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ميليون تومان از اتومبيلهاي مدرن ما لذت ببريد بدانيد تمام واقعيت را به شما  10اگر کسي مثال بگويد با پرداخت 

  .ميليون تومان پرداخت نمي کنيد بلکه ارقام بيش از اينهاست  10شما تنها . نگفته است

ميليون بخريد موارد زير را نيز به ناچار  10لي اتومبيلي را به قيمت مثال شما اگر از يکي از خودروسازهاي داخ

  :خواهيد داشت مثال

  هزينه عمليات ثبت نام و رفت و آمدها  -

 هزينه تعمير و نگهداري خودرو -

 هزينه  ناشي از ديرکردها و عدم تحويل به موقع  -

شما را بموقع تحويل ندهد  شرکت اگر اتومبيل. هزينه ناشي از ريسک در سرمايه گذاري در آن شرکت  -

 يا مثال اصال تحويل ندهد

 هزينه ناشي از تورم و کاهش ارزش پول شما -

 هزينه ناشي از فشارها و شوکهاي عصبي که خودروساز در ايران به خريدار وارد مي کند -

 و در آخر تفاوت افت قيمت خودرو نو با خودرو استفاده شده -

- ... 

  

ودرو مي شويد تنها مبلغ قيمت خودرو را نمي پردازيد بسياري ارقام ديگر بنابراين زمانيکه شما صاحب يک  خ

هست که بايستي پرداخت گردد و اين چيز مهمي است که در زمانيکه بودجه اي براي اين امر در نظر مي گيريم 

  تمامي اين هزينه ها را نيز در نظر داشته باشيم

پوشي هم نيست توجه نمي کنيم و فقط مبلغ اوليه را در نظر مي متاسفانه اکثر ماها به اين هزينه ها که قابل چشم 

  . گيريم 

  

من عينا تعاريفي که براي آن شده است را . وجود دارد که در آن به اين امر پرداخته است  TCOبحثي با عنوان 

 مي آورم 

  

Total cost of ownership (TCO) is a financial estimate designed to help consumers and 

enterprise managers assess direct and indirect costs commonly related to software or 

hardware. It is a form of full cost accounting.  

 

TCO: total amount of money required to own and maintain something  
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Total Cost of Ownership (TCO) can be defined as the systematic quantification of all 

costs generated over the lifetime of a project 

  

اين روش . بيان شده است  1987اين مفهوم اولين بار توسط موسسه گارتنر در سال )  در ويکي پديا(آورده اند که 

  .در برخي از متدها و ابزارهاي نرم افزاري پياده سازي شده است 

ي از قبيل ارقامي آورده مي شود که در آن نه تنها هزينه خريد بلکه ساير اقالم  TCOدر تعيين هزينه ها بر اساس 

هزينه هايي . نيز در بر مي گيرد ... اقالم مربوط به استفاده هاي آتي و نگهداري و تجهيزات اضافي و ابزارها و 

  از قبيل 

  هزينه آموزش استفاده از اين تجهيز  •

  هزينه آموزش افرادي که اين ماشين را بايستي حمايت و پشتيباني کنند  •

  يزي شده و يا برنامه ريزي نشده  هزينه هايي از قبيل توقفات برنامه ر •

 هزينه هاي ناشي از خرابيها  •

  هزينه هاي انجام تست ها و آزمايشها •

  هزينه هايي که براي راه اندازي و استفاده از آن بايستي پرداخته شود  •

 هزينه ناشي از انتظار و توقف جهت عملياتي شدن اين تجهيز •

• ...  

  .نيزدر اين متد  لحاظ  مي گردد

  .بعنوان تمامي هزينه هاي عمليات نيز مطرح ميشود  TCOع برخي مواق

  

براي انجام يک پروژه نرم افزاري و داشتن يک سيستم نرم افزاري اين بحث ممکن است به صورت زير مطرح 

 :گردد 

TCO هيز را مي توان بعنوان تعيين سيستماتيک تمامي هزينه هايي که در يک دوره حيات يک پروژه و يا تج

عبارت از تعيين تصويري است که بيانگر  و منعکس کننده تمامي  TCOهدف . بايستي صرف شود تعريف نمود

  .هزينه هاي سرمايه گذاري شده شامل خريد اوليه  و تمامي هزينه هاي مکرر ديگر بجز هزينه اوليه است

ه ؛ طراحي ؛ نصب ؛ هزينه دستيابي به مثال براي يک پروژه هزينه ها ميتواند شامل هزينه هاي برنامه ريزي اولي

 .يک اتحاد و هماهنگي در مجموعه ؛ هزينه آموزش  و نهايتا پشتيباني و تعمير ات باشد 

  

زمانيکه برآورد و تعيين فوايد . در بسياري از پياده سازيهاي سيستمهاي اطالعاتي استفاده مي شود  TCO بحث 

سازمانها زمانيکه محصوالت مشابه .  هزينه هاي پروژه هاست  بسيار سخت است و توجه کامل به حداقل نمودن

ممکن است امکانات نرم افزاري . استفاده مي کنند  TCOرا از چند فروشنده ميتوانند تهيه کنند از روش 
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سازمانهاي مختلف به ظاهر تفاوت عمده اي باهم نداشته باشد اما کيفيت و پشتيباني محصوالت ممکن است نياز به 

  .زينه هاي بسياري داشته باشدصرف ه

استاندارد را با   TCOخيلي مد نظر نيست برخي سازمانهاي مشاوره اي   TCOبا توجه به اينکه منافع و سود در 

 Net Presentروشي  که شامل سود حاصل از پروژه ها نيز باشد تغيير داده اند اين روش بنام روش محاسبه  

Value(VPN) شناخته شده است. 

 

 

  

  در يک دوره زماني است) يا تجهيز(شامل تمامي هزينه هاي حاصل از مالکيت يک سيستم  TCO مول فر

  

 

  :عناويني که در اين فرمول وجود دارد 

One time costs   :مانند خريدهاي تجهيزات و . هزينه هايي که در واقع در ابتداي شروع پروژه انجام مي گردد

ي که يکبار و در انتهاي پروژه و يا دريافت تجهيز ممکن است اتفاق يا حق امتياز هاي نرم افزاري و يا هزينه هاي

  بيافتد

Recurring Costs   : هزينه هايي که بصورت پريوديک انجام مي گردد مواردي از قبيل نگهداري و بروز رساني و

  ساالنه ؛ و همچنين هزينه هاي پشتيباني) ليسانس(حق امتياز

Project Duration  :سال  5برخي سازمانها ممکن است مثال .  انتظار  سرمايه گذاري شده  دوره حيات مورد

مجموع هزينه هاي انجام   TCOدر نظر بگيرند ولي برخي سازمانها نيز اين زمان را محدود نميدانند و لذا براي 

 شده مداوم در نظر گرفته ميشود

  

  
  


