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 چکيده
كه اين صنعت با , در زمينه باري و مسافربري استونقل حملارائه خدمات ,  ريليونقل حملهمانطور كه مشخص است هدف و رسالت صنعت 

فرهنگي , اجتماعي,  بطور عام و خاص در تمامي زمينه ها و ابعاد زندگي انسان اعم از سياسيونقل حملصنعت . ي نيز روبرو است رقباي سرسخت
 ريلي از توانائي قابل توجهي جهت ارتقا كيفيت خدمات خود در قرن ونقل حملدر اين رقابت گسترده . و بويژه اقتصادي تاثير فراوان دارند 

 .امنيت باال و آلودگي زيست محيطي بسيار پايين آن مي باشد ,هاي آن هزينه پايين  كه مهمترين مشخصه, ستجديد برخوردار ا
 ريلي مد نظر قرار گيرد جذابيت خدمات و ونقل حملبراي باقي ماندن در صحنه رقابت يكي از اولويت هايي كه بايد در تمامي پروژه هاي صنعت 

بيت و تامين خواست مشتري منوط به فراهم ساختن دستيابي آسانتر مشتري به اين محصوالت است و محصوالت راه آهني است كه اين جذا
بامطالعات كتابخانه اي انجام شده كاربردهاي فراواني براي . هاي جديد اطالعاتي امكان پذير نخواهد بود اين مهم جز  از طريق بكارگيري فناوري

در راه آهن جمهوري اسالمي ايران نيز به تبع راه آهن هاي ديگر دنيا در زمينه . شاهده شده است ريلي مونقل حملفناوري اطالعات در صنعت 
هايي برداشته شده است كه در اين مقاله سعي شده است بطور بسيار فشرده خواننده را در جريان اين  فناوري اطالعات و توسعه و ارتقا آن قدم

در راه آهن جمهوري اسالمي ايران با انجام يك تحقيق ميداني سعي شد تا با نظر  فناوری اطالعاتقا به منظور توسعه و ارت .اقدامات قرار دهيم 
هاي   استراتژيSWOTنيز آشنايي الزم را داشتند با استفاده از روش تجزيه و تحليل   فناوری اطالعاتخبرگان و كارشناسان صنعت كه با

هاي چند  هاي تصميم گيري، با شاخص  به عنوان يكي از روشTOPSISبكارگيري تكنيك  را استخراج و سپس با فناوری اطالعات توسعه در
 .ها اولويت بندي شوند كه در اين مقاله نيز به نتيجه تحقيق به طور اجمال اشاره شده است گانه اين استراتژي

 کليدی های هواژ

هاي  ، تصميم گيري با شاخصTOPSISروش , SWOTوتحليل تجزيه , راه آهن جمهوري اسالمي ايران, فناوري اطالعات,  ريليونقل حمل
 چندگانه

 
 

 مقدمه 
 

 قاره ٥ ريلي در ونقل حملصنعت , با شروع هزاره سوم 

رفع نياز روزافزون به . دارد جهان بهترين موقعيت را براي توسعه

فقط در صورتي امكان ,  كه حاصل رشد اقتصادي استونقل حمل

 به بهترين وضعيت ونقل حملاي پذير است كه هر يك از بخش ه

خود برسند و به طور كلي رشد و توسعه ارتباطات بين بخش هاي 

 .  در راستاي منافع مشتريان و جامعه باشد ونقل حملمختلف 

 توسط هر يك از بخش هاي ونقل حملگرچه ميزان 

 حاكم اي جاده در هر كشور متفاوت و در برخي بخش ونقل حمل

 

 

ردا
ت ف

يري
مد

 

 

 اطالعات نامه فناوری ويژه
 نو مديريت آ
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با اين حال الزم است در  ) مل باربخصوص در مورد ح (است 

هاي  حاصل بين بخش هاي بي درازمدت و براي پرهيز از رقابت

سازماندهي منظمي به منظور ايجاد هماهنگي در , مختلف

 .   ايجاد نمود ونقل حمل

 ونقل حملهاي مهم اين برنامه ريزي به آينده  يكي از بخش

 ونقل حمل ها و در حال حاضر اتومبيل. ريلي مربوط مي شود 

آلودگي جهان را تشكيل % ٢٥اي به تنهايي بيش از  جاده

از هزينه هاي % ٩٢دهند و بر اساس تحقيقات انجام شده  مي

و اگر  اي مربوط مي شود  جادهونقل حملزيست محيطي به 

از % ١٠ترافيك و تراكم آن را به حساب آوريم هر سال حدود 

افيك سنگين از بين توليد ناخالص ملي بدليل آلودگي جاده و تر

 ونقل حملموضوع اصلي اين است كه قطار و تسهيالت . مي رود

هاي واقعي را براي   است كه پاسخونقل حملريلي پاكترين بخش 

 .مسائل زيست محيطي روز تامين مي كند

 ريلي گستردگي الزم ونقل حملبا اين حال هنوز پتانسيل 

ريلي پرهزينه و را پيدا نكرده چراكه پياده سازي  پروژه هاي 

با . هاي پيچيده اي را مي طلبند زمان بر هستند و تصميم گيري

 ريلي ونقل حملاين حال نمي توان بدون در نظر گرفتن مزاياي 

تنها بدليل سادگي و راحتي بيشتر به توسعه ديگر بخش هاي 

 .  بپردازيم ونقل حمل

در اين رابطه و به منظور توسعه صنعت ريلي يكي از 

 ريلي ونقل حملهاي   در تمامي سيستمدباي ن مواردي كه مهمتري

مدنظر قرار گيرد توسعه و ارتقاء فناوري اطالعات در اين بخش از 

كننده دستيابي آسانتر   است چراكه اين فناوري فراهمونقل حمل

مشتريان به سيستم ريلي مي شود كه در نهايت يكي از مباحث 

ومحصوالت راه  ماتاولويت دار اين صنعت يعني جذابيت خد

 ]١. [آهني است كه خواست مشتري را تأمين مي كند

 

 ونقل ريلي آشنايي با صنعت حمل     ۰۱
 

. ها نقش بزرگي را در تاريخ ملت ها بازي كرده اند راه آهن

و سهم . آهن در تمامي ابعاد زندگي بشر تاثير گذار بوده است راه

هاي  ظامي و فعاليتها در راه  عمليات ن اي را در طول جنگ عمده

تجارت داخلي و . اند بعهده داشته, پشتيباني از غير نظاميان

 بار و مسافر در حجم انبوه از ونقل حملخارجي و جابجايي و 

 ]٢.[  ريلي است ونقل حملهاي  ديگر مشخصه

  ,ونقل حملهاي  به منظور ايجاد رقابت با ديگر بخش

 ها، خود را با همگام با ديگر بخش  ريلي نيز بايدونقل حمل

اقتصادي و اجتماعي سازگار , هاي سريع تكنولوژي پيشرفت

چرا كه درآمد حاصل در هر يك از مدها و وجوه، هم در , نمايد

بخش مسافري و هم در بخش باري بستگي به اين سازگاري 

 ريلي با رقباي بسياري در رقابت ونقل حملهاي  شركت. دارد 

خش مسافري مي توان به از جمله در ب. تنگاتنگ مي باشند

ها رقابت شديد  كه در ميزان كرايه(اتوبوسراني , خطوط هوايي

 آبي ونقل حملاي و   جادهونقل حملو در بخش بار ،به  )است 

 . درون مرزي اشاره كرد 

ها براي پياده سازي و شروع به كار با هزينه هاي  راه آهن

راه آهني هاي  اوليه سرسام آوري مواجه هستند در نتيجه شركت

هزينه , تصميم دارند, به منظور پيروزي در صحنه رقابت

تحقيقات، ساخت و نگهداري تاسيسات و لوكوموتيو را پايين 

هاي زير موثر و كمك رسان  در اين راستا انجام فعاليت. آورند

 :خواهد بود 

 

تحقيق در مورد هزينه هاي مربوط به سيكل عمر تجهيزات  •

  )LCC(راه آهني 

هاي  مواردي كه باعث صرفه جويي در هزينه تحقيق در •

 دمربوط به ساخت و نگهداري شون

هاي جديد كه در صنايع ديگر به كار  تطبيق تكنولوژي •

 شوند گرفته مي

تالش در جهت ايجاد عمليات بين المللي كه  •

اي هاي اقتصادي و شايد ايجاد بازار سراسري بر جويي صرفه

 صنعت راه آهن را بدنبال دارد

رنامه هاي تحقيقات راه آهني فرا قاره اي در جهت آغاز ب •

هموار نمودن مسير براي عمليات فرامرزي همراه با كاهش 

  فعال نمودن بازار در سراسرجهانهزينه ها و
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هاي مذكور با كمك  به خوبي مشهود است كه تمامي زمينه

هاي روز و در صدر آنها فناوري اطالعات فرصت و امكان  فناوري

 و سريعتر را خواهند يافت كه اين امر فناوري بروز بيشتر

اطالعات را به عنوان يكي از ابزارهاي مهم در اختيار صنعت 

ها و اهداف آن   ريلي به منظور رسيدن به رسالتونقل حمل

 . نمايد معرفي مي
 

ونقل  در حملاطالعات  فناوریشنايي با كاربردهاي آ    ۰۲

 ريلي در دنيا
 

ان يك فناوري روز و پيشرفته در فناوري اطالعات به عنو

تمامي ابعاد زندگي بشر امروزي كه در عصر اطالعات به سر 

 ونقل حملدر اين ميان صنعت . برد نقش عمده و بسزايي دارد  مي

به طور عام و حمل ونقل ريلي به طور خاص از اين قاعده 

 .مستثني نيستند

عات در اين زمينه و براي توسعه هر چه بيشتر فناوري اطال

هاي جديدي  ها و پروژه ها و تكنولوژي  ريلي طرحونقل حملدر 

هاي مختلف دنيا در حال بهره برداري و استفاده  در راه آهن

هاي اطالعاتي كه در حال حاضر در   برخي از سيستم به.هستند

هاي كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته در حال استفاده  راه آهن

 :پردازيم  هستند مي
 

 هاي مرتبط با عمليات قطار سيستم     ۰۱۰۲

 

ها براي انجام امور روزانه قطارها و عمليات  اين سيستم

نگهداري امكانات و تسهيالت موجود در طول مسيرهاي خط 

ها عملكرد  در اين سيستم. آهن مورد استفاده قرار مي گيرند

هاي مربوطه  برنامه هاي عملياتي و زمانبندي آنها به سايت, قطار

, ونقل حملو همچنين مديريت روزانه عمليات , ي شودمنتقل م

 .  شودانجام مي. . . نظارت عملكرد و , عمليات قطار

 

 ) مسافران (هاي مربوط به مشتريان  سيستم     ۰۲۰۲

ها در زمينه تجارت ريلي كه به امور مرتبط با  اين سيستم

ها  در اين سيستم. شوند  د بكار گرفته ميشو مشتريان مربوط مي

, هاي داده ذخيره مي شوند اطالعات مربوط به مشتريان در پايگاه

هاي فروش  عمليات تجاري و بازرگاني از قبيل معرفي برنامه

هاي مختلف مرتبط با  محصوالت و خدمات مسافرتي معرفي پروژه

هاي اعتباري و بازرگاني صادره توسط  ها و كارت اين برنامه

روزانه براي مشتريان هاي رفت و برگشت  فروش بليط, شركت 

 .تجاري و غيره در اين سيستم صورت مي گيرد

  

 هاي مرتبط با عمليات بازرگاني سيستم     ۰۳۰۲

 

هاي مديريتي و  ها برنامه ريزي استراتژي ين سيستما

اين . فرآيند تصميم گيري را مورد پشتيباني قرار مي دهند

 دهند و ها پايگاه داده مرتبط با مديريت را تشكيل مي سيستم

سيستم عالوه بر تامين اطالعات مورد نياز براي اداره امور 

هاي مختلف  داده, هاي راه آهني توسط مديران اجرايي شركت

هاي مستقر در شعب و دفتر مركزي به  مورد نياز را براي بخش

 ]٣. [نمايد منظور اجراي امور دفتري و اداري تامين مي

 

 سيستم اطالعات جغرافيايي      ۰۴۰۲

 

سيستم اطالعات جغرافيايي بعنوان يك رابطه ضروري بين 

. كند هاي داده اشتراكي عمل مي هاي ديجيتال و پايگاه نقشه

براي برنامه ريزي و مهندسي امكانات و تسهيالت : عنوان مثال به

توان به شبكه رديابي ديجيتالي جغرافيايي اشاره كرد كه  مي

به منظور تعيين پيشرفت تواند به نگهداري و امنيت پروژه  مي

 . آن كمك نمايد

پايگاه داده جغرافيايي مي تواند مورد استفاده مهندسين 

محيط زيست به منظور مطالعات اوليه پيش از ساخت قرار گيرد 

افزارهاي  به طور كلي نرم .تا عوارض زمين تجزيه و تحليل گردند 

GISند توانند مورد استفاده قرار گير  در زمينه هاي زير مي: 
 

ترين  هاي مديريت بر اراضي بمنظور تعيين مناسب سيستم •

 مسير عبور خطوط ريلي

, رهگير ريلي(هاي مديريت امكانات تسهيالتي  سيستم •

امكانات توزيع نيروي , امكانات ارتباطي و پخش سيگنال 

 )محوطه ها و غيره , ها  ساختمان, امكانات انتقال , برق
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  هاي مديريت طراحي و ساخت سيستم •

 هاي ارزيابي محيطي و مسيرهاي حركتي  تمسيس •

 هاي رهگيري لوكوموتيو و بار  سيستم •

 هاي تجزيه و تحليل جريان حركت كاال  سيستم •

 هاي عكس العمل در مواقع ضروري و امنيتي  يستمس •

 يمت ق هاي پشتيباني از تصميم در بازاريابي و تعيين سيستم •

  چند وجهي ونقل حملهاي مديريت  سيستم •

  ]٤[هاي اطالعات مسافري ستمسي •

 

 سيستم رهگير ريلي      ۰۵۰۲

 

يك سيستم عمليات )  Rail Tracker (رهگير ريلي 

حركت ترنها و , ريلي كامپيوتري است كه جهت رهگيري بار

در . رود ها و كانتينرها بكار مي تجهيزات راه آهن چون واگن

د كه  مي باشACISحقيقت رهگير ريلي بخش مرتبط با راه آهن 

نرم افزارهاي . يك سيستم اطالعات شبكه كامپيوتري است

رهگير ريلي از قدرت تطبيق پذيري بااليي بويژه با خطوط راه 

هاي متفاوت و محيط هاي فيزيكي و سازماني  آهني با اندازه

 . برخوردار است, پيچيده 

هاي زير تشكيل شده      هسته اصلي رهگير ريلي از قسمت

يك بسته نرم افزاري منفرد گرد آمده اند و است كه همگي در 

 : عبارتند از

 

 ترافيك ريلي •
رهگيري كليه لوكوموتيوها و بارها به عهده اين قسمت 

 . است 

 پايانه ريلي •
اين بخش با بازبيني كليه عمليات صورت گرفته در خطوط 

 در حال گردش ونقل حملسبب تنظيم برنامه , فرعي

 .  گردد مي

 تبادل ريلي •
 . كند االها و تجهيزات را در مرزها مديريت ميحركت ك

 زارش دهي ريليگ •
باشد كه به  هاي استاندارد و ويژه مي شامل يكسري گزارش

طور خودكار و يا بر حسب تقاضاي سرويس گيرنده از 

تواند با  كاربر مي پايگاه اطالعاتي رهگير ريلي دريافت

نيز  كه در بازار XBASEاستفاده از نرم افزار گزارشگر 

هاي ويژه و سفارشي  موجود است به اين گزارش

  ]٥.[يابد دست

 

  هاي با كاربرد تجارت الكترونيك در راه آهن  سيستم     ۰۶۰۲

 

دهد تا  آهني مي هاي راه اينترنت اين امكان را به شركت

عمليات توزيع خود را در بازارهاي جديد به طور فزاينده اي 

اي بسيار  تري را با هزينه يقگسترش دهند و اطالعات بهتر و دق

ها، سيستم  اي از اين فعاليت نمونه. پايين تأمين نمايند

 ) SBB (  براي راه آهن فدرال سوئيسIBMشده توسط طراحي

           گر خدمات فروش بليط بصورت بالدرنگ هــــاست كه ارائ

 (ON Line)   همچنين سيستم رزرواسيون . باشد ميSIPAX 

كند عمليات صدور الكترونيكي   ايتاليا كار ميكه در راه آهن

به . رزرواسيون و پرداخت الكترونيك را ارائه مي دهد, بليط

توان از راه آهن جنوبي شهر كاتراس نام  عنوان مثالي ديگر مي

هاي جديد و متخصصان تجارت  برد كه با كمك فناوري

 وب سايت جديدي را راه اندازي نموده IBMالكترونيك شركت 

 وضعيت جاري بار و اطالعات مربوط به آن را تامين كرده و كه

 ]  ٦.[وضعيت ناوگان باري را تحت نظارت قرار مي دهد 

 

 ها  هاي تسويه حساب سيستم     ۰۷۰۲
 

روشي را براي صنايع ريلي   ,۱داخلي  حساب  تسويه  سيستم

فراهم مي كند تا با كمك آن بتوانند از طريق تبادل الكترونيكي 

ها و درآمدهاي داخلي را تسويه كنند و مورد  حساب EDI  داده

سيستم  , EDIاز طريق پيام رساني . بررسي قرار دهند

بوطه را توزيع هاي مر بندي ها و طبقه ها شامل نرخ صورتحساب

ها فراهم  كرده و مكانيزمي را براي توافقات پيش از تسويه حساب
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كند و در نتيجه اكثر امور بعد از عمليات تسويه را حذف و  مي

و  )  Rate EDI Network(ها نرخEDI شبكه. نمايند ملغي مي

هايي  سيستم)  0NRMS ( هاي ملي سيستم مديريت نرخ

ط الكترونيكي ميان هستند كه براي برقراري ارتبا

ها  اندركاران ريلي به منظور آگاهي از اطالعات قيمت دست

 ]٧. [طراحي شده اند

 

 هاي صدور و توزيع بليط سيستم     ۰۸۰۲

 اين سيستم در چندين كشور پياده سازي شده است و 

هاي نو و ابتكاري براي در دسترس قرار دادن  قابليت ارائه روش

اين . آن جهت عموم را دارا مي باشد بليط و محصوالت مرتبط با 

اي طراحي شده است كه هر نوع وسيله يا ماشين  سيستم به گونه

تواند بطور زنجيره در درون يك سيستم يكپارچه  صدور بليط مي

و جامع قرار گيرد و يا به طور كامل مجزا و منفرد مورد استفاده 

 ]٨. [قرار گيرد 

 

 آهن  در سازمان راهعاتاطال فناوریهاي مديريت  سيستم  ۰۹۰۲

 

كننده اطالعات تجاري و  تامين ITEMS ۲سيستم 

كارآيي و , باشد كه منجر به افزايش امنيت  هايي مي گزارش

گردد و شامل  مديريت عمليات مهندسي و بازرگاني داخلي مي

 : امكانات زير است 

 

 ريان كارج •

هاي  اتوماسيون وظايف و فرآيندها بر اساس قوانين و رويه

تعيين شده از طرف كاربر كه منجر به اتوماسيون 

مديريت و عمليات نگهداري در سازمان , الكترونيكي 

 . د شو مي

 مديريت اسناد •
تسهيالتي را براي ذخيره سازي و بازيابي محدوده وسيعي 

, هاي كامپيوتري از اطالعات شامل نقشه كشي ها و طراحي

 كه همگي هاي صوتي ـ تصويري تصاوير اسكن شده و فايل

هاي داده در ارتباط  با اجزاي واقعي سازمان در پايگاه

 . فراهم مي سازد, هستند

 نبار و پايگاه دادها •

دستيابي بر اساس ارتباط , امكاني است براي ذخيره سازي

با موضوع مورد نظر و قابليت بازيابي تمامي اطالعات 

بالدرنگ يا ذخيره شده كه كاربر را قادر به توليد گزارش 

 ]٩. [مي نمايد 

 

هاي توسعه فناوري  شناخت كاربردها  و اولويت  ۰۳

مطالعه  ( اطالعات در حمل ونقل ريلي ايران

  ) موردي
 

هاي توسعه و ارتقا فناوري اطالعات در  تعيين اولويت

هن جمهوري اسالمي ايران بايد با توجه به وضعيت كنوني آ راه

 .اين فناوري در راه آهن انجام شود

ها  ل حاضر راه آهن جمهوري اسالمي ايران از سيستمدر حا

 فناوری و نرم افزارهاي متنوعي براي بهره گيري از امكانات

از جمله اين . برد   ريلي بهره ميونقل حملدر بخش اطالعات 

توان به سيستم جامع حمل ونقل راه آهن جمهوري  ها مي سيستم

 ٤٨,  آهن  ناحيه فعال راه١٢اسالمي ايران اشاره نمود كه 

سه مرز ترانزيت و كنترل مركزي را پوشش , ايستگاه تشكيالتي 

 . مي دهد

 و با اجراي آزمايشي ١٣٧١پياده سازي اين سيستم در سال 

 پيگيري شد و ١٣٧٣ شروع و در سال  Main frameدر محيط 

 . به اجرا درآمد PC   در محيط ١٣٧٥در سال 

 دهنده مستقر  سرويس١٢از نظر بستر اجرائي اين سيستم 

 نيز (Server) سرويس دهنده٥٠ ناحيه فعال و حدود ١٢در 

نيز در اين سيستم به  PC ١٢٠٠مستقر در تهران دارد و حدود 

 .كار مشغولند

ن سيستم براي محيط ارتباطي و زير ساخت ارتباطي اي

  ترمينال ٨  و در مواقع بروز مشكالت از Dail upخود از خطوط 

  VSAT  مگابايت بهره مي برد١٩٦٠٠ند با پهناي با . 
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 عامل هاي افزاري سيستم بر مبناي سيستم محيط نرم

Windows و Dos هاي برنامه نويسي  از زبان,  مي باشدVisual 

Basic, C ,  پاسكال و فاكس پرو براي برنامه نويسي و طراحي

 ]١٠. [افزارهاي موجود در سيستم استفاده شده است  نرم

 در حقيقت سيستم پوشش دهنده لونق حملسيستم جامع 

هاي سير و جابجايي راه آهن جمهوري اسالمي ايران است   فعاليت

كه در زمينه اطالعات قطار شامل وسايل متصل به قطار 

مسافرين و زمان رسيدن  به , پرسنل, واگن, لوكوموتيو (

 .فعاليت دارد)  ايستگاه

آهن  ديگر سيستم اطالعاتي به كارگرفته شده در راه

ايران سيستم اداري ـ مالي است كه  اسالمي جمهوري

افزارهاي متنوعي به منظور انجام سريع و دقيق امور مربوط  نرم

به حقوق و دستمزدها و همچنين امور اداري پرسنل استفاده مي 

افزارهاي سيستم اداري  و مالي راه آهن  از جمله نرم. نمايد

, پرسنلي, تمزدحقوق و دس, توان به نرم افزارهاي احكام مي

انبارها و اموال و , بودجه و اعتبارات, شرح خدمات, دبيرخانه

 .امالك و اراضي اشاره نمود 

به منظور ارتقا و توسعه فناوري اطالعات در راه آهن 

جمهوري اسالمي ايران تحقيقي در قالب پايان نامه كارشناسي 

ين ارشد با همين موضوع در حال انجام و در مراحل پاياني تدو

است كه با توجه به وضعيت فناوري اطالعات در راه آهن و انجام 

ها و  تحقيقات ميداني به منظور تعيين نقاط ضعف و قوت و فرصت

ر راه آهن به كمك فناوری اطالعات دتهديدات براي توسعه 

SWOT و با مشورت و نظر خواهي از كارشناسان خبره 

 توسعه و ارتقا ها و راهكارهاي اولويت دار استراتژي,صنعت 

عنوان بخشي بزرگ و صنعتي  آهن به  در راهفناوری اطالعات

 . باشد  ريلي ايران به شرح ذيل ميونقل حملعظيم در 

 

توسعه آموزش كار با اينترنت در كل سازمان براي مديران  .١

 و كاركنان 

هاي مكانيزه اداري و مالي سازمان  يكپارچه سازي سيستم .٢

 در قالب طرح جامع 

ارشد سازمان و  كردن زمينه آشنايي مديرانفراهم  .٣

اندركاران سازمان مديريت و برنامه ريزي با فناوري  دست

  ريلي ونقل حملاطالعات و كاربردهاي آن در 

اولويت دادن به توسعه فناوري اطالعات به عنوان يكي از  .٤

 هاي مهم تحقق اغلب اهداف استراتژيك راه آهن  راه

 در راه آهن  فناوری اطالعات يتعيين ستادي به عنوان متول .٥

توسعه ارتباط شبكه اطالع رساني راه آهن با ساير  .٦

 هاي اطالع رساني  شبكه

هاي فناوري  تعريف پروژه هاي مطالعاتي و اجراي سيستم .٧

ها و  اطالعات در سازمان با همكاري و اساتيد دانشگاه

 امكانات داخلي سازمان 

ناوري اطالعات هاي مرتبط با ف مشاركت و همكاري با بخش .٨

به . . . انجمن انفورماتيك و ,مانند شوراي عالي انفورماتيك 

 منظور كمك به توسعه اين فناوري در سطح كشور 

هاي صفي جامع مربوط به بهره برداري  پياده سازي سيستم .٩

 و تعمير و نگهداري ناوگان و يكپارچه سازي آنها 

در توسعه سيستم الكترونيكي رزرواسيون و فروش بليط  .١٠

 دور از طريق رايانه  سطح ملي با هدف دسترسي عموم از راه

در سطح  ) EDI(توسعه طرح هاي تبادل الكترونيكي داده  .١١

 سازمان و بيرون آن 

اطالع رساني مناسب به استفاده كنندگان از طريق محيط  .١٢

 هاي موجود توسعه يافته  اي از سيستم رايانه

هاي  اده از روشبندي راهكارهاي پيشنهادي با استف اولويت .١٣

  )  MADM(هاي چندگانه گيري با شاخص تصميم

 

مسئله تصميم گيري حاضر  با يك معيار نيست  

 :هاي متفاوتي به شرح ذيل دارد  معيارها و شاخص

 نرم افزار .١
 سخت افزار .٢

 زير ساخت ارتباطي  .٣

 شبكه سازي  .٤

 نيروي انساني  .٥

 فضاي فرهنگي اجتماعي  .٦
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هاي  ها و تكنيك روش ، بندي راهكارها به منظور اولويت

 ,  از قبيل تخصيص خطيMADM در متنوعي

ELECTER,MIS ,TOPSIS   و غيره وجود دارد كه در اين

 DMامكان كسب نظرات  ,تحقيق به دليل سهولت بكارگيري 

راه حل نزديك به جواب ,  گيري و تهيه ماتريس تصميم)  خبره (

به طور )  بدترين جواب (بهينه و دور از جواب ضد ايده آل 

 TOPSIS هاي كيفي روش همزمان و در برخورد با شاخص

 مرحله به شرح ذيل ٧اين روش براي اجرا داراي  .برگزيده شد 

 :است 

 بي مقياس كردن اقليدسي ,  قدم اول •
تبديل ماتريس تصميم گيري موجود به يك ماتريس 

 :مقياس شده با استفاده از فرمول زير  بي
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W)(يافتن بردار اوزان شاخص ها   ,قدم دوم •
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 است = W1, W2,. . .  Wn { w {اين بردار به صورت  

هاي  اين بردار را با روش.  است xj وزن شاخص  wj كه

روش كمترين  , Line map,گوناگوني از قبيل آنتروپي 

وض روش بردار ويژه و يا بصورت مفر, مجذورات وزين شده 

 .  مي توان بدست آوردDMاز 

 

  )V(ايجاد ماتريس بي مقياس وزين   ,قدم سوم •
به عنوان ورودي ) قدم دوم  (Wبا مفروض بودن بردار 

 : به شرح ذيل محاسبه مي شود Vماتريس 
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 . به اين صورت بدست مي آيد  Vسيعني هر عنصر ماتري
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حل  آل و راه حل ايده شخص نمودن راهم ,قدم چهارم  •

 آل منفي  ايده

تعريف  ) -A(و ايده آل منفي  )+A(براي گزينه ايده آل 

 :كنيم  مي

 

 

 

 

 :به طوريكه 
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 )فاصله (محاسبه اندازه جدائي  :قدم پنجم  •
ها با استفاده از  آل  ام با ايدهiدر اين مرحله فاصله گزينه
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به )  ام iگزينه  (Aiمحاسبه نزديكي نسبي  ,قدم ششم •

 آل حل ايده راه
 . اين نزديكي را به صورت زير تعريف مي كنيم
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 آل باشد   ام همان گزينه ايدهi     مالحظه مي شود چنانچه گزينه 

  
+= AAi         0   آنگاه=+

id     1و در نتيجه=+
icl 

ايده آل منفي باشد    iبالعكس در صورتيكه گزينه     

)
−= AAi ( آنگاهdi-=0 0در نتيجه  و=+

ICL خواهد شد  

10يعني  ≤≤ +
iCl 

 

ها بر اساس نزديكي   رتبه بندي نهايي گزينه, قدم هفتم •

 نسبي 

براي        مقاديردر اين مرحله با توجه به 

، بدين  شود ها انجام مي بندي گزينه ، اولويت هر گزينه

مرتب كرده و ها را به طور نزولي  ترتيب كه  

 ]١٢. [كنيم دهي مي  اولويتm تا ١گزينه ها را از 

 

 نتيجه گيري
 

اولويت بندي   (TOPSISپيشنهادات حاصل از روش  

 ) راهكارها

 
با توجه به كسب نظرات خبرگان پيرامون راهكارهاي 

در راه آهن جمهوري اسالمي ايران و فناوری اطالعات توسعه 

 از اجراي الگوريتم روش گيري، پس تشكيل ماتريس تصميم

TOPSIS ها در قالب نتيجه تحقيق  راهكارها و استراتژي

بندي گرديدند كه در اين قسمت به شش راهكار  اولويت

  :كنيم دار به شرح ذيل اشاره مي يتاولو
 

هاي تبادل الكترونيكي داده در سطح سازمان و  توسعه طرح •

  آنبيرون از

ه آهن با ساير توسعه ارتباط شبكه اطالع رساني را •

 هاي اطالع رساني بين المللي شبكه

اولويت دادن به توسعه فناوري اطالعات به عنوان يكي از  •

 قق اغلب اهداف استراتژيك راه آهنهاي مهم تح راه

اطالع رساني مناسب به استفاده كنندگان از طريق محيط  •

 هاي موجود توسعه يافته اي جهت استفاده از سيستم رايانه

تم الكترونيكي رزرو و فروش بليط در سطح توسعه سيس •

 وم از راه دور و از طريق رايانهملي با هدف دسترسي عم

تعيين ستادي به عنوان متولي فناوري اطالعات در راه آهن  •

گذاري متمركز براي تدوين و ارتقا  به منظور سياست

  در سازمانفناوری اطالعاتهاي توسعه  استراتژي
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11. http://softsite/Railweb/drive- h/machini/ 
amar/maps/narmnavahivnx.htm 

انتشارات  ,دكتر محمد جواد اصغر پور ,هاي چند معياره تصميم گيري .۱۲

 . ١٣٧٧,دانشگاه تهران 

 

 پی نوشت 
 

1. Interline Settlement  System ( ISS ) 
2. IT Enterprise Management System 

+
iCL

+
iCL
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