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مقدمه
همزمان با آغاز رشد وب فارسی و بهراه افتادن كسب وكارهاي اینترنتی متنوع و متعدد در كشور،
مدیران وبگاهها همواره به دنبال شاخصی براي سنجش ارجحیت وبگاهشان بودهاند .از طرفی درک میزان
قابلیت اعتماد به وبگاهها براي كاربران وب جهت بهرهوريهاي مادي و معنوي ایشان از وبگاهها بسیار حائز
اهمیت است.دولت جهت برنامه ریزي در حوزههایی از قبیل فرهنگی و اقتصادي در اینترنت و در دنیاي وب
نیازمند دیدگاه آماري و تحلیلی از وبسایتها و كاربران آنها در كشور است .جویشگران بومی به منظور ابالغ
موثر ارزش پیشنهادي خود به كاربران ،نیازمند شاخصهاي تکمیلی نسبت به ارزشمندي وبگاهها هستند.
بسیاري از ارگانهاي خصوصی و یا دولتی دیگر نیز وجود دارند كه جهت بهرهبري از یک سامانه رتبهبندي
بومی ،جامع و معتبر ،اهداف مشخصی را دنبال مینمایند.
از طرف دیگر میتوان گفت ،سامانه میبایست به زعم نظر و با توجه كافی به نیازمنديهاي موتولیان و
افرادي كه از آن تأثیر و بهره خواهند پذیرفت ،طراحی و پیادهسازي گردد .همچنین بکارگیري اطالعات
كاربري و بازدید از وبگاهها كه در جویشگران ثبت میشود ،اطالعات سرورهاي وبسایتها ،اطالعات ثبت
شده توسط فراهم كنندگان سرویس اینترنت در كشور و از این قبیل موارد ،همگی بهعنوان منابع دادهاي
ارزشمندي براي رتبهبندي وبگاهها توسط سامانه رتبهبندي ،میباشند كه در این خصوص میبایست با
صاحبنظران مربوطه تعامل و توافقات الزم را بعمل آورد.
از این رو نیاز است تا افراد و ارگانهاي تأثیرگذار بر سامانه و یا تأثیر پذیر از آن را ،جهت داشتن
تعامالت سازنده ،دادههایی دقیق و مستند ،طراحی دقیق و صحیح سامانه ،شناسایی نمود.
در این گزارش در فصل اول ابتدا به تعریف ذينفعان پرداخته شده و سپس دسته بندي كلی از آنها را
مطابق با پروژه ارائه شده و در هر دسته نمونه هایی را متذكر شده است .در فصل دوم گزارش نیز به تعریف
مخاطبان سامانه و افرادي كه در این دسته میگنجند ،پرداخته شده است .در نهایت در فصل سوم از گزارش
یک نماي كلی از ذينفعان و مخاطبان سامانه با توجه به تعاریف صورت گرفته ،ارائه شده است.
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فصل -1شناسایی ذینفعان

 -1-1مقدمه
ازدیدگاه علم مدیریت ،هر سیستمی متشکل از ذینفعانی 8است كه از سیستم تأثیر پذیرفته یا روي آن
تأثیر میگذارند .بنابراین یکی از پارامترهاي یک سامانه نرمافزاري كه روي نیازمنديها و كاركرد آن مؤثر
است ذینفعان هستند .در این قسمت سعی شده است با شناسایی ذینفعان مطابق تعریف این مفهوم بتوان
دیدي از مشتریان و كاربران بالقوه سامانه رتبهبند و تحلیل وب بدست آورد و همچنین نیازهاي آتی براي
تعامل با آنها را شناسایی نمود.
ذینفع ،شخص ،گروه یا سازمانی است كه مورد توجه پروژه است .ذینفع میتواند روي سیاستها ،اهداف
و عملیات پروژه تأثیر بگذارد ]8[]8[[ ].بر اساس ماهیت پروژه میتوان ذينفعان را دستهبندي نمود تا موضع
نیاز به تعامل با آنها شفاف گردد.
به طور كلی میتوان از دو منظر به ذينفعان سامانه بومی تحلیل و رتبهبندي وبسایتها نگاه كرد .اولین
آن ،منظر حاكمیت و دولت است .در وهله اول میبایست سامانه مطابق نیازهاي ایشان طراحی و پیادهسازي
شود تا بتوانند به سامانه اعتماد كنند و بودجه الزم جهت حمايت مالي پروژه تزريق شود .همچنین نقش
سامانه در جهت دهی به جامعه و بکارگیري اطالعات مستخرج از آن در برنامهریزيهاي برخط در حوزه-
هاي سیاسی ،اقتصادي ،تجاري ،فرهنگی و غیره  ،بسیار مورد توجه آنها خواهد بود.

Stakeholders
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منظر دوم در نگرش به ذينفعان سامانه ،ارگانهاي خصوصی ،ارائهدهندگان خدمات اینترنتی و مراكز
داده ،و صاحبین وبسایتها هستند كه نیاز است تا به سامانه به عنوان یک روش ارزیابی مطم ن ،اعتماد
كنند.

 -2-1دستهبندي ذينفعان
تأثیرگذاران و تأثیرپذیران در این پروژه را به سه دسته تقسیم بندي نمودیم .تعامالت با این سه دسته از
ذينفعان نقش بسزایی در روند تولید و كیفیت خروجی محصول خواهند داشت.

 -8-2-8حاکميت و طرح جویشگر بومی
با توجه به تصویب طرح جویشگر (موتور جستجوي بومی) در وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و در
پی تصمیم این وزارت مبنی بر حمایت همهجانبه از محصوالت و خدمات بومی تحت وب ،پروژه طراحی و
پیادهسازي سامانه بومی تحلیل و رتبهبندي وبسایتها در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات ،تعریف
شده است .در شکل زیر نشان دادهشده است كه چطور بازیگران مهم در اكوسامانه طرح جویشگر بومی در
كنار یکدیگر قرار میگیرند و وضعیت تعامل بعد از اجراي طرح در گام اول آن چگونه پیشبینی میشود[2] .

شكل  -1-1بازیگران در اکوسامانه طرح جویشگر بومی
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نیازمندیهاي كالن و خرد سامانه از سیاستگذاري و معیارهاي موثر در رتبهبندي گرفته تا ویژگیها و
قابلیتهاي محصول ،بر اساس نیازمندیهاي مطرح حاكمیت تعریف و نهایی سازي خواهد شد و بدین ترتبیب
سیاستهاي كالن پروژه در گام اول و سایر نیازمنديها در طول طراحی و پیادهسازي سامانه استخراج می-
شوند.
حاكمیت در بحث برنامه ریزي و جهت دهی به جامعه كاربران اینترنتی در كشور میتواند در حوزههاي
مختلف از اطالعات مستخرج از سامانه بهره گرفته و تأثیر پذیرد .تبلیغات فرهنگی و جهت دهی به آن از
طریق فضاي مجازي و دنیاي وب میتواند یکی از اهداف حاكمیت جهت تعامل با سامانه رتبهبندي باشد.
صاحبان كسب و كارهاي اینترنتی یکی دیگر از این جوامع هستند كه حاكمیت با هدفگذاري دقیق در
سامانه میتواند به كسب و كار اینترنتی و اقتصاد داخلی از سوي آن به طور صحیح و سالم رونق بخشند.
از طرف دیگر جویشگران بومی به منظور ابالغ موثر ارزش پیشنهادي خود به كاربران و جلب توجه آنها
به كیفیت و سایر مشخصههاي بارزي كه مزیت رقابتی آنها را در مقایسه با سایر بازیگران بنام حاضر در بازار
تشکیل میدهد ،نیازمند خلق تصویري قدرتمند از خود در محیط مجازي هستند كه یکی از راهكارهاي آن
توسعه سکوهاي خدمات جویشگر به كاربران است؛ خدماتی كه توسط رقباي بنام ایشان در دنیا ارائه میشود.
از این رو سامانه بومی رتبهبندي و تحلیل وبگاهها بهعنوان یک خدمت در كنار سایر خدمات جویشگران بومی
قابل ارائه است و از طرفی نیز جویشگران بومی میتوانند جهت هرچه بهتر ارائه دادن مهمترین خدمت خود
یعنی "گزارش جویش" از سامانه ،خدمت ارائه رتبهي وبگاهها را دریافت نموده و آن را در الگوریتم رتبهبندي
خود به نحو موثري وارد سازند .همچنین استفاده از اطالعات كاربري و بازدید از وبگاهها كه در جویشگران
ثبت میشود ،بهعنوان یک منبع دادهاي براي رتبهبندي وبگاهها ،از مهمترین عوامل پیوند میان جویشگران
بومی و سامانه بومی رتبهبندي ،بهشمار میآید.

 -2-2-8ارائه دهندگان سرویس به سامانه بومی تحليل و رتبهبندي وبسایتها
بخشهایی از طراحی و پیادهسازي سامانه نیازمند دریافت خدماتی از برخی ارگانهاي توامند خصوصی
و دولتی است .مهمترین بخش از سامانه كه نیاز به دریافت سرویس دارد ،استخراج و تکمیل دادههاي سامانه
است .ارگانهاي مهمی كه در این امر می توان با ایشان تعامل نمود به شرح زیر هستند.

 -1-2-2-1فراهم كنندگان سرویس اینترنت در كشور
كاربران در داخل كشور براي بازدید وبسایتها ،از فراهم كنندگان ،سرویس اینترنت دریافت نموده و
اطالعات بازدید آنها از طریق تجهیزات فراهم كنندگان قابل بازیابی است .از طرفی وبسایتهایی كه
سرورهاي آنها در داخل كشور قرار دارد ،نه تنها كاربران داخلی براي اتصال به آنها از شبکه فراهم كنندگان
سرویس استفاده میكنند ،بلکه كاربران از خارج از كشور كه از این وبسایتها بازدید میكنند ،از شبکه
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فراهم كنندگان سرویس رد میشوند .لیستی از مهمترین سرویس دهندگان اینترنت در كشور كه منابع
دادهاي كافی در این دسته به شمار میآیند در ذیل آمده است:
 شركت ارتباطات زیرساخت كشور
 شركت آریا رسانه تدبیر(شاتل)
 شركت انتقال داده هاي آسیاتک
 شركت پارسان لین ارتباطات
 شركت پیشگامان
 شركت پرورش دادهها(صبانت)
هریک از این فراهم كنندگان كه با تامین داده براي سامانه با آن وارد همکاري شوند از ذينفعان سامانه
خواهند بود.

 -2-2-2-1مراكز داده و میزبانان وب
با توجه به سیاستهاي فعلی دولت در هدایت ترافیک به داخل كشور و هزینه باالي ترافیک خارج از
كشور نسبت به ترافیک داخلی ،فراهمكنندگان خدمات اینترنت و مراكز داده تمایل دارند تا سایتهاي
پربازدید را شناسایی كنند و آنها را در مراكز دادهي خود هاست نمایند .از این رو ،وجود یک سامانه
رتبهبندي وب كه خروجی آن قابل اتکا باشد ،براي مراكز داده بسیار حائز اهمیت است .از طرفی مراكز داده
بزرگ شامل سرورهاي میزبان وب كه تعداد چشمگیري از وبسایتها از آنها سرویس میگیرند ،به عنوان
یک منبع دادهاي كارا براي استخراج اطالعات ترافیکی وبسایتها ،به شمار میآیند.
لیستی از مراكز دادهاي بزرگ كه در این پروژه میتوان بهره كافی را از آنها برد در ذیل آمده است:
 مركز داده آسیاتک كه مدعی است  49درصد ترافیک وبسایتهاي كشور از این مركز داده گذر
میكند.
 مركز داده پارس آنالین
 مركز داده شاتل
 مركز داده تبیان
 مركز داده شركت پرورش دادهها

 -3-2-2-1مراكزي كه در حوزه هاي مشابه و یا مورد نیاز فعالیت داشتهاند.
با شناسایی ارگانهاي دولتی و خصوصی كه در حوزه هاي مشابه فعالیت داشته اند بیش از پیش میتوان
بر نقاط قوت سامانه افزود .از این رو میتوان جهت توانمندسازي ،گستردگی و تبلیغ پروژه با این ارگانها
همکاري نمود به شرطی كه سرویسهاي دریافتی از آنها ارزش واقعی پرداخت هزینه (از هر نوع) را داشته
باشند .یکی از این مراكز ،مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در معاونت توسعه فناوري اطالعات و
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رسانههاي دیجیتال و مركز رسانههاي برخط است .از جمله وظایفی كه براي كارگروههاي مختلف این مركز،
به شرح زیر است]4[ ] :
 .8اصالت سنجی  ،استاندارد سازي و مالکیت بخشی آثار دیجیتال
 .2رتبه بندي فعالیت هاي فرهنگی دیجیتال
 .4رتبه بندي محصوالت دیجیتال
 .4بهبود فضاي كسب و كار در زنجیره ارزش  ،تولید  ،توزیع  ،مصرف
 .9ایجاد مراكز داده ایرانی در  84اولویت اول كشور
 .6تأمین محتوي تخصصی و مردمی براي شبکه ملی اطالعات با همکاري مركز عالی فضاي مجازي
 .4ساماندهی سبد مصرف دیجیتال خانوار ایرانی
 .1ساماندهی شبکه هاي اجتماعی ایرانی و توسعه شبکه هاي اجتماعی مردم پسند ارزشی
 .0ساماندهی و تعیین تکلیف سایت هاي به ثبت نرسیده
 .89ایجاد مدل هاي هوش مصنوعی براي رصد  ،تحلیل و تبیین فضاي مجازي
 .88اقتصادي كردن فرهنگ دیجیتال
 .82ساماندهی تبلیغات تولیدات دیجیتال
 .84حمایت مادي ومعنوي حاكمیت ؛حکومت و بخش هاي غیر دولتی از نهضت تولید وخدمات
دیجیتال
 .84بهبود فضاي كسب و كار (اینترنتی) در زنجیره ارزش  ،تولید  ،توزیع  ،مصرف
همانطور كه مشاهده شد ،شرح وظایف این مركز حاكی از آن است كه در بخشهاي مختلفی از محدوده
كاري پروژه باالخص در تأمین دادههاي سامانه میتوان با این مركز تعامالتی نمود كه هر دو طرف ذي-
نفع گردند.
از طرفی این مركز یک پروژه را در حوزه مشابه و در حیطه وظایف بند  2و  4ذكر شده در باال ،اجرا
نموده و در حال توسعه و بهبود آن است  .سامانه با تعامل با این مركز میتواند از گزارشات سرورهاي آن
شامل وبسایتهاي به ثبت رسیده  ،دستهبنديهاي موضوعی و محتوایی صورت گرفته و ارزش گذاري انجام
شده بر روي آنها ،به عنوان منبع دادهاي استفاده نمود .همچنین با ارائه نتایج سامانه براي وبسایتهاي ثبت
شده در این مركز ،عالوه بر سرویس دهی به وي ،میتوان سامانه را در بازار اینترنتی رتبهبندان و تحلیلگران
وب ،تبلیغ نمود.

 -4-2-8صاحبان وبسایتها
صاحبان وبسایتها به عنوان مشتري سامانه بومی از جمله ذينفعانی هستند كه از این سامانه در
هویت و اعتباردهی به وبسایت خود و رونق كسب و كار احتمالی آنها ،تأثیر پذیرفته و در از طرف دیگر
نیازمندیهاي مطرح از جانب آنها و همچنین همکاري ایشان در استخراج داده از وبسایتشان ،در طراحی
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سامانه تأثیر میگذارد .بنابراین جهت بررسی این تأثیرات نیازمند شناسایی انواع وبسایتها و همچنین
تعامل با آنها هستیم .لیستی از وبسایتهاي داخلی كه در دسته بنديهاي مختلفی قرار دارند به عنوان نمونه
در جدول ذیل آمده است .الزم به ذكر است كه دستهبندي موضوعی وبسایتها مربوط به شركت
سیسکو ] [ ]4میباشد .الزم به ذكر است كه شناسایی وبسایتها در هریک از این دستهها میتواند با
توجه به دستهبندي موضوعی و محتوایی وبسایتهاي ثبت شده در مركز رسانههاي دیجیتال مطابق آنچه
در  -4-2-2-8تشریح شد ،صورت پذیرد.
جدول  -1-1دستهبندي وبسایتها و ارائه وبسایتهاي نمونه در هر دسته

ردیف

نام دسته

نمونه وبسایتهاي داخلی
Istgah.com
Iran-tejarat.com
Eforosh.com
Payamsara.com
Niazerooz.com
Akkasee.com
architects.ir
musiceiranian.ir

8

تبلیغات

2

هنر

4

مزایده

4

صنعت و تجارت

9

امنیت رایانهاي

( certcc.irمركز امداد و هماهنگی رایانهاي كشور)
( www.paydarymelli.irسازمان پدافند غیرعامل كشور)

6

رایانه و اینترنت

4

ارسال كارت پستال دیجیتال

www.magiran.com
zoomit.ir
( post.irاداره پست كشور)

1

خوراک و اغذیه

fidilio.com

0

تحصیل

( ut.ac.irدانشگاه تهران)
( Pnu.ac.irپیام نور)
( Mums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی مشهد)
( Tums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی تهران)
( Sbmu.ac.irدانشگاه علوم پزشکی فارس)

89

سرگرمی

www.iranseda.ir
radioava.ir

esam.ir

(mci.irهمراه اول)
(irancell.irایرانسل)
(rightel.irرایتل)
(airport.irمادرتخصصی فرودگاههاي كشور)
( www.mahan.aeroهواپیمایی ماهان)
(niopdc.irفرآوردههاي نفتی ایران)
Srco.ir
Amnafzar.com

Tebyan.net

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)می باشد

صفحه  6از 84

پژوهشكده فناوري ارتباطات – گروه مدیریت یكپارچه شبكه

عنوان گزارش :شناسایی ذينفعان و مخاطبان سامانه بومی رتبهبندي وبسایتها

ردیف

نام دسته

وضعيت :نهایی

کد:

SE-P80-TCH-80-v0.8

نمونه وبسایتهاي داخلی
www.radiopayam.ir
www.iransima.ir
radio.ir
namakstan.ir
www.4jok.com
www.pat-o-mat.com
forum.alamto.com
www.shakarestan.ir

88

مد

www.zar.ir

82

سرویسهاي انتقال فایل

www.picofile.com
uplod.ir
www.persiangig.com

84

ارائهدهنده خدمات استفاده از وب به
صورت ناشناس

vpn.ir

84

مالی

( www.bmi.irبانک ملی ایران)
( www.bankmellat.irبانک ملت)
( www.bsi.irبانک صادرات ایران)

89

نرمافزار رایگان و اشتراكی

86

بازي

84

سایتهاي حکومتی و قانونی

81

هک

80

سالمت و تغذیه

29

شوخی و طنز

28

كاریابی

soft01.ir
www.p49world.com
p49download.com
www.downloadha.com
bazicenter.com
gamefa.com
www.khamenei.ir
( police.irناجا)

( rahvar829.irراهور ناجا)
( epolice.irخدمات الکترونیک ناجا)
( Farhang.gov.irوزارت فرهنگ و ارشاد)
( medu.irوزارت آموزش و پرورش)
( msrt.irوزارت علوم ،تحقیقات و فناوري)
( behdasht.gov.irوزارت بهداشت)
( vaja.irوزارت اطالعات)
ashiyane.org
salamatnews.com
behdasht.gov.ir
takashpaz.com
namakstan.ir
www.4jok.com
www.pat-o-mat.com
forum.alamto.com
www.shakarestan.ir
estekhtam.com
bazarekar.ir
aftabir.com
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تلفن همراه

24

طبیعت

24

اخبار
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( www.ime.org.irنظام مهندسی معدن كشور)
( www.shci.irشوراي عالی انفورماتیک)
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كشور)

26

داد و ستد مالی
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سیاست
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مشاورین امالک

44

مراجع

44
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www.farsroid.com
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( Farsnews.comخبرگزاري فارس)
khabaronline.ir
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( Mehrnews.comخبرگزاري مهر)
( www.irimo.irسازمان هواشناسی كشور)

www.boursenews.ir
iranhost.com

picofile.com
( www.khatami.irسید محمد خاتمی)
( hashemirafsanjani.irهاشمی رفسنجانی)
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( www.moi.irستاد انتخابات كشور)
www.irexpert.ir
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)كودكان و نوجوانان
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www.bamilo.com
www.digikala.com
www.chare.ir
www.zanbil.ir
www.9949.ir
www.cloob.com
www.hammihan.com
Ravanshenasan.com
Iranwomen.org
www.ninisite.com
tanzimekhanevadeh.com
varzesh4.com
varzeshi.net
elmevarzesh.com
www.aparat.com
www.namasha.com
www.irtobacco.com
iranecar.com
Car.ir
Pedal.ir
8car.ir
takhtegaz.com
seeiran.ir
Irpedia.com
irartesh.ir
mihanwebhost.com
iranhost.com
hostiran.net
Parstranslator.net
Aryanpour.com
Ariadic.com
Farsidic.net
chmail.ir
mihanmail.ir
mailfa.com
vatanmail.ir

84  از0 صفحه
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44

فروشگاه
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شبکههاي اجتماعی

40

علوم اجتماعی

49

فرهنگ

48

ورزش و تفریح

42

ارائه ویدئوها و آواهاي جریانی

44

دخانیات

44

حمل و نقل

49

سفر

46
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مترجم و فرهنگ لغات
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فصل -2شناسایی مخاطبان سامانه

 -1-2مقدمه
در علم مدیریت رسانهها ،مخاطب كسی است كه داوطلبانه به محتوي یا رسانه معینی روي می آورد[.]9
شاید بسیاري از ذينفعانی كه براي سامانه مشخص شدهاند بتوانند در دسته مخاطبین سامانه نیز قرار گیرند
به شرط آنکه وزن تأثیرپذیري ایشان از تأثیرگذاريشان بر سامانه بیشتر بوده و به طور داوطلبانه سامانه را
براي دستیابی به اهداف خود انتخاب نمایند .به عنوان مثال امروزه با حجم انبوهی از وبسایتها روبرو
هستیم كه یک دستهبندي كارا از آن در جدول  -8-8آورده شده است .برخی از این وبسایتها ممکن است
از جانب عوامل ایجاد كننده سامانه مورد تعامل قرار گیرند تا بتوان به ایشان خدمت تحلیل ارائه نمود و آنها
را در رتبهبندي شركت داد؛ اما بسیاري از وبسایتهاي دیگر نیز داوطلبانه جهت دریافت خدمت تحلیل و
رتبهبندي به سامانه رجوع كرده و از جمله مخاطبین سامانه قرار میگیرند .نکته قابل توجه اینکه در هر دو
حالت صاحبان وبسایتها بیشتر از تأثیر گذاري بر روي سامانه از آن تأثیر میپذیرند.
در ادامه دستهاي از مخاطبان سامانه معرفی میشوند كه در دسته ذينفعان سامانه قرار داده نشدهاند و
به عنوان افرا دي هستند كه داوطلبانه به سامانه مراجعه نموده و همچنین وزن تأثیرپذیري ایشان بیش از
تأثیرگذاریشان است.
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 -2-2کاربران وب
سامانه رتبهبندي از حیث میزان اعتماد كاربران وب به وبگاهها براي ایشان حائز اهمیت است و از طرفی
رفتار كاربران وب ،به عنوان افراد حاضر در جامعه وب نیز ،میتواند براي سامانه رتبهبندي حائز اهمیت باشد.
با ردیابی رفتار كاربران وب در وبگاهها مانند آمار بازدید ایشان ،میتوان دادههاي ورودي سامانه رتبه-
بندي را تکمیل نمود كه البته این مهم با میل كابر قابل انجام است و هر زمان كه اراده وي بر این نباشد می-
تواند به این ردیابی خاتمه بخشد .بنابراین هیچگونه تضمینی بر تأثیرگذاري كاربران بر سامانه نیست اما
بالعکس سامانه همواره تأثیري كه میتواند بر روي كاربران بگذارد را تضمین مینماید.
همانطور كه در دنیاي واقعی شلوغ بودن یک فروشگاه بیانگر اعتماد جمعی بیشتري نسبت به آن است،
بازدید باالتر از یک وبسایت نیز به عنوان سیگنالی براي اعتبار و اقبال عمومی به آن وبسایت محسوب
میشود و همچنین اطمینان مردم به تعامل با آن سایت (مثال خرید اینترنتی) را بیشتر میكند .به همین
دلیل ،در صورتی كه یک لیست قابل اعتماد براي رتبهبندي وبسایتها وجود داشته باشد ،كاربران به راحتی
میتوانند گزینه محبوبتر را از بین موارد متعدد انتخاب نمایند.
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فصل -3جمعبندی مطالب

 -1-3جمعبندي دستههاي مختلف از ذينفعان و مخاطبان سامانه
با توجه به تعاریفی كه از ذينفعان و مخاطبان سامانه كه در بخشهاي -8-8و  -8-2صورتگرفته است،
یک نماي كلی از دستههاي مختلف در شکل  -8-4نشان داده شده است .الزم به ذكر است كه خطچین در
این شکل ،بدین معناست كه هریک از ذينفعان تعریف شده بر مبناي نوع تعاملی كه با سامانه برقرار می-
كنند و همچنین میزان تأثیرپذیري آنان به نسبت تأثیرگذاریشان ،میتوانند در زمرهي مخاطبان نیز قرار
گیرند.
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