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 مٌانع بو کارگیزی سیستم ىشینو یابی ىدف درشزکت ىای  پذیزفتو شده در بٌرص اًراق بياداربزرسی 

 ػضْ ُیئت ػلوی داًؼگبٍ آساد اطالهی ّاحذ طیزجبى، هحوذ حظیي ًکْیی

 داًؼگبٍ آساد اطالهی،ّاحذ ػلْم ّ تحمیمبت،گزٍّ حظبثذاری،طیزجبى،ایزاى، اکجز رحیوی پْر

 :چکیده

ک ُبیی کَ هی تْاًذ طبسهبى ُب را در ثِجْد ػولکزدُبی هجتٌی ثز ُشیٌَ کوک کٌذ یکی اس هِوتزیي تکٌی 
ُشیٌَ یبثی ثز هجٌبی ُذف ،ثَ ػٌْاى یک اثشار اطبطی ّ کبرآهذ .،طیظتن ُشیٌَ یبثی ُذف     هی ثبػذ

هذیزیت جِت هذیزیت ُشیٌَ ّ کبُغ ثِبی توبم ػذٍ هحصْالت رّیکزدی ُوَ طْیَ را ثَ هزحلَ طزاحی 
در ایي ػیٍْ ثزاطبص تحمیمبت ثبسار،لیوت فزّع هحصْالت پیغ اس ػزّع فزآیٌذ ُبی تْلیذی .صْل داردهح

پیغ ثیٌی ّ طپض طؼی هی ػْد هحصْلی ثب ثِبی توبم ػذٍ ی اس پیغ تؼییي ػذٍ طزاحی ّ تْلیذ گزدد تب 
رلبثتی ثزخْردار  ثتْاًذ طْد هْرد ًظز هذیزیت را تبهیي کٌذ ّ در ػیي حبل اس کیفیت هطلْة ّ ػزایط

ایي همبلَ ثَ ثزرطی هْاًغ ثَ کبرگیزی .ثبػذ،ثَ گًَْ ای کَ رضبیت هؼتزی ثَ ػیٍْ ای ػبیظتَ  جلت ػْد
جبهؼَ ی آهبری .طیظتن ُشیٌَ یبثی ُذف در ػزکت ُبی پذیزفتَ ػذٍ در ثْرص اّراق ثِبدار   هی پزداسد

بى ػزکتِبی پذیزفتَ ػذٍ در ثْرص اّراق ثِبدار  ًفزی اس هیبى هذیزاى ّ کبرػٌبط 411ایي تحمیك ،ًوًَْ ای 
دادٍ ُبی ایي تحمیك ًیش اس طزیك تْسیغ پزطؼٌبهَ در هیبى تؼذادی اس هتخصصبى جوغ آّری .هی ثبػذ

ًتبیج ایي تحمیك .رّع آهبری تحمیك،اطتفبدٍ اس آسهْى تی اطتیْدًت در تحلیل رگزطیْى هی ثبػذ.گزدیذٍ اطت
کَ ػذم اهکبى تؼییي لیوت رلبثتی ، رایج ًجْدى طزس فکز هؼتزی هذاری، فمذاى ثیبًگز ایي ًکتَ ثْدٍ اطت 

رّحیَ ی کبرگزُّی، ػذم اطتفبدٍ اسطیظتن ُشیٌَ یبثی ثزهجٌبی فؼبلیت ّػذم اطتفبدٍ اسهٌِذطی ارسع 
اهیذ آًکَ ایي هجوْػَ کْچک راُی ثزای هطبلؼبت .اسهْاًغ ثَ کبرگیزی طیظتن ُشیٌَ یبثی ُذف هی ثبػذ

 .ؼتز ثبػذثی

 هذیزیت ُشیٌَ،تکٌیک ُبی هذیزیت ُشیٌَ،ُشیٌَ یبثی ُذف،هٌِذطی ارسع:ًاژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


