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 )فارسی( چکیذه

 تدویغ کٌٌذُ ّا، سَییچ پزیشًذُ، ّای تاًکذاسی الکتشًٍیکی ٍخَد داسًذ ًظیش قغؼی صًدیشُ اًدام تشاکٌص دسهطکالتی کِ دس 
ضَد.  هَخة کاّص دستشس پزیشی حس ضذُ اص سَی هطتشی هی ، سَییچ غادسکٌٌذُ ٍ ساهاًِ هتوشکضسَییچ ٍاسظ ضتاب

فی ایي سَء ػولکشد تش حس هطتشی، کاّص دسآهذ پزیشًذگی ٍ افضایص خشاین غادسکٌٌذگی دس تشسسی ٍ ًطاى دادى تاثیش هٌ

کٌٌذ ضاهل  ّایی کِ ػولکشد ًاهٌاسة ػٌاغش ضثکِ تش تاًک تحویل هی ّضیٌِ ایي هقالِ هَسد تشسسی قشاس گشفتِ است.

ٍ ّن فشغت ِ دلیل خغای غادسکٌٌذگی تاًک هلضم تِ پشداخت آى چ ّای اص دست سفتِ پزیشًذگی تاًک  ِ ت ٌیي خشایوی است ک
ِ دس تاصُ صهاًی سِ هاِّ هحاسثِ ضذُ است. تشای ایي  است. دس ایي پژٍّص فشغت ّای اص دست سفتِ پزیشًذگی یک تاًک ًوًَ

ایداد ضذُ الگَ کِ دس ًشم افضاس  تاصساصی ّای گیشی اص تکٌیک ٍ تْشُ 1(1.9.0.3گش) ًثض افضاس  کاس تا استفادُ اص ًشم افضاس تخویي

ّای اص دست سفتِ دس  ّای خاسج اص سشٍیس تاصساصی کشدُ ٍ تشاکٌص ، فشآیٌذ تػادفی تؼذاد تشاکٌص دس ثاًیِ سا دس صهاىاست
آهذُ ّای یک سال ایي تاًک تذست  ّا تا یک تشسسی آهاسی سٍی دادُ حالت پزیشًذگی تخویي صدُ ضذُ اًذ. تَصیغ ًَع تشاکٌص

ّای پزیشًذگی، کل دسآهذ اص دست سفتِ دس ایي  ٍ دس ًْایت عثق هکاًیضم هطخع ضذُ تشای هحاسثِ دسآهذ حاغل اص تشاکٌص

تاصُ صهاًی تذست آهذُ است. خشاین خغای غادسکٌٌذگی تاًک ًوًَِ ًیض دس سٍصّایی کِ خغا تیص اص پٌح دسغذ تَدُ است، 
ّای پزیشًذگی ٍ خغای غادسکٌٌذگی ػالٍُ تش تاثیش هٌفی تش  دست سفتي تشاکٌص ضذُ است کِ اص  هحاسثِ ضذُ ٍ ًطاى دادُ

تا دس ًظش گشفتي ایي ّضیٌِ ٍ تْثَد صیشساخت ّا، کٌذ کِ  ّای قاتل تَخْی سا تِ تاًک تحویل هی حس هطتشیاى تاًک، ّضیٌِ

ّضیٌِ ّا، تا افضایص کیفیت ػالٍُ تش سضایت  ًشم افضاسّا ٍ فشآیٌذّای ػولیاتی ٍ پطتیثاًی تاًک هی تَاًذ ػالٍُ تش کاّص ایي

 هطتشی تِ پایذاسی ضثکِ کوک کٌذ.
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 چکیذه )انگلیسی(

The problems in electronic banking transaction chain such as down times in interface switch 
and inappropriate performance of electronic payment systems of banks leads to significant 

reduction in customers’ perceived availability. The main propose of this study is the 
investigation and demonstration of these malfunctions effects on customer sense and cost of 

banks. The cost of banks consist of two different sources; the first one is the fines that card 
issuer must pay to banking network because of its high error rate and the second one is the 
lost opportunities of card acquire. In this research we calculate the lost opportunities of a 

sample acquire bank in a three month period of time. This calculation estimated by estimating 
software (PulseWare 1.9.0.3) those using pattern reconstruction techniques on electronic 

banking switch data. We reconstruct the stochastic process of number of transactions and 
then estimate the amount of lost opportunities in down times for acquire mode. The 
distribution of different financial transactions achieved through an analytical investigation of 

switch data for a long duration and then calculation of acquire lost income has been done 
according to predefined rules for acquire income. The fines of card issuer are calculated for 

sample bank, in the days that the error rate of card issuer is over than 5%. Thus as a 
conclusion we show that the lost opportunities of a sample bank acquire mode and the fines 
of issuer mode can make a large amount of costs for the sample bank and banking network 

that could be used on order to infrastructure development. 

 

 هقذهه

ضاپشک ٍ تَخَد آهذى ضثکِ پشداخت الکتشًٍیک دس کطَس، اهکاى اًدام  ،ّای هلی ضتاب ّای سَییچ تا گستشش صیشساخت

دس ػولیات تاًکی تشای ّای هختلف فشآّن آهذُ کِ ایي اهش ػالٍُ تسْیل  ػولیات هالی سٍی صیشساخت ایي ضثکِ تیي تاًک

 است. ّای هختلف ضذُ سضذ تاًکذاسی الکتشًٍیک ٍ ایداد استثاط تیي تاًککاستشاى، هَخة 

است کِ ّشکذام تشای اًدام یک  ّش تؼاهل کاستش تا ایي ساهاًِ یک تشاکٌص ًام داسد. ایي ساهاًِ اص اخضای هختلفی تطکیل ضذُ

کِ دس غَستی کِ ّشکذام اص ػل هَاخِ است ای اص اخضای تْن هت کٌٌذ لزا کاستش ایي ضثکِ تا صًدیشُ تشاکٌص، ًقطی سا ایفا هی

ایي اخضا ػولکشد هٌاسة ٍ دس صهاى هغلَب داضتِ تاضٌذ، اص دیذ کاستش ًْایی تشاکٌص دسخَاست ضذُ تا هَفقیت اًدام 
هاًٌذ خَدپشداصّا،  ّای پزیشًذُ تشاکٌص پایاًِ است اخضا ایي صًدیشُ ضاهل ًطاى دادُ ضذُ 1است. ّواًغَس کِ دس تػَیش ضذُ

ُ یا ضشکت فشاّن آٍسًذُ سشٍیس پایاًِ فشٍش، سَییچ ٍاسظ ضتاب یا ّای هذسى،  کاًالّای فشٍش ٍ  پایاًِ سَییچ تاًک پزیشًذ

کاّص صهاى  کاّص تشاکٌص ّای خغا ٍ .است هاًِ هتوشکض تاًک غادسکٌٌذُ کاستسَییچ ضاپشک ٍ ّوچٌیي سَییچ ٍ سا

افضایص دستشس پزیشی حس ضذُ اص دیذ کاستش ًْایی، اص ًْایت هٌدش تِ خاسج اص سشٍیس ساهاًِ پشداخت الکتشًٍیک کِ دس 
  است. ضثکِ تاًکی کطَسخولِ هْوتشیي اّذاف 
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 سنجیزه انجام تزاکنش و هحاسثه خطای حس شذه اس نقطه دیذ کارتز نهایی – 1یزتصو

 

ّای خاسج اص سشٍیس افضایص  ضَد دس ًتیدِ آى صهاى  ّشکذام اص اخضا ایي صًدیشُ اختالالتی دیذُ چِ دس ػولکشد تٌاتشایي چٌاى
ًاسضایتی کاستشاى ضثکِ ٍ داسًذگاى کاست، اص دست سٍد. اثشات هٌفی ایي پذیذُ  ّای ًاهَفق ًیض تاال هی یافتِ ٍ تؼذاد تشاکٌص

ٍ تاال س سفتي فشغت فتي دسغذ خغای غادسکٌٌذگی تشای غادسکٌٌذگاى کاست ٍ هتؼاقة ّای پزیشًذگی تشای پزیشًذگاى کاست 

ّای پزیشًذگی اص دست سفتِ ٍ  دس ایي پژٍّص سؼی ضذُ تا تا هحاسثِ فشغتآى، پشداخت خشاین غادسکٌٌذگی است. لزا 

تشای ضثکِ یت دّی ًاضی اص ایي کیف خشاین غادسکٌٌذگی یک تاًک ًوًَِ، ساتغِ هیاى کیفیت اسایِ خذهات ٍ سَدآٍسی ٍ صیاى
 .اًکی اسایِ ضَدت

 

ػولیاتی  1.9.0.3افضاس  افضاس ًثض ، کِ دس ًشم]1[تا استفادُ اص الگَسیتن اسایِ ضذُ دس ضَد کِ  دس اداهِ ایي هقالِ هالحظِ هی
ٍ ّای خاسج اص سشٍیس دس حالت پزیشًذگی یک تاًک ًوًَِ هحاسثِ ضذُ  ّای اص دست سفتِ دس صهاى تؼذاد تشاکٌص است، ضذُ

ّای یک سال سَییچ تاًک ًوًَِ تذست  ّای اًدام تشاکٌص کِ اص تشسسی دادُ ّا ٍ پایاًِ شاکٌصتتا تَخِ تِ تَصیغ آهاسی ًَع 

 تَاى تِ تخویي هٌاسثی اص هیضاى دسآهذ اص دست سفتِ تشای تاًک ًوًَِ سسیذ.  است ٍ تا تَخِ تِ کاسهضد ّش تشاکٌص هی آهذُ

الغِ ای اص تاسیخچِ هَضَع هَسد تشسسی قشاس گشفتِ است. دس تخص سَم سٍش ٍ هشاحل دس قسوت دٍم ادتیات هَضَع ٍ خ
اًدام تحقیق .... ًحَُ پیادُ ساصی ٍ ًتایح حاغل اص تحقیق دس قسوت چْاسم اسایِ ضذُ است ٍ دس ًْایت دس تخص آخش خوغ 

 تٌذی ًْایی ٍ خالغِ ای اص ًتایح آٍسدُ ضذُ است. 

 

 ادتیات هوضوع

 طالحاتتعاریف و اص

 یکاست یکیالکتشًٍ یّا ػاهل تشاکٌص یّا ّا ٍ کاًال یاًِدٌّذُ تِ پا یسساهاًِ سشٍ: الکتزونیک سوییچ پزداخت 

 آًْا دس غَست لضٍم سا داسد. یدّ یشپشداصش آًْا ٍ هس ی،کاست یّا تشاکٌص یششپز یتساهاًِ قاتل یياست. ا
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 دس  تاًک هشکضی خوَْسی اسالهی ایشاى فشاگیش دس ایشاى است کِ تَسظ ضثکِ الکتشًٍیکی تاًکی یک: شثکه شتاب

ِ پشداخت تاًک تا ّذف ساُ 1381 سال ِ هٌظَس اتػال ضثک ٍ  اًذاصی ٍ ساّثشی سَئیچ هلی ت ِ یکذیگش  ایداد صهیٌِ  دس ًْایتّا ت

اب ػضَیت دس هشکض هضتَس تاتغ هقشسات حاکن تش هشکض ضت تشای اًدام هثادالت تیي تاًکی تِ غَست الکتشًٍیکی ایداد ضذ.

 .]2[است  1381هاُ  خشداد هػَب

 ّای یک تاًک یا هَسسِ غیش اص تاًک ًوًَِ تش سٍی  ّایی کِ کاست تشاکٌص :حالت سزویس دهی پذیزنذه

 .گیشد ّای اًدام تشاکٌص تاًک ًوًَِ غَست هی پایاًِ

 :ّای فشٍش،  پایاًِّای یک تاًک ٍ یا هَسسِ تش سٍی  تشاکٌص ّایی کِ تا کاست حالت سزویس دهی صادرکننذه

 ضَد. ّای دیگش اًدام هی ّای سَییچ تاًک خَدپشداصّای یا سایش دسگاُ

 :افت سفت دس صهاى قغؼی  ّایی کِ تا تَخِ تِ الگَی کسة ٍ کاس تاًک اًتظاس هی تشاکٌص تزاکنش اس دست رفته ٍ

 اًذ. پزیشفتٌذ ٍلی دس ساهاًِ سَییچ ثثت ًطذُ تاس تایذ غَست هی

 :هدوَع دسغذ خغای سَییچ )صهاًی تواهی ػَاهل صًدیشُ اًدام تشاکٌص دس حال سشٍیس دّی  خطای حس شذه

چ دچاس ّیسَییچ غادسکٌٌذُ ٍ ضثکِ تاًکی تشاکٌص ّایی کِ اگش تاضٌذ( ػالٍُ تش دسغذ خغای تخویٌی )دسغذ خغای 

 .(ضذ ثثت هی سَییچ تاًک غادسکٌٌذُهطکلی ًثَد تایذ دس 

 

 روش تحقیق

کاٍی  ّای سَییچ یک تاًک ًوًَِ دس تاصُ صهاًی یک سال هَسد اسصیاتی قشاس گشفتِ ٍ دس یک فشآیٌذ دادُ دس ایي پژٍّص دادُ

. تا ایي اعالػات احتوال ٍقَع ُ استدس حالت پزیشًذگی تاًک ًوًَِ تذست آهذّای اًدام تشاکٌص  تَصیغ ًَع تشاکٌص ٍ پایاًِ

هطخع خَاّذ تَد ٍ تا تخویي تؼذاد تشاکٌص اص دست سفتِ دس ساػات قغؼی ٍ ّای هختلف  ّا سٍی پایاًِ ّشکذام اص تشاکٌص

ٍسد سا تخویي صد. دس هَسد خشاین آّا تذست  تَاًست اص ایي تشاکٌص تَاى دسآهذ کاسهضدّایی کِ تاًک هی افت تاس، هی
گی ًیض تا تخویي تؼذاد تشاکٌص اص دست سفتِ دس حالت غادسکٌٌذگی تاًک ٍ دسغذ خغای هطاّذُ ضذُ اص ًقغِ غادسکٌٌذ

هغاتق تا قَاًیي هَخَد دس هَسد هیضاى ضذُ اص دیذ کاستش ضثکِ تاًکی سا سٌدیذ ٍ  تَاى دسغذ خغای حس دیذ سَییچ تاًک هی

ّای پزیشًذگی اص  هشاحل تخویي فشغتسًٍذًوای  2دس تػَیش .ضَد تِ اسصیاتی هٌاسثی سسیذ خشایوی کِ ضاهل تاًک هی
 سفتِ ٍ خشاین غادسکٌٌذگی دست
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 رفته و جزاین صادرکننذگی های پذیزنذگی اس دست رونذنوای هزاحل تخوین فزصت. 2تصویز

 

 های اس دست رفته پذیزنذگی تزای یک روس نوونه روش هحاسثه فزصت

 ت رفتههحاسثه تعذاد تزاکنش اس دس

افضاس  کٌین. ایي کاس دس ًشم ّای اص دست سفتِ، تؼذاد تشاکٌص اص دست سفتِ سا دس یک سٍص هحاسثِ هی تشای هحاسثِ فشغت
PulseWare1.9.0.3 عَسی کِ اتتذا ضکل هَج هتَسظ تخویٌی  گیشد. تِ ّای تاصضٌاسی الگَ غَست هی تا استفادُ اص سٍش

ِ سَییچ تا قغؼی  لحظاتیٍ دس  ]1[آیذ  تذست هیٍ تا ی سایش سٍصّا اص سٍی الگَیا ّواى الگَی کسة ٍ کاس  هَاخِ یا افت تاس ک

سا تِ ػٌَاى تؼذاد تشاکٌطی کِ سَییچ اص دست دادُ است، دس ًظش  TPS1تَدُ است، اختالف هَج تخویٌی تا هقذاس ٍاقؼی 

ِ یک حذس آهاسی هی تسیاس ًضدیک است صیشا است کِ تِ ٍاقؼیت  گیشین. الثتِ سٍضي است کِ ایي هقذاس تشاکٌص اص دست سفت
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الگَی کسة ٍ کاس تذست آهذُ تشآیٌذی اص سفتاس هطتشیاى تاًک ًوًَِ است کِ دس ایام تشای سٍصّای هختلف ّفتِ ٍ ایام 

 تؼغیل ٍ غیشتؼغیل، الگَّای هطاتْی داسد.

ِ ػٌَاى یک سٍص ًوًَِ 31/04/1392دس اداهِ سٍص   کِ دس آى حالت پزیشًذگی تاًک تا  تاًک ًوًَِ اص فؼالیت ساهاًِ کاست سا ت

تاًک ًوًَِ سا دس حالت پزیشًذگی تشای ایي سٍص  TPSًوَداس  3تػَیش هَسد تشسسی قشاس خَاّین داد.ّایی ّوشاُ تَدُ سا  قغؼی

 دّذ.  هی  ًطاى

 

 31/04/1392تانک نوونه در حالت پذیزنذگی در روس  TPS. نوودار 3تصویز

 

الی  20:21:51ثاًیِ( ٍ ساػت  25دقیقِ ٍ  104) 19:58:27الی  18:31:44ّای پزیشًذگی اص ساػت  دس ایي سٍص تشاکٌص

عَس کِ دس  ّواى است. تا هستغیل قشهض سًگ هطخع ضذُ 2اًذ کِ دس تػَیش ثاًیِ( اص دست سفتِ 51یقِ ٍ دق 16) 20:38:42

ّای اص   صهاًی تا هَج تخویٌی اختالف داسد ٍ ایي اختالف تِ ػٌَاى تشاکٌصدس ایي تاصُ  TPSضَد، هیضاى  هطاّذُ هی 2تػَیش

تشاکٌص دس ثاًیِ است ٍ دس ًتیدِ  11/10ضَد. دس ایي تاصُ هیضاى هَج تخویٌی تغَس هتَسظ  دس ًظش گشفتِ هیسفتِ  دست
 تشاکٌص دس ایي هذت اص دست سفتِ است. 528,73

 تزاکنش و نوع تزاکنش ها ته تفکیک پایانه انجام توسیع تزاکنش

ّای اًدام آى، یک کاس آهاسی تش سٍی دادُ ثثت ضذُ  ّای هختلف ٍ پایاًِ تشای داضتي تػَیشی ٍاقؼی اص تَصیغ احتوال تشاکٌص

ّایی کِ دس لحظات قغؼی ٍ  ّای اًدام تشاکٌص ٍ ًَع تشاکٌص دس سَییچ تاًک ًوًَِ غَست پزیشفت تا سْن ّشکذام اص پایاًِ

 ثثت ًشسیذًذ، هطخع ضَد.َییچ تِ افت تاس دس س
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ّا  دّذ دس سایش هاُ ّا ًطاى هی است. تشسسی ضذُ  ّای پزیشًذگی تاًک ًوًَِ دس یک هاُ ًطاى دادُ تَصیغ تشاکٌص 4دس تػَیش

دسغذ( دس پایاًِ  98ّای پزیشًذگی )تیص اص  کٌذ ٍ اکثش تشاکٌص ًیض سفتاس هطتشیاى ضثکِ تاًکی اص ّویي اگَ پیشٍی هی

  ضَد. هی شداص اًدامخَدپ

 

 

های پذیزنذگی تانک نوونه ته تفکیک پایانه انجام تزاکنش در تاسه سهانی یک هاه نوودار توسیع تزاکنش . 4تصویز  

 

ِ خَدپشداص دس دسآهذ پزیشًذگی تاًک ّای  تَاًذ فشغت ّا دس کاًال خَدپشداص هی کٌذ ٍ قغؼی ّا ًقص هْوی ایفا هی تٌاتشایي پایاً

ِ خَدپشداص  ًوَداس تَصیغ تشاکٌص 5تشی سا اص تاًک تگیشد. دس تػَیش پزیشًذگی تیص ّای هختلف دس حالت پزیشًذگی سا سٍی پایاً

 دّذ. ًطاى هی تاًک ًوًَِ

 

در تاسه سهانی یک هاه استز روی پایانه خودپزدهای پذیزنذگی تانک نوونه  . نوودار توسیع تزاکنش5تصویز  
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ِ تش سٍی پایاًِ فشٍش دس یک هاُ سا ًطاى هی ٌصتَصیغ تشاک 6دس تػَیش ّای  دّذ. تقشیثا توام تشاکٌص ّای پزیشًذگی تاًک ًوًَ

ًیض تِ تشتیة تَصیغ  9شٍ تػَی 8، تػَیش7شگیشی اختػاظ داسد. دس تػَی هاًذُّای خشیذ ٍ  پایاًِ فشٍش تِ تشاکٌص

است. دسآهذ ّش کذام اص ایي  آٍسدُ ضذُ ّای ضؼة، تلفي ثاتت ٍ ایٌتشًت ًِ سٍی دسگاُیشًذگی تاًک ًوَّای پز تشاکٌص

ّای هختلف اًدام  ّا سٍی پایاًِ ّا تشای تاًک پزیشًذُ کاست هتفاٍت تَدُ ٍ لزا تا دس اختیاس داضتي تَصیغ ایي تشاکٌص تشاکٌص

 ص دست سفتِ داضت.تشی اص هیضاى دسآهذ ا تَاى تخویي دقیق تشاکٌص هی

 

های پذیزنذگی تانک نوونه تز روی پایانه فزوش در تاسه سهانی یک هاه . نوودار توسیع تزاکنش6تصویز  
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هاه های پذیزنذگی تانک نوونه تز روی پایانه شعة در تاسه سهانی یک . نوودار توسیع تزاکنش7تصویز  

 

 

در تاسه سهانی یک هاه تز روی پایانه اینتزنتیهای پذیزنذگی تانک نوونه  . نوودار توسیع تزاکنش8تصویز  

 

 

 

اههای پذیزنذگی تانک نوونه تز روی پایانه تلفن ثاتت در تاسه سهانی یک ه . نوودار توسیع تزاکنش9تصویز  
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 هحاسثه درآهذ اس دست رفته

ّای اص دست سفتِ ًذاسین،  ٍ اعالػی دس هَسد تشاکٌصکٌص تِ ًَع آى تشاکٌص ٍاتستِ است اص آًدایی کِ دسآهذ حاغل اص ّش تشا

ص ّای اص دست سفتِ ًیض ا ضَد کِ تشاکٌص تیٌی هی عَس آهاسی پیص تؼییي ضذُ ٍ تِ یک هاُّای هختلف دس  اتتذا تَصیغ تشاکٌص

 کٌٌذ. ّویي تَصیغ پیشٍی هی

تِ تفکیک پایاًِ اًدام کاسهضد ّش تشاکٌص کِ  1ّای اص دست سفتِ، هغاتق خذٍل پس اص هطخع ضذى تؼذاد اًتظاسی تشاکٌص

ِ کشد. تِ ػٌَاى هثال تشای  هی دّذ، تشاکٌص سا ًطاى هی ِ سا هحاسث تشاکٌص اص دست  528,73تَاى دسآهذ اًتظاسی اص دست سفت

 ضَد: دسآهذ اًتظاسی اص دست سفتِ تِ غَست صیش هحاسثِ هی 31/04/1392اسیخ سفتِ دس ت

 نوع پایانه )شناسه پایانه( نوع تزاکنش )شناسه تزاکنش( سهن تانک پذیزنذه )ریال(

دسغذ اص کل هثلغ 1/1 (01تشداضت ًقذی )   

(2خَدپشداص )  
(31گیشی ) هاًذُ 500  

7500تا  3500اص  تقال ٍخِ )  (40ًا  

(17پشداخت قثض ) 1500  

(31گیشی ) هاًذُ 706  

(14پایاًِ فشٍش ) (0ّا ) خشیذ سایش کاست 706   

(17پشداخت قثض ) 1000  

(01تشداضت ًقذی ) 8500  

 پایاًِ ضؼة )03(
(31گیشی ) هاًذُ 1500  

31500تا  3500اص  تقال ٍخِ )  (40ًا  

(17پشداخت قثض ) 1500  

(31گیشی ) هاًذُ 706  

(59ایٌتشًتی ) پایاًِ  
7500تا  3500اص  تقال ٍخِ )  (40ًا  

(0ّا ) خشیذ سایش کاست 706  

(17پشداخت قثض ) 750  

(31گیشی ) هاًذُ 706  
(07پایاًِ تلفي ثاتت )  

(17پشداخت قثض ) 750  

. کارهشد هز تزاکنش ته تفکیک پایانه انجام تزاکنش1جذول  
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 جزیوه خطای صادرکننذگی تانک نوونه

دسغذ خغای کٌین. اتتذا  خشاین تخویٌی تشای خغای غادسکٌٌذگی تاًک ًوًَِ سا تیاى هی ًحَُ هحاسثِ ایي تخص دس 

ّایی کِ سٍی  تخویٌی اص خغایی است کِ داسًذگاى کاست تاًک ًوًَِ دس تشاکٌص ٍسین کِآ سا تذست هیغادسکٌٌذگی تخویٌی 

کٌٌذ. ٍ دس اداهِ تا دس ًظش گشفتي قَاًیي هَخَد تشای خشیوِ  حس هی ِاص پطت ضثکدٌّذ،  ّا اًدام هی ّای سایش تاًک پایاًِ
 خغای غادسکٌٌذگی،

گش ایي ًشم  ٍ تَاتغ تخویي PulsWare 1.9.0.3تا استفادُ اص ًشم افضاس تخویٌی تشای هحاسثِ دسغذ خغای غادسکٌٌذگی 

ّای خاسج اص  َ، تؼذاد تشاکٌص اص دست سفتِ دس صهاىّای تاصضٌاسی الگ گیشی اص سٍش افضاس، اص الگَّای آهاسی هَخَد ٍ تا تْشُ

 ( قاتل حػَل خَاّذ تَد.1خغای غادسکٌٌذگی تاًک اص ساتغِ )سشٍیس هحاسثِ ضذُ ٍ سپس دسغذ 

 
% الی 5ًیض تذیي غَست است کِ تشای سٍصّایی کِ دسغذ خغا تیي  هغالؼًِحَُ هحاسثِ خشیوِ خغای غادسکٌٌذگی دس ایي 

 000,1% تِ اصای ّش تشاکٌص، هثلغ 15% الی 10سیال ٍ تِ اصای دسغذ خغا تیي  500ّش تشاکٌص هثلغ  % تاضذ، تِ اصای10

 سیال خشیوِ هحاسثِ خَاّذ ضذ. 500,1%، تشای ّش تشاکٌص 15سیال ٍ  دس ًْایت تِ اصای دسغذ خغای تاالتش اص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
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 ها و نتایج یافته

 :1392هاه تیزدر  نوونهت رفته پذیزنذگی تانک های اس دس نتایج تذست آهذه اس فزصت 

 تاریخ تعذاد تزاکنش تخوینی اس دست رفته درآهذ تخوینی اس دست رفته )ریال(

545,879,5 036,1 06/04/1392  

81,621,258 382,14 07/04/1392  

1,066,945 188 08/04/1392  

2,349,548 414 15/04/1392  

425,643 75 18/04/1392  

79,612,224 14,028 19/04/1392  

81,825,566 418,14 20/04/1392  

502,318,68 12,038 21/04/1392  

371,886,102 18,129 22/04/1392  

913,325,91 16,092 24/04/1392  

95,236,151 16,781 25/04/1392  

86,802,749 15,295 26/04/1392  

111,007,635 19,560 27/04/1392  

97,506,246 17,181 28/04/1392  

79,549,796 14,017 29/04/1392  

112,920,190 19,897 30/04/1392  

417,288,822 73,528 31/04/1392  

 هجووع 059,267 1,515,623,104
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 تاریخ خودپزداس پایانه فزوش پایانه اینتزنتی پایانه تلفن ثاتت پایانه شعة

156 575,3 980,4 634 199,870,5 06/04/1392  

167,2 630,49 145,69 805,8 508,491,81 07/04/1392  

28 648 903 115 248,065,1 08/04/1392  

62 428,1 990,1 253 813,345,2 15/04/1392  

11 258 360 45 966,424 18/04/1392  

113,2 408,48 443,67 589,8 668,485,79 19/04/1392  

172,2 754,49 318,69 827,8 492,695,81 20/04/1392  

813,1 541,41 876,57 370,7 899,209,68 21/04/1392  

731,2 560,62 160,87 099,11 817,722,102 22/04/1392  

424,2 531,55 367,77 852,9 736,180,91 24/04/1392  

528,2 909,57 679,80 274,10 758,084,95 25/04/1392  

304,2 781,52 535,73 364,9 762,664,86 26/04/1392  

947,2 499,67 040,94 976,11 171,831,110 27/04/1392  

588,2 289,59 602,82 519,10 245,351,97 28/04/1392  

112,2 370,48 391,67 582,8 339,423,79 29/04/1392  

998,2 662,68 660,95 182,12 685,740,112 30/04/1392  

079,11 736,253 508,353 019,45 478,625,416 31/04/1392  

 هجووع 790,213,513,1 514,163 968,283,1 588,921 242,40
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.... 

 

 

الصم تِ رکش است کِ دسغذ خغای تخویٌی هحاسثِ ضذُ تشای حالت غادسکٌٌذگی تاًک ًوًَِ اص خغایی کِ اص سَی 

دٌّذ.(  ٌص، دٍتاسُ تشاکٌص سا اًدام هی% هطتشیاى، ٌّگام تشٍص خغا دس تشاک70ضَد، کوتش است )تقشیثا  پزیشًذگاى هطاّذُ هی

 تَاًذ تیص اص ایي هقادیش هحاسثِ ضذُ ّن تاضذ. ٍاقؼی هی  تٌاتشایي هیضاى خشیوِ

 

 جوع تنذی

ای کِ افضایص سغح کیفیت  ی ٍ سَدآٍسی تاًکذاسی الکتشًٍیک ساتغِ هستقین تشقشاس است تِ گًَِدّ تیي کیفیت دس سشٍیس

تش ٍ هواًؼت اص هْاخشت هطتشیاى فؼلی خَاّذ ضذ ٍ تِ ػثاستی  تاػث خزب هطتشیاى تیص دس خذهات تاًکذاسی الکتشًٍیک

ّا دس ضثکِ تاًکذاسی الکتشًٍیک است. دس ایي پژٍّص اص ساتغِ تیي  سغح کیفیت خذهات اسایِ ضذُ هضیت سقاتتی تاًک
است. ایي ساتغِ اص دٍ  اًکی تیاى ضذُسَدآٍسی دس تاًکذاسی الکتشًٍیک ٍ سغح کیفی خذهات اسایِ ضذُ تِ کاستشاى ضثکِ ت

ٍ خشاین غادسکٌٌذگی آى هٌظش دسآهذّای پزیشًذگی تاًک است. کیفیت پاییي دس حالت پزیشًذگی  ّا هَسد اسصیاتی قشاس گشفتِ ّا 

ِ آى فشغت ّایی هی ّای هختلف سثة تشٍص هطکالت ٍ قغؼی دس کاًال ِ دس ًتید  ّای صیادی دس پزیشًذگی تاًک اص دست ضَد ک
سفت اًدام ضًَذ ػالٍُ تش ایٌکِ اص دیذ تاًک ًَػی  ّایی کِ دس ساػات قغؼی ٍ اختالل پزیشًذگی اًتظاس هی سٍد. تشاکٌص هی

ّای  فشغت اص دست سفتِ تشای کسة دسآهذ است، ًَػی تْذیذ دس خْت تی اػتوادی کاستشاى تِ اًدام تشاکٌص هَفق اص دسگاُ
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ّای ًاهَفق  تاال سفتي تؼذاد تشاکٌصّا ٍ اختالالت دس حالت غادسکٌٌذگی ًیض تاػث  قغؼیضًَذ.  تاًک پزیشًذُ ًیض تلقی هی

ضذُ کِ ایي اهش ػالٍُ تش ایداد ًاسضایتی دس داسًذگاى کاست تاًک غادسکٌٌذُ هَخة تاال سفتي دسغذ خغای غادسکٌٌذگی اص 
دى سغح کیفیت دس خذهات تاًکذاسی ضَد. لزا تاال تش دیذ سَییچ ضتاب ٍ دس پی آى خشیوِ اص سَی تاًک هشکضی هی

تِ ّوشاُ خَاّذ تاًک  تشای تشی تش ٍ خشاین غادسکٌٌذگی کن الکتشًٍیک اسایِ ضذُ، دس هشحلِ ًخست دسآهذ پزیشًذگی تیص

تش ٍ دس ًْایت افضایص دسآهذّای  دس هشاحل تؼذی تا افضایص سغح سضایتوٌذی هطتشیاى تاػث خزب هطتشیاى تیص ٍ داضت

  .تاًک خَاّذ ضذ

 هناتع

 


