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 چکيده

  دقیق،   نظارتو لزوم    سکیر  تیری مد  ،رقابت تنگاتنگ  ،انیمشتر  یهادرخواست   رییتغ  ،بازار پر نوسان

خود را    اتیامروزه عمل  ،مدرن   یهاوکار است که بانک کسب  ستمیساکو   یهایژگیاز و  یاتنها گوشه 

  ن ی با ا  رافراد موفق و ناموفق در بازا  نیباعث تفاوت ب،  هوشمندانه و نوآورانه  تیریمد  .دهندی انجام م

از منابع    یبردارو بهره   ت یریمد  ییتوانا  دیها بابانک   یبرا   یهوش تجار  ی. راهکارها ، استهایژگیو

اخت  یاطالعات بتوانند    کی  یتجار  یهابخش   یتمام  رندگانیگمیتصم  اریرا در  تا  قرار دهد  بانک 

ها  در بانک   یتجار   شهو  یهاستم ی. سرندیبگ  تیفیموقع و باکبه   یهامیمشکالت را حل کنند و تصم

بانک را    یهااز حوزه   یار ی بس  یساده باشد. هوش تجار  حالن ی جامع و درع  ییکاربر نها  یبرا  دیبا

  ی ارتباط با مشتر  تیریاشاره کرد: مد   ریبه موارد ز  توانیها مآن   نیترو ازجمله مهم  دهدی پوشش م

(CRM )1تیری، مد  ( مد PM )2عملکرد  بده  ییدارا  تیریمد  3(. RM)  سکیر  تیری.  و  ALM)  یو   )

برا  یاطالعات  یمبنا  4( OLAP)  نیآنال  یلی تحل  یندها یانبار داده و فرآ  انطباق. کاربرد هوش    یرا 

هستند و    یاز هوش تجار  یمهم  یهابخش   زیدانش ن  یابیو باز  یکاو. داده دهندیم  لیتشک  یتجار

تحل ب  ده،یچیپ  یآمار   یهالیبا  »پنهان«  روابط  پداده   نیکشف  و    ی رفتار   یندهارو  ینیبش ی ها 

 سروکار دارند.   یتجار  یهاستمیس

ی، مدیریت ارتباط  و بده  ییدارا تیریعملکرد، مد  تیریمد  ،یهوش تجار : يديکل  واژگان

 .با مشتری

 
1 customer relation management 
2 performance management 
3 risk management 
4 Online analytical processes 
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 2احمد اصلی زاده ، 1نسرین زردشتی 

گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری واحد یادگار امام خمینی)ره(  ، مالیکارشناسی ارشد مدیریت  1

 . شهرری، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری واحد یادگار امام خمینی)ره( شهرری، دانشگاه آزاد  2

 .اسالمی، تهران، ایران
 

 مسئول: نام نویسنده  
 نسرین زردشتی 

 هوش تجاري در عمليات صنعت بانکداري  رهيافتی بر

 06/01/1401تاریخ دریافت: 

 08/03/1401تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه 

توسعه    ، ادغام  ،یرقابت تهاجم  ان، یانتظارات مشتر  شیافزا  ،ونیاتوماس  ندیفرآ  : مانند   ییهابه چالش  د یمدرن با  یهابانک

خود   یتجار  اتیکنند و عمل  تیریمد  زیرا ن  هاسکیر  دیها با، بانکحالنیبازار پاسخ دهند. درع   یبندمیو تقس  دیمحصول جد

ها روزانه اطالعات  هماهنگ کنند. بانک  رهیو غ   IAS ،5  AML  ،6BASEL IIمانند    یالمللنیو ب  یرا با مقررات رو به رشد مل 

 .  دنکنیها را ثبت مشده از دادهاعتماد و پردازشقابل ،قیدق

مشتر  یهاداده مال  ییدارا  ، یاجتماع -یروان  ، یشخص  یهایژگیو  جمله،از–  انیهمه  همچن  ی و  ها،  حساب  هیکل  نیو 

 . شودیثبت م ،ها آن رهیو غ  یاعتبار یها یهر حساب، بده یهاتراکنش

ذکرشده    قیکه با توجه به حقا  ، هستند  ی غن  ی منبع اطالعات  ک ی  ، ها تراکنش  ی اطالعات   یها گاهیتجربه نشان داده است که پا

  ش یها پ مدت  بانک استفاده کرد.   ژهیوبه  شرکتوکار هر  کسب  یارتقا  یاز آن برا  توانیها، ماز داده  یادی در مورد حجم زفوق،

  . اندکی دارند  اریدانش بس  ،خود  ی اتیعمل  یهااز جنبه   یاریو در بس  اطالعات کم  زیاد،  یهادادهبا وجود    هاکه بانک  ،مشخص شد

 نیاند را مشخص کند. معموالً چنرا که درگذشته ورشکسته بوده  یان یشترم  ی هایژگ یو  خواهدیبانک م  تیریکه مد   د یفرض کن

روتین و    یعالوه بر حجم کار  ،یموارد  نیاطالعات بانک درخواست کرد، که در چن  یاز کارکنان فناور  توانیرا م  ی اطالعات

برسد، ممکن است    ریمد  زیکه گزارش به م  یصرف کنند. تا زمان  ی،رخواستگزارش د  هیته  یبرا  ،را  یتوجهزمان قابل  دی، باروزانه

 شده باشد.   رید یلیخ یریگم یتصم یبرا

 یبزرگ  رمجموعهی. زدهد یارائه م  فوق،مشکالت    یبرا  یزیآمتیحل موفق( راهICTاطالعات و ارتباطات )  یفناور  توسعه

اول  تیریوکار و مداز اطالعات کسب به  نیدانش، و  برنامهاز روش   یامجموعه  رنده،یادگیسازمان    یسوگام  ابزارها و    ی هاها، 

 . شودیمشخص م 7( BI) "یهوش تجار" یعموم است که با اصطالح  یکاربرد

شرکت    لیوتحلهیتجز  ،یتیریمد  یحسابدار  ،یاطالعات، استراتژ  یشامل عناصر فناور  ،مجزا  رشتهک یعنوان  به  BIامروزه  

بازار اشودینظر گرفته م   در  یابیو  اساس اطالعات تجار  ل،یتحل  و  ه یتجز  ،یآورامکان جمع   نی.  بر  اقدام  باهدف    ،یانتشار و 

 . ردیگیمصورت  .(Balaban & Ristić, 2006)یتجار ماتیتصم نیو اتخاذ بهتر  یتیریحل مشکالت مد لیتسه

  ی و دانش را برا  یآورفن  ی هاپلتفرم  ،آن  دکنندگانیوجود ندارد. تول  یی عنوان محصول نهابه  ، یهوش تجار  ستمیس  کی 

مآن  یاجرا  ارائه  پ   ی کیعنوان  به  ،مدرن  یهابانک  . کنندیها  دانش جد   ها یفناور  رشیپذ   نهیزم  در   ، شروهایاز  شناخته   د یو 

 هستند. یرساختیز نیچن  یاجرا یبرا زیها خاک حاصلخاست که آن لیدل نیبه هم قاً یو دق شوندیم

که در آن    شوند،یم  دیتول  ،هاستمیس  نیا  یازهایرفع ن  یبرا  ،(DWداده )  یداده، بانام انبارها  یهاگاهیاز پا   ینوع خاص 

انبار داده    ک ی.  شوند یم  ی دهسازمان  ،بزرگ داده   یهامجموعه   یبر رو  ی، لیتحل  یندهایانجام فرآ  یمناسب برا  یاوهیها به شداده

  ی . انبارهاتاس  هالیها و تحلگزارش   یخاص برا  یو ساختار  یات یداده عمل  یهاگاهی جداشده از پا  یهااز داده  یکپ  کیشامل  

 (.Cirić, 2006) دهد یم  لیتشک یهوش تجار یریکارگبه یرا برا ی اطالعات یمبنا( OLAP) نیآنال یلیداده و پردازش تحل

و کشف   دهیچیپ   یآمار  یهالیوتحله یهستند که با تجز  یاز هوش تجار  یمهم  یهابخش  زیو کشف دانش ن  یکاوداده

  ی بده  تیریمد  ستمیس  -  یی)دارا  یتجار  یهاستمیس  یرفتار  یسروکار دارند. روندها  هاینیب شی ها و پ داده  نیب  "پنهان"روابط  

 ( 2002 ،8چی.؛ کرسمانووn.dها، دستورالعمل  -ها  در بانک
  

   رد يگی در برم را يکه هوش تجار ی،بانکي هاحوزه
تجار  یهاحل راه تصم  د یبا،  هابانک  یبرا  یهوش  بخش  ، رندگانیگمیبه  و    ت یریمد  یی،توانا  ، بانک  یتجار  یهاتمام 

 را بدهد.  یو خارج ی داخل یهاداده ، از منابع یانبوه یاطالعات لیاز پتانس یبرداربهره

 
 MANAGEMENT) ( ASSET LIABILITYمدیریت بدهی دارایی  5

 کمیته نظارت بر بانکداری  6

7 Business Intelligence 
8 (Asset - Liability Management System in banks - Guidelines, n.d.; Krsmanović, 2002) 
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 :اند ازها عبارتآن نیترکه مهم دهد یرا پوشش م  ی تجارت بانک یها از حوزه  یاریبس ی،هوش تجار

 .یارتباط با مشتر ی لیتحل تیریمد ➢

 عملکرد بانک.  تیریمد ➢

 شرکت؛  سکیر تیریمد ➢

 . و ی و بده ییدارا تیریمد ➢

 . انطباق  ➢

  است.  ی اتیح  ، ندهیرقابت فزا  طیدر شرا،بانک  ات یعمل  ت یموفق  یبرا  ی،کل روابط با مشتر  لیوتحلهینظر گرفتن و تجز  در

ها  و روابط آن   انیاز مشتر  ،واضح  یریتصو  فیبازار، تعر  یبندمیبر تقس   ی،در حوزه هوش تجار  یافزارنرم  یهاحل اکثر راه  تمرکز

 Mosimann از:  اندعبارت   لیپتانس  نیبانک در استفاده از ا  یی و توانا  ازارب   لیاز پتانس  ،ی این تعاریفهانهی، زمباشد یم هابا بانک

& Connelly, 2007) ) 

 است.  شدهلیمشترک خاص تشک یهایژگیاست که بر اساس و یاز مشتر یگروه:  يبخش مشتر ي بندميتقس

بازده حقوق    جهیمورد انتظار بر سود بانک و درنت  ریمطابق با تأث  انیمشتر  یسودآور  لیوتحلهی: تجزيمشتر   يسودآور

 ( است.ROEصاحبان سهام )

محصول   نیاستفاده از چند  ییرا ازنظر توانا  انیمشتر  یابیامکان ارز  هالینوع تحل  نی: افروش شیبل و افزافروش متقا

 . کندیفراهم م رهیو غ  یکیالکترون یزمان وام، سپرده، کارت، بانکدارطور همو خدمات به

 

 (،. Mirčetićو   Cinc, 2008)هادر بانک  يتحت پوشش هوش تجار يهاحوزه  1شکل 

 : ي ارتباطیهاکانال  یاثربخش

مشتر  یبرا  ،مختلف  یها کانال  لیوتحلهیتجز  یی،شناسا  با  تحو  انیارتباط  طر  لیو  از  راکانال  نیا  قیمحصوالت    ،ها 

 . کند یم  ریپذامکان

 : نيکمپ  تیریمد

تعداد و سطح محصوالت   ش یافزا  ان،یتعداد مشتر  شی برافزا  ی،ابیبازار  نیاثرات کمپ  سهیو مقا  لیوتحلهیتجز  یاصل  هدف 

 است.  رهیشده، درآمد و غ فروخته 

 :(ALM)  بانک   یو بده ییدارا  تیریمد

و   هایبده نیرابطه ب جادیا سک،یتعادل سود و ر جادی و مطالبات بانک است که باهدف ا هایبده تیریمد یبرا یندیفرآ 

 .  شودیبانک انجام م  ی مال  جیو نتا اتیبر عمل سکیر ریمطالبات، و کنترل تأث

از ترازنامه،    -را فراهم کند    یداخل  یهااز گزارش  یمجموعه کامل  دیامکان تول  دیبا  ALM  یبرا  یهوش تجار  یهاحل راه

 لیوتحلهیشامل تجز  باید  ،ها حلراهو از سویی این  و ساختار نرخ بهره.    دیگرفته تا سررس  ینقد  انیو جر  ی نگینقد  لیوتحله یتجز

 .باشند بلندمدت  صنفی وام  یقراردادها لیوتحلهیساختار درآمد و تجز

 

 

بازاریابی

مدددددددددددد یری  
اجرایی

مدددددددددددد یری  
ریسک

مدددددددددددد یری  
 ارایدددددددددی   

ب هی

انطباق
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 : سکیر  تیریمد

  ی( کنترل و گزارش ده  ،یریگاندازه  ، ییشناسا  ،لی)تحل  سکیمراحل پردازش ر  هیبانک کل  کیاست که در آن  یندیفرآ 

به  متدولوژرا  ر  کهی طوربه  کند، یم   تیریمد   یکیطور  و    یابیدست  یبرا   یدیتهد   دی نبا  ، آمدهدستبه  سکیسطح  اهداف  به 

 سکینرخ بهره، ر  سکیبازار، ر  سکیر  ،یاعتبار  یهاسکیها شامل ر بانک  یهاسک یاز ر  یبرخ  باشد . بانک    یتجار  ی هاتیفعال

 است. رهیشهرت و غ  سکیر ، یاتیعمل سکی ر ، ینگینقد سکیر ،یخارج رییتغ

توافق شده در قرارداد    طیدر شرا  یاز بانک توسط مشتر  یافتیعنوان احتمال عدم بازپرداخت وام دربه  ي اعتبار سکیر

بانک ارزش خود را  یکه سبد اعتبار یعنوان احتمالبه  -کرد  فیتعر یترطور گسترده به  توانیرا م سکیر نی. اشودیم فیتعر

وام   انیزآیا    نکهیبسته به ا  یاعتبار  سکیر  لیتحل  نمودنفعال    ، یبانک  سکیر  ليتحل  يهاحلهدف از راه.  دهدیاز دست م

کاهش    یابیو ارز  یاعتبار  سکیر  یابیارز  ،یاعتبار  سکیر  لیوتحلهیشامل تجز  و  ،است یا خیر  رگذاریسود بانک تأث  راتییبر تغ

سویی،هستند.    یاعتبار  سکیر باراهاز  تنظ  ، دی حل  برا  م یامکان  ر  یاقدامات  بازار،    ی هابخش  یی شناسا  ی عنی  سک،یکاهش 

محافظت در    یبرا  ،حد، فعال کردن ابزار  رییبه تغ  ازیدر موردن  نیرا ارائه دهد. همچن  انیمعامالت و مشتر  ،یپرتفو  یهابخش

محصول هشدار   کی  ای  یتجار  ندیفرآ  کی  ،یمشتر  کیبخش بازار،    کیدر    کیاستراتژ  یریگجهت   رییتغ  ایبرابر خطرات و/

  سکیر  تیریمد  یبانیپشت  یبرا  -  BI  یهاحلراه   لیوتحلهی از انواع مشخصه تجز  یبرخی هشدار دهی تغییرات (.هاگنالیس)هد.د

 ،(:Cirić & Mirčetić, 2008) ی :اعتبار

 مجموعه ها  لیو تحل هیتجز ➢

 یاعتبار سکیر یابیارز  ➢

 یاعتبار سکیکاهش ر یابیارز ➢

 یمشتر یاعتبار سکیر هینما  ➢

 ی ساختار بده د یتجد لیو تحل هیتجز  ➢

 ری قرار گرفتن در معرض حزب درگ  ➢

 یرجاریوام غ  لیتحل  ➢

 برجسته  لیو تحل هیتجز ➢

 و یگرفتن در معرض اعتبار پورتفول قرار ➢

 یتیامن لیو تحل هیتجز  ➢

  ی،ازیکارت امت یها گزارش قیاز طر ،وکار راعملکرد کسب  یدیکل یهاعملکرد خود، شاخص تیریمد فیدر وظا  رانیمد

برا تراز جار  یکه  تعر  ی،نظارت مستمر  اهداف  کارت   ی بانيپشت  يهاحلراه.  کنندینظارت م  شود، یاستفاده م  ، شدهفیبا 

شاخص   ریمقادکه    یازیامت  یهاع و کارآمد به کارتیسر  یدسترس،(رانیمد   ژهیوکاربران )به   صورتی باشد تا  به  دیبا  يازيامت

 کنند.  لیرا تسه  یو بررسداده  هشدار   را اعالم و  از حد مجاز فراتر رفتند  ریمقاد  نیکه ا  ی زمان  ، دهدینشان مرا    ی دیعملکرد کل

  ی رساختیمستلزم فراهم کردن ز  زیعملکرد ن  تیریمد  یشناسفوق، برآوردن الزامات روش  ی گزارش ده  ستمیعالوه بر س 

  یتجار ات یهدف در تمام ابعاد عمل ریمقاد  ن ییاست که تع ی بدان معن ن یو بودجه است. ا یزیربرنامه ند یاز فرآ یبانیپشت یبرا

 صورت پذیرد.،(.(Asossimann & Conelly, 2007  ی (، با در نظر گرفتن بعد زمانیسازمان ی محصوالت و واحدها  ان،ی)مشتر

 

 ALMاز مفهوم   ی بانيپشت يبرا يهوش تجار ستميس

 ALMمفهوم  

  یکردیروبا    ALM  جمله  از  یمختلف  یهاو روش  ها ی استراتژ،بانک  کی  ،بازار  ی هاچالشو موفقیت در    منظور مقابلهبه

و   هایی در دارا عیسر راتییباعث تغ یدر بازار مال عیسر راتییتغ .گردید  جادیبانک ا یهایو بده هاییدارا تیریمد یبرا ،معاصر
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نرخ بهره    سکیو ر  یارز  سکیر  ،یاعتبار  سکیها در معرض خطرات مختلف ازجمله رترازنامه بانک و قرار گرفتن آن   ی هایبده

 . شودیم

و خارج از   یکل ساختار تعادل  تیریمد  یرا برا  کپارچهی  یکردیها روکارآمدتر، بانک  سکیر  تیریمنظور حفاظت و مدبه

. در  کندیم   جاد یباال ا  یها سکیبه پوشش ر  شدهینیبشیپ  ی هاسکیر  وندیپ   یرا برا  یطیامر شرا  ن ی. اکنندیتعادل انتخاب م

را    ییهاسکیرا رصد کرده و ر  هایو بده  هاییروزانه در ساختار دارا  راتییتغبانک موظف است    تیری، مدALMمفهوم    یاجرا 

  ی هاتراکنش   یو سودآور  سکیر  نیتباط بار  جادیا  ALMمفهوم    یاساس  فهیکه بانک در معرض آن قرار دارد محدود کند. وظ

 ها شود. در بانک  ،انیزمنجر به  تواندیباال است که م ی هاسک یاز ر یریجلوگ یبرا ی روش نیاست. ا یفرد ی بانک

با تمام    ترعیکه قادر به انطباق سر  کند یم  جاد یرا ا  یرتریپذانعطاف  ی بانک  یساختارها  ،ALM  میو کاربرد مفاه  ی معرف

بازار مال  ،ممکن  راتییتغ ازا  ی در  ارائه سطوح سودآور  ی مبتن  ،ALM، عملکرد مفهوم  رونیاست.  الزام  در    بخشتیرضا  یبر 

 ،(.Vunjak & Kovačević, 2006است ) ی بانک سکیر تیریو کنترل بر مد ها،ییداراو  ی کارآمد بده  تیریها، مدبانک

 

 ALMدر مفهوم    سکیر  تیریمد

خود را نظارت  یها تیاز فعال ی ناش  یهاسک یاست که بانک را قادر سازد تا اندازه و تمرکز ر نیا سکیر ت یریهدف از مد

کنترل   سک،یر  یابیارز  سک،یر  یی: شناساشودیانجام م  وستهیپ هممرحله به   نیدر چند  سکیر  تیریمد  ندیو کنترل کند. فرآ

در بانک،    هاسک یهمه ر  لیوتحلهیو تجز  ییمستلزم شناسا  سکیر  تیریمد  ندیفرآ.  سکیر  تی ریو مد  سکیر  یمال   نیتأم  سک،یر

بر محدود  سکیر  یهاتیمحدود  نییتع نظارت  و  به ش  یاطالعات  یهاستم ی س  قیاز طر  سکیر  یهاتیمناسب   یاوهیمعاصر 

 .(Boulier & Chambron, n.dشده است. ) کنترل 

  یهاسک یدر ر  ژهیو را به   سکیر  تیریمد  ستمیطور مداوم سارشد به   تیریمستلزم آن است که مد  ALMمفهوم    یریکارگبه

 اصالح و ارتقا دهد:  ریز ی بانک

 (هیبازار سرما سکینرخ ارز و ر سکیر یعن:)ینرخ بهره، ارز رییتغ سکیبازار، ر یهاسک یر •

 .  ؛ینگینقد خطرات •

 ؛ یاعتبار یهاسک یر •

 . و ی مشتقات مال معامالت سکری •

 . ی و مال یحقوق ،تجاری خطرات •

. قرار گرفتن  باشدیکه بانک در آن مشارکت دارد، م  ی نامطلوب در بازار مال  راتییتغ  انیاز خطر ز  یناش  ،بازار  يهاسکیر

است که بانک در آن حضور    یمختلف  یدر بازارها  ،نرخ ارز  یهااز نوسانات نرخ بهره و دوره  یناش  ،بازار  سکیبانک در معرض ر

حداکثر    یبرا  تیمحدود  نیی( تع2و )  انینرخ ز  یبرا  تیمحدود  نیی( تع1اند از )بازار عبارت  سکیر  تیریمد  یدیدارد. عناصر کل

 قرار گرفتن در معرض خطر.

ب  یزمان رابطه  تغ  دیسررس   خیتار  نیکه  و  بانک  راتییوام  نباشد،  ارز هماهنگ  رنرخ  معرض  به  سکیها در  قرار نرخ  ره 

 سکیر  یهاتیطور مداوم موقعنرخ بهره، الزم است به   سکیبانک در معرض ر  کیکاهش سطح قرار گرفتن    ی. برارندیگیم

و محدود  بهره  اتخاذشده کوتاه  سک یر  یهاتینرخ  ر  ظارتن  ،مدت  تحل  سکیشود.  نوع  از دو  استفاده  با  بهره    یبررس  لینرخ 

ب  لیوتحله ی. تجزتیحساس  لیشکاف و تحل  لیوتحلهی: تجزشودیم را شناسا  یهانرخ  نیشکاف عدم تطابق    کند، یم  ییبهره 

  نرخ بهره   تیریمد.  کندیم  یریگبانک اندازه  ی هایو بده  ها ییدر بازده را بر دارا  راتییتغ  ریتأث  تیحساس  لیتحل  کهیدرحال

  ی هابخش  کردیرو  نیترازنامه بانک است. ا  یهایو هم در بده  هایی مستلزم نظارت خوب مربوط به ساختار ابزار، هم در سمت دارا

بانک بتواند اندازه   تیری تا مد کند یم  ی بنددر معرض خطر هستند گروه ش یوبرا که کم یی هایو بده  هاییحساس به بهره دارا

 محاسبه کند.  دیهر گروه سررس یرا برا الفاخت

ارز   نده یفزا  سکیمعاصر با ر  ی. بانکداردهدیرخ م   ینرخ ارز خارج  رییدر موارد تغ  نرخ مبادله  سکیر  ایارز    سکیر

  نیارز شناور است. به هم  ی هااست که تحت سلطه نرخ  یها در معامالت ارزبانک  نده یاز مشارکت فزا  ی که ناش  شودیمشخص م
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  د یارز، با  نیبودن ترازنامه بانک در ا  ی منف  ا یمثبت    ی عنیکاهش ارزش پول،    ای   شیبسته به افزا  ALMاست که مفهوم    لیدل

 ارز را دنبال کند.  سکیر

  افتدیاتفاق م   ی . زمانشوندیخود با آن مواجه م  یتجار  اتیها در عملکه بانک  است یاساس   سکیر ي اعتبار سکیر

تار در  بهره  با  بازپرداخت وام  به  نباشند.    دیسررس  خ یکه بدهکاران قادر  مورداستفاده قرار   یعال  ت یریتوسط مد  ALMخود 

توسعه درحال  یگذشته کشورها  تجربه  کند.   لیرا تکم  یاعتبار   سکیر  رلنظارت و کنت  د،ییتا بانک بتواند مراحل تأ  ردیگیم

 کنند:   تیریطور کارآمد مدرا به  یاعتبار سکیر توانندیم ها که بانک  دهدینشان م

 (؛هیسرما  رهی، نسبت ذخهاییکل دارا نسبت ، وجه نقد بههاییکل دارابه سکی)نسبت ر هاتیمحدود از استفاده •

 وام؛  یهادرخواست  قیانتخاب دق •

 .ییبه وام دارا دنیتنوع بخش •

 . یتیابزار امن •

 . دهد یرخ م زین دشدهییتأ  یهاوام  یهنگام مذاکره در مورد نرخ بهره برا ALMو مفهوم  یاعتبار سکیر نیب یهمبستگ

و    ی اطالعات  یهاهیاز عوامل باشد، مانند معامالت نامنظم مستند، رو   ی عیوس  فیاز ط  یممکن است ناش   ي تجار  سکیر

 یداخل یزیو مم یداخل یامکان بازنگر ALM. استفاده از مفهوم ی انسان یخطا ای اطالعات،  ینامناسب، نقص در فناور یتجار

 . کندیم هم بالقوه را فرا یتجار یهاسکیر تیریمد جهیو درنت

  ی مستمر تعهدات مال   یفایبانک در ا  ییتوانا   انگریاست و ب  یانجام تجارت در بانکدار  یاز اصول اساس  یکی  ینگینقد

در هرلحظه   تواندیکه بانک م  یمعن  نی، به اشودیآشکار م  ینقد  یهاییدارا  یدر واگذار  ینگ ینقد  تیخود است. ماه  یجار

از وقوع اثرات    یناش  سکیر  ینگ ینقد  سکیکند. ر  نیگذاران و طلبکاران تأمخود را در قبال سپرده  یجار  دیسررس  یهایبده

 تعهدات خود است.بانک در انجام  ی ناتوان ل یبانک به دل هی و سرما ینامطلوب بر عملکرد مال 

  ریغ   و   ی نگ ینقدی  هایی: داراپردازدیم  ی بانک از بعد ساختار  ی نگ ینقد  گاه یبه جا   ALMمعاصر بانک در مفهوم    ت یریمد 

  ت یریمد  شناوربانک و سطح آن است. منابع    ی احتمال  ینگینقد  ی ازهاین  ییو ثابت و هدف آن شناسا  ریمتغ  ی هاینقد و بده

 است.  یبانک در عملکرد منظم روزانه و حفظ ثبات کل یدیکل یها تیاز فعال یکی  ،ینگینقد سکیر

برداشت   نیچن  توانیشده است، مدر نظر گرفته  ALMدر باال که توسط مفهوم    شدهفیبا در نظر گرفتن محدوده توص

 : شودیم  یناش ریز یهاشرطشیاز پ  ی و بده ییمفهوم مدرن دارا یی و کارا تیکرد که موفق

 بر اقالم موجود و خارج از تراز خود داشته باشد و  یبانک نظارت خوب نکهیا •

ارزبانک به  تیریمد  نکهیا •  رت یمغا   ی و بده  ییآمده اقالم در طرف دارادستارزش به  ایکه آ  کندیم  یابیطور مستمر 

 . کندیم   ل یمورد انتظار تعد  ریرا نسبت به مقاد  هارتیمغا  نیاساس ا  نیو بر ا  ریخ  ا ی   دهدیباارزش مورد انتظار را نشان م

پ   هر اجرا  افتهیتوسعه  تیریاطالعات مد  ستمیس  کیمستلزم    ازینشیدو  آن  بدون  است که  بانک    ALMمفهوم    یدر 

که  ،اعتماد استو قابل تیفیباک یهااز داده  یادیبر حجم ز یمبتن ALMدر مفهوم  یریگمی تصم ندیخواهد بود. فرآ رممکنیغ 

  ی بانک ناکاف   هیپااطالعات  ستمیدر س  دشدهیتول  یها. دادهاند شدهلید تبدیخاص به اطالعات مف  ی لیتحل  یندهایبا استفاده از فرآ

که    ی مثال، بانکعنوان الزم باشد. به  ALMکاربرد مفهوم    ازیموردن  دهیچیپ   یهاگزارش   یکه برا  ،ستندین  ی شکل  رابهیهستند، ز

ساالنه    یاتیعمل  یدر برنامه تجار  دیبا   د، کن  تیریطور کارآمد و مؤثر در طول سال مدخود را به  ی نگینقد  تیاست موقع  لیما

شده و ناشناخته شناخته   هیو خروج سرما  انیرا درباره جر  ییها داده  ،هاینیبشی پ را ارائه دهد.    ی دوره آت   یهاداده  ینیبشیخود، پ 

  ی و خروج  یورود  یها. دادهکنند یم  دیتول  ،بانک  شدهیزیربرنامه  ینگ ینقد  تیدر موقع  ،بر اساس حجم و ساختار،شدهیزیربرنامه

ناشناخته،    یهایو خروج  ها یروز شود. در مورد ورودبه  دی جد  راتییطور منظم با تغبه  د یشده در بانک وجود دارد و با شناخته 

 (Curčić, 1999کند ) ی نیبشیپ  یرا در دوره آت راتییتغ نیا د یبانک با

داده    گاه ی، در پا ترقیطور دق، بهBI  ستمیدر سطح س  از،یموردن  یهاداده  ر یذکرشده در باال، همراه با سا  یهاینیبشیپ 

و کارکنان را  تیریدر دسترس باشند و مد  یراحتتا به  شوندیم یدهو سازمان  یآورها جمعداده  نی. اشودیفوق ارائه م  یلیتحل

  ALMمفهوم  در خود از یموردن یهالیوتحلهیاز تجز یادیتعداد ز  یازهای ن یها برااز آن یسادگسرعت و بهتا به سازندیقادر م
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پا تحل  گاهیاستفاده کنند.  تغذبه  نیهمچن  ی لیداده  داده  منبع  م   یکاربرد  ی هابرنامه  یبرا  شدههیعنوان  عمل    -   کند یخاص 

Application Solution Templates (ASTs)   نینمونه از ا  نیترجیاند. راشدهجداگانه ساخته   قمناط  یطور خاص براکه به 

 . اندشدهیطراح یاض یو ر یمال  ده یچیپ  یهاهستند که بر اساس مدل ALM  یهابرنامه "هوشمند"  یکاربرد  یهابرنامه

 : دهندیرا ارائه م ریز ی هاتیفعال ALM یافزارنرم یهاحلموارد، راه  شتریب در

 . ویپورتفول یابیارز •

 درآمد نرخ بهره  لیوتحلهیتجز ،ینقد انیجر لیوتحله یتجز •

 انتقال وجه. یگذارمتیق لیوتحلهیتجز و •

 . ی نگینقد لیوتحله یتجز •

 . رهیغ  وبازار، سکیر یبرا ازیموردن هیمحاسبه سرما •

و ضوابط قراردادها از    طیبا در نظر گرفتن شرا  ،ی ابیارز  خیرا در تار  یامکان محاسبه ارزش پرتفو  ویپورتفول  لیوتحله یتجز

محاسبه،    ی. مبناکندیفراهم م   ینگ ینقد  انیارز و جر  لینرخ تبد ،شده  یوسازیسنار  ایو/  یبهره جار  یهاارزش   یاقالم سبد، برا

  ل یوتحله یتجز  میخواهیاست که ما م   یاها، در دورهآن  یینها   دیسررس  خیسبد تا تار  دهنده لیتمام اقالم تشک ینقد  انیکل جر

 . میکن

 : مانند کند یرا فراهم م  لیقب  نیاز ا یاطالعات ویپورتفول یابیارز

 قرارداد.  یو ضوابط فعل طیتحت شرا ،یو بهره در پرتفو هیسرما  اناتیجر هیکل یجار یارزش اسم •

و ضوابط قرارداد در حال    طیتحت شرا  ،یو بهره در پرتفو  هیسرما   ی هاانیتمام جر  ی شده جار  لیخالص تنز  ارزش •

 شده است.نرخ بهره مرجع نشان داده یطور که توسط منحنحاضر، همان

 ؛ شدهیزیربرنامه ریبا مقاد سهیدر مقا نهیدرآمد و هز ه،یسرما ارزش •

  ه یدر هر نقطه پا  یارزش پرتفو  نکهیا  یعنینرخ مبادله ارز،    ایدر نرخ بهره    یاحتمال  راتییبه تغ  ویپورتفول  تیحساس •

 نرخ بهره(.  تیحساس لیخواهد کرد )تحل ریینرخ بهره چقدر تغ رییتغ

 ی در مورد ارزش اسم  ی و اطالعات  کند یبهره را محاسبه م  ی نقد  ی هاانیو جر  هیارزش سرما،  ینقد  انیجر  لیوتحله یتجز

 ینقد  انیجر  لیوتحلهی تجز.  دهدیارائه م  ینقد  یهاانیجر   یارزش خالص جار  نیبهره و همچن  ی نقد  یهاانیو جر  هیسرما

 . دهدیم رائهشکاف را ا لیوتحله یتجز یامکان گردآور نیهمچن

 

 : دهدیارائه م ریرا در مورد ز  یدرآمد نرخ بهره اطالعات  ليوتحلهیتجز

 . یلی در طرح تحل ،یسفارش ی به فواصل زمان  شدهمیتقس ن، یدوره مشاهدات مع کیدر ،مقدار سود نیانگیم •

 نرخ بهره؛  نیانگیم •

 نرخ بهره •

 سود(. هیدر نرخ بهره )خالص سود حاش  راتییدرآمد بهره در رابطه با تغ رییتغ •

 و نرخ بهره فرصت(؛  انیبا مشتر ینرخ سود قرارداد نیمشروط )تفاوت ب هیحاش •

 . هیو نرخ بهره پا قلمکی ا یسبد  کینرخ بهره فرصت در  نیشکل )تفاوت ب رییتغ هیحاش •

 

 را در مورد:  یاطالعات  ینگینقد  ليوتحلهیتجز

 بانک شده ینیبشی و پ  یجار ی نگینقد •

 ت؛یموقع •

 . ینگیاسترس نقد یهاآزمودن شدهیسازه ی اثرات شب •

مبادله و    ی فرض یهاو ارزش ی نگیمختلف نقد یوهایکاال، با استفاده از سنار ای سبد  کیدر   انیز ا یحداکثر سود  •

 بهره.  یهانرخ
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کل  دیسررس • سود  و  اصل  پرتفو  هی مطلق  انتخاب  لیوتحله یتجز  ی،اقالم  دوره  نقدیدر  شکاف  و    ی)عدد  ی نگ ی. 

 ؛ ی نگینسبت نقد  ( ویکیگراف

 . رهیسپرده و غ  دیسررس •

 

 CRMمطالعات  

و    کیستماتیاست که قرار گرفتن در معرض س  یاز بافر سازمان  ،مدل  نیچند  جادیالهام بخش ا  طیمح-سازمان   ایپو  تنش

به    شتریب  نده یفروش آ  یها (. فرصت1989  دیویو د   انیکند )برا  ی را مشخص م  یطیمح  نانیاز عدم اطم،سازمان ها  یبند قیعا

منبع    یهایژگیبه و  شتری ها به فروش بآن فرصت  لیتبد  ییکه توانا  یدر حال  ت، یاعتماد و رضا  یعنیدارد،    یروابط بستگ  تیفیک

  ،ی های قویریگیمتقابل، و پ   یافشا  ، یمانند اهداف مشارکت  ی،افروش رابطه  یدارد. رفتارها  ی متعارف شباهت و تخصص بستگ

ها به طور   بانک  ،(.1990و همکاران،    ی)کراسب  کندیم  جادیا  ،یمال   ماتصنعت خددر    فروشنده-داریخر  یقو  وندیپ   کیعموماً  

که در آن بر مولفه فروش   ی هستند خرده فروش  یدر بانکدار  یبر مشتر  یو مبتن زیفعال، متما  یاستراتژ  ک ی  ریدرگی ا  ندهیفزا

 (.  2001شده است )کوک و هابابو  دیشعبه بانک تاک تیفعال

CRM  ی کسب و کار کمک م  تیسود، اعتبار و حسن ن  یکند و به حداکثر  یم  فایا  یدر هر کسب و کار  ینقش مهم  

در بخش ها،    یشاهد رشد فوق العاده ا  ریدر چند دهه اخ  یارتباط با مشتر  تیری(. اتخاذ مدDebanath et al. 2016کند ) 

 رییتغ  کیاطالعات دستخوش    یبر فناور  یابزار مبتن  کیبه عنوان    CRMبوده است. درک    یتیریمد   ی و فرهنگ ها  ایجغراف

  ی شود که در آن فناور  یمدرن در نظر گرفته م  مشاغلتوسط    کیاغراق استراتژ  کیشده است و اکنون به عنوان    میپارادا

 (.Shukla and Pattnaik 2019است ) یتوانمندساز ضرور کیاطالعات 

 در دسترس است.  ستمیموثر و کارآمد س اتیدر عمل CRM تیروشن کردن اهم یبرا ی کم یمطالعات تجرب

 یکارمند مخابرات در پاکستان نشان داد که رفتار شهروند  150  انی( در م1995)  Bitnerتوسط    یمطالعه ا  ،یطور کل  به

مطالعه    نیکند. ا  یعمل م  یمشتر  یو وفادار  ی اخلد  یابیبازار  نیب  یانجیبه عنوان م  یشغل  تیو رضا  یتعهد عاطف  ،ی سازمان

 یمشتر یمانند وفادار ی مثبت مشتر یرفتار ج ینسبت به نتا یسودمند و مؤثر اریبس کردیرو ی المللنیب ی ابینشان داد که بازار

 CRM  یها  کیبانک از هند استنباط کرد که ابزارها و تکن  17  ی( روKaur and Kaur 2016مطالعه )  کی  نی. همچندارد

دهد.    ی م   ش یک ها را افزابان   ی کل  یسودآور  جهیبانک ها در هند است و در نت  ی مال  ریو غ   یشاخص مثبت از عملکرد مال   کی

CRM  اطالعات به شدت    ی، و اعتماد و به اشتراک گذارکرده  فایاطالعات ا  یشرکت با به اشتراک گذار  تیدر موفق  ینقش مهم

  .(Cristiane et al. 2016, Brockman et al. 2017)گذارد  یم  ریتأث شرکتبه اطالعات در  یاطالعات و دسترس ریبر تفس

CRM  ی هاها، شرکتدانشگاه  ،یبهداشت  یهامانند مراقبت  یی هاعملکرد شرکت در بخش  یابیارز   یبرا  ،مورد عالقه  ریمتغ  

، به ارائه خدمات  تیفیک   ، یناطالعات، عملکرد سازما   یبا چارچوب فناور  یبه خوب  CRM  نیبوده است. همچن  رهیو غ   یابیبازار

 Shukla and؛  Nam et al. 2019؛  Magdalena 2018. )بوده است  ریاخ  ی هاشرکت در سال  یبرا  ی رقابت  تیمز  عنوان

Pattnaik 2019 ؛Wei-Si et al. 2019 ؛ وWenze 2019.) 

 

 يهوش تجار ستميس يمعمار
 : است  شدهلیتشک هیال نیناهمگون است و از چند اریبانک بس کی یهوش تجار ستمیس یمعمار یدر صنعت بانکدار 

 .یخارج یهاو داده ی اتیداده عمل گاه یپا •

 ها. داده ل یو تبد یسازکپارچهی یهاهیال •

 انبار داده؛  هیال •

 (؛ و رهیو غ  ها، دادهOLAPها، ها )برنامهبه داده یدسترس هیال •

 به اطالعات(.  یدسترس یبرا هی)ال جلویی قسمت •

 . شوندیم  جادیروزانه ا اتیعمل  یازهایرفع ن  یبرا ،ی اتيداده عمل  ي هاگاهیپا
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   (OLTP) نی پردازش تراکنش آنال  یعنی تراکنش بانک،    يها پردازش داده  ستميس

  یها)ورود و پردازش سفارش   یمعامالت روزانه تجار  ی هاتیاز فعال  ی بانیبانک است. نقش آن پشت  ه یپا  یاطالعات   ستمیس 

 ( است. رهینرخ بهره و غ   تو معامال ونی سیسپرده و وام، ثبت معامالت، پردازش کم یپرداخت، ورود و پردازش قراردادها

مناسب    یبه شکل  یو خارج  یاتیها را از منابع عملاست که داده  ییندها یشامل فرآ  هاداده  لیو تبد  يسازکپارچهی  هیال

  ده ی نام  9(ETL)  گذاریاستخراج و بار  ،لیتبد  ندیعنوان فرآبه  ،یطور تجمعها بهآن.  کندیم  لی داده تبد  گاه ی پا  یسازره یذخ  یبرا

 . شوندیم

حجم    یو برا  شودیاستفاده م  BI  یهاستمیس  یبرا  یاهیعنوان پا است که به  تحلیلی داده    گاهیپا   کی ( DW ) داده انبار

داده  یادیز بهاز  مد  شده یطراح   یاگونهها  که  کارآمد داده  ت یریاست  و  ساده  را  موردن  جاد یا  -ها  فرآ  ازیاطالعات    ند یدر 

 . سازدیممکن م ی راریگمیتصم

تحل  OLAP  اصطالح دسته  (نیآنال  یلي)پردازش  فناور  یابه  )مانند    یافزارنرم  یهایاز  کاربران  که  دارد  اشاره 

رابط    OLAPبه دست آورند.    ی سازگار و تعامل  ع،یصورت سرها را بهداده  نشیتا ب  سازدی( را قادر مرهیو غ   رانیمد  لگران،یتحل

ها را به  استخراج کند و آن   یراحتسرعت و بهها را بهتا داده  سازدیرا قادر م  براز پردازش داده است. کار  یداده و شکل   گاهیپا

  ا ی  ی، نظارت  تیوضع یهابه شکل گزارش  ممکن است OLAP  یهاکند. گزارش ل یبه اطالعات تبد ینامحدود  باًیتقر یهاروش

عملکرد    ی هاارائه شوند. شاخص  د یکل  دمانن   یمؤثر  اریبس  ی هادر قالب  توانندیم و حتی    باشد،  ی چندبعد  یهالیوتحله یتجز

 10متوازن(.  یازی)کارت امت

از    ییهاتمیها و الگوراز فن  یکاواست. داده  داریمعن  نیو قوان  هاداده  لیوتحله یکاوش و تجز  ندیفرآ  11(DM)   يکاوداده

  ی کاو. دادهکندیداده بزرگ استفاده م  یهادر مجموعه   ،توجهپنهان قابل  یهاداده  افتنی  یبرا،یآمار و هوش مصنوع   یهاحوزه 

  ی هایژگیمثال، بر اساس وعنوانها وجود دارد. بهاز کاربرد آن   یباشد و موارد متعدد  دیمف  اریبس  یدر صنعت بانکدار  تواندیم

  ی ابیبازار  نیاستفاده کنند و کمپ  یاز خدمات خاص   توانندیها ماز آن  کیکند که کدام  ینیب شیبانک ممکن است پ   ان،یمشتر

بر    ن، یدهند. عالوه بر ا  شیافزا  را  یمشتر  یکاهش داده و وفادار  ار  ها نهیهز  نیهدف قرار دهند، بنابرا  ، بخش  نیخود را در ا

است وام را بازپرداخت کنند و    د یکند که بع  فیرا تعر  ی انیمشتر  ی هایژگیبانک ممکن است و  ک ی  ،ی خیتار  یهااساس داده

  توانند یکه م  یانیمشتر  تصاصاخ   یرا برا  ییها بانک قبالً روش   کیرا کاهش دهند. مسلم است که    یاتیعمل  یهاسک یر  جهیدرنت

 کرده است.  جادیبدهکاران بد بالقوه ا ییشناسا  یبرا یی هاروش نیاستفاده کنند و همچن یاز محصوالت اضاف

  یی ها شامل ابزارها و برنامه  هیال  نیتعامل دارد. در اصل، ا  ییبا کاربران نها  میطور مستق به  به اطالعات  یدسترس  هیال

نها کاربران  توسط  روزانه  که  م  ییاست  فناورشودیاستفاده  توسعه  با  به  نیا  ،ی.  فزاابزارها  و    شوندیم  دهیچیپ   یاندهیطور 

 یآسان برا ،یبصر یبا رابط کاربر شهیکه هم دهندیو ارائه اطالعات ارائه م لیوتحلهیتجز ،یکار دست یبرا یادیز یهافرصت

 .شودیمشخص مجذاب ی، و ازنظر بصر ،استفاده

 :کنندیو ارائه اطالعات استفاده م   یدسترس  يبرا   ر یاز اشکال ز ، معاصر   يهاوهيش

 ارائه هستند. اصلی شکل ، هاگزارش  •

.  شوند یم  دیتول  SQL  کیکالس  یوجوهادارند و معموالً با پرس  را  یلیتحل  یازهایها معموالً ثابت هستند، حداقل نآن  •

ها  چند وام معوقه وجود دارد و ارزش کل آن"پاسخ دهند، مانند    کیکالس  یبه سؤاالت بانکدار  توانندیها مگزارش 

 " چقدر است؟

  رهیو غ   عیتوز  یها محصوالت، کانال  ان،یمربوط به زمان، مشتر  تردهیچیپ   اریبس  یها درخواست   یپاسخگو  هالیتحل •

از موارد چقدر    ک یهر    یبا مدت مشابه سال گذشته برا  سهیسطح وام در مقا  رییدرصد تغ"مثال،  عنوان هستند، به

 " برتر؟ یمشتر 10از  کی هر  یمحصول برتر، برا 5است. 

 
9 Extract Trancsform and load 
10; Balanced Scorecard 
11 Data manager 
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 کپارچه ی  ،یازیجداول کارت امت  ای  ل،یوتحله یمکان، تجز  کیرا در    یریگمیتصم   یبرا  ازیداشبوردها همه اطالعات موردن •

امکان شخص  کنندیم کاربر    یبرا  یسازیو  م  رندهیگمیتصم  ایهر  فراهم  نما کندیرا  در  داشبوردها    ی هاداده  شی. 

  ی هابه تمام داده عیآسان و سر  یهستند و دسترس دیبرتر مف  رندگانیگمیتصم  یبرا ژهیوفراوان هستند و به  یکیگراف

 .کنندیها را فراهم مو روند آن یدیکل

•  

 ي ريگجه ينت

  ت یریخودکار، مد   یتجار  اتیبه عمل  از یو بازار، ن  انیشده توسط مشترارائه  نده یفزا  دهیچی پ   ی به تقاضاها  یی به پاسخگو  ازین

  ی اطالعات  یها. دستگاهدارد مرتبط  پویا و    ی اطالعات  ستمیس   کیبه    ازین  ، معاصر  یو کنترل کارآمدتر در صنعت بانکدار  ندیفرآ

منظور استفاده  ، بهحالنی ها را برآورده کنند. بااخواسته   نیاز ا  ی تا برخ  ، کنندیم   شرفتیطور مستمر توسعه و پ به  ،هیپا  ی بانک

پتانس از  قالب س  از یها نصورت روزانه، آنبه  ه یپااطالعات  ستمیدر س  دشده یتول  م یعظ  لیکامل  ارتقاء در  هوش   یهاستمیبه 

تا رفتار    سازندیها را قادر مبانک  نیهمچن  BI  ی هاستم یس   ،ی خیتار  یهادر مورد داده  کپارچهی  نشیدارند. عالوه بر ب  یتجار

ب  ستمیس  ندهیآ پ   یتجار  یها شاخص   شتریو  را  آن  ینیبشیخود  همچنکنند.  مشتر  یسازمدل  نیها  امکان   یرفتار    ر یپذرا 

  ستم یس  یبانیپشت  بردنمونه مشخص از کار  کیبلکه از منظر خطرات بالقوه.    د،ی تنها ازنظر استفاده از خدمات جدنه  -  کنندیم

BI  مفهوم معاصر    یبرا  ی اطالعات  یبانیمنظور ارائه پشتاست. به  ی و بده  یی دارا  تیریموقع، مدو به  تیفیباک  یریگمیتصم  یبرا

ALMنرم با،  پ   د یافزار  ارزش   و  ینیب شیامکان  پ   ینقد   ی هاانیجر  ،ی نگینقد  ،یپرتفو  یآت  ی هامحاسبه  ارائه  تا    ی نیبشیرا 

 در همه سطوح فراهم کند.  انیسود و ز یهاحساب وها ترازنامه

است. در    یبه حوزه هوش تجار  یننشان دهنده عالقه محقق  نی. ایافت  شیافزا  BIتعداد مقاالت در مورد    2010از سال  

  ی کمبود مقاالت تجرب  لی به دل  این امر میتواند.  افتی کاهش    BIو پس از آن، انتشار مقاالت در    دیبه اوج خود رس  2014سال  

  ن ی. ااست شتریب  یتعداد مقاالت مرور  ،یبا مقاالت تجرب  سهیکه در مقا  بر می آید  اتیادب  لی و تحل  هیاز تجزباشد.Blدر منطقه  

  ار یبس  یتجرب  قاتیرو تحق  نیمرتبط بود و از ا  یوتریکامپ  قات یو تحق  ی سیبا برنامه نو  BIباشد که    لیدل  نیبه ا  ،ممکن است

 دارد.وجود  تیر یحوزه تجارت و مددر  یکمتر

 ،شتریبی دلیل معنااین به  که،استفاده کنند  ، دتریجد یمهم است که از فناور  ،هابانک  یبرا ان،یمشتر ندهیفزا  یازهایبا ن

 .شود یبررس  یینها  اتیآن بر عمل ریتأث د یبا ،د یجد رشیپذ هردر ، و در انتها .دهدیم BIوجود  یبرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . یدر سطح جهان BI نهيروند انتشار مقاالت در زم  2شکل 
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