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Abstract 

 

Background and purpose: Many indicators can be used in evaluating and comparing any 

software, but, currently there are no indicators to compare software applications that separate tumor tissue 

from healthy tissue in magnetic resonance imaging (MRI) of the brain. The aim of this study was to 

determine appropriate criteria for selecting a proper software for tumor diagnosis in brain MRI.  

Materials and methods: A qualitative applied research was designed and performed in 10 

stages. Appropriate criteria for selecting the software were determined using Delphi technique and expert 

opinions (30 people). They were then weighted and prioritized.  

Results: In this study, a questionnaire was developed which was completed by Information 

Technology (IT) specialists and software engineers. We extracted 15 criteria, among which the 

"possibility of using the results in education" was the most agreed (93%) criterion and the "possibility of 

using software in medical environments" was the least agreed (47%) criterion. Also, these two criteria 

had the highest and lowest relative weights (0.1443 and 0.011, respectively). 

Conclusion: : According to this study, IT specialists and software engineers believe that current 

software applications are more suitable for education and research than diagnosis and treatment. 

Therefore, they will categorize software applications according to their efficiency in research and 

education. 
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 پژوهشی کیفی

 یا سهیمقا یموثر در انتخاب شاخص ها یارهایمع یو وزن ده نییتع
مغز با استفاده  MRI ریتومور در تصاو صیتشخ یهاافزارنرم یفیک

 یفاز یسلسله مراتب زیو آنال یاز روش دلف
 

       1 ونیمحمدرضا منتظر

        2یروح اله باقر

         3منفرد قتیجالل حق

 چكیده
 یاسرتااد  نورادو و ر یادیرز یهراتراا  از ارا  یمختلر  مر یافزارهرانرر  سهیو مقا یابیرزا یبرا و هدف: سابقه

مغرز اسرتخراش ار    MRI ریاز بافرت سرا د در توراو یبافت تامرار کیتاک یافزارهانر  سهیکه مخت  مقا ییهااا  
 یبررا نرهیافرزار بهانتخرا  نرر  جهرت اسر من یارهایمع نییمطا عهو تع نیباا . ه ف از ایباان و در حال حاضر ماجاد نو

 مغز است. MRI ریتامار در تواو  یتشخ
و اجرا ا . در ایرن  یمرحله طراح01  یاست که ط یو از ناع کاربرد یایمطا عه حاضر یک پژوهش ک ها:مواد و روش

ار  و  نیریتع نرهیافرزار به انتخرا  نرر یمناس  برا ارهایینار( مع01د ای و نظرات  برگا  )  کیمطا عه ابت ا با استااد  از تکن
 ا ن . یبن تیو او ا یدهوز  ارهایمع نیسپس هر ک ا  از ا

 ار اسرتخراش  یرارمع 01 ینوآ  تاسط متخوو یلو تکو افزارنر و  ITحاز   ینارائه پرسشنامه به متخوو با ها:یافته
 از اسرتااد  امکرا  " معیرار و ماافق فراوانی ترینبیش درص  30 با "در آمازش یجامکا  استااد  نتا " یارمع یا م ینکه در ا

 برا ترتیر  بره معیرار دو ایرن هوچرین. نوادنر  کسر  را ماافقرت فراوانی ترینکددرص   74 با "درمانی محیط در افزارنر 
 .نوادن   اد آ  از را نسبی وز  ترینکد و ترینبیش 100/1 و 0770/1

 یحاز  فناور ینکه در حال حاضر متخوو رسی  یجهنت ینتاا  به ا یم ینو نظرات متخوو یجتاجه به نتا با استنتاج:
 ینو درمرا . بنرابرا ی تا حاز  تشرخ دانن می پژوهش و آمازش حاز  مناس  بیشتر را افزارهانر  این وافزارنر اطالعات و 

 ااهنر   یبنر و رتبره یبن ستهو آمازش د یقدر حاز  تحق ییکارآ یزا افزارها را با تاجه به منر  یوذهن ینهزم یشپ ینبا ا
 نواد.
 

 یفاز AHP یوپزاک افزارنر  یود ا یایوک مقایسه واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
افزارهرا کاربردهرای وسریعی در در حال حاضر نرر 

 ها دارن  و نقش مسرتقیوی در کیایرتزن گی روزمر  انسا 
افزارها و تناع و فراگیری نر  کنن زن گی افراد بازی می

. (0)ها ا   اسرتکاربرا  آ  افزایش تع اد و تناع باعث

های کیای افزارها از ویژگیکاربردپذیری و مقبا یت نر 
که کاربر  باا  که بیانگر این ماضاع استافزارها مینر 

 اد  به اه اف افزارتاان  با استااد  از نر تا چه میزا  می
 رضایت کامل دست یاب .به صارت اثربخش و با 

 

 E-mail: rbagheri@ferdowsi.um.ac.ir                                 مشه  یدانشگا  فردوس :مشه  -یروح اله باقر مولف مسئول:

 را یو تهرا و ایالمو دانشگا  آزاد اسیاطالعاتو واح  تهرا  مرکز یفناور تیریگرو  م  یدکتر یدانشجا .0

 را یمشه و ا یو دانشگا  فردوستیریم  گرو  اریاستاد .2
 را یو تهرا و ایو دانشگا  آزاد اسالمیتهرا  مرکزاطالعاتو واح   یفناور تیریم  گرو  اریاستاد .0

 : 3/0/0711وای  : تاریخ ت               4/2/0711تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            04/3/0033 تاریخ دریافت 
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 و همکاران ونیمحمدرضا منتظر     
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 پژوهشی کیفی

افزارهررای در ایررن میررا  در ااسررت اسررتااد  از نررر 

های اطالعات سالمت در صنعت درمرا  مرتبط با سیستد

 از ایرن رو ارزیرابی (2)باار روز به روز در حال افزایش مری

 .(0)افزارها بسیار حائز اهویت استای این نر کی

 افزارهای مرباط به اطالعات سالمت دارای مزایاینر 

ها باعرث افرزایش سررعت و افزارنر بسیاری هستن . این 

ها و  طا در های پزاکی و کاهش هزینهکیایت مراقبت

 هراییترر ارزیرابی. تا کنا  بیش(1و7)اان سیستد درمانی می

های مرباط بره اطالعرات سرالمت و یرا افزارنر که برای 

ورری انجررا  گرفتنرر و براسررا  میررزا  هررای تشخیافزارنر 

. هوچنین بر ی از مطا عات نیز (6-8)ان دقت مقایسه ا  

 .(3)ان های فنی و اجتواعی آ  تاکی  نواد بر جنبه

هررای مترر اول ارزیررابی یررک پ یرر   یکرری از روش

باا . برای ها برای ارزیابی کیای میاستااد  از پرسشنامه

انجرا  پرذیرفتو  2100مثال در یک مطا عه کره در سرال 

براسا  نظرات کاربرا  تع اد حاز  و  که هرکر ا  از 

تحت و  بادن  با اسرتااد   افزارنر ها اامل تع ادی آ 

از تاثیر فاکتارهایی مانن  وضاح اه افو سرعت دانلادو 

د  از باز اردو قابلیت اعتوادو گرافیک و غیر و برا اسرتاا

 . هوچنرین(01)تایی مارد ارزیابی کیای قرارگرفتن 1 یکرت 

در مطا عه ای دیگرو با اسرتااد  از پرسشرنامهو بره بررسری 

ترراثیر فاکتارهررایی هوچررا  گررزارش  طرراو انتظررارات 

هررا برررای قابلیررت برره دسررتارا عول کرراربرا و یررادگیری و

. این مطا عه روای برای (00)پردا تن  افزارنر کارگیری 

هرا را ارائره داد. افزارنر محاسبه میزا  قابلیت اسرتااد  از 

انجررا   2104هوچنررین در پژوهشرری دیگررر کرره در سررال 

پررذیرفتو بررا اسررتااد  از پرسشررنامهو اثررر زمررا  پاسررخ بررر 

اسط کراربر مرارد بررسری قررار ت افزارنر کیایت کار با 

و بر ین ارکل کره دو نسرخه یکسرا  از یرک (02)گرفت

هرا افزارنر تهیه گردی  با این تااوت که یکی از  افزارنر 

تری نسبت به دیگر داات. نتایج نشرا  تا یر زمانی بیش

های مارد بررسی داد که زما  پاسخ بر هیچک ا  از جنبه

ای دیگرر برا ر مطا عرهتجربه کاربرها ماثر نباد  اسرت. د

 یابیررد سرتدیس کیاستااد  از سازی و ارزیابی قابلیت پیاد 

ی پردا ته  اح انهیرا کیدر  یبر ابکه عوب یچشد مبتن

مجواعه آمازش ابکه  کیده  که ینشا  م جینتاا و 

باعث کاهش  سرتگی  موکن است افتهی شیافزا یعوب

دیگرر در  ای. در مطا عره(00)گرردد افرزارنر در کاربرا  

 یتاماگرافآنژیاگرافی های و با استااد  از داد 2108سال 

 را   یمر ل سره بعر  کیرو (CCTAقل  ) یاتریکامپ

در  یماهه با بطن راست دو  روجر 21پسر  کیاز  واریب

و بررای ارزیرابی کیاری اثرر  مااد تانگا پال  چاپ ار 

چاپ سه بع ی در تشخی  بیوراری و تجزیره و تحلیرل 

اد  از یرک پرسشرنامه بره تجزیره و تحلیرل کیایو با استا

کیای این روش تاسط دو متخو  رادیا اژیسرتو دو 

متخو  قل  و دو جراح قل  پردا ته ا . نتایج نشا  

ها این م ل را متخو و چهار نار از آ  6داد که از بین 

ریررزی قبررل از عوررل مایرر  دانسررته و در تسررهیل برنامرره

 شیم ل در افزا نیه اک ها اعتقاد دااتن هوچنین هوه آ 

 .(07)دارزاون   ااه  با اریو پزاک بس واریارتباطات ب

Chan (  در مقا ه2121و هوکارا )  تنظرید"ای با عناا 

ی برر افرزارنر بن ی محتاای اطالعراتی یرک برنامره رتبه

هایی برای دارن : تکنیکبیا  می "اسا  باز ارد کاربر

ی افزارنر برنامه  بن ی محتاای اطالعاتی یکتنظید رتبه

 براسا  باز ارد کاربر کش  ا   است. یرک مر ل ارائره

 از دریافتو در دستگا  دراین مقا ه اامل روای متشکلا   

کراربر صرات محاسباتی از طریق یک جریرا  صراتی از 

دهن   براز ارد مربراط بره محتراای استو که صات نشا 

 اطالعات است. این روش هوچنرین ارامل تجزیره و تحلیرل

 .(20)جریا  صاتی برای اطالعات تعیین ویژگی کاربر است

Zhang (  در تحقیقرری بررا عنرراا  2121و هوکررارا )

در  افررزارنر بنر ی و تشررخی  عولکردهرای مهرد رتبره"

دارن : به د یل تاا ی بیا  می "ا گاهای تاا ی اجرای پایا

تاانرر  نوی افررزارنر و تعرر اد توررا  عولکردهرراو ارربکه 

را منعکس کن . بنابراینو تشخی   افزارر ناجرای واقعی 

بحرث برانگیرز  افزارنر ( بر اسا  ابکه DCFتاابع مهد)

است. برای پردا تن به این ماضاعو از نظر اجررای پایرا 

در این مقا ه ارائره  DCFو رویکرد ج ی ی برای افزارنر 
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 تاانر ا   است. نظارت و حااظت از عولکردهای مهد می

 افزارنر و قابلیت اطوینا  افزارنر آزمایش  به افزایش کارایی

 .(27)کوک کن  افزارنر های ق رتون  و کاهش هزینه

Yadav (  در پژوهشری برا عنراا  2103و هوکارا )

براسررا  امتیرراز  افررزارنر دهنرر گا  بنرر ی تاسررعهرتبرره"

 دارد: رویکردهرایبیا  می "تخو  برای اصالح اارکاتت

های ااکاتت برای سیسرتد بن یماجاد در مارد تقسید

هرای یرادگیری تاسعه دهنر   عور تا برر اسرا  تکنیک

بینری کرد و ( است. این رویکردها دقت پیشMLمااین)

انر . ایرن ( را نشرا  داد BTLطال پرتا  اارکال زیراد )

دهن   برای رتبره کار یک ا گاریتد تاصیه ج ی  تاسعه

ی برر دهن گا  بر اسا  نورر  یکپارچره مبتنربن ی تاسعه

متریک برای محاسبه ااکال ارائه کرد  است. ایرن نورر  

دهنر   برا هر ف بهبراد یکپارچه بر اسا  مهارت تاسعه

تعیین ااکال و کاهش طال پرترا  اارکال براد. چنرین 

های سره بعر ی سرازی اارکاتت معواری در چارچا 

 .(21)ی کاربرد داردافزارنر 

 Zeng (  در مقا رره2108و هوکررارا )اا  ای بررا عنرر

بنر ی بن ی: رویکرد ج یر ی بررای رتبرهرتبه افزارنر "

 دارن : ما یک رویکررد ج یر  ارائرهبیا  می "جامع افزارنر 

را براسا  دی گا  جهرانی متاراوت  افزارنر دهید که می

بنر ی سرنتی رتبره افرزارنر بنر ی از روش ارزیابی و رتبه

 ابیرت جامعرهورا از چهار بعر  یعنری محب افزارنر کن . ما می

و سرالمت ترید ارزیرابی  افزارنر فعا یت تاسعهو سالمت 

 بر ی معیارها است و اثربخشری روش کنید. هر بع  ااملمی

 .(26)ای نشا  دادن های مقایسه اد را از طریق آزمایش

 در این مقا ه به دو ساال پاسخ  ااهید داد:

ی کیا ایهای مقایسهمعیارهای ماثر در انتخا  اا   -0

   مغز ک امن ؟ MRIهای تشخی  تامار در تواویر افزارنر 

 او ایت بن ی این معیارها چگانه است ؟ -2

در ایررن مطا عرره قورر  داریررد برره بررسرری کیارری 

مغررز  MRIهررای تشررخی  تامررار در تورراویر افزارنر 

بپردازید به نحای که ایرن ارزیرابی کیاری براسرا  نظرر 

اه  باد. در ابت ا به  ا افزارنر متخووا  و کاربرا  این 

طراحی یک پرسشنامه کیای براسا  نظرات متخووا  

فناوری اطالعات حاز  سالمت  رااهید پردا رت و در 

ادامه برا اسرتااد  از نظرر متخوورین معیارهرای انتخرا  

  بهینه را او ایت بن ی  ااهید نواد. افزارنر 
 

 هامواد و روش
و از نرراع  یارریطا عرره حاضررر یررک پررژوهش کم

  .ارو اجرا  یمرحله طراح01 یکه ط باا یمی بردکار

 انتخرا  در یمشرترک یارهرایتاجه به این مسا ه که مع با

و ارزیابی میزا  کراربردی براد  و قابلیرت  افزارنر یک 

استااد  از آ  وجاد ن اردو از روش د ای اسرتااد  ار . 

هرا داد  یآورجورع یکه برا استی فرآین  یروش د ا

 هرا برهآ  یهاقضاوت ا یاجواع م جادای از متخووا  و

از  یافرآینرر  بررا اسررتااد  از مجواعرره ایررن .رودیکررار مرر

برا   یرهرا در ترکداد  لیو تحل یآورجوعی ها براروش

 .پذیردیبه متخووا  صارت م نتایج باز ارد
 

 این مطا عه عبارتن  از: یگانه در اجرا01مراحل 

 یبر انجا  د ا ناظرو مجری گرو  لیتشک -0

 حاز  متخووا  یانتخا  اعضا -2

 اول ی ران پرسشنامه برا دیتنظ یهاتیفعا  اجرای -0

 پرسشنامه ی نااتاریبررس -7

 متخووا  یپرسشنامه برا نیارسال او  -1

 اول ران در    یرس یهاپاسخ لیتجزیه و تحل -6

 ازین ماردی هایکرد  پرسشنامه دور دو  با بازنگرآماد  -4

  برگرا  متخوورا  و یپرسشنامه برا نیارسال دوم -8

 مرحله قبل

 دو  ران در    یرس یهاپاسخ لیتجزیه و تحل -3

از  اسرتااد  با ارهایمرباط به مع ینسب یهاوز  نییتع -01

 یفاز یسلسله مراتب زیآنا 
 

و  یاهرر اف مطا عرره مررارد بررسرردر ایررن پررژوهش 

 قرار گرفت. صاحبنظرا  این پرژوهش مج دی هاینیبازب

 لیتشک رای پانل  برگا  مطا عه د ا یدر واقع اعضا که

 با تخو  ITو  افزارنر و کاراناسا   اامل اعضا دادن یم
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کره در ( 0انر  )جر ول اروار  باد  افزارنر در مهن سی 

ارررکت در ایررن مطا عرره  یآنررا  برررا ناررر از 01مجورراع 

 . ن اانتخا  

 
 ی نوانه آماریتازیع فراوانی راته و م رک تحویل :1جدول شماره 

 

 متاسط سابقه کار  تع اد راته و م رک تحویلی

 02 1 افزارکارانا  نر 

 00 8 کارانا  ارا  فناوری اطالعات

 3 01 افزارکارانا  ارا  نر 

 7 2 افزار دکتری تخووی نر 

 
 کرهی صارت گرفته در مطا عه د ا یهایبنابر بررس

 ینوانه برا01 تا 01کنن گا  هوگن باان  تع اد ارکت

 01ابتر ا  مبنرا نیبر هو. (03) ااه  باد یکاف یانجا  د ا

ریرزش در  صارت تا در ن انتخا  ا از کاراناسا  نار 

اعتبرار پرژوهش  مطا عرهو دهنر گا  در طرالتع اد پاسخ

 یاین مطا عه طراح یدر راستا بازی حاظ ااد. ابت ا ساا 

بنر ی ارد نیاز جهت رتبرهکه به نظر اوا معیارهای م  ا

بعرر   مرحلرره و درهررای تشررخی  تامررار چیسررتافزارنر 

و کاراناسرا   از ترن 01صرارت پرایلات بره سااتت به

ها برداات و درک آ  پاسخو   تاانظرا  ارسال صاح 

مارد نظر دسرت  جهیبتاا  به نت و ردیگ قرار یمارد بررس

 . بررا تاجرره برره نتررایج مطا عرره پررایلاتو سررپسکرررد  ایررپ

. گردیر  ارسرال ونار از افراد ذکر ا   01یبرا پرسشنامه

 .قرار گرفت لیتحل مارد تجزیه و هاسپس پاسخ

ماجاد اسرتخراش ار ن  و  یارهایمعدر ابت ا توامی 

 و دارای هوپااانی تاسط پنرل  برگرا مشترک معیارهای 

در تعیین ا   و در هرد ترکیر  ار ن . در مرحلره بعر  

براسرا  ار   برر   ااسرته کارارنا  از هر  پرسشنامه

در  نینرهوچ دهنر . ازیربه هرر ارا   امت کرتی   یط

بررر  و اگررر عرال ار  ااسرته  هرراآ پرسشرنامه از  یانتهرا

مر  نظرر  یگررید یارهرایمعچنانچره پرژوهش  یارهایمع

نتایج دور اول د ای حرذف تعر ادی از کنن .  ا یدارن  ب

سااتت و اضافه کرد  چن  اا   ج ی  باد. با تاجه 

استخراش  یو اساس ی یکل هاینکتهنظرات کاراناسا  هب

در  ی یرنکرات کل بنر یا . در ادامه با استااد  از دسته

تز  انجرا   گرذاریبرچس  وایقا   اصطالحات حرفه

صاح  ا   هر  گذاریا . سپس اصطالحات برچس 

و براسررا  ارتبرراط و  یدر قا رر  جرر ول سررازمان ه نظررر

پرسشنامه ج یر  ارائره در قا   دااتن و  هدکه با  یتناسب

ا . برای مرتبه دو  پرسشرنامه در ا تیرار  برگرا  قررار 

 برگرا   تربیشانگیز   گرفت. نتایج دور دو و معوات با

 هرای  ررادها باز ارد پاسرخچرا که آ  تحقیق هورا  بادو

هررای و مشتاق به تعیین کیایت پاسررخ کرد را دریافرت 

پس تا ی  پرسشنامه تحقیرق برا بادن و سهوکرارا   راد 

 سااتت تایی  ا   در قا   طی   یکرت ارائه ا .
 

 تحلیل سلسله مراتبی فازی
 تررینت اولم از یه یکمطا عات تحلیل سلسله مراتبی ک

 رد Saati تاسط بار نیاستو او  دیتوو های اتخاذروش

 اتخرراذ اصررات جهررت . ایررن روش اررابرر اع 0381سررال 

دارد. در ایرن  کراربردی اریک یاارهریمع براسرا  دیتوو

 برا تراا یمر یماتریسری ریاضر با استااد  از اصالروش 

 برریناو ایررت  ایجرراد برره متعرر د نسرربت یارهررایمعارائرره 

از ایرن  تراا یمر نیاق ا  نواد. هوچن ی ماجادهاگزینه

 افررراد یهررادیرر گا براسررا   یریررگدیتورروروش بررای 

حاز   متخووین یک نظراتاستااد  کرد و  زین مختل 

 یسلسرله مراتبر لیتحل فرآین  کهیجاینواد. از آ  تحلیلرا 

 ی و فکرریذهن یتاکر و فرآین ها نحا کامال منطبق بر 

 یآ  بر اسا  یک منطرق ریاضر ا گاریتد زیو ن استانسا  

بر رراردار  برراتیی یاز کررارای اسررتو ارر   سررا تاربن ی

 کالتاز مشر یاریبسر تاا  بررمی از آ  استااد با  و باا می

 .(21)ی فائق آم ریگ دیتوو

 لیررروش تحلبررا وجرراد سررها ت و مترر اول برراد  

ایررن روش  وگا رنرر یگ دیتوررو ا یرردر م یمراتبرر سلسررله

 در ایرن میرا  کهباا  و مشکالتی نیز می انتقاداتدچار 

هرا و داد  تیرعر   قطع محاسربهو تیبه ع   قابل تاا یم

 لیراارار  نوراد. تحل ارهرایمع وز  تیقطع ع   نیهوچن

سررا تاربن ی بررر اسررا  دانررش  برگررا   یمراتبرر سلسررله

ارکلی  فکر و دانرش انسرا  را بره تاان ینو اماگردد می
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 دیتورو سیسرتد اتخراذدر . (20)کامال واقعی نوایش ده 

AHP و  ارهایمعارتباط بین  نیو هوچن یورود هایو داد

فرد  توویوات و باا یمبهد م تعری  نش   وها اا  

در  یو رگرددو یم ا یبی صارت اع اد قطع به متخو 

 این مقایسه را به صارت تاا ینوی از مقایسات زوج یبر 

مااقرع  تررشینواد. در بر ا یبمشخ  و قطعی یک ع د 

مختل  را با در نظر  یهاگزینه تاان یون ریگدیفرد توو

 بنر یی و رتبرهازدهیامت قیطار دقبه ویمشخو اریمع گرفتن

برطررف نوراد  چنرین معرایبی در سیسرتد  جهرت .نوای 

AHP ی غلبره برر را کره تاانرای یفراز منطق و پژوهشگرا

ابهرا  و عرر   قطعیررت ماجرراد در مسررائل را داردو مررارد 

دهنرر . محققررین بیررا  نوادنرر  کرره بررا د  قرررار مرریاسررتاا

تاا  بر مسرائل و و میFAHPفازی یا  AHPسا تاربن ی 

 فائق آم . AHPمشکالت ماجاد در 

 ویروش د ارر از بررا اسررتااد  ارهررایمع تعیررینپررس از 

برا اسرتااد  از  ارهرایمعدهری ایرن  وز  یمراحل زیر بررا

 گرفت: ااه  صارت  یفاز یمراتب سلسله زیآنا 

ی هراجهرت مقایسره یکالمر یهراعبرارت نییتع -0

های ارائه با استااد  از عبارت مارد نظر یارهایمع یزوج

 (2 اوار  ج ول)ا   

 یبرررا یمثلثرر یفرراز تاابررع عضررایتاسررتااد  از  -2

 یمقایسه زوج اتریسم لیتشک
 

در این مطا عه برای جلاگیری از ع   قطعیت ناای 

تاابرع عضرایت گیرری در مراحرل مختلر  از از تووید

 بررای نشرا  داد  2فازی مثلثی ارائه ا   در ج ول اروار  

 استااد   ااه  ا . FAHPنتیجه مقایسات زوجی در 

 هر تابع عضایت فرازی مثلثری 

باار  کره ااد دارای تابع عضایت زیر مینشا  داد  می

ح اکثر درجه تابع عضایت را مشخ   mدر آ  پارامتر 

به ترتی  نوایانگر ح  بات و پرایین  μ, lکن  و پارامتر می

کنن . یک ع د فازی پذیر میهستن  که ارزیابی را امکا 

در  μ(x)و ترابع عضرایت  (M, L, U)مثلثی با سره عر د 

 0نوایش داد  ا   است. در نوادار اروار   0اوار   توایر

 .(22)تابع عضایت مثلثی برای مقادیر زبانی آم   است

عبرارت هرای کالمری متنراظر برا مقایسرات زوجری :  2شماره ل جدو

 جهت بیا  میزا  اهویت هر معیار
 

 مقیا  تابع عضایت فازی تابع عضایت فازی عبارت کالمی

 (0و0و0) 0 برابر

 (0و2و0) 2 برتری  یلی کد

 (7و0و2) 0 برتری کد

 (1و7و0) 7 برتر

 (6و1و7) 1  ا 

 (4و6و1) 6 نسبتا  ا 

 (8و4و6) 4  یلی  ا 

 (3و8و4) 8 عا ی

 (01و3و8) 3 برتری مطلق

 

 
 

 نوایش تابع عضایت فازی به مثلثی : 1 تصویر شماره

 

 
 

 یکالم یو عبارت ها ریمقاد یبرا تیتابع عضا : 2 شماره نمودار

 
 : که تابع ضایت به صارت زیر محاسبه می گردد
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سازی نیز از غیرفرازی سراز مرکرز ثقرل برای غیر فازیو 

 استااد   ااه  ا :

 
 

مقایسرات انجرا   محاسبه میزا  ناسازگاری ماتریس:

سلسرله  لیرتحل فرآینر  انر  ویگرفته در ایرن روش ذهنر

اگر میرزا   .کن یتحول م رای ناسازگار یمق ار یمراتب

را  به ح  مارد نظر نرس و بای  مقایسات (CR)سازگاری 

یک بار دیگر انجا  داد. میزا  سازگاری به صارت زیرر 

 ااد:محاسبه می

 
 

 رای از سرازگار میرزا  انحرراف (CI)اا   سازگاری 

 ااد: می که طبق رابطه زیر محاسبه ده ینشا  م
 

 
 

 انررر از  مررراتریس مقایسرررات  nدر معاد ررره برررات 

 ترررین مقرر ار مرراتریس مقایسررات و برریش maxλزوجرریو 

RI   سررازگاری توررادفی یررا هوررا  اررا    اررا 

که  استی صارت توادفا   به  یتا های میانگین وز 

. (04)ها را از ج ول مرباطره اسرتخراش نورادتاا  آ می

 یهراقایسرهتر باار و مکد 0/1به دست آم   از  CRاگر 

صررارتو ایررن ریرر. در غاسررت انجررا  ارر   قابررل قبررال

ترر و بریشاطالعرات  مقایسرات برار دیگرر برابایسرت می

 تر صارت گیرد. دقیق

دهی معیارها استااد  ا بته در این مطا عهو تنها از وز 

 2 ات زوجرری بررا اسررتااد  از جرر ول ارروار رارر . مقایسرر

آوری تاسط متخووا  صارت پذیرفت. پرس از جورع

های تکویرل ار   تاسرط  برگرا و بره هوررا  پرسشنامه

 یرتماتریس مقایسات زوجی و مشخ  نواد  میزا  ارجح

هر یرک از افررادو اطالعرات مرباطره اسرتخراش و او رین 

انجرا  پرذیرفتو سرپس  Excelپردازش اطالعات تاسط 

معر ل نظررات ارائره  MATLAB افرزارنر با اسرتااد  از 

ا   به روش میانگین حسابی محاسبه و ضرای  هر یک 

متخورر   01هررای مقایسررات زوجرری برررای از مرراتریس

  .حاضر در این مطا عه ارسال ا 
 

 هایافته
 افزارنر در نتایج این مطا عه معیارهای تعیین کیایت 

بررای دسرتیابی . اراددهی انجا  میمشخ  ا   و وز 

پرسشرنامه ارسرا ی بره  01به هوین ه ف پس از تکویرل 

هرای مجر د معیار استخراش ا  که با بررسی 21متخووین 

که بر ی از معیارهرا از تاسط متخووینو با تاجه به این

نظر ماهامی با یک یگر قرابت داارتن و حرذف ار ن  و 

تقلیل یافت کره میرزا  ماافقرت هرر  01تع اد معیارها به 

 0اوار  صارت ج ول معیار با تاجه به نظر متخووین به

 باد  است.

 
افرزار معیارهرای اسرتخراش ار   بررای انتخرا  نر : 3شمماره جدول 

 MRIتاکیک بافت تاماری از بافت سا د در تواویر 
 

 درص  ماافقت متخووین تع اد ماافقت نا  معیار

 %81 27 تاانایی تاکیک بافت سا د و تاماری

 %14 04 میزا  صحت بوری

 %10 06 میزا  قابلیت چشد پاای  طا

 %41 20 امکا  استااد  نتایج در طراحی درما 

 %84 26 امکا  استااد  نتایج در مطا عات پژوهشی

 %30 28 ر آمازشامکا  استااد  نتایج د

 %80 21 میزا  تایی  نتایج

 %74 07 افزار در محیط درمانیامکا  استااد  از نر 

 %44 20 مقبا یت بین متخووین

 %61 08 افزار در آمازشو پژوهش و با یندامنه کاربردی نر 

 %11 01 قابلیت تطبیق با دیگر تواویر پزاکی

 %40 22 میزا  استااد  ماثر از توایر ورودی

 %60 03 کیایت تاکیک توامی بافت ها

 %31 24 تطابق  روجی با توار ذهنی متخو 

 %64 21 افزار سروراستااد  به عناا  یک نر 

 

 01و نتایج نشا  دادن  که 0با تاجه به ج ول اوار  

 افررزارنر معیررار فرراق بررا قابلیررت مناسرربی جهررت انتخررا  

 ااهنر  تاکیک بافت سرا د از تامراری مرارد اسرتااد  

و معیارهرا بررای مقایسره زوجریو باد. پس از ایرن مرحلره

برای متخووین ارسال ا  و در نهایت وز  هر معیار برا 

تاجه به میزا  اهویت آ  ها در مقابل یک یگر نسبت بره 

ه ف مارد نظر تاسط روش تحلیل سلسله مراتبی فازی 

مارد تحلیل قرار گرفت و نتایج میزا  ناسازگاری معادل 

براد   0/1را نشا  دادن  که از ح  قابل قبال کره  160/1
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باا . با تاجه به نتایج به دست آم   در ج ول تر میکد

و 0770/1برا  امکرا  اسرتااد  در آمرازشو معیار 7اوار  

ترین وز  نسربی را بره  راد ا تورا  داد  و وز  بیش

نورایش داد   7نسبی دیگر معیارها نیز در جر ول اروار  

 .ان ا  

 
 ضرای  نسبی و بردار وزنی معیارهای استخراش ا  : 4شماره  جدول

 

 وز  نسبی ح  بات ح  میانه ح  پایین نا  معیار استخراش ا  

 02/1 0246/1 0040/1 00/1 تاانایی تاکیک بافت سا د و تاماری

 106/1 1063/1 1010/1 1008/1 میزا  صحت بوری

 1024/1 1074/1 1026/1 1016/1 میزا  قابلیت چشد پاای  طا

 1674/1 1661/1 1183/1 1177/1 امکا  استااد  نتایج در طراحی درما 

 0010/1 0040/1 0081/1 0117/1 امکا  استااد  نتایج در مطا عات پژوهشی

 0770/1 0768/1 0042/1 0007/1 امکا  استااد  نتایج در آمازش

 0226/1 004/1 0066/1 0108/1 میزا  تایی  نتایج

 100/1 100/1 100/1 113/1 افزار در محیط درمانیستااد  از نر امکا  ا

 0062/1 0012/1 0118/1 1337/1 مقبا یت بین متخووین

 1240/1 1284/1 1260/1 1210/1 افزار در آمازش و پژوهش و با یندامنه کاربردی نر 

 1028/1 1006/1 1006/1 1000/1 قابلیت تطبیق با دیگر تواویر پزاکی

 1664/1 168/1 1602/1 1130/1 استااد  ماثر از توایر ورودیمیزا  

 1031/1 1032/1 1041/1 1072/1 کیایت تاکیک توامی بافت ها

 0066/1 0706/1 0000/1 0184/1 تطابق  روجی با توار ذهنی متخو 

 16/1 1621/1 1141/1 1117/1 افزار سروراستااد  به عناا  یک نر 

 

 بحث
جزء تیناک زن گی روزمر   زارافنر امروز  وجاد 

های تخووی افزارنر انسا  ها ا   است و در این میا  

باارن  کره انتخرا  ها مریافزارنر یک دسته مهد از این 

تاانر  بسریار حرائز بهینه برای ه ف  را  مری افزارنر 

های مخت  به تشخی  و افزارنر اهویت باا . هوچنین 

ر پزاکی و کاربردهای درما  با تاجه به نحا  استااد  د

 آ  اهویتی ص چن ا  دارن .

در این مقا ه قو  بر تعیین معیارهای مناسر  بررای 

جهت تاکیک بافرت تامراری از سرا د  افزارنر انتخا  

مغز باد  است. معیارهای مارد مطا عره  MRIدر تواویر 

حاوی دسرته ای از مهرد تررین معیارهرایی بادنر  کره برا 

تعیرین  افرزارنر نظر متخووین استااد  از روش د ای و 

معیار اصرلی ار ن . در  01ا ن  که در نهایت تب یل به 

امکا  استااد  در آمازش های داد  ا  و معیار بین پاسخ
 دهنر  ها داات کره نشرا ترین فراوانی را در بین پاسخبیش

باا  که به نظر متخوورین ایرن حراز و این ماضاع می

تااننر  تر برای آمازش میهایی بیشافزارنر هناز چنین 

مای  باان . هوچنین معیارهای دو  و سا  از نظر فراوانی 

تطرابق  روجری برا تورار ذهنری نیز به ترتی  معیارهای 
امکا  استااد  نترایج در مطا عرات پژوهشری و  متخو 

تاان  مای  این ماضاع باار  کره در حرال بادن  که می

ات و تحقیرق هایی در حراز  مطا عرافزارنر حاضر چنین 

تر ماثر باان  تا حاز  تشخی  و درمرا . تاانن  بیشمی

ترین فراوانی را نیز به ترتی  برای معیارهای هوچنین کد

 قابلیت تطبیرقو در محیط درمانی افزارنر امکا  استااد  از 
 و میزا  قابلیت چشد پاای  طا با دیگر تواویر پزاکی

ت کرره برراد  اسررت کرره برراز هررد مایرر  ایررن ماضرراع اسرر

 هایی برای تشخی افزارنر متخووین عقی   دارن  چنین 

باان  و مناس  حاز  های تحقیقاتی و و درما  ماثر نوی

 باان .آمازای می

 افزارنر این مطا عه در نهایت معیارهایی برای تعیین 

 مناس  برای حاز  پردازش توایر پزاکی ارائره نوراد کره

 تعیین نش   بادن . تاکنا  این معیارها ب ین اکل تخووی

تاا  به ماارد زیرر برای مقایسه با مطا عات دیگر می

بره  (24)و اصرغری و هوکرارا 2104ااار  نواد. در سرال 

 دهی معیارهرای مراثر در انتخرا ارائه یک روش برای وز 

 اا   استر  حرارتی با اسرتااد  از روش د اری و آنرا یز

مرحلره  01 یطسلسله مراتبی فازی پردا تن . این مطا عه 

مطا عره ابتر ا برا اسرتااد  از  یرن. در اار و اجررا  یطراح

 یارهراینارر(و مع 01و نظررات  برگرا  ) ید ار یکتکن

و  یرینتع یاا   اسرتر  حرارتر یکماثر در انتخا  

از  یارهرامع یرنا یبنر  یرتو او ا یدهروز  یسپس بررا

  کره ایر   اصرلی استااد  ار  یفاز یسلسله مراتب یزآنا 

ضر نیز براسرا  رویکررد ایرن مطا عره براد  و مطا عه حا

 ها و کاربردها باد  است.تااوت آ  در تعیین اا  

 (28)و هوکرارا  Dahooieو 2103هوچنین در سال 

 یبرررا یافتررهبهبرراد  یچنرر  منظررار  فرراز یکررردرو یررک

 ینریع یدهبر اسا  روش وز  یار چن  مع یریگیدتوو

(CCSDو کاربرد آ  در انتخا  روش پ )یفنراور ینریبیش 

چنر   یسراز ینرهبهرا ارائه نوادن  که در آ  یرک روش 
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را ارائرره  Multimooraیررل و تحل یررهه فرره براسررا  تجز

یاری چن  مع یریگیدروش توو نوادن . این روشو یک

را در حرل مسرهله  ییبات یو اثربخش ییکه کارآباا می

 ا بته در این مطا عه بررای جلراگیری از عر   کن .یفراهد م

 گیری درمراحل مختل  از تاابع عضایتیت درتوویدقطع

و روش حرال یرنبرا افازی مثلثی ارائه ا   اسرتااد  ار . 

هرا را در مر ل یتمحر ود یبر رارائه ا   در این مقا ه 

 یبنر و رتبره یرعبره تجو یازکن  مانن  نیم یجادا یابیارز

ی بره دسرت آمر   قبلری کره حرائز هابراسا  رتبه یینها

  .باااهویت می

 (23)و هوکرارا  Malindzakovaو 2108هوچنین درسال

با  ERP افزارنر انتخا   یبرا AHPروش  یسازیاد پبه 

پردا تنر . در ایرن  هامحافظت از داد  یارهایتاجه به مع

در  یاطالعرات یسرتدانتخا  س یارهایمع یلتحلمطا عه به 

پردا تره  AHPبا اسرتااد  از روش  ی یارکت تا  یک

بره  یازو نیاطالعات یستدانتخا  س یارهایبر مععالو  ا . 

تز   یرزن یانحورار یاطالعرات یهرایریمحافظت از دارا

و  ییاامل اناسا یاطالعات یهاییاست. حااظت از دارا

 یتیبه  طرات امن یان  طر با پ یارهایمع یلو تحل یهتجز

در حا یکه در مطا عه انتخا  ا   است. ین هایفرآ یبرا

ز  دهی معیارها استااد  ا  و مقایسرات و تنها از وحاضر

تاسرط متخوورا   0زوجی با استااد  از ج ول اروار  

 صارت پذیرفت.

ااد تا چن  روش برای ادامه این مطا عه پیشنهاد می

مختل  برای تاکیک بافرت تامراری از بافرت سرا د در 

دسرت آمر   برا اجرا اان  و نترایج بره مغز MRIتواویر 

ستخراش ا   در ا تیار متخووین استااد  از معیارهای ا

ها با یکر یگر مقایسره اران  و ایرن افزارنر قرار گیرد تا 

مقایسرره تاسررط متخووررین بررا نتررایج آمرراری از دقررت و 

 ها مارد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.صحت روش
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