
* YAZIUM KRtzl VE SSADM 

Hakan SARBANOGLU 

1. GIRtS 

1980 li Y11lar Tiirkiye f sinin en gaze c;arpan olgulanndan birisi de bil

gisayar11 i§lemlerin yayg1nla§mas1d1r. Hemen hemen hergiin baS1n ve yaY1n 

biiltenlerinde " Bilgisayar al1nd1 fI, fI Bilgisayar kuruldu fI, fI Bilgisayara 

ytiklendi It, It Dtomatize edildi It, " Bilgisayara gec;ildi It vb. haberlere .rast

lanmaktad1r. Bu yayg1nla§man1n Kuzey Amerika ve Bat1 Avrupa tilkelerine gore 

biraz geciktigi de bilinen bir gerc;ektir. if Bilgisayar nedir? It " Bilgisayar

C1 kimdir? It, fI Bilgisayarla§ma ne demektir? It sorular1na kaq111k a11nan 

yan1tlar ise ne yaZ1k ki iilkemizde bu konuda hala derin bir kavram karga§a

s1n1nya§and1~1n1 gostermektedir /YliCE 1986/. Bu sorulardan ilk ikisi de~il 

ama Uc;UncUsU bu yaz1n1n odak noktas1n1 olu§turmaktad1r. It Bilgisayarla§ma 

nedir? It, It Nas1l bilgisayarla§111r? It konusu belkide bir Ulkenin gelece~ine 

damgas1n1 vuracak bu geli§me sUrecinde en onemli noktaY1 olu§turmaktad1r. 

Asl1nda ne " bir bilgisayar sat1n a11nmas1 It, ne " bilgilerin bilgisayara (?) 

kaydedilmesi It, ne de It Bilgisayar program1 yaz1lmas1 It bilgisayarla§ma de

mek degildir. Bu nedenle haber bUltenlerinde veya bas1nda haberlerin yukar1-

da orneklendigi bic;imde degil de It Bilgisayar destekli yeni bir sistemin uy

gulanmas1na gec;ildi It §eklinde verilmesi c;ok daha fazla sevindirici olurdu. 

Burada sozii edilen sistem kavram1 : 

It Bir bUtUn olu§turacak bic;imde birbiri ile ili§kili, birbirini etkile

yen parC;alar1n kUmesi. fI 

Veya ; 

It Arzulanan amac;lar ic;in bir tak1m gorevleri tamamlamak Uzere donan1m, 

yaZ1l1m ve personelin kar§1l1k11 ili§ki ic;inde i§lem yapacak organizasyonu It 

olarak tan1mlanmaktad1r. 

Bu tan1ma gore orne~in It CUlhane Askeri T1P Akademisi Hasta Kay1 t ve 

Takip Sistemi It dendiginde; muayene ve tedavi ic;in ba§vuran hastalann kayda 

a11nmalar1n1, hastane ic;indeki bUtUn sevk ve i§lemlerini, bunlar1n sonuC;lar1-

n1 takip etmek ve c;e§itli de~erlendirmeler, istatistikler yapmak Uzere kulla

n11an her tUrlU araC; ve gere~, kay1t formlar1, i§lem kurallar1, talimatlar ve 

(*) Structured Systems Analysis and Design Method. 



bu a1anda ~a11§ma1ar1 da kapsayan geni§ bir kavram an1a§111r. Veri1en bu 

ornekten de an1a§11aca~1 gibi h&stahanede bu ama~ i~in ha1en kuru1u bu1u

nan diizen ister bilgisayar11 isterse bilgisayarS1z olsun yine bir sistemdir. 

ve mevcut fizikse1 sistem ( bazen sadece mevcut sistem·) olarak ad1and1r111r. 

Mevcut fizikse1 sistem be1ir1i gereksinim1eri kar§11amaktad1r ve e~er 

kurumda yeni gereksinim1er ortaya ~1km1§sa veya mevcut sistem aks1yorsa 0 

zaman yeni. bir sistem araY1§1 i~ine giri1ir. Bu araY1§ ~ogun1uk1a kuru1u§un 

kendi i~inden dogar ve bu konuda ~e§it1i ince1eme1er, etUd1er ortaya ~1kma

ya ba§lar. Yan11$lar da bu andan itibaren ba§lar. " Bir bilgisayar a11p bu 

i§i ona yapt1ra11In " veya " Bir program yaZ1p bu i§i bilgisayarda yapt1ra-

11m, diigmeye baS1nca bize herkesin bilgilerini versin " gibi sozler duyu1-

maya ba§lan1r. Bun1ar mut1aka ho§ gorii1mesi gereken heyecan1ard1r. Ancak 

hi~bir zaman sistem degi§ikligini ongoren boy1esi onemli siire~lerde karar 

a1maya yeter1i degi1dir. Bu a§amada en teh1ike1i yak1a§1m ise hak11 01sa1ar 

dahi yonetici1erin her zaman a11§11m1§ olan ace1eci1igidir. Y111ar once bi1-

gisayar1a§maya ba§lam1§ ii1ke1erde oze11ik1e bu ace1eci1ik yiiziinden ba§ar1s1z-

11k1a sonu~lanm1§ proje saY1s1n1n,ba§ar1ya u1a§an1ardan ~ok daha faz1a 01-

dugu goriilmii§tiir ve ha1a da gorii1mektedir. TabU ace1ecilik tek neden de~il, 

en ko1ay su~lanabi1ecek nedendir; ancak bugiin " Bi1gisayar1a§ma " dan iste

nen sonu~lar1n a11nmay1§1n1n pek~ok daha ba§ka neden1eri de oldu~u gorii1mek

tedir. 

2.· VAZIUM KRIZI 

Yaz111m krizi terimi.1968 de Bat1 A1manya'da yap11an Yaz111m Miihendis1i

gi KonferanS1 'nda ilk olarak kullan11d1g1nda 0 kadar dikkat ~ekmemi§ti /DIJK

STRA, 1968/. Ancak 1970'li Y111arda giderek daha s1k takrar1an1r oldu ve ge

ne1 bir yaz111m krizinin var oldugu herke~~e kabul edi1ir hale ge1di. Basit~e 

a~1k1amak gerekirse yaz111m krizi, yaz111m sistem1eri tesis etmenin ba§lan

g1~ta tahmin edi1enden ~ok daha gU~ ger~ek1e§mesi demektir. Yaz111m sistemini 

ger~ek1e§tirmek iizere uzun uzun program1ar yaz11makta ancak sonuc:;ta bir tiir-

1libi1gisayar11 sistem1erden olan bek1enti1er tam olarak kar§11anamamaktad1r. 

Bu durum oze11ik1e bUyUk yaz111m sistem1eri i~in ~ok daha vahimdir. Yaz111m 

sistem1erinin bOYllt1ar1 e1e a11nd1g1nda, bUyUk-kU~Uk ayr1m1n1n da kayna~1n1 

olu§turan i1gin~ bir sonu~la kaq11a§111r. bu S1n1r1n a1t1ndakiler yani kU- . 

~Uk yaz111m sistem1eri, tek bir ki§i taraf1ndan an1a§11abi1en ve tasar1m1, 
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ger~ekle§tirilmesi ile ilgili butun detaylarl bir ki§inin zihninde tutabi

lecek kadar az karma§lJolan sist~IiI1er~:tr'. Diger'taraftan buyiik sistemler 

ise projenin butun detaylarlnln tek bir ki§i taraflndan akllda tutulmasl ve 

izlenmesi imkanslz olan yazllim sistemleridir; dolaYlslyla ekip ~all§maslnl, 

i§bolumunu ve uzmanla§maYl gerektirirler. 1§in ilgin~ olan yonu, buyuk sis

temleri kurarken kar§lla§llan sorunlar, ku~uk sistemlerin sorunlarlnln ol~ek

lendirilmesi demek degildir. 

Bu konuda ~ok~a kullanllan bir ornek vardlr: /YOURDON, 1980/ 

8-10 m. geni§likli bLr dere uzerinde kurulan bir kopru ile bir bo~az 

koprusu araslnda bir benzerlik kurulabilir ve " biri sadece di~erinin buyiigii, 

prensip aynl, birini in§a eden diil;erini de in§,a eder " iddiaslnda bulunula

bilir. Oysa biiyiik kopru in§a etmenin bamba§ka sorunlannln oldu/tu a~lktlr. 

1§te yazlilm sistemleri de boyledir. Belli bir problemi ~ozmek uzere birka~ 

yuz satlrllk bir program yazlp ba§arlya ula§ml§ bir programcldan bir bliyuk 

yazlilm sistemini kurmaslnl ( ornegin THy'nln rezervasyon ve bilet satl§ sis

temlerini kurmaslnl veya bir sava§ u~aglnln navigasyon sistemleri yazlllmla

rlnl hazlrlamaSlnl ) beklemek buyuk bir yanllp,l olur. 1§te uzun ylllar ya§a

nan ve hala da ortadan tamamen kalkmaml§ olan yazlilm krizi buyuk umitlerle 

kurulan bir~ok yazlilm sisteminin ~okmesine neden olmu§tur. 

2.1. YAZILIM KRtZt~tN BULGULARI 

Yazlilm krizi ~e§itli bulgularla ortaya ~lkmaktadlr. Bu bulgular §oyle 

slralanmaktadlr /BOOCH, 1983/. 

a. Bilgisayara dayall sistemler kullanlCl gereksinimlerini ~o~unlukla 

kar§llamamaktadlr. (Cevap verme) 

b. Yazlilmlar slk slk ba§arlslzllkla sonu~lanmaktadlr.(Guvenirlik) 

c. Yazlllmlarln maliyetleri 'onceden tahmin edilememekte veya tahmin edi

len maliyetleri ~ok a§maktadlr •. (Maliyet) 

d. Yazlllmlarln baklml karma§lktlr. Maliyeti yliksektir ve hatalara yol 

a~maktadlr. (Degi§tirilebilirlik) 

e. Hazlrlanan yazlllmlar genellikle ge~ tamamlanmakta ve soz verildi~in

den daha az olanaklarla teslim edilmektedir. (Zamanslzllk) 

f. Programlar belli bir bilgisayara ba~lmll olarak hazlrlandlglndan ba§ka 

bir tip bilgisayarda veya i§letim sisteminde aynen ~all§tlrllmasl mumkun 01-

mamaktadlr. (Ta§lnabilirlik) 
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g. Yanl1m geli§tirme ~abalar:t; i§lem. zaman ve bellek gereksinimi gibi 

ilgi1eni1en kaynaklar1n en uygun kullan111m1 sonucunu vermemektedir. (Etkinl ik 

Yaz111mlar asl1nda soyut iiriin1erdir; tutu111r, gorii1iir taraflan yoktur. 

Bu neden1e yukar1da saY11an bu1gu1ar hakk1nda aneak ~ok az saY11abilircil

~iit vard1r. En dikkat ~ekiei ol~iit ise ma1iyettir. 

~eki1-1 Amerikan Savllnma Bakanl1g1nea yap11an donan1m - yaz111m hareama...; 

lar1 oran1n1 gostermektedir. Hareama1ar1n ~ok biiyiik bir oran1n1n yaz111ma 

kaymas1 saY11an bu1g111ar1n ne dereee isabetli oldugunu gosteren a~1k bir 80S

tergedir. 

Maliyet Yuzdesi 

100 

80 Donanlm 

60 

40 

20 

1965 

2.Z. YAZIUM KRIZININ NEDENLERI 

Yazlhm 

1970 1985 

YIL 

§ekil-1 

M.T.Dev1in /DEVLIN, 1980/ yaz1hm krizinin nedenlerini§u madde1er a1t1n

da top1amaktad1r : 

a. Kuru1u§lar1n yaz111m ge1i§tirme a§ama1ar1n1 anlamada ba§ar1s1z olma-

1ar1. 

b. Yaz111m miihendis1igi konusunda egiti1mi§ persone1 az11~1. 

e. Giiniimiizde bi1gisayar1ann " bir anda bir i§lem yapma " prensibinin 

(Von Neuman Prensibinin) getirdi~i k1s1t1ama1ar. 
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d. Kurulu§lar1n eski programlama dillerini ve a11§kanl~klar~n~ kullan~ 

mada 1Srar etme e~ili •• ,. ,I,· f·· 

Bilgisayar diinyas1nda 1970 ve 1980'li ylllar1n bu sorunlara <;oziimler 

bulmakla ge<;tigi soylertebilir. As11nda en onemli sorun insan1n kendisinden 

kaynaklanan k1S1tlamalard1r. C;1plak elle bir <;ukur kazmak zordur, Urfa Tii

nelini kazmak ise imkanS1zd1r. Fakat Urfa Tiineli kaZ1lm1§t1r ve bu i§te pek

<;ok ara<;, makine ve teknik kullan1lm1§t1r. Ayn1 §ey yaz1l1m geli§tirmede de 

ge<;irlidir. YaZ1l1m miihendisleri karma§1k sorun~ann <;oziimii i<;in bir<;ok do

nan1m (Bilgisayarlar,c;evre birimleri), yaZ1hm ara<;lann1 ve tekniklerini 

(yap1sal programlama tekni~i, veri ak1§ diagramlar1, nesneye yonelik tasar1m 

vb.) .kullanmak zorundad1rlar. 

Yukar1da saY1lan sorunlardan ikincisi, yani personel sorunu hemen 'hemen 

her alanda 'ge<;erlidir. Ancak c;ok yeni bir disiplin olan yaZ111m 'miihendisli~i

nin sorunlar1 olduk<;a ag1rd1r. Tan1m1 bile kamu oyunca belirsiz olan ve somut 

olmayan birtak1m §eyler iireten yaz1l1m miihendisli~inin heniiz ortak bir egitim 

standard1 dahi yoktur. Nitelikli yaz1l1m miihendisi talep ve arZ1 aras1ndaki 

u<;urumun ise iilkemizde uzun siire etkisini gosterece~i tahmin edilmektedir. 

Sorunlardan ii<;ilncilsil yani donan1m sorunu as11nda biiyiik bir k1s1tlayac1 

degildir. Entegre devrelere, dayah .3 ncii ku§ak bilgisayarlann 1965 y1hnda

ortaya <;1kmas1 ile donan1mc1lar yaz1l1mc1lara biiyilk bir i§lem giicii sunmu§lar

d~r. VLSI teknolojisine dayal1 4 ncil ku§ak bilgisayarlar ise giiniimiizde baZ1 

ozel problemletin d1§1ndayeterli i§lem giicilnii vermektedirler. Bununla bera

ber Japonya ve Amerika ba§ta olmak iizere 5 nci ku§ak bilgisayarlar1n yap1m1 

konusunda <;a11§malar siirmektedir. 

Programlama dillerinde de biiyiik geli§meler vard1r. FORTRAN ve COBOL gibi 

eski dillerin yeni birtak1m yaz1l1m tasar1m teknikLerini destekleyememesi 

Uzerine ozellikle C, PASCAL ve ADA gibi daha geni§ yetenekleri olan diller 

geli§tirilmi§tir. 5te yan'dan 4 ncii ku§ak programlama dilleri ( 4GL ) ise 

programc1lan. problemin <;oziimiinU bilgisayara aktar1rken " nas1l yapmas1 " 

gerektigini kodlama de~dinden kurtarm1§ ve sadece " ne yapmas1 " gerekti~ini 

kodlamaY1 yeterli k11m1§t1r. 

Bu yaz1n1n bundan sonraki boliimlerinde aS1l iizerinde durulacak olan; so

runlardan ilki yani yaZ1l1m geli§tirme sorunu ve bu soruna kar§1hk geli§ti

rilen yontemlerden bir tanesidir. (SSADM). 
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3. StSTEM GELtSTtRHE TEKNtKLERt 

Bi1gisayar destek1i bir sistem ge1i§tirme, iki degi§ik durumda soz konu

su olur; mevcut sistem vard1r veya yoktur. Mevcut sistem manuel (bi1gisayar 

desteksiz) ise bu durumda sistem ge1i§tirme faa1iyeti yeni sistem bi1gisayar 

destek1i 01acag1ndan "otomatize etmek" olarak ad1and1r111r. Ha1en uygu1amada 

olan bir sistemin otomatize yeni bir sistem1e deM§tirilmesi genellik1e "daha 

~ok, daha h1z11, daha ucuz, daha dogru vb.) istek1erden kaynak1an1r. Mevcut 

sistem yoksa, ba§ka bir deyi§le daha once yap11mayan bir i§ otomatize yeni 

bir sistem1e yap11acaksa sistem ge1i§tirme faa1iyetinin karakteri de~i§ik 

bir bi~im a1u. 

Mevcut bir sistemin otomatize edi1mesi veya yepyeni bir sistemin haz1r-

1anmas1 i~in iz1enebi1ecek ~ok ~e§it1i yak1a§1m1ar vard1r. Bu yontem1erin ge

ne1 gidi§leri ~ogun1uk1a ayn1d1r ve §u safha1ardan ge~er: 

a. Fizibi1ite etlidli (Gerek1i ise) 

b. Sistem ana1iz 

c. Sistem tasar1m1 

d. Sistem ger~ek1e§tirme 

e. Uygulama ve bak1m 

Bu safha1ar sistem (veya yaz1l1m sistemi) ya§am slireci olarak an111r. 

Psiko10g George Miller 1954'te yay1nlad1g1 lin1li ara§t1rmas1nda /MILLER, 

1956/ bir insan1n bir anda i§leyebi1ecegi var11k saY1s1n1 kabaca yedi ola

rak a~1klamaktad1r. Yaz1l1m sistemi geli§tirme de, bir problem ~ozme faa1i

yeti oldugundan uygu1anacak yaz111m geli§tirme teknigi.i~in bu S1n1r ~ok 0-

nemli bir faktordlir. Bu neden1e yaZ111m mlihendislij:;inin prensiplerinden bi

risi de sistemleri oylesine ayr1§t1rmakt1r ki, her ~ozUm dlizeyinde ayn1 anda 

ugra§1lan var11k s'aY1s1 bu S1n1r1 a§mas1n. (~ekil-2) 

Sistem birtak1m alt modlillere ayr1§t1r1ld1g1nda bu modli1ler aras1ndaki 

tutar1111k onemli bir kriter olarak ortaya ~1kar. Yukar1da s1ra1anan sistem 

g.eli§tirme safha1anndan ilk li~li (fizibilite, analiz, tasanm) i~in buglin 

ylizlerce yontemin bulundugu bi1inmektedir. Ozel1ik1e tasar1m yonlinden birbi

rinden farkl1la§an bu yontem1erden"tutar1111k kriterini" sag1ayanlar §u dort 

ana grupta top1anabilir: /BOOCH, 1983/ 

a. Tlimden gelimci yap1sa1 tasar1m 
b. Veri yap1s1 tasar1m1 
c. Parnas ayr1§t1rma yontemi 
d. Nesneye yonelik tasar1m 
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Hatalar 

HRAIR Limiti 
'd: '!t. ~,. 

7 "+ 2 nin otesinde 
oenelikle kontrolden 
~Ikar 

Problemde aynl anda 
dQ,OnOlmesi oereken 
elem~n saYlsl 

§ekil-2 

Bu tasar1m yontemlerini ~ok k1saca tan1mlamak gerekirse: 

TUmden gelimci yap1sal tasar1m, fonksiyonel bir yontemdir. Bu yontemde 

sistem ana i§lem gruplar1na ayr1§t1r1l1r. Ayr1§t1rma herbir i§lem i~in bir 

modUl elde edilenekadar sUrdUrU1Ur. Bu tip tasar1m y5ntemi i§leme yonelik 

ve yap1s1 "81rah" olan sistemlere uygundur ve ~ok yayg1nd1r /YOURDON,1979/. 

Veri yap1s1 tasar1m1nda ise i§lemlerden ~ok veri yap1lar1 tan1mlan1r ve 

i§lemler (program birimleri) bu veri yap1lar1na gore kurulur. Daha ~ok COBOL 

tipi programlama dilleri ile uygulan1r /JACKSON, 1972/. 

Parnasayr1§urma kriteri ise, sistemin her modU1UnUn bir tasanm gizle

mesine dayan1r /PARNAS, 1972/. 

Nesneye yonelik tasar1m ise ~ok yeni bir yontemdir. Bu yontemde nesneler 

ozellikleri ve i§lemleri ile ayr1 ayr1 tan1mlan1r. Klasik yontemlerde veriler 

i§lem modUllerine gonderilirken nesneye yonelik sistemlerde her nesnenin ken

di i§lemleri ayr1ca tan1mlan1r (metodlar) /COX, 1987/. 

Yontem ne olursa olsun bi1gisayar destekli bir sistem geli§tirmek Uzere 

yap1lan sistem analiz ve tasar1m ~a11§mas1n1n sonucunda; bangi kUtUklerin 

haz1rlanacag1, bu kUtUklerde hangi verilerin ne §ekilde kaydedilecegi, hangi 

programlar1n haz1rlanacag1, tek tek bu programlar1n yapacag1 i§ler, yeni 
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sistemi kullanacak olan personelin tek tek fonksiyon1an, yapl1acak i§lem-

1er1e i1gi1i ta1imat1ar, gerek1i bi1gisayar ve ~evre birim1eri, hatta ku1-

1anl1acak ekran gorUntU1erinin §ek1i bile be1ir1enir. 

Ancak bUtUn bun1ar henUz kllglt Uzerindedir. Butasanml. ger~ek1e§tirmek 

Uzere dOnanlml.n sag1anmasl., program1arln ve kUtUk1erin hazlr1anmasl ve testi 

gerektirmektedir. Belli bir projeye yone1ik olarak donanlmln sistem ana1iz 

. ve tasarlm ~a11§ma1arlndan son:a temini en uygun zaman olmaktadlr. Zira ku1-

1anlclnln ger~ek ihtiya~larl ve ye~ikuru1acak sistemin oze11ik1eri ancak 

sis tern ana1iz ve tasarlm ~a11§ma1arlnln sonucunda ortaya ~lkmaktadlr. 

Uzun ve zahmet1i bir faa1iyet olan sis tern ana1iz ve tasarlm ~a11§ma1arl

nln bitiminde sade.ce kaglt Uzerinde sonu~lann e1de edilmesi, bu ~all§ma1a

rln gereksiz oldugu ve e1de edi1en sonu~larln zaten bi1iniyor oldu~u iddia

Slnl dogurabilir. Ancak bilinen ger~eklere dayal1 olarak amaca yonelik en 

uygun sistemi ortaya ~lkarmaYl hedefleyen bu ~all§malan gozardl etmek bUyUk 

yan11§llklara yo1 a~abilmektedir. 

Bundan sonraki bo1Umde sistem analiz ve tasarlm ~all§ma1arlna bUyUk bir 

onem verilen lngiltere' de yaygln olarak uygulanan bir yontem a~lklanacaktlr. 

4. YAPISAL StSTEM ANALtZ VE TASARIM YONTEMt (SSADM) 

Heri dUzeyde bilgisayar1a§ml§ olan lngiltere' de hUkUmetin bilgisayar 

politikaslna yo~ vermek veote yandan tUm resmi kuru1u§larln bi1gi i§lem uy

gulama1arl He ilgili dUzenleme1er yapmak Uzere merkezi bir kuru1u§ bu1un

maktadlr. CCTA (Central Computer Technology Agency : Merkezi Bilgisayar Tek

nolojisi Kurulu§u) i~im1i bu kurulu§ devletsektorUndeki bilgi i§lem ~a11§

malarlna yon vermenin yanlslr~ ~e§itli ara§tlrma·ve e~itim faaliyetlerinde de 

bulunmaktadlr. 

lngiltere'de her kurulu§un bi1gi i§lem sistemi geli§tirmek Uzere de~i§ik 

yollar iz1emesinin bir~ok salnnca1ar1 gorU1mU§ ve "bu arada ban proje1erin 

ba§arlsu11kla sonu~landlglnln da gorU1mesi Uzerine standart ve en uygun bir 

sistem analiz ve tasanm yonteminin geli§tirilmesi fikri ortaya atllml§Ur. 

Bunun Uzerine CCTA oncelikle boyle bir yontemden ne1erin beklendi~ini aynn

tll1 bi~imde tesbit etmi§ ve bu tesbit1erini ~e§itli Universite ve kuru1u§

lannln go:rU§leri ile olgun1a§tHml§tlr. Boyle bir yontem geli§tirmek Uzere 

bir yar1§ma a~llml§ ve katl1an 57 teklif i~inden se~ilen birka~l, denenerek 
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daha d~ geli§tirilmi§tir. Sonu~ta teklif olarak haZlrlanan yontemlerden biri 

en uygun olarak se~ilmi§ ve bu yonteme SSADM (Structured System Analysis and 

Design Method : Yaplsal Sistem Analiz ve Tasanm Yontemi) ad1. v~rilerek. tum 

resmi kurulu§larda bilgisayar destekli bir sistem geli§tirilirken bu yontemin 

izlenmesi ongorulmu§tur. Bunu sa~lamak uzere bir~bk resmi ve ozel e~itim ku

rulu§unda SSADM kurslarl a~llml§ ve yontem ogretilerek yayglnla§tlrllml§tlr. 

Bu gun Silahh Kuvvetler dahil olmak uzere ilgili butun bilgi i§lem persone

li bb egitimlere gonderilmektedir.1983'ten beri uygulanan yontem 0 denli ba

§arlll olmu§tur ki ozel sektorce de kullanllmaya ba§lanml§tlr. Hatta artlk 

bilgi i§lem elemanl i§e almak iizere verilen ilanlarda SSADM kursu alml§ olma 

§artl, aranlr olmu§tur. 

4.1. SSADM'!N S!STEM YASAM SOREC!NDEKI YER! 

SSADM sistem geli§tirmenin programlamadan onceki safhalarlna hitap eder 

(~eki-3) ve iki ana safhaSl vardlr. 11k safha nelerin yapllmasl gerekti~inin 

belirlendigi analiz safhasldlt, ikincisi ise bunlann naSll yapllacattln1n 

belirlendigi tasarlm safhasldlr. Pek~ok projede ilk olarak, yine SSAD~'in 

uygulanabilecegi bir olurluluk etiidii ~ah§masl yapllabilir. 

Her kurulu§ta bilgisayar destekli sistemlerin kendi i§lem ve yapllar1na 

nasll uyarlanacagl hakklnda belli bir gorii§ olu§mu§tur. 1§te SSADMihtiyac;

lann belirlendigi boyle:bir .a§amada b,a§layabilir. SSADM'e ba§layabilmek i~in 

ihtiya~lann ifade edildigi bir belgenin haZlrlanmasl yeterlidir. 

SSADM sonuc;ta detayll olarak : 

- Hedeflenen donanlm ve yaZlhm ortaml ic;in program ozelliklerini ve kii

tiik ozelliklerini veya veri tabanl §emalarlnl, 

- KullanlCl ve i§lem talimatlarlnl iiretir. SSADM'in tamamlanmaSlndan he

men sonra programlama ~all§masl ba§layabilir. 

4.2. SSADM'!N GENEl OZELLIKLER! 

SSADM bilgisayara dayall bilgi sistemlerinin analiz ve tasarlml ic;in 

standart bir yakla§lmdlr ve yaplsal, i§lemsel ve dokiimantasyon standartlarl

nln biitiinle§tirilmesinden olu§mu§tur. 

SSADM diger klasik sistem geli§tirme yontemlerinden olduk~a farklldlr. 

Bu nedenle bu paragrafta SSADM'i §ekillendiren ana prensiplere klsaca de,lS;in

mekte yarar vardlr. 
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FiziBiLiTE CALISMASI 

- Mevcut Sistem 
- Gereksenen Sistem 
- Kullonici Sec;eneklerl BiR GECiSTE ANALiz 

- Mevcut Sistem 
....--------'--.----..... - Gereksenen Sistem 

TAM CAU$MA - Kullonlcl Sec;enekleri 

SiSTEM S 
ANALIz 

- Mevcut Sistem 
- Gereksenen Sistem 
- Kuliamci Secenekleri 

-- -"- -- _. - -r-- -- -- --

TASARIM 

- Veri Tasarlml 
- i,lem Tasorlml 
- Fiziksel Tasarlm Kont. 

SiSTEM 
TASARIM 

-+---
GERCE KLE~TiRME 

-Prooramlama 
- Test 
- Uyaulamaya Hazlrloma 

SiSTEM 
GERC:;:EKLE$TiRME 

--------+------

UYGULAMA 

- Uyouiama 
- Baktm 

SiSTEM 
UYGULAMA 

S 
A 
D 
M 

~ekil-3 Bilgisayar destekli sistem geli§tirme projesi safhalar~. 
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a. Sistem yap1lan, veri yapl.lan ile. belirlenir. Fonksiyonlara yonelik 

degil veriye yonelik bir yontemdir.' 

b. Mantl.ksal ve fiziksel kavramlarl. birbirinden aY1r1r. 

c. U~ temel sistem goruntuslinlin; veri ak1§lar1n1n veri yapl.lar1nl.n ve 

varll.k ya§am oykulerinin paralel geli§tirilmesi ile maliyet-yarar a~1sl.ndan 

uygun bir ~ozUme eri§ene kadar iteratiftir. 

d. Mantiksal tasar1ml.n fiziksel tasar1ma donu§turuimesi re~etesidir. 

e. Ayr1nt1ll. performans, tahmin ve optimizasyon ~a11§malarl. fiziksel 

tasar1mdan ger~ekle§tirmeye (programlamaya) ge~eden once yap1ll.r. 

f. Kullan1cl., geli§tirme surecinin butun a§amalar1na kat1ll.r. 

g. Genel yakla§1m tUmden gelimcidir. 

h. Duzenli ve bi~imsel gozden ge~irmeler vard1r. Bu kontrollarda kalite, 

tamamhk ve uygulanabilirlik aran1r. 

4.3. SSAI)M'IN YAPISAL STANDARTLARI 

Yapl.sal standartlar geli§tirme projesinin yap1s1n1i a~1k~a belirlenmi§, 

Sl.nuh bir kapsanl1 olan, aralanndaki ili:§kiler aynnnh tan1mlan1lU.§ ve 

yine a~1k~a tan1mlanm1§ somut urunleri olan gorevler bi~iminde s1ralamakta

d1r. Ba§ka bir deyi§le sistem geli§tirme projesi s1ras1nda liNe yap1lacag1n1" 

a~l.klar. 

Analiz ve tasarl.m olmak uzere iki safhasl. bulunan SSADM altl. a§amadan 

olu§maktadl.r (§ekil-4). A§amalar birbiri ile .ili§kili ad1mlar halinde tan1m

lanm1§t1r. Herbir ad1m i~in bu ad1ml.n hedefleri, tan1m1, kullanl.lan teknik

ler, girdileri ve urlinleri aynnnh belirlenerek bu ad1ml. olu§turan gorev

ler s1ralanm1§tl.r. Boylelikle olduk~a uzun ve ayrl.nt11l. bir gorev listesi 

elde edilmi§tir. 

4.3.1. ASAMA-1 : MEVCUT SISTEM ANALIZI 

Bu ilk a§amada mevcut sistemdeki i§lemler ve sorunlar analiz edilir. Bu 

a§amada ilk ad1m analiz safhaS1nl.n ba§lat1lmas1dl.r (§ekil-5). Ba§lang1~ doku

manlar1 incelenir, sistemin ba§langl.~ kapsam1 belirlenir, muteakip ad1mlar1n 

~at1Sl.n1 olu§t~rmak uzere ust duzey analizler yap1l1r ve analiz safhas1 plan

lan1r. Daha sonra mevcut fiziksel sistemin sorunlarl. ve k1s1tlamaiar1 ile 
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birlikte bir tan~mlamas~ yap11~r. Btittin var11an sonu~lar sistemin sahibi 

kullan~c~ ile gozden ge~irilir. 

A$AMA I . 
Sistem i!?lelerinin 
ve Mevcut Soruf\..; 
lann Analizi 

1 
A$AMA 2 

Gereksinim lerin 
Saptanmasl 

t 
ASAMA 3 

Kullanlcl 
Seceneklerin 
Secimi 

~ 
Sistem Ozellikleri 

A$AMA 4 A$AMA 5 
. 

Veri i$lem 
Tasanml Tasanml ,.. 

A$AMA 6 

Fizisel 
Tasanm 

" 

~ekil-4 A§ama diagram~. 
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A,ama I Ststem i $Iemlerinin ve Mevcut Sorunlann Analizi 

20 
Sisteni Gal 
Akl$mm 
Ara$tlfllmasl 

S~nlar' 
Gereksinlmler 

DFO'lar 

10 
Ana,lizin 
Ba$latlima-s1 

Ba$langic; 
.. ,. Sortl'l/~reksinim' 

Listesi 

" 25 
Sorun I Gereksinim 
List.si 

. .Geli$firilmesi . . 

Sorun/Gereksinim 
Listesi 

35 
Arastlrma 
. SoiI~9kirlrim 
Gazden Gee;irilmesi 

40 
'Sistern . Verf . 

Yapllannin 

LOS 

',,', 

~ekil-5 : SSADM 1 nci.a§ama diagraml.. 
, 

4.3.2. ASAMA-2 : GEREKStNiMLERIN SAPTANMAS:I. 

Bu a~amada birc;ok faaliyet ~erc;ekl~~drilir' (~ekil-6). Mevcut fiziksel 

~.~ste~i if~de etm~~ ii.z.:J:e.!'taz~:rla?IDl.~ ()lan ve~i ak.l.~ diagramla,r: ,~an:l.~~~J
la§tl.rl.ll.r; ba§ka bir deyi§le sistemin Qzii ortaya konur. Sistemin giivenlik, 
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kontrol ve izleme ozellikleri incelenir. Ba§tan beri tutulan sorllnlar ve 

gereksinimler listesi geli'jtirilir ve gereksenen sistemin bir modeli iire

tilir. Sonu~lar yine kullan~c~ ile gozden ge~irilir. 

Mevcut Fiziksel 
OFO' ler LOS'ler 

ASAMA I 

Sistem I$lemlerlnin 
ve Mevcut Sorunlann 
Analizl 

A$AMA 2 

T 
30 
Mantlksal 
Veri Akl$lannm 
Yaratllmasl 

Mevcut 
LOS 

GEREKSiNiMLERiN SAPTANMASI I S~run/GerekSinim 
Listesl 50 

Mantlksal izleme Kontrol 
OFO'ler Ve GuvenliOin 

BeUrlenmesi 

Problemler A.~m. 
Mantlksol 
OFO'ler 

70 
Gereksenen Veri 
Akl,mm 
Yaratllmasl 

Fonksiyon 
KataloOu 

55 
Kontrol ve GiNenlik 

Gere ksinimleri 
Kullamci 
Gerekslnimlerinin Sorun/Gereksinim 
Birle$tirilmesi Listesi 

60 
Gereksenen Veri 
Yaplslnm 
Varatllmasl 

Gereksanan Gereksenen 
OFO'ler LOS 

80 
ELH ve SUPO Varhk 
YaratllmaSI Tantmlomalon 

EL H' ler SUpo' lor DFO'ler ve LOS 

85 
Gereksinlmlerin 
Saptanmaslnm 
Kullonici ile 
Gozden ~irilmesi 

~ekil-6 SSADM 2 nci a§ama diagramL. 
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4.3.3. ASAMA-3 : KULLANICI SECENEKLERtNtN SECtMt 

1kinci a§arnada ortaya konah 'sisternger,eksihirnlerinin kaqdanrnas1 ic;in 

birc;ok sec;enek SQZ konusu olabilir (~eki~-7). Buna gore bu a§arnada sec;enek

ler yeterince ayr1nt11ar1 ile ortaya komlr ve kullan1c1n1n bunlar ic;inde 

birini sec;rnesine yard1rnc1 olunur. Daha sonra sec;ilen opsiyon detayland1r1-

larak "sistern Qzellikleri" haz1rlan1r. 

A~ama 2 

Gereksinimlerin 
Saptanmasl 

Al?ama 3 Kullanici Seceneklerinin Secimi 

T 
Gereksenen OFO'ler LOS ve SUPO'lar 
Sorunlar IGereksinimler listesi varhk Tanlmlamalan 

Fonksiyon Katalo~u islem Tanlmlamalan 

+ 
90 
Kullanici 
Se<teneklerinin 
Yaratllmasl 

100 

Se<tenek 
Ozellikleri 

Kullanlclnm 
Secimine Yardlm 

105 

Secilen 
Sec;enek 

~--------

Secilen 
SeceneOin 
Ayntlandln Imasl 

Gereksenen 
Hizmet 
Ouzeyi 

170 ] Performans 
Hedeflerinin 
Ortaya Konmasl 

~ekil-7 SSADM J neil a§arna diagraml .• 
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4.3.4. ASAMA-4 VE ASAMA-5 : VERt TASARIMI VE tSW1 TASARHH 

SSADM her ne kadar vcriye yonelik bir sistem geli§tirme yontemiyse de 

i§lem tasar~m~na da gereken onemi verir (§ekil-8). Bu ikia§ama paralel yli

rlitlillirler. Veri tasar~m~nda daha once tliretilmi§ olan mant~ksal veri yap~

s~na ek olarak lit;liilcli normal form analizi yap~l~r •. Sonra bu ikisi "karma§~k 

mant~ksal veri tasar~m~" olarak blitlinle§ ti ri I irler. 1§ lem tasar~m'~nda ise 

daha onceden haz~rlanm~§ olan sistemin fonksiyonlar~na dayal~ olarak sorgu

lama ve glincelle§tirme i§lemlerinin tasar~m~ yap~l~r. 

A$AMA 3 

LOS va Vorhk Kullomci 

Tommlomolon Sec;eneklerinin 
Sec;imi 

I/O 1 TOnlmlomolon 
-

A$AMA 4 VERi TASARIMI A$AMA 5 i$LEM TASARIMI 

~ 
120 

TNF Veri 
Anolizi Sorgulomo 

Fonksiyon 
KOTolo(lu 

En Uygunlo!j>_ 
tlnlmll; TNF SUPO'lar 
ilil;kileri GUncellestirme 

Fonksiyon 

135 Kotolo(lu 

-+ 
Korma~lk Montlksol CLOD I I 
Tosanm 
Yororll masl 

CLOD 

110 115 , SorgUiamo GUnceiiestirme 
i$iemieri Anontarlon_ Anohtorlonnm 

140 nln Yorotllmosl Yorotll mosl 
Kormo$lk Montlksol 

EPO'lor I 
I Tosonm 

LUPO'lor 
Yoratllmasl 

§ekil-8 SSADM 4 ve 5 nci a§ama diagram~. 
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4.3.5. ASAHA-6 FtztKSEL TASIRIM 

Bu a§amada 4 ve 5 neil a§amalarda tiretilmi§ olan mant~ksal tas~r~m. daha 

sonraki gergekle§tirme safhas~ i9in yeterli aynnt~da ozelliklere yani fi

ziksel tasar~ma donti§ttiriiltir (~ekil-9). Bu gergevede program ozellikleri de

tayl~ olarak belitlenir, tasar~m kontrolu ve test planlar~ haz~rlan~r, i§

lem talimatlar~ yaz~l~r, elle yap~laeak i§lemler belirlenir ve son olarak 

geli§tirme plan~ haz~rlan~r. 

A$AMA 5 

i$lem Tasanml 

A~AMA 3 

KullaOiCI 
Seceneklerinin 
Secimi 

A~AMA 4 

Veri Tasanml 

~ ~ CLOD 

A$AMA 6 FiziKSEL TASARIM 

1" LUPO'lar 

160 
I nci Kesit 
Program lama 
Yaratilmasl 

Inci Kes~, 
Programlor ~ 

I nci Kesit 
Veri 

Tasanml 

158 
I nci Kesit 
Veri Tasanml 
Yaratilmasl 

I . ~Ci Kesit 

...... Performans '''-. 
Hedefleri 

180 
Fiziksel 
Tasanm 
Kontrolu 

V Veri Tasanml 

Gereksenen ~ 
Sistem 
Oze llikleri 

+ 
190 progrartve Veri 200 

~_----"E_II_e_~_ap_,_,a_n_~-7 T,as_anml ~L_'-:":'=:':"":":~:'=':'_~ i$lemlerinin 
Belirlenmesi 

Sistem Test r--
Planmm 
Hazirianmasl 

210 
Program 
Ozelliklerinin 
Haz Irla n masl 

islem 
Talimatlar'lmn 
Hazlrlanmasl 

230 
Klitlik IVT 
TaOimlannlO 
Hazirianmasl 

.-

220 I~ 
~ ------. 

240 
Gelistirme 
PlaOlOln 
Hazirianmasl 

§ekil-9 SSADM 6 ne~ a§ama diagram~. 
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4.3.6. GOREV LlSTESl 

SSADM'in analiz ve tasar1m safhalar1n1 olu~turan alt1 a~ama yukar1daki 

paragraflarda ~ok k1sa olarak a~1klanm1~t1r. Bu a~amalar kendi i~lerinde 

~ekil';"5, 6, 7, 8, ve 9 da gorlilen ad1mlarla ayr11maktad1r. 'Her adima tek 

anlam11 bir numara verilmekte ve daha sonra her ad1m da bir gorev listesi 

~eklinde ayr1nt11and1r1lmaktad1r. Bu gorevlerinde numaraland1r11maS1 ile 

uzun bir gorev listesi elde edilmi~tir (~ekil-10). Sistem analizi ve tasa

r1m1 boyunca line yap11acal1;1n1" detay11 gosteren bu gorev listesi baglaY1c1 

del1;ildir; sistemin ozelliklerine gore ufak degi~iklikler yapmak suretiyle 

uygulan1r. Boylece yap1sal bir standart ortaya ~1km1§ olur. 

ASfl1IIA- 1 

ADIM 10 
Gorev 10.10 
Gorev 10.20 
Gorev 10.30 

Gorev 

ADIM 20 
Gorev 
Gorev 

Gorev 
ADIf~ 25 

Gorev 
Gorev 

ASfl1IIA-2 

ASAt4A-6 

ADIM 160 

ADm 240 

10.90 

20.10 
20.20 

20.70 

25.10 
25.20 

~ekil-10 : SSADM Gorev Listesi 
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4.4. SSADM'tN tSLEMSEL STANDARTLARI 

. Sistem ge1i§tirme yontem1erinin pek~ogunda sistem geli§tirme boyunca 

ne1er yap11maS1 gerektigi sHa1an1rken bu gorev1erin nas11 yap11acag1 a~1k-

1anmam1§t1r. SSADM'in Ustiln1Uk1erinden birisi de budur. SSADM'in i§lemse1 

standart1ar1 birtak1m teknik ve ara~lardan olu§maktad1r ve kan1t1anm1§ bu 

teknik1erin ne zaman ve nas11 ku11an11acagln1 da ortaya koymaktad1r. Boy1e

ce gorev1erin nas11 yap11acag1 konusunda da bir standart ortaya ~1kmakta

d1r. SSADM'de ku11an11an ba§11ca teknik1er §un1ard1r : 

a. LOST (Logical Data Structuring Technique) - Mant1ksa1 Veri Yap11an

d1rma Teknigi : Bu teknik var11k veya veri mode11erinin tUreti1mesinde ku1-

1an111r. 

b. DFD (Data Flow Diagrams) - Veri Ak1§ Diagram1an : Bu teknik bilgi-

1erin sistem i~irideki ve sistem i1e d1§ dUnya aras1ndaki ak1§1n1 gostermek 

Uzere ku11an111r. 

c. ELH (Entity Life Histories) - Var11k Ya§am OykU1eri : Bu teknik, sis

tem sUrecinin nas11 i§ledigini, olay1ar1n sistem taraf1ndan nas11 e1e a11n

d1g1n1 gosteren bir mode1in haz1r1anmas1 i~in bir yontemdir. 

d. PO (Process Outlines) - 1§lem Anahat1ar1 : Bu yontem1e ELH'lar i§lem-

1erin sistem taraf1ndan nas11 ger~ek1e§tiri1ecegini gosteren tan1m1ama1ara 

donU§tUrU1Ur1er. 

e. TNF (Third Normal Form) - U~UncU Normal Form Verinin tan1m1anmas1 

ve norma1izasyonu i~in ku11an11an bir tekniktir. 

f. 1CDD (1st Cut Data Design) - 11k Kes1t Veri Tasar1m1 : Mant1ksa1 veri 

mode11erinin fizikse1 kUtuk1ere veya veri taban1ar1na donU§turU1dugu kura1-

1ar butunudur. 

g. 1CP (1st Cut Programs) -"11k Kesit Program1ar : Mant1ksa1 i§lem1erin 

sorgu1ama1ara ve program ak1§ diagram1anna donu§tUrU1dUgu kurallar bUtunU

dUro 

h. PDC (Physical Design Control) - Fiziksel Tasar1m Kontrol : Tasar1m-

1ar1n kabul edilebilir bir performans ol~utUne gore dUzenlenmesi i~in bir 

i§lemdir. 

SSADM'in e~itim dokilmanlar1nda uZUn olarak a~1klanan bu tekniklerin ay

r1nt11ar1na burada deginilmeyecektir. Tekniklerden ilk ikisi pek~ok sistem 
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ana1iz veya veri taban1 kitap1ar1nda bu1unabi1ir; ancak li~ijnclisij olduk~a 

yeni bir yak1a§1md1r. Bu li~ teknik SSADM'in anahtar teknik1eri olarak ad-

1and1r11maktad1r. 

Ba§l1ca1an saydan bu teknik1erden ba§ka SSADM i1e bir sistem geli§

tirmek lizere baZ1 yard1mc1 teknik1ere daha gerek 4uyu1maktad1r. Bun1ar : 

a. Ka1ite Kontro1 Teknigi 

b. Proje Yonetim Teknigi 

c. Formal Doklimantasyon 

olarak saY11abi1ir. 

4.5. SSADM I iN DtlKor~ANTASYON STANDARTLARI 

Doklimantasyondan amac; sistem geli§tirme faaliyetinin herbir ad1m1n1n ay

rmt111 olarak kaydedi1mesidir. SSADM'de hangi ad1mda hangi lirlin1er ic;in na

s11 bir form/k1i§e ku11an11acag1 ornek1er1e a~1k1anffi1§t1r. 

5. SONUC 

Bi1gisayar destek1i bir sistem ge1i§tirmek lizere iyi bir sistem ana1iz 

ve tasar1m uygu1anmad1k~a, ger~ek1e§tiri1en sistem1erde bir~ok aksama1ar 

gozlenmektedir. Boy1esi sistem1erin' program1ama1ar1 S1raS1nda oze11ik1e ha

tadan ay1k1ama i§lemi uzun slire a1makta, test olanak1ar1n1n zay1f11g1ndan 

otlirli sistemin glivenir1igi aza1makta ve sistem bek1enen performans1 vereme

mektedir. ate yandan sistemde yap11mas1 arzu1anan kli~lik degi§ik1ik1er veya 

ek1enti1er ~ok zor ger~ek1e§tiri1mektedir. 

Sistem ana1iz ve tasar1m1 i~in iyi bir sistem ge1i§tirme yontemi §u ya

rar1ar1 sag1amaktad1r : 

a. lyi bir sistem ge1i§tirme yontemi kaynak israf1 riskini ve do1aY1-

s1y1a para sarf1n1 aza1tmaktad1r. Kan1t1anm1§ bir yontem bir projede yap1-

1acak i§lerin onceden ve en etkin bi~imde tan1m1anmas1, do1aY1s1y1a ge1i§...; 

tirme ekibi i~in her zaman takip edi1ecek bir yo1un bu1unmas1 demektir. 

b. lyi bir sistem ge1i§tirme yontemi ~e§it1i §eki11erde sistem ge1i§

tirme ekibinin verim1i1igini art1rmaktad1r : 

(1) Ge1i§tiriciye her proje i~in "teker1egi yeniden icat etmeye ge

rek b1rakmayan" standart bir ~er~eve sag1amaktad1r. 
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(2) Geli~tir~ fa\i}-iyetil},,:ti\j:~fFtk,i,~ ~9,revi ic;ip dogru arac;lan sa~

lamaktad1r. 

(3) 1~lemlerin etkin ~ekilde gozden gec;irilmesini zorlamakta, boy

Ieee hat a ve tutars1z11klar erkenden belirienmektedir. 

(4) Geli§tirme doklimantasyonunu miktar ve ic;erigini azaitarak verim

lilige yard1mc1 olmaktad1r. 

c. 1yi bir yon tern geIi§tiriciyi yeterince doklimante edilen, esnek bir 

sis tern liretmek lizere zorlamakta; sonuc;ta geli§tirilen sistemin kalitesini 

art1rmaktad1r. Ayr1ca analizcinin kullan1c1 ihtiyac;lar1n1 hassas olarak be

liriemesine ve geli§tirilen sistemin gerc;ekten kuIIan1c1n1n istedigi sistem 

oldugunu kontrol etmeye imk~n tan1maktad1r. 

d. Her a§aman1n sonunda yonetimin elinde hangi gorevlerin bitirilmesi 

gerektigini gosteren bir kontrol listesi bulundurarak proje gel~!;liminin iz

Ienmesi ic;in yonetime aC;1k bir pencere b1rakmaktad1r. 

e. Sistem geli§tirme ~le ilgili ki§iler aras1nda; 

(1) Kullan1c1 ile analizci aras1nda, 

(2) AnaIizci ile programc1 aras1nda, 

(3) Programc1 ile veritaban1 yoneticisi aras1nda, 

(4) Veri yoneticisi ile veritaban1 yoneticisi aras1nda, 

(5) Ekip ile yonetim araS1nda, 

(6) Uygulama ve geIi§tirme ekipleri aras1nda 

bir iIeti~im saglamaktad1r. 

f. PlanlamaY1, izlemeyi, dlizeltmeyi ve yeniden planlamaY1 kolayla§t1r

maktad1r. 

Klasik sistem analiz ve tasar1m yontemlerine gore pekc;ok anIamI1 avan

taj1 bulunan SSADM saY11an bu yararlar1 gerc;ekle§tirmek lizere olu~turulmu~ 

bir yontemdir. 1983 Y111ndan beri 1ngiltere'nin devlet sektorlindeki tlim ku

rulu~lar1nda ve birc;ok ozel sektor bilgi i§lem merkezlerinde bilgisayara da

yaI1 bilgi sistemieri ic;in ba§ar1 ile uygulanmaktad1r. 
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