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چکيده :با توجه به توسعه بهکارگیری مدیریت خدمات فناوری اطالعات ( )ITSMدر سازمانها ،هدف این پژووه
ارائه مدلي ریاضي جهت ارزیابي و انتخاب سیستمهای مژدیریت خژدمات فنژاوری اطالعژات اسژت .در ایژن پژووه
دستهبندی جدیدی از نیازمندیهای کارکردی و غیر کارکردی و همچنژین مژد چندهدفژه فژازی ارائهشژد اسژت.
نیازمندیهای کارکردی که برگرفته از فرآینژدهای  ITILاسژت بهصژورت کلژي شژام :نیازمنژدیهژای اسژتراتویک،
طراحي ،انتقا  ،عملیات و بهبود مستمر سرویس است .عالو بر این ،سه نیازمندی دسترسپذیری ،ظرفیت و رخژداد
با دقت بیشتری موردبررسي قرار گرفت است .درمجموع  64معیار جهت ارزیابي ارائهشد است .مد توسعه داد شژد
با رویکرد فازی نیز شام 5 :تابع هژدف و  7محژدودیت اسژت کژه بژا الگوریتمهژای برنامژهریزی آرمژاني ،محژدودیت
اپسیلون NSGA2 ،و  MOPSOپیاد سازی شد .از مد ارائهشد بژهمنظور ارزیژابي و انتخژاب نژر افژزار در شژرکت
ارائهدهنژژد خژژدمات فنژژاوری اطالعژژات استفاد شژژد اسژژت .مژژد ارائهشژژد نژژهتنها سژژازمان را در انتخژژاب بهتژژرین
تأمینکنند کمک کرد بلکه در شناسایي نقاط ضعف تأمینکنند  ،کاه زمان تصمیمگیری ،افزای دقت و سهولت
تصمیمگیری یاری ميرساند .نتژایج پیاد سژازی مژد در چهژار الگژوریتم یادشژد نشژان از آن دارد کژه الگژوریتم
 MOPSOبهترین نتیجه را نسبت به سه الگوریتم دیگر داشته است و به ترتیب سه الگوریتم  ،NSGA2برنامژهریزی
آرماني و محدودیت اپسیلون در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
کليدواژهها :انتخاب نر افزار ،خدمات فناوری اطالعات ،مد چندهدفه فازی ،نیازمندیهای کارکردی.

 .1نویسند مسئو SRouhani@ut.ac.ir
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-1مقدمه
فرصتها و تهدیدهایي که کسبوکارها بهواسطهی ظهور فناوری اطالعات با آن روبهرو هستند باعث شد
است تا وظایف عملیاتي مدیران فنژاوری اطالعژات نظیژر مژدیریت نژر افزارهژا ،مژدیریت شژبکه ،نصژب
سختافزار و نر افزار به وظایفي استراتویک تبدی :شوند .امروز مدیران فناوری اطالعژات ،سژرویسهژای
فناوری اطالعات را متناسب با شرایط موجود کسبوکژار برنامژهریژزی و مژدیریت مژيکننژد (روحژاني و
همکاران  .)2014مدیریت خدمات فناوری اطالعات (ITSM)1بهعنوان تسهیلگر بین نیازهای فعلي و آتي
و سرویسهای فناوری اطالعات همراستایي الز را ایجاد مينماید.
کتابخانه زیرساخت فناوری اطالعات ( )ITILکه در سا  1989توسط دولت بریتانیا در مرکز آژانژس
ارتباطات مرکزی کامپیوتر توسعه داد شد  ،مجموعهای از فرایندها ،کارکردها و بهروشها 2را ارائه ميدهژد
که در حوز مدیریت خدمات فناوری اطالعات مورداستفاد قرار ميگیرد .نسخه سو و آخرین نسخه ایژن
بهروش که در سا  2007ارائه شد شام 26 :فرایند 4 ،کارکرد است که در قالب  5جلد کتژاب ارائهشژد
است .هر یک از جلدهای این نسخه وضعیت چرخهی عمر سرویسهای فناوری اطالعات و مدیریت آنهژا
را پوش ميدهد .چرخهی عمر سژرویسهژای فنژاوری اطالعژات شژام :اسژتراتوی سژرویس ،طراحژي
سرویس ،انتقا سرویس ،عملیات سرویس و بهبود مستمر سرویس ) (OGC3 2007است .ایژدین و اکیژد
بروک )2013(4دالی :جذابیت حوز مدیریت خدمات فناوری اطالعات و  ITILرا بیان نمودند دلیژ :او ،
مشهور بودن  ITILو  ITSMدر بین مدیران ،شرکتها و افراد متخصص است .دلی :دو  ITIL ،و ITSM
ميتوانند با سایر حوز های تحقیقاتي نظیر نوآوری خژدمات ،قابلیتهژای فنژاوری اطالعژات ،همراسژتایي
کسبوکار و  ITو حاکمیت فناوری اطالعات ترکیب شوند و دلی :سو  ،رشد حوز تحقیقاتي ویوگيهژای
کارکردی فناوری اطالعاتي است.
از فاکتورهای مهم در پیاد سازی موفق و سودمند پروژ های  ITSMميتوان به موارد زیر اشار کژرد
انتخژژاب نر افژژزار مناسژژب ،اسژژتفاد از مشژژاوران ،آمژژوزش کارکنژژان ،معیارهژژای مشژژتری محژژوری،
فرهنگسازماني ،ارتباطات بین واحدها و مدیریت عالي ( پوالرد و کاتراست.)20095:
ابزارها و تکنیکهای مناسب جهت مدیریت هرچه بهتر خدمات ارائهشد در حوز ی فناوری اطالعات
از اهمیت ویو ای برخوردار است؛ چراکه به سازمانهژا در شژناخت بهتژر وضژعیت سژرویسهای فنژاوری
اطالعات کمک ميکنند (هابرت و همکاران .)20116نر افزارهای مدیریت خژدمات فنژاوری اطالعژات یژا
نر افزار میز خدمت ،ابزارهایي هستند که سازمانها باید به آنها مجهز شوند و یکي از آنهژا را بژهمنظور
پاسخگویي به نیازشان انتخاب نمایند .سازمانها برای انتخاب نر افزار مناسب با چژال هژایي نظیژر عژد
1.IT service management
2.Best practice
)3.Office of Government Commerce (OGC
4.Edin & ekert brok
5.Polard & catrastel
6.Habert & et al.
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دان فني کافي ،وجود ناسازگاریهای سختافزاری و نر افزاری ،محدودیت زمان در انتخژاب نژر افژزار و
فقدان معیارهای ارزیابي روبهرو هستند (جادهاو و سونار .)20111علیرغم بررسي ادبیات موضژوع ،ITSM
نویسندگان فقدان چارچوبي جامع برای ارزیابي و انتخاب بستههای نر افزاری ( ITSMسژعید روحژاني و
رواسان  ،2014سعید روحاني  )2017را کشف کرد اند.
نکته قاب:توجه در حوز انتخژاب نژر افژزار ،متفژاوت بژودن معیارهژای ارزیژابي و روشهژای ارزیژابي
نر افزارها با کارکردهای متفاوت است .در انتخاب نر افزار  ،ITSMهیچ مژد و چژارچوب تائیژد شژد ای
وجود ندارد .روحاني و همکاران با استفاد از روشهای  TOPSISفازی و روش رتبهبنژدی فژازی و رتبژه
پایینتر ( )FSIRرا در زمینه انتخاب نر افزارهای  ITSMبرای ارزیژابي گزینژههژا پیشژنهاد داد انژد؛ امژا
هیچیک از پووه های پیشین مد ریاضي مخصوص جهت ارزیابي گزینهها را ارائه نکژرد انژد .برخژي از
اهداف پیاد سازی  ITSMدر تضاد با یکژدیگر هسژتند و بژرآورد کژردن همزمژان آنهژا مقژدور نیسژت.
مد های چندهدفه با در نظر گرفتن مجموعهای از اهداف مورد انتظار از پیاد سازی نر افزارهژای ITSM
ميتوانند در ح :کردن این مسئله مورداستفاد قرار گیرند؛ و از طرفي با توجه به وجود عژد قطعیژت در
شرایط مسئله استفاد از اعداد فازی و فاصلهای نیز ميتواند مفید واقع گردد.
دست آورد اصلي این پووه نیز ارائه مد چندهدفه فازی در ارزیابي و انتخاب نر افزارهای مدیریت
خدمات فناوری اطالعات است .مزیت دیگر این پووه حفظ شرایط عد قطعیژت در مسژئله تژا انتهژای
فرایند ارزیابي گزینهها است .در اکثر پووه های گذشته که از روشهای فازی استفاد شد اسژت بعژد از
تعیین اعداد فازی توسط توابع عضویت ،اعداد فازی ،دی فازی2شد و به اعداد قطعي تبدی :ميشوند؛ امژا
روش ارائهشد در این پووه بعد از به دست آوردن اعژداد فژازی ،آنهژا را بژه اعژداد فاصژلهای تبژدی:
مينماید و سپس آنها را با استفاد مد ارائهشد در چهار الگوریتم محژدودیت اپسژیلون 3،برنامژهریژزی
آرماني MOPSO ،و  NSGA2پیاد سازی نمود و نتایج آن را با یکدیگر مقایسه مينماید.

 -2پيشينه پژوهش
مديريت خدمات فناوری اطالعات ()ITSM
4

سرویس در ادبیات بازاریابي سرویس ،با کاال مقایسه ميشود .جیرا و ریچ ( )2013چهژار ویوگژي را بژرای
سرویس در نظر گرفتهاند ناهمگوني ،عد جدایي ،از بژین رفژتن توانژایي و ناپایژداری .تمژایز سژرویس از
محصو در صنعت فناوری اطالعات بهطور فزایند ای افزای یافته است؛ به دلیژ :آنکژه در سیسژتمهژای
اطالعاتي نمونههایي وجود دارد که سرویسها همانند محصو به مشتریان عرضه ميشوند؛ مانند نر افزار
بهعنوان سرویس ،پلتفر بهعنوان سرویس ،رایان ابری و حتي زیرساخت بهعنوان سرویس.
مدیریت سرویس در سایر حوز ها به شک:هژای متفژاوتي تعریفشژد اسژت .تعریژف او برگرفتژه از
1.Jadhav & Sonar
2.Defuzzification
3.Epsilon
4.Jira & Rich
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مدیریت سرویسهای فناوری اطالعات است و تعریف دو برگرفته از بازاریابي سرویس است .در مژدیریت
خدمات فناوری اطالعات ،مدیریت سرویس به مجموعهای از قابلیتهای سازماني بهمنظور ارائژه ارزش بژه
مشتریان در قالب سرویس گفته ميشود ) .(OGC 2007تعاریف متفاوتي در ادبیژات موضژوع نسژبت بژه
مدیریت سرویس فناوری اطالعات وجود دارد .در رویکرد فرایند محور مدیریت خدمات فناوری اطالعژات،
به مجموعهای از فرایندها گفته ميشود که باهدف اطمینان از سطح کیفیت مورد تائید مشتری با یکدیگر
در تعام :هستند (یانگ .)20041تعریف جامعي از  ITSMوجود دارد که با محور قرار دادن مشتری آن را
تعریف کرد است .بر اساس این رویکرد ،مدیریت خدمات فناوری اطالعات مفهومي است بژرای مژدیریت
سازمانهای ارائهدهند خدمات خاص فناوری اطالعات که مشتری در مرکز توجه قرار گرفته است .طبژق
این تعریف مشتریان ميتوانند از کارکنان یک سازمان باشند که دریافتکنند سرویس هستند.
معيارهای ارزيابی نرمافزارهای ITSM
در مسئله انتخاب نر افزار ،همانند سایر مسائ :تصمیمگیری ،تصژمیمگیرنژدگان بایژد بژا در نظژر گژرفتن
مجموعهای از معیارها اقدا به ارزیابي و انتخاب گزینهها نمایند .در این بخ  ،واحد فناوری اطالعات باید
2
برخي از معیارهای عمومي و همچنین برخي از نیازمندیهای خاص را در نظر بگیرد (پوالرد و کاتراسژت:
 .)2009معیارهای عمومي ميتوانند تحت عنوان نیازمندیهای غیژر کژارکردی و نیازمنژدیهژای خژاص
بهعنوان نیازمندیهای کارکردی در نظر گرفتژه شژوند .آنژور شرسژتا )2015(3بژا در نظژر گژرفتن ایژزو
 ،15504ایزو  20000و  ITILبهعنوان اصو ارزیابي و طراحژي ابزارهژای فراینژدهای فنژاوری اطالعژات
مجموعهای از معیارها را ارائه داد است .در این پووه نویسندگان سعي کرد اند ابتدا با جمعآوری جامع
معیارهای ارزیابي گزینههای متعدد و ارزیابي صحت آنها به کمک خبرگان ،از آنها در مد ارائهشد این
پووه استفاد نمایند.

نيازمندیهای کارکردی
نیازمندیهای کارکردی با توجه به کاربرد و مفهو نر افزار متفاوت هستند .بهروشها و چهارچوبهژا بژه
سازمانها در ایجاد و پیاد سازی فرایندهای استاندارد مدیریت خدمات فناوری اطالعات کمک مينماینژد.
بنابراین هماهنگي نر افزارهای  ITSMبا این بژهروشهژا از اهمیژت ویژو برخژوردار اسژت .رایژجتژرین و
کام:ترین چهارچوب مورداستفاد در مدیریت خژدمات فنژاوری اطالعژات  ITILv3اسژت کژه بژهعنوان
مجموعهای از فعالیتهای از پی تعیینشد تعریف ميشوند که بهمنظور دستیابي به مژدیریت خژدمات
فناوری اطالعات از آنها استفاد ميشود (ایدین و ایکیبژورک  .)2013در ایژن پژووه  ،بژرای مشژخص
کردن معیارهای ارزیابي گزینهها ،فرایندهای  ITILv3بهعنوان مجموعهی نیازمندیهای کارکردی در نظر
1.Yong
2.Polard & catraste
3.Anop shersta
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گرفتهشد است (هابرت ،20081مک توگتون 2،ری و لژویز ،20103پژوالر و کژاتر اسژت .)20094:عژالو بژر
این ،برخي معیارهای دیگر که در ادبیات پووه به آنها اشار شد است ،جمعآوری و دستهبندی شژدند
که شام :فرایندهای مدیریت دسترسپذیری ،مدیریت ظریفت و مدیریت رخداد هستند .ایژن فراینژدهژا
جزء فرایندهای مهم مدیریت خدمات فناوری اطالعات هستند و تأثیر زیادی بژر روی عملکژرد آن دارنژد؛
بنابراین در مد ارائهشد در این پووه در نظر گرفتهشد است.

نيازمندیهای غير کارکردی
این نیازمندیها ،قابلیتهایي از سیستم را در نظر ميگیرند کژه مژيتواننژد در عملکژرد سیسژتم و یژا در
پشتیباني از نیازمندیهای کژارکردی تأثیرگژذار باشژند (چژن و همکژاران  .)2013نیازمنژدیهژای غیژر
کارکردی معموالً در نر افزارها و کسبوکارها مشترک هستند؛ و رعایت آنها امری حیاتي است .اما ممکن
است میزان اهمیت آنها در برخي از کسبوکارها متفاوت باشد (جادهاو .)20115پژی ازاین مجموعژه از
نیازمندیهای غیر کارکردی توسژط کارلسژون ،)1997(6ارو و فژر  ،)2003(7وی ونژگ ( ،)2004وی و
همکاران ( )2005ارائهشد است .همچنین جادهاو و همکاران چهارچوبي را ارائه دادند که در آن معیارهژا
به  6دسته معیارهای فني ،تأمینکنند  ،کیفیت ،خروجي ،هزینه و سود و زمان تقسژیم شژدند .بژه شژک:
مشابه سین8و همکاران ( )2009این نیازمندیها را به مشخصههای کیفي ،فني و اقتصژادی تقسژیمبندی
نمود اند .ازآنجایيکه این در ایزو  9126نیز به این معیارها ارائهشد است ،در این پووه نیز این معیارها
تحت عنوان نیازمندیهژای غیژر کژارکردی در نظژر گرفتهشژد اند .جژدو یژک مجمژوع نیازمنژدیهای
کارکردی و غیر کارکردی استفاد شد در ارزیابي نر افزارهای مدیریت خدمات فناوری اطالعات را نشژان
ميدهد.
جدو  .1نیازمندیهای کارکردی و غیر کارکردی نر افزارهای ITSM

شماره
معيار
C1
C2
C3

نام معيار

منابع

Service portfolio
management
Demand
management
Financial

Rouhani,
)S (2017
Rouhani,
)S (2017
Rouhani,

شماره
معيار
C33
C34
C35

منابع

نام معيار
Platform
Database management
system
Programming language

Rouhani,
)S (2017
Rouhani,
)S (2017
Rouhani,

1.Habert
2.Macktogon
3.Ray&Liuse
4.Polard & catraste
5.Jadhav
6.Karlson
7.Orol & frel
8.Sien
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منابع
S (2017)
Rouhani,
S (2017)
Rouhani,
S (2017)
Rouhani,
S (2017)
Rouhani,
S (2017)

نام معيار

6

شماره
معيار

منابع

نام معيار

S (2017)
Rouhani,
S (2017)
Rouhani,
S (2017)
Rouhani,
S (2017)
Rouhani,
S (2017)

management
Service catalog
management
Service level
management
Capacity
management
Availability
management
IT service
continuity
management
Information
security
management
Supplier
management
Transition planning
and support
Change
management
Service asset and
configuration
management
Release and
deployment
management

شماره
معيار

Documentation

C36

Standard configurations

C37

Security

C38

Vendor reputation

C39

Rouhani,
S (2017)

Training and support

C40

Rouhani,
S (2017)

Rouhani,
S (2017)

Length of experience

C41

Rouhani,
S (2017)

Consulting service

C42

License price

C43

Implementation cost

C44

Implementation time

C45

Rouhani,
S (2017)

Training cost

C46

Rouhani,
S (2017)

Parallel-series systems

C47

Rouhani,
S (2017)

Service validation
and testing

C15

Heterogeneous
redundancy

C48

Rouhani,
S (2017)

Service evaluation

C16

Standby dependencies

C49

Rouhani,
S (2017)

Knowledge
management

C17

Inter-component
dependencies

C50

Rouhani,
S (2017)

Event management

C18

Human task

C51

Rouhani,
S (2017)

Incident
management

C19

Rouhani,
S (2017)
Rouhani,
S (2017)
Rouhani,
S (2017)
Rouhani,
S (2017)
Bosse and
et al.
(2016)
Bosse and
et al.
(2016)
Bosse and
et al.
(2016)
Bosse and
et al.
(2016)
Bosse and
et al.
(2016)
Bosse and
et al.

Rouhani,
S (2017)
Rouhani,
S (2017)
Rouhani,
S (2017)

C4
C5
C6
C7
C8

C9
C10
C11
C12
C13

C14

7

منابع
(2016)
Bosse and
et al.
(2016)
Bosse and
et al.
(2016)
Orta and
et al.
(2014)
Orta and
et al.
(2014)
Orta and
et al.
(2014)
Orta and
et al.
(2014)
Orta and
et al.
(2014)
Orta and
et al.
(2014)
Orta and
et al.
(2014)
Orta and
et al.
(2014)
Orta and
et al.
(2014)
Orta and
et al.
(2014)

 اکبری قطار و عموزاده، روحانی/ ... ارزيابی و انتخاب نرم افزار مديريت خدمات فاوا با

نام معيار

شماره
معيار

منابع

نام معيار

شماره
معيار

Arbitrary time
distributions

C52

Rouhani,
S (2017)

Problem
management

C20

Different fault types

C53

Rouhani,
S (2017)

Request fulfillment

C21

Service level agreed in
the contract

C55

Rouhani,
S (2017)

Access
management

C22

Expected Response
Time

C56

Rouhani,
S (2017)

7-step improvement
process

C23

Maximum Response
Time

C57

Rouhani,
S (2017)

Service reporting

C24

Validated Request Rate

C58

Rouhani,
S (2017)

Service
measurement

C25

Abandoned Request
Rate

C59

Rouhani,
S (2017)

Reliability

C26

Maximum Response
Time Penalty

C60

Rouhani,
S (2017)

Usability

C27

Abandonment Penalty

C61

Rouhani,
S (2017)

Maintainability

C28

C62

Rouhani,
S (2017)

Efficiency

C29

C63

Rouhani,
S (2017)

Personality

C30

C64

Rouhani,
S (2017)

Portability

C31

Rouhani,
S (2017)

Communication
protocol

C32

(MaxResTime)
Maximum incident
resolution time
Minimum percentage of
incidents that must be
solved within the
MaxResTime
Penalty for not meeting
the above parameter
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در این پووه برخي از فرایندهای  ITILبهطور جداگانه موردمطالعه قرارگرفته است .در ادبیات موضوع،
برخ ژي از پووهشژژگران معیارهژژای ارزی ژابي عملکژژرد فراینژژدهای مژژدیریت خژژدمات فنژژاوری اطالعژژات را
موردمطالعه قرار داد اند که شام :دسترسيپذیری ،ظرفیت و رخداد است .معیارهای ارزیابي این فرایندها
ميتواند در کنتر و رصد کیفیت سرویسها مورداسژتفاد قژرار گیژرد .درنتیجژه لحژا کژردن آنهژا در
نر افزارهای  ITSMميتواند به مدیریت هرچه بهتر سرویسهای فناوری اطالعات کمک نماید .لذا در این
پووه معیارهای منتخب جمعآوریشد از ادبیات موضوع در جدو شژمار یژک دسژتهبنژدی و مژورد
استفاد قرار گرفت است.

 -3روششناسی پژوهش
این پووه در پنج مرحلژه صژورت گرفتژه اسژت ،در مرحلژهی او بژرای تعیژین و شناسژایي عوامژ :و
شاخصهای مؤثر در تصمیمگیری به بررسي و تحلی :مباني نظری پرداختهشد اسژت .در مرحلژه دو بژا
انجا مصاحبه با برخي از صاحبان نظر در حوز مدیریت خدمات فناوری اطالعات ،شناسایي وضع موجود
در خصوص نر افزارهای مدیریت خدمات فنژاوری اطالعژات صژورت گرفتژه اسژت .سژپس پرسشژنامهای
نیمهباز ،جهت بهر بردن ازنظر خبرگان در اختیار آنان قرار داد شد تا معیارهای استخراجشد در مرحله
او مورد تائید قرار گیرد؛ با نهایي شدن معیارها ،سه سیستم بهمنظور ارزیابي توسط مد پیشژنهادی بژه
کمک خبرگان انتخاب شدند .در مرحله چهار  ،در قالب پرسشژنامهی دیگژر نظژر خبرگژان در خصژوص
سیستمهای مورد ارزیابي جمعآوری شد .البته روایي این پرسشنامهها نیز قبژ :از توزیژع میژان خبرگژان،
بهوسیلهی تعدادی از اساتید و خبرگان موردبررسي و تائید قرار گرفت .در مرحله پنجم ،با توجه به ماهیت
موضوع عواملي چون وجود شاخصهای متعدد در امر تصمیمگیری ،توابع هدف متعدد و متناقض در نظژر
گرفتهشد .همچنین با توجه کیفي بودن و عد قطعیتي که در نظر خبرگان وجود دارد ،تصمیم بر آن شد
تا از مجموعه روشهای فازی تصمیمگیری چندهدفه بهر برد شود .از طرفژي بژهمنظور در نظژر گژرفتن
عد قطعیت تا انتهای فرایند ارزیابي و انتخاب سیستم  ،ITSMاعداد فژازی کژه از قضژاوتهژای کالمژي
استخراجشد اند به کمک برش آلفا تبدی :به اعداد فاصلهای و سپس فرایند حژ :توابژع چندهدفژه فژازی
پی گرفته شد .چهارچوب پووه بهمنظور کمک به خواننژدگان گرامژي طراحيشژد اسژت تژا بتواننژد
بهراحتي نحو بهکارگیری روشهای مختلف در مراح :مختلف پووه را درک نمایند.

مدل چندهدفه فازی ارزيابی و انتخاب نرمافزارهای مديريت خدمات فناوری اطالعات:
در این بخ ابتدا به معرفي مفروضات اساسي مد شام :محدودیت مسئله و توابژع هژدف پرداختهشژد
است .جدو شمار  2نشاندهند محدودیتهای استفاد شد در مد است .جدو شمار سه نیز اهداف
مورد انتظار از پیاد سازی سیستمهای  ITSMرا تشریح نمود است .درنهایت ،مد ریاضي غیرخطي کژه
ترکیب محدودیتها و توابع هدف اسژت ،بژهمنظور مد سژازی مسژئله و پیاد سژازی در روشهژای حژ:
معرفيشد است.

ارزيابی و انتخاب نرم افزار مديريت خدمات فاوا با  / ...روحانی ،اکبری قطار و عموزاده

شک .1 :گا های اجرای پووه

9
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جدو  .2محدودیتهای مد ریاضي مسئله
شماره محدوديت

توصيف محدوديت

منبع

محدودیت او

تعداد ک :نیازمندیهای کارکردی در تأمینکنند  vا از  Fکه برابر مجموع
ک :معیارهای شناسایيشد است فراتر نگردد.

روحاني و همکاران
()2017

محدودیت دو

تعداد ک :نیازمندیهای غیر کارکردی در تأمینکنند  vا از  NFکه برابر
مجموع ک :معیارهای شناسایيشد است فراتر نگردد.

روحاني و همکاران
()2017

محدودیت سو

تعداد ک :نیازمندیهای مدیریت دسترسپذیری در تأمینکنند  vا از  Aکه
برابر مجموع ک :معیارهای شناسایيشد است فراتر نگردد.

بوس و همکاران
(.)2016

محدودیت چهار

تعداد ک :نیازمندیهای مدیریت ظرفیت در تأمینکنند  vا از  CAکه برابر
مجموع ک :معیارهای شناسایيشد است فراتر نگردد.

اورتا و همکاران
(.)2014

محدودیت پنجم

تعداد ک :نیازمندیهای مدیریت رخداد در تأمینکنند  vا از  EVکه برابر
مجموع ک :معیارهای شناسایيشد است فراتر نگردد.

اورتا و همکاران
(.)2014

محدودیت ششم

هزینهی پیاد سازی سیستم (هزینه انجا شد برای پروژ نباید از
بودجه در نظر گرفتهشد بیشتر شود).

روحاني و
همکاران (.)2015

محدودیت هفتم

زمان پیاد سازی سیستم (پروژ باید تا قب :از مدتزمان تعیینشد
در منشور پروژ به پایان برسد).

روحاني و
همکاران (.)2015

مد ریاضي چندهدفه به مجموعهای از متغیرها ،ضرایب فني ،توابع هدف و محدودیتها گفته ميشود که
با رویکرد برآورد ساختن مجموعه از اهداف متناقض مد سازی ميگردد .ازاینرو در این پووه نیژز بژا
ترکیب محدودیتها و توابع هدف ،مد ارزیابي سیستمهای  ITSMبهصورت زیر ساختهشد اسژت .الز
به ذکر است که متغیرهای فازی با توجه به نظر خبرگان در خصوص نیازمندیها انتخابشد اند.
جدو  .3توابع هدف مد ریاضي مسئله
شماره تابع هدف

تشريح تابع هدف

تابع هدف 1

حداکثر سازی میزان پوش
کارکردی

تابع هدف 2

حداکثر سازی میزان پوش
کارکردی

تابع هدف 3
تابع هدف 4
تابع هدف 5

نیازمندیهای
نیازمندیهای غیر

منبع استفادهشده
روحاني و همکاران ()2015
روحاني و همکاران ()2015

حداکثر سازی میزان دسترسپذیری سرویسهای
IT
حداکثر سازی میزان ظرفیت سرویسهای IT

اورتا و همکاران ()2014

حداکثر سازی میزان حادثه در سرویسهای IT

اورتا و همکاران ()2014

بوس و همکاران ()2016
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جدو  .4پارامترها و متغیرهای مسئله
عالمت
اختصاری

عالمت

توضيح

توضيح

اختصاری

F

اندیس شمارند تعداد نیازمندیهای
کارکردی

𝐯𝐗

متغیر صفر و یک مربوط به
تأمینکنند )(vendor

nf

اندیس شمارند تعداد نیازمندیهای
غیر کارکردی

𝐯𝐟 𝐗

متغیر صفر و یک ،وجود نیازمندی
کارکردی  fا در فروشند  vا

M

اندیس شمارند تعداد نیازمندیهای
دسترسپذیری

𝐯𝐟𝐧 𝐗

متغیر صفر و یک ،وجود نیازمندی غیر
کارکردی  nfا در فروشند  vا

L

اندیس شمارند تعداد نیازمندیهای
ظرفیت

𝐯𝐦 𝐗

متغیر صفر و یک ،وجود نیازمندی
دسترسپذیری  mا در فروشند vا

N

اندیس شمارند تعداد نیازمندیهای
رخداد

𝐯𝐥 𝐗

متغیر صفر و یک ،وجود نیازمندی
ظرفیت  Lا در فروشند  vا

V

اندیس شمارند تعداد فروشندگان

𝐯𝐧 𝐗

متغیر صفر و یک ،وجود نیازمندی
رویداد  nا در فروشند vا

F

تعداد ک :نیازمندیهای کارکردی

𝐯𝐛

هزینهی پیاد سازی فروشند  vا

𝐯𝐟̃𝐟

امتیاز کسبشد توسط فروشند  vا
از نیازمندی  fا (متغیر فازی)

𝐯𝐭

زمان الز برای پیاد سازی سیستم
فروشند vا

NF

تعداد ک :نیازمندیهای غیر کارکردی

CA

تعداد ک :نیازمندیهای ظرفیت

̃
𝐯𝐟𝐧𝐟𝐧

امتیاز کسبشد توسط فروشند  vا
از نیازمندی  nfا (متغیر فازی)

𝐯𝐥 ̃
𝐚𝐜

امتیاز کسبشد توسط فروشند vا
از نیازمندی  Lا (متغیر فازی)

A

تعداد ک :نیازمندیهای
دسترسپذیری

EV

تعداد ک :نیازمندیهای رویداد

𝐯𝐦 ̃
𝐀

امتیاز کسبشد توسط فروشند  vا
از نیازمندی  mا (متغیر فازی)

𝐯𝐧 ̃
𝐕𝐄

امتیاز کسبشد توسط فروشند v
ا از نیازمندی  nا

B

ک :بودجه در نظر گرفتهشد

T

ک :زمان در نظر گرفتهشد برای
تکمی :پروژ

جدو  .5مد ریاضي ارائهشد مسئله
𝐯𝐟 𝐗 𝐯𝐟̃𝐟 𝟏=𝐯𝐕∑ 𝟏=𝐟𝐅∑
∀ v = 1,2. . . , V

𝐧𝐨𝐢𝐭𝐚𝐳𝐢𝐦𝐢𝐱𝐚𝐌
≤ F × Xv

= 𝟏𝐟

∑Ff−1 Xfv

̃̃
V
f2 = Maximization ∑NF
nf=1 ∑v=1 nfnfv Xnfv
∀ v = 1,2, . . . , V

∑NF
nf−1 Xnfv ≤ NF × X v
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̃ mv Xmv
f3 = Maximization ∑Am=1 ∑Vv=1 A
∑Am=1 Xmv ≤ A × X v

∀ v = 1,2, . . . , V
V
̃
∑CA
l=1 ∑v=1 Ca lv Xlv

∀ v = 1,2, . . . , V
∀ v = 1,2, , . . . , V
∀ v = 1,2, , . . . , V

f4 = Maximization
∑CA
l=1 Xlv ≤ CA × X v

f5 = ∑EV
n=1 Xnv ≤ EV × Xv
≤ EV × Xv

∑EV
n=1 Xnv

∑Vv=1 bv Xv ≤ B
∑Vv=1 t v Xv ≤ T
∑Vv=1 Xv ≤ 1
}Xfiv = {0,1}, Xnfiv = {0,1}, Xmv = {0,1} Xlv = {0,1}, Xnv = {0,1}, Xv = {0,1

 -4يافتههای پژوهش
رویکرد ح :مسئله یکي از اساسيترین بخژ هژای یژک پژووه اسژت کژه ایژن مهژم بژه ایژن بخژ
اختصاصیافته است .با توجه به تعریف و مد ریاضي مسئله این پووه  ،روشهای ح :برای آن در نظژر
گرفتهشد است .ازآنجایيکه مسئله ارزیابي و انتخاب نر افزار شام :چندین تابع هدف ميشژود ،مژيبایژد
یک الگوریتم چندهدفه برای آن جهژت تعیژین مژرز پژارتو1در نظژر گرفژت .در ایژن پژووه بژا انتخژاب
موردمطالعه ،مد ریاضي ارائهشد در جدو چهار و با استفاد از چهار الگوریتم رایج در بژین روشهژای
3
چندهدفه که پی ازاین توسط بسیاری از محققین مورداستفاد قرارگرفتژه (دب ،20142مسژتقیم و تژیچ
 ،2013کنان و همکاران )20134و نتایج قاب :قبولي نیز ارائه داد اند؛ سیستمهای  ITSMمورد ارزیژابي و
انتخاب قرارگرفتهاند .از بین این چهار الگوریتم مورد بحث در این پووه  ،دو الگژوریتم  Constraint-εو
برنامهریزی آرماني که جز روشهای ح :دقیق هستند جوابهای بهینه ارئه ميدهند .این پاسخها توسط
نر افزار  cplex 12.4به دست آمد اند .جواب ارائه شژد توسژط دو الگژوریتم دیگژر یعنژي  NSGA-ІІو
 MOPSOکه جز روشهای متاهیوریستیک هستند به کمک نر افزار  matlab 2016بژه دسژت امد انژد.
نتایج قاب:قبو این الگوریتمها در صنایع و کاربردهای مختلف دلی :انتخاب این روشها است .همچنین با
انتخاب روشهای دقیق و متاهروستیک سعي شد است تا مقایسهای بین نتایج روشهای بهینه و نزدیک
به بهینه به دست بیاید.

1.Pareto front
2.Deb
3.Mosataghim & Tsich
4.Kannan et al.
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مثال عددی مطالعه موردی:
پس از انجا مرور ادبیات و استخراج معیارهای تأثیرگذار در انتخاب نر افزارهژای ITSM

در این پووه
که بهتفصی :توضیح داد شد است ،جهت جامعیت بررسي روشهای ح ،:مثا عددی واقعي تعریفشژد
است .در مثا عددی واقعي از اطالعات سژازمان موردمطالعژه کژه در زمینژه ارائژه خژدمات پهنژای بانژد
پرسرعت ،خدمات دیتاسنتر و رایان ابری در حا فعالیت است و خبرگان ایژن سژازمان کژه در ارزیژابي
نر افزارها شرکت کرد اند استفاد گردید .درنهایت ،گزینههای منتخب با استفاد از مد ارائهشژد مژورد
ارزیابي قرار گرفتند .در موردمطالعه این پووه  ،از بین سیستمهایي که آمادگي خژود را مبنژي بژر ارائژه
نر افزار موردنظر اعال کردند سه گزینه انتخاب شدند .با توجه به اینکه هدف این پووه ارزیابي گزینه-
های نهایي است ،سعي شد در جلسات حضوری سازمان با برخژي از محصژوالت رایژج و پرفژروش دنیژا و
گزارشهایي که در این خصوص ارائهشد است ،آشنا شود.
سه سیستم منتخب جهت ارزیابي و انتخاب که حاص :گفتگو و بررسي با خبرگان سازمان هستند بژه
این قرار است  Microsoft, Marvalو  .IBM Tivoliدر این بخ قضاوتهای کالمي جمعآوریشد از
خبرگان در خصوص سیستمها مورد تجزیهوتحلی :قرار ميگیرد .با توجه به اینکه توابع چندهدفه فازی بژا
در نظر گرفتن چندین تابع هدف متناقض و محدودیتهای متعدد ،سژعي دررسژیدن بژه بهتژرین جژواب
ممکن را دارند ،ازنظر محقق رویکردی مناسب برای ارزیابي و انتخاب نر افزارهای مدیریت خدمات فناوری
اطالعات هستند .از سوی دیگر در مد توابع چندهدفه فازی بهعنوان یکي از رویکردهای تصمیمگیری ،از
قضاوتهای کالمي خبرگان استفاد ميشود .بهمنظور امکان انجا محاسبات بر روی این قضاوتهژا ،الز
است با تشکی :تابع عضویت آنها را به اعداد فژازی تبژدی :نمژایم .همچنژین بژهمنظور اسژتفاد از عژد
قطعیت تا انتهای فرایند ارزیابي اعداد فاصلهای نیز به کار گرفته خواهد شد.
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گام اول :تبديل قضاوتهای کالمی به اعداد فازی
قضاوتهای کالمي خبرگان با استفاد از تابع عضویت شک 2 :به اعداد فازی تبدی :شدند .بهعنوان نمونه
قضاوت کالمي جمعآوریشد برای نیازمندیهای ظرفیت و سیستمهای مورد ارزیابي در جدو پنج آورد
شد است (متغیرهای فازی در جدو شمار  3نمای داد شد اند).
Linguistic variables
خیلي ضعیف

Fuzzy variables
)(0,0,0.3

ضعیف

)(0.1,0.3,0.5

متوسط

)(0.3,0.5,0.7

زیاد

)(0.5,0.7,0.9

خیلي زیاد

)(0.7,0.9,0.9

شک .2 :تبدی :قضاوتهای کالمي به اعداد فازی

بهعنوان نمونه اعداد فازی استفاد شد  ،برای نیازمندیهای ظرفیت و سیستمهای مورد ارزیابي بهقرار زیر
است
جدو  .6قضاوت کالمي خبرگان
CA6

CA7

CA5

Systems
name

زیاد

متوسط

زیاد

microsoft

زیاد

متوسط

زیاد

زیاد

متوسط

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

marval
IBM
Tivoli
microsoft

متوسط

زیاد

زیاد

marval

Expert
No

Expert
1

CA4

CA3

CA2

CA1

Systems
name

زیاد

زیاد

ضعیف

متوسط

microsoft
marval
IBM
Tivoli
microsoft

زیاد

زیاد

ضعیف

متوسط

زیاد

زیاد

ضعیف

متوسط

متوسط

زیاد

زیاد

زیاد

متوسط

زیاد

خیلي
زیاد

متوسط

marval

متوسط

زیاد

خیلي
زیاد

IBM
Tivoli

زیاد

زیاد

زیاد

خیلي
زیاد

IBM
Tivoli

زیاد

متوسط

زیاد

microsoft

زیاد

زیاد

خیلي
زیاد

زیاد

microsoft

زیاد

متوسط

زیاد

marval

زیاد

زیاد

خیلي
زیاد

زیاد

marval

زیاد

متوسط

زیاد

IBM
Tivoli

زیاد

زیاد

خیلي
زیاد

زیاد

IBM
Tivoli

Expert
2

Expert
3

Expert
No

Expert
1

Expert
2

Expert
3
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گام دوم :تبديل اعداد فازی به اعداد فاصلهای:
همانطور که قبالً به آن اشار شد ،عدد فازی به دست آمد در گا او با اسژتفاد از رابطژهی ( )2-3بژه
اعداد فاصلهای تبدی :شدند .در این مرحله ميخواهیم بدانیم اگر در طو عدد فازی بهدستآمد حرکژت
کنیم ،چه تأثیر بر روی توابع هدف ،زمان ح :و انتخاب نهایي ما خواهد داشت .بدین ترتیب که با در نظر
گرفتن عدد  1برای برش آلفا به ارتفاع مجموعه فازی ) (a2خواهیم رسید؛ و باکم کردن این عژدد ،از ایژن
نقطه ) (a2فاصله گرفته و به سمت قاعد های مثلث حرکت خواهیم کژرد؛ بهطوریکژه درنهایژت بژا صژفر
شدن ضریب آلفا به کران باال ) (a3و پایین ) (a1عدد فازی موردنظر خواهیم رسید .درواقع با کاه ضریب
آلفا سطح مقطع مثلث اعداد فازی افزای ميیابد.
با توجه به توضیحات فوق ميتوان اینگونه بیان کرد که ما در مثا عددی خود به دنبا کشف تژأثیر
عد قطعیت در سنج و ارزیابي سیستمهای موجود هسژتیم (قضژاوت کالمژي خبرگژان دچژار خطژا و
ریسک باال نشد است) .بهعنوان نمونه اعداد فاصلهای بهدستآمد به ازای آلفا  0.5در جدو زیر ارائهشد
است .مطالعه موردی این پووه در هر یک از چهار الگوریتم معرفيشد  ،به ازای آلفاهای مختلژف حژ:
شد و جوابهای پاراتوی هر یک از آنها به دست آمد و بهترین جواب و یا نزدیک به بهترین بهینه در یک
آلفا مشخص پیدا شد.

شک 3 :برش آلفا بر روی اعداد فازی
فرض کنید ̃
 Aیک مجموعه فازی بود [ α ∈ (1،0یک عدد حقیقي باشد ،آنگا مجموعه

𝛼
} [𝐴̃] ≡ {x ∈ R |𝜇𝐴̃ (x) ≧ α

()1-3
α
̃
̃
را یک  - αبرش مجموعه  Aنامیم .اگر مجموعه باال بهصورت } [A] ≡ {x ∈ R|μÃ (x) > α

تعریف شود آن را یک  – αبرش قوی گوییم.
 - αبرش یک عدد فازی مثلثي که در پووه از آن استفاد شد است از رابطه زیر به دست ميآید:
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] 𝐴𝛼 = [𝛼1𝛼 . 𝛼2𝛼 ] = [(𝛼2 − 𝛼1 )𝛼 + 𝛼1 . −(𝛼3 − 𝛼2 )𝛼 + 𝛼3
0≤α≤1

()2-3
() 3- 3

جدو  .7اعداد فاصلهای با برش آلفا 0.5
𝟓 𝛂 = 𝟎.

Systems
name

CA2

CA1

CA4

CA3

کران
پايين

کران
باال

کران
پايين

کران
باال

کران
پايين

کران
باال

کران
پايين

کران
باال

Microsoft

0.43

0.633

0.5

0.7

0.43

0.633

0.43

0.633

Marval

0.43

0.633

0.5

0.7

0.5

0.7

0.43

0.567

IBM Tivoli
Systems
name

0.5

0.7

0.5

0.7

0.43

0.633

0.43

0.7

CA5

CA7

CA6

کران
پايين

کران
باال

کران
پايين

کران
باال

کران
پايين

کران
باال

Microsoft

0.5

0.7

0.367

0.567

0.5

0.7

Marval

0.43

0.633

0.367

0.567

0.5

0.7

IBM Tivoli

0.43

0.633

0.367

0.567

0.567

0.767

گام سوم :حل مدل با استفاده از الگوريتمهای پيشنهادی:
در این مرحله پس از به دسژت آوردن داد هژای مژد (داد هژای فاصژلهای) بژه کمژک چهژار الگژوریتم
معرفيشد  ،اقدا به ارزیابي سیستمهای انتخابشد ميکنیم .نتایج هر یک الگوریتمها با آلفاهای مختلف
در ادامه آورد شد است .هر یک از الگوریتمهای استفاد شد در آلفای بژه خصوصژي بژه جژواب بهینژه
(اپلیسون و برنامهریزی آرماني) یا نزدیک به بهینه ( NSGA2و )MOPSOخواهند رسژید .الگوریتمهژای
روشهای دقیق یعني محدودیت اپسیلون و برنامهریژزی آرمژاني بژا اسژتفاد از نژر افژزار  cplex 12.4و
روشهای متاهیوریستیک  NSGA2و MOPSOبا استفاد از نر افزار  matlab-2016کد نویسي و اجژرا
شدند .در این پووه پارامترهای الگوریتم بهینهسازی چندهدفه گرو ذرات و  NSGA2بهصورت تجربي
تنظیم پارامتر شدند .همچنین شرط توقف در این الگوریتم بر اساس برآورد شدن شرط تعداد تکرار ()NI
تعیین گردید.

 -5مباحثه
پووهشگر در این پووه سعي کرد است ،با استفاد از معیارهای متوسط مقادیر تژابع هژدف و متوسژط
زمان ح :روشهای پیشنهادی را با یکدیگر مقایسه کند .این مقایسه در جدو  8آورد شد است .طبژق
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نتایج بهدستآمد در تمامي روشها گزینه سو بهعنوان گزینهی برتر انتخابشد اسژت تژا نشژان دهژد
خبرگان بهطور قاب:مالحظهای سیستم سو را بهترین سیستم برای برآورد نمودن نیازمندیهای سازمان
خود ميدانند .همچنین نتژایج بهدسژتآمد از روشهژای  MOPSOو  NSGA2و محژدودیت اپسژیلون
یکسان است .این نتیجه نشان ميدهد الگوریتمهای ژنتیک همانند روشهای دقیژق جوابهژای باکیفیژت
ارائه داد است.
در هر چهار الگوریتم پیاد سازی شد  ،اولویت برآورد نمودن نیازمندیهای سیستم مدیریت خدمات
فناوری اطالعات به شک :زیر است
نيازمندیهای کارکردی >> غير کارکردی >> ظرفيت >> دسترسپذيری >> رخداد
این نتیجه نشان از آن دارد که سیستم منتخب نیازمندیهای اساسي یعني ،نیازمندیهای کژارکردی
و غیر کارکردی که یک نر افزار مدیریت خدمات فناوری اطالعات باید دارا باشد را در سطح قابژ :قبژولي
پوش ميدهد؛ اما زماني که سطح و عمق میزان این پوش هژا در سژه فراینژد مهژم مژدیریت خژدمات
فناوری اطالعات افزای یافت ،میزان برآورد نمودن نیازمندیها بهطژور قاب:مالحظژهای کژاه یافژت.
درواقع از را ح:های پیشنهادی ميتوان در جهت شناسایي نقاط ضعف تأمینکنندگان نیز استفاد نمژود.
بهوضژژو در ای ژن مسژژئله روشژژن اسژژت کژژه در گزینژژهی منتخژژب ،سژژه نیازمنژژدی مژژدیریت ظرفی ژت،
دسترسپذیری و رخداد دچار نقص است و باید در مذاکر ها بیشتر به آنها توجه شود .بهعنوان پیشژنهاد
عملیاتي در این مسئله ،ميتوان به تیم ارزیاب نر افزارهای مدیریت خدمات فناوری اطالعات توصیه کرد،
به پارامترهای که در توابع هدف سو تا پنجم به آن اشار شد است ،تأکید بیشژتر شژود و در مسژتنداتي
چون RFP1و FRS2گنجاند شود.
در هر چهار الگوریتم ارائه داد شد  ،بی ترین میزان برآورد نمودن توابع هدف که در اینجا پوشژ
نیازمندیهای نر افزار مدیریت خدمات فناوری اطالعات بود ،در آلفای  0.1بهدستآمد است و با افزای
آلفا ،از میزان آنها کاسته شد است .این بدین معني است که با افزای قطعیت و کژاه عژد قطعیژت
(حرکت به سمت قاعد مثلث عدد فازی) از میزان برآورد شدن خواستههای ما از نر افژزار کاسژته شژد
است (با افزای ریسک میزان سودآوری افزای ميیابد) اما همچنان گزینه سو بهعنوان بهتژرین گزینژه
انتخاب ميشود.

1.Request for proposal
2.Functional requirement specification
(مستندی که در آن نیازمندیهای کارکردی مورد انتظار از سیستم به تفضی :تشریح ميشود)
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جدو  5مقایسه مقادیر توابع هدف و متوسط زمان ح:
انتخاب

متوسط زمان حل
(ثانيه)

3

13.5

3

8.5

3

5

3

3.5

̅𝐙

𝟓𝐙

𝟒𝐙

𝟑𝐙

𝟐𝐙

𝟏𝐙

8.7

2.52

5.
8

5.78

15.5
6

19.4
3

.

0

0

0

0

0

𝐢𝐙
𝐱𝐚𝐦𝐢𝐙 −

9.35

2.52

5.
8

5.78

15.5
6

19.4
3

𝐢𝐙

0.47
-

0.63
-

0

0.02
-

1.56
-

1.43
-

9.82

2.52

5.
8

5.78

15.5
6

19.4
3

.

0

0

0

0

0

9.82

2.52

5.
8

5.78

15.5
6

19.4
3

.

0

0

0

0

0

تکنیکهای استفاد شد

𝐢𝐙

𝐢𝐙
𝐱𝐚𝐦𝐢𝐙 −

𝐢𝐙
𝐢𝐙
𝐱𝐚𝐦𝐢𝐙 −

محدودیت
اپسیلون

برنامهریز
ی آرماني

MOPSO

𝐢𝐙
NSGA2
𝐢𝐙
𝐱𝐚𝐦𝐢𝐙 −

یکي از پارامترهای مقایسه الگوریتمها که در این پووه در نظر گرفتهشژد اسژت ،متوسژط زمژان حژ:
الگوریتم است .متوسط زمان ح :روشهای دقیق (محدودیت اپسیلون و برنامهریزی آرماني) در مقایسه با
روشهای متاهیوریستیک ( MOPSOو  )NSGA2بهمراتب بیشتر است و ازآنجایيکه مسئلهی مژا جژزء
مسائ NP-hard :است در صورت افزای پارامترهای مسئله و افزای تعداد گزینههژا (سیسژتمهژا) ایژن
اختالف بهصورت نمایي افزای خواهد یافت .در بین چهار الگوریتم پیاد سازی شد  ،الگوریتم MOPSO
کمترین زمان ح :را داشته است .از طرفي همانطور کژه در شژک 4 :نشژان داد شژد اسژت روشهژای
متاهیوریستیک ) MOPSOو  )NSGA2در مقایسه با روشهای دقیق (محدودیت اپسیلون و برنامهریزی
آرماني) متوسط زمان ح :کوتا تری داشتهاند.
پارامتر بعدی جهت سنج الگوریتمهای استفاد شد در این پووه  ،متوسط مقدار توابع هژدف در
هر یک از روشها است .مقدار متوسط توابع هدف در سه روش برنامه محژدودیت اپسژیلون MOPSO ،و
 NSGA2مشابه یکدیگر بود و توانستهاند هر یک از توابع هدف را بژه حژداکثر میژزان خژود برسژانند .از
طرفي اختالف چنداني بین مقدار متوسط توابع هدف این روشها با روش برنامهریزی آرماني وجود ندارد.
درنتیجه در موردمطالعهی این پووه عام :تعیینکنند در معرفي الگژوریتم برتژر متوسژط زمژان حژ:
الگوریتمها خواهد بود که بر اساس این پارامتر ،الگوریتم  MOPSOبهتژرین الگژوریتم ،سژپس الگژوریتم
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 ،NSGA2بعد از آنها الگوریتم برنامهریزی آرمژاني و درنهایژت الگژوریتم محژدودیت اپسژیلون شژناخته
شدند.
16
13.5s

مقدار متوسط تابع هدف
متوسط زمان ح:

14
12

9.82

9.82

9.35
8.5s

9.2

10
8
6

5s

4

3.5s

2
0
NSGA2

MOPSO

آرماني

اپسیلون

شک .4 :مقایسه الگوریتمهای ح :مسئله

 -6نتيجهگيری
پووه حاضر همانند دو پووه مشابه صورت گرفته (روحاني 2017؛ و روحاني و زارع  )2014در حوز
ارزیابي و انتخاب نر افزارهای مدیریت خدمات فناوری اطالعات با در نظر گرفتن عد قطعیژت ،سژعي در
ارائه مد و تصمیمسازی داشته است .مشژابه دو روش استفاد شژد پژووه هژای پیشژین ،گزینژه برتژر
مشخص ميشود؛ اما آنچه در پووه ميتوان از آن بهعنوان مزیت مد ارائهشد از آن یادکرد ،بهقرار زیر
است
 ارائه گزینه برتر بهعنوان گزینه بهینه با در نظژر گژرفتن مجموعژهای از اهژداف مژورد انتظژار از
پیاد سازی نر افزارهای مدیریت خدمات فناوری اطالعات؛
 شناسایي نقاط ضعف گزینه منتخب؛

 ارائه مد ریاضي اختصاصي برای ارزیابي گزینههژای سیسژتمهژای مژدیریت خژدمات فنژاوری
اطالعات برخالف پووه های پیشین که از مد ها ابزارهای موجود جهت ارزیژابي گزینژههژای
استفاد کرد اند؛
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 استفاد از ترکیب برش آلفا برای تبدی :فضای عژد قطعیژت فژازی از اعژداد فژازی بژه اعژداد
فاصلهای با مقایسه چهار الگوریتم؛

 پی بیني مي شود با افزای تعژداد پارامترهژا و تعژداد سیسژتمهژا ،برتژری روش بهینهسژازی
چندهدفه  ،MOPSOبهعنوان بهترین الگوریتم ارزیابي و انتخاب نر افزارهای مدیریت خژدمات
فناوری اطالعات نمایانتر شود؛
عد دسترسي به منابع معتبر در زمینه ارزیابي و انتخاب نر افزارهای مدیریت خدمات فنژاوری اطالعژات
یکي از محدودیتهایي بود که محقق با آن روبهرو گردید .انتخاب مطالعه موردی ،یکي دیگر از دغدغههای
اصلي این پووه بود؛ چراکه یافتن سازماني که در حا حاضر در فرایند ارزیابي تأمینکنندگان مختلژف
باشد امری دشوار بود .همچنین باید سازماني انتخاب ميشد که به میزان بلوغ قاب :قبولي رسژید باشژد؛
چراکه خبرگان سازمان باید درک درستي نسبت به نیازمندیهای سیستمهای مورد ارزیابي داشته باشند.
لذا زمان زیادی بهمنظور انتخاب موردمطالعه صرف شد.
در این پووه بهمنظور استخراج معیارهای تأثیرگذار بژر ارزیژابي و انتخژاب نژر افزارهژای مژدیریت
خدمات فناوری اطالعات از روش کتابخانهای استفاد شد است؛ امژا بژا توجژه بژه جدیژد بژودن حژوز ی
مدیریت خدمات فناوری اطالعات در ایران از یکسو و تفاوتهای موجود در برخي از سازمانها بژا مشژابه
خارجي آنها از سوی دیگر ،بژهمنظور شژناخت بهتژر ابعژاد مختلژف ایژن حژوز در سژازمان ،اسژتفاد از
روشهای کمي و کیفي جهت سنج معیارهای ارزیابي و انتخاب ميتواند بسیار مؤثر واقع شود.
با توجه به بررسي انجا شد در این پژووه اسژتفاد از روشهژای کیفژي بژهمنظور اعتبژار سژنجي
معیارها از طریق تحلی :واژگان بهدستآمد باعث ایجاد تصویری ک :گرا و استخراج معیارهای حیژاتي در
تصمیمگیری شد.
پیشنهادهای این پووه برای تحقیقاتي آتي شام :موارد ذی :ميشوند
شناسایي پارامترهای تأثیرگذار در نیازمندیهای کارکردی نژر افزارهژای مژدیریت خژدمات فنژاوری
اطالعات .بهعنوانمثا شناسایي معیارهای تأثیرگذار بر نیازمندی امنیت در نر افزارهای مدیریت خدمات
فناوری اطالعات و همچنین سنج وضعیت هر یک از نیازمندیهای کارکردی ،در شرکت افرانت.
پووه بعدی که ميتواند در آیند صورت پذیرد ارائژه متژدولوژی جژامع جهژت ارزیژابي و انتخژاب
نر افزارهای مدیریت خدمات فناوری اطالعات است .این متدولوژی از مرحلژه ارزیژابي و مژذاکرات اولیژه
تأمینکنند تا انتخاب و مدیریت پروژ ی پیاد سازی در سازمان را شژام :مژيشژود .سژایر تکنیژکهژا و
مد های ریاضي علم تصمیمگیری با رویکرد عد قطعیت جهت ارزیابي و انتخاب نژر افزارهژای مژدیریت
خدمات فناوری اطالعات نیز یکي دیگر از پووه های است کژه مژيتوانژد در زمینژه ارزیژابي و انتخژاب
سیستم مورداستفاد قرار گیرد.
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Abstract: Regarding the complexity of IT service management (ITSM), the purpose
of this study is to provide a mathematical model for evaluating and selecting ITSM
solution. Through this research, a new classification of functional and non-functional
requirements as well as a fuzzy multi-objective model is presented. The functional
requirements derived from the ITIL processes generally include: strategic
requirements, design, transfer, operation, and continuous service improvement. In
addition, three requirements for availability, capacity and occurrence were carefully
examined. a total of 64 criteria for assessing ITSM systems are provided. The
developed models with fuzzy approach also include 5 objective and 7 constraints that
were implemented with fuzzy multi-objective Technics. The proposed model was
used to evaluate and select the software in the IT service provider company. The
proposed model not only helps the organization to choose the best supplier, but also
helps identify the supplier's weaknesses, reduce decision-making time, and increase
the accuracy and ease of decision-making. The results of the methods that used to
solved the model show that the MOPSO algorithm has the best result than the other
three ones. Respectively NSGA2, Goal programming and epsilon constraint were
ranked in the following order.
Keywords: Functional Requirement, Fuzzy Multi-Objective Model, IT Services,
Software Selection.
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