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چکیذُ :هحهَالر دطٍغُّبی فٌبٍضاًِ ٍاثؿشگی قسیسی ثِ زاقشي فٌبٍضیّبی خسیس ٍ دیكطفشِ زاضز .یىی اظ ضاّجطزّبی اؾبؾی ثطای
سؿطیغ زض اخطای دطٍغُّبی ؾیؿشنّبی دیچیسُ ٍ وبّف ّعیٌِّبی آى ،اؾشفبزُ اظ قجىِ سأهیيوٌٌسگبى ثیطًٍی ثِ هٌظَض اوشؿبة
فٌبٍضی ّبی هَضز ًیبظ اؾز .سرهیم لبثلیز اعویٌبى یه هفَْم هْن اظ هٌْسؾی لبثلیز اعویٌبى اؾز؛ وِ زض فبظ عطاحی هفَْهی اًدبم
هی قَز .زض ایي دػٍّف سرهیم لبثلیز ا عویٌبى ثِ ظیطؾیؿشن ّبی یه هبَّاضُ هىؼجی ثب ّسف زؾشیبثی ثِ لبثلیز اعویٌبى 73زضنس؛
ثب اؾشفبزُ اظ سَؾؼِ ضٍـ اهىبى دصیطی ّسف ،اًدبم قسُ اؾز .ضٍـ اهىبىدصیطیّسف ثِػٌَاى یه ضٍـ وبضا زض هحبؾجِ سرهیم
لبثلیز اعویٌبى قٌبذشِ قسُ اؾز وِ قبهل چْبض فبوشَض ٍضٍزی هیثبقس؛ یىی اظ ایي فبوشَضّبی ٍضٍزی ،حبلز فٌبٍضی خسیس هی ثبقس؛
ّوچٌیي زض ّیچ وسام اظ دػٍّفّبی اًدبم قسُ زض حَظُ سرهیم لبثلیز اعویٌبى ضٍقی یبفز ًكس وِ لعٍم سَخِ ثِ هؼیبض
سأهیي وٌٌسگبى ضا زض هحبؾجِ فبوشَض فٌبٍضی هَضز ثحث لطاض زازُ ثبقس .اظ ایي ضٍ سوطوع هغبلؼِ حبضط ثط هحبؾجِ زلیك فبوشَض فٌبٍضی
خسیس هی ثبقس .ثِ هٌظَض ثطاٍضز ایي فبوشَض ،ثِ هفبّیوی سحز ػٌَاى اضظیبثی آهبزگی فٌبٍضی ٍ ؾغح سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ سأهیيوٌٌسگبى
دطزاذشِ قس ٍ هسلی ثِ هٌظَض سلفیك زٍ هفَْم شوط قسُ ،اضائِ گطزیس .زض دبیبى ؾِ هؼیبض زیگط ٍضٍزی ضٍـ اهىبىدصیطی ّسف هحبؾجِ
گطزیس ٍ سرهیم لبثلیز اعویٌبى اًدبم گطزیسً .شبیح ثسؾز آهسُ ًكبى هیزّس وِ سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثب ایي ضٍـ زلیكسط اؾز ٍ
ًیع ثِ قٌبؾبیی ظیطؾیؿشنّبی ثحطاًی ثِ لحبػ لعٍم سَخِ ثیكشط ثِ آىّب زض هطحلِ عطاحی ووه هیًوبیس.
ٍاشگاى کلیذی :هٌْسؾی ؾیؿشن ،هٌْسؾی لبثلیز اعویٌبى ،سرهیم لبثلیز اعویٌبى ،هحهَل دیچیسُ ،فٌبٍضی ،هبسطیؽ ؾبذشبض
عطاحی.
[ .]1سالـ ثكطیز زض فضب دیكطفز چكوگیطی زاقشِ ثِعَضی
وِ زض زِّّبی اذیط اؾشفبزُ اظ هبَّاضُّبی وَچه زض هساضّبی
ًعزیه ثِ ظهیي افعایف یبفشِ اؾز ٍ اهطٍظُ هبَّاضُّب ثب
هحوَلِّبی ػلوی ٍ وبضثطزّبی گًَبگَى زض هساضّبی هشفبٍر
لطاض گطفشِ ٍ ذسهبسی اظ لجیل درف نسا ٍ سهَیط ،هربثطار ٍ
ؾبیط هَاضز ،اضائِ هیزٌّس ]2[ .ذلك یه ؾیؿشن خسیس اظ یه

 -۰هقذهِ
ضًٍس سَؾؼِ ٍ گؿشطـ نٌبیغ دیكطفشِ زض ػهط حبضط ،ثب اًجَّی
اظ حدن سَلیسار نٌؼشی؛ ًیبظ ّط چِ ثیكشط ثِ اخطای ضٍـّبی
دیكگَیبًِ زض همبثلِ ثب ٍلَع ذطاثیّبی احشوبلی ضا آقىبض
هیؾبظز
سبضید زضیبفز1399/6/26:
زٍضُ  /10قوبضُ 2
نفحبر119-103 :

ایسُ ذبم فطایٌس دیچیسُای اؾز وِ سَؾؼِ ؾیؿشن)SDP(۰
ًبهیسُ هیقَز.

سبضید دصیطـ1399/09/08 :
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(Corresponding author) bostadi@modares.ac.ir،

چطذِ ػوط زاضای فبظّبی هرشلفی هیثبقس ٍ زض دبیبى ّط
فبظ،وٌشطل الظم نَضر هیگیطز .هدوَػِ اثعاض لبثلیز اعویٌبى ٍ
ثْجَز آى وِ زض عی چطذِ ػوط اؾشفبزُ هی گطزًس ثِ نَضر
ذالنِ زض قىل  1آٍضزُ قسُ اؾز [ّ .]3وبىعَضوِ هكبّسُ
هیقَز سرهیم لبثلیز اعویٌبى ضٍقی ثطهجٌبی لبثلیز
اعویٌبى زض فبظ عطاحی هفَْهی اؾز.

ضکل :۰اثعاض لبثلیز اعویٌبى زض چطذِ ػوط (وطثبؾیبى ٍ هحوسحؿٌی؛
)1398

سرهیم لبثلیز اعویٌبى یه هطحلِ ثحطاًی ٍ هْن زض فطایٌس
سَؾؼِ هحهَل ثطای سؼییي اّساف لبثلیز اعویٌبى ثب اخعای
اًفطازی [ ٍ ]4یه اثعاض سحلیلی هْن اؾز وِ هی سَاًس ثِ ثْجَز
لبثلیز اعویٌبى ؾیؿشن ووه وٌس []5؛ ٍ اغلت سَؾظ چٌسیي
سأهیيوٌٌسُ یب سین عطاحی سَؾؼِ زازُ هیقًَسّ .سف اظ
سرهیم لبثلیز اعویٌبى ًِ ،سٌْب ضؾیسى ثِ اّساف لبثلیز
اعویٌبى؛ ثلىِ یبفشي فطنزّبی ثْجَز ثط اؾبؼ دشبًؿیلّبی
ٍالؼی اؾز [ .]4اثشسا لبثلیز اعویٌبى ظیط ؾیؿشنّب یب سدْیعار
ذبل سرهیم زازُ قسُ ،سىویل هیقَز؛ ؾذؽ ول لبثلیز
اعویٌبى یه ؾیؿشن ذبل ،ثِزؾز هیآیس [.]6
ضٍیىطز انلی زض دػٍّفّبی سرهیم لبثلیز اعویٌبى حطوز
ثِ ؾوز حسالل ًوَزى ّعیٌِ اؾز .ایي هؿئلِ ثِ ٍیػُ ثطای
ؾیؿشنّبی هىبًیىی ،الىشطیىی ٍ ...هغطح اؾز [ّ .]7سف اظ
ایي ٍظیفِ دیفثیٌی لبثلیز اعویٌبى ؾیؿشن خْز
ثطآٍضزُؾبظی العاهبر لبثلیز اعویٌبى اؾز .دیفثیٌی لبثلیز
اعویٌبى ثبیس زض ّوبى هطحلِ اٍلیِ عطاحی آغبظ قسُ ٍ ّوعهبى
ثب دیكطفز ضًٍس عطاحی یب سغییط زازُّب ثِ ضٍظ قَز ٍ ًشبیح آى
ثِ نَضر ثبظذَضزّبی هسیطیشی ٍ ًیع ثطای عطاحبى ،ثِهٌظَض
ثطضؾی اهىبىدصیط ثَزى سَلیس هحهَل ٍ سساضوبر دكشیجبًی ،ثط
اؾبؼ العاهبر لبثلیز اعویٌبى هَضز اؾشفبزُ لطاض گیطًس [.]8
هٌظَض اظ سرهیم لبثلیز اعویٌبى حل ًبهؼبزلِ ظیط اؾز [.]9
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ثِعَضیوِ،

̂  :دبضاهشط لبثلیز اعویٌبى سرهیم یبفشِ ثِ  iاهیي ظیط
ؾیؿشن.
 :دبضاهشط لبثلیز اعویٌبى هغلَة ؾیؿشن.
ثِ عَض ولی فطایٌس سرهیم لبثلیز اعویٌبى یه سمطیت اؾز ٍ
دبضاهشطّبی لبثلیز اعویٌبى سرهیم یبفشِ ثِ ّط ظیطهدوَػِ
ثبیس ثِػٌَاى ضٌّوَز 2زض فطایٌس اهىبىؾٌدی عطاحی هَضز
اؾشفبزُ لطاض گیطز .اگط دبضاهشط لبثلیز اعویٌبى سرهیمیبفشِ ثِ
یه ظیط هدوَػِ ذبل ثب اؾشفبزُ اظ فٌبٍضی ٍ اهىبًبر هَخَز
لبثل زؾشطؾی ًجبقس ،ؾیؿشن عطاحی قسُ ثبیس انالح قسُ ٍ
هدسزا فطایٌس سرهیم لبثلیز اعویٌبى اًدبم گیطز .ایي ؾیىل
سب ظهبًی وِ دبضاهشطّبی سرهیمیبفشِ ّن العاهبر لبثلیز
اعویٌبى ضا ثطآٍضزُ وطزُ ٍ ّن ثب اهىبًبر فٌی هَخَز لبثل
زؾشطؾی ثبقس ،ازاهِ دیسا هیوٌس [.]9
ثِ عَض ولی ّسف اظ سرهیم لبثلیز اعویٌبى ایي اؾز وِ زض
دبیبى فبظ عطاحی هفَْهی ثساًین؛ آیب ثب سَاًوٌسیّبی هَخَز زض
زؾز ،اهىبى ؾبذز ٍ ًْبیی قسى چٌیي هحهَلی ثب العاهبر
هَضز ًظط ٍخَز زاضز یب ذیط؟ عی هطٍض دیكیٌِ دػٍّف،
هغبلؼِای یبفز ًكس وِ اضسجبط سأهیيوٌٌسگبى ٍ هؿئلِ
سرهیم لبثلیز اعویٌبى ضا هَضز ثطضؾی لطاضزازُ ثبقس؛ لصا
سَخِ ثِ اّویز سأهیيوٌٌسگبى لغؼبر زض هطحلِ عطاحی
هٌْسؾی ٍ ؾبذز ،ثِ زلیل ًیبظ ثِ ویفیز لغؼبر هَضز اؾشفبزُ،
اهطی ضطٍضی اؾز .زض ایي دػٍّف اضسجبط ثیي هؿئلِ سرهیم
ٍ سأهیيوٌٌسگبى لغؼبر ،زض ًظط گطفشِ قسُ اؾز؛ وِ هٌدط ثِ
اضائِ ؾٌدِای ٍالؼیسط ثِهٌظَض سرهیم لبثلیز اعویٌبى
هیقَز.

-۰-۲-۲رٍشFOO
ضٍـّبی ظیبزی ثطای سرهیم لبثلیز اعویٌبى زض ازثیبر
هؼطفی قسُ اؾز؛ وِ ایي ضٍـّبّ ،ط وسام ًمبط لَر ٍ ضؼفی
زاضًس؛ ّوچٌیي ًمبط ضؼف زض اوثط ضٍـّبی هَخَز ،ثِ ًجَز
اضسجبط ّسفوٌس ٍ هؤثط ثب عطاحی ؾیؿشنّبی هٌْسؾی ثط
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زّرا جوالی ،هْذی کرباسیاى ٍ کرین آتطگر

هیگطزز [ .]5ثطای ضفغ ایي هكىل ٍ ػولیبسی وطزى سرهیم
لبثلیز اعویٌبى ٍ اضسجبط هؤثط ثیي عطاحی ٍ سرهیم
ؾیؿشنّبی دیچیسُ ،اظ ضٍـ  FOOثِػٌَاى یه ضٍـ وبضآهس
زض حَظُ هحهَالر دیچیسُ ثِ خْز هجٌبی ضٍـ دػٍّف حبضط
اؾشفبزُ هیقَز؛ ّوچٌیي ایي ضٍـ ثطای سوبم هٌْسؾبى عطاح
لبثل فْن اؾز وِ ایي اهط ثبػث زضن هكشطوی اظ هجحث
هٌْسؾی لبثلیز اعویٌبى ثیي ّوِ هٌْسؾبى هیقَز ٍ ایي ذَز
ثبػث ثْجَز عطاحیّب زض هطحلِ ثؼسی هیقَز [ .]1ثب
 ،فبوشَض سرهیم ظیطؾیؿشن ثِ نَضر
ثِوبضگیطی ضٍـ
سبثؼی اظ ًطخ اؾوی اظ ؾیؿشنّب ثِ نَضر ظیط هحبؾجِ هیقَز:
دیچیسگی  3( )،حبلز سىٌَلَغی خسیس ) ( ، 4ظهبى اخطا) (ٍ 5
هحیظ) (ّ .6ط وسام اظ ًطخ ّب هجشٌی ثط همیبؼ  1سب  ٍ 10ثِ
ٍؾیلِ عطاحی هٌْسؾی ٍ سَافكّبی سرههی ،سرویي ظزُ
هیقَز؛ ؾذؽ زض ّن ضطة هیقًَس .ثٌب ثط ایي زض هحهَل
ًْبییً ،شیدِ همساضی ثیي  1سب  10000اؾز .ثطای فبوشَض
ووشطیي ٍ ثیكشطیي دیچیسگی ؾیؿشن ثِ سطسیت هیسَاًس 10 ٍ 1
ثبقس .ثطای فبوشَض  Sووشطیي سَؾؼِ ثب همساض  ٍ 10ثیكشطیي
سَؾؼِ ثب همساضً 1كبى زازُ هیقَز؛ ثطای فبوشَض ػبهل ادطاسَض
ثطای ول ظهبى هأهَضیز ثب همساض  ٍ 10ػبهل ادطاسَض زض ووشطیي
عَل ظهبى ثب همساض  ٍ 1ثطای فبوشَض  Eػَاهل هَضز اًشظبض خْز
آظهَىّبی ذكي ٍ هحیظّبی ذیلی ؾرز زض عَل
ػولیبراقبى ثب همساض  ٍ 10اًشظبض آىّب خْز ضٍیبضٍیی ثب
ووشطیي ؾرشی هحیغی ،ثب همساض  1ػسزگصاضی هیقَز .اگط یه
ؾیؿشن اظ سطویت ظیطؾیؿشن ثبقس ٍ ً λsطخ قىؿز ؾیؿشن،
اهیي
Tعَل ػوط ٍ ً λkطخ قىؿز سرهیم ثطای
ًطخ ٍظى
دیچیسگی اهیي ظیطؾیؿشن ٍ
ظیطؾیؿشن،
اهیي ظیطؾیؿشن ثبقس ،سرهیم ٍظى ثِ ٍؾیلِ
ثطای
فطهَلّبی ظیط اؾز [.]6
(ضاثغِ)1
(ضاثغِ)2
(ضاثغِ)3
(ضاثغِ)4

̅̅̅
́

̅̅̅

∑

(ضاثغِ)5
R*k= (R*)c
)R*=Π(R*k

(ضاثغِ)6
(ضاثغِ)7

-۰-۲-۹سطح آهادگی فٌاٍراًِ تأهیيکٌٌذگاى
یىی اظ هَضَػبر انلی ٍ هحَضی زض فطایٌس سَؾؼِ هحهَالر
دیچیسُ ،اضظیبثی ثلَؽ فٌبٍضیّبی هَضز اؾشفبزُ زض ثطًبهِ سَؾؼِ
اؾز .ػوَهبً ،یه فٌبٍضی ٌّگبهی ضقس یبفشِ سلمی هیقَز وِ
زض یه ًوًَِ هٌْسؾی ثِ وبض گطفشِ قسُ ثبقس ٍ زض هحیظ
ػولیبسی یب قجِ ػولیبسی آظهبیف ٍ سَاًوٌسی ذَز ضا ثطای وبضثطز
هَضز ًظط ،اثجبر وطزُ ثبقس .ایي هَضَع ایدبز هؼیبضی ثطای
اًساظُگیطی حس ثلَؽ یه فٌبٍضی ضا ،ضطٍضی هیوٌس.

-۰-۲-۹-۰بلَغ فٌی یک فٌاٍری
یه فٌبٍضی ثبیس ثِ یه ًیبظ دبؾد زّس .ثلَؽ فٌبٍضی ػجبضر اؾز
اظ« :اؾشفبزُ هَفمیزآهیع یه فٌبٍضی زض یه هحهَل؛ یب فطایٌس
ٍ یب سجسیل قسى ثِ یه ؾیؿشن یب هحهَل هَفك» .اضظیبثی
آهبزگی فٌبٍضی ( ،)TRAیه اضظیبثی ثلَؽ فٌبضٍی اؾز؛ وِ عی
سَؾؼِ فٌبٍضیّبی خسیسً ،ظبضر فٌی ثط دطٍغُّبی ثطٍىؾذبضی
قسُ سَؾؼِ فٌبٍضی ٍ سحَیلگیطی فٌی آىّب اًدبم هیگطزز []5
ٍ [.]10
سطح آهادگی فٌاٍری ()TRL
اثعاض ؾغَح آهبزگی فٌبٍضی ( )TRLثطای اٍلیي ثبض زض زِّ 80
هیالزی سَؾظ ؾبظهبى ًبؾب 7هغطح قس .سؼبضیف اٍلیِ قبهل
ّفز ؾغح ثَز .زض ؾبل 1995هیالزی هٌىیٌع ،8ایي ؾغَح ضا
سب ًِ ؾغح افعایف زاز .اظ آى ؾبل ثِ ثؼس ؾبظهبى ًبؾب اظ ایي
اثعاض زض اضظیبثی ؾغح آهبزگی ٍ ثلَؽ فٌبٍضیّب زض ثطًبهِّبی
سَؾؼِ فٌبٍضی ذَز هغبثك قىل  2اؾشفبزُ ًوَز [.]11
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 سطح آهادگی ادغام()IRL

قىل :2ؾغَح آهبزگی فٌبٍضی اضائِ قسُ سَؾظ ًبؾب(فَالزی؛.)1395

زض ؾبل 1999هیالزی ؾبظهبى حؿبثطؾی ول آهطیىب)،9(GAO
ثطضؾی گؿشطزُای زض ذهَل اؾشفبزُ اظ ایي اثعاض زض عطحّبی
سحمیمبسی زفبػی اًدبم زاز ٍ زض ًْبیز ثِ ٍظاضر زفبع
آهطیىب )DoD(10دیكٌْبز وطز؛ سب اظ ایي اثعاض زض اضظیبثی ثلَؽ
فٌبٍضیّبی زفبػی ،اؾشفبزُ قَز .زض زِّ  2000هیالزی همیبؼ
 TRLزض ثطًبهِ ّبی فضبیی زض هٌبعك زیگط قبهل اضٍدب ٍ غادي؛
هَضز اؾشفبزُ لطاضگطفز .زضؾبل  2013ایعٍ اؾشبًساض«سؼطیف
ؾغَح آهبزگی فٌبٍضی ( )TRLزض ؾیؿشنّبی فضبیی ٍ
هؼیبضّبی اضظیبثی آىّب» ضا هٌشكط وطز .ایي اؾشبًساضز سَؾظ
ؾبظهبى ّوىبضی اضٍدب ثطای اؾشبًساضزؾبظی )ECSS(11زض ؾبل
 ٍ 2017زضؾغح ثیي الوللی سَؾظ اػضبی وویشِ ثیيالوللی
اؾشبًساضزؾبظی  )ISO(12هغطح قس [ .]12زض ؾبل 2002
هیــالزی ٍیلیــبم ًَلــز 13زض ًیــطٍی َّایــی آهطیــىب
ًطمافعاضی ضا سحــز ػٌــَاى هحبؾــجِگط ؾــغَح آهبزگــی
فٌــبٍضی سَؾــؼِ زاز .ؾــغَح آهبزگــی فٌــبٍضی زض ٍظاضر
زفــبع اًگلؿــشبى ًیع ثطای اٍلیيثــبض ثِػٌَاى اثــعاضی ثــطای
هسیطیــز ضیؿــه فٌــبٍضی ثــِ وبض گطفشــِقس [.]5
ثبسَخِ ثِ سدطثیبر وكَضّبی زیگط زض ظهیٌِ اضظیبثی ؾغح ثلَؽ
فٌبٍضی ،اثعاض TRLثِ ٍیػُ زض ؾبظهبىّبیی وِ زاضای هحهَالر
ؾیؿشوی دیچیسُ ّؿشٌس؛ اظ لجیل ًبؾب یب نٌبیغ زفبػی
وكَضّبیی هبًٌس اًگلؿشبى ٍ وبًبزا ،هَضز الجبل ٍ اؾشفبزُ
گؿشطزُ ،لطاض گطفشِ اؾز [.]13

دؽ اظ ؾبل 2002هیالزی هدوَػِای اظ ًگطاًیّب ٌّگبهی وِ
 TRLاظ یه سىٌَلَغی هٌفطز فطاسط هیضٍزً ،یبظهٌس سؼبهالر
دیچیسُ سىٌَلَغیّب اؾز ٍ قبهل فؼل ٍ اًفؼبالر هشمبثل ثیي
فٌبٍضیّبی چٌسگبًِ ثبقس؛ ثٍِخَزآهس [ .]14هؼطفی هفَْم
ؾغح آهبزگی ازغبم ثب ایي ٍالؼیز لبثل سَخیِ اؾز وِ ػسم
هَفمیز ثؿیبضی اظ ؾیؿشنّبی فضبیی ثِ ازغبم اخعاء آى هطثَط
هیقَز []12؛ ّوچٌیــي ثــب سَخــِ ثــِ ایيوِ زض یــه
هحیــظ ػولیبســی هالحظــبر هطثــَط ثــِ هدشوغ ؾــبظی،
ثــب ّــن وبضوــطزى ٍ دكــشیجبًی زضثــبضُ فٌبٍضیّــبی
ظیطهدوَػــِ یــه ؾــیؿشن اّویــز ظیــبزی زاضز؛ ًــگبُ
سه ثؼــسی فٌــبٍضی (ثــسٍى زض ًظــط گطفشــي خبیــگبُ آى
زض یــه ؾیؿشن دیچیــسُ) ،لبثــل سَخیــِ ًیؿــز .ثط
ّویــي اؾــبؼ ،هفْــَم ؾــغَح آهبزگــی ازغبم ٍ ؾغح
آهبزگی ؾیؿــشن هغــطح قــس [ .]14ثِهٌظَض اًساظُگیطی
ؾغح آهبزگی ازغبمً ،یبظهٌس قبذهی ّؿشین وِ ًِسٌْب
ذهَنیبر ولی ازغبم هبًٌس ضاثظّب؛ ثلىِ ؾبظگبضی لبثلیز
اعویٌبى ٍ ویفیز ػولىطز ضا زض ٌّگبم ازغبم چٌس لغؼِ زض ًظط
ثگیطز [ .]15زض ؾبل  2013یبؾطی زض همبلِ ذَز ،سؼطیف
هؤؾؿِ ًفز آهطیىب )API(۰1اظ  IRLضا زض ّكز ؾغح اضائِ
ًوَز [.]16
 سطح آهادگی سیستن
زٍ همیبؼ  ،SRL ٍ TRLزضن هب ضا اظ ؾغح ثلَؽ فٌبٍضی
ؾیؿشن افعایف هیزٌّس؛ اهب ًیبظهٌس همیبؾی ّؿشین وِ ثشَاًین
ثب سطویت زٍ هؼیبض گفشِ قسُ ،ؾغح آهبزگی ؾیؿشن ضا ثؿٌدین.
قبذم  SRLثِػٌَاى سبثؼی اظ ّTRLبی فطزی زض یه
ؾیؿشن ٍ ًمبط ازغبم ثؼسی آىّب ثب ؾبیط فٌبٍضیّب ،عطاحی قسُ
اؾز .ایي قبذم سَؾظ  DODثِ ٍؾیلِ دٌح ؾغح هؼطفی
قسُاًس [ .]17یبؾطی زض همبلِ ذَز ،همیبؼ ّكز ؾغحی اضائِ
قسُ سَؾظ  APIضا اضائِ زاز [ .]16زض قىل ( )3اضسجبط ثیي ؾِ
هفَْم یبز قسُ؛ ًوبیف زازُ قسُ اؾز.
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ثلَن زیبگطام یه ؾیؿشن ؾبزُ هشكىل اظ ّفز هؤلفِ ضا وِ زض
یه فبظ ثْجَز اظ سَؾؼِ ثِ زٍ هبغٍل گطٍُثٌسی قسُاًس ضا ًكبى
هیزّس .ثطای ًوَزاض ثلَن زیبگطام قىل ( )4یه هبسطیؽ
 DSMسطؾین هیقَز (خسٍل.)1
ّ TRLط هؤلفِ زض یه ؾشَى زض ؾوز چخ اخعاء ًكبى زازُ
قسُ اؾز ٍ اػساز زاذل هبسطیؽ ٍ اعطاف لغط انلی IRL
اضسجبط اخعاء ثب یىسیگط اؾز [.]18

ضکل :۹اضسجبط ثیي .]14[ ،SRL ٍ IRL ،TRL
 -۹-۹-۲-۰هاتریس ساختار طراحی()DSM
هبسطیؽؾبذشبضعطاحی یه هسل سجبزل اعالػبر اؾز وِ
سؼبهالر ٍ فؼل ٍ اًفؼبالر ثیي ػٌبنط یه ؾیؿشن سدعیِ قسُ یب
هحهَل ضا ًوبیف هیزّسّ .سف اظ ً DSMوبیف ؾبذشبض
هؼوبضی یب عطاحی یه ؾیؿشن اؾز .زض ایي دػٍّف اظ DSM
ثِػٌَاى اثعاضی ثطای سؼییي ضٍاثظ ثیي هبغٍلّبی ؾیؿشن،
اؾشفبزُ هیقَز.

-۰-۲-۹-1تخویي SRL
دؽ اظ اًدبم گبمّبی ثبال ،ثب ثْطُگیطی اظ هؼبزالر هطثَط ثِ
ضٍـ هیبًگیي ذغب وِ ضٍـ هَضز اؾشفبزُ ایي دػٍّف اؾز ،ثِ
ثطآٍضز  SRLدطزاذشِ هیقَز .الظم ثِ شوط اؾز وِ حطٍف
ثیبًگط لغؼبر هیثبقس ٍ هبغٍلّب ثب زٍ ضًگ هرشلف ًكبى زازُ
قسُاًس؛ ّوچٌیي اػساز زض خسٍل ثیبًگط ؾغح آهبزگی ازغبم ثیي
لغؼبر ،هیثبقس .الظم ثِ شوط اؾز وِ زض ؾشَى آذط خسٍل ()1
ؾغح آهبزگی ازغبم ثیي ّط هبغٍل ثب هحیظ دیطاهَى ًوبیف زازُ
قسُ اؾز.

-۰-۲-۹-1تخصیص IRL ٍ TRL

ایي هطحلِ دؽ اظ ضؾن هبسطیؽ ؾبذشبض عطاحی ٍ ذَقِثٌسی
اخعاء ٍ هبغٍلّب سَؾظ وبضقٌبؾبى نَضر هیگیطز .قىل ()4
خسٍل  DSM :1هطثَط ثِ ؾیؿشن ًكبى زازُ قسُ زض قىل ( ،)4ثِ
ّوطاُ  ٍ TRLؾغح آهبزگی ازغبم(ّ )IRLط وسام اظ اخعاء ثب یىسیگط.

 -1-۹-۲-۰سٌجص تَاًوٌذی فٌاٍراًِ در سطح
سازهاًی

ضکل :1هثبلی اظ یه ًوَزاض ثلَوی هشكىل اظ زٍ هبغٍل ٍ ّفز هَلفِ.
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ضٍـ ؾغَح آهبزگی فٌبٍضی نطفبً فطایٌس ذلك یه فٌبٍضی
ذبل ضا هَضز ثطضؾی لطاض هیزّس؛ سب ٍضؼیز فٌبٍضاًِ یه
ؾبظهبى .ثِ ّویي زلیل هیثبیؿز ضٍـّبیی ثِهٌظَض ؾٌدف
ٍضؼیز فٌبٍضاًِ زض ؾغح ؾبظهبى ،هَضز ثطضؾی لطاض گیطًس .زض
ایي دػٍّف اظ الگَی قطیف ثِ ایي هٌظَض اؾشفبزُ قسُ اؾز.
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ثطایي اؾبؼ ،الگَی چْبض ٍخْی اظ فٌبٍضی اضائِ هیقَز .هغبثك
ایي الگَ ،فٌبٍضی ثب خوغآهسى فيافعاض ،اًؿبىافعاض ،اعالػبرافعاض
ٍ ؾبظهبىافعاض ثِ ؾبهبى هیضؾس.

 -۹پیطیٌِ پصٍّص
دیكیٌِ دػٍّف زض ایي سحمیك زض زٍ ثرف سرهیم لبثلیز
اعویٌبى ٍ ؾغح آهبزگی فٌبٍضی ،اضائِ قسُ اؾز.

-۹-۰پیطیٌِ پصٍّص تخصیص قابلیت اطویٌاى
قْبئمی ٍ ّوىبضاى زض دػٍّكی ثب ػٌَاى"عطاحی الگَیی ثطای
سرویي لبثلیز اعویٌبى هبَّاضُ ثط ثِ ضٍـ قجىِّبی ثیعیي"
الگَیی ثطای سرویي لبثلیز اعویٌبى ؾبظُ هبَّاضُثط ،ثِ ضٍـ
قجىِّبی ثیعیي اضائِ زازًس .آىّب اثشسا زضذز ذغبی هطثَط ثِ
قىؿز ؾبظُ یه هبَّاضُ ثط ؾَذز هبیغ ضا عطاحی ٍ ؾذؽ ثِ
قجىِ ثیعیي سجسیل ًوَزًس .زض ًْبیز ثب اؾشفبزُ اظ ًظطار
ذجطگبى ؾیؿشن ٍ سرویي دبضاهشطّبی قطعی هسل ،ثب اؾشفبزُ اظ
ظًدیطُ هبضوَف-هًَز وبضلَ ،لبثلیز اعویٌبى وبضوطز نحیح
ؾبظُای یه هبَّاضُ ثط ضا سرویي ظزًس .زض ایي ضٍـ ثب زاقشي
زضذز ذغبی یه ؾیؿشن ثِ ضاحشی هیسَاى قجىِ ثیعیي هؼبزل
ضا عطاحی ٍ ؾذؽ لبثلیز اعویٌبى ؾیؿشن ضا ثِؾبزگی
دیفثیٌی ًوَز [.]19
هیطقوؽ ٍ ّوىبضاى زض سحمیمی ثب ػٌَاى"سرهیم لبثلیز
اعویٌبى ظیطؾبهبًِّبی هبَّاضُثط ثب سحلیل ؾلؿلِ هطاسجی زضفبظ
عطاحی هفَْهی"،هشسٍلَغی خسیسی ضا ثطای سرهیم لبثلیز
اعویٌبى ثِ ظیطؾیؿشنّبی هبَّاضُ ثط ،اضائِ زازًس .زض ایي ضٍـ،
چْبض فبوشَض دیچیسگی ،سىٌَلَغی ،ظهبى ػولیبر ٍ ّعیٌِ زض ًظط
گطفشِقسُاؾز .هعیز اؾشفبزُ اظ ایي ضٍـ سرهیم لبثلیز
اعویٌبى ظیطؾیؿشنّبی هبَّاضُثط زض فبظ عطاحی هفَْهی ،ضوي
زض ًظط گطفشي ؾبظگبضی ظیطؾیؿشنّب اؾز [.]2
هشبؼ ۰1زض همبلِای ثب ػٌَاى"سرهیم لبثلیز اعویٌبى ٍ
ثْیٌِؾبظی آى زض ؾیؿشنّبی دیچیسُ" ،هسلی ضا ثِ هٌظَض
سرهیم لبثلیز اعویٌبى اضائِ هیزّس .ایي هسل قبهل زٍ ثرف
اؾز .ثرف اٍل یه فطهَل ثٌسی ثطًبهِضیعی غیطذغی ثطای
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هؿئلِ سرهیم اؾز؛ ثرف زٍم یه فطهَل سبثغ ّعیٌِ اؾز
وِ زض الگَضیشن ثطًبهِضیعی غیط ذغی هَضز اؾشفبزُ لطاض
هیگیطز .یه ضفشبض ولی اظ ّعیٌِ ثِػٌَاى سبثؼی اظ لبثلیز
اعویٌبى خعء فطو قسُ اؾز؛ ؾذؽ ّعیٌِ ؾیؿشن ثب حل
وطزى یه لبثلیز اعویٌبى خعء ثْیٌِ ،وویٌِ هیقَز .دؽ اظ
سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثطای ّط خعء هیسَاى سهوین گطفز
وِ آیب ایي لبثلیز اعویٌبى ضا ثب ذغبی ون هیسَاى ثِزؾز آٍضز
یب ذیط .ایي هسل ثؿیبض اًؼغبفدصیط ثَزُ ٍ زض ًْبیز هسل
اضائِقسُ سَؾظ یه ثطًبهِ ضایبًِای سَؾؼِ زازُ قسُ اؾز [.]20
دٌگ ٍ ّوىبضاى16زض دػٍّكی ثب ػٌَاى"یه ضٍـ سرهیم
لبثلیز اعویٌبى ثب ضٍیىطز  AHPثطای ؾیؿشنّبی دیچیسُ"،
یه ضٍـ سرهیم لبثلیز اعویٌبى ضا ثب اؾشفبزُ اظ  ،AHPاضائِ
هیزّس ٍ اًسیكِّبی انلی ٍ ضٍیِّبی ایي ضٍـ ضا قطح زازُ
اؾز؛ ؾذؽ زض یه هثبل وبضثطزی آى ضا ثِوبض ثطزُ اؾز [.]21
فبثیَ ٍ ّوىبضاى )2010( 17زض همبلِای ثب ػٌَاى"دیكٌْبز یه
ضٍـ خسیس سرهیم لبثلیز اعویٌبى :ضٍـ یىذبضچِ ػَاهل"
ضٍیِّب ٍ سىٌیهّبی انلی سرهیم لبثلیز اعویٌبى ضا هَضز
ثطضؾی لطاض زازُاًس ٍ ثب اؾشفبزُ اظ ضٍـّبی قٌبذشِقسُ ضٍـ
خسیسی ثب ضٍیىطز یىذبضچِؾبظی ػَاهل هؤثط وِ سؼییيوٌٌسُ
هحسٍزیزّبی ظیطؾیؿشنّب ثطای سرهیم لبثلیز اعویٌبى
اؾز؛ ضا اضائِ هیزٌّس .ایي یه ضٍـ دیكٌْبزی هٌغمی ثطای
سدعیِ ٍ سحلیل ؾیؿشنّبی دیچیسُ زض عَل هطحلِ دیف
عطاحی هیثبقس [.]22
18
وی یًَگ هی اٌ ویوب ٍ ّوىبضاى زض دػٍّكی ثب ػٌَاى"ٍظى
سرهیم لبثلیز اعویٌبى خسیس ثطای وبّف ٍلَع اثطار قىؿز
قسیس" ،ضٍقی خسیس ضا ثطای سرهیم لبثلیز اعویٌبى زض
ؾیؿشن ثحطاًی ،ثب زضًظطگطفشي سأثیط قىؿز اضائِ زازًس [.]23
دطاوبـ ٍ غاًگ ۰۱زض سحمیمی ثب ػٌَاى"یه ضٍـ سرهیم
لبثلیز اعویٌبى ػولی ثب سَخِ ثِ ػَاهل اًشمبزی انالحقسُ"
ضٍقی ثِ هٌظَض ثْطُگیطی هؤثط اظ دشبًؿیل ثْجَز ٍ سأثیط
سالـّبی ثْجَز ثط اثطار ذطاثی ٍظىّبی سرهیهی ضا ثب ضٍیىطز
خسیسی هحبؾجِ هیًوبیٌس ٍ هحسٍزیزّبی ضٍیىطزّبی هَخَز
ضا هَضز ثطضؾی لطاض هیزٌّس ٍ یه هؼیبض انالح قسُ ثطای
هحبؾجِ ٍظىّبی سرهیهی اضائِ هیزٌّس .زض ًْبیز
16
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زّرا جوالی ،هْذی کرباسیاى ٍ کرین آتطگر

اػشجبض ؾٌدی ضٍیىطز دیكٌْبزی ثب اؾشفبزُ اظ یه هغبلؼِ هَضزی
اًدبم قسُ اؾز [.]4

-۰-۹-۲پیطیٌِ پصٍّص سطح آهادگی فٌاٍری
ًمیظازُ زض دػٍّكی سحز ػٌَاى"هسل اضسمبی فٌبٍضاًِ زض ثرف
ًبٍثطی الىشطًٍیه ایطاى" ،ضوي ثیبى اّویز نٌؼز َّایی،
ثرف ًبٍثطی الىشطًٍیه ضا زض خبیگبُ ٍیػُ ایي نٌؼز لطاض
هیزّس .زض ایي سحمیك ضٍقی سطویجی سجییٌی ،اؾشفبزُ قسُ
اؾز؛ سب الگَیی خبهغ خْز اضسمبی سَاًوٌسی فٌبٍضی زض
ثٌگبُّبی ثرف ًبٍثطی الىشطًٍیه ثِػٌَاى یىی اظ حَظُّبی
فٌبٍضیّبی ثطسط ٍ دیچیسُ زض ایطاى اضائِ قَزً .شبیح ثِزؾزآهسُ
ًكبى هیزّس وِ اضسمبی سَاًوٌسی فٌبٍضاًٍِ ،اثؿشِ ثِ اضسمبی
لبثلیزّبی زضّنسٌیسُای سحز ػٌَاى سَاًوٌسیّبی دَیب اؾز
[.]24
فطلبًی ٍ یبٍضظازُ زض دػٍّكی سحز ػٌَاى"ضٍـ سرویي ظهبًی
دطٍغُّبی فضبیی سب فبظ عطاحی ثب سأویس ثط ؾغَح آهبزگی
سىٌَلَغی( ،")TRLاظ ًظط سئَضی ٍ ػولی ثِ ثطضؾی ضیؿه
ظهبىثٌسی دطٍغُّبی ثب سىٌَلَغی ثبال ٍ اسربش ضٍـّبی وبّف
آىّب ثب زض ًظط گطفشي ػَاهل سأثیطگصاض ثط ظهبى اًدبم دطٍغُّب
دطزاذشِ اؾز .زض ایي سحمیك هسلی احشوبلی خْز سرویي ظهبى
عطاحی یه ؾیؿشن فضبیی اضائِ قسُ اؾز وِ قبهل ظهبى
سرویي اًدبم دطٍغُ ولیِ ظیطؾیؿشنّبی یه هبَّاضُ سب فبظ
عطاحی ٍ سحمیمبسی ثب سَخِ ثِ ؾغح آهبزگی سىٌَلَغی زض ؾغح
وكَض ،هیثبقسً .شبیح ًكبى زازُ اؾز وِ ضیؿه ظهبىثٌسی
دطٍغُّب ثِ قسر سحز سأثیط وبّف ؾغح آهبزگی سىٌَلَغی ٍ
افعایف هحوَلِّبی فضبیی هیثبقس [.]25
خؼفطی ذبًكیط ٍ ّوىبضاى زض دػٍّكی ثب ػٌَاى"قٌبؾبیی
ؾغَح آهبزگی فٌبٍضی ( )TRLثط اؾبؼ هؿشٌسار فٌی" ،ثِ
اضائِ چبضچَة ٍ هؼیبضی ثطای قٌبؾبیی ٍ اثجبر ؾغح آهبزگی
فٌبٍضی ثطٍىؾذبضی قسُ هیدطزاظز .زض ایي سحمیك اظ سدطثیبر
هشرههبى زفشط عطاحی هطسجظ ثب عطاحی ٍ سَؾؼِ ؾیؿشنّبی
دیچیسُ ٍ ّوچٌیي سؼبضیف هَخَز زض ظهیٌِ ؾغح ثلَؽ فٌبٍضی ٍ
ّوچٌیي زیسگبُ هٌْسؾی ؾیؿشن ،اؾشفبزُ قسُ اؾز [.]13
هحوس خَاز اضقبزی زض دػٍّكی سحز ػٌَاى "ثْجَز فطایٌسّبی
اضظیبثی ؾغَح آهبزگی فٌبٍضی ( )TRLزض دطٍغُّبی فٌبٍضاًِ:
یه هغبلؼِ هَضزی" ،زض لبلت یه هغبلؼِ هَضزی ثِ قٌبؾبیی
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چبلفّبی فطایٌسّبی هطثَط ثِ اضظیبثی TRLزض دطٍغُّبی
فٌبٍضی دطزاذشِ اؾز .زض ایي دػٍّف ،ثط دبیِ هشسٍلَغیّبی
قٌبذشِ قسُ ثْجَز فطایٌسی ،چبلفّب ٍ هكىالر ایي فطایٌسّب
قٌبؾبیی قسُ ٍ ضاّىبضّبی ثْجَز ایي فطایٌسّب اضائِ قسُ اؾز.
سَؾؼِ ضاّىبضّبی هسیطیز ضیؿه دطٍغُ زض ظهبى سؼییي هحسٍزُ
دطٍغُ ّبی فٌبٍضیَّ ،قوٌسؾبظی اخطای ایي فطایٌسّب ٍ ثِ ٍیػُ
اؾشفبزُ اظ سىٌیهّبی  BPMSاظ هْنسطیي ضاّىبضّبی
دیكٌْبزی زض خْز سَؾؼِ فطایٌسّبی اضظیبثی ؾغح TRL
قٌبذشِ قس [.]26
ؾَظض ٍهبضوع

۲۱

زض سحمیمی ثب ػٌَاى"هفَْم ؾغح آهبزگی

ؾیؿشن" ،اثعاض  TRLثطای اضظیبثی ؾغح فٌبٍضی ضا وبضا ًساًؿز
ٍ زٍ هفَْم ؾغح آهبزگی ازغبم ( ٍ )IRLؾغح آهبزگی ؾیؿشن
( )STLضا هؼطفی ًوَز ٍ آىّب ضا ثطای اضظیبثی ؾغح فٌبٍضی
ضطٍضی زاًؿز [.]14
ؾَظض ٍ ّوىبضاى ۲۰زض سحمیمی ثب ػٌَاى"اًساظُگیطی ثلَؽ ازغبم:
سَؾؼِ ؾغح آهبزگی ازغبم" ،ثطای ثْیٌِؾبظی فطایٌس
یىذبضچِؾبظی ؾیؿشنّبی دیچیسُ ،یه چبضچَة ثطای
اًساظُگیطی آى اضائِ زازُاًس [.]27
فلخ ٍ فطًح ۲۲زض دػٍّكی ثب ػٌَاى "قفبفؾبظی ثلَؽ ؾیؿشن،
آهبزگی ؾیؿشن ٍ آهبزگی سَاًبیی اظ عطیك یه هغبلؼِ هَضزی"،
هفبّین ولیسی ثلَؽ ؾیؿشن ،آهبزگی ؾیؿشن ٍ آهبزگی سَاًبیی ٍ
سؼبضیف آىّب ضا انالح ًوَزُاًسًَ .یؿٌسگبى ثب سدعیِ ٍ سحلیل
ؾِ دطٍغُ زفبػی دطفطٍـ ثِػٌَاى هغبلؼبر هَضزی ثِ ایي هْن
زؾزیبفشِاًس [.]28
ضایَ ٍ ثبیئَى

۲۹

زض دػٍّكی سحز ػٌَاى"ضٍـ اضظیبثی ؾغح

سىٌَلَغی ثب اؾشفبزُ اظ هٌحٌی ضقس آى" ،ثب اؾشفبزُ اظ ضٍـ
زلفی ٍ ّوچٌیي وبضثطز هسل گَضزٍى ٍ هبًؿَى ،ثِ ؾٌدف
ؾغح فٌبٍضی زض وكَض وطُخٌَثی ٍ همبیؿِ آى ثب وكَضّبی
ثطسط دطزاذشِاًس .آىّب ًكبى هیزٌّس؛ وِ ٍضؼیز وطُخٌَثی زض
هٌحٌی ضقس فٌبٍضی زض ودب لطاض زاضز ٍ ّوچٌیي فبنلِ ظهبًی ٍ
فٌبٍضاًِ آى ثب وكَضّبی ثطسطی (اظ لحبػ فٌبٍضی)؛ چَى غادي ٍ
آهطیىب زض چِ حس اؾز [.]29
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ظًلی ۲1زض همبلِ ذَز ثب ػٌَاى" سىٌَلَغی ثبال ٍ هَاًغ ًَآٍضی :اظ
خْبًی قسى ثِ ؾوز ثَهیؾبظی" ،ثِ هٌظَض ؾٌدف ؾغح
فٌبٍضی زض ؾغح ؾبظهبًی ،فٌبٍضی ضا ثِ اثؼبز سكىیلزٌّسُ آى
سمؿین ًوَز؛ ثِ ایي سطسیت ،ثِخبی ایيوِ ول هفَْم فٌبٍضی
هَضز ؾٌدف ٍالغ قَز ،اثؼبز آى ؾٌدیسُ هیقَز ٍ ؾذؽ یه
اضظیبثی ولی ثِػٌَاى ٍضؼیز فٌبٍضی زض یه ؾبظهبى ثِػول
هیآیس .اٍ زض همبلِ ذَز اخعای فٌبٍضی ضا ثِ چْبض ثرف
ؾرزافعاضً ،طمافعاض ،هغعافعاض ٍ قجىِ دكشیجبًی اظ فٌبٍضی
سمؿینثٌسی ًوَز [.]30
علَػی ٍ هشیي 25زض همبلِای ثب ػٌَاى"ؾٌدف ؾغح فٌبٍضی ٍ
سَاًبیی نٌبیغ زض آشضثبیدبى قطلی ٍ اضائِ ضاّىبضّبی هٌبؾت
ثطای ثْجَز ٍ اضسمبء فٌبٍضی" ،ثطدبیِ هسل ضایَ ٍ ثبیئَى ٍ الجشِ ثب
اؾشفبزُ اظ ضٍـ  ،AHPثِ ؾٌدف ؾغح فٌبٍضی ثطای نٌبیغ
ًفز ،سَلیس ٍ هؼسى زض ؾغح اؾشبى آشضثبیدبى قطلی دطزاذشِاًس.
آىّب ثب هحبؾجِ اهشیبظار ّط یه اظ اثؼبز فٌبٍضی ،زض ًْبیز ثِ
سفؿیط یبفشِّب ٍ اضائِ دیكٌْبزاسی زض ضاثغِ ثب ؾیبؾزگصاضی
اؾشطاسػیه زض هَضز نٌبیغ اؾشبى ،دطزاذشٌس [.]31
یبؾطی ۲1زض دػٍّكی ثب ػٌَاى" اضظیبثی ؾغح آهبزگی ؾیؿشن"،
ضوي سأویس ثط اؾشفبزُ اظ ضٍـ TRLزض اضظیبثی ؾغح فٌبٍضی،
یه ضٍیىطز هجشٌی ثط ؾیؿشن ثطای هسیطیز سَؾؼِ ؾیؿشنّبی
ظیطؾبذشی دیكٌْبز هیزّسٍ .ی دیكٌْبز سطویت همیبؼ TRL
ٍ  IRLضا هیزّسّ .وچٌیي ضٍقی ثطای ؾٌدف ؾغح SRL
اضائِ ٍ زض ًْبیز آى ضا ثب یه هغبلؼِ هَضزی ًكبى هیزّس [.]16
آؾشیي ٍ یَضن 27زض سحمیمی ثب ػٌَاى" اضظیبثی آهبزگی ؾیؿشن
( ،)SRAثطای یه هثبل لبثل سهَض"ً ،وًَِای گَیب اظ فطایٌس
آهبزگی ؾیؿشنّب ضا اضائِ هیزّس .دیبزُؾبظی فطایٌس SRA
هیسَاًس ثِ ثْجَز هسیطیز ػولىطز ثطای ؾیؿشنّب ٍ
سهوینگیطًسگبى زض قٌبؾبیی حَظُّبی ثطًبهِضیعی فٌی ووه
و ٌس .هؼیبضّب ٍ ظیطهؼیبضّبی هَضز اؾشفبزُ زض اخطای یه اضظیبثی
سَضیح زازُ هیقًَس ٍ هحبؾجبر ًوًَِ اضائِ هیقَز .هدوَػِای
اظ زؾشَضالؼولّب ًیع ثطای دیبزُؾبظی هؤثط ٍ اؾشفبزُ اظ فطایٌس
 SRAاضائِ هیقًَسّ .سف ایي همبلِ آى اؾز وِ ذَاًٌسُ زضوی
اؾبؾی اظ ًحَُ اًدبم یه  SRAدیسا وٌس [.]32

ًگع ٍ ّوىبضاى 28زض سحمیمی ثب ػٌَاى"وبضثطز ضٍـّبی ؾغَح
آهبزگی ؾیؿشنّب زض وبضثطزّبی دیكطفشِ اًطغی فؿیلی" ،ضوي
یبزآٍضی اّویز ؾغَح آهبزگی فٌبٍضی زض ثرف اًطغی فؿیلی،
ثِ چبلفّبی ایي ثرف ،هیدطزاظز ٍ ایي ثرف ضا ًیبظهٌس ازغبم
چٌسیي فٌبٍضی ًَظَْض هؼطفی هیًوبیس .ایي دػٍّف ،ثطای
سرویي ؾغح آهبزگی یه ؾیؿشن هشكىل اظ سىٌَلَغیّبی
ًَظَْض چٌسگبًِ ،ضٍـ SRLضا دیكٌْبز هیزّس .ؾذؽ یه
ضٍـ خجط هبسطیؿی ثطای سرویي ؾغح ولی آهبزگی ؾیؿشنّب
ثطای ؾیؿشن هَضز هغبلؼِ ضا دیكٌْبز هیزّس [.]33
اًیوبُ ٍ قفیؼی 29زض دػٍّكی ثب ػٌَاى "چبضچَة اضظیبثی ؾغح
آهبزگی فٌبٍضی ( ٍ )TRLضاٌّوبی سدبضی آهبزگی ( )CRIزض
دبیبى ػوط زاضایی" ،یه چبضچَة ؾیؿشوبسیه هشكىل اظ قف
فطایٌس هرشلف ثطای ووه ثِ هسیطاى ثِ هٌظَض اضظیبثی TRL
اضائِ هیزّس .زض ایي دػٍّف اظ یه سَضثیي ثبزی ثِ هٌظَض
ًوبیف هسل ،اؾشفبزُ قسُ اؾز ٍ زض ًْبیز ثِایي ًشیدِ ضؾیسُ
اؾز وِ اضظیبثی ثب اؾشفبزُ اظ  TRLثِػٌَاى ٍؾیلِای ثطای
سهوینگیطی هسیطیز ضیؿه هحؿَة هیقَز []34
یبؾطی ٍ ثْبئی 30زض دػٍّكی سحز ػٌَاى"سرویي ؾغح
آهبزگی ؾیؿشن ثطای سَلیسار گبظ ٍ ًفز" ،ثِ ؾیطسىبهل ؾغَح
آهبزگی هیدطزاظز ٍ ضٍقی ضا ثطای ؾٌدف ؾغح آهبزگی
ؾیؿشن هشكىل اظ ؾغح آهبزگی فٌبٍضی ٍ ؾغح آهبزگی ازغبم ٍ
ثب اؾشفبزُ اظ ضٍاثظ ضیبضی ٍ هبسطیؽ ؾبذشبض عطاحی ()DSM
هؼطفی هیًوبیس [.]18
ؾَظض ٍ فطثع 31زض دػٍّكی ثب ػٌَاى"سؼییي ؾغح آهبزگی ازغبم
ثطای ذطیس زفبػی" ،ثِ اضائِ ؾغح آهبزگی ازغبم دطزاذشٌس ٍ آىضا
ثِ هٌظَض سَؾؼِ ضٍـ ،TRLضطٍضی زاًؿشٌس آىّب  IRLضا
اثعاضی هؼطفی وطزًس وِ چبضچَة آهبزگی فٌبٍضی دیكطفشِ
ٍظاضر زفبع ضا سىویل هیوٌس .ایي همبلِ ثب ّسف اضائِ یه اضظیبثی
هؼشجط ٍ دكشیجبًی اظ هؼیبضّبی انلی ثلَؽ ،ایيوبض ضا گؿشطـ
هیزّس ٍ یه ضاٌّوب ثطای وبضثطز انَل  ،IRLزض نٌبیغ زفبع
اضائِ هیزّس [.]35
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۰۰۰

-۲رٍش تحقیق
-۰-۲جاهعِ آهاری
خبهؼِ آهبضی دػٍّف،ولیِ افطاز هشرهم زض هَضَع هَضز
هغبلؼِ هیثبقس .زض ایي دػٍّف ثِ هٌظَض خوغآٍضی زازُّب ٍ
اعالػبر هَضز ًیبظ ،اظ ًظطار خبهؼِ ًوًَِ اؾشفبزُ قسُ اؾز وِ
قبهل :زٍظازُ سي اظ وبضقٌبؾبى اضقس قطوزوٌٌسُ زض گطٍُ
هبَّاضُ هىؼجی زض حَظُّبی َّافضب ،ثطق ،هىبًیه ٍوبهذیَسط وِ
هؿئَلیز عطاحی ٍ سَلیس هحهَل هصوَض ضا ثطػْسُ زاقشٌس؛
هیثبقسّ .وچٌیي ثِ هٌظَض اػشجبضؾٌدی زازُّب اظ ًظطار زٍ سي
اظ ذجطگبى نٌؼز فضبیی هؿشمط زض ؾبظهبى فضبیی ایطاى ٍ ًیع
 10سي اظ اؾبسیس ذجطُ هطسجظ ثب نٌؼز هَضز ثطضؾی ،ثْطُ گطفشِ
قس.

هراحل پصٍّص
-۲-۲رٍش پصٍّص
هطاحل اًدبم دػٍّف حبضط هغبثك قىل  5اؾز .هغبثك قىل،
دٌح گبم دیوَزُ هیقَز وِ سَضیحبر ّط گبم ،زض ازاهِ آٍضزُ
قسُ اؾز.

ایي گبم قبهل ؾِ هطحلِ سؼییي هیعاى ؾغح آهبزگی
فٌبٍضی( )TRLثطای ّط یه اظ لغؼبر ،عطاحی ٍ سكىیل
هبسطیؽ ؾبذشبض عطاحی( )DSMثِ هٌظَض سؼیي ؾغح آهبزگی
ازغبم( ٍ )IRLسؼییي ػسز ؾغح آهبزگی ؾیؿشن( )SRLثطای
ّط ظیطؾیؿشن ،هیثبقس .ثِ هٌظَض سؼییي هیعاى ؾغح آهبزگی
فٌبٍضی ثطای ّط یه اظ ظیطؾیؿشنّب اثشسا ثب هطٍض ازثیبر اًدبم
قسُ ٍ اؾشرطاج هؼیبضّبی هَضز ًیبظ ثطای احطاظ ّط ؾغح،
دطؾكٌبهِای ّفز ؾغحی هغبثك ثب همیبؼ  APIعطاحی قس ٍ
اظ افطاز ٍ ذجطگبى ذَاؾشِ قس ،ثِ دطؾكٌبهِ دبؾد زٌّس؛ زض
دبیبى ػسز نحیحی ثیي نفط ٍ ّفز ثِػٌَاى ؾغح آهبزگی
فٌبٍضی ثطای ّط یه اظ لغؼبر ،اذشهبل یبفز .زض هطحلِ زٍم ثِ
هٌظَض سؼییي ؾغح آهبزگی ازغبم ،یه هبسطیؽ هطثؼی ثب ػٌَاى
هبسطیؽ ؾبذشبض عطاحی ،سْیِ قس وِ لغؼبر زض ؾغط ٍ ؾشَى
هبسطیؽ لطاضزاضًس .اظ عطیك ایي هبسطیؽ ،هیعاى سؼبهالر ٍ
یىذبضچگی اخعاء ثب یىسیگط زض هحیظ ػولیبسی ثط اؾبؼ ًظطار
افطاز ٍ ذجطگبى سَؾظ دطؾكٌبهِ عطاحی قسُ ثط حؿت همیبؼ
 APIهشكىل اظ ّفز ؾغح ثطآٍضز هیقَز زض ًْبیز هیعاى
سؼبهل ّط ظیطؾیؿشن ثب هحیظ ػولیبسی ًیع هكرم،
گطزیسُ اؾز .هیبًگیي اػساز حبنل اظ ؾغط هطثَط ثِ ّط لغؼِ،
ثیبًگط ؾغح آهبزگی ازغبم لغؼِ هَضز ًظط اؾز.
زضهطحلِ ؾَم ثِ هٌظَض سؼییي ؾغح آهبزگی ؾیؿشن ثب اؾشفبزُ
اظ گبمّبی سَضیح زازُ قسُ ،السام ثِ هحبؾجِ ؾغح آهبزگی
ؾیؿشن ثطای ّط ظیطؾیؿشن قسُ اؾز .سؼییي هیعاى ؾغح
آهبزگی ؾیؿشن ثطای ّط ظیطؾیؿشنً ،یبظهٌس زٍ ػسز (ٍ )TRL
( )IRLهیثبقس .زض ًْبیز ثب اؾشفبزُ اظ ضاثغِ  ،]16[ 3هیعاى
ؾغح آهبزگی ؾیؿشن ثطای ّط ظیطؾیؿشن ثِ زؾز آهسُ اؾز.
(ضاثغِ )8

قىل :5هطاحل اًدبم دػٍّف

-۰-۲-۲گاٍم اٍل:سؼییي ؾغح آهبزگی ؾیؿشن ()SRL
ثطای ّط یه ظیطؾیؿشنّب
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ثِػٌَاى ًوًَِ هحبؾجبر هطثَط ثِ سؼییي ؾغح آهبزگی ؾیؿشن
هطثَط ثِ ظیطؾیؿشن وٌشطل حطاضر ،زض ظیط آٍضزُ قسُ اؾز.
ظیطؾیؿشن وٌشطل حطاضر هشكىل اظ زٍ لغؼِ ولی ؾٌؿَض ٍ
ّیشط اؾز.

خسٍل :2سؼییي  SRLثطای ظیطؾیؿشن وٌشطل حطاضر.

جلذ  -۰۱ضوارُ  -۲تابستاى ۰۹۱۱

تَسعِ رٍضی بِهٌظَر تخصیص قابلیت اطویٌاى بِ زیرسیستنّای یک هاَّارُ هکعبی با رٍیکرد سطح آهادگی تأهیيکٌٌذگاى

هیعاى  SRLثسؾز آهسُ ثطای ؾبیط ظیطؾیؿشنّب زض خسٍل3
آٍضزُ قسُ اؾز.

خسٍل SRL :3ثسؾز آهسُ ثطای ظیطؾیؿشنّب

-۲-۲-۲گام دٍم :سؼییي ؾغح سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ
سأهیيوٌٌسگبى ثطای ولیِ ظیطؾیؿشنّب.

۰۰۲

ّوچٌیي ػسز لبثلیز اعویٌبى ّط چْبض سأهیيوٌٌسُ ثطای لغؼِ
ثبسطی ،هكرم قسُ اؾز.

قىل :6ذطٍخی ًطم فعاض  Expert Choiceثِ هٌظَض سؼییي ؾغح
فٌبٍضاًِ سأهیيوٌٌسگبى.

ثِ هٌظَض هحبؾجِ سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ سأهیيوٌٌسگبى زض ّط زٍ
حبلز ثیكشطیي ٍ ووشطیي ،هیبًگیي اػساز حبنلِ هحبؾجِ قسُ ٍ
ثطای ّط ظیطؾیؿشن لحبػ گطزیسُ اؾز .خرٍجی ایي گام،

ثِ ایي هٌظَض هطاحل ظیط زض ایي فبظ دیوَزُقسُاؾز.
اثشسا ثب هغبلؼِ ازثیبر سحمیك ،هؼیبضّب ٍ ظیطهؼیبضّبی هَضز ًیبظ
خْز اضظیبثی سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ سأهیيوٌٌسگبى اؾشرطاج گطزیس.
ثسیي هٌظَض ،اظ هؼیبضّبی اضائِقسُ سَؾظ الگَی قطیف،
اؾشفبزُقس؛ ّوچٌیي  44ظیطهؼیبض هكرم قسًس [ .]24چْبض
سأهیيوٌٌسُ ًیع ثِػٌَاى گعیٌِّب قٌبؾبیی قسًس؛ ؾذؽ ٍظى ّط
یه اظ هؼیبضّب ٍ ظیطهؼیبضّب هكرم قس .ثِ ایي هٌظَض اظ خبهؼِ
ًوًَِ دػٍّف ،ذَاؾشِ قس؛ هبسطیؽ همبیؿبر ظٍخی هؼیبضّب ٍ
ظیطهؼیبضّب ضا ثطحؿت عیف ؾبػشی ،سىویل ًوبیٌس .هبسطیؽ
سىویل قسُ سَؾظ ًطمافعاض  Expert Choiceسدعیِ ٍ سحلیل
ٍ زض ًْبیز ٍظى ّط یه اظ هؼیبضّب ٍ ظیطهؼیبضّب هكرم قس.
زض هطحلِ آذط هطثَط ثِ ایي گبم ،ثطای سوبم لغؼبر ػولیبسی
سكىیلزٌّسُ هبَّاضُ هىؼجی ،دؽ اظ ههبحجِ ثب هٌْسؾبى اضقس
ٍ سىویل دطؾكٌبهِ عطاحی قسُ؛ هبسطیؽ همبیؿبر ظٍخی ثطای
سوبم ظیطهؼیبضّب ٍ ثطای ّطچْبض سأهیيوٌٌسُ سكىیلقسُاؾز ٍ
هیعاى سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ ّط سأهیيوٌٌسُ سَؾظ ًطمافعاض
 Expert Choiceثِ زؾزآٍضزُ قسُ اؾز .اظ آىخبیی وِ
یىی اظ اّساف سرهیم لبثلیز اعویٌبى هَضز ًظط ایي دػٍّف،
هحبؾجِ سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثب ووشطیي ٍ ثیكشطیي ایي
سَاًوٌسی اؾز؛ ثطای ّط لغؼِ ایي اػساز اؾشرطاج قسُاًس ٍ
ثطای هحبؾجِ حبلز فٌبٍضی خسیس( )Sثِوبضگطفشِقسُاؾز.
ثِػٌَاى ًوًَِ ،ذطٍخی ًطمافعاض  Expert Choiceثطای لغؼِ
ثبسطی زض قىل 6آٍضزُقسُاؾز .زض قىلٍ ،ظى هؼیبضّب ٍ
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بیطتریي ٍ کوتریي عذد تَاًوٌذی فٌاٍراًِ تأهیيکٌٌذگاى
برای ّر یک از قطعات است.

-۹-۲-۲گام سَم پصٍّص :سؼییي ػسز حبلز فٌبٍضی
خسیس ) (Sثِػٌَاى یىی اظ دبضاهشطّبی ٍضٍزی .FOO
اثشسا حبنل ضطة ؾغح آهبزگی ؾیؿشن ( )SRLحبنل آهسُ
ثطای سوبم ظیطؾیؿشنّب زض فبظ اٍل ٍ سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ ثِ زؾز
آٍضزُ قسُ حبنل اظ فبظ زٍم ،زض ّط زٍ حبلز ثیكشطیي ٍ
ووشطیي ،هحبؾجِ قسُ اؾز .اظ آىخبیی وِ هبوعیون
حبنلضطة  ٍ SRLسَاًوٌسی فٌبٍضاًِ سأهیيوٌٌسگبى هیسَاًس
ػسز  7ثبقس ٍ اظ آًدبیی وِ زض ثحث سرهیم لبثلیز اعویٌبى
ثب ضٍـ  FOOثْشطیي حبلز فٌبٍضاًِ خسیس هیثبیؿز هٌدط ثِ
ثیكشطیي لبثلیز اعویٌبى سرهیهی قَز ٍ ًیع ثِ زلیل ذبنیز
ًوبیی ثَزى ضاثغِ ً ،6یبظ ثِ ون ًوَزى ػسز حبنل قسُ اظ 7
ثَزُ اؾز .ذطٍخی ایي هطحلِ سؼییي ضطیت فبوشَض فٌبٍضی زض
زٍ حبلز ثیكشطیي ٍ ووشطیي هیثبقس وِ زض خسٍل  6آٍضزُ
قسُ اؾز.
ثطای ًوًَِ هحبؾجبر هطثَط ثِ سؼییي ضطیت ؾغح آهبزگی
فٌبٍضاًِ سأهیيوٌٌسگبى زض حبلز ثیكشطیي سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ
سأهیيوٌٌسگبى ثطای ظیطؾیؿشن وٌشطل حطاضر زض خسٍل 4آٍضزُ
قسُ اؾز.
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تعییي هیساى ضریب زهاى عولکرد( ٍ )pضرایط
هحیطی( )Eهربَط بِ ّر زیرسیستن
خسٍل :4سؼییي ضطیت فٌبٍضی زض حبلز هبوعیون ظیطؾیؿشن
وٌشطل حطاضر.

-۲-۲-1گام چْارم پصٍّص
سؼییي ؾِ فبوشَض زیگط ٍضٍزی هَضز ًیبظ ضٍـ . FOO
تعییي هیساى ضریب پیچیذگی ( )Iهربَط بِ ّر
زیرسیستن.
ثِ هٌظَض هحبؾجِ ایي فبوشَض ،اظ زٍ هؼیبض هیعاى زضگیطی
ظیطؾیؿشنّب ثب یىسیگط ( ٍ )Isسؼساز ثلَنّب ( )Nbاؾشفبزُقسُ
اؾز .هیعاى زضگیطی ظیطؾیؿشنّب زض حبلز ػولیبسی سَؾظ
هٌْسؾبى اضقس ٍ هؿئَل ؾیؿشن ٍ ذجطگبى نٌؼز هطثَعِ،
سؼییي قسُ اؾزّ .وچٌیي هیعاى ثلَنّب ثیبًگط سؼساز لغؼبر
ػولیبسی ظیطؾیؿشنّب هیثبقس .زض ًْبیز ثب اؾشفبزُ اظ
حبنلضطة ضطیت سؼساز ثلَنّب ( ٍ )Nbهیعاى زضگیطی
ظیطؾیؿشنّب ،)Is( ،ضطیت دیچیسگی ( (Iثِزؾز آٍضزُ قسُاًس.
ًشبیح زض خسٍل ً 4كبى زازُ قسُ اؾز.

زض ایي هطحلِ ثِ سَضیح ًحَُ هحبؾجِ ضطیت ظهبى ػولىطز()P
ٍ ضطیت قطایظ هحیغی هطثَط ثِ سوبم ظیطؾیؿشنّب ثِػٌَاى
فبوشَضّبی ؾَم ٍ چْبضم هَضز ًیبظ ضٍـ FOOدطزاذشِ قسُ
اؾز .ثِ ایي هٌظَض ،اثشسا ظهبى ػولىطز هَضز ًیبظ زض عَل
هأهَضیز هبَّاضُ ثطای سوبم لغؼبر سَؾظ هٌْسؾبى اضقس ٍ
هؿئَل ؾیؿشن ثطآٍضز قسُاؾز .لغؼِ ثب ووشطیي عَل ػوط
ػولیبسی ثب ػسز  ٍ 1لغؼِ ثب ثیكشطیي عَل ػوط ػولیبسی ثب ػسز
ً10كبى زازُ قسُاؾز.
دؽ اظ آى ثطای ّط ظیطؾیؿشن ثیكشطیي ػسز عَل ػوط ػولیبسی
لغؼبر ثِ هٌظَض سرهیم لبثلیز اعویٌبى اًشربة قسُاؾز .زض
گبم ثؼس ،ضطیت قطایظ هحیغی سَؾظ هٌْسؾبى اضقس ٍ هؿئَل
ؾیؿشن ثط حؿت همیبؼ 1سب  10ثطآٍضز قسُاؾز؛ ثِ ایي نَضر
وِ لغؼِ ثب ثیكشطیي زضخِ ؾرشی هحیغی ثب ػسز  ٍ 10لغؼِ ثب
ووشطیي هیعاى زضخِ ؾرشی هحیغی ثب ػسز ً 1كبى زازُ
قسُاؾز.
زض ًْبیز هیبًگیي قطایظ ؾرشی هحیغی لغؼبر ثطای
ظیطؾیؿشنّب سؼییي قسُ ٍ ضطیت قطایظ هحیغی ثطای ولیِ
ظیطؾیؿشنّب هحبؾجِقسُاؾز .ظهبى ػولىطز ٍ قطایظ هحیغی
ثطای ظیطؾبهبًِ سَاى زض خسٍل 5آٍضزُ قسُ اؾز .ؾشَىّبی
ؾَم ٍ چْبضم خسٍل 7ثیبًگط هحبؾجبر هطثَط ثِ ایي هطحلِ
هیثبقس.

خسٍل  -5سؼییي ضطیت دیچیسگی ظیطؾیؿشنّب
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جلذ  -۰۱ضوارُ  -۲تابستاى ۰۹۱۱

تَسعِ رٍضی بِهٌظَر تخصیص قابلیت اطویٌاى بِ زیرسیستنّای یک هاَّارُ هکعبی با رٍیکرد سطح آهادگی تأهیيکٌٌذگاى

خسٍل :6سؼییي ضطیت ظهبى ػولىطز ٍ قطایظ هحیغی ظیطؾیؿشن سَاى.

-5-2-6گام پٌجن پصٍّص :سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثِ
ظیطؾیؿشنّب ثب ضٍـ.FOO
ایي گبم قبهل زٍ هطحلِ اؾز؛ اثشسا
ثب اؾشفبزُ اظ ضاثغِ  4هیعاى  W’iثطای سوبم ظیطؾیؿشنّب زض زٍ
حبلز فٌبٍضی خسیس ( )Sثب ووشطیي ٍ ثیكشطیي سَاًوٌسی
فٌبٍضاًِ سأهیيوٌٌسگبى هحبؾجِ قسُ اؾز؛ ؾذؽ همساض C’i
ثطای ظیطؾیؿشنّب هغبثك ضاثغِ 5سؼییيقسُاؾز .زض ًْبیز ثب
اؾشفبزُ اظ ضاثغِ  ،6سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثِ ظیطؾیؿشنّب ثب
سَخِ ثِ لبثلیز اعویٌبى ّسف  73زضنس ثطای هبَّاضُ وِ هَضز
ًظط وبضفطهبی دطٍغُ ثَزُ اؾز؛ زض زٍ حبلز شوط قسُ اًدبم قسُ
اؾز .ثِ هٌظَض اػشجبضؾٌدی سرهیم لبثلیز اعویٌبى اًدبم
قسُ ،اظ ضاثغِ  7اؾشفبزُ قسُ اؾز .الظم ثِ شوط اؾز ثِ زلیل
هبّیز دػٍّف اظ ثؼس هسلؾبظی ٍ زض ًظطگیطی حبلز
ؾرشگیطاًِ ،ثلَن زیبگطام ولی هبَّاضُ ثِ نَضر ؾطی زض
ًظطگطفشِ قسُ اؾز (قىلً .)7شبیح زض خسٍل  7آٍضزُ قسُ
اؾز.

قىل:7ثلَن زیبگطام هبَّاضُ هىؼجی

 -۹آًالیس دادُّا
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۰۰1

آًبلیع ًشبیح هسل اضائِ قسُ هیسَاًس ثِ سكرهیم
زضخِ ثحطاًی ثَزى ّط یه اظ ظیطؾیؿشنّب ووه
ًوبیس .زض ثطذی اظ ظیطؾیؿشنّب ػلز ووجَز همساض
سرهیهی لبثلیز اعویٌبى ثحث فٌبٍضی ثَزُ اؾز ٍ زض
ثطذی ػلز ،فبوشَضّبی زیگط ثَزُ اؾز؛ لصا هیسَاى ًشیدِ
گطفز وِ هسل اضائِ قسُ هیسَاًس ثِ لعٍم سَخِ ثِ ّط یه
اظ فبوشَضّبی ضٍـ FOOثیٌدبهس .همبزیط لبثلیز اعویٌبى
سرهیهی ثِزؾزآهسُ زض زٍ حبلز ووشطیي ٍ ثیكشطیي
سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ سأهیيوٌٌسُ هغبثك قىل  8ضؾن گطزیس.
هیسَاى اظ ایي ًوَزاض ،هشَخِ قس وِ حسالل لبثلیز
اعویٌبى زض ثرفّبی هربثطار ٍ ،گبهبلیٌه اؾز.

ثِ هٌظَض زلیكسط ثطضؾیوطزى سفبٍر زٍ همساض سرهیم
قىل  9ضؾن گطزیس.

قىل ً -8وَزاض لبثلیز اعویٌبى سرهیهی ثِ ّط ظیطؾیؿشن زض زٍ
حبلز ووشطیي ٍ ثیكشطیي لبثلیز سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ سأهیيوٌٌسگبى
قىل  -9سفبٍر همساض سرهیهی لبثلیز اعویٌبى زض زٍ حبلز.

www.pqprc.ir
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ثب اؾشفبزُ اظ ایي ًوَزاضّب هیسَاى زضیبفز وِ ثِ خع
ثرفّبی زازُ ٍ فطاهیي سطافیه َّایی ٍ هربثطار ،سفبٍر
چٌساًی ثیي زٍ ضٍـً ،جَزُ اؾز ٍ ثحث سأهیيوٌٌسگبى زض
ظیطؾیؿشن زازُ ٍ فطاهیي سطافیه َّایی ثِ لحبػ ًبّوگٌی زض
زٍحبلز سَاًوٌسی ،اّویز ثیكشطی زاضز .زض زٍ ظیط ؾیؿشن
گبهبلیٌه ٍ هربثطار هیثبیؿز ثطضؾیوطز وِ آیب ٍالؼبً ثحث
آهبزگی سأهیيوٌٌسگبى زض سرهیم لبثیز اعویٌبى ووشط ثِ ایي
زٍ ظیطؾیؿشن هؤثط ثَزُ اؾز یب ذیط؟ ثِ خْز ثطضؾی ایي هَضز،
سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثسٍى زضًظطگیطی فبوشَض سَؾؼِ زازُ
قسُ ،هغبثك قىل  10ضؾن گطزیس.

خسٍل  :7هحبؾیبر سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثب ضٍـ FOO
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هقالِ پصٍّطی

خسیس ( ٍ )Sسرهیم لبثلیز اعویٌبى ثب زض ًظطگیطی فبوشَض
حبلز فٌبٍضی خسیس ( ،)Sزض ّط زٍ حبلز ثیكشطیي ٍ ووشطیي
سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ سأهیيوٌٌسگبى اًدبم گطزیس .هیسَاى اظ ایي
ًوَزاض ،زضیبفز وِ زض ؾِ ثرف زازُ ٍ فطاهیي سطافیه َّایی،
هربثطار ٍ سَاى ػوالً ثحث سأهیيوٌٌسگبى هْن ثَزُ اؾز .زض
ثرف هربثطار ،سرهیم لبثلیز اعویٌبى زض حبلز ثیكشطیي
سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ سأهیيوٌٌسگبى ٍ زض ثرف زازُ ٍ فطاهیي
سطافیه َّایی ،زض حبلز ووشطیي سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ
سأهیيوٌٌسگبى ،ثبػث سفبٍر ظیبز همبزیط سرهیهی ثیي زٍ
نَضر حبلز فٌبٍضی خسیس( ،)Sقسُاؾز.

قىل -10سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثِ ظیطؾیؿشنّبی هبَّاضُ هىؼجی
ثسٍى زضًظط گیطی فبوشَض سَؾؼِ زازُ قسُ.

ایي قىل ًكبى هیزّس وِ زٍ ثرف ػٌَاىقسُ ثبظ ّن ووشطیي
سرهیم ضا زاضا هیثبقٌس؛ ایي هَضَع ًكبى هی زّس وِ فبوشَض
سَؾؼِ زازُقسُ حبلز فٌبٍضی خسیس( ،)Sثب ؾبیط فبوشَضّب
ّن ذَاًی زاضز ٍ ایي زٍ ثرف اظ زضخِ ثحطاًی ثَزى ثیكشطی زض
ؾبیط هطاحل عطاحی ٍ سَؾؼِ هحهَل ،ثطذَضزاضًس .ثِ هٌظَض
ثطضؾی ًوَزى ایي هَضَع وِ ثحث آهبزگی سأهیيوٌٌسگبى ثِ
سطسیت زض وسام ظیطؾیؿشنّب حبئع اّویز اؾز؛ هغبثك قىل 11
سفبٍر همبزیط سرهیم لبثلیز اعویٌبى زض زٍحبلز سرهیم
لبثلیز اعویٌبى ثسٍى ًظطگیطی فبوشَض حبلز فٌبٍضی خسیس()S
ٍ سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثب زض ًظط گیطی فبوشَض حبلز
فٌبٍضی خسیس( ،)Sزض ّط زٍ حبلز ثیكشطیي ٍ ووشطیي سَاًوٌسی
فٌبٍضاًِ سأهیيوٌٌسگبى ،اًدبم قس.

ً-1تیجِگیری
ًشبیح ایي دػٍّفً ،كبى هیزّس وِ ضٍـ دیكٌْبزی لبزض اؾز
ؾیؿشنّبی ثحطاًی ضا قٌبؾبیی ًوبیس ٍ ًیع لبزض ثِ قٌبؾبیی ایي
هَضَع اؾز وِ ظیطؾیؿشن زض وسام یه اظ چْبض فبوشَض ًیبظهٌس
ثطضؾی ثیكشط اؾز .ثسیْی اؾز وِ زض ایي دػٍّف سفىیه ثیي
فبوشَض فٌبٍضی ٍ ؾِ فبوشَض زیگط نَضرگطفشِاؾز ٍ ثِ خْز
ثطضؾی ثیكشط هیثبیؿز ؾِ فبوشَض زیگط ًیع سَؾؼِ زازُقًَس.

-1هحذٍدیتّای پصٍّص





قىل  -11سفبٍر همبزیط سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثسٍى زض ًظطگیطی
فبوشَض( )Sثب همبزیط سرهیم زازُ قسُ زض زٍ حبلز ووشطیي ٍ
ثیكشطیي سَاًوٌسی سأهیيوٌٌسگبى.

ایي دػٍّف هحسٍز ثِ چْبض فبوشَض:دیچیسگی(،)I
حبلز فٌبٍضی خسیس( ،)Sقطایظ هحیغی( ٍ )Eظهبى
ػولىطز( )Pثَزُ اؾز؛ وِ زض یه حَظُ ذبل فضبیی
ثِوبض گطفشِقسُاؾز.
ًشبیح ایي سحمیك فمظ ثطای هبَّاضُ هىؼجی هَضز
ثطضؾی لبثل اؾشٌبز اؾز ٍ زض ؾبیط ؾیؿشنّب
ًویسَاًس ثِوبض ضٍز.
ثِ هٌظَض خوغآٍضی ًظطار ذجطگبى زض نٌؼز فضبیی
سٌْب اظ ًظط زٍ سي اظ آىّب زض ایي سحمیك اؾشفبزُ
قسُ اؾز.

زض قىل  11سفبٍر همبزیط سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثیي
سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثسٍى ًظطگیطی فبوشَض حبلز فٌبٍضی
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-1پیطٌْادّا






هٌابع

زض ثحث اضظیبثی آهبزگی فٌبٍضی( )TRAچِ زض سوـبم
هطاحل ٍ چِ زض لؿوشی اظ آى ،ثـب سَخـِ ثـِ اذـشالف
ًظــط ثــیي خبهؼــِ ذجطگــبى دــػٍّف زض ثطذــی اظ
ثرفّبی ؾیؿشن ثـِ ذهـَل زض سـسٍیي هـبسطیؽ
ؾبذشبض عطاحی ( )DSMوِ ًحَُ اضسجـبط لغؼـبر ٍ
ظیطؾیؿشنّب اّویز زاقشٌس ،دیكٌْبز هی گطزز اػساز
ثِ نَضر فبظی زض ًظطگطفشِ قَز.
زض ثحث سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ سأهیيوٌٌسگبى دیكٌْبز
هیقَز الگَی زیگطی ثِ خْز اؾشرطاج هؼیبضّب ٍ
ظیطهؼیبضّب ٍ ًْبیشبً سسٍیي دطؾكٌبهِ ،اؾشفبزُ گطزز ٍ
یب الگَیی ثِ ایي هٌظَض اثساع گطززّ .وچٌیي هؼیبضّب
ٍ ظیطهؼیبضّب هشٌبؾت ثب قطایظ وًٌَی وكَض،
گؿشطـزازُ قًَس.
سَؾؼِ ّط یه اظ فبوشَضّبی ضطیت دیچیسگی (،)I
ضطیت ظهبى ػولىطز ( ،)Pضطیت قطایظ هحیغی ()E
زض ضٍـ FOOضا زض دػٍّفّبی ذَز زض ًظط گیطًس.

هَحــسی ،یــعزاى.؛ زٍلــزذــَاُ ،هْــسی ٍ .ضاؾــشیٍ ،حیــس.
[] 1
( .)1392عطاحــی ٍ سَؾــؼِ الگــَیی خْــز سرهــیم لبثلیــز
اعویٌبى ؾیؿشنّبی دیچیسُ ثِ ضٍـ قجىِّبی ثیـعیي (هغبلؼـِ
هــَضزی :قــبسط یــه زٍضثــیي ً .)high-techكــطیِ ثــیيالوللــی
هٌْسؾی نٌبیغ ٍ هسیطیز سَلیـس ،قـوبضُ ،4خلـس ،24ل -448
.438
هیطقوؽ ،هْطاى.؛ ایطاًی ،ؾـؼیس.؛ اذاللـی ،اهیطهْـسی ٍ
[] 2
ًبنح ،حؿیي .)1391( .سرهیم لبثلیز اعویٌبى ظیطؾبهبًِّـبی
هبَّاضُ ثـط ثـب سحلیـل ؾلؿـلِ هطاسجـی زض فـبظ عطاحـی هفْـَهی
 JSST،خلس (5قوبضُ  )1391( ،)2ل57-49
وطثبؾیبى ،هْسی.؛ هحوسحؿٌی ،فبعوِ .)1398( .هسیطیز
[] 3
لبثلیز اعویٌبى زض چطذِ ػوط ؾیؿشنّب.
][4
Prakash, O., Yadav. and Xing, Z. (2014). A
practical
reliability
allocation
method
considering modified criticality factors, of
Industrial and Manufacturing Engineering
North Dakota Sate University, Fargo, ND
58108.



ثب زض ًظطگطفشي ایي دػٍّف ثِػٌَاى هجٌب ،ضٍـ اضائِ
قسُ ثِ لحبػ هسیطیشی ٍ ًیع اضائِ ضاّىبضّبی سطویجی
زیگط سَؾؼِیبثس.





دؽ اظ سَؾؼِ ؾبیط فبوشَضّبی ضٍـ  FOOهی
سَاًٌس ًطمافعاضی ثِ هٌظَض سرهیم لبثلیز اعویٌبى
سَؾؼِ زٌّس.

وطثبؾیبى،هْسی ٍ هْسٍی،آضظٍ ٍ فطٍظًسُ ،هحوس،)1395( ،
[]6
ضٍـّبی دیكطفشِ سرهیم لبثلیز اعویٌبى زض عطاحی ٍ ظًدیطُ
سأهیي،اًشكبضار ًرجگبى قطیف،چبح اٍل.

ثب سَخِ ثِ ثحطاًی ثَزى فبوشَض آهبزگی فٌبٍضی
سأهیيوٌٌسگبى زض ثطذی ظیطؾیؿشنّب ،هیسَاًٌس ثط
ضٍی ؾبذز هبغٍلّب هشوطوع قًَس؛ اگطچِ ثب ّعیٌِ
ثیكشط ایٌىبض اًدبم گیطز هیسَاى زض ایي حبلز ثب
سحلیل ضیؿه ،حبلز ثْیٌِ ضا ثیبیٌس.

ذكٌَز ،لَین .)1385( .اضائِ الگـَی عـطح ثطًبهـِ لبثلیـز
[] 7
اعویٌـبى زض هحهـَالر َّافضــبیی ،قكـویي وٌفـطاًؽ اًدوــي
َّافضبی ایطاى ،زاًكگبُ نٌؼشی ذَاخِ ًهیطالسیي عَؾی



ثِ هٌظَض اضظیبثی ؾغح آهبزگی سأهیيوٌٌسگبى چِ اظ
لحبػ اضظیبثی آهبزگی فٌبٍضی( ٍ )TRAچِ اظ لحبػ
سَاًوٌسی فٌبٍاًِ سأهیيوٌٌسگبى ثب گطزآٍضی سوبم
اعالػبر هَخَز زض ازثیبر سحمیك ٍ ًیع هشٌبؾت ثب
ولیِ حَظُّبی نٌؼز هٌجغ اؾشَاضی زض ایي ظهیٌِ ضا



اظ اثعاضّبی هسیطیز ویفیز خبهغ )TQM(32ثِ
هٌظَض گؿشطـ ثؼس هسیطسی دػٍّف زض سحمیمبر
آسی ثْطُ گیطًس.

اضائِ ًوبیٌس .هٌجغ اضائِ قسُ هیسَاًس ثَهیؾبظی
قَز.
Total Quality Managemant
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][5
Yung, C. C., Kuei-H. C, and Thing, Y. C.
(2011).
”ME-OWA
based
DEMATEL
reliability apportionment method. Expert
Systems with Applications. 38(2011) 97139723.

هحوسی ،هطین .)1395( .سرهیم لبثلیز اعویٌبى ؾیؿشن
[] 8
وٌشطلــی الىشطٍادشیىــی ثــب زض ًظــط گــطفشي ّوعهــبى ػَاهــل
اهىبى دصیطی ،ثحطاًی ثَزى ٍ ٍاثؿشگی ظیطؾیؿـشنّـب ،دبیـبىًبهـِ
وبضقٌبؾی اضقس ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ًدف آثبز.
هْـسٍی ،آضظٍ .)1393(.عطاحـی هـسل ضیبضـی سلفیمـی اظ
[] 9
آًشطٍدــی ثیــعیي ٍ ضٍـ زیوشــل فــبظی ثــطای سرهــیم لبثلیــز
اعویٌبى(هغبلؼـِ هَضزی:هبؾــَضُ هىـبًیىی گلَلــِ 23هیلیوشــطی
هْوبر ؾبظی انـفْبى) ،دبیـبى ًبهـِ وبضقٌبؾـی اضقـس ،زاًكـگبُ
نٌؼشی هبله اقشط.
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۰۰1

تَسعِ رٍضی بِهٌظَر تخصیص قابلیت اطویٌاى بِ زیرسیستنّای یک هاَّارُ هکعبی با رٍیکرد سطح آهادگی تأهیيکٌٌذگاى

system using AHP "Electronic Product
Reliability and Environmental Testing", School
of Information System & Management,
National University of Defense Technology,
Hunan, Changsha 410073, China.
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