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چکیده:
با ورود به عصر فناوری اطالعات ،همه افراد و سازمانها ازجمله سازمانهای دفاعی در داخل و خارج کشور نیز از ابتدای این دوره ،بنهصنورت
پراکنده و گاهاً یکپارچه ،از سامانههای نرمافزار ی برای بهبود وضعیت کاری و تحقق اهداف خود بهنره بنردهانند بنا گذشنت زمنان و افنزای
پیچیدگی و پویایی محیطهای عملیاتی ،سامانههای موجود دیگر رافع نیازمندیها نبوده و سازمانها به سمت استفاده از راهحلهنای جنامع و
یکپارچه متمایل شده اند سازمان مورد مطالعه در ای مقاله یکی از سازمانهای دفاعی کشور در حوزه لجستیک مورد مطالعه قرار گرفتنه کنه
سالها پی و پس از احساس نیاز به ای موضوع؛ طراحی ،تولید و پیادهسازی سامانه جامع و یکپارچه را در دستور کار قرار داده است در ای
مقاله با هدف مستندسازی تجارب و آموختهها و با استفاده از فرآیند مدیریت دان سوگوماران و بوس و همچنی روش دلفی نسبت به تدوی
دان اقدام گردیده که در نهایت تجارب کسب شده و همچنی مزایا و منافع حاصله برای سازمان و نیز چال هنای موجنود در این مسنیر و
راهکارهای پی بینی شده توسط تیم راهبری پروژه و اقدامات به عمل آمده به رشته تحریر درآمده تا بتواند مورد استفاده سنایر سنازمانهنا و
افرادیکه در ای مسیر ورود پیدا میکنند ،قرار گیرد
واژههايكليدي :مدیریت دانش ،سامانه ،لجستیک ،سازمان دفاعی


 -1مقدمه

"لجسننتیک" واژهای انگلیسننی بننا ریشننه یونننانی بننه معنننی
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حسابگری بوده که در امور تندارکاتی ارتن

انقالب صنعتی اول ،از آب و انرژی بخار بنهمنظنور مکانیزاسنیون
تولید استفاده نمنود انقنالب صننعتی دوم از قندرت الکتریسنیته
بهمنظور تولید انبوه بهره برد و بهجای زغالسنگ که منبع اصنلی
انرژی بود ،بر پایه بنر و نفنت اسنتوار گردیند سنومی انقنالب
صنعتی نیز از الکترونیک و فناوری اطالعات بنرای خودکارسنازی
استفاده نمود و با توسعه رایانههنای شخصنی و اینترننت در دهنه
 ،7871چشم انداز اقتصادی را دگرگنون کنرد [ ]7این موضنوع؛
ضم بهبود ضعفها ،سرعت ،قابلیت اطمینان و امنیت اطالعنات،
به منبع اصلی نوآوری تبدیل شده و در ادامه به طراحی خندمات
ارزش افزوده کمک کرد [ ]2پیشرفت فناوری با سرعت روزافزون،
به معنای وقوع تغییرات گوناگون و فراگیر در زندگی انسان اسنت
محیطهای پیرامون ،روابط انسانهنا و همگنی بنهتندریج تغیینر
کرده و خواهند کرد و مبنای همنه این تغیینرات؛ فنناوریهنای
پیشرفته به ویژه هوش مصنوعی بوده است کارشناسنان معتقدنند
برای مفید بودن و کاه اثرات منفی آنهنا بنر انسنان ،ضنروری
است از پی اثرات آنها بر جنبنههنای مختلنف زنندگی انسنان
بررسی و اقدامات الزم برای بهینه سنازی آنهنا انجنام شنود []3
ظهننور ای ن مفنناهیم و فننناوریهننا در دنیننای امننروزی ،در همننه
موضوعات بخصوص لجستیک اثرات شگرفی گذاشته و باعث شده
تا امروزه با تحوالت اساسی در تمام ابعاد لجستیک مواجه شوند
*

رایانامه نویسنده مسئول:

ahmadbitaraf@yahoo.com

طننول تنناری  ،کننموبننی

کناربرد داشنته و در

اسننتفاده شننده تننا اینکننه در قننرن ،77

فرانسوی ها رسماً ای واژه را با تعریف «لجستیک عبارت اسنت از
هنر علمی تحنر

ارتن هنا» در اصنطالحات نظنامی خنود وارد

کردند [ ]0در کتاب «رویکردهای نوی لجستیک» ،فعالینتهنای
سیستم لجستیک در سه بخ

فعالیتهای راهبردی ،مندیریتی و

اجرایی طبقهبندی شده است [ ]1مولر نیز ذکر نموده که "منظور
لجستیک؛ اطمینان از موجود بودن محصنول مناسنب ،بنه مقندار
مناسب ،با کیفیت مناسب ،در شرایط مناسب ،در زمنان مناسنب،
بننرای مشننتری مناسننب و بننا قیمننت مناسننب اسننت" در کتنناب
«لجسننتیک سیسننتم توزیننع» ،لجسننتیک "عبننارت اسننت از
یکپارچهسازی دو یا چند فعالیت بهمنظور برنامهریزی ،پیادهسازی
و کنترل کارای جریان مواد و محصوالت از نقطنه مبند تنا نقطنه
مصرف" «هندبو

لجسنتیک و مندیریت توزینع» ،لجسنتیک را

متشکل از توزیع و مدیریت مواد برشمرده و آن را به جریانهنای
فیزیکی و اطالعاتی منواد اولینه در مراحنل مختلنف و همچننی
توزیع محصول نهایی مربوط میداند [ ]1لیک جامعتری مفهوم
را انجم مدیریت لجستیک 2تعریف میکند" :لجسنتیک فرآینند
برنامه ریزی ،اجرا و کنترل مؤثر و کارای جریان کاالها و خدمات و
)Council of logistic management(CLM
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اطالعات و منابع مالی وابسته به آنهنا از نقطنه شنروع تنا نقطنه

رقابت کند [ ]71برای ای کار باید سنه جرینان را در لجسنتیک
مدیریت نمود که شامل جریان های کاال ،مالی و اطالعات است از
سوی دیگر فناوری اطالعات ،یکی از مهمتری ابنزارهنای کنارا در
محیط های متغیر اسنت این ابنزار ،ابنزار مناسنبی بنرای اداره و
هدایت سازمان در مسیر اهداف مبتنی بر راهبردها ،فضای تغییر و
تحول و چشمانداز آینده میباشد

بهطور کلی سازمانهای لجستیک دفناعی؛ وظنایف تندار ،7
حملونقل و نگهداریوتعمیرات را با معیارهنایی از قبینل هزیننه،
کیفیت ،کمیت ،زمان ،مکان تحویل و بر عهده دارند فعالیتهای
لجستیک شامل مندیریت حمنلونقنل داخلنی ،مندیریت ناوگنان
حملونقل ،انبارداری ،جابهجایی ،اجرای سفارش ،طراحی شنبکه،
مدیریت موجودیها و برنامهریزی عرضه و تقاضا و است با توجه
به ای توضیحها ،لجستیک دفاعی درواقع ینک نظرینه نظناممنند
برای طراحی و برنامهریزی آمادرسانی و پشنتیبانی سنازمانهنای
دفاعی در زمان صلح و میدان نبرد است با توجه به این تعرینف،
لجستیک سازمانهای دفاعی میتواند شامل فعالیتهای اکتساب،
ثبت اطالعنات ،ذخینرهسنازی ،جابنه جنایی ،توزینع ،نگهنداری و
تعمیرات ،خارجسازی کاالهای بالاستفاده ،جابنه جنایی و حمنل و
2
نقل کاال و افراد ،اکتساب ،تعمیرات و نگهداری اموال غیرمنقنول
باشد [ ]7با توجه به حجم کار باالی لجستیک و تنوع خندمات و
کاالیی که به نیروهای مسلح در زمان صلح و در حنال نبنرد ارا نه
مینماید ،اهمیت اسنتفاده از فنناوری اطالعنات در سنازمانهنای
لجستیکی دوچندان میشود

در ای مقاله ضم پرداخت به اهمیت بنهکنارگیری فنناوری
اطالعات در هدایت و مدیریت لجستیک و زنجیره تأمی دفناعی،
تالش میشود تا با دیندگاه علمنی ،تجنارب حاصنله در طراحنی،
تولید ،پیادهسازی و پشتیبانی از سامانه جنامع لجسنتیک دفناعی
تدوی گردد تا ضم ثبت تجارب و دان حاصنله در انجنام این
کالن پروژه از سالی که جرقههای اولیه آن ایجاد شده و تنا زمنان
تدوی ای مقاله نینز ادامنه دارد؛ بتوانند راهنمنایی بنرای انجنام
اقدامات مشابه در سایر سازمانهای تجاری و دفاعی باشد

مصرف بهمنظور برآوردن احتیاجنات مشنتری منیباشند"[ ]1بنا
نگاهی به تعاریف فو  ،مشخص میشنود کنه گسنتره لجسنتیک،
وابسته به دو مفهوم نقطه مصرف و نقطه شروع و تعرینف این دو
نقطه ،بستگی داشته که در همه سازمانهای دفاعی و غیردفناعی
کاربرد خواهد داشت

لجستیک کارکرد مهمی است که محصول مناسب را در زمان
مناسب با کیفینت و قیمنت مناسنب بنهدسنت مشنتری مناسنب
میرساند؛ لیک بسیاری از مدیران ،آن را بهعنوان هزینه محسوب
نموده و غالباً از ای واقعیت غافلاند که لجستیک میتواند باعنث
پیشرفت یا شکست یک شرکت شود [ ]8این موضنوع حناکی از
نق مهم لجسنتیک ،بنرای موفقینت سنازمان هنا بنوده و دلینل
سننرمایهگننذاری سننازمانهننای تجنناری و دفنناعی در لجسننتیک را
به روشنی بیان می کند یک سازمان برای اینکه بتوانند خنود را از
سایر رقبا متمایز کند؛ باید به تحوینل سنریع(و حتنی رایگنان) و
قابل اعتماد به عنوان یک اهرم رقابتی توجه ویژه داشنته باشند بنا
توجه به موارد فو  ،لجستیک ابزاری اسنت کنه سنازمان را قنادر
می سازد تا با سرعت ،قابلینت اطمیننان و هزیننه کمتنر در بنازار
 7تدار را میتوان بهطورکلی شامل فعالیتهای برآورد ،تأمی و خریند،
ذخیرهسازی و توزیع دانست
 2در برخی کشورها انجام امور مهندسی و نیز جنزو وظنایف لجسنتیک
است

 -6اهمیت و ضرورت تحقیق
از دهه  ،7811با بهکارگیری فناوری اطالعنات و نقن چشنمگیر
آن در تسریع و بهبود محاسبات ،امکان بهبود عملکرد بخ هنای
مختلف از جمله لجستیک فراهم آمند و سنبب شند تنا مندیریت
جریان مواد و اطالعات و بهینهسازی فعالینتهنا و فرآینندها ،بنه
شکل بسیار بهتری صورت گرفتنه و بنهتندریج مفهنوم لجسنتیک
یکپارچه شکل گیرد؛ بطوریکه امروزه میزان بهکارگیری آن بهویژه
سازمانهای لجستیکی بهعنوان معیار سنج توان علمی و قدرت
آنها ارزیابی میشود
بیتردید در حوزه دفاعی ،مدیریت بهیننه لجسنتیک یکنی از
حیاتیتنری فعالینتهنا محسنوب شنده و بنهکنارگیری فنناوری
اطالعات در کارکردهای مختلف از قبیل حمنلونقنل ،انبنارداری،
نگهداریوتعمیرات ،کنترل موجودی ،مدیریت سفارش ها ،خریند،
منابع انسانی ،مدیریت مالی و غیره از اهمینت وینژهای برخنوردار
است [ ]77بهکارگیری فناوری اطالعات در لجسنتیک و زنجینره
تأمی دفاعی ،باعث خواهد شد تا مأموریتهای نظامی بنه شنکل
مطلوبی انجام گیرد ازای رو ،فنناوری اطالعنات بنه شنکلی کنارا،
اثربخ و بهصرفه میتواند بهعننوان یکنی از ابزارهنای اصنلی در
سازمان لجستیک محسوب گردد عالوه بر ای با مندیریت دقینق
جریان اطالعات با ابزار فناوری اطالعات ،مدیریت دو جریان دیگر
شامل جریان کاال و جریان مالی نیز تسهیل میگردد ،چراکه این
جریانات حناوی انبنوهی از اطالعنات هسنتند کنه مندیریت این
اطالعات ،در مدیریت جریان فیزیکی آنها نیز بسیار مؤثر خواهند
بود [ ]72حال با توجه به موارد فو  ،سازمان دفاعی مورد مطالعه
از سنوات گذشته و با توجه به اهمیت و ضنرورت بهنرهبنرداری از
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یک سامانه جامع و یکپارچه ،در ای مسیر گام برداشته اسنت بنا
توجه به گذر زمان و جدا شدن برخی افراد از تیم راهبردی و تیم
کارشناسی و نیز به منظور مستندسازی اقدامات و تجارب حاصنله
در طول ای سنوات ،ضرورت تندوی اقندامات و تجنارب حاصنله
وجود دارد تا سایر افراد و محققان بهراحتنی بنه آنهنا دسترسنی
داشته باشند

 -6ادبیات تحقیق
امروزه ،پیشرفتها و تغییرات سریع در فنآوری اطالعنات ،افنزای
سطح انتظارات جامعه ،افزای خدمات الکترونیکی ،افزای رقابت
بی ارا هدهندگان خدمات و غیره ،منجر به کناه تقاضنا بنرای
خدمات سنتی و افزای تقاضا برای خدمات جدید گردیده اسنت
لذا سازمان هایی موفق و کارآمد محسوب منیشنوند کنه بتواننند
مسیر تغییرات و دگرگونیها در آینده را پی بیننی کنرده و قنادر
باشند که ای تغییرات را در جهت ایجاد تحوالت مطلوب هندایت
کنند [ ]73ظهور فنآوری اطالعات ،دریچنه جدیندی را فنراروی
انسان گشوده و برجنبههای مختلنف زنندگی او تنأثیر گذاشنته و
انسان سعی کرده با افزای دان خود در این زمیننه ،از آن بنه
شکلهای گوناگون استفاده کند []70
فنآوری اطالعات به معنای عنام آن بنهعننوان مجموعنهای از
ابزارها و سیستمها جهت گنردآوری ،سنازماندهی ،ذخینره و نشنر
اطالعات اعم از صوت ،تصویر ،مت یا عدد میباشد که سنابقه آن
به قبل از میالد مسیح؛ یعننی رم باسنتان ،برمنیگنردد [ ]71در
پایان قرن بیستم به علت تغییر و تحوالت بسنیار عظنیم علمنی و
فنآورانه ،جهنان دچنار دگرگنونیهنای بسنیار شند کنه در همنه
زمینه هنای زنندگی بشنر همچنون مسنا ل سیاسنی ،اقتصنادی و
اجتماعی تأثیر گذاشت جهان تحنت تنأثیر این تحنوالت ،شنکل
جدیدی به خود گرفته و با پیدای شنبکههنای ننوی و جهنانی
اطالعات و تأثیرپنذیری همنه ابعناد زنندگی بشنر از این انقنالب
فنّآورانه ،جهان وارد جامعنه جدیندی شنده اسنت کنه بعضنی از
محققان آن را "جامعه اطالعاتی" نامیدهاند []71
بهکارگیری فناوری اطالعنات و بنهطنور خناص سیسنتمهای
اطالعاتی به تسهیل کنترل و نظارت بر سازمان میانجامد و از ای
طریق حیطه نظارت مدیران ،میتوانند گسنترش یابند همچننی
فناوری اطالعات به تقلیل فرآیندها ،کاه زمنان انجنام کارهنا و
تسریع در انجام عملیات میانجامد که در نهایت ،کارایی مدیران و
سازمان را بهطور چشمگیر ارتقا میدهد []70
از سوی دیگر ،یکی از مهمتری نیازهای سازمانهای دفناعی،
تصمیمگیری در رابطه با چگونگی مدیریت دان اسنت مندیریت
دان را میتوان از اساسیتری راهبردهای دانن بنینان نمنودن
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سازمان تلقی نمود و بر ای اساس سازمانهایی که در چشماننداز
خود به دنبال دان بنیان بنودن سنازمان و اجنزای منیباشنند،
ناگزیر به تالش برای جاریسازی مفاهیم و نظرینههنای مندیریت
دان و نیز ارتباط آن با سایر مفاهیم و نظریههای نوی سنازمانی
در افکار مندیران و کارکننان سنازمان و اقندامات و فعالینتهنای
آنان است []71
مدیریت دان از ابتدای زندگی انسان وجود داشته ،بطوریکه
همواره به جمعآوری و انتقنال اطالعنات و دانن دربناره مسنا ل
زندگی پرداخته و با افزای دان و تجربیات ،ای دان از نسلی
به نسل دیگر انتقال یافته است اصطالح «مدیریت دان » کنه در
سالهای اخیر عمومیت بیشتری پیدا کرده ،از سالهای  7871بنا
تالشهای سیویی ،کونراد و کارل ویگ شروع شند در ادامنه ،اثنر
معروف نوناکا و تاکهاوچی 7تحت عننوان «سنازمان دانن آفنری :
چگونه شرکتهای ژاپنی پویاییهای نوآوری خلق منیکننند» در
سال  7881تأثیر بسزایی در توسعه مدیریت دان بر جای نهناد
آنان چنی عنوان میکنند که دان در یک مدار گسترشیابننده
حلقوی و با پیوند بی مفاهیم متناقضی همچون نظم و آشنفتگی،
خرد و کالن ،جزء و کل ،ذه و جسم ،ضمنی و صریح ،اسنتقرا و
قیاس ،خالقیت و کارایی تولید میشنود این رویکنرد ،دانن را
جریانی میداند که از افراد شروع شده و به دیگر اعضای سنازمان
تعمیم مییابد و متضم تبدیل دان ضنمنی بنه دانن صنریح
میشود []77
هاونز و ناپ [ ]78بر ای باورند که مدیریت دان را میتنوان
ترکیبی از اقدامات فناورانه و اجتماعی برشمرد و حساب وینژهای
را برای توجنه بنه افنراد ،فرهننگ و سناختار سنازمانی و فنناوری
اطالعات باز نمود هیبنارد ،2مندیریت دانن را فرآینند تحصنیل
تخصص در یک شرکت منیدانند بنه نظنر وی ،این تخصنص در
پایگاه داده ،اسناد و مغز افراد وجود داشته و مبادلنه منیشنود از
نظر بات ،مدیریت دان  ،فرآیند ایجاد ،تأیید ،ارا ه ،توزیع و کاربرد
دان است زرگر ،مدیریت دان را تحت کنترل درآوردن تجربنه
و دان فردی کارکنان و انتشار بهموقع آن بی افرادی کنه بنرای
انجام کارها به آن تجربیات و دان نیناز دارنند ،منیدانند مرکنز
کیفیت و بهرهوری آمریکا نیز مندیریت دانن را شنامل تعرینف،
تحصیل ،انتقال و بهکنارگیری اطالعنات و دانن توسنط افنراد و
سازمان برای ایجاد ننوآوری ،رقابنت و ارتقنای بهنرهوری تعرینف
میکند []21
از دیدگاه سوگوماران و بوس ،3مدیریت دانن شنامل چهنار
فرآیند اساسی شناسایی و تولید ،ذخیرهسازی و کدگذاری ،توزیع
و انتشار ،بهرهبرداری و بازخورد گرفت از دان میباشد [ ]27در
1

Nonaka & Takeuchi
2
Hibarrd
3
Sugumaran & Bose
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دیدگاه گیلبرت و همکناران [ ،]22سننگ بننای اصنلی مندیریت
دان را به ش دسته شناسایی ،کسب ،توسعه ،اشترا گذاری و
توزیع ،بهرهبرداری و نگهداشت دان تقسیم کردهاند بناکوویتز و
ویلیامز [ ]23و مؤسسه بهرهوری آمریکا نینز چنارچوب مندیریت
داننن و فعالیننتهننای عمننده آن را شننامل مراحننل تحصننیل،
بهکارگیری ،یادگیری ،تسهیم و مبادله ،ارزیابی ،ایجاد و تثبینت ،و
در نهایت استفاده بهینه از دان بر شنمردهانند آالرد [ ]20نینز،
پنج فعالیت عمده کسب ،گزین  ،درونیسنازی ،بیروننیسنازی و
عمومیسازی دان برای مدیریت دانن در سنازمان را برشنمرد
هالساپل و توشی [ ]21نیز فعالیتهای عمده مندیریت دانن را
شننامل کسننب ،گننزین  ،درونننیسننازی ،بهننرهگیننری ،تولینند و
بیرونیسازی برشمردهاند

شناسایی و
تولید

بهرهبرداری
و بازخورد

ذخیرهسازی
و کدگذاری

توزیع و
انتشار

شکل( :)1الگوی سوگوماران و بوس []71

 -0روش تحقیق
در ای تحقیق بنا توجنه بنه شنرایط سنازمانی و تسنهیل فهنم و
بهکارگیری ،دیدگاه سوگوماران و بوس انتخاب گردید و بر اسناس
گامها و فرآیندهای آن نسبت به شناسایی و تولید ،ذخیرهسازی و
کدگذاری ،توزیع و انتشار ،بهرهبرداری و بنازخورد گنرفت دانن
اقندام گردیند بعند از شناسنایی و تولیند ،بنا اسنتفاده از نظنرات
خبرگان و طی چندی مرتبه رفتوبرگشت در روش دلفی ،دانن
تدوی شده مورد بررسی و تا ید خبرگان در قالنب گنروه کنانونی
قرار گرفت در نهایت دان ضمنی که با طنی نمنودن دو فرآینند
فو  ،به دان صریح تبدیل صریح سازمانی تبدیل گردیده بود ،در
بی اجزای مربوطه در سازمان مورد بررسی ،توزیع شنده و منورد
ارزیابی و بازخورد کارشناسان قرار گرفت با انجام اصنالحات الزم،
فرآیند سازمانی مورد اشاره به اتمام رسیده و بهعنوان یک دانن
سازمانی مورد تأیید قرار گرفت در ادامه بهمنظور انطبنا دانن
تولید شده با مبانی علمنی موجنود ،بنا مننابع و مقناالت موجنود
انطبا داده شده است فرآیند تولید سامانه نرم افزاری نیز شنامل
مجموعه فعالیت هایی اسنت کنه منجنر بنه تولیند ینک محصنول
نرم افزاری میشود(شکل شماره  )7امنروزه ننرم افنزار جدیند هنر
کسبوکار ،اغلب با توسعه و اصنالح سیسنتم هنای موجنود ینا بنا

پیکربندی و یکپارچهسازی نرم افزارهای موجود یا اجزای سیسنتم
در حال کار ایجاد میشود [ ]21باای وجود ،فرآیندهای مختلفنی
برای تولید نرمافزار وجود دارد ،اما همه آنها شامل چهار فعالینت
اساسی هستند:
 7تعیی عملکرد :نرمافزار و محدودیتهای عملکرد آن و نیازهای
کاربر باید مشخص شود
 2طراحی و تولید :نرم افزار باید بر اساس مشخصنات منورد نظنر
مشتری تولید شود
 3اعتبارسنجی :نرم افزار باید تأیید شود تا اطمینان حاصنل شنود
که خواسته مشتری را انجام میدهد
 0به کارگیری و تکامل :نرم افزار باید بعد از به کارگیری ،برای رفع
نیازهای متغیر مشتری ،توسعه و تکامل یابد []21

شکل( :)1مدل مفهومی توسعه سیستم []27

 -5گامهای اجرایی
با توجه به موارد فو  ،در ادامه اقدامات اجرایی صورت گرفتنه در
راستای طراحی ،تولید ،پیادهسازی و پشنتیبانی از سنامانه جنامع
لجستیک دفاعی ارا ه میشود متدولوژی تولید سامانه ،متدولوژی
سفارشی شده مبتننی بنر رویکنرد چابنک 7بنوده اسنت در این
متدولوژی ،پیادهسازی تکراری و استقرار سنریع ننرمافنزار فنراهم
میشود در ای روش مطنابق فازهنای اصنلی در  ،2RUPتحلینل
کسبوکار ،طراحی (مدل سازی) فرآیندها ،پیادهسنازی ،آزمنون و
استقرار سیستم انجام میشود ،اما نحوه تعامل و ترکینب فازهنای
کلی با فرآیند تکرار /بلوغ سازماندهی شده اسنت در ادامنه این
گامها با جزییات ارا ه شده است

 -1-5بررسی مستندات و سوابق و تعیین انتظارات
روش های زیادی برای شناخت نیازمندیهنای کناربر وجنود دارد
یک روش دیگر نیز ،بررسنی سنامانههنای موجنود اسنت ،چراکنه
Agile
Rational Unified Process

1
2

مدیریت دانش طراحی و استقرار سامانه جامع لجستیک در یک سازمان دفاعی؛ احمد بیطرف و امیر دروگری

نیازمندیهای سامانه جدید با خصوصیات و امکانات سنامانههنای
موجود ارتباط مستقیمی دارند []28
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 مشکل در یکپارچهسازی سیستمهنای موجنود و آتنی از قبینلیکپارچهسازی فرآیندها و سرویس ها ،یکپارچگی زیرسنامانههنای
لجستیک و قابلیت یکپارچگی با سامانههای فراسازمانی
عالوه بر موارد فو که مربوط به سیسنتم هنای موجنود سنازمان
مورد بررسی بود ،موارد زیر نیز در تصمیم مدیران ارشد مبنی بنر
لزوم طراحی و تولید سامانه جامع لجستیک مؤثر بوده است:
 سیاستهای کالن و تغییر رویکرد از روش سنتی به سیستمی تغییرات سریع محیط و لزوم پاس مناسب به ای تغییرات پراکندگی گسنترده سنازمان منورد بررسنی در سنطح کشنور وضرورت پشتیبانی دقیق و بهروز از آنها
 -لزوم جامعیت ،یکپارچگی و تعاملپذیری در انجام مأموریتها

شکل( :)6متودولوژی

RUP

در همی راستا به بررسی و مستندسازی سامانههای موجنود
در سازمان دفاعی مورد نظر پرداختنه شند این مسنتند ،شنامل
تحلیل و طراحی ساختار و سازمان ،اصالح و مدیریت فرآینندهای
سننازمانی ،تحلیننل سیسننتم لجسننتیک دفنناعی و ورودیهننا و
خروجی های آن ،مدیریت اطالعنات لجسنتیک و ازینکطنرف و
معرفننی نننرمافزارهننای موجننود در سننازمان دفنناعی مننورد نظننر و
زیرسیستم های در حال استفاده می باشد هرینک از سنامانههنای
اطالعاتی موجود ،در حوزه کناری خنود ،منورد اسنتفاده کناربران
سازمان بوده که با توجه به مجزا بودن ای سامانهها ،عدم گردش
اطالعات در سازمان ،آفالی بودن سامانه ها و بسنیاری مشنکالت
دیگر ،امکان بهرهبرداری از آنها در سطح کنالن و بنرای مندیران
ارشد سازمان وجود نداشته است برخی از مشنکالت موجنود کنه
سازمان را برای تغییر سیاست در استفاده از نرم افزارهای قبلنی و
حرکت به سمت تولید سامانه جامع واداشت عبارتاند از:
 -عدم پوش

صحیح تعامالت درون و برونسازمانی

 ناسازگاری بی سنامانه هنای موجنود بنهدلینل اسنتفاده ازفناوریهای مختلف (… )Main frame, Windows App., Web App.,
 مشکل در توسنعه سنامانههنای موجنود از قبینل تننوع درتخصص برنامهنویسان ،پراکندگی کدهای اصنلی ،یکسنان نبنودن
اصول مهندسی نرمافزار ،یکسان نبودن استانداردها و
 مشکل در طراحی و تولید سامانهها برای پاس به نیازمندیحوزههای مختلف از قبیل طراحی خاص ،کارکرد جزیرهای ،نبنود
ارتباط سیستمی بی آنها و
 پاسخگو نبودن سامانههای موجود به نیازهای فعلی و آتی باتوجه به مأموریتهای محوله و انتظارات کاربران

 انتظار ذینفعان به ارتقای کیفیت و سرعت خدمات نیاز به آمار و اطالعات دقیق و گزارشهای تحلیلی نیاز به تبادل برخط اطالعات بی سطوح مختلف در کل کشورهمچنی در اسناد مورد بررسی ،به تحلیل سامانههای موجود
در سایر سازمانهای دفاعی پرداخته شده بود که بنهدقنت منورد
تجزیهوتحلینل قنرار گرفنت در نهاینت بنا توجنه بنه مشنکالت و
انتظارات احصاء شده؛ اهداف کالن زیر ،مبنایی برای تولید سامانه
جامع لجستیک قرار گرفته است:
 ارتقای سطح کیفی و سرعت انجام امور یکپارچهسازی و امکان ردگیری کاال در کل زنجیره دسترسی سریع به اطالعات صحیح کاال ،خدمات و اعتبارات مدیریت صحیح و دقیق نیازمندیها ،موجودیها و مدیریت مؤثر  ،بهبود کنترل و نظنارت دقینق بنر رونند اجنرایفرآیندها و فعالیتهای لجستیک

 -6-5تشکیل تیم راهبردی و اجرایی
معموالً پروژههای نرم افزاری در محیطی انجام میشوند کنه افنراد
زیادی در حال زندگی و فعالیت سازمانی هستند هرکندام از این
افراد با دان و مهارتهای مختلف و همچنی فرهننگ و گنوی
خاص خود ،از انجام پروژههای نرمافزاری تحت تأثیراتی بهصنورت
مثبت یا منفی قرار میگیرند در اولی گام طراحی و تولیند ینک
نرم افزار که دارا ی اجزای مختلفی است ،باید ترکیبی از افراد آشنا
به کسبوکار سازمان و تحلیلگران و طراحان نرمافزار در کنار هم
کار را به انجام رسانند در همی راستا ،ابتدا مدیر تنیم انتخناب و
در ادامه مجموعهای از مدیران و کارشناسان کسبوکارهنا ،افنراد
دارای فهم سیستمی و نیز کارشناسان فناوری اطالعات از سازمان
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دفاعی برای عضویت در تیم پروژه انتخاب شدند در ادامه افنرادی
با تخصصهای تحلیلگر ،طراح ننرمافنزار ،طراحنان کند و واسنط
کاربری ،طراح بانکهای اطالعاتی ،برنامهننویس ،مسنئول کنتنرل
کیفیت و آزمونگر ،کارشنناس تهینه مسنتندات فننی و کناربردی،
مسئول آموزش و انتقال دان فنی و  ،در دو سنطح راهبنردی و
اجرایی در تیم پروژه عضویت یافته و وظنایف هنر ینک مشنخص
گردید

 -6-5شناخت نیازمندیهای نرمافزاری
اولی فاز اجرایی بعد از اخذ تصمیم طراحی و تولید سنامانه ،فناز
شناخت نیازمندی های نرم افنزاری منیباشند در این مرحلنه بنا
بررسنی و شناسنایی ابعناد ،مؤلفنههنا ،مأمورینتهنا ،کارکردهنا و
فرآیندهای لجستیک ،محدوده و گامهای پروژه مشنخص گردیند
برای انجام ای کار ،در ابتدا ینک نمنای کلنی از سنامانه جنامع و
زیرسامانه های آن تعیی شد تا بر اساس آن ،زمان بندی و مراحل
اجرای آن تعیی شود وجود سوابق مطالعناتی ،این راه را بسنیار
هموار کرد در ای سازمان ،طی دو دهه ،مجموعهای از تحقیقنات
و مطالعات در حوزه لجستیک و طراحی فرآیندهای لجستیکی در
سطوح خرد و کالن انجام شده بود که در این مرحلنه رجنوع بنه
مستندات و سوابق مطالعاتی پی گفته ،بسیار راهگشا و از اولنی
اقدامات فاز شناخت سامانه بود طی دو سال ،دو گروهی که قنبالً
شرح آن رفت ،مأمورینت یافتنند بنا بررسنی سنوابق مطالعناتی و
جمعبنندی نیازمنندی هنای لجسنتیک ،پیکنره سنامانه جنامع را
مشخص نمایند
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 -1-0-5معماری نرمافزار
از دینندگاه بنناس و همکنناران؛ معمنناری نننرمافننزار ،سنناختار یننا
ساختارهایی از سیسنتم اسنت کنه دربرگیرننده اجنزاء ،صنفات و
ارتباط بی آن ها باشد معماری نرم افزار شامل اولنی تصنمیمات
طراحی بوده که زیربنای فعالیتهای طراحی ،پیادهسازی ،استقرار
و نگهداری سیستم میباشد برای معماری نرمافنزار ،تعریفنی کنه
به طور عمومی پذیرفته شده باشند ،وجنود نندارد افنراد مختلنف،
معماری نرم افزار را بنه اشنکال گونناگون تعرینف کنرده انند این
تعاریف ،از لحاظ ظاهری متفاوت اند ولی به مفهوم مشترکی اشاره
می کنند [ ]37تعاریف دیگنری توسنط  ،]32[ IEEEبنو [،]28
گارالند [ ،)]33کراچ [ ]30و نیز ارا ه شنده ولنی ازآنجاکنه در
ای مقاله ،تعریف باس و همکاران مورد پذیرش قرار گرفته از ذکر
بقیه اجتناب شده است در ادامه و بر اساس کارکردهنا و سناختار
لجستیک در سازمان دفاعی مورد مطالعه ،زیرسامانههنای سنامانه
جامع شامل تأمی و خرید ،استاندارد ،بودجنه و تعینی و مبننا
قرار گرفت

 -0-5معماری
معماری ،از کلیدیتری بخ های تولید یک سیستم ننرمافنزاری
اسننت کننه بننهمنظننور پشننتیبانی از عملیننات مشننخص ،بننر روی
سازماندهی اجزاء متمرکز است و دیگر حوزههای مرتبط نینز بنر
روی تبادل و تعامل با این حنوزه متمرکنز منیشنوند معمناری،
درواقع انتخاب یک ساختار کلنی بنرای پینادهسنازی ینک پنروژه
نرم افزاری بر مبنای مجموعه ای از نیازهای کاربری اسنت تنا هنم
کاربردهای مورد نظر را پیاده سازی نموده و هم ضنم توجنه بنه
کیفیت ،تولید و نگهداری نرم افزار را نینز بهیننه و تسنریع نمایند
معماری ،شامل تصمیمات کلیدی راجع به ساختار ینک سیسنتم
نرم افزاری است که شامل انتخاب اجزای سازنده نرمافزار و روابنط
بی آنهاست همچنی رفتار ای اجزا را بهعنوان تعاملی که باهم
برای ساخت یک زیرسیستم بزرگتر ،انجام منیدهنند ،مشنخص
مننیسننازد معمنناری همچنننی  ،کارکردهننا ،قابلیننت اسننتفاده،
انعطننافپننذیری ،عملکننرد ،اسننتفاده مجنندد ،قابننل در بننودن،
محنندودیتهننای اقتصننادی و فننناوری ،نحننوه تبننادل اطالعننات و
جنبههای زیبایی سیستم را شامل میشود []31

شکل ( :)6طرح شماتیک معماری کالن سامانه جامع لجستیک در
سازمان دفاعی مورد مطالعه

 -6-0-5معماری شبکه و زیرساختهای ارتباطی
در معماری زیرساخت و شبکه که با توجنه بنه تجربنه و عملکنرد
سازمان همراه می باشد ،طراحی ارتباطات رادیویی ،نحنوه انتقنال،
هسته شبکه و برنامههنای کناربردی بنا شنیوهای یکپارچنه بنرای
دستیابی به نتایج اثنربخ انجنام خواهند شند پنس از جلسنات
متعدد با خبرگان و متخصصان ،معماری سامانه مذکور ،بر مبننای
الیه بندی تعیی گردید معماری مبتنی بر الیهها ،روشی است که
بننر اتصننال سسننت ،7قابلیننت اسننتفاده مجنندد ،ترکیننبپننذیری،
 7اتصال سست ( )loose couplingینک ویژگنی سیسنتمهنای اطالعناتی
است که در آن واسطهنای بنی اجنزاء (مناژولهنا) بنهگوننهای طراحنی
میشوند که وابستگی بی ای اجزاء حداقل شده و درنتیجه ،تبعنات اثنر
تغییر یک جزء بر سایر اجزاء کاه یابد
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پنهانسازی و پیادهسنازی داخلنی تأکیند داشنته و امکاننات الزم
جهت ارتباط جامع ،ام و کارا بی سیستمهای نرمافزاری درون و
برونسازمانی را دارد الیهها و اجنزای این معمناری شنامل الینه
پایگاه داده ،الیه منطق تجاری پایه ،الیه سنرویس ،الینه نمنای ،
ابزار موتنور فرآینند و ابنزار امنیتنی تعینی گردیند در خصنوص
معماری شبکه نیز هرچند در ابتدا ،معماری مبتنی بر شبکههنای
توزیع شده مورد تأیید قرار گرفته ،لیک در ادامه کار و با توجه به
محنندودیتهننای موجننود سننختافننزاری و پیچینندگیهننای
همسانسنازی اطالعنات ،در این تصنمیم تجدیندنظر و رویکنرد
نیمهمتمرکز مورد استفاده واقع شده است
سنننامانه بایننند دارای دو سنننرور مجنننزا بنننرای  Databaseو
 Applicationباشد ای سامانه بهصورت متمرکز استقرار یافتنه و
کاربران سامانه بر بستر شبکه امن و تحنت وب بنه این سنامانه
دسترسی دارند متولی ایجاد زیرساخت و اتصال رده ها بنه شنبکه
ام جهت بهره بنرداری از سنامانه نینز در جلسنات کارشناسنی و
تعامل با واحدهای باالدستی تعیی گردید زبان برنامه نویسی ای
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مدیریت امنیت نرم افزار نیز شامل طیف وسیعی از فعالیتهنا
مانند مدیریت کاربران و دسترسیها ،اسنتقرار و نگهنداری و نینز
نظارت ،شناسایی ،دفع و بازیابی حمله است []21
برای سیستمهای نرم افزاری بزرگ ،انتخاب زیرساخت مناسب
امری حیاتی است از سوی دیگر ،آسیب پذیری های شناخته شده
و الزامات امنیتی نیز تأثیر بسزایی در زیرساخت هنای منورد نیناز
برنامه نرمافزاری دارند ای بدان معناست که باید رویکرد جنامعی
را در مهندسی امنیت اتخاذ کرد در سازمان مورد مطالعه ،ازآنجنا
که تجمیع تمام اطالعنات لجسنتیکی سنازمان دفناعی در چننی
نرم افزاری ،دغدغه مدیران و کارشناسنان امنیتنی سنازمان منورد
مطالعه بوده ،ای موضوع به چال اصلی تیم اجرایی پروژه تبدیل
گردید در نهایت پنس از برگنزاری جلسنات کارشناسنی متعندد،
استاندارد امنیتی مورد پذیرش کارشناسان امنیت شبکه و نرمافزار
تهیه و مبنای کار تیم پروژه قرار گرفت در نهایت ،ای سامانه باید
مطننابق اسننتانداردهای امنیتننی تولینند شننده و بتواننند از مراجننع
تخصصی و آزمایشگاه های معتبر توافنق شنده ،مجوزهنای الزم را
کسب نماید

سامانه نیز  J2EEو بانک اطالعاتی سامانه ،تعیی شده است

 -5-5اولویتبندی تولید زیرسامانهها

 -6-0-5معماری امنیت نرمافزار

در ادامه با توجه به محدودیتهای موجود ،تصمیم بر ای شند تنا
تولید تعداد محدودی از زیرسامانهها در دسنتور کنار قنرار گینرد
سازمان لجستیک منورد مطالعنه در زمنان تولیند ننرمافنزار بایند
مأموریت خود را که پشتیبانی چابنک و بنرخط از مأمورینتهنای
محوله بنود ،انجنام منیداد از سنوی دیگنر ،تنیم پنروژه نیازمنند
مصاحبه های عمیق و جلسات متعندد بنا کارشناسنانی اسنت کنه
همزمان باید مأموریت اصلی خود را نیز انجنام دهنند همچننی ،
انجام همزمان طراحی و تولید زیرسامانههای متعندد توسنط تنیم
پروژه ،نیازمند حجم زیادی از نیروی انسانی متخصنص و توانمنند
است که عمالً در دسترس نخواهند بود از همه مهمتر ،یکپارچگی
زیرسامانه هنا در طراحنی و تولیند اسنت کنه بنا توجنه بنه تعندد
زیرسامانه ،مدیریت ای موضوع بهصورت همزمنان عمنالً از تنوان
تیم مجری خارج میشود بنابرای  ،باید تعداد محدودی زیرسامانه
مبنای تولید قرار گرفته و بعند از اسنتقرار زیرسنامانههنای فنو ،
مابقی زیرسامانهها نیز بر اساس اولویت در دستور کار قرار گیرند
در ای راستا ،با توجه به بررسنیهای صنورت گرفتنه توسنط تنیم
راهبنردی و اخنذ نظننرات خبرگنان و متخصصننان سنازمان مننورد
بررسی ،طراحی و تولید زیرسامانه اطالعات پایه بنه دلینل نقن
پایه ای آن در سامانه جامع و زیرسامانه مدیریت اموال بدلیل نق
محوری آن در سامانه جامع و نیز مسبو به سنابقه بنودن آن در
سازمان در اولویت اول قرار گرفت همچننی زیرسنامانه تنامی و
خرید بدلیل اهمیت آن در سازمان مورد نظر و با توجه بنه اینکنه
ای کارکرد ،فلسفه وجودی سازمانهای لجستیکی دفاعی اسنت،

استفاده گسترده از اینترننت در دهنه  ،7881چنال

جدیندی را

برای مهندسان نرم افزار ،در طراحی و پینادهسنازی سیسنتم هنای
ایم ایجاد کرد ای چال

در ابتدا ،موضوعاتی مانند رمزگذاری،

کنترل دسترسی ،ویروس ها و غینره را شنامل منیشند بننابرای
معماری امنیت ،از جنبههای مهم فرآیند مهندسی نرمافزار است و
مهندسان سیستم باید تهدیدات مهاجمان ،مدیریت دسترسی ها و
همچنی مشنکالت موجنود در رونند توسنعه را در نظنر بگیرنند
[ 31 ،31و  ]31اکثر حمالت خارجی بر زیرساختهنای سیسنتم
متمرکز هستند ،زینرا اجنزای زیرسناخت(منثالً مرورگرهنای وب)
کامالً مشخص و در دسترس بوده و مهاجمان به راحتی میتواننند
نقاط ضعف ای سیستمها را جستجو و سیستم را مورد حمله قرار
دهند باید توجه داشت که در عمل ،یک تمایز مهنم بنی امنینت
برنامننه و امنیننت زیرسنناخت وجننود دارد اوالً امنیننت برنامننه بننه
مهندسی نرم افزار مرتبط بوده و مهندسان باید اطمینان یابند کنه
سیستم برای مقاومت در برابنر حمنالت ،تنوان الزم را دارد دومناً
امنیت زیرساخت ها یک موضوع مدیریتی است که در آن مندیران
سیستم ،زیرساخت ها را برای مقاومت در برابر حمالت پیکربنندی
مننیکنننند آنهننا همچنننی باینند آسننیبپننذیریهننای امنیتننی
زیرساخت ها را که هنگام استفاده از نرمافنزار نماینان منیشنوند،
شناسایی و اصالح کنند
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در اولویت اول قرار گرفته و سایر زیرسامانهها در اولویتهای بعدی
قرار گرفتند

 -2-5تحلیل ،طراحی ،تولید و آزمون
در ای گام ،اقندامات اجراینی منورد نیناز در خصنوص تحلینل و
طراحی فرآیندها ،تولید و کدنویسی و آزمون نرم افزار به شرح زیر
انجام شده است:
 -1-2-5تحلیل و طراحی
از مهننمتننری گننامهننای تولینند نننرمافننزار ،اسننتخراج و تحلیننل
نیازمندیهای آن است مشتریان معموالً تصور مفهومی ،انتزاعی و
مبهمی از خواستههایشان دارند و بهدرستی نمنیداننند ننرمافنزار
مورد نظرشان چه کاری باید انجام دهد در ای مرحله نینازهنای
ناتمام ،پیچیده ،مبهم و حتی متضاد توسنط مهندسنان ننرمافنزار
منناهر شناسننایی مننیشننوند [ 31و  ]37نخسننت نیازمننندیهننای
عمومی از کاربران جمع آوری شده و دامنه توسعه و تولید نرمافزار
در حال تولید ،شناسایی و تحلیل و سنپس مسنتندات بنهصنورت
شفاف نوشته شد ای مستندات شامل نیازهنای کناربر ،نیازهنای
نرم افزار ،طراحی معماری ،طراحنی تفصنیلی ،راهنمنای کناربران،
آزمونها ،انتقال و سند نگهداری نرمافزار بود که در خنالل انجنام
پروژه تولید و در نهایت به سازمان تحویل داده میشود در ادامنه
توسط تیم پروژه ،روند تحلیل و طراحی فرآیندهای کاری به شرح
زیر مشخص و طبق آن اقدام گردید:
 -7مصاحبه با خبرگان و صاحبان کسبوکارها و فرآیندها
 -2استخراج مدل فرآیندی وضع موجود و توصیف فعالیتها
 -3دریافت تأییدیه مدل فرآیند کسبوکار از متولیان آنها
 -0طراحی مدل سیستمی هر فرآیند و توصیف آن
 -1دریافت تأییدیه مندل فرآینند سیسنتمی از متولینان هنر
فرآیند

کسب شده از فرآیندها توسط کاربر و صاحب کسنبوکنار (مندیر
کسبوکار) ،توسط کدنویسان تیم پروژه وارد فاز تولیند شنود در
ادامه ،احتماالً مشکالت و چال هایی به وجود آمده که پیشنرفت
پروژه را با کندی مواجه خواهد کرد با توجه به پیچیدگی موجود
در فرآیندها ،هم متولیان فرآینندها و هنم کارشناسنان تحلینل و
طراحی ،شناخت و در مناسنبی از کسنبوکارهنا ندارنند تنیم
نظارتی و راهبردی نیز انتظاراتی خواهند داشت که در اجرای کار،
آنها را برآورده شنده نخواهنند دیند از سنویی ،اسنناد تحلینل و
طراحی ارا ه شده توسط تیم پروژه ،صاحبان کسبوکار را نگنران
عدم پوش کامل نیازمندی های آنان خواهد کرد بننابرای  ،تنیم
راهبردی ،باید تصمیم بگیرد کنه افنراد متخصصنی بنه تنیمهنای
اجرایی اضافه شوند و برخی افراد دیگر نیز بنه تنیم پیگنری امنور
سامانه منتقل شوند
 -6-2-5آزمون نرمافزار
آزمون نرمافزار برای نشان دادن ای است که برنامه همان کاری را
که در نظر گرفته شده انجام منیدهند و نقنص برنامنه را قبنل از
استفاده مشخص میکند [ ]38آزمنون ننرم افنزار ،بنا اسنتفاده از
دادههای آزمایشی انجام شد و نتایج اجرای آزمایشی ازنظر خطنا،
ناهنجاری یا اطالعات مربوط به ویژگی های غیر عملکردی برنامنه
بررسننی گردینند فرآیننند آزمننون دارای دو هنندف مشننخص بننود:
 -7اعتبارسنجی نرم افزار که بنه توسنعهدهننده و مشنتری نشنان
میداد که ای نرمافزار نیازهای تحلیل شده را بنرآورده منیکنند
درواقع هدف ای بود که آیا نرم افزار بهدرستی تولید شنده اسنت
 -2صحهگذاری عملکرد که شامل موقعیت هایی است کنه در آن،
رفتار نرم افزار نادرست و نامطلوب ینا بنا مشخصنات آن مطابقنت
ندارد که نتیجه نقص نرم افزار اسنت آزمنای نقنص مربنوط بنه
ریشهیابی رفتار نامطلوب سیستم مانند خرابی سیسنتم ،تعنامالت
ناخواسته داخلی یا خارجی با سایر اجنزای منرتبط بنه ننرمافنزار،
محاسبات نادرست و خراب شدن دادهها است درواقع هدف این
بود که آیا نرمافزار تولید شده بهدرستی کار میکند

 -1استخراج و طراحی سرویسها
 -1طراحی فرمها و واسطهای کاربر
 -7دریافت تأییدیه فرمها و واسطهای کاربر از کاربران
 -8استخراج مدل داده
 -71تولید سند تحلیل و طراحی
 -77دریافت تأییدیه اسناد از صاحبان کسبوکار و فرآیندها
 -72تولید
بعنند از انجننام تحلیننل و طراحننی فرآیننندهای موجننود و
مستندسازی نیازهای کاربران و ذینفعان ،ابتدا ای مستندات باید
به رؤیت کاربران رسیده و بعند از اصنالح احتمنالی و تأییند فهنم

شکل ( :)6نمونهای از فرآیند آزمون نرمافزار []21

تحویلگیری فرآیندهای تولید شده باید به ای صورت انجنام
شود که پس از تولید هر فرآیند ،کارشناسان در محنیط خنود بنا
اطالعات آزمایشی و غیرواقعی ،به آزمون آن فرآیند اقدام نماینند
پس از رفع اشکاالت احتمالی ،نسخه به محیط پی بینی شده در
سازمان دفاعی منتقل تنا کارشناسنان متنولی هنر کسنبوکنار و
فرآیند ،با اطالعات واقعی نرمافزار را آزمون نماینند بعند از انجنام
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موارد فو  ،خطاهای احتمالی کشف و برطنرف شنده و ننرمافنزار
آماده انتقال به سرورهای آزمایشی خواهد گردید

جدول ( :)1استانداردهای محصولی و فرآیندی []21

برخی استانداردهای

برخی استانداردهای

فرآیندی

محصولی

روند بررسی طرح

فرم بررسی طرح

"باکیفیت" بودن محصول نهایی است مفهوم کیفیت یک مفهنوم

روند پذیرش کدهای جدید

ساختار مستندسازی

روند انتشار نسخه

قالب سرآیند روش

کلی و نسبی است و همه معتقدند که کیفیت تولیند بنه طراحنی

روند تصویب طرح پروژه

سبک برنامهنویسی جاوا

خوب بستگی دارد برای دستیابی به یک محصول با کیفیت بناال،

روند کنترل فرآیند تغییرات

قالب طرح پروژه

استانداردهای باالیی الزم است و برای دستیابی به اسنتانداردهای

روند و مراحل آزمون

فرم درخواست تغییرات

 -6-2-5کنترل کیفیت نرمافزار
یکننی از اهننداف فرآیننند طراحننی و تولینند نننرمافننزار" ،خننوب" و

باالی کیفیت در طراحنی ،بایند بنه دنبنال اسنتانداردهای بناالی
کیفیت در فرآیند طراحی بود نکته دیگر اینکه ،کیفینت طراحنی
بهتنهایی کفایت نمیکند و ای کیفیت بایند در تولیند نینز ادامنه
یابد در غیر ای صورت ،یک برنامه ممک است نیازهای مشخص
شننده را بننهخننوبی بننرآورده کننند ،امننا سنناختار داخلننی آن ،از
سازمانیافتگی الزم برخوردار نباشند کنه درنتیجنه فاقند کیفینت
طراحی خواهد بود به همی ترتیب ،ساختار ینک برنامنه ممکن
است بسیار خوب باشد ،درحالیکه عملکرد آن در زمان اجرا ،فاقد
کیفیت است [ ]21با توجه به موارد فو  ،تنیم مندیریت کیفینت
باید بررسی کند که آیا ای نرم افزار با توجه به هندف منوردنظر و
انتظارات ذینفعان ،مناسب است یا خیر ای شامل پاسخگویی بنه
سؤاالتی در مورد خصوصیات نرمافزار شامل موارد زیر است:

هرچند ،مراحل الزم برای اطمینان از کیفیت محصول تولیند
شده و عملکرد درست آن ،توسط کارشناسان انجام میشنود؛ امنا
به منظور اطمینان بیشتر و نظارت بر انجام فرآیندهای پی بیننی
شده ،الزم است واحدی به ننام کنتنرل کیفینت ایجناد شنود کنه
وظیفه آن ،انجام اقدامات فو بهصورت سازمانیافته و ساختارمند
و پیگیننری اصننالح روشهننای موجننود بننرای اطمینننان از تولینند
محصول باکیفینت باشند این واحند وظیفنه دارد تنا بنهصنورت
سیستمی ،فرآیندهای طی شده از زمان تحلیل و طراحی تا انتهنا
را بر اساس چکلیستهای از قبل طراحی شده کنتنرل نمنوده و
در نهایت از صحت عملکرد ،رعاینت اسنتانداردها و در محصنول
نهایی مطمئ شود تا مجنوز نصنب آزمایشنی توسنط این واحند
صادر گردد

 -7آیا استانداردهای برنامهنویسی و مستندسازی در روند توسنعه

 -0-2-5یکپارچگی

رعایت شده است؟

با پیاده سنازی سنامانه نیناز اسنت تصنمیمات ،تقسنیم وظنایف و
اقداماتی برای ورود ،اصالح و مدیریت اطالعات پایه سامانه تعیی
شده و اقداماتی برای حفظ یکپارچگی سامانه برای اضنافه شندن
زیرسامانه های بعدی انجام گیرد لذا باید مسنئولی زیرسنامانههنا
نسبت به طراحی و تولید فرآیندهای خود اقدام نمایند و واحندی
از سننازمان دفنناعی نیننز مسننئولیت نظننارت و کنتننرل بننر تحقننق
یکپارچگی زیرسامانهها و تعامالت منطقی بی آنهنا را عهندهدار
شود در ادامه ،موارد زیر برای تحقق یکپارچگی بهعنوان مبنا قرار
گیرد:

 -2آیا نرمافزار بهدرستی آزمای

شده است؟

 -3آیا نرمافزار قابلیت ای را دارد که مورد استفاده قرار گیرد؟
 -0آیا عملکرد نرمافزار برای استفاده کاربران قابل قبول است؟
 -1آیا نرمافزار قابل استفاده است و در عمل جواب میدهد؟
 -1آیا نرمافزار بهخوبی ساختاریافته و قابل فهم است؟
برای اطمینان از کیفیت نرمافنزار منیتنوان از اسنتانداردهای
موجود در ای زمینه بهره برد ،چراکه استانداردهای نرمافزار نق
بسننیار مهمننی در منندیریت کیفیننت نننرمافننزار دارننند برخننی از
استانداردهای حوزه نرمافزار شنامل ،NATO ،BSI ،ANSI ،DOD
 IEC61508 ،IEEEو میباشنند کنه در دو دسنته محصنولی 7و
فرآیندی 2ارا ه میشوند[]21
Product standards
Process standards

1
2

 یکپارچهسازی فرآیندهای کاری و عملکرد زیرسنامانههنا وایجاد تعامالت منطقی بی آنها :در حوزههایی کنه ینک فرآینند
صرفاً در یک زیرسامانه جای دارد و تعاملی با سنایر زیرسنامانههنا
ندارد ،توسط مسئول زیرسامانه به تیم پروژه اعالم و تولیند شنود
اما در خصوص فرآیندهای مشتر  ،واحد مربوطه ،نظنر نهنایی را
پس از اخذ نظرات زیرسامانههای مربوطه اعالم نماید
 طراحی سرویسها و فرآیندهای یکپارچه جهت جلنوگیریاز اجرای فرآیندهای تکراری
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 طراحننی و ایجنناد بانننک اطالعنناتی یکپارچننه ،سننازگار و بنندونافزونگی از دادههای زیرسامانههنا بنه منظنور جلنوگیری از تولیند
دادههای تکراری
 استانداردسنازی مسنیرها و سننطوح دسترسنی بنه داده ،واسننطکاربری ،مفاهیم واژهها ،7محیط توسعه و پینادهسنازی ،روالهنای
مشتر و
 قابلیت تولید گزارشهای کالن مدیریتی و یکپارچهدر ای خصوص ،مفاهیم یکپارچگی در سامانه جامع و نینز سنند
تعامالت و ارتباطات واحدهای کاری (زیرسامانه هنا) تعینی و بنه
تمامی زیرسامانهها و ازجمله تیم پروژه ابالغ گنردد تنا در تمنامی
مراحل طراحی ،تحلیل ،تولید و مبنا قرار گیرد

 -1-5استقرار موقت
بعد از انجام مراحل فو و آمادهسازی نسخه آزمایشی نرمافنزار از
سوی تیم پروژه ،باید ای نرم افزار بر روی سرورهای مناسب نصب
و استقرار یابد در مراحل اولیه پروژه فنو و ازآنجناییکنه حجنم
داده و تعدد زیرسامانه وجود ندارد و از همنه مهنمتنر تسنریع در
استقرار سامانهها ،اشکالی ندارد که ای اقدامات مستقیماً بنر روی
سرور اصلی انجام شود اما در ادامه با توجه به بزرگ شدن سامانه
و حجم اطالعات موجود در آن از یکسو و همچننی جلنوگیری از
اختالل در اجرای مأمورینتهنا ی در حنال اجنرا از سنوی دیگنر،
بهمنظور جلوگیری از ورود آسیب به سامانه اصلی و اطالعنات آن،
با افزای و ارتقای زیرساختهای سختافنزاری ،بایند سنرورهای
جداگانه ای برای آزمون اولیه تغییرات و موارد جدید و نیز آموزش
کاربران ایجاد گردد امروزه و بر اساس تجارب کسنب شنده ،سنه
سرور فیزیکنی مجنزا بنرای آزمنون و تسنت ،آمنوزش و عملینات
پیشنهاد میشود
 -6-5بررسی و رفع خطاهای احتمالی
بعد از استقرار نسخه جدید بنر روی سنرور تسنتی ،بایند آخنری
تغییرات به اطالع صاحبان زیرسامانه رسیده و بعد از بررسی موارد
و اطمینننان از فقنندان اشننکاالت منطقننی و عنندم تننداخل اجننزای
نرمافزار باهم ،موارد اشکال و تداخالت احتمالی به تیم پروژه اعالم
شود از سوی دیگر ،با نصب نسخه تستی ،احتمال وجود اشکاالت
سخت افزاری و زیرساختی نیز وجود دارد در این منوارد ،بایند از
کارشناسان نرم افزار ،سنختافنزار ،زیرسناخت و حتنی مشناوری
بیرونی برای رفع اشکاالت به وجود آمده استفاده شنود تنا نسنخه
تولید شده برای انتقال به سرور عملیاتی مورد تأییند نهنایی قنرار
گیرد درنهایت ،تأییدیه انتقال به سرور عملیاتی صادر و انتقنال از
سرور تستی به سرور عملیاتی انجام میشود
Data Dictionary

1

 -6-5زمینهسازی و آمادگی کارکنان
از زمان شروع تحلیل و طراحی زیرسامانههنای اولوینتدار جهنت
تولید؛ مدیران عالی و ارشد سازمان دفاعی مورد مطالعه بهصنورت
مکتوب و در جلسات حضوری؛ از شنروع پنروژه ،دالینل ،مننافع و
مزایای آن و به تمام مدیران و کارشناسان زیرمجموعه در سنتاد
و واحدهای اجرایی اطالعرسانی نمودنند بنه صنورت همزمنان ،از
ابزارهننای تشننویقی نیننز بننرای همننراهسننازی کارکنننان و منندیران
زیرسامانهها استفاده شده است از طرف دیگنر ،بنهمنرور شنرایط
برای عملیاتیسازی سامانه مهیا میشود اما مشکالتی وجنود دارد
که باعث میشود صاحبان کسبوکنار در عملیناتیسنازی سنامانه
جدید تعلل نمایند
وجود سامانههای قبلی در برخی از کسبوکارها و خو گرفت
کاربران به آن ،جدید بودن طراحی و ظاهر سامانه جدید و ناآشننا
بودن برای کاربران ،وجود برخی مشکالت در کارکرد سامانه جدید
و عدم اطمینان صاحبان کسبوکار بنه آن ،مقاومنت سنازمانی در
مقابل تغییر ،ترس و نگرانی ناشنی از اسنتفاده سنامانه در محنیط
عملیاتی سازمان ،ازجمله منواردی هسنتند کنه باعنث تنأخیر در
عملیناتی شندن برخنی زیرسننامانههنا در سنازمان منورد بررسننی
میشود برای مقابله با ای مقاومتهنا ،ابتندا روش منوازی بنرای
پیاده سازی سامانه جدید مطرح شده بدی ترتیب که سامانه قبلی
مبنای کار باشد ،لیک در کنار آن سامانه جدید نیز پینادهسنازی
گردد اما به دلیل اتکای کاربران بنه سنامانه جناری اسنتقبالی در
سامانه جدید انجام نشد و عمالً منورد اسنتفاده قنرار نمنیگینرد
درنهایت با بررسی و پذیرش مخناطرات از سنوی بناالتری مقنام
سازمانی ،باید دو اقدام انجام شود ابتندا بنا ابنالغ اینکنه هرگوننه
توزیع و واگذاری کاال و خدمات به واحدهای تابعه ،تنها و تنهنا از
طریق ای زیرسامانه امکان پذیر خواهد بود ،کاربران عمالً مجبنور
به استفاده از ای زیرسامانه خواهند شد اقدام بعدی نیز ای است
که سامانه قبلی از مدار خارج و پشتیبانی از آن متوقنف و سنامانه
جدید مبنای کار قرار گیرد با ای دو اقدام که البته باید با تندابیر
ویژهای همراه باشد ،عمالً دیگر راهی برای برگشت به عقب وجود
نداشننته و سننامانههننای تولیدشننده بننهطننور واقعننی عملینناتی
خواهد گردید

 -11-5آزمون محدود
بعدازاینکه زیرسامانه تولید شده بر روی سرور تستی استقرار یافت
و تمامی اشکاالت نرم افزاری ،سختافزاری و زیرساختی احتمنالی
برطرف گردید ،نوبت به آزمون توسط واحدهای کناربر منیرسند
برای ای کار ،ابتندا بایند تعندادی از واحندهنای منتخنب کنه از
کاربران باانگیزه و متخصص برخوردارند ،از قبنل منورد شناسنایی
قرار گرفته و هماهنگی الزم با آنها انجام گیرد افراد مربوطه نینز
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آموزشهای الزم را بهصورت اختصاصی طی نموده که ای موضوع
در زمینهسازی و ایجاد انگیزه در دیگر کارکنان نینز بسنیار منؤثر
است در سازمان مورد بررسی ،سناریوی آزمون محدود ننرمافنزار
بدی صورت تعیی گردیده که در هر مرحله و بعدازاینکه نسنخه
آماده شده و به استقرار کامل رسید ،از افراد و واحندهای از قبنل
تعیی شده ،خواسته شود نسبت به ورود اطالعات واقعی اقدام تنا
بهصورت دقیق ،عملکرد زیرسامانه تولید شده از لحاظ منطقی و
مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت ،بر اساس نظرات آنها بتنوان
نسخه عملیاتی نهایی را با کمتری ایرادات و اشکاالت آماده نمود
همچنی در برخی منوارد و بنا توجنه بنه ننرمافزارهنای موجنود،
اطالعاتی وجنود دارد کنه بایند در سنامانه جدیند وارد شنوند در
همی گام ،کانورت اطالعات نیز انجام و در زیرسنامانه جدیند در
دسترس کاربران قرار میگیرد

 -11-5استقرار نهایی
در ای گام ،باید چندی اقدام صورت گیرد بعد از انتقنال نسنخه
نهننایی بننه سننرورهای عملینناتی ،نوبننت بننه اسننتفاده عملینناتی از
زیرسامانه میرسد هم زمان با نسخهگذاری زیرسنامانه نهنایی بنر
روی سرورهای عملیاتی ،باید مکاتبات و ابالغیات الزم جهت اعالم
زمنان و شنرایط الزامننی شنروع بکنار رسننمی سنامانه بنه تمننامی
واحدهای تابعه اعالم گیرد همچنی اعالم شود که م بعد تمامی
تعامالت و انجام امور لجستیک منوط به انجام آن در بستر سامانه
جامع خواهد بود برای تأکید بیشتر ،میزان بهرهبرداری از سنامانه
به عنوان یکی از مؤلفههای مؤثر در ارزیابی عملکرد واحدهنا قنرار
خواهد گرفت که بهصورت سهماهنه ارزینابی و بنه اطنالع مراجنع
مربوطه ازجمله مدیران واحدها منیرسنید و بسنیار در گسنترش
بهرهبرداری از سامانه مؤثر خواهد بود
 -16-5آموزش
آموزش نرمافزار یکی از گامهنای بسنیار مهمنی اسنت کنه اغلنب
اهمیت آنرا بهدرستی در نمیکنند از سوی دیگر ،افراد سازمان
معموالً در برابر تغییرات مقاومت نشان می دهند و از مناجراجویی
در محیط ناآشنا اجتناب می کنند ،بنرای همنی در فناز اسنتقرار
خیلی مهم است کنه آمنوزش هنای الزم بنرای کناربران گذاشنته
شود[ ]31یکی از مهم تری اقدامات برای عملیاتیسنازی سنامانه
جدید در گستره سازمان ،آموزش سامانه جدید به کاربران اسنت
به همی منظور ،بایند ینک برنامنهرینزی فشنرده بنرای آمنوزش
کاربران انجام شود در سطح اول ،کارشناسنان تنیم پنروژه ،افنراد
معرفی شده از سنوی سنازمان و همچننی ادمنی زیرسنامانههنا
آموزش دیده و در سطوح بعدی نیز ،مسنئولیت آمنوزش کناربران
واحدها را ادمی هر سامانه به عهده گیرد بهای ترتیب بنهصنورت
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مستمر همه کناربران واحندها ،آمنوزش الزم را دریافنت نمنوده و
آماده بهرهبرداری از سامانه میشوند

 -16-5پشتیبانی ،بهبود و توسعه
بهبود و ارتقای نرم افزاری ممک است مدت خیلنی زینادی حتنی
بیشتر از زمان اولیه تولید نرمافزار طول بکشد در ای مرحله گاهاً
ممک است کدهای برنامهنویسی تازهای که در طراحی اصلی نینز
دیده نشده ،اضافه شود تا مسا ل و مشکالت دیدهنشده حل شوند
یا ممک است کناربر درخواسنت جدیند دیگنری داشنته باشند و
برنامه نویسی های تازه ای برای برآورده کردن نیازهای جدید انجام
گیرد در ادامه و بعد از اسنتقرار زیرسنامانههنای جدیند ،طبیعتناً
سامانه جدید اشکاالتی خواهد داشت که بنهمنرور خنود را نشنان
می دهد و باعث اختالل در کار خواهند بنود لنذا الزم اسنت تنیم
پشتیبانی با جدیت بیشتری نسبت بنه شناسنایی ،تحلینل و رفنع
ایرادات و پایدار نمودن سامانه اقدام نمایند در ای مرحلنه بنرای
رفع سریع مشنکالت و پایندار شندن سنامانه ،بایند تیمنی بنرای
پشننتیبانی مننؤثر در محننل سننازمان مسننتقر شننده و بننا همراهننی
کارشناسان مرکز رایانه سنازمان ،بنه پشنتیبانی و رفنع مشنکالت
سامانه بپردازند ارتباط ردهها و اعنالم مشنکالت سنامانه در این
مرحله ،از طرینق مرکنز تماسنی خواهند بنود کنه ایجناد شنده و
کارشناسان پنروژه و مرکنز یاراننه سنازمان منورد مطالعنه در آن
مستقر خواهند بودند ای موضوع نیز باعث قوت قلب کناربران در
خصوص پشتیبانی از سامانه و رفع سریع مشکالت خواهد بود
با اتمام زمان گارانتی زیرسامانه ها ،مفهومی جدید در سنامانه
جامع تحت عنوان «پشتیبانی سامانه» شکل میگیرد با توجه بنه
گستردگی ،پراکندگی ،تعداد زیاد کاربران و برخط بنودن سنامانه،
الزم است ای سامانه بهصورت لحظهای پشتیبانی شود تا اختاللی
در مأموریتهای لجستیک ایجاد نشنود بنه همنی منظنور ،بایند
سازوکاری در مجموعه لجستیک سازمان موردنظر ایجاد گردد تنا
بتوان بهصنورت دسنتهبنندیشنده و منؤثر ،مشنکالت کناربران را
دریافت ،بررسی و توسط کارشناسان مرتبط پاسن داد از طرفنی
بهواسطه نوپا بودن سنامانه ،تعنداد منوارد ارسنالی احتمناالً زیناد
خواهد بود ای درخواستها مربوط به موضوعات مختلفنی اسنت
که رواننه شندن همنه آن هنا بنه تنیم پنروژه ،موجنب تنأخیر در
پاسخگویی و اختالل در روند تولید و توسعه سامانه نیز منیشنود
به همی دلیل پس از توسعه فرم اعالم اشکاالت در سنامانه ،بایند
مسیر پاسخگویی به اشکاالت ارسالی به ای صورت مشخص گردد
که ابتدا ادمی هر سامانه ،درخواستها را مشاهده و بررسی نماید
مواردی که مربوط به مشکالت کاربری ،آمنوزش و ینا قابنل حنل
توسط خود ادمی باشد ،پاس داده شده و منواردی کنه خنارج از
حیطه ایشان باشد ،به مرکز رایانه مستقر در محل سازمان ارجناع
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شود مرکز فو نیز موارد ارجاع شده را بررسی و بخشی از آنهنا
که با دان موجود در ای مرکز قابل انجام باشد ،را انجنام داده و
مواردی که نیاز به تغییر در کد برنامه دارد ینا بررسنی و رفنع آن
دارای پیچیدگیهای بیشتر است ،به کارشناسان پروژه ارجاع دهد
تا بررسی و حل نمایند ای کار با هدف بلندمدت مبنی بر تقویت
بعد فنی مرکز یارانه در پشتیبانی از سامانه و کاه حجم کناری
تیم پروژه برای پرداخت به پیشبرد برنامنههنای تولیند و توسنعه
سامانه نیز مطابقت دارد

 -10-5گزارشهای مدیریتی
یکی از اهداف اولیه از تولید سامانه مذکور ،اخذ گزارشهای کالن
مدیریتی جهت تصمیمسازی و تصمیمگیری و درنتیجه مندیریت

لجستیک برای مدیران ارشند و عنالی سنازمان خواهند بنود بنا
عملیاتی شدن و ثبت داده در سامانهها ،ای قابلیت که از دادههای
موجود در سامانه گزارش هنای کنالن و مندیریتی اسنتخراج و در
اختیار مدیران ارشد سازمان قرار گیرد ،به وجود خواهد آمند بنه
همی دلیل باید پس از بررسیها و تحقیقنات انجنام شنده و نینز
اسننتعالم بننهعمننلآمننده از مراجننع تخصصننی و امنیتننی ،مراجننع
باالدستی در سازمان دفاعی و نیز نظرات کارشناسی تنیم پنروژه،
ابزار مناسب انتخاب و گزارشهای طراحیشده در ای حوزه انجام
گیرد محصنول منورد انتظنار داشنبوردها و گنزارش هنای کنالن
مدیریتی و منعطف خواهد بود که در اختیار مدیران ارشد و عالی
قرار گرفته و ایشان را در تصمیمگیری یاری منینمایند برخنی از

ای گزارشهای در زیر ارا ه گردیده است:

شکل ( :)0نمونهای از گزارشهای مدیریتی و کالن سامانه
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ادامه شکل ( :)0نمونهای از گزارشهای مدیریتی و کالن سامانه

 -2یافتهها و نتایج حاصل از سامانه
سامانه جامع در سازمان دفاعی مورد مطالعه ،پس از یک دهه کار
و تالش بیوقفه و بیشا به مجموعه کارکنان و مدیران در تمنامی
واحدهای ستادی و اجراینی و کارشناسنان تنیم پنروژه؛ طراحنی،
تولید و استقرار یافته و امروزه در بی

از چند هزار نقطه و بنی

از چندی هزار کاربر در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی در
فعالیتها و کارکردهای مختلف لجستیک بهصورت برخط در حال
بهرهبرداری می باشد ای سامانه دستاوردهای فراوانی برای تمامی

کاربران و نیز چال هایی به همراه داشته که به برخی از مهمتری
آنها اشاره میشود:

 -1-2مزایا و منافع
 -1-1-2سرعت بیشتر
نتایجی از قبیل حذف فرآیندها و فعالینت هنای تکنراری ،کناه
فاصله بی سطوح سازمان ،کشف مغایرتهنای حسابرسنی امنوال
بهصورت دقیق و سریع ،تسهیل و تسریع در ثبت و جابجایی اقالم
از طریق ابزارهای جانبی از قبیل بارکد خوان ،دستیابی سریع بنه
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آخری آمار و اطالعات موجودی ها و تصمیمگیری دقیق و سریع،
اطالع سریع از آمنار و اطالعنات اقنالم بالاسنتفاده و مرجنوعی و
درنتیجه تسریع و تدقیق در تصمیمگینری ،گنزارشهنای متننوع،
تسهیل و تسریع در فرآیند تقاضا و عرضه و که همه ای ها منجر
به تسریع در فرآیند آمادرسانی و درنتیجه ارتقنای رضنایتمنندی
کارکنان ،کاربران و فرماندهان و مدیران شده است
 -6-1-2قابلیت اطمینان باالتر
در راستای خودکارسازی عملیات ذخیرهسازی ،با استفاده از ابنزار
مناسب از قبیل آر اف آی دی و با ثبت و ردیابی اطالعات ،امکنان
انتخاب محصوالت ،بسنتهبنندی ،حمنلونقنل و کنارایی را بهبنود
بخشید از سوی دیگنر ،این موضنوع بنه تمنامی افنراد از جملنه
کارکنان انبار کمک میکند تا سرعت و قابلیت اطمینان در توزیع
و ارسال را بهبود بخشند و باعنث کناه صندمات و تنا خینرات
شوند
 -6-1-2هزینه عملیاتی پایین
در سیستم های قبلی ،اطالعات واقعی در مورد موجنودی انبارهنا،
غالباً نادرست و پرهزینه به دست میآمند بنا اسنتفاده از سنامانه
جدید ،فرصتی برای واحدها فنراهم شند تنا بنر تعنداد موجنودی
کاالها ،ناوگان حملونقل ،مسیرها و نظارت کنند ای سامانه ،به
سازمان و کارکنان ای امکان را میدهد تا قبل از اینکه موجنودی
کاال به اتمام برسد ،فرآیند سفارش را آغاز و هزیننههنای کمبنود
کاال را به حداقل برسانند همچنی  ،میزان موجودیها ،تاری های
تولید و انقضاء در سامانه جدیند قابلینت کنتنرل و گنزارشدهنی
بهتری دارند که به کاه هزیننههنای موجنودی منجنر خواهند
گردید دسترسی و امکنان گنزارش گینری از موجنودی انبارهنای
تمننامی واحنندهننا و مصننرفکنننندگان؛ اطالعننات کنناملی دربنناره
موجودی ،تاری انقضاء و غیره را بنرای مندیران عنالی لجسنتیک
فراهم میآورد تا با دسترسی به اطالعات واقعی مصرفکننندگان،
با بهتری روش نسبت مدیریت موجودیها ،سفارشهای ،ارسنال،
خرید بهموقع و به قیمت مناسب و اقدام نمایند
-0-1-2ارتقای بهرهوری
عملیات حملونقل نیازمند همکاری و تعامل بسنیاری از اجنزاء از
قبیننل اپراتورهننای پایانننه ،شننرکتهننای حمننلونقننل ،انبننارداران،
رانندگان ،گروههای تخلیه و بارگیری و غیره بوده کنه انجنام این
فعالیتها بهصورت سنتی و کاغذی (از قبیل صدور بارنامه ،حواله،
برگه اعزام و غیره) ،معمنوالً تأخیرهنای طنوالنی و نامشخصنی را
بهدنبال خواهد داشت در ای روش ،فرآیندها دیجیتنالی شنده و
تمام تراکن ها قابلردیابی هستند موارد دیگری از قبیل ثبنت و
رصد کلیه مراحل خرید از صدور دستور خرید تا تنأمی  ،ارسنال،
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تحویل کاال و تسویهحساب ،دسترسی بنه اطالعنات زیرسناخت از
آشپزخانهها ،انبارها ،کارکنان ،مهارت ها ،پارکینگ ها ،پایانههنا و
نیز در ارتقای بهرهوری تأثیر بسزایی داشته و دارند
 -5-1-2پاسخگویی سریع و مطمئن
با دسترسی سنریع بنه آمارواطالعنات دقینق و بنهروز از امنوال و
موجودی های تمام واحدها و انبارهای مرکزی ،امکان پاسنخگویی
به تقاضا از نزدیکتری محل بهوجود میآید همچننی منیتنوان
برنامهریزی دقیق تری برای ارا ه کاال و خدمات تهیه و اجرا نمنود
همه ای موارد منجر به پاسخگویی سریع و مطمئ به تقاضناها و
رضایتمندی کارکنان و مدیران شده است
 -2-1-2ردگیری و ردیابی
هرچند در لجستیک؛ شناسایی ،پای و رهگیری عملیات و کاالها
در طول زنجیره بسیار پرهزینه و زمانبر است ،لیک ای موضنوع
برای کاالهای گرانقیمت و اقالم نظنامی بسنیار مهنم و حتنی در
برخی موارد ضروری است ردگیری و ردیابی کاالهای گرانقیمت
از قبیل انواع خودرو و و نیز کاالهای نظامی از قبیل انواع سنالح
و جنگافزار از زمنان ورود بنه سنازمان تنا زمنانی کنه بنه دلینل
فرسننودگی ،حادثننه ،تغییننر فننناوری و در سننازمان و واحنندهای
مختلف مورد استفاده قرار میگیرند ،وجود دارد کنه بنه تصنمیم-
گیری دقیقتر برای ای کاالها میانجامد همچنی با ایجاد امکان
رصد خودروها ،امکان رصد محمولهها در حی حملونقل نینز بنه
وجود آمده است
 -1-1-2کاهش ضایعات
امروزه در سازمان مورد مطالعه ،امکان نظارت بر کاالها و خدمات
از راه دور ایجاد شده است با تجزیهوتحلیل دادهها ،مدیران منی-
توانند بهتری تصمیم را اتخاذ نموده و درنتیجه خریدهای مازاد و
نهایتاً ،ضایعات را به حداقل کاه داده و میزان بهنرهوری مننابع
اعتباری را ارتقاء دهند
-6-1-2کاهش حملونقل
با به اشترا گذاری اطالعات سفر و دسترسی آزاد به آن در بستر
نرمافزار ،امکان ردیابی و رهگیری وسایل نقلیه و متقاضیان فنراهم
شده و یک سیستم کششی به وجود میآید که میتواند در زمنان
واقعی ،نیازهای متقاضیان را برطرف سنازد و محبوبینت بیشنتری
کسب نماید باای حال ،اگر متقاضیان بتوانند برنامنه سنفر کامنل
خود را با ارا هدهنده خدمات لجستیکی به اشترا بگذارنند ،این
امکان نیز وجود دارد تا بتوان در مناسبتری زمان و مکان نسبت
به تحویل سفارشهای مشتریان اقندام نمنود در این صنورت بنا
کمتننری تعننداد خننودرو ،بیشننتری میننزان بننار بننرای متقاضننیان
حمل میشود

مدیریت دانش طراحی و استقرار سامانه جامع لجستیک در یک سازمان دفاعی؛ احمد بیطرف و امیر دروگری

 -6-2چالشها و راهحلها
همانند سایر پروژههنا؛ در حنی طراحنی ،تولیند ،پینادهسنازی و
پشتیبانی از سامانه مورد نظر در سازمان مورد مطالعنه اشنکاالت،
چال ها و معضالت متعددی بنه وجنود آمند کنه بنا اسنتفاده از
جلسات کارشناسی و مدیریتی متعدد برای آنها ،تنالش شند تنا
بهتری تصمیم برای گذر از چال ها و بحران به وجود آمده اتخاذ
گردد در ادامه برخی از مهمتری ای موارد ارا ه میشود:
 -1-6-2حمایت و صبوری مدیران عالی و ارشد
اجرای هر کار تحولی در سازمانها بنهخصنوص در سنازمانهنای
بزرگ ،نیازمند حمایت مدیران عالی و ارشد آن سازمان میباشند
پروژه طراحی ،تولید و پیاده سازی سامانه جامع نیز از این گنروه
امور بوده است که بدون حمایت و صبوری مدبرانه مدیران عالی و
ارشد سازمان در مرحله اجرا با مشکل مواجه و حتی در بسنیاری
از موارد پروژه را با شکست روبرو میکند لذا برای انجام کارهنای
مشابه ،یکی از کارهای ضروری جلب حمایت مدیران عالی و ارشد
و آمننادهسننازی ایشننان بننرای دریافننت حجننم بنناالی اعتراضننات و
مشکالت ناشی از اجرای کار میباشد هرگونه تصنمیم شنتابزده
ناشی از اعتراضات و مشکالت حاصله در حی کار ،میتواند رونند
روبهجلوی کار را مختل و حتی متوقف نماید
 -6-6-2چارچوبها و محدوده کاری
برای طراحی ،تولید و پیادهسازی سامانههنای بنزرگ بنهوینژه در
حوزههایی که قبالً تجربه استفاده و بهنرهبنرداری از سنامانههنای
نرم افزاری را نداشتهاند ،نمیتوان انتظار داشت در ابتدای راه تمام
جز یات ،قابلیتها ،فرمهنا و گنزارشهنای آن شنفاف و مشنخص
باشد معموالً سامانههای در ای حجم ،توسط افنراد مختلنف و در
حوزههای مختلف تحلیل و طراحنی منیشنود چراکنه هنر حنوزه
کاری ،یک صاحب کسبوکار دارد و ای باعنث ابهنام بنرای همنه
مدیران و کاربران میشود ای مبهم بودن انتهای کار ،نباید منجر
به بیراهه رفنت و حرکنت بندون آگناهی و برنامنه بشنود بنرای
مدیریت ای مسئله ،الزم است از ابتدا ،چارچوبهای کالن و کلی
سننامانه مشننخص شننود الزم اسننت ابتنندا بننهصننورت کلننی،
زیرسامانههای سامانه ،فرآیندهای اصلی ،خروجی ها ،گزارش هنای
اصلی و مورد انتظار تعیی شوند ای اطالعنات بایند در طراحنی
سامانه ،پایگاه داده ،تعیی اطالعات پایه کلی سامانه مورد استفاده
قرار گیرد قابلیت ها ،امکانات و سنایر جزیینات سنامانه نینز بایند
بهمرور تکمیل و کامل شود
 -6-6-2یکپارچگی سامانه
یکی از مهمتری موارد در طراحی ،تولید و پیادهسازی سامانههای
بزرگ و پیچیده  ،مدیریت یکپارچگیهاست در غیر این صنورت،
در انتهای کار مجموعهای از سامانهها تولید میشوند که فقنط در
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کنار هم قرار گرفتهاند بدون اینکنه دارای ارتبناطی بناهم باشنند
انجام متمرکز پروژه توسط یک گروه نینز بنه دلینل وسنعت کنار
امکانپذیر نمیباشد برای ای کار باید در سازمان منورد مطالعنه،
فرد یا افراد متخصصی برای ای کار تعیی شوند تا تمام اقندامات
را رصد و از حیث یکپنارچگی منورد بررسنی دقینق قنرار دهنند
بدیهی است صاحبان زیرسامانهها نیز کنار تخصصنی خودشنان را
مدیریت کرده و درنتیجه پیشرفت پروژه نیز تسریع میگردد
-0-6-2تعیین متولی ،ادمین یا پشتیبان
در طراحی ،تولید و پیادهسازی سامانههای بزرگ و پیچیدهای که
متشکل از زیرسامانههای مختلف و بزرگ میباشند ،الزم است در
هر زیرسامانه(واحد سازمانی) یک نفر بهصنورت مسنتقیم متنولی
پیگیری و ایفای نق مدیریت امور زیرسامانه باشد ای فرد بایند
مسلط به کسبوکارهای زیرسامانه متبوع خوی بوده و در تمنام
جلسات تحلیل و طراحی زیرسامانه حضور داشته باشد در ضم ،
طراحی دسترسیها و گروههای کاربری ،اعطای آنها به کناربران،
اولی پاسخگو به مشنکالت کناربران زیرسنامانه ،ارجناع بنه تنیم
پشتیبانی و پیگینری حنل مشنکالت ،شناسنایی نیازمنندیهنای
توسنعه و نقننایص زیرسننامانه و بخشنی از وظننایف این شننخص
می باشد فقدان ادمی مک است در مراحل تولید و پینادهسنازی
منجر به انجام نشدن بسیاری از کارهنای ضنروری تولیند سنامانه
شود که نیاز به پیگیری مکرر دارد
-5-6-2ایفای نقش مستقیم مسئول واحد
عالوه بر تصدی پشتیبانی و مدیریت توسط یکی از کارکنان واحد
سازمانی هر زیرسامانه بنهعننوان ادمنی  ،الزم اسنت مسنئول آن
مجموعه نیز به صنورت مسنتقیم مسنئولیت راهبنری ،پیگینری و
نظارت بر طراحی ،تولید و پیادهسازی زیرسامانه را به عهده گیرد
ایفای نق مسئول واحد سازمانی ،تضمی کننده تولید صنحیح و
اجرای زیرسامانه خواهد بود
 -2-6-2نگهداری ،توسعه و پشتیبانی
سامانههای نرمافزاری بهمثابه یک موجنود زننده منیباشنند و بنه
همی علت باید بهصورت مستمر نگهنداری ،توسنعه و پشنتیبانی
شوند در ای پروژه نیز یکی از مهمتری موضنوعات کنه دغدغنه
دا می بوده ،نگهداری ،توسعه و پشتیبانی مستمر سامانه بوده کنه
در ای خصوص نیز افراد تخصصی تخصیص یافته و وظنایف آننان
نیز تعیی گردیده است
 -1-6-2ثبات اعضاء
یک از بنزرگتنری ضنرباتی کنه منیتوانند بنه تنیمهنای تولیند
سامانههای نرم افزاری بزرگ که چند سال مراحل طراحی و تولید
آن طول میکشد ،وارد گردد؛ تغییر در افراد ،مسنئولی و ادمنی
زیرسامانهها میباشد ای موضوع باعث میشود دان مربنوط بنه
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سامانه در حال طراحی خارج شده و در مواجهنه بنا مشنکالت ینا
توسعه در سامانه ،روشهای سعی و خطا مورد استفاده قرار گرفته
و با دوبارهکاری های بزرگی مواجه خواهد شد ای موضنوع بنرای
سامانه بسیار مضر میباشد

در پشتیبانی از مأموریتهای دفناعی از یکسنو و محندودیتهنای

 -6-6-2جلوگیری از تعدد تیمهای پروژه

مالی و زمنانی از سنوی دیگنر ،سنازمانهنا را بنه بهنرهبنرداری از

سامانههای بزرگ که هر بخ آن توسط افراد مختلفی طراحی و
تولید میشود و همچنی حسب نیاز در سطح دیتابیس یا نرمافزار
به تعامل دادهای میپردازند ،بهتر است همه زیرسامانههای آن بنه
یک تیم سپرده شده و در صورت نیاز ،اقدامات الزم بنرای تقوینت
تننیم پننروژه انجننام شننود در صننورت تعنندد ،برقننراری ارتبنناط
زیرسامانهها ،حفظ یکپارچگی در سنامانه و اسنتفاده از اسنتاندارد
واحد در ظاهر و طراحی سامانه و بُروز رقابتها و کارشنکنیهنای
احتمالی بی تیم ها ،طراحی و تولید سامانه را دچار چال نماید
در صورت ضرورت ،برای ای موضوع باید چارهای اندیشیده شود
 -6-6-2تشکیل و توانمندسازی تیم پشتیبانی سامانه

 -1جمعبندی و نتیجهگیری
با افزای

پویایی و پیچیدگی محیطهای عملیاتی ،نیاز بنهسنرعت

راهحلهای جامع و یکپارچه متمایل نموده تا مدیران عالی و ارشد
بتوانند سازمان متبوع خوی

را بنهصنورت اثنربخ  ،مندیریت و

راهبری نمایند سازمان مورد مطالعه در این مقالنه نینز یکنی از
سازمانهنای دفناعی موجنود در کشنور منیباشند کنه در حنوزه
لجستیک فعالیت نموده و سالها پی

و پس از احساس نیناز بنه

ای موضوع؛ طراحی ،تولید و پینادهسنازی ینک سنامانه جنامع و
یکپارچه را در دستور کار قرار داده است
در ای راستا و بدون اینکه الگویی جامع یا هرگونه تجربنهای
برای طراحی ،تولید ،پینادهسنازی و پشنتیبانی از چننی سنامانه
بزرگی در کشور در دسترس باشد ،ای کار آغاز گردید و با تنالش

عالوه بر تیم پروژه که در حوزه طراحی ،تولید ،پیادهسازی ،توسعه
و پشتیبانی سامانه ایفای نقن منیکننند ،الزم اسنت ینک تنیم
توانمند توسط سازمان دفاعی از ابتدای کار تشکیل و ای گروه از
ابتدا در کنار کارشناسان پروژه فعالیت نمایند ای گروه بنا هندف
کاه وابستگی به تیم پروژه ،انتقال تجربنه و دانن سنامانه بنه
سازمان و تشکیل یک تیم پشتیبانی قوی برای آینده سامانه ،یک
اقدام الزم و ضروری محسوب میشود

پشتیبانی سامانه در سازمان مذکور در قالب مدیریت دانن

 -11-6-2ساختار تیم پروژه

روش دلفی تدوی گردیده است همچنی مزایا و مننافع حاصنله

الزم است هر سازمان هنگام انتخاب و سازماندهی تنیم پنروژه ،از
وجود برخی ساختارها و روش ها برای ایجاد همناهنگی الزم بنی
افراد تیم های مختلف ،وجود تیم تحلیلگر مجرب و متمرکز برای
پروژه ،برنامهریزی صحیح برای جلنوگیری از خنروج کارشناسنان
خبره و حفظ دان پروژه در سازمان ،اقدامات الزم و صحیح برای
تضمی و کنترل کیفیت نسخههنا ،سنامانه و اطمیننان حاصنل
نماید

برای سازمان و نیز چال های موجود در ای مسیر و راهکارهنای

 -11-6-2انتخاب فناوری
الزم است از ابتدای پروژه؛ فناوری ،ابزارهنا و روشهنایی انتخناب
شود که هم بهروز بوده و هم در تأمی نیروی انسنانی موردنیناز و
متخصص و نیز بهروزرسانی با چال مواجه نگردد
 -16-6-2مستندات
الزم است از ابتدای شروع کار ،اقدامات الزم جهت تولید ،مدیریت
و بایگانی اسناد و نس سامانه انجام شود بهنحویکنه تنیم پنروژه
همواره اسناد و مربوط به سامانه را تولید و بروز نگه دارد

بیوقفه و بیشا به تمامی مندیران و کارشناسنان دخینل در این
کالن پروژه ،همزمان هم امور راهبردی و هم امور اجرایی مربنوط
به طراحی ،تولید ،پیاده سازی و پشتیبانی سنامانه تندوی و اجنرا
شده و تجارب بسیار ارزندهای حاصل گردید در ای مقاله بخشنی
از تجارب کسب شده در حی فرآیند طراحی ،تولید ،پیادهسازی و
و بنا

پی بینی شده توسط تیم راهبری پروژه و اقدامات بعمل آمده به
رشته تحریر درآمده تا بتواند منورد اسنتفاده سنایر سنازمانهنا و
افرادیکه در ای مسیر ورود پیدا میکنند ،قرار گیرد
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Abstract
With the advent of the information technology era, all individuals and organizations, including defense
organizations inside and outside the country, have begun to use software systems to improve their working
circumstances and achieve their goals in a scattered and sometimes integrated way. With the passage of time
and the increasing complexity and dynamism of operating environments, existing systems no longer meet the
requirements and organizations have tended to use comprehensive and integrated solutions. In this article, one
of the country's defense organizations in the field of logistics has been studied, which has put the design,
production and implementation of a comprehensive and integrated system on the agenda years before the
requirement of this issue was realized and appreciated. In this article, with the aim of documenting the
experiences and the lessons learned, the knowledge management process of Sugumaran and Bous and the
Delphi method, have been used to compile knowledge, which ultimately leads to gaining experience as well as
benefits for the organization. The challenges in this path and the solutions envisaged by the project management
team and the actions taken, have been presented in order to benefit other organizations and individuals who
enter this path.
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