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 چکیذُ

رعیی اظ ّٔعٚٔبت اسبسی ثب٘ىساضی ٌطتٝ است أب سیستٓ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ  زض حبَ حبضط

ٛارٝ است. سبظی ٖآ ثب چبِص ٖضسسبظی ٚ ٔ پیبزٜ  ثب آٖ ی٘ٛسبظ ٚ طییتغ یٞب پطٜٚغ اغّت ٞبی ٔتقسزی ٔ

ٛارٝ ضسٜ یٙیث صیپ ظٔبٖ ٚ ٙٝیٞع اظ ضفتٗ فطاتط ٔطىُ ٚ  ٞعیٝٙ ضىست ثسیبض  ا٘س ٔ ٚ ضیسه ربیٍعیٙی

 ثبالیی زاض٘س.

ٜٚ ضبُٔ چبِصٞبی ٔٛرٛز ثط سط ضاٜ سیستٓ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ زض ایطاٖ زض ثط ٌیط چبِص ٞبی  ٘سٜ زٚ ٌط

ٞبی رٟب٘ی ٚ فبْ  ٞبی ذبظ است. چبِص ٞبی ثب٘ىساضی یىپبضچٝ زض سطاسط ز٘یب است ٚ چبِص فبْ وٝ چبِص

ٚ  ٞعیٝٙ ثبالی پیبزٜ ٓ،  ضبُٔ پیچیسٌی، ظٔبٖ تبیذ ارطای سیست  ٘ سبظی، فسْ ثطضسی ٔٙبست احطات ٚ
ٌطفٝتٞبی ٘بلع ٚ ٔتقسز لسیٕی وٝ ثٙب ثط اضغطاض ٚ رٟ سیستٓ ا٘س، فسْ تٕبیُ وبضٔٙساٖ  ت ضفـ ٘یبظٞب ضىُ 

ی ا٘س، ٘بتٛا٘ی ثب٘ه ثب٘ه ثطای تغییط سیستٕی وٝ ثٝ آٖ ذٛ ٌطفٝت ٙسٚ    ٞب زض تٕبیع ٌصاضی ٔیبٖ آ٘چٝٔ  ذٛٞا
 ضٛز.  آ٘چٝ ثبیس زاضتٝ ثبضٙس ٚ غیطٜ ٔی

ٛز زاضز وٝ ذبظ ای ای اظ چبِص أب ٔزٕٛفٝ تط اظ  طٖا استٚ  ثیصٞبی ثب٘ىساضی یىپبضچٝ زض ایطٖا ٚر

ی ٔطىالت ظیط سبذتی ٚ اضایٝ زٞٙسٌبٖ ٘طْ ٞبی ثب٘ىساضی یىپبضچٝ زض ایطاٖ زض  ٌیطز. چبِص افعاض ٘طبتٔ 

ٛز ٞبیی ٔب٘ٙس  ٞب ثطضسی ضسٜ است. چبِص ٞبی ظیطسبذتی، ٔزطیبٖ ٚ ثب٘ه لبِت سٝ ٌطٜٚ چبِص فسْ ٚر

ٔٛضز  یفیتثب و یذسٔبت ٔربثطات یٝضافسْ ا یطسبذت،وٙسی تٛسقٝ ضجىٝ ظی، ٔربثطات یلٛ ٞبی یطسبذتظ

ٚ ثسٖ ٚلفٝ ثٝ ا٘تؾبضاتٚ   ـیسط ییفسْ پبسرٍٛ یطذطاثی،ظٔبٖ تقٕ یبٍ٘یٗثبالثٛزٖ ٔ ی،ثب٘ى یبتفّٕ یبظ٘

ْ تٛرٝ ثٝ تحم یبٖ،ٚ ٔطتط ٘فقبٖ یش یبظ٘  . ٌیط٘س زض ایٗ ٌطٜٚ ربی ٔیٚ غیطٜ  ٚ تٛسقٝ یكفس

 استفبزٜ ضسٜ است.ٞبی  چبِص یٗا زض ایٗ ٔمبِٝ اظ ضٚش ویفی رٟت ثطضسی

ٓ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ، چبِصٍاصگاى کلیذی  ، ایطاٖ.   ٞب : ثب٘ىساضی اِىتطٚ٘یه، سیست

  



 

2 

 

 چکیده )انگلیسی(

Core Banking System offers electronic banking services seamlessly, anyplace. 

Although core banking system known as the heart of banking operating system but its 

implementation run over cost and timetable, and encounter difficulties and risks . 

System integrators play a key role in implementation; they can offer consulting service 

about positive and negative aspects of replacement. 

Core banking implementation challenges is classified in two main groups in Iran, the 

first group known as common challenges that almost all banks around the world are facing 

with them. Global challenges include complexity, time and cost of implementation, lack of 

suitable investigation on the impacts of the implementation, multiple and non- integrated 

old systems that are shaped according to the needs, reluctance bank employees on change 

the old system, inability of banks on distinction between what they want and what they 

need, etc . 

Specific challenges of core banking in Iran mostly emerge from software providers and 

infrastructural problems. Those are in three groups including infrastructural challenges, 

vendors and banks, such as the lack of strong telecommunication infrastructure, slow 

development of network infrastructure, lack of quality of telecommunication service, long 

time of fixing, lack of quick respond to the expectations and needs of stakeholders and 

customers, lack of research and development, etc. 

 

Purpose 

The objective of this study is recognition and investigation of core banking challenges 

in Iran. Given the importance and impacts of core banking system on banking sector, we 

can prevent failure in implementation with regard to challenges.     

  

Methodology 

Methodology of this article is qualitative. 

 

Result 

With regard to debate in this article, the most important challenges of core banking in 

Iran is time and cost of implementation, high risk of implementation, limited of companies 

that can run, lack of proper assessment of needs in banks and poor infrastructure. 

 

Key words: e- banking, core banking, challenges, Iran 
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 هقذهِ

جطیٚ وٝ أىبٖ اضاٝی است  سیستٕیثب٘ىساضی یىپبضچٝ   وّٝی ٔحػٛالتٚ  ذسٔبت ثب٘ىی ٚ فّٕیبت ضٞا

تٕطوع زض لبِت یه سیستٓ  ٞب ضا اظ عطیك زستطسی ٝث پبیٍبٜ زازٜ ٔسیطیت ٖآ ٓٞبی ٔطتطن ٚٔ   .وٙس ٔی فطٞا

ثسٖٚ ایزبز یه ثب٘ه اعالفبتی ٔتٕطوع  .است ایٗ سیستٓٞبی ٟٔٓ  ٔحٛضی اظ ٚیػٌی ٚ ٔطتطیپصیطی  ا٘قغبف

س ای ٚ غیطٕٞسبٖ  ٚ یىپبضچٝ، ذسٔبت اِىتطٚ٘یه ثٝ غٛضت رعیطٜ ثٝ ٕٞیٗ زِیُ سیستٓ ثب٘ىساضی  .ثٛزذٛٞا

ٞبی  فطْ تٛاٖ آٖ ضا ثٝ غٛضت ٔطوع پّت زا٘ٙس ٚ ٔی ٞبی فّٕیبتی زض ثب٘ه ٔی یىپبضچٝ ضا لّت تٕبْ سیستٓ

  فٙبٚضی اعالفبت ثب٘ه تٛغیف وطز.

 اسٙبز، ٔحػٛالت، بٖ،یٔطتط یطیٍیپ ٚ یطیضٍٞ ییتٛا٘ب زبزیاتطیٗ ٔعایبی ثب٘ىساضی یىپبضچٝ  ٟٔٓ

 صیافعا ؛ضقجٝ زض بٖیٔطتط حضٛض وبٞص ی؛ثب٘ى بتیفّٕ ثط ٘ؾبضت تیلبثّ صیافعا؛ ٞب تطاوٙص ٚ ٔستٙسات،

 یبتیفّٕ یٚض ثٟطٜ ٝث یبثیزست ٚ تیٔبِى وُ یٞب ٙٝیٞع وبٞص ؛ٙسٞبیفطآ یسبظ ضٖٚا ٚ ییٌٛ پبسد سطفت

 ٗیث ٞبی پطزاذت ٗی٘ٛ ٞبی ٘ؾبْ ٝث اتػبَ سِٟٛت ٚ تیبثّی؛ لاضتجبع ٞبی وب٘بَ ٔتٕطوع تیطیٔس؛ [1] تط صیث

ّّ ٗیث ٚ RTGS, ACH طی٘ؾ یزاذّ یثب٘ى  بظی٘ ثسٖٚ تیفقبِ ییبیرغطاف ٔحسٚزٜ ٌستطش؛ SWIFT یإِ

 است. افعاض ٘طْ زض طییتغ

ٞب ثطآٚضزثطذی زٞس ٔیعاٖ ضىست ارطای سیستٓ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ثسیبض ثبالست.  تزطثٝ ٘طبٖ ٔی

ٛارٝ  زضغس ا٘تمبَ سیستٓ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ثسٖٚ ٞیچ ٘تیزٝ 25وٝ حبوی اظ آٖ است  ای ثب ضىست ٔ

ی 55ضٛز،  ٔی ساف ٔٛضز ٘ؾط زست ٕ٘ زٚ یب سٝ ثطاثط ثیٙی ضسٜ  پیصٞب ٚ ظٔبٖ  ٞعیٝٙ -یبثٙس زضغس ٔٛاضز ثٝ ٞا

 .[2]ضٛ٘س زضغس ٔٛاضز ثب ٔٛفمیت ارطا ٔی 25ضٛز. تٟٙب  ٔی

ٙبسبیی ٚ  ٚ٘یه زض ایطاٖ است. ثب تٛرٝ  ثطضسی چبِصٞسف اظ ایٗ پػٚٞص ض ٞبی ٔٛرٛز ثب٘ىساضی اِىتط

ٕیت وٙٛ٘ی سیستٓ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ زض فّٕیبت ٞبی ثب٘ىی ٚ زستبٚضزٞب ٚ احطات ٔخجت ٖآ زض  ثٝ ٞا

ىبضٞبی ٔمبثّٝ ثب آٖ تٛاٖ ثب ضٙبذت چبِص غٙقت ثب٘ىساضی، ٔی ٞب اظ ضىست پطٜٚغ  ٞب ٚ پیساوطٖز ضٞا

ٓ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ارتٙبة ٚ ارطای ٔٛفمیت آٔیع آٖ ضا ٕٔىٗ سبذت.سبظی ٚ ا پیبزٜ  رطای سیست

، ٌطزز. زض ثرص اَٚ وّیبتی پیطأٖٛ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ٔی اضایٝثرص  سٝایٗ ٔمبِٝ عی  ٔغبِت

ٌیطز، زض ثرص  ٔٛضز ثطضسی لطاض ٔی سبظی آٖ ثب تٛرٝ ثٝ تحٛالت ٚ ضٚ٘سٞبی غٙقت ثب٘ىساضی ضطٚضت ٔسٖض

ثط  سْٛٚ زض ثرص پطزاظز  ٔی سبظی سیستٓ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ثٝ عٛض فبْ پیبزٜٞبی رٟب٘ی  چبِص زْٚ ثٝ
ىبضٞبی ٔٛارٝ ثب ٌیطی  زض ثرص ٘تیزٝ ضٛز. ٔتٕطوع ٔیٞبی آٖ  ثب٘ىساضی ٔتٕطوع زض ایطاٖ ٚ چبِص ٘یع ضٞا

 ٌطزز. سبظی ثیبٖ ٔی آٔیع پطٚغٜ پیبزٜ ٞب ٚ ارطای ٔٛفمیت چبِص
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 ادتیات هَضَع

ٚ  سیستٓ ثٝ ثحج ٔطرػب وٝ ٔتٖٛ فبضسی زض ذػٛظ  ثب ٔحسٚزیت رسی ثب٘ىساضی یىپبضچٝ
ٛارٝ چبِص ٔستمال ای  ٘بٔٝ وتبة یب پبیبٖتب وٖٙٛ ٞبی ا٘زبْ ضسٜ  ثط اسبؼ ثطضسی. ایٓ ٞبی آٖ پطزاذتٝ ثبضس ٔ

رٝ  ،تٟٙب زض ثرطی اظ وتت ٔطثٛط ثٝ ثب٘ىساضی اِىتطٚ٘یه. چبح ٘طسٜ استزض ایٗ ظٔیٙٝ  ٔٛضٛؿ ٔٛضز ٛت
ٛ٘ٝ لطاض ٌطفتٝ ضسٜ است. حسٙیٚ  )  ثب٘ىساضی اِىتطٚ٘یهٔسیطیت ٞبی  زض زٚ وتبة ثب فٖٙٛا ،ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘

ٚ  ثب٘ىساضی اِىتطٚ٘یه )فجبسی1387ٕٞىبضاٖ،   ثب٘ىساضی عی ٔجحج وٛتبٜ ٝث (1385٘ػاز ٚ ٟٔط٘ٛش،  (

پطزاذٝت  بضچٝپثب٘ىساضی یى ٚ احطات ٔٙفی ٚضزٞبزستبیىپبضچٝ اضبٜض ضس. زض ٔسیطیت ثب٘ىساضی اِىتطٚ٘یه ٝث 
٘ػاز ٚ ٟٔط٘ٛش سیط تحَٛ ثٝ سٕت ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ضا  ضسٜ است. زض وتبة ثب٘ىساضی اِىتطٚ٘یه، فجبسی

جتٝ ضبیبٖ شوط است زض ثطذی اظ ٔػبحٝج ٔٛضز ثطضسی لطاض زا٘س. ٞبیی ٔٛضٛؿ سیستٓ ثب٘ىساضی  ٞب ٚ ٔیعٌطز ِا

ٔیعٌطزی ثب فٖٙٛا ثطضسی ثب٘ىساضی ٔتٕطوع ثب  .ستا سبظی ٖآ ٔٛضٛؿ ثحج ثٛزٜ پیبزٜٞبی  یىپبضچٝٚ  چبِص
ِٚی ،٘بغط حىیٕی ثب حضٛض 1395یىپبضچٝ زض اسفٙس ٔبٜ  زوتط فجساِٙبغط ، زوتط ٘زبتی، فبعٕی …ا زوتط 

قیٗ، ٕٞتی ایطاٖ ٔٛضز ٞبی آٖ زض  وٝ ثب٘ىساضی ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ٚ چبِص ثطٌعاض ٌطزیس ظاز زوتط حسیٗٔ 

 ثطضسی لطاض ٌطفت.

ٔٛضٛؿ ثیص ٔتٖٛ اٍّ٘یسیزض  رٝ تط ٔٛضز  ایٗ  ٛٝ٘ چٙس  .لطاض ٌطفٝت استٛت شوط ٔمبِٝ ثٝ فٖٙٛا ٕ٘

Understanding Failed Core Banking Projects ای ثب فٙٛاٖ ضٚٞبٖ وساف زض ٔمبِٝ طزز.ٌ ٔی ثب ثطضسی   

٘ٛسبظی سیستٓ ٝ، ٝث ا٘تمبَ ٚ   ٞبی ثب٘ىساضی یىپبضچٝ پطزاذٝت زالیُ ضىست پطٜٚغ ٞبی ثب٘ىساضی یىپبضچ

ٙٛاٖ  فٙىبتص آضیٙساْ ٌٛش زض ٔمبِٝ .(Kudav, 2013) است   top 10 challenges banks face ای ثب ف

when implementing core banking transformation ٟٓٔ ٍبْ  ٞبیی وٝ ثب٘ه تطٗی چبِص ٝث ٞب زض ٞٙ

تمبَ سیستٓ پیبزٜ ٛارٝثب٘ىس سبظی ٚ ٘ا  .Arindam Ghosh) ا٘س پطزاذٝت است اضی یىپبضچٝ ذٛز ثب آٖ ٔ

2013). 

 رٍش

ٛظٜ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ زض ایٗ ٔمبِٝ اظ ضٚش ویفی  ٔٛرٛز زض ح رٟت ثطضسی  ٚ استفبزٜ اظ ٔتٖٛ 

ٓ ثب٘ىساضی استفبزٜ ضسٜ است.   چبِص  ٞبی سیست

  تاًکذاری یکپارچِّای  ساسی سیستن ضزٍرت هذرىتحَالت تاًکذاری ٍ تخص اٍل: 

ا٘ساظ وست ٚ وبض  ٞبی رسیس ٚ تحَٛ سطیـ ا٘تؾبضات ٔطتطیبٖ سجت تغییطات فٕیمی زض چطٓ تىِٙٛٛغی

٘مص ثسیبض ٟٔٓ فٙبٚضی اعالفبت اظ یه سٛ ٚ ا٘تؾبضات ٔطتطیبٖ زض ٔٛضز ذسٔبت ٞط چٝ  .ضسٜ استٞب  ثب٘ه



 

5 

 

. ضٛزایٗ غٙقت غیطلبثُ ٘فٛش ثٝ ضٚی ثبظیٍطاٖ رسیس ثبظ زضٞبی  ٞب اظ سٛی زیٍط ٔٛرت ٌطزیس ثٟتط ثب٘ه

ثبظاض پط ضلبثت اٗث پیطی ٌطفتٗ زض ثٝ ٔٙؾٛض ٞب  ثب٘ه حبَ افعایص است ٚضلبثت زض اٗی غٙقت ٝث ضست زض 

 .تط فُٕ وٙٙس ثبیس ثسیبض چبثه

٘س. اٜ ضسٞب عطاحی  ٞبی ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ثط ٔجٙبی ضٚیىطز ٔحػَٛ ٔحٛض ثب٘ه ٞب سیستٓ ثطای زٞٝ

ٔطتطی ٝث ضٚیىطز ٔحػَٛ ٔحٛض ٞب زض اضایٝ ٔحػٛالت اظ ضٚیىطز  تحٛالت ٔصوٛض سجت تغییط ضٚیىطز ثب٘ه

ٛض زستیبثی ٝث ٔٛفمیت، ثٝ ٔٞب  ثٙبثطاٗی ثب٘هٌطزیس. ٔحٛض  ٞبی  ثبیس ٔقٕبضی رسیسی ثطای سیستٓٙؾ

بیٙس  اتربش  عطاحی یب ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ذٛز ٕ٘[3]. 

ٞبی ثب٘ىساضی  سیستٓ ٞب، ثب٘هثطذی اظ : ضطٚضت یبفتزِیُ  سٝثط٘بٔٝ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ثٝ  سبظی ٔسضٖ

ساف  ٚ  حیبتییىپبضچٝ ذٛز ضا ٔبـ٘ ٟٕٔی رٟت زستیبثی ٝث ٞا ی اغّی  ٔ ٟٔٓ زض ثطضسی  .زا٘ٙس ذٛز ٔب٘ـ 

. زُِی [3] ٞبی ثب٘ىساضی یىپبضچٝ است سیستٓ پصیطی ٞب فسْ ا٘قغبف ٞبی آتی ثب٘ه ٘یبظٞبی فقّی ٚ چبِص

ٚضت ثبظیٍطاٖ ثعضي زْٚ،  فٙبٚضی  تحَٛ رٟت زستیبثی ثٝ ضضس ٔساْٚ سٛزآٚض ضا زضن وطز٘س. ضا ثطای  ٖآضط

ٛض زستیبثی ٝث ضضس ٔٛضز ٘ؾط  تحٛالت ٝث ٝث زضً٘  ٚ پبسد ثیاعالفبت ثبیس ضبٝ٘ ٝث ضبٝ٘ وستٚ  وبض ٝث ٔٙؾ

ٚز . [4] ضٚظ ٌطزز ٛزآٚضی آتی ٖآ 95حس ٔٛرٛز ثطای س ٞب  زضغس ثب٘ىساضٖا ثیبٖ وطز٘س ذبضد ضٖس اظ ٚضـ 

ٜ، فطآیٙسٞبی وستٚ  وبض،  اظ سٛی زیٍط، زض عَٛ سَب .ضطٚضی است ٞب، وسٌصاضی سرت فٙبغطی ٔب٘ٙس زاز

٘طْ ٚ  وبض زض زضٖٚ  ٚ  لٛا٘یٗ وست ٚ  وبض ٚ   ٔٙغك وست ٝ، پیچیسٌی ثسیبض افعاضٞبی سیستٓ یىپبضچ

ٞبی ثسیبض سٍٙیٗ ایزبز وطزٜ است وٝ تغییط ٚ حفؼ آٖ ثسیبض ٔطُى است. ثٙبثطایٗ ثسیبضی اظ فعاض ٘طْ

چه،  ٞبی یىپبضچٝ ٔٙفطز وبض ٔی ٞب وٕبوبٖ ثب ٔزٕٛفٝ زضٞٓ تٙیسٜ سیستٓ ثب٘ه وٙٙس وٝ حتی یه تغییط ٛو

ثٛزرٝ فٙبٚضی ای اظ  ثرص فٕسٜ ثسیٙسبٌٖصاضز.  احطات ٘بآٌبٞب٘ٝ ثط تٕبٔی سغٛح چٙسٌب٘ٝ ٔقٕبضی ٔی

سبظی ٚ ا٘تمبَ سیستٓ  پیبزٜٚرٛز ثب ایٗ . [3] ٌطزز ٞبی ٔٛرٛز ٞعیٙٝ ٔی اعالفبت ثطای حفؼ سیستٓ

ٛارٝ ٚ ثب چبِص است ای ثب٘ىساضی یىپبضچٝ تػٕیٓ پیچیسٜ چه ٔی ٞبی فطاٚا٘ی ٔ ٚ  ٛو تطیٗ اضتجٜب زض  ضٛز

 سبظز. لبثُ تٛرٝ ٔٛارٝ سبظی ٕٔىٗ است ثب٘ه یب ٔٛسسبت ٔبِی ضا ثب ظیبٖ  ثط٘بٔٝ پیبزٜ

سقٝ سیستٓ ٔقٕبضیزض  ٜ،  ،ٞبی ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ٞبی زضحبَ ٛت سبذتبضٞبی ٔقٕبضی اغّی ٔب٘ٙس زاز

ٙفه ٞستٙس وٝ أىبٖ   ٔ  ٚ یٗ وستٚ  وبض رسا سقٝ ٔزسزٚ  فطایٙس وستٚ  وبض، ٔٙغك وست ٚ وبضٚ  لٛ٘ا ٛت

ٚ  وبض تسٟیٓ  ِٛیس  اظ عطیك وب٘بَ ضافٙبغط ٚ ذسٔبت وست ٚ  ذغٛط ت ضا ٞبی ٔتقسز، فطایٙسٞبی فّٕیبتی

ٓ ىبضٞبی ذبظ وستٚ  تٛاٖ  ٔیوٝ ثب ایٗ ضٚش تٟٝی ضس٘س ضا افعاضٞبی وبضثطزی  سبظز. ٘طْ ٔی فطٞا ثطای ضٞا

تط  ضاحتزاضی آٖ ٘یع  سبظی ٚ ٍ٘ٝ پیبزٜاظ سٛی زیٍط، تطیٗ ضیسه ٔٛ٘تبغ وطز ٚ  تطیٗ سطفت ٚ وٓ وبض ثب ثیص

س ٌطفتتطی  ثب ٞعیٙٝ وٓ ٚ  .[3] غٛضت ذٛٞا
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سبظی ثسیبضی ضا زض ٔحیظ  ٞبی ثب٘ىساضی یىپبضچٝ، سبزٜ سبظی سیستٓ سبظی ٚ ٔسَ ثٝ عٛض وّی تفىیه

ی فٙبٚی ٔٛرتٔ  اعالفبت  -زٞس ضٛز، زض حبِی وٝ لبثّیت افتجبضٚ  ویفیت وست ٚوبض ضا ثٟجٛز ٔی اعالفبت 

ٞبی ٚاحسٞبی  ٖ وطزٖ سیستٓ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ، سیستٓحیبتی. ارطای ٔٙبست اٗی ضٚش ثطای ٔسض

س وطز  .[3] پطتیجبٖ ضا ٔٛتٛض اغّی حطوت ضضس ٚ ٘ٛآٚضی زض سطاسط ثب٘ه ذٛٞا

ٞبی ٔٛرٛز ضا ثٟجٛز ٚ اثتىبضات رسیسی ضا ثطای  ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ؽطفیتٞبی  سیستٓ٘سُ رسیسی 

ٚ  ٔمیبؼ ایزبز ا٘قغبف لت زض ٕٞٝ رب ٛض تٕبْٚ  وٝ اظ عطیك ٔٛاضز  وٙس ایزبز ٔیپصیطی  پصیطی، سبزٌی، حض

س ضس  :[4] ظیط ٔحمك ذٛٞا

 سبذتبضٞبی ٔقٕبضی اغّی   تفىیه 

 ْسبظز. فعاضٞب ٚ ٔٛاضز فٙی ضا رسا ٔیا ٔقٕبضی چٙس الیٝ وٝ فطایٙسٞب، ٚؽبیف، ٘ط 

 ٜٞبی  ، تطویت1ٞبی ٔتٙٛؿ ضا زاضتٝ ثبضس ای وٝ تٛا٘بیی وبض ثب سیستٓ پّت فطْٚ  پبیٍبٜ زاز

 چٙسٌب٘ٝ ضا رٟت پطتیجب٘ی اظ ٘یبظٞبی ٔرتّف ثب٘ه ٕٔىٗ سبظز.  

 ٗٞب ٚ اثعاضٞبی پیططفٝت ٔسیطیت  پصیطی سیستٓ ثٝ ٔٙؾٛض تمٛیت ا٘قغبف 2ازغبْ ٔٛتٛض لٛا٘ی

 فطآیٙس.

 

 یکپارچِّا در اجزای تاًکذاری  تاًک ّای جْاًی چالص تزیي هْنتخص دٍم: 

ٚضت پیبزٜ ٞبی ثب٘ىساضی  سبظی ٚ یب ٘ٛسبظی سیستٓ ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاضز ٔغطح ضسٜ زض ذػٛظ ضط

ٞبی فٙبٚضی اعالفبت ثسیبض پیچیسٜ است وٝ ضیسه  یىی اظ ثط٘بٔٝارطای ثب٘ىساضی ٔتٕطوع یىپبضچٝ أب 

 یی زاضز.ربیٍعیٙی ٚ ٞعیٙٝ ضىست ثسیبض ثبال

ٙس   ٚ ضٚضٗ یلطاضزاز ٞب ٘مص ٚ پبضأتطٞب ،یارطا یضطوب زلت ثب ا٘تربة ،یلٛ یزاذّ یٞب یتٛإ٘

 ٞستٙس ىپبضچٝی یثب٘ىساض یارطا تیٔٛفم زض یاغّ فٛأُ رّٕٝ اظ كیزل بضیثس پطٜٚغ ٚ طاتییتغ تیطیٔس

[2].  

 ٌطزز:  ضبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔی ،ارطای ثب٘ىساضی یىپبضچٝ اغّی ٞبی  چبِصٞبی ا٘زبْ ٌطفتٝ  ثب ثطضسی

                                                                 
1
 Platform and database agnostic 

2 rules engines: ْ٘ٛیسبٖ اربظٜ اضبفٝ وطزٖ یب تغییط ٔٙغك وست ٚ وبض ضا زض ٔسیطیت فطایٙس وست  افعاضی است وٝ فمظ ٝث ثط٘بٔٝ ٔٛتٛض لٛا٘یٗ ٘ط

 زٞس. ٚ وبض ٔی
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ٜ،  پیبزٜظٔبٖ اظ یه سٛ : ساسی پیادُطَالًی سهاى  رٝ ثٝ ٔقیبضٞبیی چٖٛ ا٘ساظ سبظی ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ثب ٛت

س وطز. اظ سٛی زیٍط  ٛاستٝ ٚ غیطلبثُ وٙتطَ پیچیسٌی ٚ عَٛ فٕط ثب٘ه تغییط ذٛٞا ٔب٘ٙس تغییط تغییطات ٘بذ

ٔسیطاٖ ثب٘ه، تغییط تیٓ پطٚغٜ اضایٝ زٞٙسٜ ٔحػَٛ ٚ یب ٔترػع ازغبْ ثٝ ا٘تمبَ ٘بلع زا٘ص ٚ فسْ ثطضسی 

ٌطزز. ثٙبثطایٗ زض اٗی ضطایظ زض غٛضتی  ٔٙزط ٔیسبظی  تط ضسٖ ظٔبٖ پیبزٜ ثٝ عٛال٘یٔتقبلجب ضٛؿ ٔٙبست ٔٛ

 آغبظ پطٜٚغ اضظیبثی ٘بزضستی اظ ٘تبیذٚ  احطات پطٚغٜ غٛضت ٌیطز، ٕٔىٗ است پطٜٚغ ٔتٛلف ٌطزز وٝ پیص اظ

[5]. 

٘یبظٞبی ٔٛرٛز ضىُ ٌطفتٝٚ   ٞب ثطاسبؼ ٞبی لسیٕی ثب٘ه اغّت سیستٓ: ای ّای پیچیذُ ٍ جشیزُ سیستن

اسٙبز  ایٗ زض حبِی است وٝ. است  ضسٜٚ زض ٞٓ تٙیسٜ چیسٜ یٞب پ ثٙبثطاٗی سبذتبض ٖآ ،ا٘س یب تغییط یبفٝت

ٛز زاضز. ی ا طٜیرعٞبی ا٘فطازی  سیستٓ اضتجبطٔقسٚزی زض ٔٛضز چٍٍٛ٘ی  الظْ است ثبظعطاحی ثسٗی سبٖ ٚر

 .[2] فطآیٙس وست ٚ وبض ٔس٘ؾط لطاض ٌیطز

 سبظی یٝٙ پیبزٜعٞ زاضتٝ ثبضٙس٘یبظ ثٝ ربیٍعیٙی  ٞىبضٞبی ٔتقسزیزض غٛضتی وٝ ضا: تز ضذى ّشیٌِ تیص

س ضس ثیٙی ضسٜ ثیص اظ ٔمساض پیص  .تط ذٛٞا

تحَٛ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ضا ٞب  ثب٘هاغّت  :ّا سیستن کٌٌذُ تلفیق هتخصصیيگزفتي ًقص دست کن 

ی جطزی ٟٔٓ تّمی ٕ٘ ىبضثٝ فٙٛاٖ  ٚ آٖ ضا وٙٙس ثط٘بٔٝ ضٞا  ضٙبسٙس. زض غٛضتی وٝ  ٞبی تىٙیىی ٔی ضٞا

ٞب ٘مص حیبتی  ثٙبثطاٗی ٔترػع ازغبْ سیستٌٓصاضز.  ٞبی لسیٕی احط ٔی ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ثط تٕبٔی سیستٓ

ٛز. ٚ ٟٕٔی زض پیبزٜ س ٕ٘ ٚ  ظٔبٖ ارطاافعایص ٔس ضیسه آٔسیطیت ٘بوبضزض غیط ایٗ غٛضت ثٝ   سبظی ایفب ذٛٞا

 .[5] ٌطزز ثٛزرٝ ٔٙزط ٔی وٕجٛز

ٞبی لسیٕی اغّت زچبض  سیستٓ: ّا آٍری دادُ در هزحلِ جوغ آٍری ضذُ ًاکافی تَدى اطالػات جوغ
ٍبضت فمساٖ ٔستٙسسبظی، زازٜ ٚ  1ٞبی اظ زست ضفتٝ ٚ ترػع ٘بوبفی ٞستٙس. ٘ ، تٕیع وطزٖ، استرطاد

یتجسیُ زازٜ ثعضٌتطٗی ٔٛاـ٘ پیططفت ضا   ٔ زض سیستٓ پیطیٗ ثبیس  پطاوٙسٜ ٞبی ظٔب٘ی وٝ زازٜوٙس.  ایزبز

قیٛة ٚ ٟٔبرطت ٘بزضست، ثط٘بٔٝ پیبزٜ ٔٙتمُ ضٛ٘س، پیچیسٌی چٙس ثطاثط ٔی سبظی ضا اظ ٔسیط  ضٛز. عطاحیٔ 
 .[6]وٙس ذبضد ٔی

. چٙیٗ است 2ٌطا ٚؽیفٝ ذتبضسبٞبی ثعضي اغّت  سبذتبض سبظٔب٘ی ثب٘ه :ّا ساختار ساسهاًی تاًک

ٞب ثبیس  زض ارطای اٗی پطٚغٜ ثب٘هسبذتبضٞبیی ثٝ ٘سضت ثطای ارطای ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ٔٙبست ٞستٙس. 

                                                                 
1 data mapping 

2 Functional Organization Structure  
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ای تغییط زٞٙس. سبذتبض سبظٔب٘ی ٔبتطیسی لٛی ثٟتطٗی ٔسَ ثطای  ٌطا ضٛ٘سٚ  ذٛز ضا ثٝ سبظٔبٖ پطٚغٜ فُٕ

 .[5] ارطای ثب٘ىساضی یىپبضچٝ است

ش پیادُ ٛضت  پیبزٜ :سیاس اًتخاب هٌاسة ٍر ٔطحّٝسبظی ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ٝث ٚز غ چٙس  یب ای ته 

ٖ، طلبثُیغ یٞب ٝٙیٞع اَٚ ضٚش زض ٔقٕٛالً. است ای ٔطحّٝ  است ٔغطح یٙیث صیپ طلبثُیغ طّٕٔٛؼ،یغ رجطا

٘یبظٔٙس ثطضسی  چٙیٗ ا٘تربثی. [6] وٙس یٔ ییٕ٘بذٛز یوبض زٚثبضٜ یٞب ٙٝیٞع یا ٔطحّٝ چٙس ٌصاض زض یِٚ

 فٛأُ ظیط است:

 زستطسی ثٝ تیٓ ٔبٞط  *

 پصیطی زض ٔمبثُ اضظش تحمك ضیسه *

 تٛا٘بیی ارطا *

 .[5]1وٙتطَ ثط سٙس زضذٛاست تغییط *

ٔبً زاض٘س ٗیسٍٙ یضٚوطاسٛث ٚ یازاض یٞب ستٓیس وٝٞبیی  ثب٘ه ذػٛغب ٚ ثعضي یٞب ثب٘ه اوخط  ِعٚ

ا٘تربة ٘بزضست ثٝ تضقیف ثط٘بٔٝ ٚ افعایص ضیسه ارطا  .[6] ضا ارطا وٙٙس یا ٔطحّٝ چٙس ضٚش سیثب

 ٌطزز. ٔٙزط ٔی

ٔط ثٝ ثب٘ه   سبظی زض سیستٓ سفبضضی :ساسی سفارضی ٞبی ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ضطٚضی ٚ حتٕی است. ایٗ ا

ٚ  اضظش افعٚزٜ وٕه ٔی ساف اغّی ثب٘ه  طاسبؼای ث وٙس تب تٕبیعٞبی ٟٔٓ ٚ پبیساض زض ثبظاض ایزبز وٙس ٞا
ٔب ایزبز وٙ ٞب  اضظیبثی ضٛز. ثب٘هثٝ زضستی سبظی ٔٛضز ٘یبظ  ثسیبض ٟٔٓ است وٝ ٔیعٖا سفبضضیاٗی ٘ىٝت س. ا

ی سبظی اضتجٜب ٔی اغّت زض اضظیبثی سفبضضی  ٔ ٚ  ثیص اظ حس اٗی وبض ضا ا٘زبْ   پیچیسٜزٞٙس وٝ سجت  وٙٙس

ىبضٞبی ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ٔی ست ٔ ضٛز. ثٙبثطایٗ ضسٖ ضٞا ضٛز، ثطای اضتمب  طىُ ٔیحفؼ آٖ زض عٛال٘یٔ 
سبظی وٙٙس  ٞب ثبیس تٟٙب ظٔب٘ی سفبضضی زٞس. ثب٘ه ٞبی وّی ٔبِىیت ضا افعایص ٔی وٙس ٚ ٞعیٝٙ ایزبز ٔیٔٛا٘ـ 

ىبضوٝ سٛز ا٘زبْ آٖ اظ پیچیسٌی  اـل  تط ثبضس. ٞب ثیص ٚ احطات ٖآ ثط رسَٚ ظٔب٘یٚ  ٞعیٝٙ ضٞا  ٚ ٟٔٙسسی زض

 .[5] ٌطزز ٔی، ثٝ فّٕىطز ضقیف ٔٙزط ثیص اظ حس

بیٙسٌی ضٛ٘س وٝ زستطسی  :ارتثاط تین پزٍصُ تا تذًِ اصلی تاًک تیٓ ٔسیطیت پطٚغٜ ثبیس تٛسظ فطزی ٕ٘
ٞبی تجسیُ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ثب  ثسیبضی اظ ثط٘بٔٝٞبی ارطایی ثب٘ه زاضز.  ٔستمیٕی ٝث ٞیئت ٔسیطٜٚ  وٕیٝت

ٛز ٕٞبٍٞٙی ٚ ٌصضت چبِص ظٔبٖ ثیٗ فطٚضٙسٜٚ  تیٓ ٔسیطیت پطٚغٜ ثب٘ه  ٞبیی زض ٔیب٘ٝ پطٚغٜ ٝث زِیُ ٘ج

ترػع ازغبْ سیستٓ ٔی ٔٛارٝ ٔی ض ٔسیطیت زٞب ضا اظ عطیك ترػع ذٛز  تٛا٘س ایٗ آضفتٍی ضٛ٘س. یهٔ 
 .[2]ٔٙس ٔیبٖ تٕبْ سٟبٔساضاٖ، وبٞص زٞس تٕبْ ثط٘بٔٝ ٚ تضٕیٗ تسٟیٓ اعالفبت ٘ؾبْ

                                                                                                                                                                                                          
 

1 change request 
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ٔٛرٛز ضا تطریح  پذیزش سیستن جذیذ:هَرد ػذم توایل کارهٌذاى در  وبضٔٙسٖا ثب٘ه فطآیٙسٞبی 
 .[2] ٝ پصیطش رسیستط آٖ تٕبیُ ٘ساض٘سزٞٙس ٚ ٘سجت ث ٔی

تزطثٝ فطٚضٙسٜ زض ٔطبضوت ا٘تمبَ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ٔطبٝث ثسیبض ٟٔٓ  :ًاتَاًی فزٍضٌذُ تزای اًتقال
است. ثٙبثطایٗ ٟٔٓ است وٝ فّٕىطز ٚ تٛا٘بیی فطٚضٙسٜ زض سٙبضیٛٞبی ٔطبثٝ لجّی اظ ِحبػ فّٕی ثٛزٖ ٚ ٘یع 

 .[2]ا٘ساظٜ ٚ پیچیسٌی ٔطبضوت تزعیٝ ٚ تحّیُ ضٛز

ض :ّای هحذٍد گزٍُ پزٍصُ تَاًایی ٜٚ ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ فٚط ٙسٜ ثبیس ثب تزطثٝ ثبضس، ٟٔٓ است وٝ تٕبْ ٌط
طبثٝ ضا اظ ٘ؾط   ٔ ٚ  ٔطتطی تزطٝث ازاٜض پطٜٚغ ٜ، ٔترػع ازغبْ سیستٓ ضٙس بیٙسٌبٖ فٚط پطٚغٜ وٝ ضبُٔ ٕ٘

 . [2]ا٘ساظٜ ٚ پیچیسٌی زاضتٝ ثبضس

ٔترػع ازغبْ سیستٓ ٘مص ٟٕٔی ضا ٝث فٖٙٛا  :ّای هحذٍد هتخصص ادغام سیستن تَاًایی
ٙسی ٘ه ٚ فطٚضٙسٜ ایفب ٔیٔیب٘زی ثب بیس. ثٙبثطایٗ تٛإ٘ ٞب ٚ  ٞبی ٔترػع ازغبْ پطٚغٜ زض ازاضٜ پطٜٚغ ٕ٘

ٕیت ثسیبضی زاضز ثط٘بٔٝ  .[2]ٞبیی ثٝ ایٗ ثعضٌی، ٞا

ٌط حٕبیت وبفی اظ سٛی ٔسیطٖا اضضس ثطای ارطای ثب٘ىساضی  :فقذاى حوایت اس سَی هذیزاى ارضذ ا
ٝ ثبضس، ٞط ٔب٘قی  .[2]سبظی تجسیُ ٌطزز تٛا٘س ثٝ ٔب٘ـ سرتی ثطای ٔٛفمیت پیبزٜ ٔی یىپبضچٝ ٚرٛز ٘ساضت

  در ایزاى یکپارچِتاًکذاری ّای  تخص سَم: چالص

 افٓ ییٞب سبٔب٘ٝ بی سبٔب٘ٝ ٚرٛز است ٔػغّح ثب٘ىساضی یىپبضچٝزض ٔٛضز  وٝ یعیچ آٖ وطٛض زاذُ زض
 ذسٔبت ٔىبٖ، ٚ رب ،ییبیرغطاف یٞب تیٔحسٚز اظ فبضك ثتٛا٘س وٝ است ثب٘ه هی زض طٔتٕطوعیغ بی ٔتٕطوع اظ

ٛضت ثٝ ثب٘ه ثٝ یزستطس وٝ ی٘مبع تٕبْ زض ىسبٖی غٛضت ثٝ ضا ثب٘ه  ٝیاضا زاضز، ٚرٛز یٔزبظ بی یىیعیف غ

 .[6] وٙس

ِٚت ،یذػٛغ ٞبی ثب٘ه زض یوّ عٛض ثٝ  ٝث یثب٘ى ربٔـ سبٔب٘ٝ ٖٛیاتٛٔبس تیٚضق وطٛض یترػػ ٚ یز

 :ثبضس یٔ طیظ لطاض

 طزیٌ یٔ لطاض استفبزٜ ٔٛضز طٔتٕطوعیغ ٚ ٔتٕطوع ٞب ستٓیس اظ یجیتطو.  

 ٘ساضز ٚرٛز ٔتٕطوع ضىُ ثٝ ٔحػٛالت ٚ ذسٔبت وبُٔ پٛضص.  

 ٜضٛز یٔ ٍٟ٘ساضی ٔتٕطوع ضىُ ثٝ ی٘سج عٛض ثٝ ٞب زاز.  

 ٝستی٘ ثطذٛضزاض یٔٙبسج ططفتیپ اظ ٔتٕطوع اضظی ٔحػٛالت تٛسق.  

 ٔب است، زستطؼ زض ضسٜ ٌطزآٚضی ٞبی زازٜ اسبؼ ثطی اعالفبت ٚ یتیطیٔس ٞبی ستٓیس  ا

 . ستی٘ ( Real-time) زضً٘ ثال
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ثٝ عٛض وّی زض سٝ زستٝ ربی  ٞب ثب٘ه زض یىپبضچٝ ثب٘ىساضیسیستٓ ربٔـ  سبظی بزٜیپ یٞب چبِص

طىالت ظیطسبذتی،  ٔی  ٔ ٚ  چبِص ٌیط٘س: ٞب ٚ  چبِصزض ازأٝ ٞب.  ٞبی ثب٘ه ٞبی ٔزطیبٖ ٚ چبِص ٔطىالت

ٝ ثٙس ٔٛرٛز ٞبی آسیت  ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفتٝ است.  عی س

 ّای سیزساختی چالص

 یذبضر افعاضی سرت عاتیتزٟ ٚ افعاضٞب ٘طْ سیذط ٚ یزستطس زضٛاضی (1

 ٞبی سبظٔبٖ ٔتقسز اِعأبت ٚ ٞب بستیس ٝیاضا ٚ یٔقبٔالت ٞبی ٘بٔٝ ٗییآ اظ ی٘بض ٞبی تیٔحسٚز (2

 .ٌطزز یٔ ستٓیس یىپبضچٍی ضفتٗ ٗیث اظ ثبفج ٔساْٚ طاتییتغ افٕبَ وٝ ٘بؽط

ْ ٚرٛز  وطٛض ٘مبط ٕٞٝ زض یٔربثطات پٛضص فسْ (3  ٔربثطاتیٞبی لٛی  ظیطسبذتٚ فس

 طسبذتیظ ضجىٝ تٛسقٝ وٙسی (4

 ّای هجزیاى چالص

ٛز  ٚ یعطاح فسْ (5  افعاضٞبی تٟیٝ ضسٜ ثب  ٘طْ تغبثك فسْ ٚٔتقسز  ثب٘ىساضی یىپبضچٝ افعاض ٘طْٚر

 ثب٘ىساضی یىپبضچٝ   ٞبی سیستٓ یرٟب٘ استب٘ساضزٞبی

 یزاذّ یثب٘ى بتیفّٕ ثب یذبضر افعاضٞبی ٘طْ ا٘غجبق زضٛاضی (6

 ٙٝیظٔ ٗیا زض ٔترػع طٚٞبیی٘ ٍٟ٘ساضی ٚ رصة زضٛاضی (7

 ضٚظی ضجب٘ٝ غٛضت ثٝ یجب٘یپطت ذسٔبت ٘طسٖ ٝیاضا (8

 ٗیبٍ٘یٔ ثبالثٛزٖ ٚ یثب٘ى بتیفّٕ بظی٘ ٔٛضز تیفیو ثب ٔتٙبست یٔربثطات ذسٔبت ٘طسٖ ٝیاضا (9

 یثب٘ى ٞبی سبٔب٘ٝ تیحسبس ثٝ تٛرٝ ثب یطذطاثیتقٕ ظٔبٖ

 اضتجبعبت ٙبٖیاعٕ تیلبثّ ثٛزٖ ٗییپب ٚ ٔربثطات ضطوت سٛی اظ SLA كیزل ٘طسٖ تیضفب (15

 .[7] (ضجىٝ ٘جٛزٖ یاذتػبغ) ٔٛرٛز ای ضجىٝ

تؾبضاتٚ  ٘یبظ شیفسْ پبسرٍٛیی سطیـٚ  ثٖس ٚلفٝ ٝث  (11 سظ ٘فقبٖٚ  ٔطتطیبٖ  ٘ا . ٔزطی اغّیٛت

 وٙس تب ٔطتطیبٖ ذٛزش ضا اظ زست ٘سٞس.  ای تِٛیس ٔی غٛضت رعیطٜ  ٞبیی ضا ثٝ سیستٓزض٘تیزٝ 

رٝ  (12 رٝ ٚ ٛت ، وٙٙس ٕیٞٓ ٘افطاثعاضی ٘ٛیٙی  بٖٔزطیثٝ ٕٞیٗ زِیُ . تحمیك ٚ تٛسقٝ ثٝفسْ ٛت
آٖ ضا اغالح وٙس یب  ضٛز ٔیٚ ٔزطی ٔٛؽف  ٌٛیٙس ٔیثٝ ٔزطی ذٛز ضا ٘یبظ ٞب  ثب٘هیب ٕٞیطٝ 

 .[8]زٛض ٔیزستٛضاتی حبوٕیتی اثالك 
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 ّا تاًک ّای چالص

ٙبذت فسْ اظ ی٘بض ٞبی زضٛاضی (13 ٖ،یٔس ض زض  بٖیٔطتط یتٕبٔ ٚ ثبظضؼ ٚ ٘بؽط ٞبی زستٍبٜ طا

 ٔٛضز ٚسقت ٚ اثقبز پطٚغٜ

ٚ  زازٜ زاضی سبظٔبٖ سبظی ٚ ٍ٘ٝ شذیطٜ فسْ (14 زض سیستٓ ٞب.  ٞبی ٔٛرٛز زض ثب٘ه یبفتٝ اعالفبت

ٛضت وبغصی یب ضٚی فبُیوٝ  زاضز ٚرٛز ٞب زازٜ ٚ اعالفبت اظ یا٘جٛٞ ٞب ثب٘هپیطیٗ  ٞب ٚ  ثٝ غ
ی ٍ٘ٝ  ٞبی زازٜ پبیٍبٜ  ٔ ٛضت رعیطٜ ضٛ٘سوٝ زاضای سبظٔبٖ ٔٙبسجی ٘یستٙس ٚ زاضی ای  ٝث غ

تمبَ اٗی اعالفبت ثب ٔطُى ثسیبضی ٕٞطٜا  ٔی ثبضٙس. زض ظٔبٖ ٟٔبرطت ٝث سیستٓ رسیس ٘ا

س ثٛز  .[6] ذٛٞا

 ٟٔبرطت (ٓیطٔستمیغ ٚ ٓیٔستمی )ٙیث صیپ لبثُ طیغ ٚ یٙیث صیپ لبثُ یٞب ٝٙیٞعضسٖ اظ غبفُ  (15

ٛزٖ ییارطا یٞب ٙٝیٞع اظ یرعئوٝ   .[6] است ربٔـ یٞب سبٔب٘ٝ ٕ٘

ی فسْ ضٙبسبیی ٘یبظٞب اظ سٛی ثب٘ه. ثب٘ه (16 یبظٞبی ذٛز اظ ٔیبٖ ٔحػٛالت  ٞب ٕ٘ تٛا٘ٙس ثطاسبؼ٘ 

تربة وٙٙس. زض ٚالـ ٘یبظ سٙزی زضست زض ثب٘هٔٛرٛز زض  ٞب  ظٔیٙٝ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ زضست ٘ا

ی  ٌیطز. غٛضت ٕ٘

ٞب ٚ فسْ تسّظ  زض زاذُ ثب٘ه ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ٘ساضتٗ ترػع وبفی زض ٔٛضز اثقبز ٔرتّف (17

ی ثطزاضی. تیٓ زض فبظ ثٟطٜ فٝ تٛا٘ٙس ٕٞٝ اثقبز ضا پٛضص زٞٙسٚ  ٔزٕٛ ٞبی فٙبٚضی ٚ اعالفبت ٕ٘

 وبّٔی ٘یستٙس.

سٝت فقّی یب ٘بلع ٚ لسیٕی وبض ٔی ثب٘ه (18 ٓ پٛی ی ٞب ثب چٙس سیستٓ ٟث ٛز ضا  وٙٙس ٕ٘ تٛا٘ٙس وبض ذ

ی ٞبی رسیس ضا ٝث  ٌیطی زض ٔٛضز ثٝ وبضٌیطی سیستٓ ضٛز تػٕیٓ ٔتٛلف وٙٙسٚ  ایٗ أط سجتٔ 

ٓ رسیس سجت  ٗ سیست  ضٛز.  ضىست ٔیتقٛیك ثیٙساظ٘س. اظ عطفی تبذیط زض ٟٔبرطت ٚ ضاٜ ا٘ساذت

ٚالقی ضا پطزاذت وٙٙس.  ثب٘ىساضی یىپبضچٝسیستٓ ربٔـ ٞب حبضط ٘یستٙس ثطای  ثب٘ه (19 ٞعیٙٝ 

 ضٛ٘س أب حبضط ثٝ پطزاذت ٞعیٙٝ ٔتٙبست ٘یستٙس. تط ٔی ٞب ٚاثستٝ ٞب ثٝ سیستٓ ٞطچٙس ثب٘ه

پصیطش ٞبی ٔٛرٛز. ثب٘ه ثب تقساز ضقت ٚ وبضٔٙساٖ ظیبز آٔبزٌی  فبزت وبضثطاٖ ثٝ سیستٓ (25

ٓ رسیس ضا ٘ساض٘س ٚ زض ٚالـ ٔب٘ـ ایزبز سیستٓ  ضٛ٘س. ٞبی رسیس ٔی سیست

ٞب ٔطىالت ٚ زالیُ ٚ سبثمٝ ایزبز ٔطىُ ضٙبسبیی ضسٜ  ٞبی ٔٛرٛز ٚ فقّی ثب٘ه زض سیستٓ (21

ٛز ٔی آیس ٚ ضـف  است. أب زض سیستٓ ٞبی رسیسی ثٝ ٚیػٜ زض اٚایُ وبض ٔطىالت ظیبزی ٝث ٚر

 ثبضس. ٔسیطاٖ ثبیس ثٝ ایٗ أط تٛرٝ وٙٙس ٚ آٖ ضا ثپصیط٘س. ثط ٔطىُ ٕٔىٗ است ظٔبٖ

 گیزی ًتیجِ
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ٞبی  چبِص ٞب زض تٕبٔی وطٛضٞب رعء چبِص وٝ ثطذی اظ ٖآ 22ثب تٛرٝ ثٝ ثطضسی ا٘زبْ ٌطفتٝ ٚ ثب ثیبٖ 

ٚ  ثطذی زیٍط وٝ چبِص سیستٓ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ٔحسٛة ٔی ٟٔٓ ضٛ٘س تطیٗ  ٞبی ذبظ ایطاٖ ٞستٙس، 

ٜ، تقساز  ٔیچبِص ضا  ٓ، ضیسه ثبالی ٔٛفمیت پطٚغ ٚ  ظٔبٖ عٛال٘ی ارطایی وطزٖ سیست تٛاٖ ٞعیٙٝ ثبال

ٞب  ٞب ٚ ضقف ظیطسبذت ٞب ثعضي، فسْ ٘یبظسٙزی ٔٙبست ثب٘ه ٞبی ارطا وٙٙسٜ زض ثب٘ه ٔحسٚز ضطوت

 زا٘ست. 

تربة سیستٓ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ٔطحّٝ  ای وٝ پبسرٍٛی ٘یبظٞبی وستٚ  وبض سبظٔبٖ اضظیبثیٚ  ٘ا ثبضس 
افعاض است. ا٘تربة ٔحػَٛ ٘بٔٙبست ٕٔىٗ است اظ یه سٛ، ثٝ وبض  ثسیبض ٟٕٔی زض فطآیٙس ٟٔٙسسی ٘طْ

ٛز ٚ ثط فطآیٙس وست ٚ وبض تبحیط ٔٙفی ثٍصاضز ٚ اظ سٛی زیٍط، ٝث  ثسیبض پطٞعیٙٝ ای ثطای ثب٘ه تجسُی ض

جطزی ٘بزضست ٔٙزط ٌطزز وٝ احطات ٔٙفی ثسیبضی ثط ثب س ٌصاضت.تػٕیٕبت ضٞا  ٘ه ذٛٞا

یه "ضسٜ است.  سبظی لٛی ٚ آظٔبیص ٞبی پیبزٜ ٞب رٟت تغییط ثٝ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ٘یبظٔٙس ضٚش ثب٘ه

ىبض ثطای ٕٞٝ ٚالـ ٔی "ضٞا جبحج ٔغطح ضسٜ زض ثرص چبِصضٛز.  ثٝ ٘سضت ٔٛحط   ٞب، ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاضز ٚٔ 

زض ازأٝ شوط ٞبی ٔٛرٛز  ٔٙؾٛض ٔمبثّٝ ثب چبِصثٝ  ىپبضچٝی یثب٘ىساض ستٓیس یسبظ بزٜیپ یٞب ٝیضٚ ٗیثٟتط

 ٌطزز. ٔی

جطز، .یاضتزاک راّثزدتذٍیي  ساف ضٞا ٚاحسٞبی ٔتقسزی ٔطثٛط  ٝث سیستٓ زض ٟٔبرطت تیفقبِ حٜٛظ ٚ ٞا

 وٝ ثبیس تٛسظ ٚاحسٞبی زضٌیط ٔب٘ٙس فٙبٚضی اعالفبت، ٚاحس فّٕیبت ٚ.. تسٚیٗ ٌطزز. است

ٟٔٓ ثط٘بٔٝ. ثطای ارطای تٌظین تزًاهِ تطیٗ وبض ٔیعاٖ پیططفت پطٜٚغ است. زض چٙیٗ  ای ٔب٘ٙس ایٗ، 

ٛز، ظیٖب ٞبی ثعضي ٚ ٟٕٔی اٌط عجك ظٔبٖ ثط٘بٔٝ رٝ ٚ ُو پطٜٚغ  ثٙسی ثط٘بٔٝ فُٕ ٘ط ٞبی چطٍٕیطی زض ٛث

س ضس.  ایزبز ذٛٞا

 اعالفبتا٘زبْ ضٛز. ٌطفتٗ ثبیس پبوسبظی زازٜ پیص اظ ٞط السأی . پاکساسی دادُ پیص اس هْاجزت

 ٔطتطی اِٚیٗ ٌبْ اغّی است.  اسبسی ثٝ ٚیػٜ ضٕبضٜ حسبة ٚ اعالفبت

ٙؾٛض .ایجاد ًْاد ػالی سیاستگذاری ٔیبٖ ٘مغٝ ٘ؾطات ٔتفبٚت ٔب٘ٙس ذغٛط وست حىٕیت  ایٗ ٟ٘بز ثٝٔ 

ٚ  فٙبٚضی اعالفبت اٗی ٌطٜٚ ضبُٔ ضٚسبی فّٕیبت، فٙبٚضی اعالفبت،  .ٌطزز ایزبز ٔی ٚ وبض یب فّٕیبت

ثبیس حسالُ ٔبٞی ٚز زفقٝ رّسٝ زاضٝت  ٚ ضٛز ثب٘ىساضی ذطز، ثب٘ىساضی تزبضی ٚ افغبی تسٟیالت تزبضی ٔی

 آٚض ثبضس.   ثبیس ٟ٘بیی ٚ اِعاْ سیبستٍصاض ٟ٘بزایٗ تػٕیٕبت  .ثبضٙس
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ثب٘ه زض ثٝ غٛضت آظٔبیطی ضا  سیستٓ ثب٘ىساضی یىپبضچٝتٛاٖ  ٔی. ّای آسهایطی استفادُ اس ًوًَِ

ٚ  وبض پیص اظ ارطای تٕبْ فیبضٚ ٘مبط ضقف ثٝ ٔٙؾٛض پیسا وطزٖ ٔطىالت  . اٗی الساْوطز ارطاتطی  وٛچه

 . است اغّی

ش هجوَػِگزدآٍری ٍ تذٍیي  ّای هْاجزت تزای  ، اتشارّا ٍ تَاًوٌذیّا ضٌاسی ای اس ٍر

ٛ٘ٝ .ّای هتفاٍت فزم پلت یست وتبثی اظ فطایٙسٞبی زٚیچٝ ثب٘ه  ثٝ فٖٙٛا ٕ٘  ِ ایزبز ضسٜ ثطای چه

ٟٔبرطت، سبذتبضٞبی ٔطوع فطٔب٘سٞی، سبذتبضٞبی اضتجبعبت ٚ سبیط تغییطات وٝ ثطای تسٟیُ ا٘تمبَ سطـی اظ 

ٓ زیٍط ٘یبظ است ٓ ثٝ سیست  ، تسٚیٗ وطز.یه سیست

زٞس تٕبْ ٔٛاضز زض ِیست  . اسٕیت اظ ثب٘ه زٚیچٝ پیطٟٙبز ٔیذّیذًرا یکثارُ اًجام  کارّاّوِ 

ٛض ٔی زض ضا ٞب ذٛاسٝت سٞیس. ثطذی تػ  ٘ ِعأبت سیستٓ رسیس لطاض یست  ا  ِ ٌط تٕبْ ٔٛاضز ضا زض وٙٙس ا

ی ذٛاسٝت تمبَ، تب ٖآ ربیی وٝ ٕٔىٗ است  ٞب ضا  عّت وٙٙس.  تٛا٘ٙس ٖآ ٞب لطاض ٘سٞٙس زیٍط ٕ٘ ثطای اِٚیٗ ٘ا

ٛز ضا ٝث پ فّٕیبت ٛز ذ ٚ  وبض ٔٛر ّت فطْ رسیس ٔٙتُم ٞبی رسیس ضا وبٞص زٞیس. تٟٙب سقی وٙیس وست

بییس. ٕ٘ 

ٝث یىپبضچٝ وٙیس.  ،تب آ٘زب وٝ ٕٔىٗ است فطایٙس ضا ثطای ٔطتطیبٖ. ّای کَچک فزػی ایجاد کٌیذ پزٍُص

 ٝ٘ٛ ِٚی ضٚیىطز پیٕب٘ٝفٙٛاٖ ٕ٘ ای ضا زض تجسیُ سیستٓ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ذٛز ثٝ وبض ٌطفت،  ثب٘ه سیّیىٖٛ 

٘طْ زض زٜٚض ،ٟٔبرطت یه ثرص ؿ ٚا ای پٙذ سبِٝ ثٝ عَٛ ا٘زبٔیس. اظ  ثب  فعاض افغبی ْٚا اضظ ذبضری ضٚط

ٛز ضا ٔٛضز اضظیبثی ٔزسز لطاض   جطز ذ ٔطتطیبٖ فقّی ٚ رسیس آظٔبیص ضس. ثقس اظ استمطاض ٞط ثرص، ثب٘ه ضٞا

ی وٝ ثب٘ه ٖآ ضا ٝث ا٘ساظ ٔطتطی اظ ظٔب٘ زٞس، ٔٛفمیت استمطاضٚ  ٔٛاضزی وٝ ٕٔىٗ است زض ثبظاض یب چطٓ ٔی

ٗ وطزٜ است، تغییط وٙس ٔٛضز ثطضسی ٔی ٞبی فٙٛاٖ فطؼ  زٞس. اغّی تقیی

یستٙس ٚ اِعأبت آٖ .هذیزیت الشاهات کسة ٍ کار اظ اثتسا اٗی  وٙس. ٞب ثب ثبظاض تغییط ٔی وست ٚ وبضٞب ایستب٘ 

وٙس  رسیس ایزبز ٔی ٞبیی وٝ اِعأبت فّٕىطزی یبوست ٚوبض فطؼ ثبیس ٚرٛز زاضتٝ ثبضس وٝ زضذٛاست

سافی وٝ ٔستمیٕب ثٝ ضبذع ثبظثیٙی زٜٚضثسیٙسبٖ ٕٔىٗ است تغییط یبثس.  ٛضت ٌیطز ٚ ٞا ٞبی  ای ثبیس غ

ٚ اذتالالت ثبِمٜٛ وستٚ    تٛا٘س احطات ضىبف ٟٔبضت اغّی ٔبِی ثط٘بٔٝ پیٛ٘س زاض٘س حفؼ ٌطز٘س. ایٗ أط ٔی

  ٞب، تبذیط ا٘تمبَ ٚ وبٞص سٛز حٕبیت وٙس. وبض ضا وبٞص زٞس، زض ٔمبثُ افعایص چطٍٕیط ٞعیٙٝ
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پطٚغٜ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ سط ٔٛفس ٝث ٝث ٘سضت . اس هقذار هَرد ًظز سهاى ٍ ّشیٌِفزاتز رفتي تیٌی  پیص

ضخ  ثیٙی غیطلبثُ پیص حٛازثپیچیسٌی ٕٞیطٝ  ٚ ٞبیی ثٝ اٗی ثعضٌی . چٖٛ زض پطٜٚغضسٙس ٔیاتٕبْ 

 ثٝ ٘سضت ذٛضبیٙس ٞستٙس. وٝ زٞٙس ٔی

فطْ فٙبٚضی  حتی اٌط پّتوبضٔٙساٖ فٙبٚضی اعالفبت ضا تالش وٙیس  .حفظ کارهٌذاى فٌاٍری اطالػات

ٙسییط زازٜ ثبضیس، تاعالفبت ضا تغ وبضثطاٖ ٟ٘بیی استفبزٜ اظ سیستٓ ضا پیص ارطای  وٙیس.ٚ حفؼ  سسبظی ٛإ٘

ٔٛضزسیستٓ رسیس ثطای ٔٛظش وبضثطاٖ ٟ٘بیی زض . ٕٔىٗ ٔٛاضزی زضست وبض ٘ىٙٙس. آضسٕی تٕطٗی وٙٙس

 ٔٛفمیت ٟ٘بیی پطٚغٜ ٟٔٓ است.

ٔب٘ٙس فّٕیبت ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ضا ا٘تمبَ سیستٓ ثطذی . هذیزیت کٌیذٍ دقیق هْاجزت را هَضکافاًِ 

 ازاضٜ ضٛز. ٚ زلیك غٛضت یىٙٛاذتثبیس ثٝ  زا٘ٙس وٝ ٔی ٘ؾبٔی

ٚ  ٝث ٔٙؾٛض ارتٙبة اظ تٟٙب ثطاسبؼ ٘یبظٞب ا٘سبظی  : اِعأبت سفبضضی.ساس حذاقل سفارضی یطز  ٌ زبْ

ٝ پیچیسٌی ثیص اظ حس،  ُ ٍ٘ٝ زاضت  ز.ضٛ حسال

استمطاض سیستٓ ٞبی  پطٜٚغ. ٘یٕی اظ اضکاالت سیستن جذیذتزطزف کزدى سزیغ  آهادگی جْت

فالٜٚ ثط ضٛ٘س.  آظٔبیص ٔی لجُ اظ آغبظ ضسٕی ،ضٛ٘س ثطزاضی ٔی ثٟطٜ ثسٖٚ ذطاثیوٝ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ رسیس 

ٔطىالت ثطذی اظ ثطعطف وطزٖ ثطای وبضوٙبٖ ثبیس ٚ  ثٛزپصیط  ، ا٘قغبفزازبیس ٝث ٞط ٔطىّی سطیـ پبسد ایٗ ث

ٕٙبی ا٘زبْ وبض  .آٔبزٜ ثبضٙس اظ عطیك ضٞا

، افعاض ثب٘ىساضی یىپبضچٝ ٘طْ٘ٛضتٗ زض ذػٛظ ذطیسٖ یب  یطیتػٕیٓ ٌ ظٔبٖ .افشا ًزم خزیذىًَضتي یا 

ٛز ٞب ثبیس اِعأبت وست ٚ وبض ثب٘ه ىبضٞبی اضایٝ ضسٜ ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض زٞٙس. سبیط  ٞبی ٚ لبثّیت ذ ضٞا

ّٛك وّی فٙبٚضی اعالفبت سبظٔبٖ، زض زستطؼ ثٛزٖ ٟٔبضت فٛأُ تػٕیٓ سٔست  سبظ ضبُٔ ث ٞب ٚ تقٟسات ثّٙ

 ضٛز.  ا٘س، ٔی ٞبیی وٝ رسیسا ایزبز ضسٜ ثطای پطتیجب٘ی ٚ حفؼ سیستٓ

َع  ٛفك ضٛز وٝ ازغبْ ثب  . سیستٓ ثب٘ىساضی یىپبضچٝ تٟٙب ظٔب٘ی ٔیّا راّکاریکپارچگی تا تْتزیيً  تٛا٘س ٔ

ٛضت یىپبضچٝ ثبضس. تػٕیٕبت عطاحی ىبضٞب ٝث غ ٘ٛؿ ضٞا اغّی ثبیس ثب زلت، تٕطوع  1 سیستٓ لجّیٚ  ثٟتطٗی 

ٚ  تب آ٘زب وٝ ٕٔىٗ است پطزاظش ٝث غٛ ثط فطاٚا٘ی زازٜ  2ضت ٔستمیٓٞب، احطات ارطا، اتٛٔبسیٖٛ ٌطزش وبض،

                                                                 
1
 design decision 

2 Straight-through processing 
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ىبض ىبض سبزٜ ثبضس،  ثبضس. زض ربیی وٝ تػٕیٕبت عطاحی اظ عطیك ضٞا ٞبی استطاتػیه وٝ ثطاسبؼ ٔقٕبضی ضٞا

ُ ضٛز ىبض ثبیس حسال   .پیچیسٌی ضٞا
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