, summarized, 
compared and finally presented to the 
management in the form of MIS report. 



Introduction (System) 
• System: data is processed into information 

with the help of a system. a system is made up 
of inputs, processing, output and feedback or 
control. 
 

• Thus MIS means a system for processing data 
in order to give proper information to the 
management for performing its functions. 
 



MIS Basics 
• A management information system (MIS) is a 

system or process that provides the information 
necessary to manage an organization 
effectively.  

• MIS and the information it generates are 
generally considered essential components of 
prudent and reasonable business decisions. 



MIS Basics (Cont.) 
• MIS should have a clearly defined framework of 

guidelines, policies or practices, standards, 
and procedures for the organization.  

• These should be followed throughout the 
institution in the development, maintenance, 
and use of all MIS. 



MIS Features 
• MIS is viewed and used at many levels by 

management. It should be supportive of the 
institution's longer term strategic goals and 
objectives. To the other extreme it is also those 
everyday financial accounting systems that are 
used to ensure basic control is maintained over 
financial recordkeeping activities. 
 

• Ex. Financial accounting systems 



 مقدمه
 نقش و اهميت سيستمهاي اطالعاتي•

 نقشهاي حياتي سيستمهاي اطالعاتي در سازمانها•
 

 



 ) ...ادامه(مقدمه 
 نقش و اهميت سيستمهاي اطالعاتي•

در اياالت  2003تا  1980سرمايه گذاري در فناوري اطالعات از •
 متحده

 



 سيستم اطالعاتي چيست؟

جمع آوري، ذخيره سازي، براي اجزاي به هم مرتبط مجموعه اي از •

  پردازش، بازيابي و انتشار اطالعات جهت پشتيباني از تصميم گيري
 .مي باشد و كنترل در سازمان

كه در رابطه با سازمان و محيط ... مجموعه اي از افراد، اشياء، و پردازش ها و •

اطالعاتي كه براي اعضاء سازمان و مشتريان آن مفيد . اطالعات فراهم مي كند

 .است

رويه هايي براي توليد و ثبت و در دسترس قرار دادن اطالعات فراهم مي كند •

كه بخشي از سازمان است و اطالعات براي ارزيابي و كاربرد در برنامه ريزي و  
 )Flynn, 1998. (مديريت سازمان استفاده مي شود

            
          

 



 ...سيستم اطالعاتي چيست؟ 
  مفيدي اطالعات ها، سازمان در اطالعاتي هاي سيستم هاي خروجي•

 سازمان مختلف سطوح در استفاده براي مختلف اشكال در كه است
 .شوند مي توليد

 
 بخشي اثر از بازخورد مكانيسم اطالعاتي، هاي سيستم براي•

 روي نمايش يا و چاپي گزارشات تواند مي كه خروجي اطالعات
 .شود مي شروع باشد مونيتور صفحه

 
 آن كاربري و كننده استفاده انتظار به توجه با اطالعات اثربخشي•

 .شود مي تعريف

 



معيارهاي مناسب بودن يك سيستم 
 اطالعاتي

 اطالعات مناسب•
 درست•
 به موقع•
 و با فرمت مناسب•

 



 ... سيستم اطالعاتي
 هاي رويه اطالعات، فناوري شامل اطالعاتي هاي سيستم•

  پردازش و آوري جمع را ها داده كه افرادي و ها داده پردازش
 .كنند مي

 
 كه است اطالعات منابع از اي مجموعه شامل ديگر، عبارت به•

 به گيري، كار به و نگهداري پردازش، آوري، جمع براي
 اطالعات گذاشتن اختيار در يا و توزيع گذاري، اشتراك
 .است شده طراحي

 



 
 به طور كلي پيشرفت هاي بشر در  سه قالب

 عصر كشاورزي•
 عصر صنعت   •
 عصر اطالعات    •

 عصر ويژگي عصر كشاورزي عصر صنعت عصر اطالعات

 دوره زماني 1800از زمانهاي دور تا  1957تا 1800 تا كنون1957

 اكثريت كاركنان كشاورزان كاركنان صنابع كاركنان دانشي

 مشاركت افراد و زمين افراد و ماشين افراد و افراد

 ابزار عمده ابزارهاي سنتي ماشين فناوري اطالعات

 روند تكامل عصر اطالعات

 اعصار مختلف



سير تحول سيستمهاي اطالعاتي مبتني 
 بر رايانه

  سازمان، در اطالعاتي سيستمهاي و اطالعات فناوري بررسي در•
 به را دقيقتري ديدگاه تواند مي آن تكوين سير بر مروري

 اطالعات سيستم تاريخ توان مي چند هر دهد ارائه پژوهشگر
 ولي دانست، منتسب چارلزببيج حتي يا هولريث راه مديريت

 .باشد مي 1950 دهه اواخر از آن آغاز



سير تحول سيستمهاي اطالعاتي مبتني 
 ...بر رايانه

 عصر به صنعتي عصر از عبور زمان يعني ،1957 سال در
  با آن ها كار از مهمي بخش كه افرادي تعداد اطالعات،
 كارگران(داشت سروكار آن پردازش و اطالعات

 .شد بيشتر صنعتي كارگزان تعداد از ،)اطالعاتي



سير تحول سيستمهاي اطالعاتي مبتني 
 ... بر رايانه

كاركنان اطالعاتي بيش از پنجاه درصد از نيروي  1970در دهه 

 .دادند كار را تشكيل مي



سير تحول سيستمهاي اطالعاتي مبتني 
 ... بر رايانه

 



 پردازش اطالعات
 .كردبسرعت رشد ، كار بر روي اطالعات 1960بعد از •
در اين زمينه تحقيق بر روي بخش اطالعات اقتصاد نشان مي  •

پنجاه و ناگهان به  1950هفده درصد در سال دهد كه از 
در حاليكه در . افزايش يافت 1980هشت درصد در سال 

درصد  27درصد به  65صنعت از همان دوره، در بخش 
 .كاهش پيدا كرد



 ... پردازش اطالعات
در عصر حاضر، پردازش اطالعات يكي فعاليت عمده  •

بخش مهمي از زمان كاري و شخصي هر فرد  . اجتماعي است
) هضم(جستجو، ثبت، جذب و دروني كردن به 

درصد وقت مديران   80به عنوان نمونه تا . اطالعات مي گذرد
 .اجرايي، به پردازش و انتقال اطالعات سپري مي گردد



 ويژگي هاي عصر اطالعاتي
 

 ظهور جامعه مبتني بر اطالعات1.

 وابستگي سازمان ها و شركت ها به فناوري اطالعات براي انجام فعاليت هايشان2.

 تغيير فرايندهاي كاري جهت افزايش بهره وري3.

 استفاده از فناوري اطالعات براي مهندسي مجدد كسب وكار4.

 دسترسي به اطالعات الزم در زمان مناسب5.

 ارتباط از راه دور6.

 رشد زير ساخت هاي مبنايي براي كاربردفناوري اطالعات7.

 تغيير در ساختارهاي شغلي از فعاليتهاي مبتني بر صنعت به فعاليتهاي مبتني بر اطالعات8.
 

 )فرهنگ اطالعاتي)*(اقتصاد اطالعاتي= (جامعه اطالعاتي 



 خصوصيات سازمان هاي عصر اطالعات

 بعد خصوصيات
سازمان در مقياس هاي كوچك و بزرگ بهرمند   سازمان ها به طور همزمان از مزاياي•

 .سازمان هاي بزرگ،ساختاري منعطف و پويا دارند.ميشوند
 .تمايز بين كنترل متمركز و غير متمركز مشخص نيست•
تمركز برفرآيندها و پروژه ها،جايگزين تمركز بر وظايف و رويه هاي استاندارد شده  •

 .ميگردد

 
 

 ساختار سازماني

 .موقتي تر هستند كاركنان متخصص تر،مستقل تر و•
 .محيط كار جذاب و هيجان انگيز است•
 .مديريت به صورت مشاركتي،چرخشي و گاهي اوقات پاره وقتي است•
 .ميزان دستمزد افراد به طور مستقيم با ميزان مشاركت آنها مرتبط است•

 
 منابع انساني

 .تصميمات به خوبي درك ميشوند•
 .از روابط گزارش دهي مجزا است كنترل•
 .كامپيوترها از خالقيت و نوآوري در همه سطوح سازمان حمايت مي كنند•

 
فرايندهاي 

 مديريت



 اهداف درس
هدف از اين درس ارائه يك ديد كلي نسبت به سيستم اطالعات 

 :مديريت است كه مباحث زير را در بر ميگيرد
 اهداف سيستم، ويژگيها و عملكرد :مدلهاي عمومي شامل•
پياده سازي سيستم، سيستم پشتيبان  :جنبه هاي عملي شامل•

 تصميم، هوش مصنوعي
اجزاء و عملكرد سيستم، ارتباطات،  :مفاهيم تئوريك شامل•

 .، عملكرد سيستمهاي اطالعاتيTPSپايگاه داده، 



 سرفصل مطالب
 كلياتي درخصوص سيستم•
 تجزيه و تحليل•
 طراحي سيستم•
•System Life Cycle 
 سيستمهاي اطالعاتي•
 سطوح سيستمها و اطالعات•
 MISاجزاء، ويژگيها، رويكرد و طراحي •
 نقش مديران و سيستمهاي اطالعاتي•
•DSS 
•Database 
•TPS In Detailed 
 اهميت و مديريت پايگاه داده•
 ارتباطات و عملكرد آنها•
 شبكه و عملكرد•
 تبادالت الكترونيكي•
 طبقه بندي، مشخصات، ويژگيها و موفقيت كاربران•
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 ارزيابي پاياني
 حضور مداوم در كالس بدون يك جلسه غيبت •
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Information Systems Components 
• Inputs: raw data 

• May be physical, electronic or conceptual 
• May use a manual or automated process 

• Processing: conversion of inputs to outputs 
• May be comprised of computations, data storage, choosing alternatives 
• May be a manual or automated process 

• Outputs: information used to make decisions 
• May be delivered in paper form or electronically 
• Outputs of one system may be inputs to another system 

• Feedback/assessment: outputs used to improve system performance 
• Can flag for incorrect processing 
• Cue for managerial interventions 
• Supply estimates of future input values (forecasting) 



 ... ساختار سيستمهاي اطالعاتي
 



Data/ Information Pyramid 



Data / Information / Knowledge 
 ):Data(داده •

داده هـاي مربـوط بـه مشخصـات     : مثـال .  نشـده ورودي خام و پـردازش  به معني 
 ...نام و نام خانوادگي شماره دانشجويي ورودي سال تحصيلي  -دانشجويان دانشگاه

وقايع خامي كه بيان كنندة رويدادهاي اتفاق افتـاده در سـازمان نظيـر عمليـات كسـب و      
 كار

  :(Information)اطالعات •
در رشته  1387تعداد دانشجوياني كه در سال : مثال. خروجي پردازش شدهبه معني 

 .تحصليي مديريت ثبت نام كرده اند
 

 :(Knowledge)دانش •
 وضـعيت  بررسـي : مثـال . تحليل بر روي اطالعات و درك رابطه بين اطالعات

 سـالهاي آن بـا   مقايسـه با معدل سال اول دانشگاه و  مديريتدر رشته  قبولينمره  بين
 .قبل و بعد

Presenter
Presentation Notes
دسته بندي – تجزيه و تحليل – ترکيب و مدل سازي- آفرينش



    Wisdom 
 :) (Wisdomخرد •

در سازمان يادگيرنده  ) تجربه جمع شده+ دانايي(خرد يا فرزانگي به معني، 
قضاوت بين خوب و بد دارد، قابليت  . به آينده و چشم انداز مي انجامد. است

درك و تشخيص ارزش هاي فردي،  . حل مشكل دارد، خلق ارزش مي كند
 .سازماني، اجتماعي دارد

مي انديشد، به اصول پايه و بنيادي، پاراديم و مدل هاي ذهني  ” چرا؟“خرد به 
انتخاب مي كند كه از كدام دانايي براي نيل به كدام هدف بايد  . مي پردازد

 .استفاده كرد
خرد كاربرد . خرد فهميدن اصول است، با يادگيري ارتباط ارگانيك دارد

 .عملي دانش است 
فرآيند ايجاد ارزش از داراييهاي غير ملموس، داراييهاي فكري و سرمايه 

 .  هاي انساني از مهمترين فرايندهاي سازمانهاي تراز جهاني است



 جريان دانش و كسب خرد 

t 

e 

 تجربه

 داده

 نظريه

اطالعات دانش 
 چيستي

 خرد
چه چيزي  
بهترين  

 است
 فهم

دانش  
 دانش چرايي

دانش چگونگي 
 انجام كار

 )كارايي(انجام دادن درست كارها

 كار درست انجام دادن
 )اثر بخشي(  



Information Systems 
Fundamentals 

An Information System is a set of (primarily) electronic components 
that collect, analyze and disseminate data and information to 
meet an objective. 

• Data: raw facts, e.g. text, image, audio, video.  By itself, data cannot 
help us make decisions 

• Information: aggregation, analysis and selection of data that 
enables organizations to meet objectives. Some characteristics of 
information:  

• accurate 
• reliable 
• relevant 
• verifiable 
• Valuable 
• …  



 
 

The Characteristics of Valuable 
Information 

 



 
 

The Characteristics of Valuable 
Information (Cont.) 

 



Information Systems Fundamentals 
(cont’d) 

• System: a collection of elements or components that interact to 
accomplish goals. Composed of: 

• Inputs 
• Processing mechanisms 
• Outputs 
• Feedback/assessment 

• Many processes, whether or not they have a significant IS 
component, can be viewed as systems: 

• Personnel management 
• University admissions 
• Production and inventory management 
• Criminal justice system 



Information Systems Fundamentals 
(cont’d) 

• Organizations may be classified according to the systems they 
employ: 

• Simple vs. complex 
• Open vs. closed 
• Stable vs. dynamic 
• Adaptive vs. non-adaptive 
• Permanent vs. temporary 

• System performance can be measured along three dimensions: 
• Efficiency 
• Effectiveness 
• Equity (fairness) 



Information Systems Fundamentals 
(cont’d) 

• Systems are designed, implemented and managed using models: 
abstractions of reality that allow us to apply principles assumed to hold 
true for many different systems 

• Model types: 
• Narrative model, e.g. verbal descriptions of model features, goals, resources 
• Physical model, e.g. prototypes, mock-ups 
• Schematic model, e.g. graphs and flowcharts 
• Mathematical, e.g. equations and relations 

• All models are based on assumptions, e.g. market conditions, legal 
restrictions, physical performance limitations. Assumptions must be well-
known  and consistent 



 فرايند تبديل داده به اطالعات

 :تفاوت بين داده و اطالعات   
 .قابل تفسير نيستندداده ها  -1

و دريافت كننده آن را در يك زمينه مشخص به   بودهمفهوم حاوي معنا و اطالعات  -2

 .كار مي برد

 .استتشخيص داده از اطالعات مربوط بودن به موضوع كليد اصلي  -3

تمامي داده ها و وقايع نمي توانند مربوط به يك لحظه يا يك موضوع   -4

 .مسلماً برخي داده ها ممكن است هرگز به واقعه اي مربوط نباشندباشند 
 



 فرايند تبديل داده به اطالعات

 : مراحل تبديل داده به اطالعات 
 جمع آوري داده ها -1

 طبقه بندي -2

 ويرايش ، اضافه كردن  وادغام كردن  -3

 خالصه كردن داده ها  -4

 ذخيره كردن داده ها  -5

 بازيافت داده ها  -6

 داده ها) انتشار(توزيع  -7
 



 جمع آوري داده ها

عرضه 
 مشتريان كنندگان

واحدهاي 
كسب 

 وكار

بخشهاي 
 رقبا وطيفه اي

 طبقه بندي
 ويرايش

)خالصه كردن (پردازش   
 ذخيره

 بازيافت
 انتشار

1تصميم گيرنده  2تصميم گيرنده   3تصميم گيرنده    

 اهداف و رسالت

عمل/ فعاليت   

 فرايند جمع آوري داده ها و تبديل آنها به اطالعات



”داده“چرخه حيات   
خود  چرخه حيات خاص ، در يك سيستم اطالعات مديريت داده•

طراحي و عمليات سيستمهاي  در مراحل ايجاد، . را دارد
اين چرخه حيات از اهميت ويژه اي برخوردار   اطالعاتي، سه جنبه

 .است
 . مي شودچگونه توليد نخست طراح بايد بداند داده •
بر روي داده ها صورت بداند چه پردازشي يا تلفيقي دوم وي بايد •

 .مي پذيرد 
بويژه انواع معين پردازش اطالعات سرانجام طراح بايد بداند كه •

انتقال داده، و تبادل و ذخيره سازي و بازيابي داده ها  
 .انجام مي شودچگونه 



 چرخه حيات داده



 انواع داده
 :انواع سه گانه داده عبارتند از

، داده اي كه به وسيله سخت افزار داده هاي ورودي
 .دريافت مي شود

، داده اي كه بر روي سخت داده هاي ذخيره شونده
 .افزار ذخيره شده اند

، داده هايي كه از پردازش داده هاي  داده هاي خروجي
 .افزار توليد شده است ورودي به وسيله سخت



 داده و اطالعات

اطالعات داده

مايع331 1.29ظرفشويي 
4.69قهوه862
0.79چاي173
مايع331 1.29ظرفشويي 
3.29كالباس663
1.49خردل524
0.85زنجبيل113
مايع331 1.29ظرفشويي 

.

.

.

منطقة فروش  شمال:  غرب 
فروشگاه فروشگاه:   122 شمارة 

شمارة قام 
331

      شرح     

مايع ظرفشويي 
تعداد واحد  فروخته  شده 

7156

مبلغ حاصل كل  فروش از 
$ 9,231.24



 
The Process of Transforming 

Data into Information 
 



 سيستم اطالعاتي
 

•  جنبه هاي مورد توجه در ايجاد سيستم هاي اطالعاتي



 )دسته بندي كلي(انواع سيستمهاي اطالعاتي 

 (Manual information Systems) دستي اطالعاتي سيستمهاي•

  قلم و كاغذ فناوري بر مبتني كه هستند اطالعاتي سيستمهايي
   .هستند

 
   سيستمهاي اطالعاتي مبتني بر كامپيوتر •

(Computer-Based Information Systems) 
  بر متكي اطالعات انتشار و پردازش براي كه هستند سيستمهايي

 .باشند مي اطالعات فناوري



Computer-Based IS Components 
• Hardware, computer equipment used for 

• input 
• processing 
• outputs 

• Software, computer programs that run on hardware: 
• systems software 
• applications software 

• Databases: specialized applications software designed to organize 
data and information on an organization’s operations 

• Infrastructure: equipment designed to link hardware across space: 
• telecommunications 
• networks 
• Internet 

• People: IS personnel and users 
• Procedures: rules for developing and using the IS 



 



 و فعاليتهاي يك سيستم اطالعاتي ءاجزا



 … و فعاليتهاي يك سيستم اطالعاتي ءاجزا

 :منابع سيستمهاي اطالعاتي•
 

 منابع سخت افزاري•
 منابع نرم افزاري•
 )پايگاه داده(منابع داده اي •
 منابع زيرساخت•
 منابع انساني•
 مراحل و روال•

 



 سيستمهاي اطالعاتيسخت افزاري منابع 

 
 حاوي واحد پردازش مركزي، و تجهيزات جانبي متنوعي :كامپيوترها•

 

صفحه كليد، ماوسهاي كامپيوتري،   :تجهيزات جانبي كامپيوترها•
 صفحه نمايش، چاپگر، و ديسكهاي مغناطيسي و نوري

Presenter
Presentation Notes
منابع سخت افزاریگروه دوم از منابع سیستمهای اطلاعاتی منابع سخت افزاری هستند. این منابع شامل تجهیزات فیزیکی و ابزارهایی است که در پردازش اطلاعات به کار گرفته می شوند. نمونه هایی از سخت افزار در سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر عبارتند از:کامپیوتر که حاوی واحد پردازش مرکزی، و تجهیزات جانبی متنوعی است که به آن متصل می گردد. کامپیوترها دارای انواع مختلفی هستند نظیر کامپیوترهای قابل حمل، رومزی، مینی کامپیوترهای، کامپیوترهای بزرگ.تجهیزات جانبی کامپبوترها شامل تجهیزاتی نظیر صفحه کلید یا ماوسهای کامپیوتری برای ورود داده یا دستورات، صفحه نمایش یا چاپگر برای خروج داده، و دیسکهای مغناطیسی یا نوری برای ذخیره سازی منابع داده ای استفاده می باشند.



 سيستمهاي اطالعاتينرم افزاري منابع 
يك برنامة  :(System Software)نرم افزار سيستمي •

سيستم عامل كه عمليات يك كامپيوتر را كنترل و پشتيباني مي 
 .كند

 
برنامه  :(Application Software)نرم افزار كاربردي •

 .اي كه پردازش را توسط كاربران هدايت مي كند
 

دستور العملهايي اجرايي براي افرادي كه از يك  :رويه ها•
 .سيستم اطالعاتي استفاده مي كنند

Presenter
Presentation Notes
منابع نرم افزاریسومین گروه از منابع سیستمهای اطلاعاتی منابع نرم افزاری هستند. این منابع شامل مجموعۀ دستور العملهای پردازش اطلاعات می شود. این مفهوم عام از نرم افزار نه تنها شامل دستور العملهای اجرایی به نام برنامه که سخت افزار را هدایت و کنترل می کنند می شود، بلکه مجموعه دستورالعملهای پردازش اطلاعات تحت عنوان رویه هایی که افراد به آن نیاز دارند را نیز در بر می گیرد.سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر نیازمند منابع نرم افزاری در قالب دستور العملهای پردازش اطلاعات و رویه هایی برای جمع آوری، پردازش، و توزیع اطلاعات بین کاربرانشان می باشند. نمونه هایی از منابع نرم افزاری عبارتند از:- نرم افزار سیستمی، نظیر یک برنامۀ سیستم عامل که عملیات یک کامپیوتر را کنترل و مدیریت می کند.- نرم افزار کاربردی، که برنامه ای است که پردازش را توسط کاربران هدایت می کند. نظیر یک برنامۀ تحلیل فروش، برنامۀ حقوق و دستمزد، و یک برنامۀ پردازش لغات.- رویه ها، که دستور العملهایی اجرایی برای افرادی هستند که از یک سیستم اطلاعاتی استفاده می کنند. مثل دستور العملهایی برای پر کردن یک فرم کاغذی یا استفاده از یک بستۀ نرم افزاری.



 سيستمهاي اطالعاتيداده اي منابع 

داده هاي پردازش : (Database)پايگاه هاي داده اي •
 .شده و سازماندهي شده را نگهداري مي كند

 
دانش را به شكلهاي متنوعي نظير وقايع،   :پايگاه هاي دانش•

قوانين، و نمونه هاي موردي كسب و كار موفق را نگهداري 
 .مي كنند

Presenter
Presentation Notes
منابع داده ایداده چیزی بیش از مواد خام برای سیستمهای اطلاعاتی است. مفهوم منابع داده ای توسط مدیران و متخصصین سیستمهای اطلاعاتی گسترش یافته است. آنها متوجه شدند که داده از منابع ارزشمند سازمان محسوب می شود. از این رو باید به داده با دید منابع داده ای نگاه شود تا به صورت مؤثر مدیریت گردد و کاربران نهایی آن در سازمان، نفع ببرند.مفهوم داده به عنوان یک منبع سازمانی در نتیجه تغییراتی است که در سازمانهای مدرن بوجود آمده است. داده ای که قبلاً در نتیجۀ عملیات متعارف جمع آوری می شد، در حال حاضر با استفاده از نرم افزارهای کاربردی ذخیره سازی، پردازش و تحلیل می شود تا به عنوان مثال روابط پیچیدۀ حاکم بر فروش، مشتریان، رقبا، و بازارها را آشکار سازد. داده مایۀ حیات سازمانهای امروزی است و مدیریت کارا و مؤثر داده جزء مهمی از استراتژی سازمانها محسوب می گردد.داده می تواند ساختارهای متفاوتی داشته باشد. داده های سنتی ترکیبی از حروف، اعداد، و کاراکترهای دیگری است که بیانگر عملیات سازمانی و سایر رویدادها و موجودیتها هستند. داده متنی حاوی جملات است؛ داده تصویری دارای اشکال گرافیکی و تصاویر متحرک می باشد، و داده های صوتی که صدای انسان و دیگر اصوات را شامل می شوند، نیز ساختارهای مهمی از داده محسوب می گردند.منابع داده ای سیستمهای اطلاعاتی با استفاده از فناوری های مدیریت منابع داده ای، سازماندهی، ذخیره سازی و بازیابی می گردند و به قالبهای زیر درآورده می شوند:- پایگاه های داده ای که داده های پردازش شده و سازماندهی شده را نگهداری می کند.- پایگاه های دانش که دانش را به شکلهای متنوعی نظیر وقایع، قوانین، و نمونه های موردی کسب و کار موفق را نگهداری می کنند. (نقطه سفارش مجدد از کالاهای مختلف، کیفیت محصولات از تامین کنندگان مختلف، میزان اعتماد به تاریخ تحویل فروشندگان مختلف) 



 سيستمهاي اطالعاتي زيرساختمنابع 
 و نوري، فيبر كابل زوجي، كابل :ارتباطاتي تجهيزات•

 .سيم بي و اي، ماهواره كوتاه، موج فناوري
 

 و مودم نظير ارتباطاتي پردازشگرهاي :شبكه زيرساختار•
 ارتباطات كنترل افزارهاي نرم و اي، شبكه بين پردازشگرهاي

 شبكه عاملهاي سيستم نظير

Presenter
Presentation Notes
منابع شبکه ایفناوری های ارتباطاتی و شبکه ها نظیر اینترنت، اینترانت، و اکسترانتها برای موفقیت سازمانها و سیستمهای اطلاعاتی ضروری هستند. شبکه های ارتباطاتی حاوی کامپیوترها، پردازشگرهای ارتباطاتی، و دیگر تجهیزاتی است که با تجهیزات ارتباطی به هم مرتبط شده و توسط نرم افزار ارتباطاتی، مدیریت می شوند. مفهوم منابع شبکه تأکید بر این دارد که فناوری های ارتباطاتی و شبکه ها یکی از اجزای اصلی سیستمهای اطلاعاتی محسوب می شوند. منابع شبکه ای شامل موارد زیر می گردد:- تجهیزات ارتباطاتی. نظیر کابل زوجی، کابل فیبر نوری، و فناوری موج کوتاه، سلولی و ماهواره ای بی سیم.- زیرساختار شبکه. این دستۀ کلی تأکید دارد که بسیاری از فناوری های سخت افزاری، نرم افزاری، و داده ای برای پشتیبانی از عملیات نیازمند بکارگیری یک شبکۀ ارتباطاتی هستند. نمونه هایی از آن عبارتند از پردازشگرهای ارتباطاتی، نظیر مودم و پردازشگرهای بین شبکه ای، و نرم افزارهای کنترل ارتباطات، نظیر سیستم عاملهای شبکه هستند.



 سيستمهاي اطالعاتي انسانيمنابع 
 

از سيستم اطالعاتي يا اطالعات توليد شده توسط   :كاربران نهايي•
 .آن استفاده مي كنند

سيستمهاي اطالعاتي را  :متخصصين سيستمهاي اطالعاتي•
 .  ايجاد و مديريت مي كنند

Presenter
Presentation Notes
منابع انسانیافراد یکی از اجزای ضروری برای عملکرد موفق سیستمهای اطلاعاتی می باشند. انواع منابع انسانی عبارتند از:کاربران نهایی که افرادی هستند که از سیستم اطلاعاتی یا اطلاعات تولید شده توسط آن استفاده می کنند. کاربران نهایی می توانند مشتریان، فروشندگان، مهندسان، کارمندان، حسابداران، یا مدیران باشند. اغلب کاربران نهایی در سازمانها کارکنان دانشی، یا به عبارت دیگر افرادی هستند که اغلب وقت خود را به برقراری ارتباط و همکاری در گروه های کاری جهت ایجاد، به کارگیری و توزیع اطلاعات صرف می کنند، می باشند.گروه دوم متخصصین IS هستند که سیستمهای اطلاعاتی را ایجاد و مدیریت می کنند. این گروه شامل تحلیلگران سیستم، تولید کنندگان نرم افزار، مدیران سیستم، دیگر کارکنان مدیریتی، فنی و دفتری IS می باشند. تحلیلگران نیازمندیهای کاربران را استخراج می کنند. تولید کنندگان نرم افزار بر اساس یافته های تحلیلگران سیستم، برنامه های کامپیوتری می نویسند و مدیران سیستم نظارت و مدیریت سیستمها و شبکه های کامپیوتری بزرگ را عهده دارند.



 سيستمهاي اطالعاتيمراحل و روال 
 

مقررات و روالي كه در راستاي استفاده از قوانين، •
 .ي اطالعاتي اتخاذ و بكار گرفته مي شوندسيستمها

Presenter
Presentation Notes
منابع انسانیافراد یکی از اجزای ضروری برای عملکرد موفق سیستمهای اطلاعاتی می باشند. انواع منابع انسانی عبارتند از:کاربران نهایی که افرادی هستند که از سیستم اطلاعاتی یا اطلاعات تولید شده توسط آن استفاده می کنند. کاربران نهایی می توانند مشتریان، فروشندگان، مهندسان، کارمندان، حسابداران، یا مدیران باشند. اغلب کاربران نهایی در سازمانها کارکنان دانشی، یا به عبارت دیگر افرادی هستند که اغلب وقت خود را به برقراری ارتباط و همکاری در گروه های کاری جهت ایجاد، به کارگیری و توزیع اطلاعات صرف می کنند، می باشند.گروه دوم متخصصین IS هستند که سیستمهای اطلاعاتی را ایجاد و مدیریت می کنند. این گروه شامل تحلیلگران سیستم، تولید کنندگان نرم افزار، مدیران سیستم، دیگر کارکنان مدیریتی، فنی و دفتری IS می باشند. تحلیلگران نیازمندیهای کاربران را استخراج می کنند. تولید کنندگان نرم افزار بر اساس یافته های تحلیلگران سیستم، برنامه های کامپیوتری می نویسند و مدیران سیستم نظارت و مدیریت سیستمها و شبکه های کامپیوتری بزرگ را عهده دارند.



 فعاليتهاي سيستمهاي اطالعاتي

 
 جمع آوري داده ها•
 پردازش•
 انتشار•
 ذخيره سازي•
 كنترل عملكرد سيستم•



Input-Process-Output 
 



 )مرور(تاريخچة سيستمهاي اطالعاتي



 )مرور( اطالعاتي سيستمهاي تاريخچة

سيستم  
اطالعاتي

سيستم  
اطالعاتي

سيستم  
اطالعاتي

سيستم  
اطالعاتي

زمان 2000 90 دهة 80 دهة 70 دهة 60 دهة 50 دهة 2005

تغييرات  
فني

كنترل  
مديريتي

فعاليتهاي اصلي   
سازماني

مشتريان فروشندگان و   
خارج سازمان از 

 نقش رو به گسترش سيستمهاي اطالعاتي



Managing Information 
Resources 

Traditional Functions of MIS Department 
 
 

 
Consultative Functions of MIS Department 

Example: manage data center 

Example: create business 
alliances 



Overview of Computer-Based 
Information Systems 



Data 

Information 

Knowledge 

Presenter
Presentation Notes
Data Item. Elementary description of things, events, activities and transactions that are recorded, classified and stored but are not organized to convey any specific meaning.Information. Data organized so that they have meaning and value to the recipient.Knowledge. Data and/or information organized and processed to convey understanding, experience, accumulated learning and expertise as they apply to a current problem or activity. 



Computer-Based Information Systems 

Hardware Software Database 

Network 

Procedures 

People 

Presenter
Presentation Notes
Computer-based information systems are information systems that use computertechnology to perform some or all of their intended tasks.Hardware is a device such as a processor, monitor, keyboard or printerSoftware is a program or collection of programs that enable hardware to process data.Database is a collection of related files or tables containing data.Network is a connecting system (wireline or wireless) that permits different computers to share resources.Procedures are the set of instructions about how to combine the above components in order to process information and generate the desired output.People are those individuals who use the hardware and software, interface with it, or uses its output.
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