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 سبل اًتْبی
تؼذاد خَدپشداصّبی  

 ضجکِ ثبًکی

هدوَع هجبلغ کلیِ تشاکٌص ّبی غَست 
گشفتِ ثش سٍی خَدپشداصّبی کطَس دس عی 

#هیلیبسد سیبل$سبل   

هتَسظ هجلغ تشاکٌص ّبی غَست گشفتِ  
 ثش سٍی یک دستگبُ خَدپشداص 

#هیلیبسد سیبل$دس عی سبل   

85 7468 77386.5 10.36 

86 9917 159709.8 16.10 

87 12959 283710.5 21.89 

88 17133 564636.4 32.96 

89 20623 510537.5 24.76 

90 26626 2442804.4 91.75 

91 30173 4923665.2 163.18 

 . سبلْبست دستگبّْبی خَدپشداص اًدبم تشاکٌص ّبی هختلف هبلی سا ثشای توبهی الطبس هشدم تسْیل ًوَدُ اًذ
ُ ّب دس هیبى هشدم ٍ ثبًک ّب ّوِ سبلِ سٍ ثِ افضایص است  :هحجَثیت ایي دستگب



 لسٍم هدیریت ًقدیٌگی خَدپردازّا
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ثشسسی ّب ًطبى داد؛ حذٍد یک سَم اص هجبلغ تشاکٌطْبی غَست گشفتِ ثش سٍی دستگبُ ّبی خَدپشداص، هشثَط ثِ دسیبفت ٍخِ ًمذ 
 .هی ثبضذ

 : 1391لزا، هی تَاى گفت؛ دس کطَسهبى دس سبل 

 .  هیلیبسد سیبل تشاکٌص خشٍج ٍخِ ًمذ غَست گشفتِ است 50ثش سٍی ّش دستگبُ خَدپشداص ثِ عَس هیبًگیي ثیص اص 
 

 

ِ ثش پَل سسبًی ثِ خَدپشداصّب سا، چٌذیي ّضاس ثبس تکشاس هی کٌذ  !ٍ ایي یؼٌی؛ ّش ثبًک دس عی ّش سبل، ػولیبت صهبى ثش ٍ ّضیٌ

 ! لزا، الصم است ثشای کبّص تؼذاد دفؼبت ایي ػولیبت تذاثیشی اًذیطیذُ ضَد

ِ ی هیضاى تأهیي ًمذیٌگی خَدپشداصّب دس ّش ثبس پَل سسبًی؟  !اهب چگًَِ؟ ثب افضایص افسبسگسیخت

 

 (اداهِ)لسٍم هدیریت ًقدیٌگی خَدپردازّا 
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 .کٌیذ فشؼ سا 91 سبل دس خَدپشداصّب ػولکشد هیبًگیي هؼبدل ػولکشدی ثب خَدپشداصی

ِ ی ّضیٌِ کٌیذ فشؼ ّوچٌیي  .است دسغذ 25 سشهبیِ، سبالً

اٍل سٌبسیَی:   

 .هی ضَد هػشف سٍص دٍ ایي عی دس ًشهبل غَست ثِ خضاًِ هَخَدی کل ضذُ، پَل سسبًی هیبى دس سٍص یک خَدپشداص 

دٍم سٌبسیَی:  

 .هی ضَد هػشف ّفتِ دٍ ایي عی دس ًشهبل غَست ثِ خضاًِ هَخَدی کل ضذُ، پَل سسبًی  هیبى دس ّفتِ یک خَدپشداص

ٌِثب است هؼبدل اٍل سٌبسیَی دس خَدپشداص ایي اصای ثِ سبالًِ سشهبیِ ّضی: 

  50،000،000،000 % #1/365$ % 0.25 ≈ 34،250،000 سیبل

ٌِثب است هؼبدل دٍم سٌبسیَی دس خَدپشداص ایي اصای ثِ سبالًِ سشهبیِ ّضی: 

  50،000،000،000 % #7/365$ % 0.25 ≈ 239،730،000 سیبل

 

 



 (اداهِ)لسٍم هدیریت ًقدیٌگی خَدپردازّا 
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ِ ی سشهبیِ ثِ اصای ّش خَدپشداص   .هیلیَى سیبل اص سٌبسیَی اٍل ثیطتش است 200دٍم، ثیص اص دس سٌبسیَی ّضیٌ
 

 خَدپشداص فشؼ ًوبییذپبًػذ دستگبُ حبل ثبًکی ثب.... 
 

ِ ی        پَل سسبًی هی تَاًذ؛ هیضاى تأهیي ًمذیٌگی خَدپشداصّب دس ّش ثبس افضایص افسبسگسیخت

ِ ی  ػذم هذیشیت ثِ ثبًک تحویل ًوبیذ 100سبالًِ ثیص اص   !هیلیبسد سیبل ّضیٌ
 

 لزا هذیشیت ًمذیٌگی خَدپشداصّب، اهشی الصم ثَدُ، ٍ دس ایي ساستب هی ثبیست؛

ِ ای طراحی هدلی تْیٌِ،  ِ ّای عولیاتی ٍ سرهای  شَدترای کویٌِ ًوَدى هجوَع ّسیٌ

 هَضَعادتیات 
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 (  1997)ّارٍی ٍ  ّوکاراى 

 ثشسسی سًٍذ تغییشات تمبضب دس خَدپشداصّب  :  هَضَع

 سگشسیَى اص استفبدُ ثب  تمبضی کلی پیص ثیٌی هٌظَس ثِ هذلی عشاحی :ًتیجِ

 

 

 (2007) ّوکاراى ٍ سیوَتَس

 خَدپشداصّب اص ًمذ ٍخِ سٍصاًِ خشٍج ثیٌیپیص :هَضَع

 ػػجی ّبیسیستن اص استفبدُ ثب هذلی عشاحی :ًتیجِ

 ّبیثبصُ دس پَل خشٍج سًٍذ ثشآٍسد هٌظَس ثِ هػٌَػی 

 .آیٌذُ دس صهبًی 

 

 



 هَضَعادتیات 
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 (2010) ّوکاراى ٍ آرهٌیس

ِ ای خَدپشداصّبی ًمذیٌگی هذیشیت :هَضَع  ضؼج

ِ ای خَدپشداصّبی دس ًمذیٌگی کوجَد اص خلَگیشی هٌظَس ثِ هذلی عشاحی :ًتیجِ  طًتیک الگَسیتن اص استفبدُ ثب ضؼج

 

 
 (2012)کَردل ٍ سپاستیٌَا 

 ثشایّبی حول ٍ ًمل  ثشسسی ّضیٌِ:  هَضَع

 پَل سسبًی ثِ خَدپشداصّبی خبسج اص ضؼجِ 

ِ ّبی کبّص هٌظَس ثِ هذلی عشاحی :ًتیجِ  ّضیٌ

 طًتیک الگَسیتن استفبدُ ثب خَدپشداصّب ثِ پَل سسبًی 

 

 هَضَع تحقیق

 

 :  هَضَع

 هذل سبصی ثشای هذیشیت ًمذیٌگی تؼذادی اص خَدپشداصّبی ثبًک آیٌذُ

 :  جاهعِ آهاری

ِ ای ٍ  94دستگبُ خَدپشداص ثبًک آیٌذُ، هطتول ثش 164 دستگبُ خَدپشداص خبسج اص ضؼجِ، کِ  70دستگبُ خَدپشداص ضؼج
 .ّوگی ثِ ضیَُ ی تػبدفی اًتخبة ضذُ اًذ

ُ ّا  :  داد

ِ ی ٍخِ ًمذ اص ّش یک اص خَدپشداصّبی هٌتخت، دس دٍسُ ای   89اص اثتذای سبل $هبِّ  22سَاثك هیضاى خشٍج سٍصاً

 #90تب پبیبى دیوبُ سبل  

 : رٍش تحقیق

ِ ّبی ًوَدى کویٌِ ثشای هذلی ثِ دستیبثی هٌظَس ثِ طًتیک الگَسیتن اص استفبدُ  خَدپشداصّب ًمذیٌگی تأهیي ّضیٌ
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 تحقیقرٍش 

 .  دس ایي تحمیك، اص هذل الگَسیتن طًتیک ثشای تؼشیف استشاتظی تأهیي ًمذیٌگی خَدپشداصّب استفبدُ ضذُ است

تطشیح هذل: 

  سٍص ٍ ّفتِ آخش تؼغیل سٍص ػبدی، سٍص تفبٍت هجٌبی ثش هتفبٍت، استشاتظیِ سِ تؼشیف تبسیخی، ّبیدادُ تحلیل  اص پس -1
  ثب هشتجظ همبدیش ٍ ،Li  ثب سا ّب استشاتظی ایي .ضذ دادُ تطخػیع هٌبست خَدپشداصّب ًمذیٌگی تأهیي ثشای سسوی، تؼغیل

        :دّینهی ًطبى a، b ٍ c ثب تشتیت ثِ سا آًْب
 

ّش دستگبُ دس اثتذای ثبصُ  هَسد ثشسسی سا، ثشاثش ثب هتَسظ ثشداضت ًمذی سٍصاًِ  # ًمذیٌگی ساکذ$هَخَدی ثذٍى استفبدُ  -2
 .ی هَسد ثشسسی، فشؼ ًوَدیناص آى دستگبُ دس عی دٍسُ

 

 ثش هجتٌی ًمذیٌگی تدذیذ هجلغ یاضبفِ ثِ لجل سٍص دس ساکذ ًمذیٌگی سغح اص است ػجبست سٍص، ّش دس هَخَدی سغح -3
 دادُ ّبی عجك سٍص آى دس خَدپشداص آى اص گشفتِ غَست ًمذی ثشداضت هٌْبی ثشسسی، هَسد سٍص ثب هشتجظ اًتخبثی استشاتظی
 :خجشی ػجبست ثِ .ػولکشدی
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 Li = a, b, c 

So = Ave (Di) 

Si = Si-1 + (Li-Di) 

 تحقیقرٍش 

  تدذیذ ػذم یب تدذیذ یهسئلِ ثِ ًسجت ثبیستهی هشحلِ ایي دس ،لجل ثٌذ دس آهذُ دست ثِ هَخَدی هیضاى ثِ ًظش -4
 :لشاساًذ ایي اص الصم ضشط دٍ .ًوَد گیشیتػوین خبظ سٍص ّش دس دستگبُ ّش هَخَدی

 ثِ . سبصی داضتِ ثبضذهیلیَى سیبل فشؼ ضذُ است تب لبثلیت پیبدُ 50هجبلغ تدذیذ ضبسط ثِ غَست هضشثی اص
 :ػجبستی

 

ی ثجت ضذُ تَسظ آى دستگبُ کوتش ضَد ِ ایي ضشط . هَخَدی ّش دستگبُ، ًجبیذ اص ًػف هبکضیون هػشف سٍصاً
 .اتخبر ضذُ است SLA 99.5%ثب تَخِ ثِ پشاکٌذگی هیضاى ثشداضت سٍصاًِ اص ّش دستگبُ ٍ ثِ هٌظَس ثشآٍسدى 

 

  تشاکٌص ثِ هشثَط ػولکشدی ٍالؼیت ٍ دٍم هشحلِ دس هزکَس ًمذیٌگی تأهیي ّبیاستشاتظی تشکیت اص سا ّبکشٍهضٍم -5
 سٍص ًمذیٌگی سغح ثب همبدیش ایي خوغ اص ٍ ضذُ، هحبسجِ ًمذیٌگی سغح تشکیت ایي هجٌبی ثش ٍ اًتخبة #Di$ ضذُ اًدبم
 :خجشی ثیبى ثِ .ضَدهی هحبسجِ خشیبى دس ًمذیٌگی لجل،
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 Li = 50, 100, 150, … 

Ui = Si-1+Li ↔ Ui = Si+Di 



 تحقیقرٍش 

  هتَسظ هغلَة ًمغِ یب ّبًسل تَلیذ سغح حذاکثش دس ًْبیی تَلیذ اصای ثِ کِ ضَدهی اًدبم ایگًَِ ثِ ّبًسل تَلیذ -6
 پٌدن ثٌذ دس ضذُ هحبسجِ ًمذیٌگی خشیبى هدوَع اص ًمذیٌگی خشیبى هتَسظ .یبثذ کبّص حذالل ثِ ساکذ ًمذیٌگی سغح

  .آیذهی دست ثِ هحبسجت ثب هتٌبظش سٍصّبی تؼذاد ثش تمسین
 

  خبسج ٍ(Ci) ضؼجِ هدبٍس خَدپشداصّبی هَخَدی تدذیذ ثشای ػولیبتی یّضیٌِ تفبٍتی،ثی یًمغِ سٍش اص استفبدُ ثب -7
  هطخع تب #دسغذ 25 سبلیبًِ ًشخ فشؼ ثب$ گشفت لشاس سشهبیِ یّضیٌِ هؼبدل خذاگبًِ، غَست ثِ یک ّش  (Co) ضؼجِ اص

 .است غشفِ ثِ سسبًیپَل ًمذ، ٍخِ اص هیضاًی چِ اصای ثِ ضَد
 

 تأهیي ثشای یکتب الگَیی خذاگبًِ، غَست ثِ یک ّش ضؼجِ، هدبٍس دستگبُ ّش ثشای ،7 تب 1 ثٌذّبی ًتبیح هجٌبی ثش -8
 .گشدیذ تؼشیف ًمذیٌگی

 

 ایي اص یک ّش ثشای ٍ تمسین، تشاکٌص کن ٍ هتَسظ تشاکٌص تشاکٌص، پش یدستِ سِ ثِ ضؼجِ خبسج ّبیدستگبُ -9
  ضؼجِ اص خبسج دستگبُ ّش ثشای استشاتظی تؼشیف کِ ثَد آى اهش ایي دلیل .گشدیذ تؼشیف ًمذیٌگی تأهیي الگَی یک ّبدستِ

 #ػولیبتی ّبیهحذٍدیت ػلت ثِ$ .ًذاسد سبصیپیبدُ اهکبى ػوالً خذاگبًِ غَست ثِ
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  ًتایجّا ٍ یافتِ

ّا( الف ُ  جداٍل داد
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 صد فراٍاًیدر تعداد رخداد رٍزاًِترداشت پَل  طثقِ

1  0 - X 89679 81% 

2 X - 2X 11979 11% 

3 2X - 3X 4864 4.5% 

4 3X - 4X 2206 2% 

5 4X - 5X 844 1% 

6 5X - 10X 472 0.5% 

 10X 110044 1 - 0 مجموع

 < ثشای حفظ هحشهبًگی اعالػبت ثبًک آیٌذُ، اػذاد ٍالؼی رکش ًطذُ اًذ >



  ًتایجّا ٍ یافتِ

ّا ( الف ُ  (اداهِ) جداٍل داد
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کد  
 خَدپرداز

 هیاًگیي هاکسیون  هیٌیون
اًحراف از 

 هعیار
 ضریة چَلگی

ضریة 
 کشیدگی

1 1.45 148.7 295 247 1.274 1.511 

2 4 730 199 105 0.711 2.81 

3 0.3 79 107 121 1.64 2.83 

4 1.9 508 140 106 1.18 0.97 

... ... ... ... .... .... ... 

164 13 141.2 428 271 0.77 0.03 

  > کلیِ اسلبم ثِ هیلیَى سیبل است< 

  ًتایجّا ٍ یافتِ

سازی( ب ِ  ًتایج شثی
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 a b c So Si ردیف

1 200 200 50 290 430 

2 150 150 50 170 240 

3 150 100 100 220 380 

4 150 50 50 180 320 

… … … … … … 

164 50 50 50 20 170 

  > کلیِ اسلبم ثِ هیلیَى سیبل است< 



  ًتایجّا ٍ یافتِ

سازیتْیٌِ( ج   

 

ٌِسِ ثِ ًمذیٌگی ثشداضت هیبًِ هجٌبی ثش خَدپشداص ّبیدستگبُ سبصی،ثْیٌِ ضیَُ ایي دس :ضجکِ کل دس سبصیثْی 
 ثِ .ضذ تؼشیف ًمذیٌگی تأهیي الگَی یک هکبًی، هَلؼیت اص ًظشغشف آًْب، اص دستِ ّش اصای ثِ ٍ ضذُ تمسین دستِ

 استشاتظی یک #تشاکٌص کن یب هتَسظ تشاکٌص پشتشاکٌص، اص اػن$ دستگبُ دستِ ّش ثشای حبلت ایي دس تشدلیك ػجبست
 .گشدیذ هحبسجِ

 

ٌِّبیدستگبُ ثشای کِ تشتیت ایي ثِ .گشفت لشاس استفبدُ هَسد لجل سٍش دٍ اص تشکیجی ضیَُ ایي دس :تلفیمی سبصیثْی 
 .گشدیذ استفبدُ دٍم سٍش اص ضؼجِ اص خبسج ّبیدستگبُ ثشای ٍ اٍل سٍش اص ضؼجِ هدبٍس

 

ًتبیح ثش تغییشات اػوبل تأثیش اسصیبثی$ حسبسیت تحلیل اص ثیطتش، اعویٌبى حػَل ثشای :ًتبیح حسبسیت تحلیل 

 .گشدیذ اػوبل ّبدستگبُ ثَدى خبلی اّویت ضشیت دس تغییش اصای ثِ تحلیل، ایي .ضذ استفبدُ #سبصیضجیِ 
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  ًتایجّا ٍ یافتِ

ایتحلیل ّسیٌِ( د 

 سٍش ثِ ثَد؛ گشفتِ لشاس ًظش هذ #ساکذ ًمذیٌگی سسبًذى حذالل ثِ$ سشهبیِ ّضیٌِ فمظ اٍلیِ سبصیثْیٌِ دس کِ آًدب اص
 .گشدیذ هحبسجِ هَخَدی تدذیذ ّضیٌِ ٍ سشهبیِ ّضیٌِ ثیي تفبٍتیثی ًمغِ ّیَسستیک،

 

ِ ی  :سرهایِ ّسیٌ

ِ ی ;  1،000،000# %  1/365" % $25;  685  سیبل ِ ی ّضیٌ  سیبلسشهبیِ ثِ اصای ّش یک هیلیَى سٍصاً
 

ِ ی  )، اػذاد ٍالؼی رکش ًطذُ اًذ آیٌذُ ثبًکحفظ هحشهبًگی اعالػبت ثشای   (:عولیات پَل رساًی ّسیٌ

ِ ای( الف  خَدپردازّای شعث

ِ ی ; ی حمَق ٍ دستوضد ًین سبػت یک کبسثش ضؼجِّضیٌِهتَسظ ; 55،555سیبل   سسبًی  ػولیبت پَلّضیٌ
 

 خَدپردازّای خارج از شعثِ(ب

ِ ی ; عجك هفبد لشاسداد ثب ضشکت پیوبًکبس ثشای یک ثبس پَل سسبًی ;  625،000 سیبل  سسبًی   ػولیبت پَلّضیٌ
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  ًتایجّا ٍ یافتِ

الگَی پیشٌْادی( ّـ 

ای( الف ِ  خَدپردازّای شعث

 

 

 

 
 

خَدپردازّای خارج از شعثِ( ب 
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ِ ی ّشدار  تعطیل رسوی آخر ّفتِ رٍز عادی ردیف  تٌاٍب تجدید شارش  آستاً

 سٍصاًِ 150 100 100 200 1

 سٍصاًِ 250 100 100 300 2

 سٍصاًِ 200 100 150 250 3

ِ ی ّشدار  هیساى تجدید شاشر هیساى تراکٌش ردیف  تٌاٍب تجدید شارش  آستاً

یکجبسپٌح سٍص  400 700 پشتشاکٌص 1  

 یکجبسضص سٍص  300 500 تشاکٌص هتَسظ 2

 یکجبسّفت سٍص  200 300 کن تشاکٌص 3

 < ثشای حفظ هحشهبًگی اعالػبت ثبًک آیٌذُ، اػذاد ٍالؼی رکش ًطذُ اًذ >  > کلیِ اسلبم ثِ هیلیَى سیبل است< 

 تٌدیجوع

ضکلی ثِ ّبی خَدپشداصدستگبُ هَخَدی تدذیذ الکتشًٍیکی، ثبًکذاسی هذیشاى سٍی پیص ّبیچبلص اص یکی 
   .است ثْیٌِ 

ّبی هدوَع ًوَدى کویٌِ ثشای ثْیٌِ، هذلی است الصم هٌظَس ایي ثشای ِ ِ ای ٍ ػولیبتی ّضیٌ  ضَد عشاحی سشهبی

یبفت دست خَدپشداصّب ثِ پَل سسبًی ثشای هٌبست الگَّبیی ثِ هی تَاى طًتیک الگَسیتن اص استفبدُ ثب. 

ثشای ثْیٌِ هذل ،#ػولیبتی یّضیٌِ ٍ سشهبیِ یّضیٌِ اص اػن$ ّضیٌِ تحلیل هجٌبی ثش تفبٍتیثی یًمغِ اص استفبدُ ثب 
 .ضذ عشاحی خَدپشداصّب ًمذیٌگی تأهیي هذیشیت هذیشیت

ی استشاتظی 97 هدوَع دس تحمیك ایي دس ِ   .گشدیذ عشاحی پَل سسبًی ثْیٌ

ِسبیش ثشای اهب است؛ پزیشفتِ غَست آیٌذُ ثبًک خَدپشداص دستگبُ 164سٍی ثش - ثبس اٍلیي ثشای - تحمیك ایي اگشچ 
 .ًوَد عشاحی هطبثِ هذل ّبیی هی تَاى ًیض ثبًک ّب

ُخَیی ثبًک ثشای  هی تَاًذ خَدپشداصّب، ًمذیٌگی تأهیي هذیشیت ثشای ثْیٌِ هذلی اص استفبد ِ   سیبلی هیلیبسد چٌذدُ غشف
 .ثبضذ داضتِ ّوشاُ ثِ
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 با تشکر
 سومین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
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