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 گذاری ساخت ماکروهای سفارشیپارامترهای قیمت

مورد نظرتان  گیری، مبلغ حدودی هزینه خودکارسازی فرایندخواهید قبل از بررسی کارشناسی ما، بمنظور تصمیماگر می
 برآورد هزینه کنید... ،پارامترهای زیرتوانید از مجموع می ،را بدست بیاورید

توانید فرایندی که قرار است میشما هزار تومان(  50)هر حرکت  دهدانجام می انسان. تعداد حرکاتی که 1
خودکارسازی شود را بر اساس اینکه چه تعداد حرکت با ماوس و کیبورد نیاز دارد، خودتان بررسی نمایید و برای در 

تعداد حرکات، کاری به  تعیینبرای  هزار تومان در نظر بگیرید. 50هر حرکت را  ،حدودینظر داشتن یک قیمت 
 دهید را حرکت به حرکت بشمارید.داشته باشید؛ کاری که خودتان انجام میـافزار نهای داخل نرماکشن

یی وجود هاحالت ی معمولا افزارنرمدر فرایندهای  هزار تومان( 300)هر حالت شرطی  های شرطی. تعداد حالت2
ر شاید در شرایطی نیاز نباشد یک فیلدی پ   مثلا  ؛طرز متفاوتی انجام شوده بکار  ،دارند که باید بر اساس شرایط خاصی

به که قبلا نیاز تر کلیک شود ای اضافهیا در یک حالت دکمه ر شودپ  آن فیلد  شود و در حالت دیگری نیاز باشد حتماا 
در نظر های شرطی جزء حالت دارندتصمیم  نیاز به اتخاذکه  از این دست مواردی .ته استکلیک کردن آن وجود نداش

 را به مبلغ پروژه اضافه نمایید.هزار تومان  300مبلغ  ها، بایدحالتبه ازاء هر کدام از این  گرفته شده و

در برخی  هزار تومان( 300عملیات مرتبط با متغّیرپذیری و حلقه تکرار عدد )هر یک متغّیرپذیری و َپرش  .3
موارد یک فرایند خاص باید در صفحات یا کادرهایی تکرار شود که بسیار شبیه به هم هستند و فقط در چند مورد 

به عنوان مثال، استخراج اطلعات از یک سایت را در نظر بگیرید که شاید صدها صفحه های جزئی دارند )کوچک، فرق
مبلغ  صفحه ( در چنین مواردی اگر بخواهیم برای هرحات با هم تفاوت دارندو فقط آدرس صف شبیه به هم دارد

های باشد لذا از طریق روشمبلغ پروژه بسیار زیاد شده و منطقی نیز نمی محاسبه کنیم،ای جداگانه را بصورتت احرک
( ماکروی Jumpخاص ماکرو سازی، موارد تغییر را با استفاده از متغّیرها پوشش داده و با ایجاد حلقه تکرار )َپرش یا 

از برای یک صفحه گردد؛ در کنیم که تعداد حرکات آن برابر با تعداد حرکات مورد نیای تکمیل مینهایی را به گونه
به ازاء هر حلقه و نیز هایی که نیاز است از طریق متغّیر پوشش داده شود به ازاء هر کدام از تفاوتچنین مواردی، 

 هزار تومان به مبلغ پروژه بیافزایید. 300، باید مبلغ تکرار

 % مازاد بر کل مبلغ(30) لفهای مخت( بر روی سیستمScalability. گستردگی پروژه، تعمیم پذیر بودن )4
هزینه ساخت یک ربات که فقط برای یک سیستم خاص آماده شده باشد، با هزینه ساخت رباتی که امکان اجرا بر 

ممکن است  مختلف،ی هااجرای یک کار مشابه در سیستمی متعدد را داشته باشد متفاوت است زیرا هاروی سیستم
که ساخت  یی بوجود آوردهاتفاوتبنا به دالیلی نظیر تغییر اندازه صفحه، تغییر ویندوز یا تغییر دیگر عوامل مشابه، 

ای که باید برای این ی ویژههاسازی تکنیکپذیر را به امری حساس بدل خواهد کرد. علوه بر پیادهی تعمیمهاربات
در چند سیستم مختلف به عمل  شده یی از ربات ساختههالب اوقات باید تستاغنوع ماکروها به کار گرفته شود، 

محاسبه شده؛ به % از مبلغ 30پذیر، باید برای ساخت یک ربات تعمیم لت احتمالی پدیدار و رفع گردند.تا مشک آید
 .مبلغ کل پروژه بیافزایید

 

 برای ماکروهای سفارشی قرارداد پشتیبانی

د؛ یای باشد که نیاز به موارد پشتیبانی مطرح شده در زیر، داشته باششود به گونهشما تهیه میاگر ماکرویی که برای 
 یک قرارداد یکساله پشتیبانی برای آن عقد نمایید. ،% از مبلغ کل پروژه30توانید با هزینه می

 ( بوجود آیدTargetافزارهای مقصد )نرمها یا سایتکه ممکن است بر اثر به روز رسانی  اشکاالتی. 1

یا یک  مثلا یک برنامه حسابداری) سازی شده استکه عملیات خودکارسازی بر روی آنها پیادهیی هایا سایت هاافزار نرم
ظاهری  یاساختاری  تغییراتدستخوش در اثر به روز رسانی،  وقت یکبار،هر چند ممکن است  (شخصیسایت وب

 ه اصلا ئلطی تجربه ما، این مس .جدید آنها مورد نیاز خواهد بودبا تغییرات  رباتبرای تطبیق  پشتیبانیارائه لذا شوند، 
در صورت بدیهی و رایج است.  ی امری کاملا افزارنرمی هاارتقاء قابلیت ها یاسایتبه روز رسانی  ،دور از ذهن نیست

با تغییرات جدید نخواهید سازی ربات نگرانی از بابت پرداخت هزینه مجدد برای هماهنگوجود قرارداد پشتیبانی، 
 .داشت

 تی که ممکن است بعد از ارتقاِء سخت افزاری سیستم بوجود آید. اشکاال2

 تغییر در سرعت سیستمممکن است با ارتقاِء برخی سخت افزارهای سیستم که منجر به تغییرات گرافیکی یا 
 وجود داشته باشد که شامل قرارداد پشتیبانی خواهد بود. نیاز به تطبیق مجدد رباتگردند می

 بینی نشدهپیش . کادرهای3

فرایند آنها توسط خود سازمان بطور کامل تشریح و طی چند مدت استفاده از ربات، برای کارهایی که  احتمال دارد
پراتور ،خودکارسازی شده است  نشده بودکاری ربات پیش بینی فرایند  با کادرهای جدیدی مواجه شود که از قبل در ا 

سازی با اینگونه هماهنگلذا . بینی نشده، بوجود آید()این مشکل ممکن است در صورت درج پارامترهای ورودی پیش
نیاز به ارائه پشتیبانی و اصلح ربات خواهد داشت، که در صورت وجود قرارداد پشتیبانی،  ،موارد پیش بینی نشده

 و بصورت کاملا رایگان برای شما انجام خواهد شد.اصلح ربات در اسرع وقت 

 


