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Abstract: Considering the use of information technology and the
increase of software provided by software providers, it is important to
select the appropriate software from the software provided. Therefore,
organizations need to have the tools to be able to examine and compare
all aspects of the software offered in the tenders to select the appropriate
software that meets the needs of the organization. It can be said that
choosing the appropriate software system is a multi-criteria decisionmaking problem. In this paper, using the literature of research and
opinions of experts, the indexes of the selection of appropriate software
system are specified, then an executive model is presented to select the
appropriate software from the software provided in the tenders of the
organizations..
In the design of this model, the hierarchical analysis process has been
used. Also, to illustrate how the model is implemented, a case study is
conducted on the selection of software for data storage.
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چكيــده :بــا توجــه بــه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و افزایــش نرمافزارهــای
ارائهشــده توســط ارائهدهنــدگان سیســتمهای نرمافــزاری ،انتخــاب نرمافــزار
مناســب از میــان نرمافزارهــای ارائهشــده از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
بنابرایــن ،ســازمانها نیازمنــد ســازوکاری هســتند کــه قــادر باشــند تمامــی
جنبههــای نرمافزارهــای ارائهشــده در مناقصههــا را بــراي انتخــاب نرمافــزاري
مناســب كــه مطابــق بــا نيازهــاي ســازمان باشــد ،مــورد بررســی و مقايســه قــرار
دهنــد .میتــوان گفــت کــه انتخــاب سیســتم نرمافــزاری مناســب یــک مســئلة
تصمیمگیــری چندمعیــاره اســت .در ایــن مقالــه ،بــا اســتفاده از ادبیــات تحقیــق
و نظــر خبــرگان ،شــاخصهای انتخــاب سیســتم نرمافــزار مناســب مشــخص شــده،
ســپس مدلــی اجرایــی بهمنظــور انتخــاب نرمافــزار مناســب از میــان نرمافزارهــای
ارائهشــده در مناقصههــای ســازمانها ارائــه گردیــده اســت.
در طراحــی ایــن مــدل از فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی بهرهگيــری شــده اســت.
همچنیــن ،بــرای نمایــش نحــوة پیادهســازی مــدل ،مــوردکاوی در زمینــة انتخــاب
نرمافــزار انبــارة دادههــا انجــام پذیرفتــه اســت.
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شاخصهای تأثیرگذار ،تصمیمگیری چندمعیاره ،انتخـاب سیستمهای نرمافزاری،
سامانه ،مناقصه
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 .1مقدمه

بــا توجــه بــه حرکــت ســازمانها در جهــت اســتفاده از فنــاوری اطالعــات ،انتخــاب نرمافــزار

مناســب از میــان نرمافزارهــای ارائهشــده توســط ارائهدهنــدگان سیســتمهای نرمافــزاری از
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .تقاضــا بــرای نرمافــزار بــا کیفیــت بــاال و قابــل اعتمــاد کــه مطابــق

بــا اســتانداردهای بینالمللــی بــوده و بــا سیســتمها و زیرســاختهای موجــود هماهنــگ باشــد،

بهطــور مــداوم افزایــش مییابــد .بنابرایــن ،ســازمانها نیازمنــد ســازوکاری هســتند کــه قــادر باشــند

تمامــی جنبههــای نرمافزارهــای ارائهشــده در مناقصههــا را بــراي انتخــاب نرمافــزاري مناســب كــه
مطابــق بــا نيازهــاي ســازمان باشــد ،مــورد بررســی و مقايســه قــرار دهنــد .انتخــاب نرمافــزار بهینــه
از میــان نرمافزارهــای موجــود بــه ارزیابــی هــدف و شــاخصهای قابــل اندازهگیــری آنهــا ماننــد
هزینــة آمــوزش ،و معیارهــای درونــی ســازمان ماننــد قابلیــت ســازگاری بــا ســایر نرمافزارهــای

ســازمانی بســتگی دارد .معیارهــای قابــل مشــاهده و غیرقابــل مشــاهده ،انتخــاب نرمافــزار را تحــت

تأثیــر قــرار مــی دهنــد و اولویتبنــدی ایــن معیارهــا میتوانــد ســخت باشــد.
 .2بیان مسئله

بــا بهکارگیــری نرمافزارهــای اتوماســیون فرایندهــای تجــاری در شــرکتها ،دادههــا

بهســرعت در سراســر شــرکت جمــع میشــوند .بــرای ســازماندهی دادههــا و کمــک بــه شــرکتها

در تصمیمگیریهــای هوشــمندانة کســبوکار انتظــار مــیرود کــه پیادهســازی انبــار دادههــا
ســریعاً رشــد یابــد .هنگامــی کــه پیادهســازی کامــل شــد ،یــک سیســتم انبــار داده شــرکتها را

قــادر میســازد از مزایــا و دریافــت اطالعــات بــهموقــع بــرای تصمیمگیــری اســتفاده کننــد .بــا ایــن
حــال ،بــا توجــه بــه پیچیدگــی و قابلیتهــای مختلــف موجــود در سیســتمهای انبــار داده ،بــرای

بســیاری از شــرکتها ارزیابــی و انتخــاب سیســتم انبــار دادهای متناســب بــا نیازهــای آنهــا در
محدودیتهــای بودجــة اختصاصــی و محدودیــت زمانــی ،وظیفــهای دشــوار اســت.

 .3روش تحقیق

ایــن تحقیــق بــر اســاس نــوع هــدف ،کاربــردی و بــر اســاس روش جم ـعآوری اطالعــات،

پیمایشــی اســت .درایــن تحقیــق ابتــدا بــا مطالعــات کتابخانــهای و مــرور ادبیــات ،شــاخصهای
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تأثیرگــذار در انتخــاب یــک سیســتم نرمافــزار انبــارة داده 1اســتخراج شــد و در ادامــه ،بــا مصاحبــه و

اســتفاده از نظــر کارشناســان خبــره در زمینــة سیســتمهای انبــارة داده ،شــاخصهای نهایــی مشــخص
گردیــد .ایــن شــاخصها بهمنزلــة فــرم ارزیابــی در تصمیمگیــری بــرای انتخــاب نرمافــزار مناســب

هســتند کــه امتیازدهــی بــه گزینههــای نرمافــزار موجــود بــر اســاس ایــن شــاخصها انجــام

میگیــرد .ســپس ،بــا اســتفاده از روش سلســلهمراتبی ،نرمافــزار مناســب ارزیابــی و انتخــاب
میگــردد.

 .4ادبیات موضوع
 .1-4سیستم انبارة داده

سیســتمهاي انبــارة داده یکــی از ابزارهــاي مدیریــت دانــش و پشــتیبانی از تصمیمگیــري

هســتند کــه در اوائــل دهــة  1990مطــرح شــدند .بــا اســتفاده از ایــن سیســتمها مدیــران میتواننــد

دادههــاي پراکنــده و توزیعشــده در ســطح ســازمان را گــردآوري ،اســتخراج و یکپارچــه نماینــد
و بــا کاربــرد ابزارهایــی ماننــد کشــف دانــش و دادهکاوي ،دانــش نهفتــه در دادههــا را اســتخراج و

تحلیــل نماینــد.

انبــارة داده بــه مجموعــهای از دادههــا گفتــه میشــود کــه از منابــع مختلــف اطالعاتــی

ســازمان جمــعآوری ،دســتهبندی و ذخیــره میشــود .در واقــع ،هــر انبــارة داده ،مخــزن اصلــی
کلیــة دادههــای حــال و گذشــتة یــک ســازمان اســت کــه بــرای همیشــه جهــت انجــام عملیــات
گزارشگیــری و تحلیــل در دســترس مدیــران اســت .انبارههــای داده حــاوی دادههایــی هســتند کــه

بــهمــرور زمــان از سیســتمهای عملیاتــی آنالیــن ســازمان 2اســتخراج میشــوند ،بنابرایــن ،ســوابق
کلیــة اطالعــات و یــا بخــش عظیمــی از آنهــا را میتــوان در انبــارة دادههــا مشــاهده نمــود.

انبــارة دادههــا يــك سيســتم كامپيوتــري از اطالعــات اســت كــه بهگونــهاي مناســب بــراي

انجــام عمليــات گزارشگيــري و تحليلــي دادههــا بــر اســاس زمــان ،طراحــي شــده اســت .ايــن

سيســتم اغلــب جــدا از سيســتمهاي عملياتــي روزانــه قــرار ميگيــرد« .اینمــون» كــه از او بهعنــوان

پــدر انبــارة داده یــاد ميشــود ،آن را بــه ايــن ترتيــب تعريــف ميكنــد:

1. data warehouse
)2. Online transaction Processing (OLTP
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«انبــارة داده مجموعـهاي از دادههــاي موضوعگــرا ،1يكپارچــه ،2تغييرناپذيــر 3و متغيــر بــا زمــان

(زمانگــرا) 4بــراي پشــتيباني از تصميمهــاي مديريتــي اســت» (.)Inmon 1995

موضوعگــرا :دادههــاي انبــارة داده بــر اســاس یــک موضــوع مشـــخص جمـعآوري شــده و از منابــع

اطالعاتــی مختلــف اســتخراج میشــود؛ بــهنحــوي کــه جوابگــوي گزارشــات تحلیلــی مــورد نیـــاز

مـــدیریت در آن موضوع باشــد.

یکپارچگــی :در سیســتمهاي گوناگــون ،فرمــت دادههــا از جنبههــاي مختلــف بــا هـــم متفــاوت
اســت .مث ـ ً
ا ،منابــع داده در کشــورهاي مختلــف بــا زبــان و تاریخهــاي متفــاوت ذخیــره میشــود
و فرمــت دادههــا یکســان نیســت .بــا توجــه بــه تعـــدد منابــع اطالعاتــی ،قبــل از ذخیرهســازي دادههــا

در انبــارة داده بـــراي تـــأمین یکپارچگــی آنهــا تکنیکهــاي مرتبســازي و مجتمعســازي دادههــا

بـ ـهکار م ـیرود؛ بهنحــوي کــه دادههــاي ذخیرهشــده بــا هــم همســان و متناســب باشــند.

پایــدار :دادههــاي انبــارة داده بــا افـــزودن دادههــاي جدیــد از بیــن نمیرونــد و توســط کاربــر قابــل
تغییــر نیســتند .از ایــن خصوصیــت بهعنــوان پایــدار بــودن دادههــاي انبــارة داده ذکــر میشــود.

زمانگــرا :بــراي تحلیــل دادههــا طــی دورههــاي زمانــی مختلــف و بهمنظــور پــردازش ســؤاالت

تحلیلــی ،از یــک نــوع داده چندیــن نســخه کــه هــر کــدام از آنهــا در زمانهــاي مختلــف ایجــاد

شــدهاند ،در انبــارة داده ذخیــره میشــود و ب ـه همــراه هــر کــدام از آنهــا ،زمــان ذخیرهســازي نیــز
ثبــت میشــود.

«کیمبــل» 5يكــي از نويســندههاي مشــهور در زمينــة انبــارة داده و هــوش تجــاري ،انبــارة داده

را بهصــورت زيــر تعريــف ميكنــد« :هــر انبــارة داده نســخهاي از دادههــاي تراكنشــي اســت كــه
بهصــورت اختصاصــي بــراي پرسوجوهــا و گزارشگيــري ،ســازماندهي شــده اســت» (Kimball

.)et al. 1998

تكنولــوژي انبــارة دادههــا شــامل مجموعـهای مفاهيــم و ابزارهــای جديــد اســت كــه بــا فراهــم

آوردن اطالعــات از دانشــگران (افــراد اجرايــي ،مديــر و تحليلگــر) در تصميمگيــری پشــتيباني
1. subject oriented
2. integrated
3. non-volatile
4. time variant
5. Ralhp Kimball
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مينمايــد .دليــل اصلــي ســاخت انبــارة داده ،بهبــود كيفيــت اطالعــات در ســازمان اســت .در واقــع،
دسترســي بــه دادههــا از هــر جــا درون ســازمان دادههــا از منابــع داخلــي و خارجــي ایجــاد ميشــود
و بــهاشــكال گوناگــون از دادههــای ســاختاری گرفتــه تــا دادههــای ســاختنيافته ،ماننــد فايلهــاي

متنــي يــا چندرســانهای ،در مخزنــي مجتمــع ميگــردد .انبــارة دادههــا مخزنــي از ايــن دادههاســت

كــه بهصورتــي قابــل درك در دســترس كاربــران نهايــي كس ـبوكار قــرار ميگيــرد.
 .2-4تکنیکهای انتخاب نرمافزار مناسب از میان نرمافزارهای موجود

بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع انتخــاب نرمافــزار و سیســتمهای اطالعاتــی ،در دهههــای

گذشــته تحقیقــات بســیاری در ایــن زمینــه انجــام پذیرفتــه و تکنیکهــای مختلفــی بــرای انتخــاب
نرمافــزار مناســب از میــان نرمافزارهــای موجــود ارائــه گردیــده اســت .روشهــای برنامهریــزی

ریاضــی 1ماننــد برنامهریــزی غیرخطــی ،2برنامهریــزی آرمانــی صفــر و یــکSanthanam and( 3
 )Kyparisis 1995و برنامهریــزی آرمانــی غیرخطــی صفــر و یــکSanthanam and Kyparisis( 4

 ،)1996و روشهــای گوناگــون امتیازدهــی ،کــه یکــی از آنهــا فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی
اســت ،و ســایر تکنیکهــای تصمیمگیــری چنــد شــاخصه 5در انتخــاب نرمافــزار مناســب بــهکار

رفتهانــد .همچنیــن ،در مقاالتــی بــه نحــوة کاربــرد منطــق فــازی 6در انتخــاب نرمافــزار مناســب

اشــاره شــده اســت (.)Karsak and Ozogul 2007
 .3-4فرایند تحلیل سلسلهمراتبی

فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی در ســال  1980توســط فــردی بــه نــام «تومــاس ســاتی» 7معرفــی

گردیــد .در ایــن روش شــاخصهای مؤثــر در تصمیمگیــری در ســطوح متفــاوت ســاختاربندی
و ســپس ،بــا یکدیگــر بهصــورت دو بــه دو ســنجیده میشــوند .در ایــن ســنجش ،شــاخص بــا

مطلوبیــت برابــر عــدد  ،1شــاخص کمــی مطلوبتــر عــدد  ،3شــاخص بــا مطلوبیــت قــوی عــدد ،5
شــاخص بــا مطلوبیــت خیلــی قــوی عــدد  7و شــاخص کامـ ً
ا مطلــوب عــدد  9میگیــرد .همچنیــن،
1. mathematical programming
2. nonlinear programming
3. zero one goal programming
4. nonlinear zero one goal programming
5. multi-criteria decision making
6. fuzzy logic
7. Thomas Saaty
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اعــداد  6 ،4 ،2و  8ارزشهــای میانــی و ترجیحــی را تشــکیل میدهنــد .چهــار اصــل بدیهــی
بهعنــوان اصــول فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی در نظــر گرفتــه شــده کــه قوانیــن محاســبات بــر پایــة

ایــن اصــول بنــا نهــاده شــده اســت (فروغــی و رســولیان  .)1390ایــن اصــول عبارتانــد از:

شــرط معکوســی :اگــر ترجیــح عنصــر اول بــر عنصــر دوم عــددی برابــر  nباشــد ،آنــگاه ترجیــح
عنصــر دوم بــر عنصــر اول برابــر معکــوس عــدد  nاســت؛

همگنــی :عناصــر میبایســت بــا یکدیگــر همگــن و قابــل مقایســه باشــند؛ یعنــی برتــری
عنصــری بــر عنصــر دیگــر نمیتوانــد برابــر صفــر و یــا بینهایــت باشــد؛

وابســتگی :هــر عنصــر در فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی میتوانــد بــه عنصــر ســطح باالتــر خــود
وابســته باشــد و بهصــورت خطــی ایــن وابســتگی تــا باالتریــن ســطح ادامــه داشــته باشــد؛

انتظــارات :هــر گاه تغییــری در ســاختمان فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی رخ دهــد ،پروســة
ارزیابــی میبایســت مجــددا ً صــورت پذیــرد.
بهمنظــور حــل مســئلة تصمیمگیــری بــهروش فراینــد تحلیــل سلســهمراتبی مراحــل زیــر

میبایســت انجــام پذیــرد:

ساختاربندی مسئله و رسم ساختار سلسلهمراتبی؛
ایجاد ماتریس مقایسة زوجی شاخصها؛

محاسبة وزن شاخصها با استفاده از ماتریسهای مقایسة زوجی مرحلة قبل؛
ایجاد ماتریسهای مقایسة زوجی گزینهها برای هر شاخص؛
محاسبة امتیاز نهایی هر گزینه.

 .5شاخصهای تأثیرگذار در انتخاب نرمافزار

در ارزیابــی سیســتمهای نرمافــزاری ،انتخــاب شــاخصهایی کــه بهوســیلة آنهــا نرمافزارهــا

بــا یکدیگــر ســنجیده میشــوند ،از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .بهمنظــور شناســایی
شــاخصهای تأثیرگــذار از نتایــج تحقیقاتــی کــه بیــن ســالهای  1981و  2002در ایــن زمینــه انجــام

شــده ،اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن تحقیقــات ،شــاخصهای تأثیرگــذار را میتــوان بــه
چهــار دســتة کلــی بهشــرح زیــر تقســیم نمــود (لیــن و هســو :)2007

شــاخصهای فنــی :در ایــن دســته ،شــاخصهای فنــی نرمافزارهــا ماننــد نحــوة کاربــری،
توانایــی یکپارچهســازی بــا ســایر نرمافزارهــای ســازمان ،و انعطافپذیــری قــرار دارد.

شــاخصهای مدیریتــی :شــاخصهای ایــن دســته ،شــاخصهایی هســتند کــه نحــوة
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مدیریتکــردن نرمافزارهــا را مــد نظــر قــرار میدهنــد.

شــاخصهای هزینــه :ایــن دســته از شــاخصها بــه هزینههــای مالکیــت نرمافزارهــا و
هزینههــای نگهــداری از سیســتم توجــه دارنــد.

شــاخصهای مربــوط بــه تولیدکننــدة نرمافــزار :در ایــن دســته از شــاخصها ،اعتبــار
فروشــندگان نرمافزارهــا و ســوابق کاری آنهــا مــورد بررســی و مقایســه قــرار میگیــرد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه هــر کــدام از ایــن دســته شــاخصها خــود بــه زیرشــاخصهایی

جزئیتــر تقســیم میشــوند و در مــواردی ترکیــب ایــن دســته شــاخصها در زیرشــاخصها

مشــاهده شــده اســت .بهعنــوان مثــال ،در برخــی مواقــع شــاخصهای مربــوط بــه هزینــه و

شــاخصهای مربــوط بــه پیشــینة تولیدکننــدة نرمافــزار ،خــود بهعنــوان دو زیرشــاخص اصلــی از

دســته شــاخصهای مدیریتــی بــهکار رفتهانــد.

در مقاالتــی کــه مــورد بررســی قــرار گرفتنــد ،بســته بــه نــوع نرمافــزاری کــه شــاخصها را

بــرای آن تعریــف نمــوده بودنــد ،از دو ،ســه ،و یــا هــر چهــار دســته شــاخصها اســتفاده نمودهانــد.

در جــدول شــماره  ،1اطالعــات مربــوط بــه مقــاالت مذکــور و دســتههای شــاخصی را کــه از آنهــا

اســتفاده نمودهانــد ،میتوانیــد مشــاهده نماییــد.

جدول شماره  .1اطالعات مربوط به مقاالت طراحی شاخص بهمنظور ارزیابی سیستمهای نرمافزاری و
شاخصهای مورد استفاده در هر یک
ردیف نوع نرمافزار

سال انتشار

1

سیستم اتوماسیون اداری

1981

2

نرمافزار اتوماسیون اداری

1983

3

سیستم اطالعاتی حسابداری

1984

4

سیستم مدیریت پایگاه داده

1985

5

سیستم عامل کامپیوتر

1990

6

سیستم خبره

1990

7

پوستة سیستم خبره

1992

8

نرمافزار لجستیک

1992

9

سیستم اتوماسیون تولید

1993

دسته شاخصهای مورد استفاده
فنی

مدیریتی

هزینه

تولیدکننده
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ردیف نوع نرمافزار

سال انتشار

10

نرمافزار شبیهسازی تولید

1994

11

سیستم مدیریت جریان کاری

1997

12

سیستم ایجاد مولتیمدیا

1999

13

نرمافزار فرایند تحلیل سلسلهمراتبی

1999

14

سیستم برنامهریزی جامع منابع سازمان 2000

15

2002

سیستم ایجاد مولتیمدیا

دسته شاخصهای مورد استفاده
فنی

مدیریتی

هزینه

تولیدکننده

همانطــور کــه پیشتــر اشــاره گردیــد ،بهمنظــور بررســی مــوردی و پیادهســازی فراینــد

تحلیــل سلســلهمراتبی بــرای ارزیابــی سیســتمهای نرمافــزاری ،سیســتم انبــارة دادههــا انتخـــاب

گردیــد« .کیمبــال» و همــکاران برخــی از حوزههــا ،فرایندهــا و معیارهــای ارزیابــی را بــرای انتخــاب

محصــوالت انبــارة داده پیشــنهاد میدهنــد ( .)Kimball et al. 1998دو مؤلفــة کلیــدی کــه انتخــاب

محصــوالت را هدایــت میکننــد ،نیازهــای تجــاری و فنــی اســت .بــرای تعییــن شــاخصهای

تأثیرگــذار در انتخــاب سیســتم نرمافــزاری انبــارة دادههــا بــا اقتبــاس از پیشــنهاد Lai, Wong and

) Cheung (2002شــاخصهای تأثیرگــذار بــه دو دســته شــاخصهای تکنیکــی و شــاخصهای

مدیریتــی تقســیمبندی شــدند و زیرشــاخصهای هــر یــک نیــز مشــخص گردیــد .ســپس ،بــا اســتفاده

از نظــر کارشناســان خبــره در حــوزة سیســتمهای انبــارة داده ،ایــن شــاخصها مــورد بررســی و
ارزیابــی قــرار گرفتنــد کــه زیرشــاخصهای ســهولت کاربــری 1و انعطافپذیــری 2نرمافــزار بــه

شــاخصهای امکانــات ظاهــری و زیرشــاخص امنیــت 3بــه شــاخصهای امکانــات فنــی اضافــه شــد.
در ادامــه ،زیرشــاخصهای هــر دســته بــا جزئیــات بررســی میشــود.
 .1-5شاخصهای تکنیکی

هــدف از شــاخصهای تکنیکــی مقایســة سیســتمهای نرمافــزاری مــورد نظــر از حیــث

توانایــی جوابگویــی بــه نیازمندیهــای شــرکت و کاربــران و تطابــق بــا سیســتمها و زیرســاختهای

اطالعاتــی موجــود اســت .بــر ایــن اســاس ،ایــن دســته شــاخص خــود بــه دو زیردســتة شــاخص بــا
1. user simplicity
2. flexibility
3. security
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عناویــن امکانــات ظاهــری 1و امکانــات فنــی 2تقســیم میشــود.
 .1-1-5شاخصهای امکانات ظاهری

هــدف ایــن دســته از شــاخصها مقایســة سیســتمهای نرمافــزاری از منظــر تســهیالتی اســت

کــه بــرای نمایــش و دسترســی بــه دادههــا و بــرای برقــراری ارتبــاط بــا کاربــر فراهــم میکنــد.

شــاخصهای ایــن دســته عبارتانــد از :
نمای ظاهری3؛

ابزارهای تحلیل4؛

توانایی در اجرای دستورات کار با دادهها5؛
سهولت کاربری؛
انعطافپذیری.

 .2-1-5شاخصهای امکانات فنی

هــدف از ایــن دســته از شــاخصها مقایســة بخشهــای فنــی سیســتمهای نرمافــزاری انبــارة

دادههاســت کــه در آنهــا بهطــور کلــی ،نحــوة جمــعآوری و ذخیرهســازی دادههــا ،مدیریــت

سیســتم انبــارة دادههــا و یکپارچگــی و انطباقپذیــری بــا ســایر سیســتمهای ســازمان مــد نظــر قــرار

میگیــرد .شــاخصهای ایــن بخــش عبارتانــد از :
قابلیت انطباق6؛

توانایی یکپارچهسازی7؛
پایگاه داده8؛

توانایی در استخراج ،تبدیل کردن و بارگذاری9؛
بررسی کیفیت داده10؛

1. front-end utilities
2. back-end utilities
3. display interface
4. analysis tools
5. query functionality
6. compatibility
7. integration
8. database
9. ETL functionality
10. data quality check
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مدیریت متادیتا1؛

مدیریت انبارة داده2؛
امنیت.

 .3-1-5شاخصهای مدیریتی

هــدف از ایــن دســته از شــاخصها مقایســة شــاخصهای مدیریتــی سیســتمهای نرمافــزاری

اســت کــه میتوانــد اهــداف تصمیمگیرنــده را تأمیــن نمایــد .در نرمافزارهــای انبــارة داده دو
شــاخص مجمــوع هزینههــای مالکیــت 3و خصوصیــات تولیدکننــدة نرمافــزار 4دو زیرشــاخص
اصلــی بــرای دســتة شــاخصهای مدیریتــی تشــخیص داده شــدهاند.

 .4-1-5مجموع هزینههای مالکیت

میتــوان بیــان نمــود کــه مجمــوع هزینههــای مالکیــت نرمافــزار حاصلجمــع هزینههــای

مســتقیم ماننــد خریــد بســتة نرمافــزاری ،هزینههــای ســختافزار مــورد نیــاز بــرای نصــب

و راهانــدازی سیســتم و اســتفاده از مشــاوران بــرای پیادهســازی سیســتم اســت و هزینههــای

غیرمســتقیم ماننــد هزینههــای آمــوزش کارکنــان ،هزینههــای تعمیــرات نگهــداری ،هزینــة پرســنل

الزم بــرای پشــتیبانی سیســتم و هزینههــای ارتقــاء سیســتم در آینــده اســت .بــههمیــن دلیــل ،دو

شــاخص تأثیرگــذار در شــاخص مجمــوع هزینههــای مالکیــت عبارتانــد از:
هزینههای مستقیم5؛

هزینههای غیرمستقیم.6
 .5-1-5خصوصیات تولیدکنندة نرمافزار

حســن شــهرت ،ثبــات ،خدمــات پــس از فــروش مناســب ،و تجربیــات پیادهســازی موفــق

سیســتمهای نرمافــزاری از مالکهــای یــک تولیدکننــدة مناســب سیســتمهای نرمافــزاری
اســت .بنابرایــن ،بــرای ارزیـــابی تولیدکننــدگان نرمافــزار میتــوان چهــار زیرشــاخص زیــر را مــد

نظــر قــرار داد:

1. metadata management
2. data warehouse management
3. total cost of ownership
4. vendor characteristics
5. direct cost
6. indirect cost
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اعتبار فروشنده1؛
ثبات فروشنده2؛

ارائظ خدمات پس از فروش توسط فروشنده3؛
تجربة فروشنده.4

بنابرایــن ،ســاختار سلســلهمراتبی شــاخصها و زیرشــاخصهای مؤثــر در انتخــاب یــک

سیســتم نرمافــزاری انبــارة داده در شــکل شــماره  ،1ارائــه میشــود:

1. vendor reputation
2. vendor stability
3. vendor support
4. vendor experience
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ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  .1ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
شکل شماره  .1ساختار سلسلهمراتبی شاخصها

338

رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺒﺎره داده در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ | ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻓﺠﻪ اي و زﻫﺮا اﻓﺠﻪ اي

رتبهبندی سیستم نرمافزار انبارة داده در سامانههای مناقصه   |   افجهای و افجهای

ها
اﻧﺒﺎرة داد
ﻓﺰاري انبارة
افزاری
ﺳﻴﺴﺘﻢنرم
ارزﻳﺎﺑﻲسیستم
ﺑﺮايارزیابی
برای
مراتبی
سلسله
تحلیل
فرایند
دادههﻫﺎ
ﻧﺮما
ﺗﺒﻲ
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮا
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ
سازیﺎزي
پیادهﭘﻴﺎدهﺳ
.6 .6
.6

وزنﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﺺ را
ﻫﺮ ﺷﺎﺧ
اﻫﻤﻴﺖ
سلســلهاﺳﺖ
تحلیــلاﺑﺘﺪا ﻻزم
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻣﻨﻈﻮرهﭘﻴﺎدهﺳ
اهمیــت هــر
اســت
الزم
وزنابتــدا
مراتبی
ﺗﺤﻠﻴﻞفراینــد
ســازی
ﺎزيپیاده
منظــور
ﺑﻪ ب

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻫﺎي
مشـﺑﻪ
زوجﺑﺎــیﺗﻮﺟﻪ
ﺳﭙﺲ،
ﻧﻤﻮد و
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲـﻫﺎي
ﺷﺪهبــاو توجــه
ـپس،
ـود و سـ
وزننمـ
ـخص
مقایســة
ﻣﺸﺨﺺــای
زوﺟﻲماتریسه
ﻣﻘﺎﻳﺴﺔــکیل
ـتفاده از تش
ﺗﺸﻜﻴﻞ را بــا اس
ازشــاخص

نرامﻓﺰاري را
هایﻧﺮم
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺮ
هــایﻓﺰاري
س ﻧﺮما
ماتریﻫﺎي
ﺳﻴﺴﺘﻢ
زوﺟﻲ
هــایﻣﻘﺎﻳﺴﺔ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲنﻫﺎي
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪنهایــی
افــزاری امتیــاز
سیســتم
اﻣﺘﻴﺎززوجــی
مقایســة
شــده و
محاسبه
بــه وز

ﻧﻤﻮد.سیســتم نرمافــزاری را محاســبه نمــود.
هــر

ﻣﻨﺎﺳﺐمناسب
افزاری
سیستم نرم
انتخاب
ﺑﺮايبرای
گیری
تصمیم
شماتیک
نمای
ﻓﺰاري
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮما
اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﻴﺮي
ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ
شماره.2.2ﻧﻤﺎي
شکلﺷﻤﺎره
ﺷﻜﻞ

 .1-6ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وزن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮماﻓﺰاري

های
وزن شاخ
افزاریﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزة ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و
سیستمازنر6م ﻧﻔﺮ از
ﺷﺎﺧﺺ
اﻫﻤﻴﺖصﻫﺮ
محاسبةوزن
.1-6ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺑﺮاي

دادهــاوری
ـوزة فن
در حـ
متخصصـﺑﻪـان فعـ
ﻫﺎيـر از
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 6نفـ
ـاخص از
ﺗﺼﻤﻴﻢهــر شـ
اهمیــت
ان وزن
ﻣﺪﻳﺮــبة
ـرایازمحاس
ب
اﻧﺒﺎرة
ـالﻫﺎي
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻧﺮماﻓﺰاري و
ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن
ارﺷﺪ و
ﺗﺠﺎرتـ ﻛﻪ

افــزاری و بــه
هــای نرم
گيرنــدگانﻫﺮمناقص
ارشــد
مديــر ان
درﺧﻮاﺳﺖکــه از
ﻫﺴﺘﻨﺪ،و تجــارت
اطالعــات
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺳﻄﺢه را
تصميمزوﺟﻲ در
ﻫﺎي وﻣﻘﺎﻳﺴﺔ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ
آﺷﻨﺎ
ﺷﺪدر هــر
زوجــی
سهازــای
اﻋﺪادـه ماتری
گردیــد کـ
ﻣﺒﻨﺎيدرخواسـ
هسﺮــتند،
وزنداده آشـ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتـارة
ﺳﭙﺲــت،مهای انبـ
سیس
مقایسـنـة اﻧﺠﺎم
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ
اﺧﺬﺷﺪه
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦـتﻫﻨﺪﺳﻲ
ـناﻫﺎ ﺑ
ﺷﺎﺧﺺ

ﺪ.ها بــر مبنــای میانگیــن هندســی اعــداد
ﻫﺴﺘﻨص
ﻧﺴﺒﻲــاخ
ـباتﻫﺎ،وزن ش
محاس
ـپس،
داده سـ
نماینــد.
تکمیــل
ـطح را
س
اﻳﻦـوزن
اﺳﺖ.
ﺷﺪه
ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺟﺪول،1
ﻛﻪـ در
اخذشــده از متخصصــان انجــام شــد کــه در جــدول ،1نمایــش داده شــده اســت .ایــن وزنهــا ،نســبی

هســتند.

ِ
ـازگاری محاسبهشــده نمایــش داده شــده اســت .عــدد
در ســطر انتهایــی هــر ماتریــس نــرخ ســ
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پیشنهـــادی توســط «ســـاتی» بــرای نــرخ ســـازگاری برابــر  0/1اســت .به ایــن ترتیــب ،در صورتی که

نــرخ ســازگاری کوچکتــر از  0/1باشــد ،محاســبات انجامپذیرفتــه قابــل قبــول اســت (مهــرگان

.)173-170 ،1383

جدول  .2محاسبات مربوط به وزندهی شاخصها
انتخاب بستة نرمافزاری

شاخصهای شاخصهای
مدیریتی
تکنیکی

وزن

شاخصهای تکنیکی

1/000

2/220

0/689

شاخصهای مدیریتی

0/450

1/000

0/311

شاخصهای تکنیکی

امکانات
ظاهری

امکانات
فنی

وزن

امکانات ظاهری

1/000

0/690

0/408

امکانات فنی

1/449

1/000

0/592

شاخصهای مدیریتی

مجموع
هزینة
مالکیت

خصوصیات
تولیدکننده

وزن

مجموع هزینة مالکیت

1/000

0/720

0/419

خصوصیات تولیدکننده

1/389

1/000

0/581

امکانات ظاهری

نمای
ظاهری

ابزارهای
تحلیلی

نرخ سازگاری0/00

نرخ سازگاری0/00

نرخ سازگاری0/000

کاربری
دستورات سهولت انعطاف
کاربری پذیری
کار با
داده

نمای ظاهری

1/000

1/200

0/860 1/600

0/740

0/203

ابزارهای تحلیلی

0/833

1/000

0/710 1/020

0/650

0/161

کاربری در اجرای
دستورات کار با داده

0/625

0/980

0/580 1/000

0/580

0/142

سهولت کاربری

1/000

0/223 0/720

انعطافپذیری

1/389

0/271

نرخ سازگاری0/003
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استخراج بررسی
کیفیت
و
بارگذاری داده

مدیریت
مدیریت
انباره
متادیتا
داده

امکانات فنی

انطباق
پذیری

یکپارچگی

پایگاه
داده

انطباق پذیری

1/000

0/735

0/440 1/070

1/60 0/740 0/860 0/540

یکپارچگی

1/361

1/000

1/320 1/770

0/129 1/020 0/650 0/710 1/170

پایگاه داده

0/935

0/565

0/775 1/000

0/092 0/860 0/580 0/580 1/050

توانایی در استخراج ،تبدیل 2/273
و بارگذاری

0/758

1/000 1/290

0/85 1/120 1/590

0/133 0/710

بررسی کیفیت داده

1/852

0/855

0/629 0/952

0/100 0/580 0/720 0/480 1/000

مدیریت متادیتا

1/163

1/408

0/893 1/724

0/127 0/350 0/570 1/000 2/083

مدیریت انبارة داده

1/351

1/538

1/250 1/724

0/162 1/185 1/000 1/754 1/389

امنیت

0/625

0/980

1/408 1/163

0/153 1/000 0/844 2/857

کل هزینههای مالکیت

هزینههای هزینههای
غیر مستقیم
مستقیم

نرخ
سازگاری

1/724

امنیت

وزن

0/104

0/028
وزن

هزینههای مستقیم

1/00

0/750

0/429

هزینههای غیرمستقیم

1/330

1/00

0/571
نرخ
سازگاری

0/000

مشخصات تولیدکننده
نرمافزار

اعتبار
فروشنده

ثبات
فروشنده

خدمات
پس از
فروش

اعتبار فروشنده

1/000

1/990

0/400 0/520

0/180

ثبات فروشنده

0/503

1/000

0/350 0/310

0/108

خدمات پس از فروش

1/923

3/226

1/185 1/000

0/364

تجربیات فروشنده

2/500

2/857

1/000 0/844

0/348

نرخ
سازگاری

تجربیات
فروشنده

وزن

0/011

341

پاییز  | 1397دورة  | 34شمارة 1

در مرحلــة بعــد بــا مشخصشــدن وزنهــا در ســطوح مختلــف میتــوان وزن نهایــی یــا مطلــق

شــاخصها در الیــة انتهایــی را محاســبه نمــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه وزن نهایــی هــر شــاخص از
حاصلضــرب وزن آن شــاخص در شــاخصهای ســطح باالتــر آن حاصــل شــده اســت.

نتایــج محاســبات مربوطــه در جــدول شــماره  ،3نمایــش داده شــده اســت .نتایــج نشــان میدهد

کــه شــاخصهای انعطافپذیــری و هزینههــای غیرمســتقیم بهعنــوان مهمتریــن شــاخصهای

انتخــاب سیســتم نرمافــزاری انبــارة داده هســتند.

جدول شماره  .3محاسبات وزن نهایی شاخصها
سطح دوم

وزن

سطح سوم

شاخصهای  0/689شاخصهای
امکانات ظاهری
تکنیکی

شاخصهای
امکانات فنی

وزن

سطح چهارم

 0/41شاخص نمای ظاهری
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8 0/057 0/203

شاخص ابزارهای تحلیلی

13 0/045 0/161

شاخص کاربری دستورات کار با داده

16 0/040 0/142

شاخص سهولت کاربری

5 0/063 0/223

شاخص انعطافپذیری

1 0/076 0/271

 0/59شاخص قابلیت انطباق

14 0/042 0/104

شاخص یکپارچگی

11 0/052 0/129

شاخص پایگاه داده

17 0/037 0/092

شاخص کاربری استخراج ،تغییر شکل و
بارگذاری

10 0/054 0/133

شاخص بررسی کیفیت دادهها

15 0/041 0/100

شاخص مدیریت متادیتا

12 0/052 0/127

شاخص مدیریت انباره داده

3 0/066 0/162

شاخص امنیت

7 0/062 0/153

شاخصهای  0/311شاخصهای کل  0/42شاخص هزینههای مستقیم
هزینة مالکیت
مدیریتی
شاخص هزینههای غیرمستقیم
شاخصهای
تولیدکنندة
نرمافزار

وزن

وزن
نهایی

رتبه

9 0/055 0/419
2 0/076 0/581

 0/58شاخص اعتبار فروشنده

18 0/032 0/180

شاخص ثبات فروشنده

19 0/019 0/108

شاخص خدمات پس از فروش فروشنده

4 0/066 0/364

شاخص تجربیات فروشنده

6 0/063 0/348
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 .2-6محاسبة امتیاز نهایی سیستمهای نرمافزاری

در ایــن مرحلــه ماتریسهــای مقایســة زوجــی سیســتمهای نرمافــزاری بــراي نرمافزارهــاي

در دســترس و مشــخص را کــه در اینجــا دو گزينــة الــف و ب نامیــده میشــود ،بــا اســتفاده از نظــر
شــش نفــر از متخصصــان حــوزة فنــاوری و خبــرگان سیســتم انبــارة داده تکمیــل نمــوده و وزن هــر

گزینــه را بــر اســاس هــر یــک از شــاخصها محاســبه میکنیــم.

جدول شماره  .4محاسبات تعيين وزن گزينهها بر اساس شاخصها
نمای ظاهری

گزينة الف

گزينة ب

وزن

ابزار تحلیلی

گزينة الف گزينة ب وزن

گزينة الف

1/000

3/000

0/750

گزينة الف

1/000

2/000

0/667

گزينة ب

0/333

1/000

0/250

گزينة ب

0/500

1/000

0/333

گزينة ب

وزن

سهولت کاربری گزينة الف گزينة ب وزن

کاربری دستورات گزينة الف
کار با داده
گزينة الف

1/000

1

0/500

گزينة الف

1/000

1

0/500

گزينة ب

1/000

1

0/500

گزينة ب

1/000

1

0/500

انعطافپذیری

گزينة الف

گزينة ب

وزن

گزينة الف

1/000

0/200

0/167

گزينة ب

5

1

0/833

امنیت

گزينة الف

گزينة ب

وزن

قابلیت انطباق

گزينة الف گزينة ب وزن

گزينة الف

1/000

0/143

0/125

گزينة الف

1/000

5

0/833

گزينة الف

7/000

1

0/875

گزينة ب

0/200

1

0/167

یکپارچگی

گزينة الف

گزينة ب

وزن

پایگاه داده

گزينة الف گزينة ب وزن

گزينة الف

1/000

5

0/833

گزينة الف

1/000

0/500

0/333

گزينة ب

0/200

1

0/167

گزينة ب

2/000

1

0/667

گزينة ب

وزن

مدیریت متادیتا گزينة الف گزينة ب وزن

کاربری ،استخراج گزينة الف
و ...
گزينة الف

1/000

0/333

0/25

گزينة الف

1/000

7

0/875

گزينة الف

3/000

1

0/75

گزينة الف

0/143

1

0/125

گزينة ب

وزن

مدیریت انباره گزينة الف گزينة ب وزن
داده

0/1667

0/143

بررسی کیفیت داده گزينة الف
گزينة الف

1/000

گزينة الف

1/000

6

0/857
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پاییز  | 1397دورة  | 34شمارة 1

نمای ظاهری

گزينة الف

گزينة ب

وزن

ابزار تحلیلی

گزينة الف

6/000

1

0/857

گزينة الف

0/167

گزينة ب

وزن

هزینههای
غیرمستقیم

گزينة الف گزينة ب وزن

هزینههای مستقیم گزينة الف

گزينة الف گزينة ب وزن

1

0/143

گزينة الف

1/000

0/111

0/100

گزينة الف

1/000

1

0/500

گزينة ب

9/000

1

0/900

گزينة ب

1/000

1

0/500

اعتبار فروشنده

گزينة الف

گزينة ب

وزن

ثبات فروشنده گزينة الف گزينة ب وزن

گزينة الف

1/000

5

0/833

گزينة الف

1/000

9

0/9

گزينة ب

0/200

1

0/167

گزينة ب

0/111

1

0/1

خدمات پس از
فروش فروشنده

گزينة الف

گزينة ب

وزن

تجربیات
فروشنده

گزينة الف گزينة ب وزن

گزينة الف

1/000

0/125

0/111

گزينة الف

1/000

2

0/333

گزينة ب

8/000

1

0/888

گزينة ب

0/500

1

0/667

نتایج محاسبات صورتپذیرفته در جدول شماره  ،4نمایش داده شده است.
جدول شماره  .5تعيين وزن گزينهها بر اساس شاخصها
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شاخصها

وزن گزينة الف بر اساس هر
شاخص

وزن گزينة ب بر اساس هر
شاخص

شاخص نمای ظاهری

0/750

0/250

شاخص ابزارهای تحلیلی

0/667

0/333

شاخص کاربری دستورات کار با داده

0/688

0/313

سهولت کاربری

500/0

0/500

انعطافپذیری

0/167

0/833

شاخص قابلیت انطباق

0/833

0/167

شاخص یکپارچگی

0/875

0/125

شاخص پایگاه داده

0/250

0/750

شاخص کاربری استخراج ،تغییر شکل و بارگذاری 0/143

0/857

شاخص بررسی کیفیت دادهها

0/875

0/125

شاخص مدیریت متادیتا

0/857

0/143

شاخص مدیریت انباره داده

0/750

0/250
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شاخصها

وزن گزينة الف بر اساس هر
شاخص

وزن گزينة ب بر اساس هر
شاخص

شاخص امنیت

0/125

0/875

شاخص هزینههای مستقیم

0/100

0/900

شاخص هزینههای غیرمستقیم

0/500

0/500

شاخص اعتبار فروشنده

0/833

0/167

شاخص ثبات فروشنده

0/900

0/100

شاخص خدمات پس از فروش فروشنده

0/111

0/888

شاخص تجربیات فروشنده

0/333

0/667

بــراي تعييــن بهتريــن گزينــه ،اوزان شــاخصها بــراي هــر گزينــه در وزن شــاخصها ضــرب

(ماتريســي) ميشــود و در نهايــت ،بــا تركيــب جــداول  3و  ،4ضريــب گزينــة الــف 0/497 :و

ضريــب گزينــة ب 0/503 :بهدســت ميآيــد كــه گزينــة ب بــا بيشــترين ضريــب در اولويــت قــرار
ميگيــرد و انتخــاب میگــردد.
 .7نتیجهگیری

سیســتمهای نرمافــزاری در مراحــل تولیــد و توســعة نرمافــزار دارای چکلیســتها و

فرمهــای کنتــرل و تضمیــن کیفیــت بــوده و اصــول و ضوابــط و معیارهــای فنــی و امنیتــی مراحــل

تولیــد را مشــخص مینماینــد .امــا شــاخصها و فرمهــای اســتانداردی بــرای انتخــاب بســتههای
نرمافــزاری ،کــه بهصــورت جامــع جوانــب مختلــف هزینــه ،فنــی و غیــره در ارزیابــی و انتخــاب
نرمافــزار را در نظــر میگیرنــد ،بهنــدرت وجــود داشــته و یــا بــرای گروههــای معــدودی از انــواع

نرمافزارهــا ارائــهشــدهاند .در ایــن تحقیــق ،شــاخصها و زیرشــاخصهای تأثیرگــذار در انتخــاب
سیســتم نرمافــزاری انبــارة داده از ابعــاد مختلــف بــا اســتفاده از مطالعــات کتابخان ـهای و اســتفاده از

نظــر خبــرگان سیســتمهای انبــارة داده مشــخص و بهعنــوان شــاخصهای ارزیابــی نرمافــزاری
معرفــی شــدند .ســپس ،بــا اســتفاده از نظــر متخصصــان ،ماتریسهــای مقایســة زوجــی بــرای

اســتخراج وزن هــر شــاخص و امتیــاز نهایــی هــر سیســتم نرمافــزاری بــرای دو سیســتم نرمافــزاری

مشــخص تکمیــل گردیــد .ایــن شــاخصها میتوانــد بهعنــوان چکلیســت ارزیابــی سیســتمهای

نرمافــزاری ارائهشــده مــورد اســتفاده قرارگیــرد و بهصــورت عملــی در هنــگام تصمیمگیــری

در انتخــاب دو یــا چنــد نرمافــزار ارائهشــده ،توســط کارشناســان خبــره تکمیــل و بــا اســتفاده از
345
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نرمافــزار محاســبة روش سلســلهمراتبی ،ماننــد «اکســپرت چویــس» ،1محاســبات انجــام و سیســتم
انبــارة داده مناســب مشــخص شــود.

درایــن تحقیــق وابســتگیها بهصــورت خطــی (یعنــی از بــاال بــه پاییــن و یــا بالعکــس) در

نظــر گرفتــه شــده اســت .در صورتــی کــه اگــر وابســتگی دوطرفــه باشــد ،یعنــی وزن شــاخصها

بــه گزینههــا و وزن گزینههــا بــه شــاخصها وابســته باشــد ،مســئله از حالــت سلســلهمراتبی خــارج

شــده و تشــکیل یــک شــبکه یــا سیســتم غیرخطــی را میدهــد کــه در ایــن صــورت نمیتــوان از

قوانیــن و فرمولهــای روش تحلیــل سلســلهمراتبی اســتفاده کــرد .پــس ،بــرای محاســبة وزن عناصــر
بایــد از فراینــد تحلیــل شــبکهای 2اســتفاده کــرد.

در ایــن نوشــتار از روش سلســلهمراتبی بــرای طراحــی مــدل امتیازدهــی اســتفاده شــده اســت.

اســتفاده از ســایر روشهــای تصمیمگیــری چندمعیــاره میتوانــد مبنایــی بــرای تحقیقــات آتــی

قــرار گیــرد .همچنیــن ،شناســایی و تعییــن شــاخصهایی بــرای ارزیابــی و انتخــاب نرمافزارهــای

مختلــف ماننــد حســابداری ،اتوماســیونهای اداری ،ســامانهها و نرمافزارهــای مدیریــت دانشــی و
غیــره میتوانــد بهعنــوان تحقیقــات بعــدی مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
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فاطمه افجهای

متولــد تهــران و دارای مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــتة مدیریــت فنــاوری
ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻓﺠﻪاي:
اطالعــات از دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران اســت .وی
داﻧﺸﮕﺎه آ
اﻃﻼﻋﺎت از
ﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوري
عنــواندر رﺷﺘﺔ ﻣﺪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲهارﺷﺪ
فنــاوریزاداطالعــات
مدیریــت
پژوهشــکدة
پژوهشــگر بــا
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺗﻬﺮان و داراي ﻣﺪركهماکنــون ب
نمایــد .وی
همــکاری می
مطالعــاتﺑﺎ اجتماعــی
انتظامــی
علــوم
ﻓﻨﺎوري
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻋﻨﻮانوﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
اﻛﻨﻮن ﺑﻪ
پژوهشــگاه ﻫﻢ
واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .وي

مخابــرات و
الکترونیـﺑﻪـک،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲحــوزة فنـ
فعالیــت در
اي:ـه
ـد بـ
اﻓﺠﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ـات،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
اطالعـوي
ـاوریﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
عالقمنـو
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ

کامپیوتــر و برنامهنویســی بــوده و حــوزة مدیریــت فنــاوری اطالعــات نیــز از
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﻃﻼﻋﺎت
رﺷﺘﺔ ﻣﺪ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ،ارﺷﺪ در
اﻃﻼﻋﺎت ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
داراي ﻣﺪرك
ﺗﻬﺮان و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﻮدهازو ﺣﻮزة
ﻓﻨﺎوريﻧﻮﻳﺴﻲ
ﻳﺮﻳﺖو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﻣﺨﺎﺑﺮات و
ﻓﻨﺎوري
ﻣﺘﻮﻟﺪﺣﻮزة
در
عالقهمندیهــای پژوهشــی وی اســت.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوري
ﻋﻨﻮان
ﻫﺎيﻫﻢاﻛﻨﻮن
ﻣﻨﺪيوي
ﻋﻼﻗﻪاﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتازﺗﻬﺮان
ﻋﻠﻮم و
واﺣﺪ
اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪوي
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ
ﻓﻨﺎوري

زهرا افجهای
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .وي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و
متولــد تهــران و دارای مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــتة مدیریــت فنــاوری
در ﺣﻮزة ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ،اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ،ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻮده و ﺣﻮزة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اطالعــات از دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران اســت .وی
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪيﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
هماکنــون بــا مرکــز فنــاوری اطالعــات پژوهشــگاه علــوم انتظامــی و مطالعــات

اجتماعــی همــکاری مینمایــد .وی عالقمنــد بــه فعالیــت در حــوزة فنــاوری

ـات ،الکترونیــک ،مخابــرات و کامپیوتــر و برنامهنویســی بــوده و حــوزة
اطالعـ
اﻓﺠﻪاي:
زﻫﺮا

وی اســت.
ﻓﻨﺎوريهمندی
ﻳﺮﻳﺖ از عالق
اطالعــات نیــز
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺗﻬﺮان و داراي ﻣﺪرك مدیریــت
پژوهشــیآزاد
هــایاز داﻧﺸﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎت
فنــاوریدر رﺷﺘﺔ ﻣﺪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .وي ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
زﻫﺮا اﻓﺠﻪاي
ﻫﻤﻜﺎري :ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .وي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺣﻮزة ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت،
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻨﺎورياز داﻧﺸﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎت
ﺣﻮزةﻓﻨﺎوري
ﺑﻮدهﻣﺪوﻳﺮﻳﺖ
ﺴﻲرﺷﺘﺔ
ارﺷﺪﻧﻮﻳدر
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ،و داراي
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺗﻬﺮان
زاداز
اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻴﺰ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺪروكﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و
ﻣﺨﺎﺑﺮات
اﺳﺖ .وي ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻋﻼﻗﻪﻋﻠﻮم
واﺣﺪ
ﺗﻬﺮاناﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
ﻣﻨﺪيوﻫﺎي
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