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  ارت الکترونیکیتجسیستم هاي ارائه یک روش مبتنی بر مدل کیفیت براي ارزیابی 

  

  

  کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد  دانشجوي دکتري مهندسیفوق لیسانس تجارت الکترونیکی و بهشید بهکمال، 

  محسن کاهانی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

  

  

  چکیـده 

. تجارت الکترونیکی استسیستم هاي ابی براي سنجش کیفیت ارائه یک روش ارزی ،مقالهاین هدف 

  ابتدا.ئه خواهد شد مرحله اي اراچهار طی یک فرایند ،کیفیترزیابی اکاربردي  روشیک براي این منظور، 

انتخاب می  عنوان مبنا بISO مدل فزار بررسی شده ومدلهاي کیفیت و استانداردهاي ارزیابی کیفیت نرم ا

هاي  یژگی، وتجارت الکترونیکیسیستمهاي هاي کیفی  ویژگیطالعه تحقیقات انجام شده، ، با مسپس. شود

ر مرحله بعد با طراحی یک چک لیست د. گرددشده و به مدل مبنا اضافه می استخراج ها افزار نرماین کیفی 

  .  گیردمی ی قرار  مورد ارزیابارزیابی مقادیر کمی این ویژگی ها محاسبه شده  و در پایان کیفیت نهایی سیستم

  

  

  

   کلیدي کلمات

  کیفیت نرم افزارتجارت الکترونیکی، مدل سیستم   کیفیت،ارزیابی
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   مقدمـه -1

توجه به اینکه در تجارت با  . بعنوان یک پدیده نوظهور با سرعتی زیاد در حال تکوین استتجارت الکترونیکی

شود، کیفیت این سیستم نقش  سیستم تجارت الکترونیکی انجام مییک یق الکترونیکی، تعامل بین طرفین مبادالت از طر

   .بسزایی درحصول نتیجه مطلوب دارد

هاي کیفی مورد انتظار که  ها در برآورده ساختن ویژگی  افزار  را توانایی نرمسیستم کاربردي تفاوت بین دو ازسوي دیگر

توان   میهاي گوناگون هستند،  ههاي کیفی داراي جنب  اینکه نیازمنديبا توجه به. کند همان کیفیت نرم افزار است، تعیین می

افزار است و مدلهاي کیفیت یکی از مهمترین ابزارها  افزار، ارزیابی کیفیت نرم گفت یکی از مهمترین بخش هاي توسعه نرم

  .براي ارزیابی کیفیت نرم افزار است

اي ارزیابی سیستم هاي تجارت الکترونیکی ارائه شده است، پس از مروري بر مدلهایی که تاکنون بردر این مقاله 

سپس  . انتخاب می شود بعنوان مبناي روش ارزیابیISOو مدل مورد بررسی قرار می گیرد   نرم افزاراستانداردهاي کیفیت

یژگی پس از اضافه شدن و. ویژگی هاي مدل توسعه می بایدسیستم هاي تجارت الکترونیکی، کیفی  خصوصیاتبر اساس 

 ، با استفاده از چک لیست ارزیابی مقادیر کمی ویژگی هاي کیفی محاسبه شده و ISOهاي کیفی استخراج شده به مدل 

  . کیفیت نهایی سیستم ارزیابی خواهد شد

  

  : روش تحقیق -2

افتـه را  اي است، زیرا بر اساس یک مدل مبنا و با مطالعه ادبیات نظري، یک مدل توسـعه ی                   این تحقیق از نوع توسعه    

اي صـورت   روش این تحقیق براي توسعه مدل، روش توصیفی ـ تحلیلی است که بر مبناي مطالعات کتابخانـه  . نماید ارائه می

  . گرفته است

  

   مروري بر کارهاي گذشته-3

هاي تجارت الکترونیکی ارائه شده اند را می توان به دو دسته اصلی   هایی که تا کنون براي ارزیابی سیستم مدل

افزار بنا نشده اند و برخی دیگر توسعه اي بوده و بر  هاي کیفیت نرم برخی از آنها بر پایه هیچ یک از مدل. قسیم  نمودت

  .خواهند گرفتقرار اجمالی افزار ارائه شده اند که در این بخش مورد مطالعه و بررسی  هاي کیفیت نرم اساس یکی از مدل

Belchiorهاي تجارت الکترونیکی ارائه کرده است که در   لی را براي ارزیابی سیستم با استفاده از منطق فازي، مد

این مدل سه هدف اصلی کیفی قابلیت استفاده، ]. 1[ بندي شده است ها رتبه  افزار براي این سیستم هاي کیفی نرم آن ویژگی

 فاکتور کیفی بر اساس 17ا این سه هدف، قابلیت اطمینان محتوایی و قابلیت اطمینان نمایشی را مدنظر قرار داده که متناظر ب

    . انتخاب شده استISOمدل کیفیت 
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Stefani هاي تجارت الکترونیکی مدلی را براي ارزیابی سیستمB2C با هاي کیفی این مدل  ویژگی کهارائه کرده

 عملیاتی :از ی عبارتندهاي کیف این ویژگی. ]20 [اند  انتخاب شدهB2Cهاي  هاي کاربران نهایی سیستم نیازمنديتمرکز بر 

  . بودن، قابلیت اطمینان، قابلیت استفاده و کارایی

Pieere] 15[ هاي تجارت الکترونیکی بر پایه سه محور اصلی  یک چارچوب مفهومی براي موفقیت سیستم

هاي  ستمها به ترتیب توسط صاحبان کاربران و متخصصین سی مدیریت، نیروي انسانی و فناوري ارائه کرده که این حوزه

  . تجارت الکترونیکی باید ارزیابی گردد

Cachia] 2[ هاي کیفی الزم که براي موفقیت یک سیستم تجارت الکترونیکی ضروري است،  مجموعه ویژگی

  . فنی و کسب و کار: ها از دو جنبه باید بررسی شود  از دیدگاه وي، موفقیت این سیستم. کند بیان می

  يارائه روش ارزیابی پیشنهاد -4

 ابتدا . خالصه می شودلهروش پیشنهادي این مقاله براي ارزیابی سیستم هاي تجارت الکترونیکی در چهار مرح

مدلهاي کیفیت و استانداردهاي ارزیابی کیفیت نرم افزار بررسی شده و یک مدل که داراي ویژگی هاي کیفی جامع تري 

 با مطالعه تحقیقات در مرحله دوم،. بناي توسعه انتخاب می شودن م باشد، بعنواتجارت الکترونیکیبراي ارزیابی سیستمهاي 

شده و به استخراج ها افزار نرماین هاي کیفی  یژگی، وتجارت الکترونیکیسیستمهاي کاربردي  هاي کیفی  ویژگیانجام شده، 

یست ارزیابی مقادیر از آنجاییکه این ویژگی ها کیفی است، در مرحله بعد با طراحی یک چک ل. گرددمدل مبنا اضافه می 

    .ل در زیر شرح داده می شوداین مراح. کمی این ویژگی ها محاسبه شده  و در پایان کیفیت نهایی سیستم محاسبه می شود

  

     انتخاب مدل کیفیت مناسب -4-1

یفیت  کاستانداردهاي. کند هاي مختلف نسبت به کیفیت را بیان می مدل کیفیت قالبی است که ارتباط بین دیدگاه

در  .دشون افزاري که تاکنون ارائه شده از لحاظ ساختاري به دو گروه عمده سلسله مراتبی و غیرسلسله مراتبی تقسیم می نرم

هاي کیفیت در سطح اول و در سطح دوم  باشند، ویژگی  مراتبی که اغلب آنها داراي دو سطح می هاي سلسله  مدل

تواند یک به چند یا چند به  ارتباط بین اجزاي سطوح یک مدل کیفیت می. ندها قرار دار خصوصیات فرعی متناظر با ویژگی

 و Dromey، مدل FURPS ، مدلBoehm، مدل McCallمدل : مهمترین مدلهاي سلسله مراتبی عبارتند از. چند باشد

  BBNاي و  هاي غیر سلسله مراتبی نیز ساختار یکسانی نداشته و به دو دسته کلی ستاره  مدل .ISO/IEC-9126مدل 

هدف این مقایسه بررسی . ها انجام شده است مقایسه اجمالی بین این مدل) 1(در جدول ]. 10[، ]6[، ]4 [شوند تقسیم می

روش اي براي ارائه مدل بعنوان پایه کیفی هاي ویژگیترین  ها بمنظور انتخاب بهترین و مناسب نقاط قوت و ضعف این مدل

  .  پیشنهادي استارزیابی
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  افزار هاي کیفیت نرم مقایسه مدل) 1(جدول 

  مدل

  کیفیت

  ساختار

  تعداد

  سطح

ارتباط    

  بین اجزا

مزایا  معایب

McCall  

سلسله 

  مراتبی

  داشتن معیار اندازه گیري  همپوشانی بین اجزا  چند به چند  دو

Boehm  

سلسله 

  مراتبی

  نداشتن معیار ارزیابی  چند به چند  دو

 دارا بودن خصوصیات مرتبط با

  سخت افزار

URPS  

سلسله 

  مراتبی

  يپذیر نتقالعدم توجه به ا  یک به چند  سه

هاي عملیاتی و   تفکیک نیاز

  غیرعملیاتی

Dromey  

سلسله 

  مراتبی

  عدم یکپارچگی اجزا مدل  یک به چند  دو

ارائه مدل برحسب مشخصات 

  افزارها خاص نرم

ISO  

سلسله 

  مراتبی

  ---  یک به چند  سه

  فی جامعیت ویژگی هاي کی-

   داشتن معیار ارزیابی-

Star  

غیرسلسله 

  مراتبی

  نداشتن معیار ارزیابی  یک به چند  --

هاي کیفی از چند  ارائه ویزگی

  دیدگاه

BBN  

غیرسلسله 

  مراتبی

  نداشتن معیار ارزیابی  چند به چند  --

هاي  دقت باال به دلیل ویژگی

  کیفی وزن دار 

  

تر بوده و  هاي ارائه شده، کامل  در مقایسه با سایر مدلISO  نشان داده شده، مدل)1(همانطور که در جدول 

 پیشنهادي این مقاله، انتخاب شده روش براي ناسبرو بعنوان مدل م از این. هاي قبلی را مرتفع نموده است معایب مدل

ن مدل، دالیل انتخاب ای .ارائه شده و تعاریف اجزاي مدل در پیوست یک آمده است) 1(ساختار مدل در شکل . است

هاي کیفی، قابلیت فهم در ساختار سلسله  جامعیت ویژگی:  است که مهمترین آنها عبارتند ازدلهاي خاص این م ویژگی

هایی که  با وجود تمام ویژگی. گیري هاي اندازه مراتبی، عبارات و عناوین متداول، تعریف دقیق و واضح اجزا، داشتن معیار

هاي کیفی تعریف شده در مدل بسیار کلی و عمومی است، باید براي هرنوع  یژگی داراست، ولی بدلیل اینکه وISOمدل 

تجارت الکترونیکی مورد افزارهاي  هاي کیفی خاص نرم افزار خاص توسعه و بهبود داده شود که در بخش بعدي ویژگی نرم

  .   مطالعه قرار خواهد گرفت
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ISOساختار مدل )  1(شکل 

  گی هاي کیفی سیستم هاي تجارت الکترونیکی استخراج ویژ-4-2

هاي متفاوتی ارائه کرده  متنوعی با اجزا و ویژگی تجارت الکترونیکی هاي  افزار، راه حل هاي تولید کننده نرم شرکت

در این بخش به منظور . اند که هریک از آنها ممکن است همه سیستم هاي اشاره شده در جدول فوق را نداشته باشد

تجارت هاي  حل ها و راه افزار دهنده نرم  معتبر ارائه افزارها محصوالت شش شرکت هاي کیفی این نرم یژگیاستخراج و

عملیاتی بودن

قابلیت نگهداري

  قابلیت اطمینان

قابلیت استفاده

کارایی

انتقال پذیري

مدل کیفیت 

ISO/IEC 9126

متناسب بودن

دقت

قابلیت همکاري

امنیت

بلوغ

تحمل پذیري خطا

ترمیم پذیري خطا

قابلیت یادگیري

قابلیت فهم

رفتار زمانی

استفاده از منابع

پایداري

آزمایش پذیري

قابلیت انطباق

قابلیت نصب

همزیستی

تعویض پذیري

قابلیت تحلیل

قابلیت تغییر

جذابیت

قابلیت کارکردي
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، ]11[ مورد مطالعه قرار گرفته SAP, Microsoft, IBM ,People soft ,Oracle , Siebel شامل الکترونیکی 

  . بندي شده است هرتب) 2(و ویژگی هاي موجود در این نرم افزارها در جدول ]  14[،]13[

  

    تجارت الکترونیکی افزارهاي  هاي کیفی نرم بندي و مقایسه ویژگی جمع) 2(جدول 

  SAP  ویژگی کیفی
People 

soft  
Oracle  Seibel  Microsoft  IBM  

  درجه

   اهمیت

  5  *  *    *  *  *  یکپارچگی 

  5  *    *  *  *  *  امنیت 

5  *    *  *  *  *  کارایی

  5  *    *  *  *  *  قابلیت دسترسی

  3  *    *    *     نهاییزینهه

3  *      *    *  قابلیت اطمینان

  3    *    *    *  مقیاس پذیري

  2  *  *        قابلیت استفاده

  2  *          *قابلیت انجام اعمال مدیریتی

  2  *        *  قابلیت تعامل

  2  *  *          عملیاتی بودن

  2    *        *سفارشی بودن

  1  *          قابلیت پشتیبانی

  1      *        ی فنیارائه خدمات و پشتیبان

  1            *  کار با سکوهاي تکنولوژي باز

  1            *قابلیت جابجایی

  1            *  امکانات جهانی شدن

  1            *  ر پذیريییتغ

  قابلیت سازگاري

  

    *        1  

  

با آن مواجه هستند، ارائه تجارت الکترونیکی هاي  سازي سیستم  در پیادهبنگاههاهایی که  یکی از بزرگترین چالش

شود و فقط  هاي داخلی سازمان نگهداري می عموماً این اطالعات بر روي سیستم. استشرکاي تجاري اطالعات بهنگام به 

موفقیت یک در صورتیکه به منظور  ؛شرکاي تجاريمشتریان و براي پرسنل و مدیران سازمان قابل دستیابی است، نه براي 

و  شته باشدوجود دابرون سازمان هاي داخل سازمان و   یکپارچگی کامل بین زیرسیستمبایستی  کیتجارت الکترونی سیستم

ک تجاري ارائه یز وضعیت سفارش، وضعیت حساب، موجودي انبار و وضعیت سفارش خرید به شرا اطالعات آخرین

باید هم یکپارچگی  که این ست اتجارت الکترونیکی کیفی در سیستم هاي ویژگی مهمترین  بهمین دلیل یکپارچگی. شود

ISO وجود داشته باشد که این ویژگی در مدل Front Office با سیستمهاي  و هم Back Officeسیستمهاي درسطح 

  .وجود ندارد
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تجارت ي مطالعه نرم افزارهاافزارهاي وب و  در این بخش پس از بررسی و رتبه بندي جنبه هاي کیفی نرم

 از رتبه و اهمیت باالیی برخوردارند تجارت الکترونیکی افزارهاي کاربردي  فی که در نرم کی ویژگیپنج ، الکترونیکی 

قابلیت ردیابی، قابلیت یکپارچگی، : هاي استخراج شده عبارتند از ویژگی . اضافه شده استISO  مدلبهاستخراج شده و 

  . مروردسترسی، قابلیت سفارشی شدن و قابلیت

  

تجارت الکترونیکی  براي ارزیابی نرم افزار يپیشنهاد مدل نحوه کاربرد -5

اساس ویژگی هاي کیفی ، الزم است برتجارت الکترونیکیبراي بکارگیري این مدل جهت ارزیابی یک نرم افزار 

، چک لیستی تهیه گردد تا برمبناي پاسخ هاي سؤاالت چک لیست، مقادیر عددي هریک از ویژگی هاي کیفی استخراج شده

  . حاصل شود

  تهیه چک لیست ارزیابی -4-3

در این بخش  ،افزار انجام شده است درخصوص تهیه چک لیست براي ارزیابی نرمکه براساس مطالعات فراوانی 

 ویژگی 25گیري کمی    سؤال براي اندازه68که شامل  است ، چک لیستی تهیه شدهسیستم تجارت الکترونیکیبراي ارزیابی 

دهنده و نگهدارنده  دسته اول سؤاالتی که توسعه. ت این چک لیست بر دونوع استسؤاال. استتوسعه یافته یفی مدل ک

 .پذیري و قابلیت اطمینان است انتقال هاي کیفی قابلیت نگهداري، سیستم باید به آنها پاسخ دهند و بیشتر مرتبط با ویژگی

هاي کیفی قابلیت  ابطه با ارزیابی ویژگیدسته دوم، سؤاالتی است که از دیدگاه کاربر ماهر طراحی شده است و بیشتر در ر

  .  آورده شده استدوچک لیست تهیه شده، در پیوست . کارایی و عملیاتی بودن سیستم است استفاده،

  

   و کیفیت نهایی سیستمهاي کیفی  محاسبه مقادیر کمی ویژگی -4-4

هاي فرعی کیفی محاسبه  یژگیدر این قسمت براساس مقادیر بدست آمده از چک لیست، ابتدا مقادیر هریک از و

به باید  4 تا 0گیري کمی هر ویژگی کیفی، تعدادي سؤال در چک لیست مطرح شده که براساس مقیاس براي اندازه. گردد می

سپس مقدار عددي . کیفی سطح دوم مدل است هايتایج بدست آمده، نمایانگر مقدار کمی ویژگین. دوآنها پاسخ داده ش

 کمی ادیرمقجمع کردن با . آید ربوطه بدست میکیفی سطح دوم م هايویژگی براساس مقادیر  مدل سطح اول کیفیهايویژگی

 بدست می آید که نشان دهنده کیفیت نهایی سیستم مورد ارزیابی 100 تا 0سطح اول مدل، یک عدد بین ویژگی کیفی 

  .است



٨

 و پیشنهادات براي کارهاي آتیينتیجه گیر  -5

اربردي براي ارزیابی کیفیت نرم افزارهاي تجارت الکترونیکی بین بنگاهی، طی یک فرایند یک مدل ک، در این مقاله

 استانداردهاي راساس بتجارت الکترونیکی ارهاي کاربردي نرم افزصفات هاي کیفی در مرحله اول . سه مرحله اي ارائه شد

 موجود، استخراج تجارت الکترونیکی افزارهاي   نرممطالعهافزارهاي کاربردي وب و  هاي کیفی نرم  شاخص،افزار کیفیت نرم

   .گردید و کاربر سیستم تعیین مهندس نرم افزارهاي کیفی مدل از دو دیدگاه  وزن ویژگی سپس، .شد

هاي تجارت الکترونیکی، درآینده امکان تحقیقات گسترده اي در زمینه ارزیابی  به دلیل جدید بودن ماهیت سیستم

 به عنوان یکی از تجارت الکترونیکیهاي کاربردي  افزار  دارد که در این مقاله کیفیت نرمها وجود کیفیت این سیستم

با توجه به اینکه براي رسیدن به محصول با کیفیت الزم .  هاي این حوزه مورد مطالعه قرار گرفته است پرکاربردترین سیستم

تم نیز مورد مطالعه قرار گیرد، یک مسیر براي ادامه است تا عالوه بر ارزیابی محصول، کیفیت فرایند تولید و توسعه سیس

  . سازي سیستم است که در این مقاله به آن پرداخته نشده است هاي کیفی در مراحل مختلف پیاده تحقیقات، توجه به ویژگی

ي براسیستم کاربردي چارچوب پیشنهادي، استفاده از یک ارزیابی یک روش براي با توجه به اینکه از سوي دیگر، 

افزارهاي کاربردي   براي ارزیابی نرمچارچوب نهاییبکارگیري  باارزیابی مدل به روش تجربی است، پیشنهاد می گردد 

را با دقت بیشتري مورد بررسی قرار  آنها و ضعفهاي  قابلیتبتوان   مورد ارزیابی قرار گیرد تابصورت عملی مدل  ،مختلف

   .داد

 در سیستم افزار، دستیابی به موفقیت نهایی سیستم است و ارزیابی کیفیت نرم  اصلیبا توجه به اینکه هدفهمچنین 

فراهم بودن این موفقیت، تحت تاثیر عوامل محیطی از قبیل زیرساختهاي فنی و قانونی می باشد،  هاي تجارت الکترونیکی

از این رو توجه به .  داردترونیکیدر فضاي الکبسترهاي الزم، تاثیر بسزایی بر انجام موفقیت آمیز مراحل مختلف معامالت 

  .مدل می تواند زمینه اي براي ادامه کار در این مقوله باشدهاي محیطی بعنوان یک بعد اصلی  زیرساخت
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