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 ۴ظقمٌؼنلٛیاىا ً ؼًلىای نخؽنیی نٗامناموی نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

ُ- 1ذف
ىعف نؾ تيیوی نین قنع ٚالًه تؽ نؼنیوی مٓالثی تؽنی ظؼک نفافتؽ تؽ نلؿنم پیاظه قاؾی یک ننثاؼظنظه ظؼ
قاؾمانىای ٚیدیاتی تؿؼگ نمؽًؾر تٛیین قاضماؼ ننثاؼظنظه ً مؽنزا ْؽنزی ً پیاظهقاؾی آن نقد
- 2داهٌَی کبسثشد
تیام کماتطانو ىای ٚیٌمی (نياظیر مهاؼکمی ً مكمما) کهٌؼ
- 3تؼبسیف
هشکض دادٍ ) :(Data Centerمؽکؿ ظنظه ) (DCمدیٌٚوی تؿؼگی نؾ قؽًؼىای نثکوىای ؼنیانونی نقد کو
مٛیٌالً تؽنی غضیؽه قاؾیر پؽظنؾل یا تٌؾی ٙزد ؾیاظی نؾ ظنظه ىا نؾ ؼنه ظًؼ تٌقّ قاؾمان ىا مٌؼظ نقمفاظه لؽنؼ
میگیؽظ
اخشای اًجبسدادٍ ) :(Data Warehousingنین نيٓالذ تو فؽنینع ْؽنزیر نیداظ ً نیيعنؼی یک قیكم
ننثاؼظنظه نْالق می نٌظ
دادگبى ) :(Databaseظنظگان ) (DBمدیٌٚونی قاضماؼیافمو نؾ ظنظهىاقد کو ؼًی یک ؼنیانو نیيعنؼی
مینٌظ ً نؾ ؼنه ىای مطمدفی ظؼ ظقمؽـ لؽنؼ میگیؽظ
تلخیص ) :(Aggregationتدطیىر ؼًنی تؽنی نفؿنیم قؽٚد نخؽنی پؽـ ً خٌىا نقد ظؼ نین ؼًل
نْالٚا

مؽخ ٙتا تٌخو تو نتٛاظ ننمطابنعه تٌقّ کاؼتؽ ضاليو مینٌنع

اعتخشاج؛ تجذی ؛ ثبسگزاسی ) :(ETLفؽنینعی نقد کو ْی آن ظنظه ىا نؾ یک مسیّ تو مسیّ ظییؽ خاتدا
مینٌنع
پشداصػ تسلی ثشخط ) :(OLAPپؽظنؾل تسدیدی تؽضّ یا  Online Analytical Processingؼًلىای
قؽیٛی ؼن تؽنی توظقد آًؼظن تؽنی نؾ ظنظه ىا تو کاؼتؽنن نيایی نؼنیو می کنع
هذیشیت اطالػبت ثَصْست غیشفؼبل ) ّ (Passiveفؼبل ) :(Activeیک ؼنه تؽنی ظقدیاتی تو نْالٚا
چنعین ظنظگان تٌؾیٙنعهی ناىییٌنر نقمفاظه نؾ ؼًل «غیؽفٛا » نقد ظؼ نین ؼًل ًلمی کو کاؼتؽ یک
ٚیدیا

پؽـ ً خٌ ) (Queryؼن نخؽن میکنعر قیكم منات ٙظنظه نی ؼن تهطیى ً تؽنی ىؽ منث ٙیک ظقمٌؼ

پؽـ ً خٌی خعنگانو ؼن ياظؼ می کنع تؽنی ؼقیعن تو پاقص نيایی پف نؾ نقمطؽنج نمایح نؾ منات ٙمطمدفر الؾم
نقد تا نْالٚا

تؽخیور فیدمؽ ً تؽکیة نٌنع ظؼ ؼًل «غیؽفٛا » تا ًخٌظ منات ٙظنظهنی تٌؾی ٙنعهی مطمدف ً

ناىییٌنر نخؽنی ٚیدیا

پؽـ ً خٌ تكیاؼ پیچیعه ً ؾمانتؽ ضٌنىع تٌظ

ظؼ ؼًل «فٛا »ر ًلمی ٚیدیا
مطمدف ًخٌظ نعنؼظ ً نْالٚا

پؽـ ً خٌ نخؽن می نٌظ نیاؾی تو تؽخیو ً نؼقا آن ٚیدیا

تو منات ٙظنظهنی

ظؼ نین ؼًل ظنؼنی یک لالة ًنزع نقد تو ٌْؼ ًیژه نین ؼًل یا ؼًل نخؽنی

نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ (خدع ظًمْ :ؽنزی ًَٛید مٓدٌب)
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ًگبسٍ  - 3-2ؼًل نخؽنی ننثاؼ ظنظه

یک ننثاؼظنظه ) (Data warehousingنیاؼه  3- ۴ر ظنؼنی مؿنیای ؾیاظی تؽنی آن ظقمو نؾ کاؼتؽنن نقد کو
نیاؾمنع پیم تینی تا نقمفاظه نؾ ظنظه ىای مٌخٌظ یا نخؽنی پؽـ ً خٌىایی تا کاؼنیی تاال ىكمنع
ننثاؼظنظه ) (DWیغت؟
تٛاؼیف مطمدفی تؽنی یک ننثاؼظنظه ًخٌظ ظنؼظ رالف کیمبال -کاؼنناـ ؾتعهی ننثاؼظنظه -تٛؽیف ضاليو نی نؾ
یک ننثاؼظنظه نؼنیو ظنظه نقد ىؽچنع کو ظؼ نین تٛؽیف ًی تؽ ؼًی ًٖیفو ی یک ننثاؼظنظه ممیؽکؿ نعه نما ماننع
بیل اینمون تو چیٌنیی نیداظ یک ننثاؼظنظه نوؽظنضمو نقد:
یک اًجبسدادٍپ ًغخَای اص دادٍُبی تشاکٌؾی اعت کَ ثَ طْس ّیژٍ ثشای اًدبم پشط ّ خْ ّ تسلی
عبختیبفتَ ؽذٍ اعت.
یکی نؾ ممعنً  تؽین تٛاؼیف ننثاؼظنظه تٌقّ بیل اینمون  -ظننهینع آمؽیکایی ؼنیانو  -نؼنیو نعه نقد کو تكیاؼی
نؾ يازةنٗؽنن ًی ؼن توٚنٌنن پعؼ نین ظننم تو ؼقیید مینناقنع:
یک اًجبسدادٍپ هدوْػَای اص دادٍُب اعت کَ ثَصْستی «هْضْعگشا»پ « یکربس َ»پ «هتغیش ثب صهبى» ّ «اص
دعت ًشفتٌی» گشد آهذٍاًذ ّ دس پؾتیجبًی فشایٌذ تصوینعبصیُبی هذیشیتی خبی هیگیشد.
 oهْضْعگشا ) :(subject-orientedیک ننثاؼظنظه تایع تمٌننع تؽنی تسدیا یک زٌؾهی مٌٌَٚی
ضاو مٌؼظ نقمفاظه لؽنؼ تییؽظ تؽنی مثا ر «ضعما »ر «ممماَیان»ر «پییانکاؼنن»

میتٌنننع ىؽ

کعنم یک مٌٌَ٘ ضاو تاننع ؼًل ىای ؾیاظی تؽنی ْثمو تنعی یا مٌٌَٚی کؽظن ظنظه ىا ًخٌظ ظنؼظ
نما چیؿی کو ظؼ پیاظهقاؾی ً تو کاؼگیؽی یک ننثاؼظنظه نىیید ظنؼظ نین نقد کو تًیی  قاؾنن توٚنٌنن
کاؼتؽنن ني ایی تو ظنثا تسدیا چو چیؿ ىكمنع ً منات ٙنْالٚاتی تٌقّ چو تطم(ىایی) تٌلیع مینٌظ
تؽنی مثا ظنظگان نقمانعنؼظ یک قاؾمانر میکن نقد ًٖایفی ؼن تؽنی غضیؽهقاؾی نْالٚا

ًنمىار
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کاؼ ىای نٚمثاؼیر پفننعنؾ ً ًظیٛو تؽ ٚيعه ظننمو تانع (ٚیدیا گؽن) نما یک تسدیاگؽ تطٌنىع
نْالٚاتی ظؼ مٌؼظ مهمؽیانر فؽًننعگانر مسًٌال

ً فٛالید آنىا ظننمو تانع خيدتطهی تو ظنظهىا

توقٌی مٌٌَٚی ضاور مندؽ تو نندام ْثموتنعی ىایی مفیع تؽنی یک تسدیاگؽ قاؾمانی ضٌنىع نع

دادٍُبی ػولیبتی

اًجبسدادٍ

مهمؽیان

فؽًننعگان

ًنم

کاؼ
نٚمثاؼی

پفننعنؾ
فٛالید

ًظیٛو

مسًٌال

(مٌٌَ٘گؽن  -نیاؼه )۲- ۴
ًگبسٍ  - 4-2مٌٌَ٘گؽن تٌظن ننثاؼ ظنظه

 oیکربس َ ) :(integratedمنات ٙظنظه نی ممٛعظ ظؼًن یک ننثاؼظنظه تو يٌؼ

یک منث ٙنْالٚاتی

یکواؼچو ظؼ میآینع تؽنی مثا میکن نقد منات ٙنْالٚاتی  B ً Aزاًی ؼًل ىای مطمدفی تؽنی
نناقایی یک مسًٌ

یا ًیژگی تاننع نما ظؼ یک ننثاؼظنظه تنيا یک ؼًل تؽنی نناقایی یک

مسًٌ یا ًیژگی ًخٌظ ضٌنىع ظنند تو ٚثاؼتی ظییؽ ضايید یکواؼچیی یٛنی تا یک مع ًنزع تؽنی
غضیؽهقاؾی ظنظهىا ؼًتوؼً ىكمی نؾ آندا کو ظنظهىای ٚیدیاتی یک قاؾمان ظؼ منات ٙگٌناگٌنی غضیؽه
مینٌنع مع ظنظه نی ىؽ کعنم نیؿ ممفاً

ضٌنىع تٌظ ىعف نؾ پیاظه قاؾی یک ننثاؼظنظه نین نقد کو

کاؼتؽ ىنیام نخؽنی یک پؽـ ً خٌ تا مع ىای ظنظه نی مطمدف قؽ ً کاؼ نعننمو تانع یکواؼچو قاؾی
ظنظه ىا ظؼ یک مکان ً ظؼ یک مع ظنظه نی یکی نؾ ضٌنو نيدی یک ننثاؼظنظه یا یکی نؾ نىعنف
پیاظهقاؾی آن نقد (نیاؼه )۵- ۴

نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ (خدع ظًمْ :ؽنزی ًَٛید مٓدٌب)
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یکواؼچوقاؾی
اًجبسدادٍ

دادٍُبی ػولیبتی

0

M

1

F

Male
Female

CM
Inch
Inch

Description
Description
Description

A

B

A

B

A

B

ًگبسٍ  - 5-2یکواؼچیی ننثاؼظنظه

 oهتغیش ثب صهبى ) :(time-variantظنظه ىای مٌخٌظ ظؼ یک ننثاؼظنظه مثمنی تؽ ؾمان نیيعنؼی مینٌنع
ً میتٌنن ظنظه ىای مؽتٌِ تو قور نمر ظًنؾظه ماه پیم یا زمی لعیییتؽ ؼن نؾ آن توظقد آًؼظ نین
ضايید ظؼ تُاظ تا قیكمیی نقد کو تو ظالیدی خعیعتؽین ظنظه ىا ظؼ آن نیيعنؼی مینٌظ تؽنی مثا
یک قیكم ثثد مٛامال

میکن نقد ناما آظؼـ ىای نضیؽ یک مهمؽی تانع ظؼ يٌؼتی کو یک

ننثاؼظنظه می تٌننع زاًی تیامی آظؼـ ىای مؽتثّ تا آن مهمؽی تانع ظنظه ىای مٌخٌظ ظؼ یک ننثاؼظنظه
میتٌنننع ظؼ تؽگیؽنعه ی نْالٚا

مؽتٌِ تو یک ظىو تانع ظؼ زالی کو ظنظگان نقمانعنؼظ مٛیٌالً فمّ

ناما ظنظه ىای یک ماه گػنمو ىكمنع ظؼ یک ننثاؼظنظهر ؾمان یک ٚاما کدیعی نقد چٌن تو کاؼتؽ
نخاؾه می  ظىع تا تؽنی تسدیا ضٌظ یک ؼًنع ظؼ نٗؽ ظننمو تانع تؽنی مثا تا چنین لاتدیمی میتٌنن
یک ًیژگی ؼن تؽنی یک فًا نؾ قا نقمطؽنج ً مٌؼظ تؽؼقی لؽنؼ ظنظ ً آن ؼن ظًؼه ىای ؾمانی ظییؽ
ممایكو کؽظ (نیاؼه )۹- ۴
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اًجبس دادٍ
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دادٍُبی ػولیبتی

ظنظهىا مؽتٌِ تو یک ظًؼهی ؾمانیننع



ظنظهىا مؽتٌِ تو ؾمان خاؼیننع

o

نفك ؾمانی  9۶-۵قا

o

نفك ؾمانی  ۹۶یا  7۶ؼًؾه

o

ممغیؽ کدیعی زمیاً ناما ؾمان نقد

o

ممغیؽ کدیعی میکن نقد ناما ؾمان تانع

o

ظنظهىا نییتٌنننع ؼًؾنمع نٌنع

o

ظنظهىا میتٌنننع ؼًؾنمع نٌنع

ًگبسٍ  - 6-2ممغیؽ تٌظن ننثاؼظنظه تا ؾمان

 oاص دعت ًشفتٌی ) :(non-volatileىنیامی کو ظنظه نی ظؼ ننثاؼظنظه لؽنؼ میگیؽظ تغییؽ نطٌنىع کؽظ
تنا تؽ نین ظنظه  ىای مٌخٌظ ظؼ یک ننثاؼظنظه کو مثمنی تؽ تاؼیص ىكمنع ىؽگؿ نثایع تغییؽ یاتنع ظؼ یک
ظنظگان نقمانعنؼظر ظنظهىا می تٌنننع نَافور زػف یا ؼًؾنمع نٌنع ً مٛیٌالً زالد فٛدی قاؾمان ؼن نهان
می ظىنع ظؼ یک ننثاؼظنظهر ظنظه ىای خعیع فمّ میتٌنننع نَافو نٌنع ً کاؼتؽنن نییتٌنننع ظنظهىای
مٌخٌظ ظؼ آن ؼن تغییؽ ظىنع ظؼ ننثاؼظنظه تؽضی قاؾمانىا زمی نْالٚا

 9۶تا  ۴۶قا غضیؽه مینٌظ

اًجبسدادٍ هْضْػی ):(Data Martیک ننثاؼظنظه مٌٌَٚی ) (DMننثاؼظنظهی نقد کو تؽنی یک ًنزع ًیژه ظؼ
یک قاؾمان نیداظ نعه نقد تؽنی مثا ًنزعىای مالیر فؽًل ً تاؾنیاتی یک قاؾمان میتٌنننع ننثاؼظنظه
مٌٌَٚی ضٌظ ؼن ظننمو تاننع (نیاؼه  )9- ۴ى  چنین تٛؽیف ظییؽی تؽنی ننثاؼظنظه مٌٌَٚی تو نین يٌؼ

تیان

مینٌظ کو یک ننثاؼظنظه مٌٌَٚی یک الیو ی ظقمؽقی تو مسیّ ننثاؼظنظه نقد ً نؾ آن تؽنی نقمطؽنج ظنظه تؽنی
کاؼتؽنن نقمفاظه می نٌظ توٚثاؼ

ظییؽ ننثاؼظنظه مٌٌَٚی ؾیؽمدیٌٚو نی نؾ یک ننثاؼظنظه نقد کو تؽنی گؽًه

مطًٌيی ظؼ کكة ً کاؼ مٌؼظ نٗؽ خيد ظنؼ نعه نقد ٚیالح ننثاؼظنظه مٌٌَٚی لكید ىای کٌچکی نؾ یک
ننثاؼظنظه ىكمنع

نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ (خدع ظًمْ :ؽنزی ًَٛید مٓدٌب)
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ًگبسٍ  - 7-2ننثاؼظنظه مٌٌَٚی

- 4سّػ کبس


اخشای اًجبسدادٍ )(Data Warehousing

ظؼ نخؽنی یک ننثاؼظنظه ظً مؽزدو ًخٌظ ظنؼنع کو ٚثاؼتنع نؾ :مؽزدوی تٛیین قاضماؼ ً مؽزدوی ْؽنزی
(پیاظه قاؾی)
 oعبختبس اًجبسدادٍ )(Data Warehouse Architecture
قیكم ىای مطمدف ننثاؼظنظه قاضماؼ ىای ممفاًتی ظنؼنع تُٛی نؾ آنىا میتٌنننع ظنؼنی یک
ننثاؼظنظه ٚیدیاتی ) (ODS: Operational Data Storeتاننع تُٛی ظییؽ میتٌنننع ظنؼنی
ننثاؼظنظه مٌٌَٚی ) (Data Martsتاننع تؽضی زاًی چنع منث ٙنْالٚاتی ً تؽضی زاًی
تٛعنظ ؾیاظی نؾ آنىا ىكمنع
مٛیٌالً ظؼ مٛیاؼی تیامی قیكم ىای ننثاؼظنظه الیو ىای ؾیؽ ًخٌظ ظنؼنع (نیاؼه :)8- ۴
 الیوی منث ٙظنظهىا )(Data Source Layer
 الیوی نقمطؽنج ظنظهىا )(Data Extraction Layer
 مؽکؿ نقممؽنؼ ظنظهىا )(Staging Area
 الیوی  ETLیا الیوی نقمطؽنج؛ تثعیا؛ تاؼگؿنؼی )(ETL Layer
 الیوی غضیؽهقاؾی ظنظهىا )(Data Storage Layer
 الیوی منٓك ظنظهىا )(Data Logic Layer
 الیوی نؼنیوی ظنظهىا )(Data Presentation Layer
 الیوی فؽنظنظه )(Metadata Layer
 الیوی ٚیدیا

قیكمیی )(System Operations Layer
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ًگبسٍ - 8- 2مٛیاؼی ننثاؼظنظه

 الیَی هٌجغ دادٍُب )(Data Source Layer
نین الیو نیایانگؽ منات ٙظنظه نی مطمدفی نقد کو ظنظه ىای ننثاؼظنظه ؼن تأمین می کننع یک منث ٙظنظهنی
می تٌننع ظنؼنی ىؽ نٌ٘ لالثی تانع تؽنی مثا یک فایا ممنی قاظه )(Plain text fileر ظنظگان
ؼنتٓونیر ننٌن٘ ظییؽی نؾ ظنظگانر فایا نکكا ً قایؽ میتٌنننع نمم یک منث ٙظنظه نی ؼن نیفا نیاینع
ننٌن٘ تكیاؼ ؾیاظی نؾ ظنظهىا میتٌنننع یک منث ٙظنظهنی تاننع:


ظنظهىای ٚیدیاتی؛ نؾ لثیا ظنظهىای فؽًلر ظنظهىای تٌلیعر ظنظهىای فيؽقتد نمتٌن ر ظنظهىتای
تاؾنؼیاتی
مؽًؼ نعه تٌقّ کاؼتؽنن



گؿنؼلىای ثثد نعهی قؽًؼ ًب زاًی نْالٚا



ظنظهىای پژًىهی تاؾنؼ ظنضدی



ظنظهىتتای نتتطى ثالتتث ماننتتع ظنظهىتتای قؽنتتیاؼیر نْالٚتتا

خیٛیدنناقتتی یتتا ظنظهىتتای

آماؼگیؽی
تیامی نین منات ٙظنظه نی تا یکعییؽ الیوی منث ٙظنظهىا ؼن تهکیا میظىنع
 الیَی اعتخشاج دادٍُب )(Data Extraction Layer
ظؼ نین الیور ظنظه ىا تؽنی ًؼًظ تو قیكم ننثاؼظنظه نؾ منات ٙظنظهنی مطمدف نقمطؽنج می نٌنع گاىی ظؼ نین الیو تا
زعی ظنظهىا مٌؼظ پاکقاؾی لؽنؼ میگیؽنع
 هشکض اعتمشاس دادٍُب )(Staging Area
نین الیو ىیان خایی نقد کو ظنظه ىا پیم نؾ پاک قاؾی ً تثعیا تو ظنظهىای ننثاؼظنظه یا ظنظهىای ظنظه ننثاؼ
قاؾیىای تٛعی ظنظهىا ؼن آقانتؽ مینیایع


پاؼچو
مٌٌَٚی ظؼ آن لؽنؼ میگیؽنع ظننمن یک فُای مهمؽکر پؽظنؼل ً یک
 الیَ ی  ETLیب الیَ ی اعتخشاج؛ تجذی ؛ ثبسگضاسی )(ETL Layer
ظؼ نین الیور تو منٌٗؼ تثعیا یک قاضماؼ تؽنکنهی تو یک قاضماؼ تسدیدیر منٓمی ؼًی ظنظه ىا نٚیا می نٌظ
نین الیو ىیچنین خایی نقد کو پاک قاؾی ظنظهىا نندام می گیؽظ مٛیٌالً ظؼ پیاظهقاؾی پؽً هىای ننثاؼظنظهر
مؽزدو ی  ETLمؽزدونی ؾمانتؽ نقد ً تؽنی نین من ٌٗؼ ظؼ نین مؽزدو نؾ یک نتؿنؼ  ETLنقمفاظه مینٌظ
 الیَی رخیشٍعبصی دادٍُب )(Data Storage Layer
ظنظه ىا پف نؾ تثعیا ً پاکقاؾی ظؼ نین الیو لؽنؼ می گیؽنع نین الیو تؽ نقاـ زٌؾه ً ٚیدکؽظ ظنظه ىا میتٌننع
ظؼ تؽگیؽنعهی قو نٌ٘ مٌخٌظید تانع :ننثاؼظنظه )(DWر ننثاؼظنظهی مٌٌَٚی )(DMر ً ننثاؼظنظه ٚیدیاتی
) (ODSىؽ قیكمیی می تٌننع یک یا تیامی نین مٌخٌظید ىا ؼن تا ى ظننمو تانع
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 الیَی هٌطك دادٍُب )(Data Logic Layer
لٌنٚع کكة ً کاؼ ظؼ نین الیو غضیؽه می نٌنع نین لٌنٚع تأثیؽی تؽ لٌنٚع نقاقی مؽتٌِ تو تثعیا ظنظهىا نعنؼنع
نما نکا گؿنؼل ؼن تسد تأثیؽ ضٌظ لؽنؼ میظىنع
 الیَی اسایَی دادٍُب )(Data Presentation Layer
ٚیدکؽظ نین الیو تو نْالٚا

میتٌنننع خعً

ظؼ یافد نعه نؾ کاؼتؽ تكمیی ظنؼظ نین نْالٚا

یا گؿنؼل

گؽنفیکی تسد ًب تانع یا گؿنؼل ؼًؾننونی کو توٌْؼ ضٌظکاؼ تٌلیع ً نیییا مینٌظ
ظؼ نین الیو مٛیٌالً یک نتؿنؼ  ً OLAPیک نتؿنؼ گؿنؼلگیؽی مٌؼظ نقمفاظه لؽنؼ میگیؽظ
 الیَی فشادادٍ )(Metadata Layer
نْالٚا

مؽتٌِ تو ظنظهىای غضیؽه نعه ظؼ ننثاؼظنظه ظؼ نین الیو نیيعنؼی مینٌظ یک مع تؽنی ظنظهىای منٓمی

میتٌننع مثالی تؽنی مٌخٌظیدىای نین الیو تانع نغدة تؽنی معیؽید فؽنظنظه نؾ یک نتؿنؼ فؽنؼظنظه نقمفاظه مینٌظ

 الیَ ی ػولیبت عیغتوی )(System Operations Layer
نین الیو زاًی نْالٚاتی ظؼ ضًٌو چیٌنیی ٚیدکؽظ قیكم ننثاؼظنظه نقد تؽنی مثا ًَٛید کاؼی ETLر
ٚیدکؽظ قیكم ً تاؼیص ظقمؽقی کاؼتؽ
 oطشازی اًجبسدادٍ )(Data Warehouse Design
ْؽنزی ننثاؼظنظه می تٌننع پف نؾ ننمطاب نتؿنؼ ً نُٚای گؽًه آغاؾ نٌظ فاؾىای مؽقٌمی کو ظؼ چؽضو ی
پیاظه قاؾی یک ننثاؼظنظه ظؼگیؽ ىكمنع ٚثاؼتنع نؾ :خیٙنًؼی نْالٚا

مٌؼظ نیاؾ؛ ؼنه ننعنؾی مسیّ

فیؿیکی؛ مع قاؾی ظنظهىا؛ ETL؛ ْؽنزی مکٛة OLAP؛ پیمتٌقٛو؛ تٌقٛوی گؿنؼل؛ تنٗی
ٚیدکؽظ؛ تيینو قاؾی پؽـ ً خٌ؛ تُیین کیفید؛ مٛؽفی مسًٌ ؛ نیيعنؼی مسًٌ ؛ نؼتماء تعؼ یدی
 خوغاّسی اطالػبت هْسد ًیبص )(Requirement Gathering
ىعف ٚیعه ی نین فاؾ تهطیى ىؽ آن چیؿی نقد کو تومنؿلوی مٌفمید ظؼ پیاظهقاؾی پؽً ه ی
ننثاؼظنظه مسكٌب می نٌظ ظؼ نین فاؾ توضًٌو گؿنؼلىا ً تسدیا ىای مٌؼظ نیاؾ کاؼتؽنن نيایی
تهطیى ظنظه می نٌنع ً ىیؽنه نین نیاؾىا تٛؽیفی ًنلٛی تؽ تؽنی ظییؽ خؿئیا
مؽتٌِ تو ننعنؾهىای قطدنفؿنؼیر مدؿًما

نؾ لثیا نْالٚا

آمٌؾنیر تهطیى منث ٙظنظهنی ً نؾ ىیو مي  تؽ

تؽنامو نی کو نیایانگؽ ؾمان پایان پؽً ه ی پیاظه قاؾی ننثاؼظنظه تانع تو ظقد میآیع مٛیٌالً ؾمان
مٌؼظ نیاؾ تؽنی نندام نین فاؾ  ۴تا  8ىفمو نقد ً ضؽًخی آن نؾ مكمنعن

ؾیؽ تهکیا مینٌظ:



فيؽقمی نؾ گؿنؼلىا کو ظؼ پایان نین فاؾ تو کاؼتؽنن نيایی تسٌیا ظنظه مینٌظ



یک تؽناموی کاؼی ؼًؾنمع کو توٌْؼ ؼًنتن مهتطىکننعهی مكتئٌلیدىای مؽختً ٙ
ؾمان تسٌیا مؽنزا نيدی نقد

 ساٍاًذاصی هسیط فیضیکی )(Physical Environment Setup
پؽً ه ىای ننثاؼ ظنؼنی نین قو فُا ىكمنع :تٌقٛور آؾمٌنر ً تٌلیع تایع تٌخو کؽظ کو نقممؽنؼ تنيای
فُاىای فیؿیکی مطمدف کافی نیكد ً ٚالًه تؽ آن نقممؽنؼ مناقة فؽنینعىای مطمدفی نؾ لثیا
ETLر مکٛة OLAPر گؿنؼلگیؽیر تؽنی فُاىای مطمدف نیؿ مٌؼظ نیاؾ نقد مٛیٌالً ؾمان
مٌؼظ نیاؾ تؽنی نندام نین فاؾ زعًظ  9ىفمو نقد ً ضؽًخی آن ٚثاؼ

نقد نؾ مكمنعن

نقممؽنؼ
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ً نًة قطدنفؿنؼ ً نؽمنفؿنؼ تؽنی تیامی فُاىا ناما مهطًا
تنٗییا

قطدنفؿنؼیر کعىا ً

نؽمنفؿنؼی

 هذلعبصی دادٍُب )(Data Modeling
نین لكید مؽزدوی تكیاؼ ميیی ظؼ پیاظه قاؾی یک پؽً هی ننثاؼظنظه نقد ً یک قیكم
ننثاؼظنظه تؽ مع  قاؾی ظنظه ىا نقمٌنؼ نقد یک مع ظنظه نی مناقة ٚالًه تؽ ٚیدکؽظ ضٌب
یک قیكم ننثاؼظنظه توآقانی تو آن نخاؾهی ؼنع میظىع ظؼ پؽً هی پیاظه قاؾی یک ننثاؼظنظه
منٓمی ظنظه ىا ( )Logical Data Modelتؽ نقاـ نیاؾىای کاؼتؽ نیداظ نعه ً قوف
یک مع فیؿیکی ( )Physical Data Modelتثعیا مینٌظ مٛیٌالً ؾمان مٌؼظ نیاؾ

تويٌؼ


تؽنی نندام نین فاؾ زعًظ  ۴تا  ۹ىفمو نقد ً ضؽًخی آن نؾ مكمنعن


تهطیى منات ٙظنظهنی



مع منٓمی ظنظهىا



مع فیؿیکی ظنظهىا

ؾیؽ تهکیا مینٌظ:

 اعتخشاج؛ تجذی ؛ ثبسگضاسی )(ETL: Extraction, Transformation, Loading
فؽنینع نقمطؽنج؛ تثعیا ً تاؾنیؽی یا  ETLتیهمؽین ؾمان ؼن تو ضٌظ نضمًاو میظىع ً نین
ؾمان چیؿی ظؼ زعًظ  ۵۶ظؼيع چؽضوی پیاظهقاؾی ننثاؼظنظه یا زمی ٌْالنیتؽ نؾ آن نقد
ظلیا نین نمؽ ؾمان تؽ تٌظن ظؼ یافد ظنظه ىای مؽخٙر ظؼک ممغیؽىای َؽًؼیر لٌنٚع کكة ً
کاؼ ً مع  ىای منٓمی ً فیؿیکی نقد مٛیٌالً ؾمان مٌؼظ نیاؾ تؽنی نندام نین فاؾ زعًظ  9تا
 ۹ىفمو نقد ً ضؽًخی آن نؾ مكمنعن


خؿئیتتتتتتتتا

ؾیؽ تهکیا می نٌظ:

نتًتتتتتتتتا متتتتتتتتع ىای ظنظه نی مطمدتتتتتتتتف تتتتتتتتتو یکتتتتتتتتعییؽ

)(Data Mapping Document


کعىای تؽناموی  / ETLتكموی ETL

 طشازی هکؼت (OLAP Cube Design) OLAP
ْؽنزی مکٛة  OLAPیا پؽظنؾل تسدیدی تؽضّ ) (Online Analytical Processingمٛیٌالً
تؽ نقاـ فاؾ نً یا «خی ٙنًؼی نْالٚا

مٌؼظ نیاؾ» نندام می نٌظ مٛیٌالً ؾمان مٌؼظ نیاؾ تؽنی

نندام نین فاؾ زعًظ  9تا  ۴ىفمو نقد ً ضؽًخی آن نؾ مكمنعن


تٌَیسا



مکٛة  OLAPتيیو نعه

ؾیؽ تهکیا مینٌظ:

مؽتٌِ تو نتٛاظ ً مماظیؽ مکٛة OLAP

 پیؼتْعؼَ )(Front End Development
پیمتٌقٛو تطم ميیی نؾ ؼنهننعنؾی نًلیوی ننثاؼظنظه مسكٌب می نٌظ ظؼ نین ضًٌو تایع
نمکان لؽنؼ گؽفمن گؿنؼل ىا تؽ ؼًی ًب ظؼ نٗؽ گؽفمو نٌظ تؽنی نین منٌٗؼ گؿینو ىای ممٛعظی
پیم ؼًقد نقمفاظه نؾ ؾتانىای تؽنامونٌیكی ماننع ASPر PHPر یا  Perlتا مسًٌال
نؽمنفؿنؼی آماظه ماننع  ً Seagate Crystal Reportsمسًٌال

زؽفونیتؽ ماننع Actuate

تایع پیم نؾ ننمطاب مسًٌ نؾ ًخٌظ نمکان قفاؼنی نعن قاظه ی آن تؽنی قاؾمان نْیینان
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زايا کؽظ توضًٌو نمکاناتی کو تؽنی نیداظ تغییؽن
نین تغییؽن

ظؼ گؿنؼلگیؽی ظؼ نٗؽ گؽفمو نعه ن قد

نثایع فمّ ظؼ تؽگیؽنعهی نکا ٖاىؽی گؿنؼل تانعر تدکو تایع نمکان نیداظ تغییؽن

ظؼ مسمٌنی گؿنؼل نیؿ ًخٌظ ظننمو تانع تؽنی مثا نمکان تغییؽ قؽًؼىا نؾ  Solaris/Oracelتو
ً SQLخٌظ ظننمو تانع مٛیٌ ًال ؾمان مٌؼظ نیاؾ تؽنی نندام نین فاؾ زعًظ  9تا  ۲ىفمو نقد ً
ضؽًخی آن مكمنعن

مؽتٌِ تو چیٌنیی ٚیدیاتی نیٌظن پیم تٌقٛو نقد

 تْعؼَی گضاسػ )(Report Development
گؿنؼل ٚیٌماً نؾ «فاؾ خیٙنًؼی نْالٚا

ضًٌيیا

مٌؼظ نیاؾ» توظقد میآیع تنيا نمٓو ی

ننمؽنک مكممی کاؼتؽنن نيایی تا قیكم ننثاؼظنظه گؿنؼلىایی نقد کو مهاىعه میکننع ىؽ چنع
مؽزدو ی تٌقٛوی گؿنؼل ماننع مؽنزا ظییؽ مثا  ً ETLمع قاؾی ظنظه ىا ؾمان تؽ نیكد نما تا
نین ًخٌظ نمم تكیاؼ ميیی ؼن ظؼ تهطیى مٌفمیدآمیؿ تٌظن پؽً ه ی ننثاؼظنظه تاؾی میکنع پیم
نؾ ننمهاؼ گؿنؼل الؾم نقد کو گؽًه پیاظهقاؾی ننثاؼظنظه تو مٌنؼظی تٌخو ظننمو تاننع گؿنؼلىای
منمهؽ نعه تایع لاتدید قفاؼنیقاؾی نعن ظننمو تاننع ى چنین ؼًل ىای مطمدفی تؽنی تسٌیا
گؿنؼل ماننع تسد ًب تٌظن یا نؼقا آن نؾ ْؽیك ؼنیانامو ًخٌظ ظننمو تانع ً نؾ ىیو مي  تؽ
نقد پف نؾ پیاظهقاؾی کاما قیكم ننثاؼظنظه نیؿ فاؾ تٌقٛو ی

تٛیین قٓر ظقمؽقی تو نْالٚا

گؿنؼل ىیچنان لاتدید نخؽنیی ظنؼظ مٛیٌالً ؾمان مٌؼظ نیاؾ تؽنی نندام نین فاؾ زعًظ  9تا  ۴ىفمو
نقد ً ضؽًخی آن نؾ مكمنعن

ؾیؽ تهکیا مینٌظ:

گؿنؼل



ضًٌيیا



نقممؽنؼ خدٌتؽ گؿنؼلىا  /گؿنؼلىای تسٌیا ظنظه نعه تو کاؼتؽنن تٛیین نعه

 تٌظین ػولکشد )(Performance Tuning
قو لكید نيدی ًخٌظ ظنؼنع کو قیكم ننثاؼظنظه تا ننعنؾهنی می تٌننع نؾ تنٗی ٚیدکؽظ آن ىا
تيؽهمنع نٌظ نین قو لكید ٚثاؼتنع نؾETL :ر پؽظنؾل پؽـ ً خٌر ً تسٌیا گؿنؼل
مٛیٌالً ؾمان مٌؼظ نیاؾ تؽنی نندام نین فاؾ زعًظ  3تا  ۵ؼًؾ نقد ً ضؽًخی آن ناما مكمنعن
تنٗی ٚیدکؽظ تا غکؽ نىعنف ً نمایح نقد
 ثِیٌَعبصی پشط ّ خْ )(Query Optimization
ظؼ ىؽ ظنظگان تٌلیعیر ٚیدکؽظ پؽـ ً خٌی  SQLظیؽ یا ؾًظ تسث تؽننییؿ ضٌنىع نع ظننمن
پؽـ ً خٌىای ٌْنالنی نو تنيا منات ٙقیكم ؼن مٌؼظ نقمفاظه لؽنؼ ظنظه ً ٚیدکؽظ قؽًؼ ً نخؽنی
تؽنامو ؼن کنع مینیایعر تدکو میکن نقد مٌخة گؽظظ تا ظنظهىای خعً نمایح نیؿ آقیة تثیننع تنا
تؽ نین تيینو قاؾی پؽـ ً خٌ یک کاؼ مي تو زكاب میآیع
تؽنی نین منٌٗؼ ؼٚاید نيٌ ؾیؽ ظؼ تيینوقاؾی پؽـ ً خٌىا تٌيیو می نٌظ:


دسک گًْگی اخشای پشط ّ خْی هْسد ًظش کبسثش تْعط دادگبى
ظنظگانىای مطمدف ؼًل ىای مطمدفی تؽنی نین کاؼ ظنؼنع تؽنی مثا ظؼ MySQL
می تٌنن تا نقمفاظه نؾ کع ”] “EXPLAIN [SQL Queryچیٌنیی ٚیدکؽظ پؽـ
ً خٌ ؼن مهاىعه کؽظ



فشاخْاًی اًذک دادٍُب دس زذ اهکبى
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فؽنضٌننی ظنظه ىای تیهمؽ یٛنی نزمیاج تو منات ٙتیهمؽ تؽنی پؽظنؾل ً غضیؽه ی
آنىا تنا تؽ نین تؽنی مثا ًلمی تو مماظیؽ یک ممغیؽ نؾ خعًلی نزمیاج نقد نثایع
نؾ ”* “SELECTنقمفاظه کؽظ


رخیشٍی ًتبیح هیبًی یب ّاعطَ
نمایح مٌؼظ نٗؽ ؼن می تٌنن تا نقمفاظه نؾ فنٌنی مثا  ً Inline Viewنقمفاظه نؾ
ٚثاؼ ىای تؽکیثی ماننع  UNIONنیيعنؼی کؽظ ظؼ نین مٌنؼظ نین نمایح ظؼ ظنظگان
غضیؽه نیینٌنع نما میتٌنننع تو قؽٚد ظؼًن پؽـ ً خٌ مٌؼظ نقمفاظه لؽنؼ تییؽنع
نقمؽنتژی ىای مطمدف تؽنی تيینو قاؾی پؽـ ً خٌىا ٚثاؼتنع نؾ:
-

نفؿنیم قؽٚد نخؽنی پؽـ ً خٌىا تا نقمفاظه نؾ Index

-

نیداظ خعنً تدطیى نعه نؾ ؼًی خعنً نيدی

-

تمكی تنعی قٓؽی ً قمٌنی ظنظهىا تتؽنی کتاىم زدت ظنظهىتای ظؼ نٗتؽ
گؽفمو نعه تؽنی پؽظنؾل

-

تؽکیة ظنظهىای خعنً مطمدف تا ى ظؼًن یک خعً

-

تيثٌظ منات ٙقطدنفؿنؼی قؽًؼ

 تضویي کیفیت )(Quality Assurance
ًلمی گؽًه تٌقٛو آماظگی پؽً ه ؼن تؽنی آؾمٌن نٚالم گ ؽظظ گؽًه تُیین کیفید کاؼ ضٌظ ؼن نؽً٘
می کنع نین گؽًه نؾ مهمؽی تهکیا می نٌظ معیؽنن پؽً ه تایع تٌخو کننع کو پیم نؾ ًؼًظ تو
فُای تٌلیعر نخؽنی فؽنینع تُیین کیفید َؽًؼی نقد مٛیٌالً ؾمان مٌؼظ نیاؾ تؽنی نندام نین
فاؾ زعًظ  9تا  ۲ىفمو نقد ً ضؽًخی آن نؾ مكمنعن

ؾیؽ تهکیا می نٌظ:

آؾمٌن تُیین کیفید )(QA



ْؽذ ً خؿئیا



تأییعیو ی تُیین کیفید مثنی تؽ آماظگی ًؼًظ قیكم ننثاؼظنظه تو فُای تٌلیع

 هؼشفی هسصْل )(Rolling out to Production
پف نؾ تأییع گؽًه تُیین کیفیدر قیكم ننثاؼظنظه کاؼ ضٌظ ؼن نؽً٘ میکنع تكمو تو تٛعنظ تؽضّ
کاؼتؽنن نيایی نؽً٘ تو کاؼ ننثاؼظنظهر تا یک ىفمو تو ٌْ مینندامع تیهمؽ کاؼتؽنن نيایی نؾ ْؽیك
ًب تو ننثاؼظنظه ظقمؽقی ظنؼنع مٛیٌالً ؾمان مٌؼظ نیاؾ تؽنی نندام نین فاؾ زعًظ  9تا  3ؼًؾ نقد
ً ضؽًخی آن ناما مكمنعن

تسٌیا قیكم ننثاؼظنظه نيایی نقد

ً گِذاسی هسصْل )(Production Maintenance
ًلمی ننثاؼظنظه ًنؼظ فُای تٌلیع مینٌظر الؾم نقد تا نؾ آن نیيعنؼی نٌظ نلعنماتی نؾ لثیا
تيیوی منٗام فایا ىای پهمیثان ً معیؽید تسؽنن تكیاؼ زائؿ نىیید تٌظه ً تایع ظنؼنی ْؽذ ً
تؽنامو تاننع ىیچنین نٗاؼ

معنًم تؽ نقمفاظه ىای کاؼتؽنن نيایی ظنؼنی نىیید تو قؿنیی نقد

نین کاؼ ظً ىعف ؼن ظنثا میکنع نً نین کو تو ظؼضٌنقد ىای نؾ ظقدؼفمو ؼقیعگی نٌظ ً آن ىا
ؼن پی م نؾ نین کو مٌخة کنعی قیكم نٌنع ؼف ٙکؽظ ً ظًم نین کو ممٌخو نع چو میؿنن نؾ کاؼتؽنن
ظؼ زا نقمفاظه نؾ آن ىكمنع
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ضؽًخی نین فاؾ ظؼ ظقمؽـ تٌظن ىییهیی قیكم ننثاؼظنظه تؽنی کاؼتؽنن نيایی نقد
 استمبء تذسیدی )(Incremental Enhancements
ًلمی قیكم ننثاؼظنظه نؽً٘ تو فٛالید میکنع نؼتماء تعؼ یدی مٌؼظ نیاؾ َؽًؼی ضٌنىع نع
منٌٗؼ نؾ نین کاؼ نیداظ فاؾىای خعیع ننثاؼظنظه نیكدر تدکو تغییؽن
آن ؼن ظنثا می کنع ضؽًخی نین فاؾ نؾ مكمنعن



کٌچکی نقد کو ضٌظ قاؾمان

ؾیؽ تهکیا مینٌظ:

معیؽید تغییؽن
تغییؽن

فٛدی نٚیا نعه ظؼ قیكم ننثاؼظنظه

- 5هغئْلیتُب
معیؽید نیداظ ؾیؽقاضدىا تٛيعه مٛاًند تؽناموؼ یؿیر پژًىم ً فناًؼی نْالٚا

نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی

کهٌؼ ً معیؽید تيؽه تؽظنؼی ً تيیو گؿنؼل تٛيعه معیؽید آماؼ نياظ کماتطانو ىای ٚیٌمی کهٌؼ ً معیؽید آماؼ
قٓر یکر ظً ً قو میتانع کو تو نؽذ ؾیؽ میتانع
سدیف
9

ؽشذ الذام
خیٙنًؼی نْالٚا

هشخغ عبصهبى هغئْل
مٌؼظ

هشخغ لبًًْی

معیؽید آماؼ نياظ کماتطانو ىای ٚیٌمی کهٌؼ ً معیؽید آمتاؼ قتٓر

نیاؾ

یکر ظً ً قو

۴

ؼنه ننعنؾی مسیّ فیؿیکی

مٛاًنتتتد تؽنامتتتتوؼیؿی ر پتتتتژًىم ً فنتتتاًؼی نْالٚتتتتا
کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

3

مع قاؾی ظنظهىا

معیؽید آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

۲

نقمطؽنج؛ تثعیار
تاؼگؿنؼی

مٛاًنتتتد تؽنامتتتتوؼیؿی ر پتتتتژًىم ً فنتتتاًؼی نْالٚتتتتا
کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

۵

ْؽنزی مکٛة OLAP

۹

پیمتٌقٛو

9

تٌقٛو گؿنؼل

8

تنٗی ٚیدکؽظ

7

تيینوقاؾی پؽـ ً خٌ

9۶

تُیین کیفید

معیؽید آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

99

مٛؽفی مسًٌ

معیؽید آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

9۴

نیيعنؼی مسًٌ

معیؽید آماؼ نياظ کماتطانو ىای ٚیٌمی کهتٌؼ تتا ىیکتاؼی مٛاًنتد
تؽناموؼیؿی ر پژًىم ً فناًؼی نْالٚا نياظ کماتطانتوىای ٚیتٌمی

93

نؼتما تعؼیدی

نيتتتتاظ

کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ
نيتتتتاظ

نياظ کماتطانتوىای ٚیتٌمی

کهٌؼ
نياظ کماتطانتوىای ٚیتٌمی

کهٌؼ
معیؽید آماؼ نياظ کماتطانو ىای ٚیٌمی کهتٌؼ تتا ىیکتاؼی مٛاًنتد
تؽناموؼیؿی ر پژًىم ً فناًؼی نْالٚا نياظ کماتطانتوىای ٚیتٌمی
کهٌؼ
مٛاًند تؽناموؼیؿی ر پژًىم ً فناًؼی نْالٚا

نياظ کماتطانوىای

ٚیٌمی کهٌؼ تا ىیکتاؼی متعیؽید آمتاؼ نيتاظ کماتطانتوىای ٚیتٌمی
کهٌؼ
مٛاًنتتد تؽنامتتوؼیؿیر پتتژًىم ً فنتتاًؼی نْالٚتتا

تتتا ىیکتتاؼی

معیؽید آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

کهٌؼ
معیؽید آماؼ نياظ کماتطانو ىای ٚیٌمی کهتٌؼ تتا ىیکتاؼی مٛاًنتد
تؽناموؼیؿی ر پژًىم ً فناًؼی نْالٚا
کهٌؼ

ماظه  ۲3نٗامنامو نٗام آماؼ نياظ
کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ
ماظه  ۲۲نٗامنامو نٗام آماؼ نياظ

معیؽید آماؼ نياظ کماتطانو ىای ٚیٌمی کهتٌؼ تتا ىیکتاؼی مٛاًنتد
تؽناموؼیؿی ر پژًىم ً فناًؼی نْالٚا

نٗامنامو نٗام آماؼ نياظ
کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

معیؽید آماؼ نياظ کماتطانو ىای ٚیٌمی کهتٌؼ تتا ىیکتاؼی مٛاًنتد
تؽناموؼیؿیر پژًىم ً فناًؼی نْالٚا

ماظه 93ر 99ر 98ر ۲۲ ً ۲3

نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی

ماظه ۲3نٗامنامو نٗام آماؼ نياظ
کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ
ماظه ۲۲ ً ۲3نٗامنامو نٗام آماؼ
نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ
ماظه ۲۲ ً ۲3نٗامنامو نٗام آماؼ
نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ
ماظه ۲۲ ً ۲3نٗامنامو نٗام آماؼ
نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ
ماظه ۲۲ ً ۲3نٗامنامو نٗام آماؼ
نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ
ماظه ۲۲ ً ۲3نٗامنامو نٗام آماؼ
نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ
ماظه ۵۵ ً ۲۲نٗامنامو نٗام آماؼ
نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ
ماظه ۲۲ ً ۲3نٗامنامو نٗام آماؼ
نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ
ماظه ۲۲ ً ۲3نٗامنامو نٗام آماؼ
نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ
ماظه ۲۲ ً ۲3نٗامنامو نٗام آماؼ
نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

