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 التداولتقديم نظام 

على شبكة االنترنت. یتكون إطار إدارة  C#.Net و اللغة البرمجة ASP.Net  تقنية طریق عن أونالین دلفي تطبيق  برمج

، و قد استوحي هندسة التطبيق إلطار عام من إطار هندسي ذوي Memebeship.Netالمستخدمين و المصادر بإستخدام أسلوب 

و هيكل قاعدة  SQL Server ترکيب إطار إدارة قاعدة البياتکذلك استخدم من  .Microsoft Duwamish  طبقات متعددة

و قد حاول في تصميم التطبيق، أن یستلهم من خصائص اإلیجابية في المنظمات العالمية التي تحتوي على مستندات  .XML البيانات

 صالحة للتقدیم. یتاح هذا التطبيق على العنوان أدناه

 http://thinktank.bwf.ir 

 .يطةالبس الدیموغرافية األسئلة بعض على اإلجابة و أعاله الرابط من  یمكن للخبيرالمدعو إمكانية التداول بعد استطالع

 

 البتروکيمياویات في المقاوم لالقتصاد  : صفحة الدخول للتداول في مشروع مفترض9صورة

ناوین المتعلقة بتلك العناوین بعد اختيار العناوین أو الع التحویلة عروض  للتداول، و سوف یالحظثم یمكن مشاهدة العناوین العامة 

 .المتعلقة بمجال التخصصي لدیه

http://thinktank.bwf.ir/
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 : العناوین التداول في مشروع اإلقتصادي المقاوم المفترض في البتروکيمياویات ۲صورة

قراءة اقتراحات و تعليقات المقدمة لتنفيذ هذه  و المقدم، بيان لىع بالنقر  یمكن للمساهم مشاهدة وجهات نظر متفقة أو معارضة

 .الفكرة بشكل أفضل أو التجنب من آثارها الجانبية السلبية. و قد أدرج رابط لمصدر أصلي للتعليل المقترح في نهایة التعليالت

و التعارض ائدته و عمليته، تحدید مدى التوافق أیمكن للمستخدم بعد قراءة اآلراء المتنفقة أو المعارضة، و بناء على تقييم یوحي بف

 تيفي النافذة اللذلك البيان عن طریق خيارات الخمسة من المتفق تماماً حتى المعارض تماماً، و کذلك أبداء رأیه واقتراحاته 

 . ذا الغرضله خصصت

ة لمسهل، ثم یقتني للمساهمين في جولقبل ا من األولى جولة في النظر وجهات تجميع  في مرحلة الثانية من التداول، یلخص

الثانية، و یطالب منهم تعدیل آرائهم من خالل مراجعة اآلخرین على اآلرائهم السابقة إذا لزم األمر.إن تلخيص األحكام الخبراء 

عدل و الم الكمية ) متفق تماماً، متفق،محاید، معارض، معارض تماماً( یتم بمساعدة مؤشرین المهمين في األحصاء الوصفي أي ؛

ض انخف کلما و کثر،أ عملية و فائدة على  الموصوف فإنه یدل بيان تقييم في المستلمة األحكام معدل  االنحراف المعياري. کلما ارتفع

معدل االنحراف المعياري، فإنه یعبر عن اتفاق النظر أکثر للخبراء على عدد المعدل. إن التفسير برامج أعداد المعدل و انحراف 

      .المعياري في کل بيان، یكون تأسيساً على القواعد أدناه

  

 :قواعدالمفسرة لمعدل کل بيان عن طریق نظام التداول للمستخدم في مشروع مفترض9الجدول

 تفسير الفاصل الزمني للمعدل
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 .یتفق الخبراء اآلخرون تماماً مع هذا البيان 3.۴أکثر من 

 .اآلخرون مع هذا البيانیتفق الخبراء  3.۴و  4.۴ما بين 

 .یحاید الخبراء مع هذا البيان 4.۴و  ۲.۴ما بين 

 .یعارض الخبراء اآلخرون مع هذا البيان ۲.۴و  9.۴ما بين 

 .یعارض الخبراء اآلخرون تماماً مع هذا البيان 9.۴أقل من 

  

 لتداول في مشروع مفترض :قواعدالمفسرة إلنحراف المعياري في کل بيان للمستخدم عن طریق نظام ا۲الجدول

 تفسير الفاصل الزمني للمعيار االنحرافي

 یتفق الخبراء على األحكام المذکورة ۶.۰أقل من 

 اتفاق النسبي على األحكام المذکورة 9.9و  ۶.۰ما بين 

 عدم اتفاق الخبراء على األحكام المذکورة 9.9 آکثر من

  

للمجموعة بمدى نسبة نظرات المعلنة لكل الخبير بالمعدل، و یستنتج من معادلة )درجة المطلقة یمثل التوافق أو التباین وجهات نظره 

الختالف في أحكام المعلنة من المعدل( تقسم على األربعة، و تضرب في المائة، و یقدم التقریر على أساس المائة. یفسر التطبيق 

 .هذه الفاصلة حسب الجدول

 هات نظر المستخدم مع المعدل في کل بيان عن طریق نظام التداول:قواعد المفسرة لمدى وج4الجدول

 لون النص تفسير الفاصل الزمني

 األخضر متناسق مع تعليقات المجموعة بالمائة مع المعدل  93 حد األقصى للتباین

 األصفر تباین الوسط مع تعليقات المجموعة بالمائة مع المعدل  ۲9 حد األقصى للتباین

 األحمر متباین تماماً مع تعليقات المجموعة بالمائة مع المعدل  ۲9أکثر منالتباین 

 األزرق   لقد تم التعبير عن رأي النوعي ولم یتم حكم الكمي

  

 .اللحظة تلك حتى الشخص قبل من عليها الحكم یتم لم التي للبيانات تفسير  بطبيعة الحال، لن یكون هناك
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 قضایاء اإلجماع في مشروع المفترض: مثاالً على  4الصورة

 

 : عرض مختصر للتعليقات والتعليالت المعارضة و المتفقة في نظام التداول3الصورة
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 نکما یبدو في الصورة، قد یعرض األحكام الكيفية و تعليالت الجدیدة في النظام باللون المتمایز، و غالباً في النهایة، و بعضاً فيما بي

 .القدیمةمجموعة من تعليالت 

بإختصار، في جولة الثانية، یمكن تسجيل حكم جدید بدخول مریح للصفحة التداول من قبل المفكرین الذین قد سبق لهم التسجيل 

مع مالحظة التعليقات التي أبداها اآلخرون حول کل بيان ) معدل أحكام الكمية و شرح تعليقات اآلخرین الكيفية(. فيما یتعلق بالذین 

سجيل حكم جدید، یمكنهم المقارنة بين احكامهم المسبقة و معدل أحكام األخرین في کل بيان بالسهولة بالنقر على قد سبق لهم ت

ر من أعلى الصفحة . کما ذکر من قبل، فاللون األخض "ألخرین في جولة مسبق ا أحكام و تعليقاتكم على السریع الوصول  "خيار 

ء األخرى في ذلك البيان، و اللون االحمر یشير إلى التباین ألشخاص الذین یواجهون اللون یشير إلى التوافق اآلراء الفرد مع الخبرا

االحمر، و یوصي بقراءة تعليقات اآلخرین، و إذا تم اإلقناع، یعدل و یحفظ أحكامهم، أما إذا أستمروا على أحكامهم المسبقة، فمن 

 .في تغييرالرأي عند خبراء األخرىاألفضل إدخال تعليلهم في النافذة المتعلقة بها حتى یؤثر 

 

 التداول نظام في اإلجماع بوابة من واجهة  :۴الصورة

  

 .ال توجد أي قيود في هذا التطبيق من عدد المستخدمين، و عدد البيانات

 أخيراً، سيكون اإلخراج بتنسيق اإلکسل والذي تتضمن فيه العناصر التالية: 
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  التعليمي، سوابق العمل ) حسب اإلداء بانفسهم(، البرید الكتروني، زمن خصائص المشارکين، مثل األسم، مستوى
 . التسجيل،زمن زیارة األخيرة، زمن إدراج حكم األخير

 (۴ إلى 9 اعداد على اتجاه مقياس) ليكرت مقياس  أحكام الكمية للمشارکين على کل بيان حسب. 

 کل البند تعليقات و االحكام الكيفية المسجلة من قبل کل المشارك تحت. 

  تعقيبات اإلحصائية األولى على اآلراء المستملة مثل معدل اآلراء ) یمثل مدى توافق الخبراء مع ذلك البيان(، االنحراف
کمؤشر للتصنيف، نسبة التغيير في اآلراء خالل جولة  t-student المعياري) کمؤشر اإلجماع أو عدم اإلجماع(، اإلحصاء

اء کل خبير من المعدل ) کمؤشر التباین أو التوافق ذلك الخبير بالنسبة إلى جميع الخبراء( الثانية، نسبة االنحراف اآلر
 .سيعل ِّم عن طریق الشرکة في ملف إکسل و تصييغ ذلك في إکسل

  

ق ینظراً، بأن جميع المكونات النظام قد ینتج في شرکة ره بویان، و لم یستخدم فيها حزم مترجمة مفتوحة المصدر، و کذلك عن طر

  .و استخدام کلمة المرور األحادیة، یتمتع المتداول على حمایة الخصائص بصورة مقبولة Url directing االلتزام اإلرشادات مثل

ن تماماً، وقد اظهرت التجارب السابقة بأن المساهمين یتفاعلو "متجاوبة للمستخدم "لحسن الحظ، تم تصميم نظام التداول بطریقة 

ة إلى حد ما بالنسب إلى القاعدة هذه تصادق قد و. الصفحة نصف یتجاوز ال الذي مختصر دليل  خالل قراءة مع النظام بسهولة من

حث التعليم في مجال التقنية المعلومات؛ بل یكفي معرفة البدائية مع مبا القيادة تلقي في ضرورة  هناك تكون لن و  قيادة التداول،

 .التقنبة و معرفة المتوسطة ببرنامج اإلکسل

تجدر اإلشارة إلى أن شرکة هندسة المياه و صرف الصحي في البلد، و مكتب التداول لألساتيد بعثة المرشد األعلى في جامعة 

 .فردوسي مشهد من عمالء الحاليون لهذا النظام

 


