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 چکيذه
ٍضي، ثِ ؾوت تجبضت ّب، افعايف ثْطُاهطٍظُ ثؿيبضي اظ ؾبظهبًْب ثطاي ثْجَز اضائِ ذسهبت ثِ  هكتطيبى، کبّف ّعيٌِ 

ّب ًيع اظ ايي ٖطنِ ٖمت ًوبًسُ ٍ ثب ثکبضگيطي ّب، ثبًکّوبًٌس ؾبيط ؾبظهبى .اًسکتطًٍيک ٍ يب کؿت ٍ کبض ثط ذٍ ضٍ آٍضزُال
اًس. ّبي هبلي، زض ضاؾتبي ًيل ثِ اّساف فَق ّوَاضُ کَقيسُثبًکساضي الکتطًٍيک ثِ ٌَٖاى يک کبًبل تَظيٕ قسُ ثطاي ؾطٍيؽ

ّبيي ّبي ثبًکساضي الکتطًٍيک ٍيػگيثبقٌس کِ ؾطٍيؽزض ايي ضلبثت پيطٍظ قًَس ًيبظهٌس ايي هيّب ثتَاًٌس ثطاي ايٌکِ ثبًک

 ثب هسضى ّبيؾيؿتن ّوچَى لبثليت اٖتوبز، لبثليت زؾتطؾي، لبثليت تَؾِٗ پصيطي ٍ غيطُ ضا زاضا ثبقٌس. اظ زيگط ؾَ زض

 َٖاهل ثبقس. اييهي ذُب ٍ هؿتٗس گطاى زقَاض، کبضي هرطة حوالت اظ ثبظيبثي ٍ ؾيؿتن ّبيقکؿت انالح ظيبز، پيچيسگي
 ّبيقيَُ اظ گطفتي الْبم ثب ّبي ذَزالتيبمؾيؿتن .اؾت قسُ ّبي ذَزالتيبمؾيؿتن ي هفَْمظهيٌِ زض تحميك ثِ هٌجط

 ؾَ زيگط اظ .ًوبيٌس تطهين ًمم ثٗس اظ ضا ذَز کِ کٌٌسهي تالـ زٌّس،هي ثْجَز ضا ظذن کِ قٌبؾي ظيؿت ّبيؾيؿتن

 قسُ ايٍيػُ تَجِ ثساى قسُتَظيٕ ّبيؾيؿتن جولِ اظ ٍؾيٕ هميبؼ ثب ّبيؾيؿتن حَظُ زض پيف اظ ثيف اهطٍظُ کِ هفَْهي
 لجيل ايي ٍؾٗت ثِ تَجِ ثب .اؾت کطزُ ؾبظهبًْب ًفَش زض پيف اظ ثيف اهطٍظُ آى هٗوبضي کِ ثبقس هي گطاييؾطٍيؽ اؾت،

 اظ تطضًگ پط ظهيٌِ ايي زض ذَزالتيبهي همَلِ ثط حًَض يطٍضت آًْب، زض قسُ ثطزُ ثکبض ؾطٍيؽ ثط هجتٌي هٗوبضي ٍ ؾيؿتوْب

ط گطفتي هفَْم ثيَلَغيکي ثٌبم ذَز التيبهي  .ثبقس هي پيف ثٌبثطايي هب ضٍيکطز جسيسي ضا ثطاي ثبًکساضي الکتطًٍيک ثب زض ًٓ
بضت اٍليي فبظ زض حلمِاضائِ هي -ثبقس. ايي فبظ ثِ هٌَٓض جؿتجَي ٖالئن تَليس قسُ تَؾٍ ًممي ذَز التيبهي هيزّين. فبظ ًٓ

قًَس، نَضت هي پصيطز. ايي هطحلِ ّب ٍ ّكساض زازى ثِ هَلٕ زض قطايُي کِ ايي ٖالئن ثِ احتوبل ظيبز هٌجط ثِ قکؿت هي

بضتي کٌس. زض ًتيجِ ثْجَز ايي في ذَز التيبهي ضا فطاّن هيّبي هَضز ًيبظ ثطاي فبظّبي ثٗسي چطذِزازُ بظ  ٍ اضائِ ؾيؿتن ًٓ

ط ايجبز ًوبيس. زض تَاًس ٖولکطز ثْتطي زض چطذِّبي ثبًکي زاقتِ ثبقس، هيکِ ثتَاًس پَقف کبهلي ثط ضٍي ؾيؿتن ي هَضز ًٓ
بضت زض چطذِّبي جسيسي  هيايي ضٍيکطز پيكٌْبزي،  ثب اضائِ ؾطٍيؽ ي ذَزالتيبهي ثْجَز ثركيسُ ٍ  ؾيؿتن تَاًين، فبظ ًٓ

بضتي ّب ٍ ّبي کبهل اظ ؾيؿتن زض حبل اجطا ثٌَٗاى هكبّسات، هٌجط ثِ کبّف قکؿتآٍضي زازُاضائِ زّين کِ ثب جوٕ ًٓ

 افعايف لبثليت اٖتوبز ؾيؿتن  قَز.
 کليسي ّبي ٍاغُ

بضت، لبثليت اٖتوبز، لبثليت زؾتطؼ   ّبپصيطي، کيفيت ؾطٍيؽذَزالتيبهي، ثبًکساضي الکتطًٍيک ، فبظ ًٓ
 

Abstract 
Many companies are embracing e-commerce, or business conducted on-line over 
electronically networks, as a means of expanding markets, improving customer service, 

reducing costs, and enhancing productivity. Like other companies, banks are taking steps to 
expand the use of computer science technology in their business operations. On the other 

hand, in recent years, the adoption of e-banking began to occur quite extensively as a channel 
of distribution for financial services due to rapid advances in IT and intensive competitive 

mailto:h.elyasi@sinabank.ir
mailto:h.elyasi@sinabank.ir


 

 

banking markets. For a bank that wants to remain in the competition, it's more important that 
each e-banking service have some features such as reliability, availability, extensibility. Due 

to complexity degree in the newest modern systems, it's too difficult, expensive and fallible 
for failure system modifying and recovery destructive attacks. In fact these factors led to have 

done some research on Self-Healing systems. Self-healing systems inspired by biology 
systems that will improve the wound, try to repair itself after a failure. On the other hand, a 
concept that today more than ever before has been special attention in large scale systems 

such as distributed systems, is service oriented which it's architecture has more influence in 
the organization today. Respect to scale of these systems and the architectures that used in 

those, which based on services, present of self-healing papers in this domain will be most 
important. So we have represented a new e-banking framework which used a biology concept 
so called self-healing. In our framework, we presented some additional services respect to 

self-healing cycle for decrease the failure frequency and consequently increase services 
reliability. 
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  مقذمه .1

ل گؿتطـ تجبضت، ثْجَز ياظ لج يّب اّساف هكتطکاظ ؾبظهبى يبضيثؿ

ضا زاضا  طُيٍ غ يٍضف ثْطُيّب، افعاٌِيبى، کبّف ّعيذسهبت ثِ هكتط

ٍ  يطيي اّساف، ؾبظهبًْب زضنسز ثکبضکيثِ ا يبثيزؾت يثبقٌس. ثطايه
ّب ؿتنيزض ؾ ثطذٍب کؿت ٍ کبض يک ٍ يًتجبضت الکتطٍ يؾبظبزُيپ

ي ٖطنِ ٖمت يب اظ اّط ؾبظهبىيع ّوبًٌس ؾبيّب ًاًس. ثبًکذَز، ثطآهسُ

قجکِ زض  يّبيفٌبٍضثْجَز ٍ گؿتطـ  يضا ثطا ييّبًوبًسُ ٍ گبم
ّب ثب اؾتفبزُ ي نَضت ثبًکياًس. زض اکؿت ٍ کبض ذَز ثطزاقتِ

زض  يؾٌت يثبًکساض يّبؽيالسام ثِ اضائِ ؾطٍ يکيالکتطًٍ يّبيفٌبٍض

 زض نٌٗتس يثب تَجِ  ثِ ضلبثت قس اًس.کبضاهستط پطزاذتِ يضٍق

ي يس، اياهکبًبت جس يطيبى ٍ ثکبضگيحفّ هكتط ي، تالـ ثطايثبًکساض
ط يزض ظ کيالکتطًٍ يٕ اظ ذسهبت ثبًکساضيبظهٌس تَؾِٗ ٍؾيؾبظهبًْب ً

ک يالکتطًٍ ي. زض هفَْم ثبًکساض]1[ثبقٌسيه يثبًک يّبؾبذت

اي  ثبًکساضي الکتطًٍيکي قيَُ "اضائِ قسُ اظ جولِ،  يف هرتلفيتٗبض
اؾت کِ زض آى هكتطي ثسٍى حًَض فيعيکي زض ثبًک ٍ اظ ثبًکساضي 

ّبي ايوي ثتَاًس اظ ذسهبت ثبًکي ثطذَضزاض قَز،  ثب اؾتفبزُ اظ ٍاؾُِ

ّب ٍ هربثطات جْت  ثِ ٖجبضتي اؾتفبزُ اظ تکٌَلَغي پيكطفتِ قجکِ
اًتمبل هٌبثٕ )پَل( زض ؾيؿتن ثبًکساضي. ايي ًَٔ اظ ثبًکساضي ايي 

اي اظ ًمل ٍ اًتمبل  س کِ ؾُح گؿتطزُزّ اهکبى ضا ثِ هكتطي هي

ؾبيت ثبًک  اي الکتطًٍيکي ٍ اظ َطيك ٍة ٍجَُ ٍ اَالٖبت ضا ثِ قيَُ

 .]2["ٖبهل اًجبم زّس
ٍ ثعضگتاط قاسى    يثابًک  يّبؿتنيزض ؾ يفٌبٍضي يا يطيثب ثکبضگ

 ييّاب ، تَاًاب  ؿتنيي ؾيزض ا يسگيچيف پياًساظُ ٍ ثِ زًجبل آى  افعا

ي حاَظُ ثكاوبض   يا ت زض ايا اظ هؿبئل پطاّو يکيٍ ثْجَز ذُب  يبثيثبظ
 س. يآيه

ؿاتن  يقکؿتْب هٌجط ثاِ اظ کابض افتابزى ؾ    يثبًک يّبؿتنيزض ؾ

بى زض ناَضت  يهكتط يتيَجٕ آى ثبٖث ًبضيبٍ ثِ   يهست ظهبً يثطا

کاِ ثبًاک    يهابل  يّاب بىيي ظيّب ٍ ّوچٌؽيثِ ؾطٍ يٖسم زؾتطؾ
ِ ي. زض ًتذَاٌّاس قاس  ، گاطزز يهتحول ه هكاکالت   يؿات يثبيها  جا

ّاب ٍ  کِ قبهل ثْجاَز ًمام   يبثيبت ثبظيقسُ ٍ ؾپؽ ٖول ييقٌبؾب

ًمام ثاط    ييقاَز. قٌبؾاب  يآًْبؾت، اًجبم ها  يججطاى َٖاضو جبًج
بضتفبظ  ياؾبؼ زازّب ي يا ا يّسف انل ييثٌبثطا طز.يپصينَضت ه ًٓ

ابضت ن تؿا يؾ يَطاح همبلِ ًمابٌ   يتوابه  کاِ ثتَاًاس  ثبقاس  يها  يًٓ

ؿاتن  يتاب حاساک ط زازُ ّاب ضا اظ ؾ   ضا پَقف زازُ  يثبًک يّبؿتنيؾ

 .]3[سيًوب يآٍضهصکَض جوٕ
ن . زض ازاهِ ٍ زض يطزاظپيه يبهيبى هفَْم ذَزالتي، ثِ ث2زض ثرف 

ؿاتن  يٍ ؾ يکا يًالکتطٍ يزض ثبًکاساض  يبهيا ن ذَز التي، هفب3ّثرف 

بضت ط گصضاً ،يكٌْبزيپ ًٓ  قَز.يسُ هياظ ًٓ

 ادبيات تحقيق  .2

يط ذَز التيبهي ٍ چگًَگي اؾاتفبزُ  زض ايي ثرف ثِ  هفبّيوي ًٓ
 اظ آى زض ٖلَم کبهپيَتط اقبضُ هي ًوبيين.

   ياميخودالت .2.1

انُالح ذَز التيبم ثطگطفتِ اظ الگَي َجيٗت )ظيؿت قٌبؾي( 
اؾت. هيليَى ّب ؾبل اؾت کِ َجيٗت ثب اؾتفبزُ اظ هکبًيعم ّبي 

-ؿتيظهتفبٍتي ذَز ضا زضهبى ٍ التيبم هي ثركس. ؾيؿتن ّبي 



 

 

تُجيك ٍ  يتَاًوٌس يزاضا  طغن تغييطات هساٍم هحيٍ،يٖل يقٌبؾ

ثبقٌس کِ هَضز تَجِ هحمميي ٖلَم کبهپيَتط گطزيسُ اؾت.  يالتيبم ه

ثسٍى زذبلت اًؿبى اظ هسيطيت ٍ پيکطُ ثٌسي  هصکَضؾيؿتن ّبي 
ثبلمَُ  ييکطزّبيهجسز ؾيؿتن زض ظهبى اجطا پكتيجبًي هي کٌٌس ٍ ضٍ

 يؿتن هحبؾجبتيٌبى ٍ اؾتمالل اظ ؾيت اٖتوبز ٍ اَويثْجَز لبثل يثطا

ثط ضٍي لبثليت  آًْب توطکع انلي  ييّوچٌ .]5][4][3[ثبقٌسيه

ي ؾيؿتن ّب هي ثبيؿتي ياَويٌبى ا ؾيؿتن ّب هي ثبقس، زض ًتيجِ ا
ذَز ضا اظ حبلت غيط َجيٗي )ًبؾبلن( ثِ حبلت َجيٗي )ؾبلن( 

ل اظ اذتالل ثبظ سُ ٍ ٖولکطز ؾيؿتن ضا ثِ حبلت لجيضؾبً

 .]11][2][1[گطزاًس
ّسف   ن.يپطزاظيه يبهيذَزالت يح ٖولکطز پطذِيثِ تكط حبل   

بضت ثط ؾيؿتن زض حبلت ٖبزي يٌٗي حبلت غيط تْبجوي )يب  اظ ًٓ

حسالل تْبجوي(، تكريم ٍلَٔ قکؿت ٍ تٗييي پبضاهتطّبي آى 
ي ٍاحس زض لبلت يا يزازُ ّب ي هطحلِيقسى ا يثٗس اظ ؾپطاؾت. 

قًَس. پؽ اظ قٌبؾبيي يم اضؾبل هيثِ ٍاحس تكر ييّبالگ

ًبٌّجبض ؾيؿتن، هي ثبيؿتي يکؿطي اظ انالحبت هٌبؾت  يضفتبضّب

هبّيت ايي انالحبت کِ ضا ثطاي آى ًوًَِ ذبل قکؿت ايجبز ًوَز 
ثؿتگي ثِ ًَٔ قکؿت ٍ هکبًيعم ّبي حوبيتي هَجَز زاضز. ّط 

قسُ ثَؾيلِ ي ؾيؿتن، ثِ هٌَٓض اثط ثركي  کبًسيس انالحبت تَليس

ِ ايسُ قًَس. آل تؿت هيٍ تبثيط آى ثط ضٍي ثطًبهِ، زض يک هحيٍ ايعٍل
انالحبت لبثل لجَل، تَليس قسُ ٍ ؾيؿتن هي ثبيؿتي ذَز ضا ثب ايي 

انالحبت تُجيك زّس ٍ ايي اهط هي تَاًس اظ َطيك هکبًيعم هسيطيت 

ب ّط هکبًيعم لبثل لجَل زيگط ثؿتِ ّب ٍ هسيطيت پيکطُ ثٌسي ٍ ي

چطذِ کبضي ؾيؿتن ّبي ذَز التيبم ًوبيف  1هحمك گطزز. زض قکل
 .] 2[زازُ قسُ اؾت

 

 روش تحقيق .3

ثِ هٌَٓض پيبزُ ؾبظي ٍ ثکبضگيطي ؾبظٍکبضي هسٍى زض ضاؾتبي 

يبفتي ًتبيجي هُوئي، زض ايي همبلِ زض اثتسا جبيگبُ ذَزضالتيبهي زض 

بضتي  ؾطٍيؽ ّبي ثبًکي ضا ثطضؾي هي ًوبيين. ؾپؽ ؾيؿتن ًٓ
ط ذَاّين گصضاًس. زض ازاهِ ًيع ؾبيط هطاحل  پيكٌْبزي ضا اظ ًٓ

ط لطاض هي  زّين.ثبليوبًسُ ضا هس ًٓ

 يکيالکترون يبانکذار يس هايدر سرو ياميخودالت .3.1

ِ حجن ثبال کِ زض حَظُ  يًکتِ ا يثبًک يتطاکٌف ّب يثب تَجِ ث

ثبقس،  يت هيحبئع اّو يگطيزف اظ ّط هَضز يک ثيالکتطًٍ يثبًکساض

ثِ  يٍ ًطم افعاض يؾرت افعاض يؿتن ّبيؾ يبتيآى اؾت کِ تَاى ٖول
ثطؾس ٍ  يطيعاى زؾتطؼ پصيؿتن ثِ حساک ط هيثبقس کِ ؾ ياًساظُ ا

ؿتن ضا اظ يٌبى ذَز ثِ ؾيچگبُ اَويّ يي اهط، هكتطيجِ ايزض ًت

کِ ثطاي اٍ ثؿيبض هْن اؾت، آى اؾت کِ  يزؾت ًسّس. چطاکِ ًکتِ ا

زض ّط ثبض هطاجِٗ ثِ ّط يک اظ ؾطٍيؽ ّبي ثبًکي، ؾطٍيؽ هَضز 

ط ثِ زضؾتي کبض کٌس. ًٓ 
  

 
 [3]يبهيذَزالت يچطذِ -1تهَيط

 

 يي ثبظذَضز ضا زض هٗوابض يثْتط يبهيالظم ثِ شکط اؾت کِ ذَز الت
ثبقس. اظ آًجبکِ  يّب زاضا ه يط هٗوبضيؽ گطا ثِ ًؿجت ؾبيؾطٍ يّب

اط  يک ؾطٍيؿتن ثهَضت ياظ ؾ يّط جعئ ييؽ گطايزض ؾطٍ ؽ زض ًٓ

ت کطزى ٍ کكف ذُب ثِ ًؿجت ضاحت تط ٍ يطيقَز، لصا هس يگطفتِ ه
ِ ٍ غ يثط هَلفِ، هجتٌ يط هسل ّب هبًٌس هجتٌيؾبزُ تط اظ ؾب طُ يثط جٌج

اظ  يويف اظ ًيهَجَز زض ث يثبًکساض يثبقس. اهب ثْطحبل هسل ّب يه

ٌٖبنط ثهاَضت   يثبقس کِ توبه يهتوطکع ه يطاى، ثبًکساضيا يثبًکْب

ي ؾبذتبض ضا ثِ يگطزًس. زضؾت تط آى اؾت کِ ا يت هيطيهتوطکع هس
 يها  يًمبٌ يٗف فطاٍاً ين؛ چطاکِ زاضايؽ گطا اضتك ثركيهسل ؾطٍ

ي يثبًک ّاب زض حابل حبياط ثاس     يٌکِ هٗوبضيثبقس. اهب ثب تَجِ ثِ ا

هتوطکع  يهٗوبض يبهيي همبلِ ثِ ذَزالتيا هب زض اثبقس، لص ينَضت ه
 ؿتن ًكبى زازُ قسُ اؾت.يؾ يهٗوبض يقوب 2زض قکلن. يپطزاظ يه



 

 

 
 کيالکتطًٍ يثبًکساض يقوب  -2تهَيط

ِ قوبثب  ِ نَضت قکل يتَجِ ث ُ زض ثبال قکؿت ّب ث   3ًكبى زازُ قس

کِ زض  ييذُبّب، يي َجمِ ثٌسيط اؾبؼ اثگطزز.  يه يَجمِ ثٌس
 :قًَس ين هيط تمؿيزٌّس ثِ زٍ زؾتِ ظ يه يضٍ يؿتن ثبًکيؾ کي

 

ٍ کبض يذُبّب - ب يکِ زض اثط اقتجبُ کبضثط ٍ  يي: ثِ ذُبّبکؿت 

جبم تطاکٌف ّب ضخ ه يت ّبيهحسٍز ٍ کبض زض ًا زٌّس،  يکؿت 
 گطزز.. ياَالق ه

طؾبذت يکِ زض اثط اقکبل زض ظ ييذُبّب :يؿتويؾ يذُبّب -

َئ  گطيب اضتجبٌ ثب زيچ، اضتجبٌ ثب ؾبهبًِ هتوطکع ٍ يقجکِ، ؾ

َئّب هبًٌس کبًبل  .افتس يچ ٍاؾٍ اتفبق هيقتبة ٍ ؾ

 

 
 ّبقکؿت يثٌسَجمِ -3تهَيط 

ط ثِ  ک زض يالکتطًٍ يثبًکساض يؽ ّبيٌکِ زاًف کبضثطاى ؾطٍيآً
بفتاِ  يتَؾاِٗ   يزض حبل تَؾِٗ ثِ ًؿجت کوتط اظ کكَضّب يکكَضّب

بض يافتس ثؿا  يکِ اتفبق ه يکؿت ٍ کبض يعاى ذُبّبيثبقس، لصا ه يه

 يعاى ذُبّاب يه  1ثبقٌس. زض جسٍل يه يؿتويؾ يكتط اظ ذُبّبيث
 . سيکٌ يهكبّسُ ه ثبًک ضاک ي يّبهطثٌَ ثِ تطاکٌف

ثِ  يطيعاى زؾتطؼ پصيه، 1هَجَز زض جسٍل  يهُبثك ثب ذُبّب

ِ کل ظهبى تٗط يؽ زّينَضت ًؿجت هست ظهبى ؾطٍ   قَز. يف هيث
 يطيثبقس زؾتطؼ پص ياٖتجبض ذُب ه يقطٌ الظم ثطا يطيپصزؾتطؼ 

هحبؾجِ  يطًسگيٍ فمٍ پص ي، فمٍ نبزضکٌٌسگيزض ؾِ قبذم زاذل



 

 

لبثل هكبّسُ ذَاّس ثاَز. الجتاِ     2ج آى زض جسٍليگطزز کِ ًتب يه

سى تٌْاب  يي همبلِ ّسف هب ثِ حسالل ضؾبًيالظم ثِ شکط اؾت کِ زض ا

 يؽ ّاب يهٌجط ثِ زض زؾاتطؼ ًجاَزى ؾاطٍ   ي زؾتِ اظ ذُبّب کِ يا
 ثبقس. يقًَس، ًو يه يثبًک

 

 

 
 

  ثبًک کي ّبتطاکٌف تيٍيٗ - 1جسٍل

Transaction 

Count 

Response Text Response 

Code  

27 Error 6 

61977 Invalid Transaction 12 

13756 Unable to locate record on 

file 

25 

985 Format Error 30 

36 Bank not supported by 

switch 

31 

57832 Response received too 

late 

68 

9881 Slm-Invalid business date 77 

14774 Slm-Transaction denied 80 

284640 Slm-Issuer down 84 

2138 Pin key sync error 87 

35799 Cut off is in progress 90 

301366 Issuer or switch is 

inoperative-decline 

91 

41220 Transaction Cannot be 

complete 

93 

903 Duplicate transmission 94 

49493 System malfunction 96 

 
يزّؽيؾطٍ يطيپصزؾتطؼ -2 جسٍل  

ؽ يحبلت ؾطٍ

 يزّ

زؾتطؼ 

 يطيپص

ظهبى ذبضج اظ 

 ؽيؾطٍ

زضنس 

 ذُب

تٗساز 

 تطاکٌف

 812722 1.22 31:21 99.92 يحبلت زاذل

فمٍ نبزض 

 يکٌٌسگ
99.32 299:21 1.11 3122239 

فمٍ 
 يطًسگيپص

99.25 333:29 4.19 4213461 

 

عاى يا ف هيثب تَجِ ثِ آهبض هُاطح قاسُ زض ثابال، ّاسف هاب افاعا      
 يؿتويؾ يسى تٌْب ذُبّبيك ثِ حسالل ضؾبًياظ َط يطيزؾتطؼ پص

هتفبٍت تَؾٍ افطاز ذجطُ  ييک ثِ ضٍـ ّبيي ذُبّب ّط يثبقس. ا يه

زض فابظ   ميبًما  جْات ضفإ ذَزکابض    ييّاب عميقسُ ٍ هکبً ييقٌبؾب

ٍ پاؽ اظ تؿات ٍ    قاَز ياٖوابل ها   يبهيم زض چطذِ ذَز التيتكر

 يثابظ ها   ؿاتن يؾٌبى اظ نحت ٖولکطز اى ضا زٍثبضُ ثِ چطذاِ  ياَو

بضتج ثسؾت آهسُ اظ يثب تَجِ ثِ ًتبگطزاًٌس.  ، تٗساز يتطاکٌف ّب ًٓ
اضائِ  3سُ اًسزض جسٍل يکِ هٌجط ثِ ذُب گطز ييزضنس تطاکٌف ّبٍ 

 قسُ اؾت.

 

 
 

ِ تٌْب  3جسٍل  ِ 3ًكبى زٌّسُ آى اؾت ک % اظ تطاکٌف ّب هٌجط ث

 گطزًس. يه يؿتويؾ يثطٍظ ذُبّب
سُيکِ هٌجط ثِ ذُب گطز ييّبزضنس تطاکٌف -3 جسٍل  

Transactions Count 
Percent 
(of all) 

Percent 
(from all not 
approved) 

Approved 
transactions 

20050215 0.819 - 

Not Approved 
Transaction 

4413908 0.18 - 

Not Approved 
Transactions 

(Business 
Faults) 

3594861 0.147 0.81 

Not Approved 
Transactions 

(System 
Faults) 

819047 0.03 0.18 

All 
transactions 

24464123 - - 

 
هَجَز يّبچٌس هَضز اظ قکؿت -4 جسٍل  

 بميهطاحل الت قطح ذُب Offset کس ذُب

اظ  يکياظ کبض افتبزى  1 68

 ياقجکِ يؾرت افعاضّب

َة ٍ يبفتي لُِٗ هٗي

ب زض نَضت لعٍم يط ٍ يتٗو

 ى آىيتَٗ

 اظ يکياظ کبض افتبزى  1 93

 يلُٗبت ؾرت افعاض

 ٌبل ّبيتطه

بظ يب زض نَضت ًيط ٍ يتٗو

 َةيلُِٗ هٗى يتَٗ

الٖبت يٖسم زض 2 93 بفت َا

گبُ زازُ ياظ پب يهكتط

 بىيهكتط

Down ٍؽ يقسى ؾط

 Stop/Startگبُ زازُ ٍ يپب

 کطزى آى

بم ِث يٖسم اضؾبل پ 1 96

  يثبًک يؽ ّبيؾطٍ

Stop/Start  کطزى

Interface Server 

بم اظ يبفت پيٖسم زض 2 96

 يثبًک يؽ ّبيؾطٍ

Stop/Start  کطزى

Tomcat  کِ زچبض هكکل

 قسُ اؾت

 



 

 

زض ايي هيبى تٗساز تطاکٌف ّبيي کِ زض اثط ثطٍظ هكکل زض ؾوت 

% ذُبّبي ؾيؿتوي ضا ثِ 71ثبًک نبزض کٌٌسُ ٍجَز زاضًس، ثيف اظ 

ذَز اذتهبل زازُ اؾت کِ ًحَُ ضفٕ ايي لجيل قکؿت ّب اظ هفَْم 
ذَزالتيبهي کبهال هجعاؾت؛ چطاکِ ايي لجيال ذُبّاب ثبياس اظ ؾاَي     

ثبًک ّبي نبزض کٌٌسُ ضفٕ گطزًس ٍ هب تٌْب ثِ ضفإ قکؿات ّابيي    

پطزاظين کِ زض ؾيؿتن ثبًک زض حبلت ّبي پصيطًاسگي ٍ زاذلاي   هي

 ضٍي زازُ اًس. 
ٍ ثب تَجِ ثِ تٗساز تطاکٌكْبيي کاِ زض   3اظ ايٌطٍ هُبثك ثب جسٍل 

َض هرتهط ٍ ثب اًتربة چٌس  ثبظُ هصکَض ثب قکؿت هَاجِ قسُ اًس، ُث

ِ اي ثؿيبض کَچک اظ يک جسٍل قکؿت هَضز  اظ ايي قکؿت ّب، ًوًَ
ليس قسُ اى،  تْيِ هاي کٌاين. پاؽ اظ     4ضا ثهَضت آًچِ زض جسٍل 

تسٍيي جسٍل ذُبّب ٍ هُبثك ثب فبظّبي ذَزالتبهي، زض ناَضت ًيابظ   

 پيبزُ ؾبظي هي قَز: 4ٖوليبت التيبم زض ؾيؿتن ثهَضت جسٍل 

 يشنهاديپ نظارتستم يس .3.2

بضتزض فبظ  3اقبضُ قسُ زض ثرف  يثِ هٗوبضثب تَجِ   يّبزازُ ًٓ

 يهتفبٍت يم ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبيبت تكريٖول يبظ ثطايهَضز ً
بضت ثِ هٌَٓض جؿتجَيا. قًَس يه يآٍضجوٕ س يٖالئن تَل يي ًٓ

ي ٖالئن يکِ ا يُيّب ٍ ّكساض زازى ثِ هَلٕ زض قطاقسُ تَؾٍ ًمم

ؾپؽ  طز.يپص يقًَس، نَضت هيبز هٌجط ثِ قکؿت هيثِ احتوبل ظ
م ٍ ثسًجبل آى ثب فٗبل کطزى يثب اًجبم الساهبت هٌبؾت زض فبظ تكر

-يهٗوبضن. يقَيؿتن هي، ثبٖث کبّف ذؿبضات ثِ ؾيبثيبت ثبظيٖول

بى ياًس. اظ ههُطح قسُ يبهيذَز الت يٌِيزض ظه  يبضيثؿ ييّب

 Yuّوچَى  ييّبيٌِ هٗوبضيي ظهيهُطح قسُ زض ا يّبيهٗوبض

Dai ٍ  Riadh Ben halimٍبضت ثط ض ؽ، يت ؾطٍيفيک ي، زض فبظ ًٓ

 يثط ضٍ BPEL  ٍVieCure يچطذِ يثط ضٍ L. Baresi يهٗوبض

بضت ثط ضٍ گبُ زازُ يزض حبل اجطا ثط اؾبؼ پب يثطًبهِ يّبضفتبض يًٓ
 کٌٌس.يسازّب، توطکع هيثجت ضٍ

ّب ثِ ضٍـي يحبت اضائِ قسُ زض ثبال ّط کسام اظ ايثب تَجِ ثِ تَي 

بضت ثط ضٍ ثبقس. حبل آًکاِ  يتن هؿياظ ؾ يٖولکطز ذبن يزًجبل ًٓ

ت يا فيک يّباظ جولِ قکؿت ييّبقبهل قکؿت يثبًک يّبؿتنيؾ
ًٌس ًمام  ط ؾبذت ّوبيبى افعاض ٍ ظيزض ؾُح ه يّبؽ، قکؿتيؾطٍ

ِ  يّبزض ًَزّب ٍ ًمم زض قجکِ ٍ قکؿت ٍة ٍ ...  يّاب ؾُح ثطًبها

ّب ٍ ثْجاَز  زض ًمم يپَقف زازى حساک ط  يثطاجِ يثبقس. زض ًتيه
بضتؿتن يبظهٌس ثِ ؾيً يبهيٌس ذَز التيٖولکطز ٍ کبّف ظهبى فطا ًٓ 

 ن.يثبقيکبضاهس، ه

اؾاتفبزُ کاطزُ    يت هؿبلِ، هب اظ ضٍقيبى ثب تَجِ ثِ هبّيي هياظ ا
هُلاَة ضا   يزازُ ّب ييک ّبيف هتطين کِ زض آى ثب اؾتفبزُ اظ تٗطيا

ت کاِ زض اثتاسا   يا ي تطتين؛ ثاس ييًوب يه يجوٕ آٍضؿتن ياظ ؾُح ؾ

ٍ آًْاب ضا زض   ييؿتن ٍجَز زاضًس ضا قٌبؾاب يکِ زض ؾ يهجوَِٖ نفبت

ن ٍ ثط اؾبؼ يکٌ يطُ هيگبُ زازُ نفبت شذيگبُ زازُ ثب ًبم پبيک پبي

ضا  ييک ّبيؿتن ٍ ثب اؾتفبزُ اظ زاًف ٍ تجطثِ افطاز ذجطُ هتطيبظ ؾيً
 يک ّاب يا ک ّاب ضا هتط يا ي هتطيکِ ان يکٌ يف هيؿتن تٗطيؾ يثطا

اظ  يک اظ آًْاب اظ تٗاساز  يف ّط يتَاى زض تٗط ين ٍ هيًبه يؿتن هيؾ

ف پطٍتکال  يا گبُ زازُ نفبت اؾتفبزُ کطز. ثب تٗطينفبت هَجَز زض پب

ط ضا ثط ضٍ يک ّبيتَاى هتط يه ييّب ؿاتن ٍ  ياظ ؾ يثركا  يهَضز ًٓ
ک يا هتط يل ّاب ي پطٍتکل ّب ضا پطٍتکا يب توبم اى اٖوبل ًوَز. کِ اي

 ي پطٍتکل ّب اقبضُ قسُ اؾت:ياظ ا يط ثِ ًوًَِ ايًبهٌس. زض ظيه

 
                                    

                        
                     
                                    } 

-يف ها يا ط تٗطيّب ثهَضت ظکيٍ ٍ هتطيٍ قطا نفبت ه بل يثطا

  قًَس:
Attributes: {a1, a2, … , an} 

Conditions: {c1, c2, … , cm} 

Metrics: {M1: {a1:c1; a2:c2; a3:c3}, … , M l: {a2:c6; an-

4:c4; an:c9}} 

Syscpnt:{sc1, sc2, … , sck} 
ثبقاٌس کاِ ثاِ    يه يُيقطا  c1, c2, … , cmف فَق يکِ زض تٗبض

-اظ  هَلفِ يؿتيل  ثِ ٌَٖاى syscpntقًَس ٍ ياظ نفبت الحبق ه يثطذ

-يآًْب اٖوابل ها   يّب ثط ضٍکيقًَس کِ هتطيف هيؿتن تٗطيؾ يّب

 قًَس  يف هيع تٗطيؿتن ثهَضت ظيع زض ؾيّب ًقَز. پطٍتکل
Protocols: 

              p1(m1,{sc3, sc11, sck-1}) , p2(m4,{sc1, sc8,                 
               sck}, … , p2(ml-1,{} ) 

 يؿاتن هماساض  يؾ يّاب زض پطٍتکل هُطح قسُ اگط هجوَِٖ هَلفِ
اط ها   يي هٌٗبؾت کِ هتطيزاقتِ ثبقس ثس يثطاثط ثب تْ -يک هاَضز ًٓ

ثب تَجِ ثاِ   اٖوبل گطزز. يؿتويؾ يّبهَلفِ يتوبه يثط ضٍ يؿتيثب

ط يا ؿتن ثبًاک ثهاَضت ظ  يؾ يتَاى ٌٖبنط ثبال ضا ثطا يي ؾبذتبض هيا
 ًگبقت ًوَز:

، هست ياضؾبل يؾطٍضّب ثِ پکت ّب يينفبت: هست ظهبى پبؾرگَ

 يگبُ زازُ، نحت ٖولکطز هحبؾجبتيبفت پبؾد اظ پبيظهبى زض

 ع ؾَزيبهک ٍاضي، اضؾبل پيثبًکساض يؽ ّبيؾطٍ
 ياضؾبل يؾطٍضّب ثِ پکت ّب ييک ّب: هست ظهبى پبؾرگَيهتط

گبُ زازُ زض يبفت پبؾد اظ پبيِ ًجبقس، هست ظهبى زضيثبً 2كتط اظ يث

ؽ تلفي يبفتي ؾطٍيم ًيِ ًجبقس، ترهيک ثبًيف اظ يّط ؾطٍض ث
 ِ ل ثِ يک قوبضُ هَثبيم ي، ٖسم ترهيحمَل يک هكتطيثبًک ث

   111111كتط اظ يع ؾَز ثيبهک ٍاضي، اضؾبل پيزٍ هكتط



 

 

ل ثِ زٍ يک قوبضُ هَثبيم يک: )ٖسم ترهيهتط يپطٍتکل ّب

ؽ ّوجبًک {(، )هست يجْت اؾتفبزُ اظ ّوجبًک:)}ؾطٍ يهكتط

ِ يثبً 2كتط اظ يث ياضؾبل يؾطٍضّب ثِ پکت ّب ييظهبى پبؾرگَ
:}ؾطٍض 111111كتط اظ يع ؾَز ثيبهک ٍاضيًجبقس:}{(، )اضؾبل پ

بضتؽ يچبپبض، ؾطٍ  بم{(ياضؾبل پ ًٓ

س اظ آًْب ين، ثبيف ًوَزيؿتن تٗطيي پطٍتکل ّب ضا زض ؾيحبل کِ ا

ؿاتن،  يي ّسف زض ؾُح ؾيسى ثِ ايضؾ يٌطٍ ثطاين. اظ ايياؾتفبزُ ًوب
فاِ ثسؾات   ين کِ تٌْب ٍْيکٌ يف هيضا تٗط يِ ايحبق يؽ ّبيؾطٍ

بضتهطحلِ  يآٍضزى زازُ ّب ثط ؾاط آًکاِ    يطين گيضا زاضًس ٍ تهو ًٓ

ّاب   ف قاسُ زض پطٍتکال  يتٗط يک ّبيي زازُ ّب ثب تَجِ ثِ هتطيب ايآ
طز.. يپاص  يناَضت ها   يط زض فبظ ثٗسيب ذيثبقٌس ٍ  يلبثل اؾتفبزُ ه

ٍ ثاب تَجاِ ثاِ     َطحب چٌس يک ٍ يزض لبلت  يِ ايحبق يؽ ّبيؾطٍ

قاًَس. ثاِ    ياجطا ه يهكره يظهبً يؾبظهبى، زض ثبظُ ّب يبؾتْبيؾ
 يؽ ّاب يتاَاى ثهاَضت ؾاطٍ    يط ضا ها يظ يؽ ّبيٌَٖاى ه بل ؾطٍ

 ف ًوَز:يتٗط يِ ايحبق

هرتلف قجکِ ٍ  يثِ گطُ ّب telnetزضذَاؾت اضؾبل  -

 بفت پبؾد اظ آًْبيزض

ک ي يثطا يبفت اَالٖبت هكتطيؽ زضيؾطٍ يفطاذَاً -

 يتؿت يهكتط

ک ي يثطا يؽ اَالٖبت ؾپطزُ هكتطيؾطٍ يفطاذَاً -
 يتؿت يهكتط

 يثطا 111111ع ؾَز ثب هجلغ کوتط اظ يبهک ٍاضياضؾبل پ -

 يتؿت يک هكتطي

گطفتاِ   ياَالٖبت، هجوَِٖ زازُ ّب ٍ الگ ّاب ي يا يپؽ اظ گطزآٍض
ٖالٍُ ثط هَاضز اقبضُ قسُ زض ثبال  بثس.ي يم اضجبٔ هيقسُ ثِ فبظ تكر

بض يک هٗي ّب قکؿت ييقٌبؾب ظهبى يثبًک يّبؿتنياظ آًجب کِ زض ؾ

اظ ي ًأَ  يا ا زض يٌکِ هاَاضز يقَز ٍ ثب تَجِ ثِ ايه يبض هْن تلميثؿ
زازُ  يضٍ يّاب  قکؿت ،تَاًٌس ذَزيثبقس کِ هيّب هَجَز هؿتنيؾ

کااطز يضا ثاِ ضٍ  يسيا عم جسيتاَاى هکاابً يم زٌّاس لااصا ها  يضا تكار 

ت ثاِ  يا ليي لبيا ا يكاٌْبز يعم پين. زض  هکابً ييايبفِ ًوب يكٌْبزيپ

م يؿتن ثِ تكريؾلبزض  ثَزى قَز کِ زض نَضت يؿتن افعٍزُ هيؾ
ک يا َزيکِ ثهاَضت پط  ياِيحبق يّبؽيذبضج اظ ؾطٍ ،قکؿت ذَز

ؿاتن  يثِ ؾ قسُ، ًمم ذَز ضاقکؿت هٌجط ثِ  ياجعاقًَس، ياجطا ه

بضت  ٌس. ياٖالم ًوب ًٓ
بضتؿتن يؾ ،4ض قکلز  ف زازُ قاسُ اؾات.  يًواب  يكٌْبزيپ ًٓ

َض کِ زض ا ابضت يط ؾاطٍ ّي قکل ًكبى زازُ قسُ اؾت يّوبًٓ  يؽ ًٓ

هَجَز زض  يزازُ ّب Pullهتس  ثبقٌس.يه Push  ٍPullقبهل زٍ هتس 

تٌْاب   push يس. زض همبثل هتسّبيًوب يه يضا جوٕ آٍضؿتن يؾُح ؾ

ي يا قاسُ ٍ اظ ا  يثِ ًمم هٌجط گطزز، فطاذَاً يکِ هَلفِ ا يزض ظهبً

 زاضز. ياٖالم هبم يالت يبظ ذَز ضا ثطايك ًيَط

   
بضتؿتن يؾ -4قکل  يكٌْبزيپ ًٓ

 

 ام يو الت صيتشخ .3.3

بضت ثَزُ اؾت،  يي همبلِ ثط ضٍيٌکِ توطکع ايثب تَجِ ثِ ا  فبظ ًٓ
م ٍ يفبظ تكر يثط ضٍ يي ثرف تٌْب ثِ هطٍض کليزض  ا جِيزض ًت

ثسؾت آهسُ اظ هطحلِ لجل ضا ثب اؾتفبزُ اظ  يزازُ ّبن. يپطزاظيبم هيالت

 ييضا قٌبؾب يط ًوَز ٍ هَاضز ثحطاًيتَاى تفؿ يه يهتفبٍت يضٍـ ّب

بضتکِ اظ فبظ  ييي فبظ ثب تَجِ ثِ زازُ ّبيي زض ايثٌبثطاکطز.  ي يثِ ا ًٓ
ک ّب يکِ زض هتط يُيبفتِ اؾت ٍ ثب تَجِ ثِ قطايثرف اضجبٔ 

ٍ يهكبثِ قطا يُيؿتن کِ قطايؾ يف قسُ اؾت، ٍاحسّبيتٗط

قسُ ٍ جْت اًجبم  ييؿتن ضا زاضًس، قٌبؾبيساز ذُب زض ؾيضٍ
 بثٌس. ي ياًتمبل ه يآًْب ثِ فبظ ثٗس يبم ثط ضٍيبت التيطفتي ٖوليپص

، يٌيگعيّوچَى جاب  ييّببم ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـيفبظ التؾپؽ زض  

ٍ ... قکؿات    يطيا گ يي ٍ ضايعيا ، تَافمٌبهاِ ث يافعًٍگ يّبکيٌيتک
 نيثرك يبم هيضخ زازُ ضا الت يّب

 يافته ها و نتايج .4

ٍ همبيؿاِ  زض ايي لؿوت ثاِ اضظيابثي ٖولکاطز ضٍـ پيكاٌْبزي     
ازاهااِ ًيااع قاطايٍ آى ثااب ضٍـ ّاابي ضايااج پيكاايي پطزاذتااِ ٍ زض   

ط زض ايي حَظُ ضا اضئِ ذَاّين ًوَز  پيكٌْبزات هَضز ًٓ

  يابيارز .4.1
هسل هَضز هُبلِٗ زض زٍ  يؿِ ثط ضٍيي ثرف ثِ اضائِ همبيزض ا

 يکِ ثطا يعم ضفٕ ًمهين، هکبًيکٌين.حبل فطو هيپطزاظيه، 1حبلت
ؿتن ي، تَؾٍ ؾقَزيثکبض گطفتِ ه يٍ زاذل يطًسگيپص يّبؿتنيؾ

                                                 
 ثب ٍ ثسٍى اؾتفبزُ اظ هکبًيعم ذَزالتيبهي 1



 

 

ي ذُبّب زض ّط زٍ يطز. ثٌبثطايگيهَضز اؾتفبزُ لطاض ه عينبزضکٌٌسُ ً

ت يثب لبثل يؿتويتَاى ؾيجِ هيبثس ٍ زض ًتييؾوت کبّف ه

 يهُبثك ثب هٗوبض يؿتن ثبًکيثبال زاقت. اگط ؾ يطيزؾتطؼ پص
گصقتِ  يّباضائِ قسُ زض ثرف يثط اؾبؼ جسٍل ذُب يبهيذَزالت

 5زض قکل تَاى زض يضا ه ّبعاى قکؿتيؿِ هين، همبيکٌ يَطاح

 .هكبّسُ ًوَز

ثبقس. اگط ي ًتبيج زض ثْتطيي حبلت هيًكبى زٌّسُ 6قکل
ّبيي کِ ّبي زيگطي زض ؾيؿتن لحبِ قَز، تٗساز قکؿتهكرهِ

کٌس. ثطاي ه بل زًجبلِ ذُبّبي هتٗسزي يبثٌس تغييط هيالتيبم هي

هٌجط ثِ يک قکؿت هي قًَس ٍ زض ايٌجب تٌْب چٌس هَضز اظ آًْب 
بضت ثکبض گطفتِ قسُ اًس.قٌ  بؾبيي قسُ ٍ زض هتطيک ّبي فبظ ًٓ

 
 همبيؿِ ٖولکطز تبثيط هٗوبضي ذَزالتيبهي -5قکل

 

 يتَؾٍ افاطاز ذجاطُ ٍ ضٍـ ّاب    يؿتيثب يط هَاضز هيي ؾبيثٌبثطا
ي ٍجَز زض يک ّب افعٍزُ قًَس. ثب ايٍ ثِ هتط ييم الگَ قٌبؾبيتكر

ف يا تٗط يطيت زؾاتگ ييطثب ٌَٖاى  يجيي ّسف يطيل ثسيً يضاؾتب

قاسُ ثاب ضٍـ    ييقٌبؾاب  يقَز کِ ثب اؾتفبزُ اظ آى ًطخ ذُبّب يه

 ط ذَاّس ثَز.يهتغ يبهيذَزالت
Fb-α ≤Fh ≤ Fb-β 

ف اظ يقاسُ پا   ييقٌبؾاب  يهٗبزل تٗساز ذُبّب α≤β ٍFb کِ زض آى
تٗااساز  Fhثبقاس ٍ   يؿااتن ها يزض ؾ يبهيا چطذاِ ذَزالت  يطيثکابضگ 

ؿاتن  يزض ؾ يبهيا چطذِ ذَزالت يطيقسُ ثب ثکبضگ ييقٌبؾب يذُبّب

 ثبقس. يه
 

 
 پيف ٍ پؽ اظ ذَزالتيبهيتٗساز قکؿت ّب  -6قکل

 

 

بظ ثاِ  يضز هُطح قسُ ٍ آهبض ثسؾت آهسُ، ًي ثب تَجِ ثِ هَيثٌبثطا

 يف ثابل يف ثِ لَت ذَيک هجوَِٖ هبًٌس پيحًَض افطاز ذجطُ زض 

  .ف قسُ اؾتيي تفبٍت کِ ًمف آًْب کن ضًگتط اظ پيثبقس ثب ا يه

 شنهاداتيو پ يريجه گينت .4.2

ک ٍ ًَالم هَجَز زض يالکتطًٍ يي همبلِ چبضچَة ثبًکساضيزض ا
ثبًکْب ثب  يهٗوبض يي ثطايًَ يي اؾبؼ چبضچَثيس. ثط ايآى هُطح گطز

 يه يؿت قٌبؾيک هفَْم ظيکِ  يبهيذَز الت ياؾتفبزُ اظ هٗوبض

 يثط ضٍبم يبت التيٖول يبهيچطذِ ذَزالت يطيثبقس اضايِ قس. ثب ثکبضگ
اظ آى  يج حبکيطز ٍ ًتبيپص يقسُ نَضت ه ييقٌبؾب يقکؿت ّب

ؿتن ثِ يي ضٍـ هست ظهبى ثبظگكت ؾيثبقس کِ ثب اؾتفبزُ اظ ا يه

تَاى اظ ًمُِ  يي اؾبؼ هيس. ثط ايتَاى ثْجَز ثرك يحبلت اهي ضا ه

ط هكتط ضا زاقت.  يكتطيٌبى ثيت اَويؿتن ثب لبثليک ؾيبى يًٓ
هطثٌَ  يک ّب ٍ پطٍتکل ّبيؿتن، هتطيؾ ي چطذِ زضيف ايجْت تٗط

ؿتن کِ زچبض هكکل قسُ ياظ ؾ ييف قسُ اًس تب ثرف ّبيثساى تٗط
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قَاّس ذَقِ  يت ثٌسيقًَس ٍ ؾپؽ ثب اٖوبل اٍلَ يياًس قٌبؾب

ي يکِ ا ييقکؿت ّب يبم ثط ضٍيبت التيقسُ ٍ ثب اٖوبل ٖول يثٌس

ن. يگطزاً يهؿتن ضا ثِ حبلت اهي ثبظ يقَاّس ثساى هٌتج قسُ اًس، ؾ
 يت هيع اّويحب يگطيع زيف اظ ّط چيٌجب ثيکِ زض ا ياهب ًکتِ ا

عاى يتب حساهکبى ه يؿتويي ؾيطغن آًکِ چٌيثبقس آى اؾت کِ ٖل

سُ ٍ هست ظهبى ضفٕ ًمم ضا ثِ يضا ثْجَز ثرك يطيزؾتطؼ پص

ؿتن يتَاى فطز ذجطُ ضا اظ ؾ يچگبُ ًويسُ، ّيل ثركيحسالل تمل
تَاى ثِ  يهَاضز اقبضُ قسُ زض ثبال زض ازاهِ ه حصف ًوَز. ثب تَجِ ثِ

بت يٍ ٖول يطيبزگي يذُب ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّب ييكگَيت پيتطک

ؿتن ضا کوتط ًوَز. ٖالٍُ ثط يعاى قکؿت ّب زض ؾيبم پطزاذت تب هيالت
ثسؾت  يل ّبيالگ فب يکكف زاًف ثط ضٍ يتَاى اظ ضٍـ ّب يي هيا

 ٌِ ًوَز.يا ثٌْگ کكف ذُبّب ضيتَضيآهسُ اظ فبظ هبً
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