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 چکیده

یل سبزهبى  ّبی سرهبیِهیبى  . دردٌّذ هیتطخیص  خَبی بِاطالعبتی را  ّبی سیستناهرٍزُ هذیراى ارزش رقببتی ٍ استراتژینی 

بِ ایي دلیل  هسئلِاست ٍ ایي  ّب آى تریي ببارزش ٍ تجْیسات، اطالعبت آالت هبضیيهبلی،  ّبی سرهبیِاعن از ًیرٍی اًسبًی، 

استراتژینی  صَرت بِ. اطالعبت هوني است ضًَذ هیاطالعبت تَجیِ  از طریقاست مِ توبم اهنبًبت فیسینی ٍ هحیطی 

 تغییر دّذ ٍ ّب سبزهبىرقببت را بیي  ّبی زهیٌِبرای سبزهبى مسب مٌذ یب  رقببت قببلٍ اهتیبزات  قرار گیرد هَرداستفبدُ

گسترش دّذ یب صٌبیع را هتحَل سبزد ٍ  ّب سبزهبىرقببت را بیي  ّبی زهیٌِبرای سبزهبى مسب مٌذ یب  تَجْی اهتیبزات قببل

 خَدرٍ ایراىبر عولنرد  هؤثربت هذیریت اطالع ّبی سیستنپذیذ آٍرد. در ایي هقبلِ عَاهل  ّب آىجذیذ ببزرگبًی برای  ّبی فرصت

 ازجولِ .اًذ ضذُقرار گرفتِ است. ایي عَاهل بِ عَاهل اًسبًی، عَاهل سبزهبًی ٍ عَاهل هحیطی دستِ بٌذی  هَردبررسیدیسل 

بی اطالعبتی ٍ چِ ًیبزّ خَاٌّذ هیچِ  داًٌذ ًویدقیق  طَر بِعذم آگبّی هذیراى ٍ مبربراى از ایٌنِ از  تَاى هیعَاهل اًسبًی 

عذم ٍجَد ضرایط  بِ تَاى هیٍ ًیبزّبی مبربراى تَسط طراحبى ًبم برد. از عَاهل سبزهبًی  ّب خَاستِدارًذ ٍ عذم درك صحیح 

دستی  ّبی سیستنهٌبسب جْت اهنبى هطبرمت ٍ ّونبری هذیراى ٍ مبربراى ٍ راّبراى سیستن ٍ عذم تٌبسب ٍ پیچیذُ بَدى 

اطالعبتی هَجَد در مطَر ٍ  ّبی سیستنذ ضبهل عذم ٍجَد هعیبر سٌجص میفیت تَاً هیحیطی هَجَد اضبرُ ًوَد. عَاهل ه

 ببضذ. افسار ًرمعذم ٍجَد هطبٍراى هٌبسب برای طراحی سیستن ٍ 
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