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ضذُ ٍ  ػشضِ ٍ ًيض سْام ٍ اٍساق بْاداس، تٌَع تؼذاد اقالم کاال گزاسی دس باصاسّای بَسسّای اساسی دس صهيٌِ سشهایِچالص یکی اص – چکيذُ

گزاسی دس آى، جْت سشهایِ سَدآٍسًَساًات صیادی است کِ دس ایي باصاسّا سخ هی دّذ. لزا اتخار یک تػوين دسست ٍ اًتخاب یک آیتن ّوچٌيي 

، سيستن (AHP) تحليل سلسلِ هشاتبی پشٍسِدس ایي هقالِ با استفادُ اص  .باضذن بشای سسيذى بِ هَفقيت دس ایي ًَع باصاسّا هییکی اص هسائل هْ

گزاسی دس یک باصاس خاظ ٍ یا خشیذ یک آیتن هطخع سا ّا بِ کاسبشاى جْت سشهایِگشدد کِ قابليت ػشضِ یکسشی تَغيِهی هؼشفیگشی تَغيِ

تؼذاد ، ضاخع اص جولِ ضاخع قيوتبشاساس یکسشی هؼياسّا باضذ، هی پاالیص ّوکاساًِّای کِ اص ًَع سيستنگش تَغيِایي سيستن داسا است. 

اهتياصاتی دس ًْایت ٍ  یکذیگشّای حاضش دس بَسس ًسبت بِ ضشکتبشتشی ، آیتنسَد ّش ، تَاًذ کاال یا سْام باضذ()کِ هی نآیت، قيوت ّش هؼاهالت

سا اًتخاب ٍ دس  ّای اسائِ ضذُ، یک یا چٌذ آیتنبا تَجِ بِ تَغيِساصد تا سا قادس هی افشاد، اًذًوَدُابشاص  ّاشکتضکِ کاسبشاى قبلی ًسبت بِ ایي 

 . است قشاس گشفتِ اسصیابیًوایٌذ. دس پایاى هقالِ ػولکشد سيستن پيطٌْادی هَسد گزاسی آًْا سشهایِ

 .(CF) ، پاالیص ّوکاساًِ(AHP) تحلیل سلسلِ هشاتبی پشٍسِگش، ّای تَغیِسیستن، سْام کاال ٍ باصاسّای بَسسگزاسی، سشهایِ -ّا کليذ ٍاطُ

 هقذهِ .1

اهشٍصُ دس سشتاسش جْاى، تاالسّای بَسس بعٌَاى هحکی بشای 

ِ  اسصیابی هیضاى سضذ اقتػاادی باِ ضاواس های     ای کاِ  آیٌاذ  بوًَا

ّااای آٍسی سااشهایِبیطااتش دس آًْااا، هٌهااش بااِ جواا   هطاااسک 

سًٍاا  جْاا  ّااا دس ٍ اسااتدادُ اص ایااي سااشهایِضااذُ سااشگشداى 

گیش اقتػاد سضذ چطن ًیض باعثٍاحذّای تَلیذی کَچک ٍ بضسگ 

گزاسی یکی اص هطکالتی کِ دس صهیٌِ سشهایِگشدد  یک کطَس هی

تشدیاذّای راشاٍاى   گزاساى قاشاس داسد،  دس بَسس پیصِ سٍی سشهایِ

سْام ٍ اٍساق بْاداس اسا   بوَسیکاِ گااّی     کاال، دس ٌّوام خشیذ

ِ   ّاآیتناٍقات تٌَع رشاٍاى دس   ٍ ًیض ًَساًات ضذیذ باصاس، هٌهاش با

خشیذّای ًادسسا  ضاذُ ٍ دس ًتیهاِ     سشدسگوی خشیذاساى ٍ ًیض

ِ   بذلیل ضشس ٍ صیاى گازاساى، بااصاس   ّای پذیذاس ضاذُ باشای ساشهای

ِ  ارضایص بیبَسس با  گازاسی هَاجاِ   اعتوادی ٍ یا کااّص ساشهای

چٌاًچِ بتَاى اص ابضاسی هکاًیضُ استدادُ ًوَد تاا   حالخَاّذ ضذ  

گیشی دس جْ  خشیذ کاال، ساْام ٍ اٍساق بْااداس تساْیل    تػوین

هطاسک  ارشاد دس باصاسّای بَسس سا اراضایص دادُ ٍ  گشدد، ایي اهش 

   دد گشهٌهش بِ سًٍ  اقتػادی جاهعِ هی

گیاشی، پشٍساِ   ّای تسْیل دس رشآیٌاذ تػاوین  یکی اص سٍش

AHP (Analytic Hierarchy Process )تحلیل سلسلِ هشاتبی یا 

  [1]باضذ کِ دس اٍاخش دِّ ّدتاد هیالدی هعشری ضاذُ اسا    هی

ای اص اًتخابْاا  ّای کاًذیذ اص بیي ههوَعِیارتي آیتن AHPّذف 

تخااح حااذاکیش هیااضاى ّااای هٌباضااذب بوَسیکااِ ایااي آیااتنهاای

سضایتوٌذی کاسبشاى سا بشاساس هعیاسّای هختلف راشاّن ًوایٌاذ    

سااصی  هعیاسّای هَسد بحث دس ایي پشٍسِ، بِ هاّی  بستش پیاادُ 

 ٍابستِ ّستٌذ 

ضَد کاِ  گش جذیذی هعشری هیدس ایي هقالِ، سیستن تَغیِ

ِ  با استدادُ اص سٍش تَغایِ هبتٌای باش      CFیاا   پااالیص ّوکاساًا

(Collaborative Filtering ) ًیااض بشاساااس ٍAHP  بااا دس ً ااش ٍ

گزاسی، پیطاٌْاداتی  گشرتي یکسشی هعیاسّای ضاخع دس سشهایِ

 بًوایاذ گزاساى جْ  خشیاذ اص باَسس راشاّن های    سا بشای سشهایِ

ّای رشاّن ضاذُ،  تَاًٌذ با دس ً ش گشرتي تَغیِبوَسیکِ ارشاد هی

ّای هقالاِ باِ   سایش بخصذ  یک خشیذ اهي اص بَسس سا تهشبِ کٌٌ

اًاذ  دس بخاص دٍم هقالاِ، هْوتاشیي     ایي تشتیح ساصهاًذّی ضذُ

اًهام  AHPهبتٌی بش گش تَغیِّای کاسّایی کِ دس صهیٌِ سیستن

دس بخص سَم، سٍش پیطاٌْادی هاَسد    گشدد اًذ، بشسسی هیضذُ

گزاسی سشهایِفشاّن ًوَدى هطاٍسُ جْت بوٌظَس  AHPگش هبتٌی بش اسائِ یک تَغيِ

 ٍ اٍساق بْاداس ، سْامکاال بَسسِ ّایدس باصاس

3هحسي کاّاًیٍ  2اهیذسضا باقشی، 1علیشضا غالحاى
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 دس بخص چْاسم، اسصیابی سٍش پیطاٌْادی  اس   بحث قشاس گشرتِ

 گیشی اسائِ ضذُ اس  ٍ دس بخص پٌهن ًتیهِ اصی آىسٍ پیادُ

 کاسّای ٍابستِ .2

اًذ کاِ باا   هتداٍتی هوشح ضذُگش ّای تَغیِتاکٌَى سیستن

بشای آساى ًوَدى رشآیٌذ ّایی سا تَغیِ، AHPاستدادُ اص تکٌیک 

ّاا  کِ ایي ًَع سیستن ّاییتَغیِاًذ  گیشی عشضِ داضتِتػوین

خذهات ضااهل اًتخااو ٍ خشیاذ    آٍسًذ، طیف ٍسیعی اص رشاّن هی

هذیشی  استباا    ٍّای تَسیستی تَغیِ جاربِ، هختلفهحػَالت 

کِ ّوِ ایي خذهات تح  ٍو  گیشدسا دس بش هیبا هطتشیاى ّذف 

اًذ تا کاسبشاى آًْا بتَاًٌذ راسغ ساصی ضذٍُ بػَست ایٌتشًتی پیادُ

  هٌذ گشدًذتن بْشُ، اص هضایای سیسجغشاریایی اص ّش هکاى

ِ   [2]دس   AHPگاش توبیقای هبتٌای باش     یک سیساتن تَغای

هعشری ضذُ اس  کِ کاسبشاى سا دس یاارتي اقاالم هاَسد عالقاِ دس     

ای اص کاالّای هَجَد دس یک باصاس الکتشًٍیکی کوک بیي ههوَعِ

ًوایذ  دس ایي هقالِ بشای اسصیابی ً شات کاسبشاى ساج  بِ اقالم، هی

-ّاای جوا   راصی بْشُ گشرتِ ضذُ ٍ بش هبٌاای دادُ اص یک سٍش 

ّااا اعوااال ضااذُ اساا   بااش سٍی دادُ AHPآٍسی ضااذُ، تکٌیااک 

ّایی اس  کاِ باشای کااسبشاى راشاّن     خشٍجی ایي پشٍسِ، تَغیِ

کِ باا   س گشی هعشری ضذُ اًیض سیستن تَغیِ [3]گشدد  دس هی

 ، قابلیا  اًتخااو  AHPسااصی سیاضای ٍ تکٌیاک    استدادُ اص هذل

بوَسیکاِ   بکٌاذ آساى هحػاَالت سا باشای هطاتشیاى راشاّن های     

هطتشیاى دس ٌّوام هَاجِْ با طیف ٍسیعی اص هحػَالت، بتَاًٌاذ  

    یک اًتخاو هٌاسح سا اًهام دٌّذ 

ِ  AHPبا استدادُ اص تشکیح  [4]دس  ّاای بیاضیي،   ٍ ًیض ضابک

ِ  های گشی هعشری ضذُ اس  کاِ  سیستن تَغیِ ّاای  تَاًاذ جاربا

دس ایي سیستن باا تَجاِ   سا بِ گشدضوشاى هعشری ًوایذ  تَسیستی 

ّای یک ضاْش ٍ ّوچٌایي   بِ ً شات سایش کاسبشاى ساج  بِ جاربِ

ِ    با تَجِ بِ عالقِ ّاایی سا  هٌذیْای کااسبش رعلای، سیساتن تَغای

 کٌذ    ّای ضْش هقػذ بِ کاسبش عشضِ هیهبٌی بش جاربِ

گاشی هعشرای ضاذُ اسا  کاِ باا تشکیاح        تَغیِ [5]دس اها 

کاٍی، چشخِ حضَس هطتشیاى دس سیساتن  ٍ دادُ AHPتکٌیکْای 

هیضاى ٍراداسی ّش یک اص آًْا باِ سااصهاى سا اسصیاابی    سا بشسسی ٍ 

راشاّن  دس قالاح تَغایِ   ًوایذ  ًتایهی کِ تَسط ایي سیستن هی

ا هذیشاى ساصهاى سا دس اتخار تػویوات بْتش دس تعاهل با ضًَذ، هی

 سساًٌذ هطتشیاى یاسی هی

 پيطٌْادی ساّکاس .3

پیطاٌْادی اختػااظ    سیساتن ایي بخص بِ بیااى جضئیاات   

ِ  سیستنداسد  ّذف اغلی اص اسائِ ایي  گازاساى دس  ، ساحتای ساشهای

بخص  چْاسکِ ضاهل باضذ  ایي سیستن ٌّوام خشیذ اص بَسس هی

ٍ تحلیال  الوَسیتن پااالیص ّوکاساًاِ،   ّای ٍسٍدی، استخشاج دادُ

قادس اس  باضذ، هی خشٍجی ّا ٍ ًْایتاً ًوایص ًتایجپشداصش دادُ

اص جولاِ   ّاا بشاساس یکساشی هعیاس ٍ  AHPبا استدادُ اص سٍش تا 

ن، سَد ّاش  آیت، قیو  ّش تعذاد هعاهالتضاخع قیو ، ضاخع 

ّای حاضش دس بَسس ًسب  بِ ّن ٍ دس ًْای  ن، بشتشی ضشک آیت

ّا ابشاص ضشک کاالّا یا سْام کاسبشاى ًسب  بِ سایش اهتیاصاتی کِ 

اًهام دادُ ٍ دس ًْای  یکساشی   اًذ، یک هقایسِ ٍ تحلیل ساًوَدُ

اص ایاي  ٌّواهی کِ یک کاسبش   ًوایذتَغیِ سا بشای کاسبشاى رشاّن 

هعیاسّای کلیِ  با دس ً ش گشرتي، سیستن کٌذسیستن استدادُ هی

ٍ  یاک تحلیال   ،بلای کااسبش  ق ّاای گزاسیسشهایِ ّوچٌیيٍ  رَق

بٌذی سا بِ اًهام سساًیذُ ٍ ًتایج پشداصش سا بػَست ستبِ پشداصش

حاال کااسبش قاادس اسا  اص ایاي      ًوایذ  ضذُ بِ کاسبشاى تَغیِ هی

هَسد سا اًتخااو ٍ آًْاا سا دس قالاح یاک سابذ      یک یا چٌذ  ،ًتایج

سْام خشیذاسی کٌذ  دس پایاى ایي تشاکٌص، خشیذّای کاسبش باشای  

(، ضاوایی  1ضکل )ّای بعذی سیستن رخیشُ خَاّذ ضذ  ستدادُا

بِ تػاَیش کطااًیذُ   سا  پیطٌْادی سیستناص عولکشد سادُ ٍ کلی 

یل ػا پیطاٌْادی باِ تد   ساّکاسدس اداهِ ایي بخص، ساختاس اس   

   هَسد بشسسی قشاس خَاّذ گشر  

 ّای ٍسٍدیاستخشاج دادُ . 3-1

 ( ًطااى دادُ 1ضکل )دس سیستن پیطٌْادی ّواًوًَِ کِ دس 

داسًاذ کاِ اساتدادُ اص     ضذُ اسا ، پاساهتشّاای هختلدای حضاَس    

-ّای خشٍجی سیستن سا ارضایص هیآًْا، کیدی  تَغیِ ههوَعِ

دّذ  دس ایي بخص، ایي هعیاسّا ٍ ًحَُ استخشاج آًْا هَسد بحاث  

ّااای ایااي هعیاسّااا ّوااَاسُ دس پایواااُ دادُقااشاس خَاّااذ گشراا   

س  کِ ایاي  ا بَدُ ٍ دس ایٌها رشؼ بش آى باصاسّای بَسس هَجَد

دادُ سیستن تضسی  ّای باصاس بَسس بِ پایواُهعیاسّا اص پایواُ دادُ

   ضًَذ هی

هٌ ااَس اص ضاااخع قیواا ،  :(Price Index) ضاااخع قيواات

ًسب  بِ قیو  اٍلیاِ   tتغییشات قیو  یک کاال یا سْن دس صهاى 

تش ایاي ضااخع، دس   دس ایي هقالِ بشای هحاسبِ دقی باضذ  آى هی

تَاًذ کاال یا سْام باضاذ(  )کِ هی ّش لح ِ حاغلضشو تعذاد آیتن

چوًَوی (، 1هعادلِ )دس قیو  ّش آیتن دس ً ش گشرتِ ضذُ اس   

    دّذ کِ دس آى، هٌ اَس اص  هحاسبِ ضاخع قیو  سا ًطاى هی
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ٍ قیوا  آى دس ابتاذای    tدس صهااى   iبتشتیح قیو  آیاتن   ،   ٍ 

ٍ  tدس صهااى   i، تعاذاد آیاتن      ٍ      بَسس ٍ هٌ اَس اص  ٍسٍد بِ

  باضذٍسٍد بِ بَسس هیصهاى 

(1)       
       

       
         

کوتش اص یک باضذ، با یاک سضاذ هٌدای دس     PIچٌاًچِ هقذاس 

قیو  آیتن ٍ دس غَستیکِ هقذاس آى بیطتش اص یک باضاذ، باا یاک    

 سضذ هیب  هَاجِ خَاّین بَد 

ایي  :(Index of Number of Trades) تؼذاد هؼاهالتضاخع 

ّاایی اسا  کاِ دس    دٌّاذُ تعاذاد خشیاذ ٍ راشٍش    ضاخع ًطاى

ِ گ غاَست  آخشیي عشضِ آیتن دس تااالس باَسس   بوٌ اَس  اًاذ   شرتا

سسیذى بِ یک تٌاسح جْ  استدادُ اص ایي هعیاس دس سیستن، دس 

( 2هعادلااِ ) تعااذاد هعاااهالت بااا بکاااسگیشیایااي هقالااِ ضاااخع 

دس  iآیاتن   ، تعاذاد هعااهالت      گشدد کِ هٌ َس اص هحاسبِ هی

، حهن کال      ٍ هٌ َس اص ( t)بعٌَاى هیال صهاى  آخشیي عشضِ

ِ    ضذُ بشای یک آیتن دس تااالس سْام عشضِ   ٍ طای آخاشیي عشضا

   باضذ   هی

(2)        
    

    
  

تَاًذ هقذاسی بیي غدش تا یک سا بِ خاَد بویاشد   ایي آیتن هی

ای باش  ّیچ هعاهلِ tکِ غدش بَدى آى بذیي هعٌاس  کِ دس لح ِ 

سٍی ایي آیتن غَست ًوشرتِ اس   یک بَدى آى ّن بیاًوش رشٍش 

 باضذ هی tدس صهاى هقادیش عشضِ ضذُ اص ایي آیتن ّوِ 

هعیاس، قیو  ّش ٍاحذ اص  ایي :(Price Per Item) آیتنقيوت ّش 

دس صهاى ضشٍع سا ًطاى ًسب  بِ قیو  اٍلیِ آى  tدس صهاى  iآیتن 

 پزیش اس  ( اهکاى3دادُ اص هعادلِ )دّذ ٍ هحاسبِ آى با استهی

(3)        
   

   
 

ٍ  tدس لح اِ   iقیوا  آیاتن       دس هعادلِ راَق، هٌ اَس اص   

باضذ  چٌاًچِ ، قیو  ّویي آیتن دس صهاى ضشٍع هی   هٌ َس اص 

PPI  دس صهاىt      کوتش اص یک ضَد، ایي اهش بیااًوش کااّص قیوا

 باضذ ًسب  بِ اٍلیي عشضِ آى دس تاالس بَسس هی iآیتن 

هعیااس کاِ یکای اص    ایاي   :(Earning Per Share) آیتنسَد ّش 

 ِ گازاسی ٍ  راکتَسّای هْن جْ  اًتخاو یک ضشک  بشای ساشهای

باضاذ، ّوااى ساَدی    ّای آى ضشک  هیّوچٌیي اسصضیابی آیتن

هذیشاى ّش ضشک  بشای ّش آیتن دس ابتاذای ساال هاالی    اس  کِ 

صًٌذ  دس سیستن پیطٌْادی آخشیي سَدی کِ باشآٍسد  تخویي هی

دس  گیاشد  هَسد استدادُ قاشاس های  ( 4)ضذُ اس ، بشاساس هعادلِ 

هحاسبِ بػَست جذاگاًِ ّا ایي هعادلِ، ابتذا سَد ّش کذام اص آیتن

ّاای  ی ّواِ آیاتن  ضذُ ٍ سپس بش ههوَع سَد بذس  آهذُ باشا 

ًتیهِ حاغل، تٌاسح ساَد بذسا     گشدد غیش ّوٌَع تقسین هی

  دس ایاي هعادلاِ پااساهتش    ًوایاذ آهذُ بشای ّش آیتن سا هطخع هی

 tدس صهااى قبال اص    iّاای اص ًاَع   سَد کل بشای ّوِ آیتن      

ّای تعذاد آیتن      (، پاساهتش t)ابتذای سال هالی قبل اص لح ِ 

i ضِ ضذُ دس ّواى سال هالی قبل اص عشt پاساهتش ٍ ،∑  
  

   

     
  

    

-ًطاى هیسا  nتا  1ّای ههوَع سَدّای بذس  آهذُ بشای آیتن

 دٌّذ 

(4)         

  
   

  
   

∑  
  

   

  
   

  
   

 

دسبشگیشًاذُ هقاذاسی           ( بشای هعیاس 4ًتیهِ هعادلِ )

باضذ )البتِ ًِ خَد غدش ٍ یک، بلکِ باصُ بایي  بیي غدش تا یک هی

ّش چقذس هقذاس بذس  آهذُ باشای   ضَد( غدش تا یک سا ضاهل هی

     ِ -ایي هعیاس بیطتش باضذ، هیاضاى ساَدهٌذی آیاتن جْا  ساشهای

   گزاسی بیطتش خَاّذ بَد 

 
 : ضوایی کلی اص ػولکشد سيستن پيطٌْادی1ضکل 
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اس دیوشی کِ ها هعیا :(Current User Advice) ًظش کاسبش جاسی

باضذ، ً ش کاسبش جااسی  بٌذی ًتایج ًقص هْوی سا داسا هیدس ستبِ

ِ  ّا ٍ ًیاض ضاشک   ًسب  بِ ههوَعِ آیتن کٌٌاذُ ایاي   ّاای عشضا

خَد بِ  ئ ّاس   کاسبش پس اص ٍسٍد بِ سیستن، ً شات ٍ عالآیتن

ّای هَجاَد دس تااالس باَسس سا دس قالاح یاک      ّش کذام اص ضشک 

کٌذ تا هٌذی( ٍاسد هی)ٍابستِ بِ سوح عالقِ ًِاهتیاص بیي یک تا 

هاَسد  ) الوَسیتن پااالیص ّوکاساًاِ (   بعذی  ِایي اهتیاص دس هشحل

استدادُ قشاس گیشد  چٌاًچِ کاسبش بِ ضشکتی اهتیاص ًذّاذ، اهتیااص   

 غدش بشای آى ضشک  دس ً ش گشرتِ خَاّذ ضذ 

هعیااس کاِ    ایي :(Other Users Advice) ًظشات سایش کاسبشاى

هطابِ هعیاس قبلی اس ، بشای هطخع ًوَدى اهتیاصات دادُ ضاذُ  

حاضش دس بَسس تَسط ساایش کااسبشاى، دس هشحلاِ     ّایبِ ضشک 

 گیشد هَسد استدادُ قشاس هیبعذ 

 Current User Previous)خشیااذّای قبلاای کاااسبش   

Purchases):      چٌاًچِ دس ٍسٍد قبلی کاسبش باِ سیساتن، یاک یاا

چٌذ تَغیِ اًتخاو ضذُ باضذ ٍ بش هبٌای آًْاا کااسبش خشیاذی سا    

اًاذ   اًهام دادُ باضذ، ایي خشیذّا دس پشٍرایل کااسبش رخیاشُ ضاذُ   

ّا دس ایي هشحلِ، عاالٍُ باش هعیاسّاای    بشای رشاّن ًوَدى تَغیِ

ّاای خشیاذاسی   کل آیتنبِ ّا ًسب  خشیذ ّش کذام اص آیتنقبلی، 

توایل کاسبش بِ یک یاا چٌاذ    ،ًیض هحاسبِ هی ضَد تا ًتیهِضذُ 

( 5آیتن خاظ سا هطخع کٌاذ  ایاي هحاسابِ بشاسااس هعادلاِ )     

 پزیشد   غَست هی

(5)       
   

   
  

تَساط   i، خشیذّای قبلی آیتن    دس ایي هعادلِ، هٌ َس اص 

ّای قبلی خشیاذاسی ضاذُ   ، کل آیتن   کاسبش جاسی ٍ هٌ َس اص 

تَاًذ هقاذاسی بایي   ًتیهِ بشای ّش آیتن هی باضذ تَسط کاسبش هی

 داضتِ باضذ )ّوَاسُ خشیذ ایي ًوًَِ( تا یک  )عذم خشیذ( غدش

 الگَسیتن پاالیص ّوکاساًِ  .3-2

ً اش  دس ایي هشحلِ با استدادُ اص الوَسیتن پااالیص ّوکاساًاِ   

اطالعاات رخیاشُ   ً اشات قبلای اٍ )  کاسبش جاسی ٍ ّوچٌیي رعلی 

ٍ  ضااذُکاااسبشاى هقایسااِ سااایش بااا ً ااشات  ص(ضااذُ دس پشٍرااایل

اطالعات تشکیبی بذس  آهذُ با ضشایح خاغی جْ  اساتدادُ دس  

  هشاحال اًهاام الواَسیتن پااالیص     ضًَذهحاسبِ هی یهشحلِ بعذ

َست صیاش  باِ غا   ضذُ اس ،ّوکاساًِ کِ دس ایي سیستن استدادُ 

 باضذ هی

باا ً اشات   کاسبشاًی کِ ً شات قبلی آًْاا  پشٍرایل سایش : 1هشحلِ 

ثب  ضذُ ٍ بِ دس  آهذُ اص کااسبش جااسی هطاابْ  داسد، هاَسد     

  ًتایج بشسسی دس قالح یک اهتیاص بیي یک تا گیشدبشسسی قشاس هی

 گشدد   ًِ بشای ّش آیتن هحاسبِ هی

ً شات بشسسی ضذُ بش اساس هیضاى تطابِ ضاى با ً اش   :2هشحلِ 

دس ایاي هشحلاِ دس    ضًَذ کاسبش جاسی، با یکذیوش تشکیح هیرعلی 

ابتذا اهتیاص ّش آیتن سا بش اساس ً شات سایش کاسبشاى بذسا  های   

ام سا باش اسااس    iچوًَوی هحاسبِ اهتیاص آیتن  (6) آٍسین  هعادلِ

 دّذ ً شات سایش کاسبشاى ًطاى هی

(6)     
∑    

 
   

 
 

ام  iاهتیااص آیاتن       تعذاد کل سایش کااسبشاى ٍ   nکِ دس آى 

تَاًذ یک عذد پیَستِ بیي ٍ حاغل هی باضذام هی kتَسط کاسبش 

کااسبش   ات قبلای   رکش ایي ًکتِ الضاهی اس  کِ ً شیک تا ًِ باضذ

باِ   دس سیساتن،  آًْاا جاسی ًیض دس ایي هشحلِ با تَجاِ باِ ثبا     

باا  ساپس   گاشدد  حاا  های  ل   عٌَاى یکی اص ً شات دس هحاسبِ 

هیاًویي اهتیاص یک آیتن تَساط ساایش کااسبشاى ٍ اهتیااص     تَجِ بِ 

 اهتیاص ًْایی ّش آیاتن رعلی اسائِ ضذُ بِ آیتن تَسط کاسبش جاسی، 

 کٌین ِ هیهحاسب (7)هعادلِ  سا با استدادُ اص

(7)     
      

 
 

 های  iکاسبش جاسی بِ آیاتن  کًٌَی اهتیاص     رَق دس هعادلِ 

باِ یاک    i باضذ  دق  ضَد کِ دس ًْای  هقذاس اهتیاص ًْایی آیاتن 

 عذد گسستِ دس باصُ یک تا ًِ گشد خَاّذ ضذ 

 ّاتحليل ٍ پشداصش دادُ . 3-3

بخااص قبلاای دٍ ّااای ٍسٍدی دس پااس اص آًکااِ کلیااِ دادُ 

بشاسااس ً اشات کلیاِ    ًیض ٍ اهتیاصات آیتوْای هختلف استخشاج 

ّا ، ایي دادُکاسبشاى با تاکیذی بش ً ش کاسبش جاسی هحاسبِ گشدیذ

باا  دس اداهاِ  ضاًَذ   بِ بخص تحلیل ٍ پشداصش سیستن اسسال هی

غاَست   هعیاسّاا ، یاک اسصیاابی اص ایاي    AHPاستدادُ اص تکٌیاک  

قبال اص اعواال   گشدًاذ   ّای سیساتن حاغال های   گشرتِ ٍ تَغیِ

صم اس  تا هقذاس بذس  آهذُ باشای ّاش کاذام اص    ، الAHPتکٌیک 

ِ بِ عذدی بیي یک تا ایي هعیاسّا  کااس  تباذیل ضاذُ ٍ ساپس     ًا

ای با تَجِ بِ ایٌکِ ّاش کاذام اص هعیاسّاا دادُ   آغاص گشدد   تحلیل

ای بیي غدش تاا ًاِ سا   بیي غدش تا یک ٍ ّوچٌیي ً شات ًیض دادُ

ذد غحیحی بایي یاک   ّا بِ عتَلیذ هی کٌٌذ، لزا تبذیل ایي دادُ

تا ًِ سادُ ٍ هی تَاًذ با تَجِ بِ سوح حساسایتْای هختلاف دس   

کِ دس ایي سیستن اص آى بْشُ  AHPتکٌیک   سیستن تداٍت ًوایذ

 باضذ ضاهل سِ هشحلِ بػَست صیش هیگشرتِ ضذُ اس ، 

ّاا باش   هقایسِ دٍ بِ دٍی هعیاسّا ٍ هقایسِ صٍج آیاتن  :1هشحلِ 
باش هبٌاای ّاش کاذام اص        دس ایي هشحلِاساس ّشکذام اص هعیاسّا
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دٍ بػَست جذٍلی بشای ّوِ آیتوْا ایهاد ٍ  بیاى ضذُ،هعیاسّای 

  ضًَذبِ دٍ هقایسِ هی 

اًهام یک ساشی هحاسابات سٍی ًتاایج هشحلاِ قبال       :2هشحلِ 
هحاسابات هازکَس ضااهل ًشهاال کاشدى        ّاا جْ  تَلیذ اٍلَیا  

هیاًویي هقاادیش ًشهاال   آٍسدى  ٍ بذس  هقادیش ّش یک اص هعیاسّا

 باضذ   ضذُ بشای تواهی هعیاسّای ّش آیتن خاظ هی

دس اًتْا دس   بشسسی هیضاى ساصگاسی ًتایج بذس  آهذُ :3هشحلِ 

سیستن ههذداً ، ًتایج بذس  آهذُدس ساصگاسی ٍجَد غَست عذم 

ً ش گشرتي هعیاسّاای جذیاذ    با دستعاهلی سا با کاسبش اًهام دادُ ٍ 

ّای ٍسٍدی، هشاحل راَق سا  دادُدس اعوال تغییشات ّوچٌیي با ٍ 

دس ایاي   کٌذ جْ  سسیذى بِ هیضاى ساصگاسی هَسد ً ش تکشاس هی

گیشًذ کِ ًتایج بِ اصای آًْاا  ّایی هذً ش قشاس هیهشحلِ تٌْا آیتن

 ًاساصگاس بَدُ اس  

 ًوایص ًتایج خشٍجی . 3-4

-ّایی اس  کِ دس جْ  تػاوین بخص قبل، تَغیِخشٍجی 

ّاا راشاّن   ای اص آیتنیشی ّش چِ بْتش کاسبش بشای خشیذ ههوَعِگ

بٌذی ضذُ بشای کاسبش ًوایص ّا بػَست ستبِضًَذ  ایي تَغیِهی

تَاًذ بشاساس عالقِ خاَد ٍ ّوچٌایي ستباِ    دادُ ضذُ ٍ کاسبش هی

ّایی سا اًتخاو ٍ ًسب  بِ خشیذ کاال یاا ساْام   ّش تَغیِ، گضیٌِ

اص باصاس بَسس اقذام ًوایذ  چٌاًچاِ کااسبش   ّا ٍابستِ بِ ایي تَغیِ

ِ تَغیِ ّاایی سا اًتخااو   ّای رشاّن ضذُ سا هدیذ داًستِ ٍ گضیٌا

ّای بعذی دس پایواُ ّای ٍی جْ  استدادُکٌذ، ههوَعِ اًتخاو

ضًَذ  اها هوکي اس  ّیچکذام اص تَغیِ دادُ سیستن رخیشُ هی

     َ س سیساتن  ّا سضایتوٌذی کااسبش سا راشاّن ًکٌٌاذ ٍ باذیي هٌ ا

سا با کاسبش اًهام دادُ ٍ ً شات ٍی دس هَسد کاال یاا   یتعاهلههذداً 

ّای عشضِ کٌٌذُ ایي اقاالم سا  سْام عشضِ ضذُ ّوچٌیي ضشک 

ِ ایي دادُضَد  جَیا هی ّاای  ّای جذیذ باعث رشاّن ضذى تَغای

ٌّواهی ظاّش خَاّذ ضذ کِ رقط ضًَذ  خشٍجی جذیذ جذیذ هی

ًوَدُ ٍ یا ایٌکِ کاسبش ً ش خَد ًساب  باِ    سایش هعیاسّا تغییشیا 

 اقالم سیستن سا تغییش دّذ 

 اسصیابی سٍش پيطٌْادی .4

پاس اص  دس ایاي هقالاِ،    کاسایی سٍش اسائِ ضذُ جْ  اسصیابی

ّای ٍاقعی دُ سْام هختلف دس باصاس بَسس ، اص دادُآىساصی پیادُ

جْا  اسائاِ ً اش ٍ طای کاشدى       آصهایطیایشاى ٍ اص بیس  کاسبش 

اراضاس  ّاای هاَسد ً اش اص ًاشم    ارضاس ٍ دسخَاس  تَغیِشاحل ًشمه

دس ساِ   کااسبشاى هٌاذی    دس اًتْا ًیض سوح سضای گشدیذاستدادُ 

تٌْاا    AHP ،2تٌْاا سٍش پشٍساِ     1 اص  اساتدادُ  هختلاف  حال 

بشسسای ٍ  سٍش تشکیبی اسائِ ضذُ دس ایي هقالِ   CF  ٍ3الوَسیتن 

  دیذاسائِ گشًوَداس  دس قالحًتیهِ 

 ساصیحَُ پيادًُ  .4-1

ِ  ،سٍشساصی جْ  پیادُ ای تحا  ٍو باا اساتدادُ اص    بشًاها

php ِپایواااُ دادُ ٍ 5.3.5 ًسااخ mysql ِتحاا   5.1.54 ًسااخ

راشاّن   LTS 10.04 ًسخِ ubuntuسیستن عاهل لیٌَکس تَصی  

پشٍراایلی  ، کااسبش دس ساای   پس اص ثبا  ًاام یاک      ُ اس گشدیذ

دس ابتذا ساوح  ایهاد هی ضَد   سیستن دادُپایواُهختع بِ اٍ دس 

حساسی  هعیاسّا تَسط کااسبش باِ سیساتن ٍاسد ضاذُ ٍ ساپس      

ّاای هختلاف اسائاِ ضاذُ تَساط      اقذام بِ اهتیاصدّی آیاتن  کاسبش

پاس اص اًهاام ایاي     هی ًوایاذ  ّای هَجَد دس باصاس بَسس ضشک 

کٌاذ  سیساتن   اص سیستن دسخَاس  اسائِ تَغیِ هیکاسبش  هشاحل،

ٍ ّوچٌایي ً اشات    کاسبشض با تَجِ بِ ً شات اسائِ ضذُ تَسط ًی

باا   ّوچٌایي ٍ  ضاذُ سیستن ثب   دادُپایواُسایش کاسبشاى کِ دس 

، اص الواَسیتن  دادُپایواُدسً شگشرتي سایش هعیاسّای ثب  ضذُ دس 

پاالیص ّوکاساًِ استدادُ کشدُ ٍ ً اشات کااسبشاى قبلای ٍ کااسبش     

گیاشی اص سٍش  کٌذ  سپس باا بْاشُ  یجذیذ سا با یکذیوش تشکیح ه

AHP ُداد ٍ     ِ ّاایی سا  ّای بذسا  آهاذُ اص هشاحال قبال، تَغای

کٌاذ  دس  داس بِ اٍ اسائِ های دسخَس کاسبش جاسی ٍ بِ غَست اٍلَی 

ّا تَسط کاسبش جااسی ًیاض باِ    اًتْا اًتخاو تعذادی اص ایي تَغیِ

 گشدد عٌَاى ً شات جذیذ ٍی دس پشٍرایل هشبَ  بِ اٍ رخیشُ هی

 تست سٍش پيطٌْادی  .4-2

هواشح   بااال جْ  تس  سٍش پیطاٌْادی ّوااًوَس کاِ دس    

دس  آصهایطای اص ً شات اسائاِ ضاذُ تَساط بیسا  کااسبش       ،گشدیذ

ّای ٍاقعی دُ سْام هختلف هَجاَد دس  سیستن با استدادُ اص دادُ

سٍال تساا  سٍش   ُ اساا ضااذ گشرتااِ باااصاس بااَسس ایااشاى بْااشُ

  ضَدِ هیپیطٌْادی ضاهل سِ هشحل

دس ایي هشحلِ چَى ً شات کاسبشاى بشای اٍلیي باس ٍاسد  :1هشحلِ 

دسً شگاشرتي  باا  ٍ  AHPضَد، تٌْا با استدادُ اص سٍش سیستن هی

ِ  سیستن، آیتن دادُپایواُهعیاسّای هَجَد دس  -ّای هَجاَد ستبا

-ّایی بِ کاسبش جااسی پیطاٌْاد های   بٌذی ضذُ ٍ دس قالح تَغیِ

-یک یا چٌذ آیتن سا جْ  خشیذ تعیایي های   گشدًذ  کاسبش جاسی

  ضذُ اص اٍ سا دس پشٍرایال کااسبشی   کٌذ ٍ سیستن اطالعات دسیار

ِ  کٌذ ّای بعذی رخیشُ هیبشای استدادُ ّاای  پس اص اسائِ تَغای

هٌاذی کااسبش   رکش ضذُ بِ کاسبش جااسی، سیساتن هیاضاى سضاای     

یک تا ًاِ  جاسی سا اص پیطٌْادات اسائِ ضذُ دس قالح اهتیاصی بیي 

هٌذی کل کاسبشاى دس ایي هشحلاِ باِ   ضَد  هیضاى سضای جَیا هی
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 ًوایص دادُ SAHPبا  کِغَست یک عذد پیَستِ دس باصُ یک تا ًِ 

 ضَد ٍ بِ ضکل صیش هحاسبِ هی هی ضَد، بذس  آهذُ

(8)       
∑       

  
   

  
 

 باضذ یام ه iهٌذی کاسبش یضاى سضای ه ،       کِ دس آى 

چَى دس هشحلِ قبل ً شات ّواِ کااسبشاى هاَسد ً اش      :2هشحلِ 

سیستن ثب  ضذُ اس ، دس ایٌها تٌْاا   دادُپایواُآٍسی ٍ دس جو 

، CFگیاشی اص الوااَسیتن  باا اساتدادُ اص ً اشات هازکَس ٍ باا بْاشُ      

 ،ضاَد  هطاابِ قبال   ّایی بِ کاسبش جاسی ًواایص دادُ های  تَغیِ

ٍ سیستن اطالعاات   دادُکاسبش جاسی یک یا چٌذ آیتن سا سداسش 

دس اداهااِ،  کٌااذ دسیاراا  ضااذُ اص اٍ سا دس پشٍرااایلص رخیااشُ هاای

ِ  سیستن هیضاى سضای  ّاای اسائاِ   هٌذی کاسبش جااسی سا اص تَغای

کٌاذ  هطاابِ   ضذُ بِ ضکل اهتیاصی بیي یک تاا ًاِ دسیارا  های    

باا هیااًویي گاشرتي اص هقاادیش          دس ایٌهاا هقاذاس    (8)هعادلِ 

ّاای ایاي سٍش،   هٌاذی ّاش یاک اص کااسبشاى اص خشٍجای     سضای 

 گشدد هحاسبِ هی

 ْایدس ایي هشحلاِ کاِ دس حقیقا  تشکیبای اص سٍضا      :3هشحلِ 

ُ باضذ، اص هعیاسّای هَجَد دس هی 2ٍ  1 لحادس هشهَجَد  -پایواا

سیستن بِ ّوشاُ ً شات اسائِ ضاذُ تَساط جویا  کااسبشاى      دادُ

الواَسیتن پااالیص   ٍ  AHP ّاای ٍ با تشکیاح سٍش  ًوَدُاستدادُ 

پاس   گشدد ّایی هٌاسح بِ کاسبش جاسی اسائِ هیّوکاساًِ، تَغیِ

هٌاذی کااسبش   اص آى ٍ هطابِ هشاحل قبل، سیستن هیاضاى سضاای   

ّای اسائِ ضذُ دس قالح اهتیاصاتی بیي یک تا ًاِ  جاسی سا اص تَغیِ

ًْاایی باا    Sدس ایٌهاا هقاذاس    (8)کٌذ  هطابِ هعادلاِ  دسیار  هی

هٌاذی ّاش یاک اص کااسبشاى اص     هیاًویي گشرتي اص هقاادیش سضاای   

 آیذ ّای ایي سٍش، بذس  هیخشٍجی
 

 
هٌذی فشاّن ضذُ تَسط سِ سٍش (: هقایسِ سطح سضایت2ضکل )

  بشای کاسبشاى

 

-سضاای  ای اص هیاضاى  ( هقایس2ِدس پایاى، دس ًوَداس ضکل )

هٌذی کاسبشاى با استدادُ اص ّش یک اص سِ سٍش رکاش ضاذُ اسائاِ    

    ِ ّاای  گشدیذُ اس   دس ایي ًوَداس هتغیاش هساتقل، تعاذاد هشتبا

ّای صهاًی هختلف ٍ هتغیش ٍابستِ، هتَسط ارضاس دس باصُاجشای ًشم

هٌذی کاسبشاى تس  ضذُ دس ً ش گشرتِ ضاذُ  هیضاى سوح سضای 

گیشی اص ضذ، سٍش تلدیقی با بْشٌُی هیبیاس   ّواًوَس کِ پیص

هٌاذی  ٍ الوَسیتن پااالیص ّوکاساًاِ ساوح سضاای      AHPسٍش 

 کاسبشاى هَسد ً ش سا بِ هیضاى قابل تَجْی ارضایص دادُ اس  

 گيشیًتيجِ .5

، AHP  ٍCFدس ایي هقالِ سٍضی اسائِ گشدیذ کِ با استدادُ اص 

   ِ ِ ّاا باشای   قابلی  رشاّن ًواَدى یکساشی تَغای گازاساى  ساشهای

سیستن یک باضذ  ایي سٍش کِ بػَست باصاسّای بَسس سا داسا هی

ّاای آهااسی   تَاًاذ ضااخع  ساصی ضذُ اس ، های تح  ٍو پیادُ

هختلدی سا اص پایواُ دادُ هشتبط استخشاج ًواَدُ ٍ بشاسااس ایاي    

دادُ ّا ٍ ّوچٌیي ً شاتی کِ کااسبش جااسی ٍ ساایش کااسبشاى دس     

اٍساق عشضاِ ضاذُ دس باَسس اص خاَد اسائاِ      هَسد کاالّا، سْام ٍ 

ّایی سا دس جْ  ساادُ ًواَدى رشآیٌاذ خشیاذ ٍ     اًذ، تَغیًِوَدُ

ِ گزاساى عشضِ ًوایاذ   ساٌّوایی سشهایِ ّاای راشاّن ضاذُ    تَغای

تَسط ایي سٍش، خشیذاساى بَسس سا اص سشدسگوی خالظ کشدُ ٍ 

َد، بش ساصد تا بشاساس هیضاى هَجَدی ٍ سشهایِ خآًْا سا قادس هی

سٍی کاالّا یا سْاهی کِ ضاًس بیطتشی بشای کسح سَد داسًاذ،  

اسصیابی سٍش بیاًوش ایاي هولاح اسا  کاِ     گزاسی ًوایٌذ  سشهایِ

ّای رشاّن ضذُ اص سوح اعتوااد بااالیی بشخاَسداس باَدُ ٍ     تَغیِ

تَاًاذ  تٌْا یکسشی ًَساًات ضذیذ ٍ غیاش قابال پایص بیٌای، های     

سااصی ضاذُ سا بْان    ستن پیاادُ هعادالت استٌتاج ضذُ تَسط سی

یااس دس  ّای هکاًیضُ تػاوین با تَجِ بِ رشاگیش ضذى سیستن  بضًذ

اهَس هختلف سٍصهشُ، بْشُ گیشی اص ایاي سیساتن اص یکساَ ًقاص     

داضتِ گزاساى بِ باصاسّای بَسس سشهایِ اعتوادهَثشی دس ارضایص 

گزاسی تَساط  ضذُ اص سشهایِ حاغلسَد هیضاى  ،ٍ اص سَی دیوش

  ارضایص خَاّذ دادشاد سا ار
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