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  چکيده
گان و وارد كننـدگان كاالهـا و         الكترونيكي براي صادر كننـد       خدمات ران سامانه مولد    ي ا ينقطه تجار سامانه پاسخگوي هوشمند    

 کاربران امکـان  ين سامانه برا  يبه کمک خدمات ا    . خدمات است كه جهت درج بر روي نقطه تجاري ايران در نظر گرفته شده است              
ت ن و الزامـا   ي،اطالع از گردش کار، قوان    يتي فعال ي ها ي، اخذ راهنمائ  ي ، سامانه ا   ي از خدمات اطالعات   يانجام از راه دور بخش اعظم     

 ينفعان و همکاران نقطه تجـار     ي ذ يکيع خدمات الکترون  ي و تجم  ي تجار يع فرصت ها  ي،توزيل اعمال معامالت  ي به روز، تسه   يحقوق
زوهشي است كه پس از مطالعات موضوعي بـا طراحـي مفهـومي       اين مقاله نتيجه پ..  خواهد شدي عمليانه ا يک شبکه را  ي يبر رو 

امكان سنجي مبتني بر مدل در ابعاد اقتصادي، فنـي و اجرائـي،      تشريح گزينه هاي راه حل و      سامانه راه حل ادامه يافته و پس از       
 و انتقال   ي ساز ي نوآورانه که در جهت بوم     وهشژاين پ . .نموده است چهار راه حل امكان سنجي شده نهائي بعنوان راه حل توصيف            

  .گاني در معاونت پزوهشي دانشگاه صنعتي شريف انجام شده است به سفارش وزارت بازر موثر استي اقداميکي تجارت الکترونيفناور
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Conceptual Design and Feasibility Study for Implementation 
of and Intelligent help desk over Iran Trade Point 

Seyed Ebrahim Abtahi 
Computer Engineering Department 

Sharif University of Technology  
Abstract   
 In this article an intelligent ETO(Electronic Trade Opportunity) help desk is conceptually designed to be 
implemented as an e-service on IRAN Trade Point. Users including exporters and importers may access to 
information services , distributed ETO , latest export and import workflow and updated regulations .These 
services will be  accessible  for  stakeholders and partners of trade system over Internet. Feasibility study 
of implementation alternatives also has been carried out by a score model. 
  
 Keywords 
Intelligent help desk , Trade point e-services , Export & Import e-services , e-commerce , Electronic Trade 
Opportunity. 
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  مقدمه 
 یالت تجـار  ی استفاده از تسه   ی برا ی مرکز ینقطه تجار 

صـادرکنندگان،   (ی دست اندرکاران تجارت خـارج     یبرا
ــ   ــارت داخل ــرک، موســسات تج ــدگان، گم  و یواردکنن

 ی حمل و نقل، بانکها، شرکت هـا       ی، شرکت ها  یخارج
است کـه بـه     ) یر در معامالت تجار   یمه و عناصر درگ   یب

ع یل و تـسر یدر جهت تسه  آنها اطالعات و خدمات الزم      
 که  یسازمان تجارت جهان  . دهد ی را ارائه م   یعمل تجار 

ل ی بـا هـدف تـسه      1995 یالدیه سـال مـ    یدر اول ژانو  
 منـصفانه و  یطیجاد شرایق این کشورها از طریتجارت ب 

   د، یجاد گردی رقابت ایعادالنه برا

  يک نقطه تجارينمودار  معماري عمومي 
  

ــر  ــوی در ســمپوز1994در اکتب ــیم ب ــارائین الملل  ی ک
 به عنوان   یکا برنامه نقطه تجار   ی آمر یوی در اوها  یتجار

ل، ید و تـشک   یـ  ارائـه گرد   ی سـنج  ی از ابزار کـارآئ    یکی
ه ی و اتصال آنها بـه اعـضاء توصـ         یبردار ،  بهره  یانداز راه
 بعـدها   GTPNet) (ی نقـاط تجـار    یشبکه جهـان  . شد

. ]13[دیـ  گرد ین نقـاط تجـار    یـ  ا یساز کپارچهیمحور  
 نقطـه در فاصـله      16 از   ین نقاط تجار  یش تعداد ا  یفزاا

-99 ی نقطه در فاصله سـالها     117 به   94-96 یسالها
 آنهـا   یهـا  تی فعال ی از ثمربخش  ی نشان از رشد ناش    97
  .دارد

  

    هوشمندي پاسخگويا انهي رايها سامانه
ــا ــامانه ه ــو را هوشــمندی پاســخگویس ــواع ن ن ی از ان

 کـه در    ]7[می کنـ  ی مـ  یتلقـ  امـداد    یمحصوالت فناور 
ن وجـوه   یشتریـ  ب یشنهادیـ  سـامانه پ   یساختار معمـار  

 راه  ینـه هـا   ی در قالـب گز     آن  الزم و ممکن   یهوشمند
 و خـدمت    ی مـدار  یمـشتر .. ده انـد  یگردشنهاد  یحل، پ 
 نـشان از ضـرورت      ی سـازمان  ی در حد راهبردها   یمحور

 دارد که خدمات را به اشکال کـاربر    ییاستفاده از ابزارها  
ن اشکال ممکـن، بـه      ین و سهل تر   یترعیپسندانه در سر  

  . دنیان عرضه نمایمشتر
 از منظـر سـامانه      یتجـار  نقطه   یگر وجوه ارزش افزا   ید

واسط کاربر چندگانه،   : ری نظ یت هائ یپاسخگو شامل قابل  
ـ     یت کاربران، الگوها  یریمد ، معاملـه،   ی مذاکره، چانـه زن

 با اصول یهمساز و ی تجاریه فرصت هایع و تجز یتجم
  .ر استییت تغیریمد
  

ــر ــخگوي  حط ـــانه پاس ـــومي سامـ  مفه
  نقطه تجاري ايران)سپه(هوشمند 

  

  
  

  سپه  عماری الیه خدماتیم
سامانه رایانه ای مجری مرکـز پاسـخگوی هوشـمند معمـاری            

       ، و مـــدل مرجـــع خـــدمات آن)SOA(1 دارداخـــدمت گـــر
2)SRM (        براساس یک مدل معماری شده کـه بتوانـد در یـک

  ای در فضائی  رایانه-دستی) Hybrid( محیط دورگه 
  
  

   سپه يه خدماتي اليمعمار
 ی هوشـمند معمـار    ی مرکـز پاسـخگو    ی مجر یانه ا یسامانه را 

، و مــدل مرجــع خــدمات آن    )SOA(3خــدمت گــرا دارد   
4)SRM (  شـامل توصـیف     شـده    یک مـدل معمـار    یبراساس

ط دورگه  یک مح ی بتواند در     تا کارها، کارکردها و خدمات است    
)Hybrid (بــین ســازمانی بــه  ی در فــضائیانــه ای را-یدســت

   .متقاضیان  پاسخ دهد
ک مرکــز تمــاس یــ بــه عنـوان  هوشــمند ی پاســخگویمرکـز 

) MCC: Multimedia Contact Center(یچندرســانه ا
 است کـه در     یا  از خدمات هوشمندانه   یواجد مجموعه متنوع  

 خودکـار   یصادرات و به روزرسان    ل عمل واردات و   یجهت تسه 
  شـوند یمـ     ات مرکز مـورد اسـتفاده واقـع      ی عمل اطالعات و 

ن یـ ران ا ی خدمات کاربران و مد    یها مجموعه  از ین برخ یعناو
، 5یستچرخ مـشتر  یـ ت ز یریمـد : ر اسـت  یمرکز به این شرح ز    

ــس ــوان یردهیمـ ــمندانه فراخـ ــار هوشـ ــد6 خودکـ ت یری، مـ
 یهـا  تیـ ، فعال ی، جمعـ  ی فرد یفرصتها:  شامل ]19[7فرصتها

 معاملـه، مـذاکره، چانـه    یبا، تماس برا ، اطالع از رق   یشنهادیپ
 یگاههـا یپا: شامل]5[8ی ارتباط یت کانالها یری، معامله، مد  یزن

 ینامـه هـا   : شـامل  10 خودکـار  یا و پاسخ نامه  9دانش خودپرداز 
 ی محتواهـا  ی سـاز  ی وشخـص  11ی صـوت  یامهـا ی پ یر متن یتعاب
  .13نهی بودجه و هزیا ن لحظهی و تخم12یوب

                                                 
3- SOA: Service Oriented Architecture  
4- SRM: Service Reference Model  
5- SOA: Services Oriented Architecture 
6- SRM: Service Reference Model 
7- CLM: Customer Life Cycle Management 
8- AICR: Automated Intelligent Call Routing 
9- OM: Opportunity Management 
10- CM: Channel Management 
11- SSKL: Self Service Knowledge Load  
12- Automated Email Response 
11 - UM: Unified Management 
12 - PWC: Personalized of Web Content   
13 - OPBP: Online Predict Budgeting and   

Pricing  
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ع یـ تجم:   شامل  1یکی الکترون ی تجار ییریت فرصت ها  مد
 ی، ارسـال خودکـار فرصـتها      2ی تجار یو تجزیه فرصت ها   

. 4 هوشــمندانهی هــای، راهنمــائ3 مناســب کــاربریتجــار
 یهوشـمند :  از توان همکاران وکـاربران شـامل       یریگ بهره

 ی، خــدمات و ســامانه هــا6، اطالعــات همکــاران5کــاربران
اطاق :  شامل ی، خدمات چرخه معامالت   7 همکاران یکاربرد
ـ    یتم هـا  ی، الگـور  8و و مـذاکره   گفتگ  ی، الگوهـا  ی چانـه زن

 امکان اتـصال    یواسط کاربر چندگانه برا   . مصالحه و توافق  
 از واسـط کـاربر      یریگ  و بهره  یکاربر با  هر دستگاه ارتباط     

نه از خـدمات    یشی استفاده ب  ی برا یمناسب دستگاه ارتباط  
  . هوشمندیمرکز پاسخگوئ

) Intelligent Client( هوشـمند یه کاربریه الی امکان ته
مات و مـرتبط    ی برای تصم  یت هوشمندانه محل  یری مد یبرا
 ی اعـضاء، راهنمـا   ی بـرا  ی و صادرات  ی واردات یت ها یفعال با

ــداز ــام ســاز یراه ان ــه، بهنگ ــات، ی معامل ــا، اطالع  داده ه
 در یه بهنگــامیــق الیــخــدمات، کارکردهــا و کارهــا از طر

ت یوضـع ران مرکز و همکـاران مجـاز، خـدمات         یار مد یاخت
 اطالعـات   یتهـاتر   در دسـت انجـام، بـازار       ی کارهـا  ینما

  .]20[و]10[و]6[کاربران و همکاران
  

 سامانه   حل هاي راه  امكان سنجي گـزينه  
  راني اي تجار نقطه پاسخگوي هوشمند

 مـدل هـای راه حـل براسـاس یـک           فرآروش تولید گزینه   
 ای تکمیــل شــونده حاصــل ترکیبــی از مولفــه هــای الیــه

 .و ارزش افزا است ،اصلیای  شالوده
این مولفه هـا در دو خـانواده قابـل           :اي هاي شالوده  مولفه

مولفــه هـای شـالوده ای غیرســامانه ای و   : تجمیـع هـستند  
های شـالوده ای سـامانه ای، مولفـه هـای شـالوده ای               مولفه

غیرســامانه ای بــرای نقطــه تجــاری شــرایط درج، نــصب و  
ـازند     هوشمند  راهبری سامانه کمینه پاسخگوی      را فراهم می س

به هنگام شود وجود گـروه دوم       اما چنانچه این شالوده بخواهد        
مولفه . های شالوده ای سامانه ای مورد نیاز است        یعنی مولفه 

ـار   : های شالوده ای غیرسامانه ای شامل اجزاء زیر هستند         گردش ک
به روز انجام عمل صادراتی و وارداتی،قوانین و مقررات به روز صادرا            

و وارداتی،شرایط مجاز معامالتی روزآمد،صورت روز آمد معاملـه         تی  
گران مجاز، سیمای کالن روزآمد اقتـصاد کـشور، صـورت روزآمـد             

  .].18[و]17[های تجاری در دسترس فرصت
با تحقق مؤلفه های شـالوده ای غیرسـامانه ای بـر روی             
نقطه تجاری ایران شـرایط اولیـه بـرای درج، نـصب، راه             

ی سامانه کمینه پاسخگوی هوشـمند بـر        اندازی و راهبر  

                                                 
1 - ETO MGT: Electronic Trade Opportunity 

Management 
2 - Integration and Decomposition of ETO 
3 - Proper ETO Push 
4 - Intelligent Helps 
5 - Customers Intelligent 
6 - Partner Information 
7 - Information Application & e-Service of 

Partners 
8 - Chat Room 

هـای ارزش    روی آن فراهم می شود هر دسترسی بـه گزینـه          
افزا و قابل ارتقاء این سامانه، نیـاز بـه حـصول مولفـه هـای                
شالوده ای سامانه ای به شرح زیر دارد که این سامانه کمینه            
را آماده جذب و درج خدمات اضافی تا حصول مدل بیـشینه     

ــد  هــای شــالوده ای ســامانه ای عبارتنــد  مؤلفــه. مــی نمای
ـاط   :از ـاربران  ) پیونـد (مـدیریت ارتب ـا ک ،مـدیریت  ]11[ (CRM)9ب

ـار (PRM) 10 با همکاران) پیوند(ارتباط   ]4[11،مدیریت گردش ک

(WFM)   مؤلفه مولد خدمات اطالعات مرکز پاسخگوی هوشـمند،
  .(UM) 12و مدیریت کاربران

 ،(KTM) 13مدیریت درخت دانـش     شاملهاي اصلي    مؤلفه
معماری سه الیه خدمات کـاری،  (مدیریت الیه های خدماتی  

مولد خدمات  ،مولد خدمات تسهیالتی    ،)عملکردی و خدماتی  
  .درگاه نقطه تجاری

مديريت الکترونيکي پيونـد بـا       شاملهاي ارزش افزا     مؤلفه
 که خـود بـا درج       CRMبه عنوان ارتقاء      )e-CRM (١٤کاربران

 و (CP) 15ســازی کــاربران ینهپیــشینه کــاربران وخــدمات پیــش
 .اســت قابــل ارتقــاء (CLM) 16مــدیریت زیــستچرخ مــشتری

 به عنـوان     (e-PRM) ١٧پيوندباهمکاران الکترونيکي  مديريت
 و خـدمات  دسترسـی    که خود با درج  امکـان        PRMارتقاء سامانه   

مديريت گردش  .قابل ارتقاء است  ) PSS (18 همکاران  های سامانه
ـان تفکیـک گـردش کـالن              با خاصیت به هنگامی     کار ـا درج امک  کـه ب

ـارمحلی  (GWF)  19کاری ـاء اسـت   (LWF)20وگـردش ک  . قابـل ارتق
با خاصیت بهنگام سازی درخت دانشی        مديريت گردش دانش  

و افـزودن  (CKM) 21که با افزودن خدمت مدیریت دانش کـاربر 
 .قابل ارتقاء است(SSKB) 22خدمت پایگاههای دانشی خودبردار

  )(٢٣ETL و بارگذاري خدمات   تبديل،  ساز اخذ  مؤلفه امکان 
جهت فراهم سازی امکان خودکار بهنگـامی مـستمر سـامانه خـدمات        

شـامل مـدیریت الکترونیکـی        24هـا  مديريت فرصت  .هوشمند
                                                 
1-CRM: Customers Relationship Management  - 1  
2- Relationship Management  PRM: Partners  
11 - WFM: Work Flow Management 
12 - UM: Users Management  
13 - KTM: Knowledge Tree Management 
14 - e-CRM: Electronic CRM 
15 - CP: Customers Profiles 
16 - CLM: Customers Life Cycle Management 
17 - e-PRM: Electronic PRM 
18 - PSS: Partners Services and Systems 
19 -  GWF: Global Work Flow 
20 - LWF: Local  Work Flow 
21 - CKM: Customers Knowledge Management 
22 - SSKB: Self Service Knowledge Based 
23 - ETL: Extraction Transform & Loading 
24 - Opportunity Management 
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 های تجـاری کـه بـا افـزودن امکانـات فرصـت یـابی،                فرصت
فرصت سازی از طریق تجمیع یا تجزیه فرصت هـا، امکانـات            

دهـی قابـل      توافق و معامله و پایان     مذاکره، محاوره، مصالحه،  
در این مولفه امکانات متعددی از طریق الگوریتم        . ارتقاء است 

مصالحه برای حضور توافـق بـا       , های دو و چند جانبه مذاکره     
هدایت رایانه ای قابل درج است که از آنهـا بعنـوان خـدمات              
چانه زنی در بخش خدمات تسهیالتی هم می توان اسـتفاده           

توانـد  یم   کـه   )(١CM کانالهـاي ارتبـاطي    مديريت.کـرد 
ــاری   ــسیرهای ک ــصول و م ــدیریت ف ــامل م ، (SWPM)٢ش

، (AICR)٣مــسیردهی خودکــار و هوشــمندانه فراخوانهــا   
، تعـابیر متنـی پیامهـای       (AER)٤ای خودکـار   های نامه  پاسخ
 هـم   (PWC)٦سازی محتـوای وبـی      شخصی ،(UM) ٥صوتی
   .باشد

  

روي نقطـه    بر    سپه سازي هاي پياده  صورت گزينه 
 تجاري ايران 

ای بـه   ای غیرسـامانه  های شالوده شامل مؤلفه  گزينه کمينه 
شـامل مؤلفـه      روزشونده گزينه به  ،های اصلی  اضافه مؤلفه 

ــه هــای اصــلی،  ای و مؤلفــه ای ســامانه هــای شــالوده گزين
روز شونده بـه اضـافه مـدیریت         شامل گزینه به    دکاربرپسن

شـامل    وگزينـه همکـارج    ،الکترونیکی پیوند بـا کـاربران     
 به اضافه مـدیریت الکترونیکـی پیونـد بـا           دگزینه کاربر پسن  

 به اضـافه    وشامل گزینه همکار ج     گزينه کارساز  ،همکاران
شامل گزینه کارساز     ساز گزينه دانش  مدیریت گردش کار،  

شـامل    ساز گزينه امکان  ،به اضافه مدیریت گردش دانـش     
 و لیتبـد اخـذ،  (ETL گزینه دانش سـاز بـه اضـافه مولفـه     

شامل گزینه امکان سـاز بـه         ساز گزينه فرصت  ،)بارگذاری
شـامل گزینـه     ساز گزينه خدمت  ها، اضافه مدیریت فرصت  

گزينـه   ،فرصت ساز به اضـافه مـدیریت کانالهـای ارتبـاطی          
شـامل گزینـه خـدمت سـاز بـه اضـافه مؤلفـه                 گـر  اطالع
ـ    ،افزای ارتقاء خدمات اطالعـاتی     ارزش   گـرا  هگزينـه معامل

شامل گزینه خدمت سـاز بـه اضـافه مؤلفـه ارتقـاء خـدمات             
ساز بـه    شامل گزینه خدمت    گر گزينه تسهيالت  ،معامالتی

  گزينـه كـاربردگرا    ،مؤلفه ارتقاء خدمات تـسهیالتی     اضافه
 خـدمات   شامل گزینه خدمت سـاز بـه اضـافه مؤلفـه ارتقـاء           

شامل گزینـه خـدمت سـاز بـه           گزينه هوشمند  ،کاربردی
شامل   زينه مطلوب گ  خدمات هوشمند،   فه مؤلفه ارتقاء  اضا

گزینــه هوشــمند بــه اضــافه مــدیریت پیکربنــدی مــشخص 
شامل گزینه مطلوب به اضافه امکان       گزينه بيشينه  ،شونده
  .ساز شالوده ارتقاء یابنده فراهم

  

  

                                                 
 CM: Communication Cannels management -1  
 SWPM: Service & Work Path Management-2  

AICR: Automatic & Intelligent Call Routing-3 
AER: Automatic Email Response -4  

 UM: Unified Management-5  
 PWC: Personalized Web Content-6  

 زمـان توليـد   -هزينـه  اولويت و  هاي برآورد  مدل
  ها گزينه
 در  معتبـر یراه حل) Score Modeling  (یاز دهی امتیمدل ها

ن مـدلها اجـازه     یـ ا.ک راه حل هستند   ی ینه ها یسه گز یحوزه مقا 
نه ها یدهند که نه تنها منافع  ملموس بلکه منافع ناملموس گز  یم

ـ  یوزن هـا  . سه گردنـد    ی شده و مقا   یکمّ  بـه علـت اعمـال       ی کمّ
سه یـ ر مشابه و مقای متفوت ، حوزه تاثینه های گز یهمسان بر رو  

ن مـدل   یـ شتر بـه ا   یـ  ب ی اعتبار بخش  یبرا.گر دارند یکدی  با یریپذ
 آنها بـر    یرات علّ ی بهنجار و همگن شده و تاث      یاز ده ی امت یالگوها

ل یـ بـه دال  . در نظر گرفته شده است     یک مدل منطق  یگر در   یکدی
 از یـک    ن مقالـه  یـ  در ا  رای محاسبه امتیاز اولویتی گزینه ها     فوق  

ل افزاینـده و یـک      خطی با شش عام    ی کارشناس یدهمدل امتیاز   
عامل کاهنده در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه بیـشترین امتیـاز                 
. محاسبه شده مبـیّن بـاالترین اولویـت بـرای یـک گزینـه اسـت               

 درجـه پـیش نیـازی،         نوع گزینـه،     افزاینده وزن شامل   یهامعیار
وشمندسازی، درجه نیاز سازمان، درجه حمایت از تابع        ه نقش در   

عامــل . کارشناســی گزینــه اســتهــدف و اولویــت و ارزش فنــی 
کاهنده وزن میزان پیچیدگی نرم افزار است که از اولویت انتخاب           

بـرای محاسـبه میـزان       .کاهـد  گزینه بـا مالحظـات اجرائـی مـی        
پیچیدگی گزینه ها از یک مدل وزنی خطی با پنج عامل استفاده            
شده است که بـاالترین امتیـاز محاسـبه شـده مبـیّن بیـشترین               

ـ    معیارهـا شـامل   . یـک گزینـه اسـت     پیچیدگی برای    ی  وزن کمّ
 دشــواری تحلیــل، دشــواری طراحــی،  خــدمات و خروجــی هــا،

 گزینـه    هـر  سازی و وزن پیچیدگی الگوریتم هـای       دشواری پیاده 
  .  است

  

  ي امکان سنجيارهايمع
، هفت گروه  )اقتصادی، فنی، اجرائی  (مستقل از نوع امکان سنجی      

ـ  شاخص هـا  :شاخص های امکان سنجی  شامل      ی و کیفـی،    ی کمّ
هـای مـدیریت     شاخص های مالی، شاخص های محیطی، شاخص      

های زمانی، شاخص های اولـویتی و شـاخص هـای            خطر، شاخص 
  :ای با  سی و دو صفت یا معیار  در نظر گرفته شده است پیشینه

  :هاي کمي و کيفي معيارهاي گروه شاخص
)Q2M: Quality & Quantities Metrics(    شـامل یـازده

درجه گزینـه    درجه پیش نیازی،   درجه پیچیدگی،  نیعناو با معیار
درجه حمایت   درجه نیاز سازمان،   نقش در هوشمندسازی،   سازی،

 تـوان جـذب سـازمانی،      از تابع هدف، سطح خودکاری مورد نیاز،      
صــرفه  وتناســب و رضــایت کــاربری تناســب بــا خــدمات موجــود،

  .اقتصادی بوده است
  :معيارهاي گروه شاخص هاي مالي

)FM: Financial Metrics (باعنــاوین شــامل شــش معیــار  
هزینه  هزینه راهبری،  هزینه نگهداری،  قیمت خرید،  هزینه تولید، 

  .بوده است هزینه شالوده سازی آموزش،
                                    :معيارهــــاي گــــروه شــــاخص هــــاي محيطــــي

)EM: Environmental Metrics(     شـامل چهـار معیـار بـا 
 افـزاری،  هـای نـرم    قابلیـت  افـزاری،  ختسـ هـای    قابلیـت   وینعنا

یـف  رهـای سـازمان افـزاری تع       قابلیـت  افـزاری،  های زنـده   قابلیت
  . اند شده

                         :معيارهــاي گــروه شــاخص هــاي مــديريت خطــر     
)RMM: Risk Management Metrics( چهار معیار با از  
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میـزان   میـزان خطـر بکـارگیری،      ن خطر تولید،  میزا  عناوین
  .میزان خطر نگهداری تشکیل شده اند ،)خرید(خطر تهیه 
  : اولويتي شاخص هاي گروه معيارهاي

)PM: Priority Metrics ( امتیـاز    دو معیـار بـا عنـاوین   از
  .اولویت کارشناسی تشکیل شده بود  و سنجی اولویت

                        :     معيارهــــاي گــــروه شــــاخص هــــاي زمــــاني 
)TM: Time Metrics ( ــار ــاوینشــامل ســه معی ــا عن    ب

  .اند بوده عمر مفید مدت تقویمی تهیه، مدیریت تقویمی تولید،
ــشينه اي  ــاي پيـ ــاخص هـ ــروه شـ ــاي گـ :                       معيارهـ

)HM: Historical Metrics (  بـا عنـاوین   شـامل دو معیـار  
  . بوده اندیشینه بکارگیری خارجیپیشینه بکارگیری داخلی و پ

  
  

  ی  معیارها در ابعاد امکان سنجیگروه بند
برای تدقیق سه بعد امکان سـنجی برگزیـده شـده بـرای ایـن          

مطالعه یعنی ابعاد اقتصادی، فنـی و اجرائـی، سـی و دو معیـار               
فوق را در قالب این سه طبقه به شرح زیر درج   می نمائیم تـا                 

معیـار  . ل امکان سنجی را انجام دهـیم      بر اساس آن بتوانیم عم    
این دسته بندی ماهیت هر بعد امکان سنجی یـا غالـب بـودن               

  .ویژگیهای هر بعد در گزینش معیارها بوده است
  
  

     شدهيسنج  امکانيها نهي گزيبند مدل رتبه
این مدل رتبه بندی به شرح زیر در نظر گرفته شده اسـت و بـر      

  :یین شده اند گزینه های ممکن تع رتبهاساس آن
  

RAF=30-[INT (EF/5)* INT (TF/5) INT 
(OF/10)* (EF+ TF+ OF)]* 

  

اقتـصادي، فنـي،    (فرمول هاي محاسباتي ابعاد امکـان سـنجي         
   )اجرائي

  
                                                        معيارهــــــاي امکــــــان ســــــنجي اقتــــــصادي 

) EF: Economical Feasibility Study (  
 EF= 4*FM + 2*TM + Q2M + PM  

FM= (PC ∨ Bp) ∧ (IC) ∧ (TC ∨ MC)  
TM= LV ∧   [(BCD ∧ BP) ∨ (PCD ∧   PC)] 
Q2M= OND ∧ Es 
PM= PD        

 
 برای این بعد امکان سنجی یازده معیار شامل پنج شاخص مـالی، سـه              

ناوین زیر در نظر گرفتـه  عشاخص زمانی و سه شاخص کمی و کیفی با        
  :شده است

  
  
  
  

  

جهــت بــرآورد ارزش تهیــه ســامانه هــای مولــد خــدمات از الگــوی  
  www1.jsc.nasa.gov/bu2/COCOMO.html:کوکومــــــو

ساعت و زمان مورد نیاز تهیه و برای محسبه قیمـت           /برای برآورد نفر  
 خــدمات فنــاوری واقعــی تهیــه از جــدول قیمــت هــای کارشناســی

) www.sanaray.ir(اطالعات تهیه شده توسـط شـرکت ثنـارای          
  .استفاده شده است

  

 :معيارهاي امکان سنجي فني 
) TF: Technical Feasibility Study (  

 TF=Q2M + 4*EM + RMM + PM  
Q2M= [(IR ∨ CD) ∧ (AL ∨ OA)] + AMD 

EM= (OC ∨ LC) ∧ (SC ∨ HC)  

RMM= (PRD ∨ BRD) 

PM= EP                                    
برای این بعد امکان سنجی دوازده معیار شامل پنج شاخص کمـی و             

ــاخص                     ــی، دو شــــ ــاخص محیطــــ ــار شــــ ــی، چهــــ کیفــــ
     یک شاخص اولویتی با عناوین زیـر در نظـر گرفتـه             مدیریت خطر و  

 :شده است
 

CD: Complexity Degree ).  شاخص کمی و کیفی(درجه پیچیدگی -1

 AMD: Alternative Making  ).شاخص کمی و کیفی(درجه گزینه سازی -2 -2
Degree

IR: Intelligence Role).شاخص کمی و کیفی( نقش در هوشمندسازی -3

شاخص کمی و ( سطح خودکارسازی مورد نیاز -4
 ). کیفی

AL: Automation Level

OA: Organization Absorptiv ). شاخص کمی و کیفی( توان جذب سازمانی -5

HC: Hardware Capabilities ). شاخص محیطی(قابلیت های سخت افزاری -6

SC: Software Capabilities ).    شاخص محیطی(قابلیت های نرم افزاری -7

LC: Liveware Capabilities   ).  شاخص محیطی(قابلیت های زنده افزاری -8

 OC: Organization).  شاخص محیطی(قابلیت های سازمان افزاری -9
Capabilities

RD: Production Risk Degree ).شاخص مدیریت  خطر( میزان خطر تولید -10
         

      ).شاخص مدیریت خطر( میزان خطر تهیه -11
         

BRD: Buy's Rich Degree   

EP: Expert Priority ).       شاخص اولویتی( اولویت کارشناسی -12

                      )عمليـــاتي(معيارهـــاي امکـــان ســـنجي اجرائـــي  
)( OF: Operational Feasibility Study   

OF= 2*Q2M + 4*RMM + HM + 6*FM 

PC: Product Cost      ).شاخص مالی( هزینه تولید

Bp: Buy's Price    ).شاخص مالی( قیمت خرید

MC: Maintenance Cost       ).شاخص مالی( هزینه نگهداری 

TC: Training Cost       ). شاخص مالی( هزینه آموزش

IC: Infrastructure Cost).          شاخص مالی( هزینه شالوده سازی 

PCD: Production Calender Duration    ).شاخص زمانی( مدت تقویمی تولید 

BCD: Buy's Calendar Duration )شاخص زمانی( مدت تقویمی تهیه 

LV: Life Value ).                    شاخص زمانی( عمر مفید

OND: Organization Need Degree ).شاخص کمی و کیفی( درجه نیاز سازمان 

ES: Economical Utilization).    شاخص کمی و کیفی( صرفه اقتصادی 

PD: Priority Degree ). شاخص اولویتی( امتیاز اولویت سنجی 
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Q2M= GSD ∧ US ∧ (PD ∨ SC)                 
RMM= (URD ∧ MRD)  
HM= (IH ∨ EH)  
FM= OC             
  

برای این بعد امکان سنجی نـه معیـار شـامل چهـار شـاخص کمـی و          
کیفــی، دو شــاخص مــدیریت خطــر، دو شــاخص  پیــشینه ای و یــک  

  :ر نظر گرفته شده استشاخص مالی با عناوین زیر د
  

        PD: Prerequizite Degree ). شاخص کمی و کیفی( درجه پیش نیازی
      

GSD: Goals Support Degre).   شاخص کمی و کیفی( درجه حمایت از تابع هدف 

SC: Service Consistency     ).شاخص کمی و کیفی( تناسب با خدمات موجود 

US: Users Satisfaction ).     شاخص کمی و کیفی(ربران رضایت کا

      URD: Using Risk Degree ). شاخص مدیریت خطر( میزان خطر بکارگیری 
      

 MRD: Maintenance Risk ). شاخص مدیریت خطر( میزان خطر نگهداری 
Degree

 

  
IH: Internal Market History ).    شاخص پیشینه ای(ارگیری داخلی  پیشینه بک

EH: External Market Histor ). شاخص پیشینه ای( پیشینه بکارگیری خارجی 

OC: Operating Cost  ).    شاخص مالی( هزینه راهبری

  
Q2M= GSD ∧ US ∧ (PD ∨ SC) 

رضـایت  ∧ابع هـدف  درجه حمایت از تـ    = های کمی و کیفی    شاخص 
 )تناسب با خدمات موجود∨درجه پیش نیازی(∧کاربران

 میـزان  ∧میـزان خطـر بکـارگیری    = ( شاخص های مدیریت خطر
 ) خطر نگهداری

 هزینه راهبری = شاخص های مالی
FM= OC

 پیـشینه   ∨پیـشینه بکـارگیری داخلـی        (=شاخص های پیشینه ای   
  )بکارگیری خارجی

HM= (IH ∨ EH) 
 هزینه راهبری = لیشاخص های ما

FM= OC  
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 دل تصویری فرمول رتبه بندی حاصل از امکان سنجی گزینه هام

  
  جدول نهائي انتخاب گزينه هاي امکان سنجي شده در ابعاد اقتصادي،فني و اجرائي

  نشانه ممکن: ○     نشانه ناممکن: ●

  وزن گزینه ممکن  سنجی اجرائی امکان  یسنجی فن امکان  سنجی اقتصادی امکان
  پذیری امکان  امکان پذیری  امکان پذیری

نتایج امکان 
 سنجی

 EF INT(EF/5) TF INT(TF/5)  OF  INT(OF/10)  ها گزینه
OF * TF * EF  

 (EF+TF+OF)*  
 

  رتبه
RAF  
  

  -----  ●  ○  10  ●  2 ●  0  کمینه
  ----- ● ●  9 ○  7 ●  4  به روز شونده

  ----- ● ●  9 ○  7 ○  5  کاربرپسند
  ----- ● ●  9 ○  7 ○  8  رجوهمکا

  ----- ● ●  9 ○  7 ○  8  کارساز
  ----- ● ●  9 ○  8 ○  8  دانش ساز
  1 ○ ○  13 ○  8 ○  8  امکان ساز
  1 ○ ○  13 ○  8 ○  8  فرصت ساز
  1 ○ ○  13 ○  8 ○  8  خدمت ساز
  2 ○ ○  13 ○  6 ○  8  اطالع گرا
  ----- ● ●  0 ○  5 ●  2  معامله گرا

  ----- ● ●  2 ○  6 ●  2  تسهیالت گرا
  ----- ● ●  2 ○  5 ●  2  کاربرگرا
  ----- ● ●  0 ○  5 ●  1  هوشمند
  ----- ● ●  0 ○  5 ●  0  مطلوب
  ----- ● ●  0  ●  4 ●  0  بیشینه
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  ي انتخابهاي ممكن  گزينهحيتشر
  
  

  
  
  
  
  
  يريجه گيتن

ــساز ــاور  یهم ــستمر فنّ ــوالت م ــا تح ــای ب ــارت ی ه  تج
جـاب  یا] 1[ آنهـا    ی سـاز  یاز به بـوم   یو ن ] 12[یکیالکترون

انـه و اطالعـات در      ی را یهـا  ی فنّـاور  یدیـ کند نقـش کل   یم
مـد نظـر    نه  یهمواره بعنوان ثمره کم   ع امور   یل و تسر  یتسه

ن انتخــاب ی در حــیشنهادیــ پیقــرار گرفتــه و راه حلهــا
.  واقع شوند  ینیز مورد بازب  ین منظر ن  ی ممکن از ا   یها نهیگز

ن یاز ا  ی کاربرد یدر پژوهشها  یه گذار ین حال سرما  یدر ع 
 ی ســازمانهایمنظــر مولــد ارزش افــزوده قابــل توجــه بــرا

 یاتیـ ق جزئ یمانکار در جهت تـدق    یکارفرما و پژوهشگران پ   
 مـا  ی و امکان سنج   ی مدل مفهوم  ی ها یاست که در طراح   

 دارد ی فاحش باز می اجرائیرا از خطاها
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