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 چكيذه 

اهطٍظُ ؾطػت تحَالت خسيس هٌدط ثِ هٌؿَخ قسى ؾطيغ ًبالّب ٍ ذسهبت، اكعايف ؾغح تَهغ هكتطيبى ٍ 

ّبي هرتلق اظ خولِ نٌؼت ثبًٌساضي قسُ اؾت. ثط ايي اؾبؼ ضٍيٌطز هعيت  ظَْض ًيبظّبي خسيس زض ػطنِ

ّب ٍ  پيكيي ؾبظهبىتطيي ػبهل حلظ ٍ ضقس ؾْن ثبظاض، خبيگعيي ثبٍضّبي  ضهبثتي ًبپبيساض ثِ ػٌَاى هْن

ّب زضذهَل ًؿت هعيت ضهبثتي پبيساض گطزيسُ اؾت. هعيت ضهبثتي ًبپبيساض ثط ايي هَضَع تأًيس زاضز  قطًت

ّبيي ًِ  ّبي خسيس ضا ثطاي اؾتلبزُ اظ هعيت ثبيؿت كطنت تَاى هسام ثِ يي هعيت اتٌب ًطز ٍ هي ًِ ًوي

 ًوَزُ ٍ ثِ ًبض گطكت. ًٌٌس، قٌبؾبيي  هست ايدبز هي تلبٍت ضا ّط چٌس ًَتبُ

گيطي هلَْم خسيسي زض ايي حَظُ ثب ػٌَاى ثبًٌساضي چبثي  ايي ضٍيٌطز زض نٌؼت ثبًٌساضي ثبػث قٌل

ّبي ًظطي ٍ كطٌّگي هتؼسزي اؾت  قسُ اؾت. ايي ًَع ثبًٌساضي ػالٍُ ثط اؾتلبزُ اظ كٌبٍضي، قبهل هؤللِ

عَض ًلي، يي ثبًي ثطاي تجسيل قسى ثِ  ؾبظز. ثِ هيًِ اؾتلبزُ اظ كٌبٍضي ثطاي زؾتيبثي ثِ چبثٌي ضا هيؿط 

ثبيؿت زاضاي چبثٌي كطآيٌسي، چبثٌي ذسهبت ٍ چبثٌي ٍاًٌكي ثبقس. چبثٌي ٍاًٌكي  يي ثبًي چبثي هي

اي ًِ  ّبي الظم ثِ هٌظَض اضائِ هحهَالت ٍ ذسهبت زض ظهبى هٌبؾت ثِ گًَِ زاللت زاضز ثط ٍخَز ظيطؾبذت

ًكسُ زض ثبظاض ثب تَخِ ثِ ًيبظّبي هكتطيبى ّسف، ٍاًٌف  ثيٌي ؾطيغ ٍ پيف ثبًي هبزض ثبقس ثِ تـييطات

هٌبؾت ٍ ثِ هَهغ ًكبى زّس. زض ايي ضاؾتب، اثعاضّبيي ًظيط َّـ تدبضي ًِ اعالػبت الظم ضا ثطاي 

 زّس اظ هلعٍهبت زؾتيبثي ثِ ايي ًَع چبثٌي اؾت.  گيطي ٍاًٌكي زض اذتيبض ثبًي هطاض هي تهوين
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 مقذمه . 1

اي زض چطذِ تَليس تب تَظيغ  قبّس تـييطات كعايٌسُ ًبض ٍ  ّبي ًؿت حَظُ، ّبي ًَيي تٌٌَلَغي ثب ظَْض

اؾت ًِ  ثبقٌس. ايي تـييطات آًچٌبى ثب ؾطػت ثباليي زض حبل پسيس آهسى هحهَالت ٍ ذسهبت ذَز هي

ثب خع ايي اهط ثبقٌس.  زض ثبظاضّبي ضهبثتي هَخَز ًبگعيط اظ اًغجبم ذَز ثب آًْب هي ءّب ثِ هٌظَض ثوب ؾبظهبى

 ،پصيط ًيؿت. ثط ايي اؾبؼ ّبي ضٍظ زًيب اهٌبى ضٍظضؾبًي ًحَُ ػولٌطز ّوگبم ثب تٌٌَلَغي پصيطـ تـييط ٍ ثِ

ًٌٌسُ ًحَُ ػولٌطز ؾبظهبى زض اضائِ  ػبهل تؼيييًٌٌسُ نطف، ثِ يي  ًوف هكتطي ًيع اظ يي زضيبكت

تَاًٌس زض ايي هحيظ پَيب ٍ پطضهيت ثِ كؼبليت ذَز ثِ  ّبيي هي ذسهبت ٍ هحهَالت تجسيل قسُ ٍ ؾبظهبى

اهٌبى پبؾرگَيي ؾطيغ ضا  ،ّبي هكتطيبى آهيع ازاهِ زٌّس ًِ ضوي آگبّي اظ ًيبظّب ٍ ذَاؾتِ عَض هَكويت

ِ ثبقٌس.  ِ ثِزاقت ًٍبض زض قطايظ ضهبثتي ًبقي اظ ؾطػت ثبالي  ٍ ثِ هٌظَض حلظ ثبظاض ًؿت ايي هَضَع ثب تَخ

تطيي ػبهل حلظ ٍ ضقس ؾْن  ضٍيٌطز هعيت ضهبثتي ًبپبيساض ثِ ػٌَاى هْن ،تـييطات ٍ ثبلغجغ ًيبظّبي هكتطيبى

هعيت ضهبثتي  ّب زض ذهَل ًؿت هعيت ضهبثتي پبيساض گطزيسُ اؾت. ثبظاض، خبيگعيي ثبٍضّبي پيكيي ؾبظهبى

ّبي خسيس ضا  ثبيؿت كطنت تَاى هسام ثِ يي هعيت اتٌب ًطز ٍ هي ساض ثط ايي هَضَع تأًيس زاضز ًِ ًويبيًبپ

ًٌٌس قٌبؾبيي ًوَزُ ٍ ثِ ًبض گطكت.  هست ايدبز هي ّبيي ًِ تلبٍت ضا ّطچٌس ًَتبُ ثطاي اؾتلبزُ اظ هعيت

 قسُ اؾت.  1ًٍبض ثب ػٌَاى چبثٌي گيطي هلَْم خسيسي زض حَظُ ًؿت ايي ضٍيٌطز ثبػث قٌل

ّب ًيع زض زًيبي پطتٌف  ٍ ثط ايي ًٌتِ تأًيس زاضز ًِ ثبًي ثَزُضٍيٌطز ثبًٌساضي چبثي ًيع هتأثط اظ ايي تلٌط 

ِ ثِ ًيبظّبپطٍ  ثبقٌس ًِ  هي ّبي هربعجيي ذَز ٍ ذَاؾتِ ضهبثت ًًٌَي ثِ هٌظَض حلظ ؾْن ثبظاض ًبگعيط اظ تَخ

ثبظاض ٍ قٌبؾبيي توبضبّبي پٌْبى زض گؿتطـ ّبي ًَيي ثِ هٌظَض  اؾتلبزُ اظ اثعاضّب ٍ كٌبٍضيايي اهط هؿتلعم 

ُ ذسهبت ثبًٌي اؾت. يٌي اظ ايي كٌبٍضي ُ زاضاي ًبضثطز ثباليي زض خوغ حَظ ّب ٍ اعالػبت  آٍضي زازُ ّب ًِ اهطٍظ

ِ ثبًٌي زض پبؾرگَيي ثِ توبضبّبي خَاهغ هكتطيبى ثِ هٌظَض چبثي  2ثبقس؛ َّـ تدبضي ّسف هي ؾبظي قجٌ

هغطح قسُ اؾت ًِ  ثب  ٍ ضٍيٌطز خسيس ًٌٌسُ اثعاض تؿْيلَّـ تدبضي ثِ ػٌَاى يي  ،اؾت. زض هوبلِ حبضط

ُ اظ پبيگبُ ًٍبض هٌدط  ّبي َّقوٌس تدبضي زض حَظُ ًؿت ّبي زازُ ػوليبتي ٍ تحليلي ثطاي اًدبم كؼبليت اؾتلبز

س قس. ؾبظي ثبًي ثِ هٌظَض اًغجبم ثب ثِ چبثي  تـييطات ضٍظاكعٍى هحيظ ضهبثتي ذَّا

هؼطكي ثبًٌساضي چبثي ٍ اًَاع  ثِ تؼطيق هعيت ضهبثتي ًبپبيساض ٍ ،اقبضُ ثِ ازثيبت هَضَع هوبلِ حبضط ضوي

ًبضثطزّبي َّـ تدبضي ثِ ػٌَاى ؾپؽ  ٍ ًوَزُثط چبثٌي ثبًي زض حَظُ ٍاًٌكي توطًع  پطزاذتِ ٍ آى
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 ازاهِزض ٍ  قسُ تكطيح ؾبظي آى زض ثبًي هطاحل پيبزُ ًبپبيساض ٍ هؿتوط ٍاثعاضي ثطاي ًؿت هعيت ضهبثتي 

گيطي،  ثٌسي ٍ ًتيدِ ٍ زض اًتْب پؽ اظ خوغزض ثبًي اضائِ  ؾيؿتنؾبظي ايي  هسلي اظ هطاحل پيبزًُيع 

  .پيكٌْبزّبيي زض ايي ذهَل هغطح گطزيسُ اؾت
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ّب، تحويوبت هرتللي اًدبم  ى زض ثْجَز ػولٌطز ؾبظهبىزض ذهَل هَضَع َّـ تدبضي ٍ ثٌبضگيطي آ

 تَاى ثِ هَاضز ظيط اقبضُ ًوَز: قسُ اؾت ًِ اظ خولِ آًْب هي

هٌسي  ّب ٍ ػولٌطز ٍ زؾتيبثي ثِ ؾَزآٍضي ٍ ضضبيت ثب ّسف هسيطيت ّعيٌِ (2006) ًبضٍ ٍ ضيتبًَ

ّب ثِ ّوطاُ زاضز ًِ اظ خولِ آًْب  هعايبيي ثطاي ؾبظهبى َّـ تدبضيؾبظي  پيبزُهكتطيبى زضيبكتٌس ًِ 

اقبضُ ثْجَز اضتجبعبت ؾبظهبًي ٍ  هٌسي هكتطي اكعايف ضضبيت، باكعايف زضآهسّ، ّب ًبّف ّعيٌِتَاى ثِ  هي

ّب ًِ ثب  گيطي ثْتط اؾتطاتػي ثؿيبضي اظ قطًت ًتيدِ گطكتٌس ًِ َّـ تدبضي زض تهوين ّوچٌيي آًْب ًطز.

 .اؾت طگصاضثا ،قًَس ات ثبظاض هٌغجن هيؾطػت تـييط

ّبي َّـ  ثيطات ؾيؿتنأگيطي ت اًساظُ اًدبم پصيطكتِ (2008) الجكيط ٍ زيگطاىزض پػٍّكي ًِ تَؾظ 

ًِ َّـ تدبضي ثب كطآيٌس تدبضي ٍ ػولٌطز ؾبظهبًي ضاثغِ اًس ِ زضيبكتآًْب  هَضز ًظط ثَزُ اؾت. تدبضي

زّس تب ثب ًؿت ثيٌف ٍ زضى  ًِ َّـ تدبضي ايي اهٌبى ضا ثِ ؾبظهبى هي اًسِ هؼٌبزاضي زاضز ٍ ًتيدِ گطكت

 .زازّبي ّوِ شيٌلؼبى ؾيؿتن ضا هس ًظط هطاض  ًيبظهٌسي نحيح،

ُ اؾت  پيبزُزض يي اضظيبثي زض ذهَل   (2010گبضتٌط ) ًِ اًثطيت ؾبظي َّـ تدبضي ثِ ايي ًتيدِ ضؾيس

هطثَط  ثَزخِ هَضز ثطضؾيّبي  اظ قطًت %62 پي ثطزُ ٍ َّـ تدبضيهطزم ايبالت هتحسُ ٍ اضٍپب ثِ اضظـ 

 َّـ تدبضي ًِ ثب اؾتوطاض ٍ گؿتطـ اًس ثِ ايي ثبٍض ضؾيسًُس ٍ اُ َّـ تدبضي ضا اكعايف زازؾبظي  پيبزُثِ 

ٌس  هعيت ضهبثتي زؾت پيسا يي ثِ  .ّؿتٌسًطز ًِ ضهجب كبهس آى ذَّا

َّـ تدبضي ٍ هؼطكي ثطذي اضائِ تَاى كٌبٍضي  اًدبم قسُ، (1387گلؿتبًي )تحويوي ًِ تَؾظ  اظ ّسف

ًتبيح حبنلِ حبًي اظ آى اؾت  ثَزُ اؾت. ًالى زض ؾغحٍيػُ ِ ث ،آى ٍ توطًع ثط تهويوبت ؾبظهبًيي هعايب

ّبي ايي كٌبٍضي خسيس َّقوٌس  ٍتحليل ّب ضا تَؾظ اضظيبثي يًٍبض اهطٍظ ّبي ًؿت تَاى ؾرتي ًِ هي

ّب تَؾظ ضهجب قٌبؾبيي قًَس ٍ  ًِ كطنت اؾت ًِ پيف اظ آى قسُتَنيِ  لصا .ي ًطزخَي ثيٌي ٍ چبضُ پيف

ساف نطكبً. گطكتِ قَز، آًْب ضا ثِ زؾت آٍضز كطنت ضقس ٍ تطهي اظ ؾبظهبى ثب اتربش تهويوبت زهين ٍ  ايي ّا

س يبكت.ّبي ضهبثتي ًبپبيساض  تَخِ ثِ هعيتَّقوٌس ٍ   تحون ذَّا



 

3 

 

ؾبظي زض ؾبظهبى زضيبكت ًِ  يي ثب ايدبز ثؿتط هٌبؾت ثطاي تهوينآثْجَز ًبض توطًع ثطثب  (1388) هْطاًي

ٌبض َّـ تدبضي هدوَػِ اهٌبًبت ّوبٌّگ ثطاي تؿْيل كطآيٌس تهوين ؾبظي زض ؾبظهبى زض توبم ؾغَح  ضّا

 ثبقس ٍ تَنيِ ًطزُ ًِ َّـ تدبضي ثبيس ثِ ًيبظّبي ؾبظي هي اؾت ًِ ثِ ؾبزگي ٍ ثب ّعيٌِ ًن هبثل پيبزُ

 4ٍ يب ؾبذتبضًيبكتِ 3هرتلق اكطاز زض ؾغَح هرتلق ؾبظهبى پبؾرگَ ثبقس ٍ اظ توبم اعالػبت ؾبذتبضيبكتِ

 ؾبظي اؾتلبزُ ًوبيس. ثطاي تهوين

ٍضي اعالػبت هجٌبي هٌبؾجي ثطاي اضظيبثي ثلَؽ بيٌسّبي كٌآًِ كط اًسِ زضيبكت (1388) زيگطاى هحوَزي ٍ

ِ ًطز ثبقٌس هؼوبضي ؾبظهبًي هي ٌبضّبي  ٍضي اعالػبت هيبًِ ثطاي تحون اؾتطاتػي كٌاًس ُ ٍ تَني ثبيؿت ضّا

IT ؾبظي ًطز. ًٍبض پيبزُ ضا قٌبؾبيي ٍ هغبثن ثب كطآيٌسّبي ًؿت 

ٌبضّبي  ثب پيبزُ ًٍبض زضيبكت ًِ  ثب ّسف زضى ثْتط هسيطاى اظ قطايظ ًؿت (1390) كطز كسائي ؾبظي ضّا

س ضكت َّـ تدبضي كبنلِ هَخَز ثيي هسيطاى هيبًي ٍ  هسيطاى اضقس اظ زيسگبُ اضتجبط اعالػبتي اظ هيبى ذَّا

س گطكت ٍ تَنيِ  ٍ اعالػبت هَضز ًيبظ هسيطاى زض ّط ؾغح، زض لحظِ ٍ ثب ًيليت ثبال زض اذتيبض آًْب هطاض ذَّا

ّبي ذَز ضا ثْجَز  س ثب اؾتلبزُ اظ اهٌبًبت هَخَز، كؼبليتٌتَاً گطاى هي اؾت ًِ ًبضقٌبؾبى ٍ تحليل ًطزُ

 ركٌس ٍ ثِ ًتبيح ثْتطي زؾت پيسا ًوبيٌس.ث

 ثيٌي هحيظ ٍ ًؿت هعيت ضهبثتي پيف ،ثْجَز ػولٌطز ؾبظهبًي ،گيطي تهوين تؿْيل ثط (1391) ؾطٍضي

ّب ثِ زٍ زليل هْن َّـ تدبضي ضا هَضز تَخِ هطاض  ًِ ؾبظهبى ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسُ اؾت توطًع ًوَزُ ٍ

 ًبقي اظ پيكطكت اهتهبزي ٍ ؾَززّي ثيكتط ،بت ٍ زليل زٍمٍضٍز ثِ ػهط اعالػ اٍل، زليل .زٌّس هي

عطين  ّبي ًبضثطزي ٍ اظ ّب ٍ ثطًبهِ تٌٌيي تَنيِ ًطزُ اؾت ًِ ثب اؾتلبزُ اظ اؾت. زض ًتيدِؾبظي  چبثي

 .ًوَزتط  گيطي هسيطاى اضقس ضا آؾبى كطآيٌس تهوين ،ّبي تحليلي ايدبز پبيگبُ زازُ
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ًٍبض، زيگط تضويٌي ثطاي ثوبي  ّبي ًؿت زًيبي ضهبثتي اهطٍظ ٍ ثب تَخِ ثِ تـييطات هساٍم زض هحيظزض 

ّبيي هَكن ّؿتٌس ًِ ثتَاًٌس ثب ؾطػت ثِ العاهبت  ثلٌسهست زض ثبظاض ٍخَز ًساضز. زض قطايظ ًًٌَي ؾبظهبى

ّبي ضهبثتي پبيساض ًِ  ط هعيتهحيغي پبؾد زازُ ٍ اؾتطاتػي هٌبؾت ٍ اثطثرف ضا اتربش ًوبيٌس. لصا تٌيِ ث

تَاًس ثبػث ػوين قسى  قسُ، اثطثركي ذَز ضا اظ زؾت زازُ ثبقٌس هي هوٌي اؾت زض اثط تـييطات اًدبم

ّبي  زض چٌيي قطايغي تَخِ ثِ هعيت هَاخِ ًٌس. ّبي خسي ّب ضا ثب چبلف كبنلِ ثب ضهجب قسُ ٍ ؾبظهبى

ويت اؾت.  ضهبثتي ًبپبيساض ثيف اظ پيف حبئع ّا

                                                                 
3
. Structured Data  

4
.Unstructured Data  
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ػَاهلي ّؿتٌس  ػت اهتهبز خسيس زض ًَآٍضي، هٌؿَخ قسى ؾطيغ ًبالّب ٍ اكعايف ؾغح تَهغ هكتطيبىؾط

ّبي خسيس تبًيس ًطزُ ٍ  زاضًس تب ثط چبثٌي ٍ ؾطػت ذَز ثطاي ضؾيسى ثِ هعيت ّب ضا ثط آى هي ًِ ؾبظهبى

 هست، توطًع ًوبيٌس.  ّب ّطچٌس ثطاي اؾتلبزُ ًَتبُ ثطاكعايف كطاٍاًي ايي هعيت

ثؿديبض اًدسى زض    ّدبي ثؿديبض ثؿديبض    كطندت »ًٌدس:   ًبض ضا چٌيي تؼطيق هيٍ  كضبي ًؿت 5اضيي ًلوًَع

ضٍز ثِ تؼساز ايي ثؿيبضّب ّن زض كطندت ٍ ّدن زض ظهدبى     ثؿيبض ثؿيبض ثؿيبض ًَتبُ ٍ ّطچِ ظهبى ثِ خلَ هي

هست ضا  تلبزُ اظ هعيتي زض عَالًيّيچ ؾبظهبًي كطنت اؾ ،ًٍبض ثب ايي تؼطيق اظ كضبي ًؿت«. قَز هي اكعٍزُ

  .ّبي ًَتبُ ثِ زؾت آٍضز ًساضز ٍ ثبيس ثِ خبي آى تؼساز ثيكتطي هعيت ّطچٌس زض ظهبى

ًدبض ضا زضى  ٍ   قطايظ هحيغي پدط اظ اثْدبم ٍ ؿيطهغؼدي ًؿدت     ،ّب ضؿن ايٌٌِ ضّجطاى ؾبظهبى ؾلبًِ ثِأهت

ّبي  ايي انطاض حتي زض ظهبًي ًِ اكَل هعيت. زاضًس اًس ٍلي انطاض ظيبزي ثط اؾتلبزُ اظ ضٍيٌطزّبي ؾٌتي ًطزُ

س  قَز هكَْز اؾت ًيع ّوچٌبى زيسُ هي ضهبثتي ؾبظهبى ًبهالً ًِ خع ّعيٌِ ثطاي ًبًبهي، ثْطُ زيگطي ًرَّا

ٍ ثساًٌس چٌبًچِ  سٌّب زاقتِ ثبق َّقوٌسي ثيكتطي زض ثٌبضگيطي ثْتطيي هعيتّب ثبيؿتي  زاقت. لصا ؾبظهبى

ٌس زاز.ضا اظ زؾت ّبي پيف ضٍ  كطنت ًجبقٌس، تـييطات ؾطيغي ثب هبزض ثِ ؾبظگبض  ذَّا

تَخِ ؾبظهبى ثِ ذطٍج اظ  ،ّكساضّبي اٍليِ ،ّبي هَكن زِّ اذيط زض تَاًبيي زضيبكت ؾطيغ اعالػبت قطًت

هَكن اهطٍظي ّبي  ػولٌطز اًثط قطًت. اًس هعيت ضٍ ثِ اكَل ٍ تهبحت هعيت خسيس هبثليت ثباليي پيسا ًطزُ

ظٍزتدط اظ ضهجدب هدسض     ،ثدِ هطاتدت   ثطاي ثطًسُ قدسى ٍ هَكويدت  حبًي اظ آى اؾت ًِ آًْب زض ضٍيٌطز خسيس 

 ٍ ًٌٌدس آًْب ضا اظ آى ذَز هدي  چبثٌيّبي ضهبثتي ًبپبيساض ٍ گصضا ضا زاًؿتِ ٍ ثب  ّبي اؾتلبزُ اظ هعيت كطنت

س قس ثيكتطب ضهجب ًيع تط اًدبم قَز كبنلِ ث يبثي ثٌْگبم ٍ ؾطيغ ّطچِ ايي كطنت  .ذَّا
 

 بانكذاري چابك و انواع آن  .4

هؼطكي قس ٍ پؽ اظ  1991زض ؾبل  6يبًًَب هؤؾؿِهلَْم چبثٌي ؾبظهبى ثطاي اٍليي ثبض تَؾظ هحووبى 

ًٍبضّبي هرتلق هطاض گطكت. تؼبضيق هرتللي اظ ايي ٍاغُ اضائِ قسُ اؾت ًِ  آى هَضز تَخِ نٌبيغ ٍ ًؿت

ّب ثطاي پبؾرگَيي ؾطيغ ٍ هؤثط ثِ تـييطات زض توبضبي ثبظاض، ثب ّسف آگبّي اظ  ؾبظهبىّوگي ثِ تَاًبيي 

هكتطيبى ّسف زض ذهَل هيوت، ذهَنيت، ًيليت، ًويت ٍ ًحَُ تحَيل تَليسات ٍ ذسهبت  ّبي ًيبظ

ثط اقبضُ زاضًس. ثِ عَض ًلي چبثٌي ثِ تَاًبيي ؾبظهبى ثِ هٌظَض تَليس ٍ تحَيل هحهَالت ٍ ذسهبت خسيس 

اؾبؼ ًَع توبضبي ثبظاض ثب ّسف ًؿت هعيت ضهبثتي زاللت زاضز. زض نٌؼت ثبًٌساضي ًيع ثبًي چبثي هبزض 

اي اظ  اؾت ثب ؾطػت ثبال ذسهبت خسيسي ضا ثطاي پبؾرگَيي ثِ ًيبظّبي ّط هكتطي ثِ ػٌَاى ثرف يي ًلطُ

                                                                 
5
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س ثَز ًِ ؾبظي هحهَالت ٍ ذسهبت ت تَؾؼِ ٍ پيبزُ زض ثبظاض اضائِ ًوبيس. ايي ؾطػت ٌْب ظهبًي هوٌي ذَّا

 ٍ ثٌسي هكتطيبى توبضبّبي ثبظاض، زؾتِ ثِ هٌظَض هسيطيتّبي قلبكي  هكي ٍ اؾتطاتػي ذظ زاضاي ثبًي

زض  ٍ زض ًْبيتثَزُ ِ اهتهبزي يتَخ ثط اؾبؼهتٌبؾت ثب ًيبظّبي هَخَز ٍ  عطاحي هحهَالت ٍ ذسهبت

 هٌبؾت ػولٌطز هَكوي زاقتِزض ظهبى ثِ هكتطيبى ّسف هحهَالت ٍ ذسهبت خسيس  ٍ اضائِ ثبظاضيبثي ظهيٌِ

 ثبقس.

ّبي  ٌبؾبيي ػَاهل تـييط ٍ ًٌتطل آًْب، قٌبؾبيي قيَُقاظ خولِ پيف ًيبظّبي ثبًٌساضي چبثي،  

ِ ثب ايي تـييطات، ايدبز كطٌّگ چبثٌي زض ْگيطي اثطثرف زض هَاخ پبؾرگَيي ؾطيغ ثِ ايي ػَاهل، تهوين

ًٍبض  يٌسّبي ًؿتآكط هسآؾبظهبى ثب ّسف زؾتيبثي ثِ چبثٌي ٍ ًيع هسيطيت ًبض ؾبظهبى، تسٍيي اؾتطاتػي

ّب ٍ ؾبذتبض  يٌسّب، زؾتَضالؼولآچبثي اؾت ًِ زاضاي كط يتَاى اظْبض زاقت ثبًٌ اؾت. ثِ عَض ذالنِ هي

 ًٍبض ذَز ثبقس.  پصيط زض ضاؾتبي تَؾؼِ ذسهبت ٍ هحهَالت زض حَظُ ًؿت هكرم ٍ اًؼغبف

 ْبثبيؿت زض ؾِ حَظُ زاضاي چبثٌي ثبقس ًِ زض ازاهِ ثِ آً تَضيحبت كَم يي ثبًي چبثي هيثب ػٌبيت ثِ 

 قَز:  اقبضُ هي

 ينذيآچابكي فز. 1-4

ايي ًَع چبثٌي هؼطف هبثليت ٍ تَاًبيي ثبًي ثطاي اًدبم ؾطيغ كطآيٌسّب ثِ هٌظَض ًبّف ظهبى تَليس ٍ 

ي ًظيط ؾيؿتن هسيطيت كطآيٌسّبي ياظ عطين ثٌبضگيطي اثعاضّب ٍ ػطضِ هحهَالت ٍ ذسهبت ثِ ثبظاض اؾت

ٌبضّبي ثبًٌي هٌؼغق ثطاي ايدبز تـييط زض ؾجس هحهَالت ٍ ذسهبت ًؿت هسيطيت  خْت ًٍبض ٍ ضّا

 .ّبي ًبقي اظ تؼسز هحهَالت ٍ ذسهبت هَضز ًظط هبثل زؾتيبثي اؾت پيچيسگي

 چابكي خذمات. 2-4

ّبي تؼبهل هكتطي ثب ثبًي هطثَط  ّبي ثبًي هؼغَف ثبقس ثِ قيَُ يتچبثٌي ذسهبت ثيف اظ آًٌِ ثِ كؼبل

ّبي  ًبًبلثٌبضگيطي ضؾبًي هٌبؾت ٍ ًيع  قَز تب ثب آهَظـ، هكبٍضُ، اعالع اؾت. زض چبثٌي ذسهبت تالـ هي

 هكتطي ًبّف يبثس.  ثِاضائِ ذسهبت هست ظهبى  ثبًي ٍ ...(، ثبًي، تللي پطزاذت)ايٌتطًت ثبًي، ّوطاُ ًَيي

 چابكي واكنشي. 3-4

ٍاًٌف  ثِ هٌظَضالظم ثطاي اضائِ هحهَل زض ظهبى هٌبؾت  ّبي ظيطؾبذت ثٌبضگيطي قبهلچبثٌي ٍاًٌكي 

ُ زض ثبظاض ٍ ًيع ًيبظّبي هكتطيبى هي ثيٌي ثِ تـييطات ؾطيغ ٍ پيف س. اثعاضّبيي ًظيط َّـ تدبضي ًِ ثبق ًكس

هلعٍهبت اظ  ،زٌّس بي ضهبثتي زض اذتيبض ثبًي هطاض هيگيطي ٍاًٌكي زض ثبظاضّ اعالػبت الظم ضا ثطاي تهوين

تَاًس ثطاي  هي ّبي ؾبزُ ثِ قيَُ ًبٍي زازُزض ايي هيبى ّط چٌس  .ضًٍس ثِ قوبض هيزؾتيبثي ثِ ايي چبثٌي 

ًبٍي  َّـ تدبضي يي هَتَض زازُ ؾيؿتنل هَخَز زض ثبًي هَضز اؾتلبزُ هطاض گيطز ٍلي زض ئپبؾد ثِ هؿب
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ّبي تهوين ٍ  ّبي ػهجي، اؾتٌتبج هَاػس، زضذت ّبيي ًظيط قجٌِ ًِ ثب اؾتلبزُ اظ تٌٌييهَضز ًيبظ اؾت 

ثط اؾبؼ  ضا ثٌسي ثيٌي ٍ يب گطٍُ ثٌسي، اضظيبثي، پيف ثتَاًس ًيبظّبيي اظ خٌؽ ًالؼ ضگطؾيَى هٌغوي

يطگصاض ثأّبي ت ًِ تؼساز آيتنزض ؾيؿتن ثبًٌي  ثٌسي ٍ تَنيق ٍضؼيت كؼلي پبؾد زّس. ٍاثؿتگي، ذَقِ

يي  ثِ هٌظَض اؾترطاج ّب ٍ يب تدعيِ ٍ تحليل چٌسثؼسي ، ثطاي ًبضثطاى اؾتلبزُ اظ خؿتدَي زازُاؾتظيبز 

اظْبض تَاى  . ثط ّويي هجٌب هيًبض ثؿيبض زقَاضي اؾتّب  ّوجؿتگي ثيي زازُتكريم  يب الگَي ضكتبضي

تَاًس تَنيلي اظ ٍضؼيت  ذبم هيّبي  كطآيٌسي اؾت ًِ ثب پطزاظـ حدن ظيبزي اظ زازُ َّـ تدبضي زاقت

ثيٌي ٍ پيكگيطي يب ّط گًَِ  ّب ضا ثب ّسف پيف ِ ًٌس يب زاًف ٍ الگَّبي پٌْبى زض زازُئاضا كؼلي

ؾبظي  ثب ػٌبيت ثِ تَضيحبت كَم، زض ازاهِ ثط چگًَگي پيبزُ ًكق ٍ زض اذتيبض ًبضثط هطاض زّس. ،ؾبظي تهوين

 ؾبظي ٍاًٌكي ثبًي توطًع قسُ اؾت. بثيتطيي اثعاض زض چ َّـ تدبضي ثِ ػٌَاى هْن

 

 ضزورت بكارگيزي هوش تجاري در صنؼت بانكذاري . 5

اكعايف  ،ّبي كؼبليت ثبًي، ظَْض ضهجبي خسيس، ضقس كٌبٍضي ٍ تَؾؼِ اثعاضّبي ًَيي گؿتطـ ٍ تٌَع حَظُ

ؾبظي زض ذهَل اضائِ  ّب ثِ ؾوت چبثي ثبًي ثبػث قسُ تب تَخِ ٍ ؾبيط ػَاهل ًيبظّبي هكتطيبىٍ اًتظبضات 

ٌبؾت خْت حلظ  اتربش ضٍيٌطزّبي هٍ لصا  قَزذسهبت ٍ هحهَالت هتٌبؾت ثب توبضبّبي هَخَز هؼغَف 

ويت  ٍگؿتطـ ؾْن ثبظاض   زض ذَض تَخْي يبكتِ اؾت.ّا

ثبظاض يب ّوبى  ي هَخَز ٍ پٌْبىّبؾبظي ثبًي، پبؾرگَيي ؾطيغ ٍ ثِ هَهغ ثِ توبضب ّبي چبثي يٌي اظ حَظُ

 اذص ثطايهكتطيبى زض ًوتطيي ظهبى  الظهِ آى قٌبؾبيي ٍ ثطضؾي زهين ضكتبض ًِ اؾت يؾبظي ٍاًٌك چبثي

ِ هي تهويوبت ِ ؾطٍيؽايي اهط، ثبقس.  ثْيٌ ّبي ثبًٌي ضا ثطاي هؿئَالى ثبًٌي  ثبظًگطي زض ًحَُ ثبظاضيبثي ٍ اضائ

دساف اندلي     ٍ ًبپبيساض اظ هؿتوطبثتي ثِ نَضت گًَِ اي ًِ ًؿت هعيت ضهِ پصيط ًوَزُ ثًب اختٌبة خولدِ ّا

ّبي ضهبثتي هؿتلعم ٍخَز زاًف ثِ هٌظَض اًدبم  ضٍز.ًؿت هعيت ثبظاضيبثي يي ثبًي هَكن ٍ چبثي ثِ قوبض هي

تدي   ّبي آًْب ٍ زض حويوت تحليدل ضكتدبض تدي    ن ٍ ذَاؾتِئن، ؾالئتؼبهل ثْتط ثب هكتطيبى ٍ قٌبؾبيي ػال

 ًيبظهٌسثبقس. ضؾيسى ثِ ايي ؾغح اظ زاًف ٍ پيكجطز چٌيي ضٍيٌطزي  يعي ثطاي آًْب هيض هكتطيبى ٍ ثطًبهِ

اظ  يّبي هجتٌي ثط كٌبٍضي اعالػبت ثَزُ ٍ گبم اٍل آى تْيِ يي اًجبضزازُ خدبهغ ٍ تحليلد   ؾبذتهيي ظيطأت

 ل ًٌس.يٌس ضا تٌويآثِ ػٌَاى اثعاضي ؾَزهٌس ايي كطتَاًس  هيًِ َّـ تدبضي  اؾتاعالػبت هكتطيبى 

تَاًس اعالػبت هٌبؾدت ضا زض   ثِ عَض ًلي َّـ تدبضي ظيطؾبذتي هجتٌي ثط كٌبٍضي اعالػبت ثَزُ ًِ هي

ن ؾبظز. زض تؼطيق خبهغ يٌسي آتَاى اشػبى زاقت َّـ تدبضي كط تط هي لحظِ هٌبؾت ثطاي اكطاز هٌبؾت كطّا

گيطي هسيطاى  زهٌس ثطاي تهوينّبي ذبم زض يي ؾبظهبى ثِ اعالػبت هليس ٍ زاًف ؾَ اؾت ًِ عي آى زازُ
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ؾبظي چٌيي ظيطؾبذتي زض  ًحَُ پيبزُ ،ثبيؿت هس ًظط هطاض گيطز اي ًِ هي قَز. زض ايي هيبى ًٌتِ تجسيل هي

ؾبظي كٌي  اكعاضي ٍ پيبزُ ثبقس ٍ نطكبً ثب تْيِ چٌس اثعاض ًطم ثبًي اؾت ًِ زض ػول ثؿيبض ؾرت ٍ پيچيسُ هي

ساف هصًَض زؾت يبكت. تَاى  ًوي ثبيس تَخِ زاقت ّط هعيتي ًِ ثِ ؾبزگي تَؾظ يدي ثبًدي ضهيدت    ثِ ّا

ؾبظي ايي  تَاًٌس زض ػول هَكن ثِ پيبزُ ّبيي هي لصا ثبًي ،تَاًس يي هعيت ضهبثتي ثِ قوبض آيس توليس قَز ًوي

هيي أت تَاًبييػالٍُ ثط ضقس ثطذَضزاض ثَزُ ٍ احوبيت ٍ اػتوبز ًبهل هسيطاى اظ ظيطؾبذت اضظقوٌس قًَس ًِ 

 زاضاي گيطي اظ ًيطٍّبي تَاًوٌس زاذل ٍ ذبضج اظ ؾدبظهبى  اكعاضي الظم ٍ ثْطُ اكعاضي ٍ ؾرت هٌبثغ هبلي، ًطم

  .ثبقٌس ًيع ىبؾبظي اعالػبت هكتطي آٍضي ٍشذيطُ ثِ هٌظَض خوغ 7يي ؾيؿتن خبهغ ثبًٌساضي

 

 بانكساسي واكنشي  كاربزدهاي هوش تجاري در راستاي چابك.6

ّب ٍ زيگط هؤؾؿبت هبلي زض زًيب  ض حبل حبضط، هربظى زازُ الٌتطًٍيٌي ثؿيبض ثعضگي ثِ ٍؾيلِ ثبًيز

ّبي ذبم ٍ ضًَضزّبي ازٍاضي ّؿتٌس ثِ ذَزي ذَز ٍ ثسٍى  ّب ًِ زض ٍاهغ زازُ قَز. ايي زازُ ًگْساضي هي

زى اعالػبت هليس ٍ ًبضثطزي )ًِ زؾت آٍضِ ًٌٌس. زض ايي حبل ثطاي ث اعالػبت ذبني ضا هٌؼٌؽ ًوي تحليل،

اًس( ٍ ثطاي پكتيجبًي اظ  خْت ًكق زاًف اظ اًَاع گًَبگَى هربظى زازُ زاذلي ٍ ذبضخي عطاحي قسُ

 قَز. ّوچٌيي تٌيِ ثط ّبي َّـ تدبضي تَنيِ هي ّبي ثْتط توطًع زاضًس اؾتلبزُ اظ ؾيؿتن گيطي تهوين

ويت اؾت.ًبٍي ثطاي ًكق زاًف اظ پبيگبُ ز ّبي زازُ تٌٌيي  ازُ ثؿيبض پطّا

زّس ثِ زليل ضٍيبضٍيي ثب حدن ظيبز زازُ ًبقي اظ ػوليبت ضٍظاًِ  ّب ًكبى هي ٍضؼيت ًًٌَي ثبًي

آٍضي، ًگْساضي، تحليل ٍ اؾتلبزُ هؤثط اظ آى هَاخِ  ثب هكٌالتي اظ خولِ ًحَُ خوغ ّبي ػوليبتي، ؾيؿتن

ِ خْت ثطعطف قسُ ، اظ ؾَي زيگط .ضؾس ضطٍضي ثِ ًظط هي ،زازُ ٍاحس ؾبظي ايي هكٌل اؾتلبزُ اظ اًجبض اًسً

 آيس ٍ زض ظهبى اًدبم، ٍضي اعالػبت ثِ قوبض هيبثط زض ظهيٌِ كٌؤگصاضي زضاظهست ٍ ه يي ؾطهبيِ َّـ تدبضي

ّبي كؼلي ٍ  ّبي ضٍظاًِ ٍ ػسم تأثيط زض ؾيؿتن ثِ زليل ػسم گؿيرتگي زض كؼبليت پطٍغُ َّـ تدبضي 

س ثَز. زض پيبزُػوليبتي، ثب ضيؿي پبئيي   ؾبظي هَاخِ ذَّا

اؾت. ثِ  قسُ ٍ ًتيدِ آى ايدبز ظثبى ؾبظهبًي ّب ثِ اؾتطاتػي ؾبظهبى َّـ تدبضي ثبػث اتهبل كؼبليت

يٌسّب آتط كط ّبي ٍاهؼي ًوي قبيبًي ثِ اًدبم ثْتط ٍ َّقوٌساًِ ّويي زليل ذلن يي ًؿرِ ٍاحس اظ زازُ

ّب اظ ٍضؼيت توطًع نطف زض اضائِ  ؾيؿتن َّـ تدبضي، ثبًي ًٌس. ثب ثٌبضگيطي ؾبهبًِ اًجبض زازُ ٍ هي

ذلن  نٌؼت ثبًٌساضي ّبي هكتطي ضٍي آٍضزُ ٍ تحَل چكوگيطي زض ذَاؾتِ ثط ذسهبت ثبًٌي ثِ توطًع 

 ًٌٌس. هي
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ُ ٍاًٌكي ثِ هٌظَض چبثياظ خولِ ًبضثطزّبي َّـ تدبضي  ُ ًطز هي ؾبظي ثبًي زض حَظ ِ هَاضز ظيط اقبض َاى ث  :ت

 باساريابيينذ تسهيل و كاربزدي نمودن فزآ. 1-6

 ِ؛ؾَز ثب ّسف قٌبؾبيي هكتطيبى پطؾَز ٍ ًن ثٌسي هكتطيبى عجو  

 ؛... گيطي ٍ تحليل ثِ تلٌيي ًَع حؿبة، عجوِ هكتطي، قؼجِ، ًَع ذسهبت، ظهبى ٍ گعاضـ 

   ؛ثِ تلٌيي عجوِ هكتطي تحليل ضيعـ هكتطيبى  

 ؛ؾَز ّب ثطاي هكتطيبى ًن ّعيٌِ ؾَز ٍ ًبّفكعايف كطٍـ ثطاي هكتطيبى پطا  

 ؛ثْجَز اضائِ ذسهبت ٍ پكتيجبًي ثِ هكتطيبى ٍ زض ًتيدِ اكعايف ٍكبزاضي هكتطيبى 

  ؛هسيطيت اضتجبط ثب هكتطيؾبظي ؾيؿتن  پيبزُپطٍكبيل هكتطي ٍ ايدبز 

 قٌبؾبيي ضكتبض هؼبهالت قبهل ضكتبض هكتطي، الگَي پطزاذت ٍ هؼبهالت.  

 هاي اػتباري، نقذينگي، ػملياتي و ...  شامل ريسك مذيزيت ريسك. 2-6

 ُ؛ؾبظي العاهبت ٍ ضٌّوَزّبي ثبل پيبز 

    ؛ّكساض زض هَاهغ ػسم ًلبيت اػتجبضثِ هٌظَض اضائِ هسيطيت اػتجبضات  

 ؛ّب ّب ثط اؾبؼ ؾغح ٍ هيعاى حؿبة هحبؾجِ زضآهس ٍ ظيبى ٍام 

 ن ًطزى ثؿتط تحليلي   ؛هسّبي ثبًيٍ زضآّعيٌِ زض ذهَل ًظبضتي -كطّا

  ؛ثطضؾي اػتجبضات اؾٌبزي خْت ًبّف اتالف اػتجبض  

 خْت خلَگيطي اظ ذغبّبي ػوليبتي ثبًي  ّبي تحليلي اظ ؾيؿتن حصف ثبض تطاكيٌي گعاضـ. 

  مذيزيت مبادالت اوراق بهادار. 3-6

 ؛ًٍبض اٍضام ثْبزاض يٌسّبي ًؿتآپكتيجبًي ًبهل اظ كط  

  ّبي الظم  ًٌتطل نَضت اتَهبتيي ثب اػوبل حؿبثساضي هطثَعِ ثِنسٍض ؾٌس  ثْبزاض ٍ اٍضامكطٍـ

  ؛آًْب خْت خلَگيطي اظ كطٍـ هدسز

  ؛خلَگيطي اظ اًدبم ػوليبت تٌطاضيخْت زض توبهي هطاحل  ثْبزاض اتَهبتيي ٍضؼيت اٍضامًٌتطل  

  ؛گيطي زض ؾيؿتن اٍضام ثْبزاض هسيطيت گعاضـاهٌبى 

 ضام ثْبزاضيبت هرتلق اٍتَخِ ثِ ؾغَح زؾتطؾي ًبضثطاى ثِ ػول. 

به منظور كشف ها  كاوي و كشف رونذهاي پنهان در داده داده و پولشويي سيستم ضذايجاد . 4-6

 جزيانات وجوه مشكوک

   ؛تولت ٍ پَلكَيي ،ّبي هبلي ٍ ًكق ٍ ضزيبثي ًالّجطزاضي اؾتلبزُ پيگيطي ؾَء 

 ثطضؾي زهين هؼبهالت هكٌَى؛ 
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  زّي. هطثَط ثِ گعاضـاخطاي زهين هَاًيي ٍ هوطضات 

 تسهيل در امور مذيزيتي . 5-6

  ؛هتَاظى ٍ انَل هسيطيت يهٌظط ًبضت اهتيبظ 4 زاقجَضزّبي هسيطيتي ثط اؾبؼايدبز 

 ؛(يي ػولٌطز )ؾغح ؾَز ٍ ظيبىآثٌسي قؼت ثط اؾبؼ ًبض حليل ٍ ضتجِت 

 ؛گيطي تهوينيٌس آّب ٍ گعاضقبت ٍ زض ًتيدِ تؿطيغ زض كط اكعايف ؾطػت زض تحليل  

 ُتطيي ؾغح ثِ ؾغَح زضًٍي ّب اظ ثيطًٍي تدْيع هسيطاى ثِ اثعاض تحليلي ثطاي پيوبيف ًليِ زاز.  

 

 ساسي هوش تجاري در بانك  مزاحل پياده. 7

َّـ تدبضي زض يي ثبًدي ٍخدَز    ؾبظي تطيي هطحلِ زض ضاؾتبي پيبزُ هْن ،گًَِ ًِ هجالً ػٌَاى قس ّوبى

 ثبقس. هي ؾبظهبى هوجَليت ٍ اػتوبز ثِ ايي اهط زض هيبى هسيطاى اضقس

جطزي ثبًي  ع ثِ ػٌَاى يٌي اظ اؾتطاتػيَثبيؿت ايي هَض ثط ايي اؾبؼ هي ّبي ًالى زض تسٍيي ثطًبهِ ضّا

ّدبي   ؾبيط تٌٌَلدَغي  ،هسًظط هطاض گيطز. پؽ اظ آى زض نَضتي ًِ ثبًي هدْع ثِ يي ؾيؿتن هتوطًع ثبقس

 قَز. هيؾبظي  ٍاثؿتِ ًظيط اًجبض زازُ پيبزُ

گيدطي   انلي ثِ هٌظَض زؾتطؾي، پطزاظـ ٍ گعاضـ چٌس ثرفهؼوبضي َّـ تدبضي قبهل  ،ثِ عَض ًلي

اي  يي ؾيؿتن پبيگبُ زازُ ضاثغًِِ  تزٌّسُ اًجبض تحليلي زازُ اؾ ايي هؼوبضي، ؾطٍيؽ ثرف ياؾت. اٍلي

هٌبثغ ذبضخي ٍ ...  ،ّبي ػوليبتي زازُ ّبي هَضز ًيبظ ذَز ضا اظ زازُ ثطاي ايدبز اًجبض زازُ، ثرفثبقس. ايي  هي

اؾدت ًدِ ثدِ ٍؾديلِ آى      آًالييزٌّسُ پطزاظـ تحليلي  قبهل يي ؾطٍيؽ ثؼسي ثرفًٌس.  اؾترطاج هي

8ّبي گعاضـتَاى  هي
OLAP  يي اثعاض  آًاليي. پطزاظـ تحليلي تْيِ ًطزّبي هطثَعِ  ضا ثطاي اًدبم تحليل

ـ  ،ثرفزض آذطيي  .ثبقس گيطي هي هسضتوٌس، ؾطيغ ٍ هٌبؾت ثطاي گعاضـ تحليدل ٍ   ،گيدطي  اثعاضّبي گدعاض

ؾدبظي   ثدِ زضؾدتي پيدبزُ    ّب ثرفتدبضي ثبيس ّط ًسام اظ ايي  ؾبظي َّـ زاضز. ثطاي پيبزُ ًبٍي ٍخَز زازُ

 قًَس.

 قَز: يط اضائِ هيهطحلِ اؾت ًِ ثِ قطح ظ 10ؾبظي َّـ تدبضي قبهل  پيبزُ

 آوري نياسها   جمغ .1-7

ّبي ٍاحدس ثبيؿدت اظ   ّدب هدي   ايي ًيبظ قَز. ّبي ثبًي اظ اثعاض َّـ تدبضي گطزآٍضي هي زض ايي هطحلِ ًيبظ

ّبيي اظ  ّب زض ثرف اظ آى خب ًِ هوٌي اؾت ثِ زليل هحطهبًگي ثطذي زازُ .سًآٍضي قَ هرتلق ؾبظهبى خوغ

ثبيؿت ػالٍُ ثط ٍخَز حوبيت ضؾوي هسيطاى اضقس ثبًي اظ ايي پطٍغُ  هي ،ؾبظهبى ّوٌبضي ًبكي اًدبم ًكَز
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 ندَضت  ّب هتٌبؾت ثب ًظطات ّوبى ثرف  آٍضي اعالػبت ٍ زازُ خوغ گيطي زض ذهَل تهوين زض ّط ثرف

 . پصيطز

 افشاري   انذاسي محيط سخت نصب و راه .2-7

ّدب   ثِ هٌظَض تدويغ ٍ ًگْدساضي زازُ ّبي زازُ  ؾطٍضّبي كيعيٌي ٍ پبيگبُثبيؿت  ، هيّب پؽ اظ تؼييي ًيبظ

گيطي خْت تَؾؼِ،  ٍ گعاضـ OLAP  ،ETL ّبي هرتلق هبًٌس پطزاظـ تأهيي قًَس. ّوچٌيي هٌبؾت اؾت

ؾطٍضّبي پبيگبُ  ،ّبي هرتلق ثطاي هحيظقَز  لصا پيكٌْبز هيآظهبيف ٍ تَليس ثِ عَض خساگبًِ اًدبم قَز. 

ِ ثبقس. ثِ ػجبضت زيگط ّبي زازُ ٍ ثطًبهِ ِ ٍخَز زاقت زاضاي ؾطٍض  ّبي تَؾؼِ ٍ تَليس  ّط يي هحيظ خساگبً

ّبي ثبًٌي ثؿيبضي اظ تـييطات  چٌس زض حَظُ ّط ،ثِ عَض ًلي .اي ّؿتٌس ثطًبهِ ٍ ؾطٍض پبيگبُ زازُ خساگبًِ

َّـ تدبضي ليٌي زضذهَل ؾيؿتن  ،قًَس ثِ نَضت ًلي اػوبل هي ٍ ثسٍى ٍخَز يي هحيظ آظهبيكگبّي

ّبي ثبًي  ّب خساگبًِ ثَزُ تب ذللي زض ػولٌطز ؾيؿتن ّبي اخطا هٌبؾت اؾت ايي هحيظ ثِ زليل پيچيسگي

 ايدبز ًكَز.

تَليس، ٍ  قًَسٌس ثسٍى اثطگصاضي زض هحيظ تَليس، آظهبيف ًتَا توبهي تـييطات هي ،ػٌبيت ثِ ايي هَضَع ثب

 بى اًدبم قَز. ظه تَاًس ثِ نَضت ّن تَؾؼِ ٍ اؾتلبزُ ًْبيي هي

 ساسي داده   مذل. 7 -3

 ندحيح ؾدبظي زازُ   يٌي اظ هطاحل هْن زض عطاحي پبيگبُ زازُ َّـ تدبضي اؾت. هدسل ؾبظي زازُ  هسل

ِ  ثب تَخِ ثِقَز. هسل هٌغوي زازُ  يي آى هيآهٌدط ثِ ضقس آؾبى پبيگبُ زازُ ٍ ًبض ّدبي ًدبضثطاى    ذَاؾدت

ُ ٍ ؾپؽ ثِ هسل كيعيٌي زازُ تطخوِ ثبيؿت زض  هطحلِ حتوبً هيايي زض  ،ايي اؾبؼ قَز. ثط هي عطاحي قس

 س. ٌزاقتِ ثبق حضَض ،آقٌبيي ًبهل زاضًسًٍبض ثبًي ٍ ٍاحسّبي آى  اي ًِ ثب ًؿت ؾبظي اكطاز ذجطُ تين هسل

4-7. 9
ETL  

ؾدبظي ضا ثدِ ذدَز     زضنس ظهدبى پيدبزُ   80پطزاظـ اؾت ًِ حسٍز  ًَػي اظ اؾترطاج، اًتوبل ٍ ثبضگصاضي

يبكتِ، نحيح، يٌپبضچِ ٍ  ثبضگصاضي اًجبض زازُ ثب اعالػبت تـييطقٌل ،زّس. ّسف زض ايي هطحلِ هي اذتهبل

قدَز قدبهل ًسگكدبيي اعالػدبت      ّب اػوبل هي زض زازُ ETL يٌسآقسُ اؾت. تـييطاتي ًِ زض كط ؾبظهبًسّي

ٍ ايدبز تـييطات الظم  ؾبظي اعالػبت ًٍبض، ذالنِ ًسقسُ، تـييط ؾبذتبض اعالػبت ثِ ؾبذتبض هتٌبؾت ثب ًؿت

ّب  اي هرتلق، زازُ زازُ ّبي ؾبظي ؾيؿتن يٌس ػالٍُ ثط يٌپبضچِآّب اؾت. زض ايي كط ؾبظي زازُ ثطاي ّوبٌّگ
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ّبي هَخَز زض اًجبض زازُ هكٌل هٌغوي يب ؾبذتبضي ًساقتِ  س تب زازًُقَ اظ ًظط ًيليت ثطضؾي ٍ تهحيح هي

 ثبقٌس. 

   OLAP هاي گشارشطزاحي . 7 -5

ـ  زؾت آيس. ثِ عدَض ًلدي   ِ آٍضي ًيبظّب ث تَاًس اظ كبظ خوغ هي OLAP گعاضـ اظ تدويدغ   ّدب  ايدي گدعاض

ّب ٍ قٌؿتي آًْب ثط ضٍي اثؼبز هرتلق ايدبز قسُ ًِ يي قوبي هتٌبؾت ثدب ًيبظّدبي گًَدبگَى زض     قبذم

ّدبي ًدبضثطزي    ثطًبهِ ثب اؾتلبزُ اظزٌّس. هسيطاى  ّبي هرتلق ثبًي ضا زض اذتيبض هسيطاى اضقس هطاض هي ثرف

ـ   هتهدل  OLAP اي يب هَتَض تَاًٌس ثِ هطاًع زازُ َّـ تدبضي يب ثِ عَض هؿتوين هي ّدبي   قدسُ ٍ گدعاض

 ثبال زضيبكت ًٌٌس.  تهرتلق ذَز ضا ثِ نَضت پَيب ٍ ثِ ؾبزگي ؾبذتِ ٍ ًتبيح ضا ثب ؾطػ

 

 

 ها   توسؼه واسط كاربزي و گشارش .6-7

زض ّبي ّط قرم  ًظط گطكتي ؾغَح زؾتطؾي ٍ ًيبظ ّبي هجل ثب زض ذطٍخي كؼبليت ثرف ِ،زض ايي هطحل

 گطزز.  عطاحي ٍ تحَيل هيهبلت گعاضـ 

 تست   .7-7

ّب ٍ اؾٌبز هطثَعِ  اؾبؼ تحليل ّب پطزاذتِ ٍ هَاضز ذطٍخي ضا ثط تين ًبظط ثِ تؿت ذطٍخي زض ايي ثرف

 ًٌٌس.  ثطضؾي هي

 تحويل نهايي  .8-7

 گطزز.  ّبي هرتلق ثِ ًبضثطاى ًْبيي زازُ قسُ ٍ ؾيؿتن آهبزُ تحَيل هي آهَظـ ،كبظزض ايي 

 نگهذاري محصول .9-7

قَز. زض ايي هطحلِ  كبظ ًگْساضي هحهَل آؿبظ هي ،ظهبًي ًِ پبيگبُ زازُ هطثَط ثِ َّـ تدبضي تَليس قس

ًظبضت زائوي ثط  ،ػالٍُثِ ضيعي زاقت.  ثبيؿت ثطاي آى ثطًبهِ گيطي ٍ هسيطيت ثحطاى هْن ثَزُ ٍ هي پكتيجبى

تَاى قٌبؾبيي ًطز ٍ  اٍل ايٌٌِ ّط زضذَاؾت ؿيطهدبظ ضا هي .ثؿيبض هْن اؾت ثِ زٍ زليل اؾتلبزُ ًبضثطاى ًيع

 زٍم ايٌٌِ هيعاى اؾتلبزُ ًبضثطاى ضا هكرم ًطز.  ٍ هبًغ آى قسّبي خسي  هجل اظ ثطٍظ آؾيت

 رشذ تذريجي. 7 -11

 ثِ هٌظَض ضقس تسضيدي هٌسًيبظ ،گيطز هيازُ تحليلي َّـ تدبضي هَضز اؾتلبزُ هطاض ٌّگبهي ًِ پبيگبُ ز

ِ ثبقس.  زض قطايظ هرتلق ضا هبثليت تـييط ثبيؿتي ٍ ثبقس هيًيبظّبي خسيس ثبًي يي ثِ پبؾرگَ   هحهَلزاقت
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. قدَز  هدي زض ؾدبهبًِ   ٍ هَضز ًيبظ اًدبم تـييطات ٍاهؼي ثَزُ ًِ هٌدط ثِ ؾٌس هسيطيت تـييطات، ايي ثرف

 هس ًظط هطاض گيطز. تؼجيِ ايي هبثليت زض ؾيؿتن ثبيس اظ اثتساي پطٍغُ

 

 هوش تجاري در صنؼت بانكذاري  ساسي پياده ارائه مذل.8

ِ تكٌيل هي ُ ٍ اظ چٌسيي الي ـ تدبضي يي ثبًي ثؿيبض ًبّوگي ثَز َز )قٌل قوبضُ  ؾبذتبض ؾيؿتن َّ  (:1ق

 ُّبي ثيطًٍي؛ زازُػوليبتي ٍ   پبيگبُ زاز 

 ِ؛ ؾبظي ٍ اًتوبل زازُ يٌپبضچِ  الي 

 ُ؛ اليِ هرعى زاز 

 اپليٌيكي( ُّب، پطزاظـ تحليلي آًاليي اليِ زؾتطؾي ثِ زاز(OLAP ،)ُ؛ ٍ  زاز)ًُبٍي ٍ ؿيط 

 اكعاض ًْبيي )اليِ زؾتطؾي ثِ اعالػبت( ًطم 

قدًَس. ؾيؿدتن    ( ثطاي ثطعطف ًطزى ًيبظّبي ػوليبت ضٍظهدطُ ايددبز هدي   تطاًٌكيػوليبتي )  پبيگبُ زازُ

ؾيؿتن اعالػبت انلي قدؼجِ  ، 10(OLTP)ثبًي يؼٌي پطزاظـ تطاًٌف آًاليي تطاًٌكيّبي  پطزاظـ زازُ

ًٍبض ضٍظاًِ )ٍضٍز ٍ پطزاظـ زؾتَضّبي پطزاذت،  ّبي ًؿت قَز ٍ ٍظيلِ آى پكتيجبًي كؼبليت هحؿَة هي

ّبي ًطخ ؾَز ٍ ؿيطُ(  ّب، پطزاظـ ًبضهعزّب ٍ تطاًٌف اضزازّبي ؾپطزُ ٍ ٍام، ثجت تطاًٌفٍضٍز ٍ پطزاظـ هط

 اؾت.

ّب اظ هٌبثغ ػوليبتي ٍ ذبضخي ثِ يي هبلت  ّب قبهل كطآيٌسّبي تجسيل زازُ ؾبظي ٍ اًتوبل زازُ اليِ يٌپبضچِ

ّ       هدي   هٌبؾدت ثدطاي شذيدطُ پبيگدبُ زازُ     بي تجدسيل، اؾدترطاج ٍ   ثبقدس. اظ آًْدب خوؼدبً ثدِ ػٌدَاى كطآيٌدس

 قَز. ًبم ثطزُ هي (ETL)ثبضگصاضي

ّدبي ّدَـ تددبضي اؾدتلبزُ      يي پبيگبُ زازُ تحليلي اؾت ًِ ثِ ػٌَاى ثٌيبى ؾيؿتن 11يي هرعى زازُ

ُ ثِ ًحَي ًِ هسيطيت  قَز ٍ ثطاي حدن ظيبزي اظ زازُ هي ضا ؾبزُ ٍ ًبضآهس ًوبيس تب ثتَاى  آًْبّب عطاحي قس

 گيطي ثِ زؾت آٍضز. اعالػبت هَضز ًيبظ ضا زض كطآيٌس تهوين

اكدعاضي ًدِ ًدبضثطاى )هبًٌدس      زاللت زاضز ثط گطٍُ كٌبٍضي ًدطم ( OLAP) انغالح پطزاظـ تحليلي آًاليي

 ّب حبنل ًوبيٌس.  ازُؾبظز ًِ ثيٌف ؾطيغ، پبيساض ٍ هتوبثلي اظ ز گطاى، هسيطاى ٍ ؿيطُ( ضا هبزض هي تحليل

                                                                 
10

. Online Transaction Processing 
11
. Data Warehouse  
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OLAP ُتدب  ؾبظز ضٍز ًِ ًبضثط ضا هبزض هي ّب ثِ قوبض هي اؾت ٍ قٌلي اظ پطزاظـ زازُ  ٍاؾظ پبيگبُ زاز 

 ّبي هتؼسزي تجسيل ثِ اعالػبت ًوبيس.  ّب ضا ثِ ؾطػت ٍ ثِ آؾبًي اؾترطاج ٍ آًْب ضا توطيجبً اظ ضاُ زازُ

ّبي چٌسثؼسي ثبقدٌس،   ّبي ٍضؼيت تٌظيوي يب تحليل هوٌي اؾت زض هبلت گعاضـ  OLAP ّبي گعاضـ

ّبي ًليسي ػولٌطز )ًبضت اهتيبظي هتَاظى( ًيع اضائِ  ّبي ًبضآهستطي هبًٌس قبذم تَاًٌس زض هبلت اهب آًْب هي

 قًَس. 

ّبيي  ّب ٍ الگَضيتن ييًبٍي اظ تٌٌ ّب ٍ هَاًيي هؼٌبزاض اؾت. زازُ ًبٍي، كطآيٌس ًبٍـ ٍ تحليل اًجبقتِ زازُ

تَاًدس زض ندٌؼت    هدي  ايي كطآيٌسّبي آهبضي ٍ َّـ ههٌَػي هؼٌبزاض اؾت.  ًٌس ًِ زض هحيظ اؾتلبزُ هي

ثب زض تَاًس  ّبي هتؼسزي اظ ًبضثطز آى ٍخَز زاضز. ثِ ػٌَاى هثبل، ثبًي هي ثبًٌساضي ثؿيبض هليس ثبقس ٍ ًوًَِ

ًساهيي اظ هكتطيبى اظ ثطذي ذسهبت ذدبل اؾدتلبزُ    ثيٌي ًوبيس ًِ ذهَنيبت هكتطي پيف ًظط گطكتي

س ًطز ٍ ًوپيي ثبظاضيبثي ذَز ضا ثط ّوبى ثرف ًَچي هتوطًع ًوبيس ٍ اظ ايي عطين ّعيٌِ ّب ضا ًبّف  ذَّا

ّدبي تدبضيري، ذهَنديبت     تَاًدس ثطاؾدبؼ زازُ   ٍ ٍكبزاضي هكتطي ضا اكعايف زّس. ثِ ػالٍُ، يي ثبًي هي

ّبي ػوليبتي ذَز ضا  طزاذت ٍام ذَز ًساضًس ضا تؼطيق ًوَزُ ٍ ثسيي تطتيت ضيؿيهكتطيبًي ًِ توبيل ثِ ثبظپ

تَاًٌس اظ هحهدَالت   ثٌسي هكتطيبًي ًِ هي ّب ثطاي زؾتِ ًبّف زّس. ثسيْي اؾت زض حبل حبضط ًيع ثبًي

 ّبيي ّؿتٌس.  ثيكتطي اؾتلبزُ ًوبيٌس يب ثطاي قٌبؾبيي هكتطيبى ثسحؿبة زاضاي ضٍـ

اعالػبت هؿتويوبً ثب ًبضثطاى ًْبيي ؾط ٍ ًبض زاضز. زض ٍاهغ، ايدي اليدِ قدبهل اثعاضّدب ٍ     اليِ زؾتطؾي ثِ 

گيطًس. ثب پيكطكت تٌٌَلَغي ايي  اؾت ًِ ضٍظاًِ تَؾظ ًبضثطاى ًْبيي هَضز اؾتلبزُ هطاض هي ّبيي اپليٌيكي

ٍ اضائِ اعالػبت ثِ ٍخَز  ّبي ظيبزي ثطاي زؾتٌبضي، تحليل تط قسُ ٍ كطنت اي پيچيسُ اثعاضّب ثِ عَض كعايٌسُ

 آٍضًس. ايي اثعاضّب هبلجبً حؿي ٍ اظ ًظط ظبّطي خصاة ثَزُ ٍ اؾتلبزُ اظ آًْب آؾبى اؾت.  هي
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تَاًٌدس ثدِ    ّب ثب اؾتلبزُ اظ ؾيؿتن َّـ تدبضي هي تَاى اشػبى زاقت ًِ ثبًي هيثب ػٌبيت ثِ هسل كَم، 

ّبي هَضز ًظدط ذدَز ضا تْيدِ     ّب ٍ اعالػبت هرتلق ٍ هتٌَػي زؾتطؾي زاقتِ ٍ اظ ايي عطين گعاضـ زازُ

 گيطي ثِ قطح ظيط اؾت: ّبي گعاضـ ًوبيٌس. ثطذي اظ ايي هبثليت

 ي ؾبزُ ًِّب گعاضـ    ٍ حدساهل   قدبهل  قٌل انلي اضائِ اعالػبت ّؿتٌس. آًْب هؼودَالً ايؿدتب ثدَزُ 

تؼساز ٍ هجلؾ »ثبًٌساضي هبًٌس  ؾٌتيتَاًٌس ثِ ؾؤاالت  ّب هي . ايي گعاضـثبقٌس هيًيبظّبي تحليلي 

 پبؾد زٌّس.« ّبي هؼَم چوسض اؾت؟ ٍام

 ؤاالت هطثَط ثِ ظهبى، هكتطيبى، ًٌٌس )ؾ تط ضا ًيع ثطعطف هي تحليلي ًِ ًيبظّبي پيچيسُّبي  گعاضـ

ّب زض هوبيؿِ ثب زٍضُ ظهبًي  زضنس تـييط ؾغَح ٍام»ّبي تَظيغ ٍ ؿيطُ(. ثطاي هثبل،  هحهَالت، ًبًبل

 « هكتطي ثطتط چوسض اؾت؟ 10هحهَل ثطتط ٍ ّطيي اظ  5هكبثِ ؾبل گصقتِ ثطاي ّطيي اظ 

  ّدبي ًليدسي    ٍ ثهطي قدبذم  هحَض -خساٍل ًبضت اهتيبظي ًِ پبيف هحتَيگعاضقبت هجتٌي ثط

تَاًٌدس ثدطاي هوبيؿدِ ٍ ًٌتدطل ثديي ٍضدؼيت كؼلدي ٍ         پصيط ؾبذتِ ٍ ّويكِ هي ػولٌطز ضا اهٌبى

 قسُ ّسف هَضز اؾتلبزُ هطاض گيطًس.  ػولٌطزّبي تؼطيق

 ّب  ّب، تحليل گيطي زض يي هٌبى ضا زض هبلت گعاضـ زاقجَضزّبيي ًِ توبم اعالػبت الظم ثطاي تهوين

گيطًدسُ ضا   ضت اهتيبظي يٌپبضچِ ًطزُ ٍ اهٌبى قرهي ًطزى ثطاي ّط ًبضثط ٍ يب تهوينيب خساٍل ًب

ن هدي  ّدبي گطاكيٌدي ثؿديبض هتٌدَع ثدَزُ ٍ ثدِ ٍيدػُ ثدطاي          ًٌٌدس. زاقدجَضزّب زض اضائدِ زازُ    كطّا

ّدبي ًليدسي ٍ    گيطًسگبى اضقس ثؿيبض هليس ّؿتٌس ٍ زؾتطؾي ضاحت ٍ ؾطيغ ثِ تودبم زازُ  تهوين

ن هي ّبي ظيطهدوَػِ  آٍضًس.  آًْب ضا كطّا
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ًٍبض ثبًٌي ٍ  تَاى اظْبض زاقت زض قطايظ ضهبثتي اهطٍظ زض حَظُ ًؿت قسُ هي ثب ػٌبيت ثِ تَضيحبت اضائِ

تَؾؼِ  ٍ تَاًٌس هَكن ػول ًطزُ ٍ ثط حلظ ّبيي هي ّبي ضٍظ زًيب، ثبًي ظَْض ضهجبي خسيس ٍ هدْع ثِ كٌبٍضي

ايي اهط  ٍضٍيبضٍيي ٍ اًغجبم ثب تـييطات زض ظهبى هٌبؾت ثبقٌس   ؾْن ثبظاض ذَز توطًع ًوبيٌس ًِ زاضاي تَاًبيي

س قس. زض ايي ضاؾتب يٌي اظ حَظُ هحونؾبظي ثبًي  خع ثب چبثي اؾت  ٍاًٌكيّبي چبثٌي ثبًي، حَظُ  ًرَّا

ٍاًدٌف ثدِ    ثطايزض ظهبى هٌبؾت  ٍ ذسهبت تاضائِ هحهَال خْتّبي الظم  ًِ قبهل ثٌبضگيطي ظيطؾبذت

ؾدبظي ٍاًٌكدي    ثبقس. ثِ هٌظَض چبثي ًكسُ زض ثبظاض ٍ ًيع ًيبظّبي هكتطيبى هي ثيٌي تـييطات ؾطيغ ٍ پيف

هَثط ثَزُ ٍ ؾطػت  ستَاً هي ؾبزُ ًبٍي ًظيط زازُ ّبيي اؾتلبزُ اظ ضٍـثبًي ّط چٌس ايدبز يي پبيگبُ زازُ ٍ 

ّدبي پيچيدسُ ٍ    ليٌي زض ذهَل زازُ ،ًظط ثبًي ضا اكعايف زّس يٌسّبي هسآكط ؾبظي گيطي ٍ پيبزُ تهوين

اظ اثعاضّبي  ًوبيٌس ًِتط ػول  تَاًٌس هَكن ّبيي هي ثبًي ،ن گًَبگَىئن ٍ ػالئهكتطيبى ثب ؾال ثِ پبؾرگَيي

ٍ عطاحدي   تَؾؼِ ثِ بى،ثب ًظبضت هؿتوط ثط ًحَُ ػولٌطز ٍ ضكتبض هكتطيتطي ثطذَضزاض ثَزُ ٍ  تحليلي زهين

َّـ تدبضي اؾت  يٌي اظ ايي اثعاضّب .ثپطزاظًس ّسفاهكبض هرتلق هكتطيبى  ثطايّبي هرتلق ذسهبتي  ثؿتِ

گيطي ٍ  اكعاضّبي گعاضـ ًبٍي پيكطكتِ، ًطم ، زازOLAPُ ،ّبيي ًظيط اًجبض زازُ ثب اؾتلبزُ اظ ظيطؾيؿتنًِ 

تَاًوٌسؾبظي ثبًي زض ضاؾدتبي اػودبل    ثطايتَاًس ثِ ػٌَاى يي اثعاض هٌبؾت  گيطي َّقوٌس ٍ ... هي تهوين

ِ ؤٍاًٌف ؾطيغ ثِ توبضبّب ٍ ًيبظّبي هكتطيبى ه هٌددط ثدِ تحدَل     آًْدب ّدبي   ثط ثَزُ ٍ ثب توطًع ثط ذَاؾدت

ُ ًؿت چكن ِ ايي  ٍ ًبپبيساض قَز. ثب ػٌبيت هؿتوطًٍبض ثبًٌي هٌؼغق ٍ زضًْبيت ًؿت هعيت  گيطي زض حَظ  ث

ّبي  ػوليبتي ٍ زازُ  پبيگبُ زازُاظ  ٌساليِ انلي تَؾؼِ ايي اثعاض ػجبضت پٌح ،قسُ ثط اؾبؼ هسل اضائِ ،هَضَع

ّدب، پدطزاظـ    ، اليِ زؾتطؾي ثِ زازُ )اپليٌيكدي  ؾبظي ٍ اًتوبل زازُ، اليِ هرعى زازُ يٌپبضچِ  ثيطًٍي، اليِ

ًدِ زض ندَضت   ْبيي )اليِ زؾتطؾي ثِ اعالػدبت(  اكعاض ً ًبٍي ٍ ؿيطُ( ٍ ًطم (، زازOLAPُتحليلي آًاليي)

ِ   گيطي ّب اهٌبى گعاضـ ؾبظي نحيح ايي اليِ پيبزُ ن      ّبي َّقوٌس، تحليلدي ٍ ثد هَهدغ تَؾدظ ثبًدي كدطّا

ؾبظي نحيح ؾيؿتن َّـ تدبضي زض يي ثبًي هسًظط  ثبيؿت زض پيبزُ قَز. زض ايي هيبى هَاضزي ًِ هي هي

 :قَز ثِ قطح ظيط پيكٌْبز هي زهطاضگيط

 ويت هوَلِ چبثي ؾبظي َّـ تدبضي زض ثبًي ثِ ػٌَاى يٌي اظ  ؾبظي ٍ لعٍم پيبزُ تَخِ ثِ ّا

 ؛ ّبي انلي ثطًبهِ اؾتطاتػيي پطٍغُ

 ِخبًجِ اظ ؾَي هسيطاى اضقس؛ اػوبل حوبيت ّو 

 ُؾبظي ؾيؿتن؛  اتربش يي ضٍيٌطز هكرم ثِ هٌظَض ًبّف هوبٍهت زض پيبز 

 ساف ٍ ًتبيح هَضز ًيبظ اظ  ؾبظي ؾيؿتن؛ پيبزُ تؼييي ّا

 ضٍ؛ ّبي پيف ًوبط هَت ٍ ضؼق ؾبظهبى ٍ تْسيسات ٍ كطنت ىَزهكرم ًو 
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  ؾبظي ؾيؿتن؛ ضاُ پيبزُ تحليل قٌبف ثِ هٌظَض تسٍيي ًوكِاًدبم 

 ُّبيي ًِ اهٌبى اضائِ زازُ  ًظط خْت اخطاي پبيلَت ؾيؿتن اظ هيبى حَظُ ّبي هس اًتربة زهين حَظ

ن هي تطي ٍ اعالػبت ثِ نَضت هٌبؾت  ثبقس؛ ثطاي آى كطّا

 تأهيي ثَزخِ هَضز ًيبظ؛ 

 ؾبظي؛ تَؾؼِ ٍ پيبزُ ثِ هٌظَض تَاًوٌس تين يي تؼييي 

 ّبي الظم؛ تدْيع ثبًي ثِ ظيطؾبذت 

 ُؾبظي ؾيؿتن  پيبزُ ًيبظ پيفتطيي  هْن ػٌَاىهتوطًع ثِ  اعالػبت هكتطيبى عطاحي يي پبيگبُ زاز

 َّـ تدبضي؛

 ًع ثبًٌي؛تدْيع ثبًي ثِ يي ؾيؿتن هتوط 

 ُزض هتي هوبلِ ثِ عَض ًبهل تكطيح قسُ  ًِ ؾبظي َّـ تدبضي گبًِ پيبزُ تسٍيي زهين هطاحل ز

 اؾت؛

 يؾّبي هؿتوط ثِ ًبضثطاى ثب تَخِ ثِ ؾغَح زؾتط اًدبم آهَظـ. 
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