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یک تحلیلگر سعی می کند نیاز مشتری را درک کند،سپس آن را به مدل  تحلیلگر سیستم چه کسی است؟

 های رایانه ای تبدیل کرده و برای کد نویسی و تست به برنامه نویس ارائه کند.

 مغز متفکرپشت هر برنامه ی کامپیوتری چه کسی است؟ تحلیلگر سیستم.

 صت ها ، دستور العمل هاعوامل ایجاد تغییر در سیستم را شرح دهید؟ چالش ها و مسائل ، فر

پروژه چیست؟ تغییر در سیستم را می توان در قالب پروژه تعریف کرد.پروژه عبارت است از مجموعه 

 ای از فعالیت ها که برای دستیابی به هدفی خاص انجام می گیرند.

 رایسیستم را تعریف کنید با مثال؟ سیستم عبارت است از مجموعه ای از اجزای وابسته به هم که دا

نظم خاصی هستند و برای رسیدن به هدف یا اهداف معینی با یکدیگر کار می کنند.مانند:سیستم عصبی 

 انسان،سیستم دفاعی جانوران،سیستم یا نظام آموزش شایسته محور و سیستم رایانه.

 هر سیستم در )محیطی( فعال است.محیط هر سیستم بر رفتار آن موثر است.

 ای( دارد یعنی دارای مرز با دنیای بیرونی است.همچنین هر سیستم )محدوده 

 عملکرد یک سیستم وابسته به )اهدافی( است که برای آن تعریف شده است.

باز خورد را تعریف کنید؟ پیام بازگشتی از سیستم با قابلیت بررسی و کنترل عملکرد سیستم. بازخورد 

 می تواند سبب اصالح یا تغییر در ورودی و یا پردازش شود.

 کنترل را تعریف کنید؟ نظارت و اقدام به بهبود عملکرد سیستم.



زیر سیستم چیست؟ اغلب سیستم ها از تعدادی سیستم های کوچک تر تشکیل شده اند که به هر یک از 

 آن ها زیر سیستم گفته می شود. معموالً خروجی هر سیستم ورودی زیر سیستم دیگر است.

سیستم های اطالعاتی داده های خام را پردازش و آنها رابه سیستم های اطالعاتی را تعریف کنید؟

 اطالعات مفید تبدیل می کنند و اطالعات تولید شده در اختیار مصرف کننده آن قرار می گیرد.

 مراحل حیات سیستم های اطالعاتی را ذکر کنید؟ درگیری ، توسعه ، اوج ، احیای مجدد ، نزول.

چیست؟ به فرایند شناخت جنبه های مختلف سیستم به منظور  تجزیه و تحلیل سیستم های اطالعاتی

آشنایی با عملکرد اجزای تشکیل دهنده آن و بررسی میزان و نحوه ارتباط اجزای موجود در سیستم، 

 تجزیه و تحلیل گفته می شود.

 و تحلیل گر سیستم کیست؟ کسی که تجزیه و تحلیل سیستم را انجام می دهد و راه حل هایی برای تغییر

 بهینه سازی در سیستم ها ارائه می دهد.

  

 

 


