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سيستم جامع و يكپارچه تحت وب اطالعات مديريت پروژه ها ()PMIS

مقدمه :
امروزه سازمانها را بر اساس نوع نگرش مديران و نحوه عملكرد آنها مورد ارزيابي قرار مي دهند ،يكي از شاخص هاي مهم در اين راستا
سوق دادن فعاليتهاي سازمان به سمت ساختارهاي پروژه محور مي باشد ،اين مهم باعث مي گردد كه امور جاري سازمان طبق برنامه
ريزي و كنترل دقيقي صورت گرفته و سبب حركت رو به رشد فعاليتها ،پروژه ها و بهبود مستمر سازمان خواهد شد ،در اين راستا استفاده
از تكنولوژي و ابزارهاي نرم افزاري مي تواند سرعت و دقت رادرانجام امور به ميزان قابل مالحظه اي باال برده و درنتيجه در مسير
يكپارچگي و افزايش بهره وري سازماني ،تصميم گيري مديران را در حداقل زمان ممكن و بر اساس مستندات دقيق و آسان ميسر خواهد
ساخت.
مديريت پروژه كه وظيفه سازماندهي ،برنامه ريزي ،كنترل و اجراي كار پروژه را بر عهده دارد ،نهادي است كه در فاز آغازين كارجمع
آوري و طبقه بندي اطالعات ،نيازها ،امكانات و اهداف پروژه ،در فاز برنامه ريزي ،وظيفه برنامه ريزي كارها ،منابع و امكانات پروژه ،در
فاز اجرا وظيفه اجراي بهينه پروژه و در فاز كنترل نيز به عنوان يك عامل اصلي و حساس كه دركليه مراحل فوق نقش اساسي دارد
وظيفه كنترل عملكرد و نظارت بر چگونگي انجام امور را بر عهده دارد.
سيستم جامع و يكپارچه تحت وب اطالعات مديريت پروژه ها كه تحت عنوان  PMISنامگذاري شده است ،يكي از مجموعه هاي نرم
افزاري يكپارچه شركت ارتباط گستر همراهان مي باشد كه به عنوان يك ابزار كاربردي و منطبق با ضوابط و بخشنامه هاي جاري كشور،
مي تواند بسياري از مشكالت و موانع موجود در سازمان پروژه ها را حل نمايد ،در اين سيستم مي توان فرآيندهاي يك پروژه را از مراحل
متره و برآورد ،برنامه ريزي ،كنترل پروژه ،صورت وضعيت و تعديل تا مراحل مديريت وظايف سازماني و تيم هاي كاري به انضمام نظارت
بر مصوبات صورتجلسات سازمان پروژه را پياده سازي و استقرار داده و در نهايت در بستر داشبورد مديريتي جمع بندي و نتايج عملكرد
طرح ها و يا پروژه هاي سازمان را در قالب مديريت سبد پروزه ها ( )Portfolio Managementرديابي و تحليل نمود.
در بيشتر موارد يكي از مشكالت سازمانهاي متوسط و بزرگ مقياس ،پراكندگي و دوراز دسترس بودن محل اجراي پروژه ها مي باشد.
اين عامل مهم ،باعث پايين آمدن ميزان نظارت و كنترل كافي و بهينه برعملكرد و باال رفتن هزينه هاي جاري پروژه ها مي گردد .لذا
تحت وب بودن اين سيستم مي تواند اينگونه مشكالت را تا مقدار بسيار زياد مرتفع نموده و با عملياتي شدن سيستم بستر مناسبي
جهت ارتباط يكپارچه و هماهنگي بين اركان پروژه را بوجود آورد.

تحليل و طراحي سي ستم اطالعات مديريت پروژ ه ها از ابتداي سال  2831آغاز و تحت عنوان سی ستم جامع و يكپارچه تحت وب
اطالعات مديريت پروژه ها  PMISپياده سازي گرديده است و در حال حاضر نيز در دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي پيمانكاري
متعددي در صنايع مختلف استقرار يافته و روند توسعه خود را در سازمان هاي مختلف طي مي نمايد.
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دالئل بسیار مهمي که منجر به پیاده سازي چنین سیستمي گرديده است عبارتند از :
عدم دسترسي بموقع به اطالعات و گزارشات مورد نياز با توجه به پراكندگي اطالعات در سازمان ها (نبودن سيستم يكپارچه)
و حجيم بودن اطالعات در سازمان ها.
عدم وجود سيستمي چند بعدي كه زير سيستم هاي آن با يكديگر مرتبط و يكپارچه باشند (جزيره اي بودن)
پائين آمدن سرعت ت صميم گيري و در نتيجه باال رفتن پارامترهاي ري سك پروژه و افزايش ضريب پيچيدگي مديريت ري سك
پروژه ها.
عدم وجود برنامه ريزي صحححيب با توجه به نبودن روشححي كارا و اسححتاندارد در جهت مديريت ارتباطات و مديريت هماهنگي
پروژه ها.
نبودن و يا عدم د ستر سي بموقع به م ستندات پروژه جهت انجام برنامه ريزي و كنترل و يا ا ستفاده از رو شهاي الگو برداري
( )Benchmarkingجهححت پروژه هححاي مشححححابححه كه حاسحححح تفححاده ضحح ح ع يف از مححد يرت دا نش در پروژه هححا
(  )KnowledgeManagementنيز اثرات مخرب آن را تشديد مي نمايد.
ا ستفاده ب سيار زياد از نرم افزارهاي جانبي مانند  Excelجهت افزايش امكانات نرم افزارهاي موجود مانند Primaveraبراي
رفع نياز هاي پروژه ها كه در نتيجه عدم شحححكل گيري يك بانك اطالعاتي متمركز منجر به افزايش پراكندگي اطالعات در
سازمان مي گردد و عدم وجود سي ستمي بومي و محدوديت در استفاده از نرم افزارهاي خارجي نيز آثار اين نقيصه را تشديد
مي نمايد.
ب سياري از سي ستمهاي مكانيزه موجود ،سي ستم يكپارچه اطالعات مديريت پروژه ها نبوده و كماكان به صورت جزيره اي
عمل كرده و تمامي زير سيستمهاي مورد نياز را نيز شامل نمي گردند.
عدم وجود سيستمي مناسب جهت مديريت سبد پروژه ها ()Portfolio Management
با توجه به دالئل فوق که بخ شي از نقاط ضعف سی ستمهاي د ستي و مكانیزه موجود مي با شند سی ستم اطالعات مديريت
پروژه ها جهت نیل به اهداف ذيل طراحي و پیاده سازي گرديده است :
دسترسي سريع به اطالعات و گزارشات در تمام نقاط كشور .استفاده از يك بانك اطالعاتي جامع به صورت كامال يكپارچه
باال بردن سرعت تصميم گيري با توجه به يكپارچگي اطالعات و دسترسي سريع و بروز به گزارشات.
كاراتر نمودن مديريت ارتباطات و هماهنگي پروژه ها از طريق سازماندهي صحيب و تعريف ارتباطات الزم بين اركان اجرائي و
مديريتي پروژه ها
ايجاد بانك اطالعاتي از اسناد و مدارك پروژه ها و حفظ سوابق آنها در راستاي استفاده بهينه از مديريت دانش
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به حداقل رساندن نياز به نرم افزارهاي جانبي.
امكان مديريت چندين پروژه بصورت همزمان
حفظ امنيت اطالعات با استفاده از روشهاي نوين اعتبار سنجي و الگوريتمهاي امنيتي بهينه
نوع اين سيستم بگونه اي است كه مي بايست نرم افزار هاي عمومي و استاندارد را داشته باشد و بر حسب عملكرد سازمان مشتري
قابليت سفارشي شدن( )Customizableرا نيز پشتيباني نمايد( .با توجه به رعايت كردن استانداردها و يكپارچگي اطالعات بين نرم
افزارها).
با توجه به بررسي هاي اوليه ،سيستمهاي درخواست شده به دو دسته تقسيم مي شوند ،دسته اول سيستم هايي كه در قالب سيستم
آماده موجود استقرار يافته و نيازي به توسعه بيشتر ندارند ،و دسته دوم سيستمهايي كه مي بايست طبق نيازمندي هاي آن سازمان،
پس از استقرار سيستم آماده موجود سفارشي شده و توسعه يابند.
اين سيستم شامل نرم افزار هاي ذيل ميباشد:
 -2نرم افزار برنامه ريزي و كنترل پروژه ها و مديريت تغييرات پروژه ها .
 -1نرم افزار فهرست بهاء( .خاص  /سازمان برنامه و بودجه كشور)
 -8نرم افزار متره و برآورد پروژه ها.
 -4نرم افزار صورت وضعيت و تعديل .
 -5نرم افزار گزارشات كارگاهي .
 -6نرم افزار بودجه و اعتبارات پروژه ها و طرح ها .
 -7نرم افزار گزارشات مديريتي ( .داشبورد مديريت پروژه ها-مديريت سبد پروژه ها)
 -3نرم افزار مديريت و آرشيو اسناد و مدارك (مستندات پروژه)
 -9نرم افزار مديريت وظائف سازماني و مديريت صورتجلسات
 -21نرم افزار مديريت كاربر
 -22نرم افزار متوليان (پيمانكاران جزء)
از آنجائيكه نرم افزارهايي همچون SharePoint ، Microsoft Project ،Primaveraو حتي  EPMدر رده سيستمهاي جامع و

يكپارچه اطالعات مديريت پروژه نمي باشند علي ايحال به منظور اطالع آن شركت محترم معرفي مزيت هاي ويژه و جدول مقايسه
اي نرم افزارهاي مشابه به پيوست ميباشد
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خالصه نمودار جريان اطالعات سیستم()The Brief Data Flow Diagram

اطالعات مديريت
پروژه ها
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مشخصات فني سیستم اطالعات مديريت پروژه ها
.I
.II
.III

بر پايه بانك اطالعاتي  MySQL Server 5.7يا  MariaDB 21و بر اساس تكنولوژي .Innodb
پياده سازي با استفاده از زبان برنامه نويسي  PHP 5.6441و )Html5 , CSS8( JavaScript
سيستم عامل  SERVERميتواند  Linuxيا  Windowsباشد.

متدولوژي طراحي سيستم بر اساس متدلوژي (RUP) USDPميباشد.

خالصه امكانات سیستم اطالعات مديريت پروژه ها
 امكان تعريف اطالعات پايه پروژه ها
شامل :اطالعات طرح ها در بازه هاي زماني مختلف،گروه بندي پروژه ها، ،تعريف واحد هاي اندازه گيري و ديمانسيون، ،امكان تعريف
تقويم عمومي سيستم.
 امكان تعريف پروژه ها و زيرپروژه ها به همراه ريز اطالعات مربوطه:
محل پروژه،محل اعتبارطرح،گروه پروژه،نام پروژه (فارسي و التين)،نام مدير پروژه،نام كارفرما،مشاور،پيمانكارو يا پيمانكاران دسته
دوم(جزء)،عامل چهارم(مديريت پيمان)،امكان تعريف زيرپروژه به تعدادسطوح نامحدود،فهرست بهاي منضم به پيمان (سازمان برنامه و
بودجه كشور /خاص)،شاخص مبناي تعديل سال و سه ماهه،ضريب قرارداد،تاريخ شروع و خاتمه پروژه طبق برنامه و واقعي(شمسي و
ميالدي)،ميزان اعتبار برنامه ريزي شده و واقعي،بودجه برن امه ريزي شده و واقعي پروژه(ريالي /ارزي)،مبلغ تجهيز و برچيدن كارگاه،
شماره قرارداد و مبلغ قرارداد،مشخص كردن نوع زمان بندي(روز /ساعت)،محل استقرار و آدرس وب سايت.
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 امكان تعريف ساختار شكست کار ( )WBSپروژه به تعداد سطوح نامحدود:
كدفعاليت،نام فعاليت(فارسي/التين)،حجم،واحد،تقويم، ،درجه اولويت(باال/معمولي/پايين)، ،تاريخ شروع وپيش بيني طبق برنامه و
عملكرد(شمسي/ميالدي)مدت برآوردي(روز/ساعت)ومحاسبه تاريخ خاتمه فعاليت .به فعاليت والد، ،ارتباط فعاليت با فهرست
بهاء،تخصيص منابع فعاليت و ساختار شكست فعاليتها
امكان تعريف تعداد نامحدود تقويم كاري در پروژه ها و اختصاص هر فعاليت به آندرج درصدهاي پيشرفت آخرين سطب فعاليتها به دو صورت درصدي وحجم كار انجام شدهمحاسبه اتوماتيك پيشرفت با توجه به در صدهاي وزني محاسبه شدهدرج الحاقات و متمم هاي پيماني پروژه هادرج تعداد نا محدود پيمانكار جزء (پيمانكار دست دوم) به هر پروژه-امكان خواندن اطالعات از  MSPو بالعكس

 نمودارگانت کامال تحت وب و با تاريخ میالدي و شمسي با خالصه امكانات ذيل :
 -2امكان تعريف وابستگي ها به همراه زمانهاي تاخير ( )Lagهاي مورد نياز
 -1امكان تعريف قيود ()Constraints
 -8محاسبه اتوماتيك زمانبندي (تصحيب فعاليتها با توجه به وابستگيها ،قيود ()Constraintsو تاخيرات زماني()Lag&Lead
تعريف شده)
 -4نمايش فعاليتهاي خطا دار (از لحاظ تعريف وابستگي و قيود)
 -5مميزي برنامه زمانبندي
 -6امكان تعريف تقويم به ازاء هر فعاليت
 -7محاسبه اتوماتيك و نمايش مسير بحراني
 -3امكان برنامه زمان بندي با توجه به پيشرفتهاي واقعي وارد شده توسط كاربر و پيشرفتهاي طبق برنامه محاسبه شده توسط
سيستم

سيستم جامع و يكپارچه تحت وب اطالعات مديريت پروژه ها ()PMIS

 -9پشتيباني از دو نوع برنامه ريزي(زمانبندي) خطي و غير خطي ( )Linear and Nonlinear Scheduling
 -21پشتيباني كامل تقويم شمسي ( خورشيدي )و ميالدي و امكان مشاهده هر دو تاريخ در يك برنامه
 -22قابليت چاپ برنامه زمان بندي در ابعاد مختلف  A1تا A4
 -21وجود برنامه هاي زمان بندي متنوع در سيستم مانند برنامه زمان بندي پيمانكاران جزء، ،پروژه هاي والد و ....

( )Web Based Interactive Gantt Chart

 اطالعات پايه فهرست بهاء:
رشته ها (دفترچه ها).فصول.رديف ها.انتقال اطالعات با اعمال ضرايب به سال جديد. اطالعات فهرست بهاء :
امكان درج رديف هاي اصلي با انتخاب سال و دسته بندي رشته ها و فصول بصورت پويا.امكان درج الحاقات جديد بر اساس سال. حمل :

سيستم جامع و يكپارچه تحت وب اطالعات مديريت پروژه ها ()PMIS

امكان تعريف انواع حمل(سيمان– آهن). رديف هاي مرتبط با حمل براساس سال،رشته ها،و انواع حمل.ارتباط با فصل حمل براساس سال،رشته ها،و انواع حمل.
الزم بذكر است كه هرپروژه اي ميتواند فهرست بهاي خاص داشته باشد بدين معنا كه از فهرست بهاي سازمان برنامه تبعيت نكرده و
دراين سيستم امكان تعريف فهرست بهاي خاص وجوددارد .مانند پروژه هاي مبلغ مقطوع ()Lump Sum
 متره و برآورد:
امكان تعريف برآورد اوليه و برآورد جامع پروژه طي بازه هاي زماني مورد نياز.درج مقاديرمتره در برگه خالصه متره برآورد.قيمت گذاري مقاديربدست آمده مورد نياز.تعيين و محاسبه مقادير مصالب با استفاده از آناليز فعاليت استاندارد برآورد جامع
محاسبه برآوردقيمت پروژه براي پيش بيني بودجه اجراي طرح. -اعمال ضرايب :باالسري،مينوس و پلوس،تجهيز كارگاه ،سختي كار،ارتفاع،طبقات،منطقه اي.الزم به ذكر است كه نحوه تائيد برآوردها به صورت فرآيندي بوده و با توجه به سطوح دسترسي تعريف شده قابل انجام ميباشد.
 اطالعات اولیه صورت وضعیت و تعديل :
 ضرايب پيمان(طبقات،صعوبت،باالسري و )...با حفظ سوابق قبلي در صورت تغيير ضرائب تعريف و تخصيص بخش هايي از ريز متره در قالب موقعيت هاي نام گذاري شده فرم تطبيق مصالب پاي كار. عملیات صورت وضعیت و تعديل :
امكان درج اطالعات صورت وضعيت -امكان درج اطالعات ريز مترهامكان محاسبه خودكار خالصه متره از ريز متره.امكان تهيه برگه مالي به صورت خودكار از خالصه متره.درج مابه التفاوت حمل(محاسبه خودكار حمل در آينده امكان پذير مي باشد) -محاسبه تعديل موقت و قطعي به صورت خودكاربراساس شاخص ها
امكان محاسبه تعديل تجهيز كارگاه-امكان تطبيق مصالب پاي كار
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*الزم بذكر است كه عمليات انتقال اطالعات از ريز متره به خالصه متره و برگه مالي بصورت اتوماتيك بوده و نكته بسيار مهم اينست
كه قابل رديابي وكنترل ميباشند.

 بودجه و اعتبارات :
امكان درج اطالعات طرحها به تعداد نا محدودامكان درج اطالعات اعتبارات هر طرح و منابع تامين مالي مربوطهامكان درج اعتبارات مصوب ،اعتبارات تخصيص داده شده،اعتبارات مورد نياز ،اعتبارات هزينه شده مربوط پروژه ها و طرح ها محلهاي تامين اعتبار
امكان تعريف بودجه هاي مصوب ،تخصيص يافته ،مورد نياز و هزينه شده در دو سطب پروژه ها و فعاليتها-امكان اعمال تغيير در مفاد موافقتنامه ها با حفظ سوابق قبلي
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 زير سیستم مديريت و آرشیو اسناد و مدارك(مستندات پروژه):
اين زير سيستم در راستاي مديريت و آرشيو مستندات پروژه ها تهيه و پياده سازي گرديده است و بگونه اي است كه ارتباط آن با زير
سيستمهاي ديگر سيستم برقرار و همانند زير سيستمهاي ديگر سيستم بصورت كامال يكپارچه ميباشد برخي از امكانات آن عبارتند از :
 تعريف فعاليتهاي از نوع مدارك تعريف فرآيندهاي ايجاد و تغيير مدارك با حفظ سوابق آنها در اين حالت اگر كاربري مدركي را تغيير دهد ،همين تغيير مدركميتواند در سيستم تحت نسخ متفاوت ذخيره شده بطوريكه كاربر ديگري ميتواند تغيير مدرك فوق را تائيد ننموده و آن را حذف
نمايد.
 -ارتباط مدارك با فايلها (مشخصات فيزيكي) و استفاده از روش نسخه گذاري كامال پويا ( )Complete Dynamic Versioning
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 زير سیستم مديريت وظائف سازماني:
مديريت وظائف سازماني و مديريت صورتجلسات يكي از مجموعه نرم افزارهاي سيستم اطالعات مديريت پروژه ها ( )PMISمتعلق
به شركت ارتباط گستر همراهان مي باشد كه با حفظ يكپارچگي اطالعات ،اين فرصت را براي شركت ها و سازمان ها بوجود مي آورد
كه كليه امور مرتبط با سازمان (داخلي  /خارجي) و يا بصورت شاخص ،امور مرتبط به پروژه ها با توجه به تعيين شخص اجراكننده
(مسئول) و تعيين محدوده زمان اجرا ،تحت كنترل و نظارت مديران سازمان قرار گيرد.
امكانات نرم افزار شامل موارد ذيل مي باشد:


تعريف کار( به تفكیك صورتجلسات و ساير )
 مدعوين جلسه
 ارجاع به ( مسئول اجرا )
 تعيين مرجع
 پيوست فايل
 ارسال به سابقه و مشاهده سوابق
 تعريف زيركار
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مسئول اجرا



تعيين مرجع



پيوست فايل



ارسال به سابقه



محاسبه اوزان



نرمال سازي

کارتابل
 ارجاع کار
در اين صفحه تمام كارها و زيركارهايي كه كاربر به آنها دسترسي دارد براي ارجاع دادن در دسترس مي باشد.

 کارتابل کارهاي ارسالي
كارهايي كه كاربر جاري فرستنده آنها بوده است در اين قسمت (به صورت درختي) قابل نمايش مي باشد و تا زمانيكه
دريافت كننده موارد را مشاهده نكرده باشد امكان ويرايش توسط فرستنده وجود دارد(.امكان پيوست فايل و ارسال پيام
وجود دارد).
 کارتابل دريافت کار
كارهايي كه كاربر جاري دريافت كننده آنها مي باشد در اين قسمت(به صورت درختي) قابل نمايش مي باشد(.امكان
پيوست فايل به عنوان نتيجه نهايي كار و مشاهده فايل هاي ارسالي و ارسال پيام وجود دارد).در اين كارتابل امكانات زير
نيز در نظر گرفته شده است:


ايجاد كردن زيركار  :به منظور ارجاع كار دريافتي به فرد ديگر.



ارجاع مستقيم



پيشرفت ( پيشنهادي)
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 کارتابل ناظر
كارهايي كه كاربر جاري ناظر آنها مي باشد در اين قسمت (به صورت درختي) قابل نمايش مي باشد .ناظر مي تواند براي
كارها پيشرفت ثبت كند(.پيشرفت بر رسي شده) .ضمن اينكه امكان مشاهده سوابق پيشرفت در اين صفحه وجود
دارد(.پيشنهادي -بررسي -تاييد).
 کارتابل مدير
كارهايي كه كاربر جاري مدير آنها مي باشد در اين قسمت(به صورت درختي) قابل نمايش مي باشد .مدير مي تواند براي
كارها پيشرفت ثبت كند(پيشرفت تاييد شده) .امكان مشاهده سوابق پيشرفت در اين صفحه وجود دارد(.پيشنهادي-
بررسي  -تاييد).


پیشرفت کار

در اين صفحه براي انواع كار (صورتجلسه و ساير) و براساس مقادير پيشرفتي كه توسط دريافت كننده و ناظر و مدير ثبت شده
است در يك تاريخ مشخص مي توان تجميع پيشرفت را انجام داد( .اولويت پيشرفت مدير بيشتر از ناظر و پيشرفت ناظر بيشتر
از ارجاع به مي باشد).



گزارشات مديريت وظائف سازماني
گزارشاتي كه براي اين زير سيستم در ماژول گزارشات در نظر گرفته شده است به شرح زير مي باشد:
 گزارش آماري
امكان گزارش گيري كارها و زيركارها براساس فيلترهاي زير:


در جريان



داراي تاخير



مانده از قبل



مانده از قبل پيگيري نشده



مانده از قبل در حال پيگيري



تكميل شده

 گزارش تشريحي
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امكان گزارش گيري كارها و زيركارها بر اساس فيلترهاي زير:


نقش كاربر( درج كننده – فرستنده – دبير جلسه -رئيس جلسه و)....



تاريخ شروع و خاتمه طبق برنامه



تاريخ شروع و خاتمه واقعي



پيشرفت طبق برنامه



پيشرفت واقعي

 گزارش جامع مديريتي وظائف سازماني
امكان گزارش گيري كارها و زيركارها بر اساس فيلترهاي زير:


تاريخ شروع و خاتمه طبق برنامه



شركت



واحد سازماني



كاربر



تيم افراد



پروژه
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 زير سیستم گزارشات کارگاهي
تعريف قالب گزارش روزانه -گروه هاي منابعگروه بندي منابع -درج اطالعات و تهيه گزارش روزانهايجاد بايگاني از گزارشات روزانه و همچنين بازگرداندن از بايگاني مراحل بررسي و تائيد گزارشات روزانه بصورت فرآيندي و بر اساس سطوح دسترسي تعريف شده مي باشد،الزم به توضيب است كهبر اين اساس گزارشات ادواري مورد نياز بصورت هفتگي ،ماهانه و  ...نيز قابل تهيه مي باشد در نهايت گزارشات روزانه تجميع و
محاسبه خواهند شد .

 زير سیستم داشبورد مديريت پروژه ها (مديريت سبد پروژه ها):
اين زير سيستم گزارشات مديريتي جامع و كاملي را در اختيار مديران ارشد و مديران پروژه ها قرار ميدهد بطوريكه بسهولت ميتوانند
اطالعات مفيد و كاملي را بدون نياز به كاربران سيستم بدست آورده و در صورت نياز به اطالعات تفصيلي و جزئي تر دسترسي پيدا
نمايند.
زير سيستم مديريت سبد پروژه ها ( )Project Portfolio Managementبر اساس نگرش و نيازمنديهاي مديران طراحي و پياده
سازي شده است و وجود چنين متدولوژي(نگرش از باال به پائين) در رابط گرافيكي كاربر ( )Graphical User Interfaceاستفاده
از آنرا بسهولت و با انعطاف پذيري باالئي ممكن ساخته است.
قسمتي گزارشات ارائه شده عبارتند از (الزم بذكر است كه اكثر گزارشات بصورت خالصه و تفصيلي در اختيار مديران قرار دارد):
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 وضعيت پيشرفت پروژه ها فيزيكي و مالي بصورت موردي ويا در سطب سازمان بعنوان مثال ميتوان از وضعيت بتن ريزي(احجام ودرصد هاي پيشرفت و  )...در سطب هر پروژه و حتي در سطب سازمان(تمامي پروژه ها) نيز آگاه شد.
 -وضعيت صورت وضعيتها  -بودجه و اعتبارات – موانع و علل تغييرات و  ...بصورت موردي و در سطب سازمان
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 نمودارهاي تحت وب از قبیل نمودار  Sو پیشرفت و ...

يكي از امكانات ويژه اين نرم افزار اعمال مديريت تغييرات بر پروژه ها با حفظ سوابق قبلي مي باشد كه شامل :
 بروز ساني پروژه ها براساس تغييرات جديد و حفظ سوابق تغييرات اعمال شده . درج اطالعات مربوط به نگراني هاي پروژه،موانع موجود ويا رفع شده مربوط به پروژه. بررسي تغييرات اعمال شده و علل تغييرات.-استفاده از روش نسخه گذاري كامال پويا ()Versioningجهت اعمال تغييرات
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پيوست يك

معرفی مزيت های ويژه و جدول مقايسه ای نرم افزار های
مشابه
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گزارش ذيل بررسي و مقايسه سيستم  EPMشركت مايكروسافتMicrosoft Project(MSP) ،Primavera ،و SharePoint
فارسي شده با سيستم مديريت پروژه همراهان ميباشد و در اين گزارش سعي شده است كه نقاط قوت و ضعف سيستمها به اختصار اشاره
گردد .
پس از چندين سال تجربه در زمينه مديريت پروژه هاي مختلف داليل و عوامل مختلفي باعث گرديد كه به جاي سفارشي سازي نرم
افزارهاي خارجي موجود در اين زمينه ،اقدام به طراحي و پياده سازي نرم افزار كامال بومي و ايراني مديريت پروژه ها نمائيم كه
مهمترين اين داليل عبارتند از :
 - 2طي سالهاي گذشته شركتهايي سعي در سفارشي سازي نرم افزارهاي موجود در اين زمينه نمودند و حتي موفق هم بوده اند (مانند
 MSPفارسي) ولي همانطور كه مستحضريد معضالت و مشكالت مربوط به مديريت پروژه ها نه تنها حل نشده است بلكه با توجه به
رشد فناوري اطالعات وفرهنگ آن
در كشورمان ،انتظارات متوليان سيستمها بسيار باالتر رفته است ،مهمترين اين داليل عبارتند از :
الف – يكي از مسائل و مشكالت مهم در مديريت پروژه ها ،عدم وجود سيستم هاي يكپارچه اطالعات مديريت پروژه ها ميباشد كه همين
امر باعث ميشود مديريت يكپارچگي و مديريت ارتباطات ،مديريت كيفيت و مديريت ريسك پروژه ها دچار خلل گشته و كماكان به
صورت جزيره اي عمل شده است.
ب -با توجه به اينكه هرسيستم اطالعات مديريت( )MISاطالعات خود را از سيستمهاي عملياتي ()TPSمرتبط ميگيرد فلذا يا بايست
سيستمهاي عملياتي يكپارچه اي را داشته باشيم و يا سيستم اطالعات مديريت پروژه بتواند عمل يكپارچگي را انجام دهد كه اين دو
مهم تا كنون انجام نشده است
بعنوان مثال نرم افزار  EPMشركت مايكرو سافت در رده سي ستمهاي اطالعات مديريت پروژه ميبا شد ولي سي ستم كامل اطالعات
مديريت پروژه ها نميبا شد و قطعا قادر به يكپارچه نمودن سي ست م هاي عملياتي مرتبط با پروژه ها در ك شورمان با توجه به شرائط و
قوانين حاكم نميباشحد (بعنوان مثال چگونه ميتواند سحيسحتم عملياتي بودجه و اعتبارات را با سحيسحتم برنامه ريزي و كنترل پروژه و
مديريت پيمانكاران جزء يكپارچه نمايد)
ج – الزم بذكر است متكي بودن كامل يك نرم افزار برهسته و پوسته  EPMشركت مايكروسافت و حتي خود آن نرم افزار بودن كه
هيچ قرارداد مشاركتي بين نرم افزار سفارشي شده(فارسي شده) و نرم افزار خارجي وجود ندارد و حتي با توجه به شرائط سياسي
كشورمان نميتواند وجود داشته باشد ،خطرات بسياري را بدنبال خود خواهد داشت كه مهمترين آن عبارتست از :
شركت مايكروسافت هيچ تعهدي بر ادامه راهك ارهاي فعلي خود نخواهد داشت و كافيست كه بعضي از قسمتهاي اساسي سيستم خودرا عوض نمايد و يا حتي راه و روش هاي موجود در  EPMخود را تغيير داده و راه هاي قبلي را حذف( )Deprecatedنمايد ،اين
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مسئله مخاطراتي را بدنبال خواهد داشت بطوريكه در چند سال اخير نيز اتفاق افتاده است مانند تغيير  ASPبه  ASP.NETو حتي
Windows XPبه  Windows 7كه بسياري از برنامه ها نا سازگار شدند .

بعبارت ديگر چون هسته و پوسته نرم افزار سفارشي شده(فارسي شده) كامال متكي بر هسته و پوسته يك نرم افزار خارجي است رشد و
توسعه كامل نرم افزار از بسياري از جهات منوط به رشد و توسعه نرم افزار خارجي است
و يا حتي اگر در جايي بخواهيم اين دو را منفك نمائيم نياز به جزيره سازي و به اصطالح وصله نمودن پيدا خواهيم كرد.
د -همانطو ر كه مستحضريد قوانين و شرائط بسيار زيادي بر پروژه هاي كشورمان حاكم ميباشد كه تفاوت اين شرائط با ساير كشورها
منشاء تغيير در روش هاي اجرائي و مديريتي حاكم بر پروژه ها گشته است.
اين تفاوتها و عدم بومي بودن نرم افزارهاي خارجي باعث شده كه نتوانيم از آن نرم افزارها ا ستفاده بهينه نمائيم بعنوان مثال نرم افزار
 Primaveraفار سي تهيه مي شود ولي در كنار اين نرم افزار مجبور ه ستيم از صفحه گ سترده ها ( ) Excelنيز ب سيار زياد ا ستفاده
نمائيم ،كه در سحازمانها مديريت نگهداري و بروزرسحاني همين فايل هاي  Excelحتي با وجود  ،Excel Serverمشحكلي اسحاسحي
ميباشد
به عبارت ديگر حتي با وجود  Excel Serverچگونه ميتوان مديريت تغييرات برخط ( )Onlineرا انجام داد؟
و حتي در مورد EPMمايكرو سافت ،صرف فارسي سازي يك نرم افزار خارجي عليرغم اينكه كار بسيار مفيدي انجام گرديده است ولي
ميتوان گفت كه در مورد تمام شرائط و قوانين حاكم بر كشورمان ،راهكارهاي صحيب و كاملي در سيستم  EPMتعبيه نشده است .
بعنوان مثال در  EPMمقادير تعهدي وجود ندارد و اين مقادير مبناي برنامه ريزي هاي غير خطي اسحححت كه كماكان در پروژه هاي
ك شورمان دستخوش تغيير ميگردند ،اين مقادير اثر م ستقيم روي در صد پي شرفت طبق برنامه و اوزان دارند كه محاسبات پيچيده اي
را نيز بهمراه خواهد داشت
آيا صرف اضافه كردن يك فيلد در  EPMو دادن يك سري فرمولهاي خطي ميتوان محاسبات پيچيده اي را كه بصورت درختواره
هستند انجام داد؟!!!
و حتي مديريت تغييرات چگونه ميتواند اين مقادير را كنترل و نگهداري و بروز رساني كند؟
بعنوان مثال اضافه كردن فيلدي مانند درصد وزني نسبت به كل پروژه كه از طرفي فرآيندي بوده و از طرف ديگر مقادير اين فيلد
حين اجراي يك پروژه داراي تغيير گشته كه اين تغييرات و اثرات آن نيازمند اجراي محاسبات پيچيده اي خواهد بود
صرف ايجاد كردن چنين فيلدي نميتوان چنين مشكلي را حل نمود.
ه -با توجه به پاراگراف فوق حدود بيست سال پيش كه سيستم هاي مالي به عنوان مثال سيستم حسابداري بتازگي داشتند طراحي و
پياده سازي ميشدند ،شركتهايي بودند كه سعي در سفارشي سازي نرم افزارهاي حسابداري خارجي نمودند ولي بهيچ وجه نتوانستند
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موفق باشند ،در اين راستا ميتوان به نرم افزار حسابداري بسيار انعطاف پذير  Quickenاشاره نمود ،اين نرم افزار يكي از بهترين و
كاملترين نرم افزار يكپارچه سيستمهاي ما لي و اداري ميباشد و گروهي سعي در سفارشي و فارسي نمودن آْن نمودند ولي در نهايت
نتوانستند موفق باشند.
دليل مهم اين عدم موفقيت همان تفاوتهاي اشاره شده فوق ميباشد .
از آنجائيكه سيستم يكپارچه اطالعات مديريت پروژه ها بسيار وسيع تر از سيستم حسابداري ميباشد ،چگونه ميتوان آنرا با سفارشي و
فار سي نمودن يك يا چند نرم افزار خارجي كه حتي شامل حوزه هاي مهم سازمان پروژه ها نمي با شند ،پياده سازي ،اجرا و درنهايت
بطور كامل عملياتي نمود ؟!!
 -1در يك سي ستم نرم افزاري قابليت انعطاف پذيري( )Flexibilityيكي از فاكتورهاي ب سيار مهم ميبا شد و از آنجائيكه با سفار شي
نمودن (فارسحححي سحححازي) يك نرم افزار خارجي نميتوان گفت هر گونه تغيير يا مهندسحححي مجددي( )Re-Engineeringقابل انجام
ميباشد لذا عموماً اينگونه سيستمها داراي ضريب ريسك باالئي خواهند بود.
الزم بذكر ا ست كه محدوديتهاي كاري و محيطي ( )Work & Environmental Restrictionsاز عوامل ب سيار مهم در چگونگي
اين انعطاف پذيري ميباشد كه حتي در بسياري از موارد تغيير اين محدوديتها باعث شده كه سيستم نرم افزاري سفارشي شده غير قابل
ا ستفاده شده و دامنه تغييرات بگونه اي با شد كه امكان مهند سي مجدد وجود ندا شته و يا ب سيار پر هزينه و زمان بر با شد و در نهايت
مديريت كيفيت پروژه را دچار اختالل نموده و مثلث مديريت پروژه از حالت توازن نسبي خارج نمايد.

شايان ذكر است كه اين تغييرات در محدوديتها(مديريت محدوده پروژه) ميتواند ناشي از علل جزئي باشند كه باعث بروز مشكالتي جدي
در مهندسي مجدد يك سيستم سفارشي شده (فارسي شده) گشته است.
بروز چنين تغييراتي بر اساس اصل پارتو ميباشد كه طبق آن علل قليلي هستند كه باعث بروز رخدادهاي جدي ميگردند ،اين اصل كه
همان اصل معروف و كاربردي  31-11ميباشد ،در فرآيند مديريت كيفيت پروژه  PMBOKبه تفصيل توضيب داده شده است.
 -8بطور كلي سيستم نرم افزاري اطالعات مديريت پروژه ها يي كه :
الف -تحت وب باشد.
ب -يكپارچه باشد.
ج -بتواند داراي زير سيستمهاي اساسي سازمانهاي پروژه محور باشد.
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د-بتواند تمامي پروژه ها را از هر نوع بصورت كامال يكپارچه برنامه ريزي و مديريت نمايد
ه -از لحاظ تكنولوژي حداقل وابستگي به پلتفرم نرم افزاري– سخت افزاري داشته باشد (بعنوان مثال از لحاظ نوع سيستم عامل
محدوديتي نداشته باشد)
و -بتواند منطبق بر قوانين ،مقررات و روشهاي اجرائي و مديريتي حاكم بر پروژه هاي كشورمان باشد.
در چند سال پيش وجود نداشت و سازمانهاي پروژه محور از نرم افزارهايي همچون  Primaveraو  MSPو حتي  EPMاستفاده
مينمايند كه محدوديتهاي كاربري اين نرم افزاره ا مشكالت متعددي را كه برخي از آنها اشاره شد ميتواند داشته باشد.
تبصره :البته بسته هاي مختلفي از نرم افزارهاي فوق وجود دارد بطوريكه ميتوانند بعضي از قسمتهاي سيستم اطالعات مديريت پروژه را
مكانيزه نمايند ولي هيچ كدام از اين بسحححته ها نميتوانند زير سحححيسحححتمهاي مهمي چون مديريت قراردادها و پيمانكاران جزء ،نظام
پيشنهادات و مناقصات ،مديريت هوشمند پروژه ها ،فهرست بهاء ،متره و برآورد ،صورت وضعيت و تعديل ،بودجه و اعتبارات و گزارشات
كارگاهي را مكانيزه و مديريت نمايند.
و نرم افزار  Microsoft SharePointا صو ًال سي ستم اطالعات مديريت پروژه ها نميبا شد و طبق ادعاي سازنده ميتواند بعنوان يك
پرتال كامالً پويا و مبتني بر مدل فرآيند هاي سازماني ( )Business Process Modelايفاي نقش بنمايد.
ويژگي ديگر اين نرم افزار ارتباط برقرار نمودن با سححاير نرم افزارهاي  Microsoftميباشححد بعنوان مثال ميتواند با  EPMارتباط برقرار
نمايد ولي با توجه به توضيحات فوق حتي به فرض ارتباط برقرار نمودن با EPMباز مشكل ساير زيرسيستمهاي اساسي مديريت پروژه
ها مانند زير سيستم بودجه و اعتبارات ،متره و برآورد ،صورت وضعيت و تعديل و گزارشات كارگاهي حل نخواهد شد و با توجه به جزيره
اي بودن اطالعات ،يكپارچگي اطالعات از بين خواهد رفت و در نهايت نياز به تكه سازيهاي زيادي خواهد بود.
از طرف ديگر حتي اگر بخواهيم فرآيند هاي زير سي ستمهاي ذكر شده را در  SharePointتعريف نمائيم عمالً اين امر غير قابل انجام
خواهد بود چون:
الف – مشكل عدم وجود فرآيند نيست بلكه مشكل بسيار پيچيده تر از تعريف يك فرآيند هر چند پيچيده ميباشد.
ب -در تعاريف اطالعات پايه يك پروژه مفاهيم كليدي وجود دارد كه حتي اين مفاهيم در نرم افزار  MSPو يا  Primaveraوجود
ندارد بعنوان مثال دفاتر فهرست بها از اطالعات شناسنامه اي يك پروژه ميباشد كه اين مورد در  MSPو  Primaveraوجود ندارد .
ج -تعريف فرآيند ،مراحل آن و اختصاص صفحات كاربري و بازخورهاي اطالعاتي يك مدل فرآيند گرا از مسائل خيلي پيچيده
نميباشد ،مشكل در پيچيدگي روابط بين موجوديتها ،قوانين و شرائط حاكم بر فرآيند ميباشد بعنوان مثال يك پرس و جو در زير
سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه و يا زير سيستم نظام پيشنهادات و مناقصات براي يك برنامه نويس گاهي اوقات بيش از چند روز
كاري زمان ميبرد.
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و يا ارتباط زير سيستم نظام پيشنهادات و بودجه و اعتبارات با زير سيستم هاي برنامه ريزي و كنترل پروژه ،از پيچيدگيهاي خاصي
برخوردار ميباشد كه صرف داشتن موتور گردش كار( )Workflow Engineدر يك نرم افزار نميتوان گفت اين زير سيستمها را
ميتوان پياده سازي نمود.
با توجه به نكات فوق جدول ذيل جهت مقايسه امكانات سيستمها با يكديگر ارائه شده است :

شرح امكانات

PMIS

شرکت

Primavera
صرفاً برنامه

امكان مديريت چندين پروژه

دارد

امكان دسته بندي پروژه ها

دارد

ريزي و کنترل
پروژه دارد

MSP

EPM

صرفاً برنامه
ريزي و
کنترل پروژه

ندارد()8

دارد

با محدوديت

با محدوديت

دارد

دارد

امكان دسته بندي فرآيندي پروژه ها

دارد

ندارد

ندارد

ندارد()2

فرم ساز

ندارد

دارد

دارد

دارد()9
ندارد

امكان تعريف زير پروژه ها بصورت کامل
(بهمراه تخصیص پیمانكاران جزء و کنترل

دارد

دارد

ندارد

ندارد

قراردادهاي آنها در صورت نیاز و )...
زير سیستم يكپارچه مديريت منابع انساني
پروژه

دارد

امكان دسته بندي فعالیت ها (داشتن
ساختارهاي شكست کار مختلف و فرعي

دارد

جهت ساخت گزارشات پیشرفت مديريتي)

ندارد
با محدوديت
دارد

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

امكان تعريف فعالیت هاي استاندارد
( )Uniqueجهت اخذ گزارشات تجمیعي و
مديريتي در سطح سازمان

دارد

ندارد

ندارد

ندارد()4
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ادامه شرح امكانات

PMIS
Primavera

MSP

EPM

مديريت تغییرات پروژه با حفظ سوابق

دارد

ندارد

ندارد

ندارد()5

تحت وب بودن نرم افزار

بلي

خیر

خیر

بلي

برنامه ريزي خطي

دارد

دارد

دارد

دارد

برنامه ريزي غیر خطي

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

زير سیستم يكپارچه فهرست بهاء

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

زير سیستم يكپارچه بودجه و اعتبارات

دارد

ندارد

ندارد

ندارد()7

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

زير سیستم يكپارچه کنترل مدارك و
مديريت وآرشیو فايلها

ارتباط و تخصیص رديفهاي فهرست بهاء با
فعالیت
زير سیستم يكپارچه متره و برآورد
زير سیستم يكپارچه صورت و ضعیت و
تعديل
زير سیستم يكپارچه گزارشات کارگاهي

شرکت

با محدوديت دارد()6

الزام به استفاده از نرم افزار هاي جانبي
مانند  Excelجهت برخي از محاسبات و يا

ندارد

دارد

دارد

دارد

گزارشات
بالتبع با توجه به اينكه

انطباق با قوانین و مقررات حاکم بر سازمان

اصل نرم افزار مربوط به

پروژه ها در کشور
دارد

ندارد

ندارد

يك شرکت خارجي است
مشكالت بسیاري خواهد
داشت (که ذيال در اين
گزارش ارائه شده است)
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PMIS

ادامه شرح امكانات

شرکت

MSP

Primavera

EPM

قابلیت انعطاف در ايجاد و تغییر زير
سیستمها و تغییر در هسته سیستم و حتي

دارد

تغییر قوانین مانند محدوديتهاي کاري و

ندارد

ندارد

ندارد

محیطي
قابلیت مديريت قراردادهاي پیمانكاران جزء

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

نمودارهاي تحت وب

دارد

ندارد

ندارد

دارد

نمودار گانت تحت وب

دارد

ندارد

ندارد

دارد

()OSپلتفرم Server

()OSپلتفرم Clients

WindowsLinux…Unix,
Windows
Linux…Unix,

Windows

Windows

)1(Windows

Windows

Windows

Windows

 -2امكان مديريت چندين پروژه و ارائه گزارشات در سطب سازمان و گزارشات تلفيقي نيازمند دسترسي به هسته يك سيستم براي برخي
محاسبات پيچيده ميباشد بعنوان مثال گزارش از يك فعاليت در يك سازمان نياز به گزارشي دارد كه
اوال اين فعاليتها در سيستم يكتا باشند (مانند فعاليتهاي استاندارد در سيستم همراهان)
ثانيا مقادير اوزان نسبت به يك سطب باالتر نميتواند ارائه دهنده چنين گزارشي باشد و حتما تمامي فعاليتها بايست مقادير اوزان
نسبت به كل پروژه را داشته باشند تا با الگوريتم محاسبه پيشرفت بتوانيم از يك فعاليت در سطب سازمان يا در ساختار شكست
ديگري غير از ساختار شكست فعلي گزارش گرفت
همچنين صرفا با اضافه كردن يك فيلد به فعاليتها نميتوانيم چنين گزارشي را بدست آوريم
ثالثا محاسبات پيشرفت بسيار پيچيده تر از يك خط فرمول دهي است و بهيچ وجه نميتوان با يك خط فرمول دهي چنين محاسباتي
را انجام داد.
از طرف ديگر گزارشحححات تلفيقي ،گزارشحححاتي اسحححت كه بتوانيم از تمامي اركان يك يا چند پروژه گزارش بگيريم به عنوان مثال زير
سيستم بودجه و اعتبارات از زير سيستمهاي بسيار مهم ميباشد كه در گزارشات تلفيقي از آن بسيار استفاده ميگردد ولي چنين زير
سيستمي در  EPMوجود ندارد.
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 -1منظور از د سته بندي فرآيندي پروژه هاي صرفا يك د سته بندي ساده ()Simple Groupingنميبا شد بلكه منظور د سته بندي
پروژه هاي يك سازمان از حيث وضعيت و مرحله اجرايي آنها ميباشد .
بعنوان مثال در سيستم مديريت پروژه همراهان هر پروژه ميتواند در مرحله اي باشد كه برخي از اين مراحل عبارتند از :
 -2-1پيشنهادي

-1-1در حال برنامه ريزي

-4-1كامل شده

=5-1لغو شده و غيره

-8-1درحال پيشرفت

هر كدام از اين مراحل داراي فرآيند خاص خود بوده بطوريكه پروژه هاي پيشححنهادي ميتوانند به زير سححيسححتم برآورد و يا مناقصححات
منتقل شوند.
و يا پروژه هاي در حال برنامه ريزي كليه اطالعات برنامه ريزي يك پروژه را اخذ و ميتوانند اطالعات پيشحححرفت موقت گرفته و از اين
اطالعات جهت الگوبرداري استفاده نمود.
در پروژه هاي در حال برنامه ريزي ميتوان از زير سي ستم مديريت هو شمند پروژه ها در شبيه سازي آنها در شرائط مختلف ا ستفاده
نمود بطوريكه يك پروژه را تا حد تكميل پيش برد و دوباره اطالعات را به حالت اول برگرداند.
چنين دسته بندي فرآيندي در سيستم  EPMوجود ندارد.
 -8در حال حاضححر سححيسححتم مديريت پروژه هاي همراهان چنين امكاني را ندارد ولي در همين راسححتا شححركت همراهان اقدام به ايجاد
سيستمي كه كامال يكپارچه با سيستم اطالعات مديريت پروژه ها نموده است كه اين سيستم تا سه ماه آينده به اتمام خواهد رسيد
اين سيستم اتوماسيون اداري و فني همراهان ميباشد كه در آن امكان ايجاد فرم و فرآيند() Workflowنيز وجود دارد و در صورت
نياز كارفرما اين سيستم به عنوان جزئي از سيستم اطالعات مديريت پروژه ها ميتواند نصب و راه اندازي گردد
سححيسححتم EPMتوسححط نرم افزار  SharePointچنين امكاني دارد ولي الزم بذكر اسححت كه كماكان ايجاد فرمها و فرايندهاي كمي
پيچيده نياز به برنامه نويس و شخص متخصص دارد و درحال حاضر شركت همراهان حتي بدون سيستم مذكور ،تمامي فرمهاي مورد
نياز را در اختيار كارفرما عليرغم اينكه با توجه به تحليل سيستم مديريت پروژه اكثر فرمهاي مورد نياز وجود دارد ،قرار خواهد داد.
 -4با توجه به بند يك ،يكتا نمودن يك فعاليت در يك سححازمان پيچيده تر از يكتا نمودن آن توسححط كد  WBSو حتي كد فعاليت
ميبا شد ،ايجاد فعاليتهاي ا ستاندارد پس از برر سي هاي ب سيار زيادي در سي ستم همراهان رخ داده ا ست بطوريكه با اين روش امكان
ارائه گزارش در هر سطب و به هر شكلي امكان پذير است متاسفانه سيستم  EPMچنين امكاني را ندارد و براي يكتا نمودن آن فقط
از طريق كد  WBSراهكار ارائه داده اسححت كه همانطور كه مسححتحضححريد كد  WBSبه ازاء پروژه ميباشححد وكد  WBSيك فعاليت
مانند مطالعه مدارك در يك پروژه با پروژه ديگر متفاوت است كه حتي اگر بخواهيم اين فعاليتها را داراي يك كد بنمائيم
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= اوال در عمل با توجه به ساختار شكست فعاليتها امكان پذير نبوده چون هر پروژه اي با توجه به ماهيت آن يك نوع ساختار شكست
دارد
ثانيا الگوريتم محاسبات اوزان و پيشرفت در سيستم  EPMمشكل ايجاد نموده و چنين محاسباتي امكان پذير نبوده و صرفا همانمحا سباتي ا ست كه خود  EPMدارد و همانطور كه قبال ا شاره شد صرف دادن يك فرمول خطي نميتوان الگوريتمهاي محا سباتي
برنامه ريزي و كنترل پروژه ها را اجرا نمود.
-5از مهمترين م سائلي كه شركت همراهان ت صميم گرفت سي ستم اطالعات مديريت پروژه ها را تحليل و پياده سازي نمايد ،نبودن
ساختار و عملكردي مناسب در چرخه حيات يك پروژه نسبت به تغييرات اعمال شده بر آن بوده است
طي ساليان گذ شته و تجربه هاي ب سياري كه شركت همراهان دا شته ا ست ،وجود اين تغييرات باعث گرديده كه مديران و متوليان
پروژه ها در كشورمان كماكان دغدغه هاي بسياري را در كنترل و مديريت اين تغييرات داشته اند
بعنوان مثال تغيير دسححتوركار ،تغيير روش هاي اجرا و محدوديت هاي كاري و محيطي ميتواند يك يا چند پروژه را دسححتخوش تغيير
نموده كه اين گونه تغييرات نه تنها بايست مديريت شوند بلكه بايست قابل رديابي و الگوبرداري باشند()Benchmarking
سيستم همراهان بگونه اي طراحي شده است كه تمامي زير سيستمها داراي مديريت تغييرات بوده و بگونه ايست كه تمامي محاسبات
در صورت نياز كاربر بر روي يك ن سخه از پر وژه اجرا و نتايج حا صل از آن با ساير ن سخ آن پروژه و يا پروژه هاي ديگر قابل مقاي سه
ميباشند
در  EPMبا برر سيهايي كه به عمل آمده ا ست اينگونه تغييرات صرفا با كپي از اطالعات يك پروژه و نگهداري آن در جايي به عنوان
 Backupو ايجاد نسححخه اي ديگر امكان پذير ميباشححد كه بالتبع قابليت مقايسححه برخط ( )Onlineنسححخ پروژه ها را نداشححته و
محاسباتي همچون محاسبات اوزان و پيشرفت (خطي و غير خطي) و عملكردي غير قابل انجام بصورت همزمان و برخط( )Onlineبر
روي نسخ پروژه ها ميباشد
الزم بذكر است بسياري از اوقات مديران و كارشناسان احتياج به گزارشات مقايسه اي بين نسخ يك پروژه دارند و حتي نياز دارند كه
تاثيرات ناشي از تغييرات مشاهده نمايند.
-6زير سيستم آرشيو اسناد و مدارك از زير سيستمهاي موجود درسيستم همراهان ميباشد كه كامال يكپارچه با ساير زير سيستمها
ميباشد.
مشكالتي كه سيستم  EDMSشركت مايكروسافت دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:
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 -2-6عدم پشححتيباني از سححاختار درختي در تعريف مدارك (.در بسححياري از مواقع نياز به شححكسححت مدارك به صححورت درختي داريم
بطوريكه در كنار ساختار شكست فعاليتها ،ساختار شكست مدارك را خواهيم داشت كه در نهايت اين مدارك ميتوانند به يك يا چند
فعاليت مرتبط شوند)
 -1-6عدم امكان داشتن وزندهي در سطوح مختلف (همان مشكالتي كه در بند يك ذكر شده است)
 -8-6عدم امكان تعريف درصد هاي پيشرفت از پيش تعيين شده به ازاء هر مرحله فرايندي يك مدرك(بعنوان مثال  as verifiedو
 as approvedهر كدام يك درصد پيشرفت دارند).
 -4-6عدم برنامه ريزي كامل يك يا چند مدرك بطوريكه بتوانيم در صححد هاي پيشححرفت طبق برنامه يك مدرك را به ازاء هر مرحله
فرايندي آن داشته باشيم.
م شكالت فوق باعث گرديد كه شركت همراهان به جاي سفار شي نمودن  ،EDMSاقدام به تهيه زير سي ستم كنترل مدارك بنمايد
بطوريكه اين سيستم بتواند تمامي نقاط ضعف سيستم EDMSرا بپوشاند.
الزم بذكر ا ست كه به هيچ وجه چنين به نظر نيايد كه شركت  Microsoftتوانائي انجام چنين سي ستمهايي را ندارد بلكه همانگونه
كه قبال نيز اشاره شده است اينگونه سيستمها ميبايست بومي شوند.
حتي نظام كنترل مدارك در يك صنعت (مانند نفت وگاز) با صنعت ديگري در كشورمان متفاوت است.
حال با توجه به توضيب فوق چگونه ميتوان انتظار داشت يك شركت خارجي هر چند توانمند ،بتواند سيستمي ارائه دهد كه از تمامي
جهات منطبق بر نياز هاي سازمانها در كشورمان باشد .
اگر اين عدم انطباق در برخي از قسمتهاي جزئي باشد قابل انجام و هماهنگ سازي خواهد بود ولي اگر در قسمتهاي پايه اي و اساسي
سيستم باشد ،آنگاه امكان پذير نبوده و بايست خارج از چارچوب فعلي ،تغييرات اساسي را ايجاد نمود و به اصطالح وصله كاري نمود .
و مشكالت فوق در قسمتهاي اساسي و پايه اي سيستم  EDMSمايكرو سافت ميباشد.
 -7الزم بذكر است كه زير سي ستم بودجه و اعتبارات نيز از زير سي ستمهاي ب سيار مهم در مديريت پروژه ها ميباشد اين زير سي ستم
در ارتباط تنگاتنگ با ساير اطالعات پروژه ها بوده بطوريكه نميتوان آن را جزئي منفك از پروژه ها دانست
به عنوان مثال گزارشات عملكردي پروژه ها داراي چند بخش بوده كه يكي از بخشهاي مهم آن اطالعات بودجه و اعتباري ميباشد
همچنين گزارشححات تلفيقي و گزارشححات كالن سححازماني نيز داراي اجزاء مختلفي اسححت كه بعضححي از بخشححهاي آن اطالعات بودجه و
اعتبارات كالن سازمان كه بصورت تجميعي از پروژه ها محاسبه ميگردد ،ميباشد.
سي ستم مديريت پروژه همراهان داراي زير سي ستم بودجه و اعتبارات ميبا شد كه كامال يكپارچه با ساير زير سي ستمها ميبا شد ولي
سيستم  EPMداراي چنين زير سيستمي نميباشد و از طرف ديگر اين زير سيستم نيز مانند ساير زير سيستمها كامال خاص ميباشد
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-3طي بررسيهاي مختلفي كه بعمل آمد شركت همراهان ت صميم گرفت كه سي ستم اطالعات مديريت پروژه اي را پياده سازي نمايد
كه حداقل وابستگي به سيستم عامل و پلتفرم نرم افزاري و سخت افزاري داشته و داراي امنيت بااليي باشد.
همچنين از آنجائيكه اين سيستم بمرور زمان داراي حجم وسيعي از اطالعات خواهد گشت از لحاظ سرعت داراي مشكل نگردد.
همانطور كه مسححتحضححريد سححيسححتم عامل  Windowsداراي مشححكالت امنيتي متعددي بوده كه كماكان بطور روزمره كاربران آن
صدماتي را ديده اند .
اين مسئله باعث شد كه شركت همراهان از لحاظ تكنولوژي برنامه نويسي ،زباني را انتخاب نمايد كه اگر سازماني نياز به نصب سيستم
بر روي سيستم عامل ديگري غير از  Windowsداشت بتواند بدون دغدغه خاطر سيستم را نصب نمايد .
حتي شركت همراهان ،به تمامي سازمانها سي ستم عامل  Linuxرا به عنوان سي ستم عامل  Serverپي شنهاد مينمايد كه از لحاظ
امنيت و سرعت بسيار كارآمد تر از  Windowsميباشد.
از طرف ديگر زبان برنامه نويسي  EPMبر مبناي  .Netميباشد و همانطور كه مستحضريد اين تكنولوژي برنامه نويسي عليرغم اينكه
بسيار كارآمد است ولي در سيستمهاي بزرگ وقتي حجم عمليات و اطالعات باال برود افت چشمگيري از لحاظ سرعت خواهد داشت.
همين م سئله باعث گرديد تا ب سياري از سايتهاي ايراني پس از مدتي تغيير تكنولوژي داده و تكنولوژي .Netرا ا ستفاده ننمايند به
عنوان نمونه ميتوان به سايت  Sanjeshاشاره كرد كه چند سال پيش به علت استفاده از  .Netسرور آن بكلي متوقف شد (در هنگام
اعالم نتايج كنكور) و پس از آن تكنولوژي خود را تغيير داد.
البته اين مشكالت مربوط به شركت ايراني كه سيستم EPMرا سفارشي نموده(فارسي نموده) ،نبوده و صرفا به خاطر نوع تكنولوژي
 .Netميباشد .
علت اصلي اين مشكالت استفاده بسيار زياد از منابع سيستم ميباشدكه اين تكنولوژي بهمراه دارد .
در خاتمه الزم بذكر ا ست كه شايد چنين سئوالي پيش بيايد كه چرا شركت همراهان سعي نموده موتوري م ستقل را ايجاد نمايد و
تمامي محاسبات را خود بطور مستقل انجام دهد ؟
همانطور كه قبال نيز اشاره شد واب سته كامل بودن يك نرم افزار به يك نرم افزار خارجي و حتي ن سخه سفارشي شده (فارسي شده)
نرم افزار خارجي ،م شكالت متعددي را ايجاد مينمايد و بهترين حالت زماني ا ست كه سي ستم بتواند با سي ستم ديگر تعامل دا شته
باشد نه اينكه كامال وابسته بوده ويا خود آن باشد.
از آنجائيكه ساختن چنين سيستمي بسيار پرهزينه و زمان بر بوده است ولي با توجه به ايجاد زير سيستم مديريت هوشمند پروژه ها
كارآئي آن مشخص تر گشته و ضريب اطمينان ما را نسبت به راهي كه انتخاب نموديم بسيار باالتر برده است .
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پيوست دو
امنيت اطالعات سازمانها
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همانطوركه مستحضريد نرم افزار  EPMمحصول شركت مايكرو سافت ميباشد كه يك شركت آمريكايي است و از آنجائيكه در حال
حاضر كشور عزيزمان با آن كشور مشكالت عديده اي دارد فلذا رعايت مسائل امنيتي بسيار مهم است .
موارد ذيل از موارديست كه ميبايست از دغدغه هاي امنيتي بسيار مهم سازمانهاي پروژه محور داخل كشور باشد :
الف  -با توجه به اينكه هسته اصلي اين نرم افزار متعلق به شركت مايكروسافت ميباشد فلذا ارسال اطالعات پروژه هاي شما بصورت
كامال مخفي براي سازمانهاي خارجي (سازمانهاي اطالعاتي و جاسوسي خارج كشور) از لحاظ فني بسيار ساده ميباشد
حتي الزم نيست كه سروري كه سيستم  EPMروي آن نصب شده به اينترنت متصل باشد كافيست هر رايانه اي كه بگونه اي با اين
سيستم كار ميكند لحظه اي به اينترنت متصل شود و در آن لحظه اطالعات براحتي براي سازمانهاي خارجي ميتواند ارسال گردد.
الزم بذكر است كه اطالعات عموما متن بوده و با توجه به تكنيكهاي فشرده سازي جديد ،عمال ارسال اطالعات كامل  111پروژه با
تعداد فعاليت بطور متوسط  41فعاليت با يك پهناي باند  213كيلو بيت در ثانيه زير يك دقيقه زمان ميبرد .
كه اين پهناي باند نه خيلي زياد است و نه زمان يك دقيقه زمان محسوسي است .
ب -در حال حاضر پيدا كردن نسخه اي از يك نرم افزار كه بصورت تقلبي و غير مجاز استفاده ميشود بسيار ساده است بعنوان مثال
در حال حاضر شركت همراهان هر يك از نرم افزارهايش اگر بصورت تقلبي و غير مجاز در جائي استفاده شود براحتي ميتواند آنرا
پيدا كرده و استفاده آن را غير ممكن سازد
حال چگونه شركتي همچون مايكروسافت كه غول شركتهاي نرم افزاري در سراسر اين كره خاكي ميباشد نميتواند اين كار را بكند ،آيا
مقصود ديگري از اين كار دارد ؟
ممكن است اين پاسخ داده شود به همان عللي كه مايكروسافت مجوز استفاده غير مجاز محصوالتي همچون  Windowsو Office
را ميدهد ،به  EPMنيز ميدهد .
در جواب بايست به اين چند نكته اشاره كرد :
 -2اين محصوالت جهت استفاده عموم ميباشند كه استفاده از آنها براي همگان به نفع مايكروسافت ميباشد
 -1با استفاده عموم مردم وابستگي آنها به مايكروسافت زياد مي شود و آنها به اين موض وع واقف هستند و برايشان استفاده غير مجاز اين
نوع محصوالت خيلي اهميت ندارد.
 -8بهترين روش براي توسعه و بهبود اين گونه محصوالت عمومي ،تست و استفاده آنها در سطب وسيع و در مناطق مختلف ميباشد و
بهترين عامالن اين توسعه ،كاربران آن ميباشد و يكي از دالئلي كه مايكروسافت پشتيباني از زبان فارسي را به محصوالتش اضافه نمود
همين موضوع بوده است.
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 -4با توجه به ارائه شدن رايگان لینوکس ( )Linuxو اضافه شدن امكانات سريع آن ،اگر مايكروسافت بخواهد استفاده از محصوالت
عمومي اش را محدود نموده و اجازه استفاده غير مجاز را ندهد ،مطمئنا به مرور ،بازار وسيعي را از دست خواهد داد كه اين بهيچ وجه
به نفع اين شركت عظيم نميباشد.
 -5محصولي مانند  EPMاز محصوالت عمومي نيست كه مورد استفاده همگان باشد و تمام سياستهاي اين شركت براي استفاده محصوالت
عمومي ،به منظور استفاده محصوالت خاصي همچون EPMميباشد به عبارت ديگر سود دهي شركت در گرو خريد اين نوع محصوالت
خاص ميباشد.
 -6موارد ذكر شده از استراتژيهاي مهم دنياي با اقتصاد باز بوده و اين گونه وابسته سازي از سياستهاي آنها ميباشد.
حتي با توجه به موارد فوق تشخيص نسخه غير مجاز در نسخه هايي از ويندوز تعبيه شده است ولي همانطور كه ذكر شد نبايست
حساسيت خاصي نسبت به اين نوع محصوالت وجود داشته باشد و اين حساسيت ميبايست نسبت به محصوالت خاص وجود داشته
باشد كه باز هم ندارد و چرايي آن مشخص نيست مگر اينكه هدف ،استفاده غير مجاز خود شركت مايكروسافت از اين موضوع و بصورت
كامال مخفي باشد.
همانطور كه مستحضريد ،اخيرا تروجاني در كشور پيدا شد كه وظيفه اصلي آن ارسال اطالعات شخصي كامپيوترها به خارج از كشور
بوده است و اين تروجان و كرم اينترنتي بيش از يكسال(سال  1119تا  )1121در كشور فعال بوده است
نكته جالب توجه آن است كه شركت نورتون حدود يكسال پيش آن را شناسائي كرده بود ولي آن را اعالم نكرده است و حتي ويروس
كش مربوطه را نيز در اينترنت منتشر ننموده است.
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پيوست چهار
گواهی های حسن انجام كار
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