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 چکیده )فارسی(

 ،خسيس ثطاي ذسهت ضؾبًي ثْتط هكتطيبى ًيبظ زاضًساغلت تدبضت ّب ثِ تهوين گيطي اؾتطاتػيه ٍ يب اتربش ذٍ هكي ّبي 

فبضؽ اظ ذطز ٍ والى ثَزى ًَع نٌؼت اظ َطيك  وِ تلمي هي قًَس ؾبظهبًْبتدبضي ثيكتط يٌس آّب للت تپٌسُ فطُ هطٍظُ زازا

  زازُ ّبي شذيطُ قسُ ضا پطزاظـ وطزُ ٍ ساثعاضي وِ ثتَاً يطٍضت ٍخَز تؼبهالت زض ؾيؿتن ّبي ػوليبتي قىل هي گيطًس.
ٍ اضتجبٌ ثب هكتطي هسيطاى اضقس لطاض زّس هٌدط ثِ قىل گيطي هفَْم زازُ وبٍي گطزيس. اَالػبت حبنل اظ آى ضا زض اذتيبض 

َز آٍضي ــبت هبلي اؾت وِ ؾــثبًه ّب ٍ هَؾؿ ثرهَل زض ذسهبتي يه اؾتطاتػي اضظقوٌس زض ؾبظهبًْبي ًگْساضي آًْب

 ،هكتطي هساضي هْن تهويوبت زضهحيٍ ضلبثتي ٍ ثب تَخِ ثِ ًمف اؾبؾي ٍ، ضا تًويي هي وٌس آًْبس هست ٍ هَفميت ثلٌ

ِ ؾبظي ٍ ى ثتَاًٌس زاًف ًْفتِ آوِ ثَاؾُِ  ّؿتٌس ؾبذتبضيايدبز  هسيطيت زاًف هطتجٍ ثب هكتطيبى ٍ ثبًىْب ًيبظهٌس يىپبضچ
تجسيل ًوبيٌس. َّقوٌسي  اذص قسُتهويوبت ؾپؽ ثِ پكتيجبًي اظ  يطيت ٍضا اؾترطاج، هس هَخَززازُ ّبي حدن اًجَُ زض 

 وؿت ٍوبض، هكَْضتطيي وبضثطز فٌَى زازُ وبٍي اؾت.

وِ  قسُ اًساثساع ثبًىي، ضٍقْبيي  ثب ضًٍس ذهَني ؾبظي نٌؼت ثبًىساضي وكَض ٍ ضقس ثي ؾبثمِ ضلبثت زض تىٌَلَغي ّبي
هٌظَض زضن ثْتط اظ  گصاضي هٌبثغ ذَز ثِ ؾطهبيِ ثِّب  ثبًه ُ اًس، ثب تَخِ ثِ ًيبظًوَزفطنتْبي خسيسي ضا ثطاي تدبضت فطاّن 

ثبًىي، بى خوغ آٍضي زازُ ّبي هطثٌَ ثِ هكتطي زض ايي همبلِ ؾؼي قسُ يوي ثطضؾي ضٍقْبي ،هكتطيبى هَخَز ٍ آتيًيبظ 

هَضز ثطضؾي لطاض ، اؾترطاج قسُ اظ ضٍاثٍ پٌْبى هيبى زازُ ّب ثِ ٍؾيلِ اثعاض زازُ وبٍي هسلْبيتهوين گيطي ثطاؾبؼ  الگَّبي

ِ ثبًىساضيثِ اّويت آى زض  گطفتِ ٍ ًَيي اقبضُ  وؿت هَفميت ثَاؾُِ افعايف تَاى ثبًىْب زض هسيطيت ضيؿه ٍ ضلبثت، زض ػطن
 گطزز.
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 هقذهِ -1

 اظ %7سالل ـتَاًبؾت وِ لبزض ثبقس زاًف ح يبظهبًـقًَس ٍ ؾ يؾبل زٍ ثطاثط هيه  زازُ ّبي زض زؾتطؼ ّط عاىـيهطٍظُ ها

 يف زضٍى زازُ ضًـح هاظ فمـط زاً يگطؾَ غطق زض زازُ ثَزُ ٍ اظ ؾَي ز يهؾبظهبى ّب اظ  1.يسّبي ذَز ضا وبٍـ ًوب زازُ
 يحنـح يوبتزض ثْطُ ثطزاضي اظ زاًـف زضٍى زازُ ّـب ثـطاي ؾـبذتي تـهو يٍل يؾبظاى زض خوغ آٍضي زازُ غٌ تهوين ثطًـس.

آًْب هـكىل اؾـت ٍ هـب زض  يلٍ تحل يٍِ تدع يطيتوِ هس هب ضا پط وطزُ اًس ياظ زازُ ّب ظًسگ ي. حدن قگطفّؿتٌس ًـبتَاى

آًْـب ثبقـس ٍخـَز  يلٍ تحل يِتدع يثطًبهِ وِ قبهل چگًَگ يهطا يظ ينوٌ ياظ آًْب اؾتفبزُ ه يوَچى ثرف اظ مـتيحم
 ي ثبقس.ؾبظي زازُ ّب زض ؾبظهبى ّب ه يطُثط شذ يانل يـكِ تالـًـساضز ٍ ّو

 هحهَالت ثِ هكتطيبى زؾتطؾي افعايف َطيك اظ ضا ضلبثت هفَْم اًجَُ، ثبظاضيبثي ٍ تَليس تىٌيىْبي ثيؿتن، لطى اٍاؾٍ اظ

 ثبظاضّبي زض ثمبء ثوٌظَض هرتلف قطوتْبي ٍ وطزُ ضقس ظيبزي ؾطػت ثب زازُ پطزاظـ ٍ آٍضي خوغ فطايٌس .اؾت زازُ غييطت

توبهي . زض زًيبي اهطٍظ ثبقٌس هي هتىي ّب زازُ اظ ػظيوي همبزيط تحليل ٍ تدعيِ ثِ تَخْي لبثل هيعاى ثِ وًٌَي ضلبثتي
ين پؽ هي تَاى گفت وِ  آيٌسُ ئًيبظ زاضًس اگط هسيطيت ضا آيٌسُ ؾبظي تؼطيف ًوب 2اًدبم ٍظبيف ذَز ثِ اَالػبتهسيطاى زض 

ؾبظي ّوبى هسيطيت اَالػبت هي ثبقس. اهطٍظُ اَالػبت ثِ ػٌَاى يه هٌجغ لسضت تلمي قسُ ٍ  زاقتي آگبّي ّبي الظم اظ 

ًمف هْوي زض هَفميت ؾبظهبًْب ايفب هي وٌس، اظ َطف زيگط ثب گؿتطـ  ًيبظّب ٍ ذَاؾتِ ّبي هكتطيبى ٍ ػَاهل هطتجٍ ثب آى
زاهٌِ ػَاهل تبثيطگصاض ضٍي فؼبليت ّبي ؾبظهبى ٍ ضفتبض هكتطيبى، يطٍضت زاقتي آگبّي ّبي الظم اظ ايي ػَاهل ثيف اظ پيف 

، پطزاظـ ٍ گعاضقگطي اَالػبت احؿبؼ هي گطزز؛ لصا ؾبظهبًْب هي ثبيؿتي اظ يه ؾيؿتن وبضا ثطاي خوغ آٍضي، شذيطُ ؾبظي 

هطتجٍ ثب ايي ػَاهل ثْطُ گيطًس، ؾيؿتوي وِ اَالػبت هَضز ًيبظ تهوين گيطًسگبى ضا زض ظهبًْبي هَضز ًيبظ زض اذتيبض آًْب لطاض 

 آى هي تَاى اقبضُ ًوَز.ٍ ثطذي اظ هسلْبي  3ؾيؿتن اَالػبتي ثبظاضيبثي اظ خولِ ايي ؾيؿتوْب ثِزّس. 
 ّبيي تىٌَلَغي ،وطزُ يلتجس يطاًىبضًبپص يتيٍالؼ ثِ يطضا زض ؾبلْبي اذ ياضتجبَ يبثيتىٌَلَغي اَالػبت، ثبظاض يٌِزض ظه يكطفتپ

زض  ؾبظهبًْب وِ يسيضا ثؼٌَاى حَظُ خس 7ضٍاثٍ هكتطي يطيتهس ٍ 6ًطم افعاض ضلبثت يطيتهس ، 5، زازُ وبٍي 4هبًٌس اًجبضزازُ اي

 يگبُپب ي اظزازُ وبٍي، ثب اؾترطاج اَالػبت پٌْبً يكاظ َط يػُ. ثِ ًٍسًوَزُ ا يهؼطف سٌيوؿت ًوب يضلبثت يتس هعٌتَاً يآى ه
ثِ  وبٍي وٌٌس. اثعاضّبي زازُ يٌيث يفآًْب ضا پ يٌسٍُ ضفتبض آ ييياضظقوٌس ضا تؼ يبىتَاًٌس هكتط يزازُ اي ثعضي، ؾبظهبًْب ه

 يْبي هَخَزحبل تَاًوٌس ييثَزُ اؾت. ثب ا يطٍلت گ يبضآًْب ثؿ يگيطيزّس وِ زض گصقتِ پ ياظ وؿت ٍ وبض پبؾد ه ياالتَؾ

تب يوي هطٍض هفَْم ثط آى اؾت  يهمبلِ ؾؼ ييؾبظز. زض ا يضٍاثٍ هكتطي ضا ثِ ًحَ ثْتطي هوىي ه يطيتزض زازُ وبٍي، هس

ثِ اّويت آى  ضؾي لطاض گطفتِ ٍهَضز ثط، ثِ ٍؾيلِ اثعاض زازُ وبٍي آًْباظ ضٍاثٍ پٌْبى هيبى  زازُاؾترطاج  هسلْبيزازُ وبٍي، 
 ًَيي اقبضُ گطزز. وؿت هَفميت ثَاؾُِ افعايف تَاى ثبًىْب زض هسيطيت ضيؿه ٍ ضلبثت، زض ػطنِ ثبًىساضيزض 

 ادبیات هَضَع -2

اظ  قسُ ٍّوچٌبى زض فمط اَالػبتي اتربش  تػليطغن ّعيٌِ ّبي ؾٌگيي زض ثرف تىٌَلَغي اَالػبت، ثؿيبضي اظ تهويوب

                                                 
1 http://phdpress.ir/ 
2 Information 
3 Marketing information system(MKIS) 
4 Data Warehouse 
5 Data Mining 
6 Management Software Competition 
7 Customer Relationship Management (CRM) 
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ُ اَالػبت شذيطُ قسُ اؾتفبزُ ًوي قَز.  ًيبظ ثِ تجسيل اَالػبت ثِ زاًف زض ثؿيبضي ظهيٌِ ّب  آقىبض گطزيسُ  لبثليتْبي ثبلمَ

ؾپتبهجط، لعٍم ذَزوبض يب حسالل ًيوِ ذَزوبض ثَزى فطآيٌس تجسيل اَالػبت ثِ زاًف ضا ثِ ذَثي ًكبى  11ٍلبيؼي ًظيط  اؾت.
ثب تالـ ثطاي اػوبل تىٌيىْبي َّـ ههٌَػي ثط ضٍي ثبًىْبي اَالػبتي آغبظ  وِ ثطهي گطزز 80هي زٌّس. زازُ وبٍي ثِ زِّ 

ؾيط ولي تىٌَلَغي پطزاظـ اَالػبت ضا هي تَاى ثِ نَضت ظيط زاًف زازُ وبٍي يىي اظ زُ ػلن ثطتط لطى اذيط اؾت.  گطزيس.

 ذالنِ وطز:

 تؼسز، پطزاظـ زض حس تْيِ فْطؾت فبيلْب: اَالػبت ًبّوگَى، فبلس ؾبذتبض هكرم، اقتجبّبت ه 

 ُثبًىْبي اَالػبتي ذبل: اَالػبت ًبّوگَى، اقتجبّبت ًؿجتب ووتط، گعاضقبت آهبضي ؾبز 

  ِاي: اَالػبت ّوگَى، اضتجبَبت هكرم، اقتجبّبت ووتط، گعاضقبت آهبضي پيچيسُ ٍ همبيؿ ِ ثبًىْبي اَالػبتي ضاُث
 اي ٍ قبهل اضتجبَبت ػٌبنط هرتلف

 بتي تحليلي: ٍيػُ تحليل اَالػبت، اضائِ يه هسل چٌسٍخْي ٍ اهىبى ؾبذت ٍ هكبّسُ ؾطيغ گعاضقبت ثبًىْبي اَالػ
 ذبل، تَاًبئي هحسٍز زض شذيطُ ؾبظي ٍ پطزاظـ اًَاع اَالػبت )هؼوَال فمٍ اَالػبت ػسزي(

 زازُ وبٍي: اهىبى پطزاظـ اًَاع اَالػبت، لبثليت وكف زاًف اظ اَالػبت هَخَز  

وبٍي، وبٍيسى ٍ اؾترطاج اظ هٌبثغ ػظين زازُ اؾت تب اَالػبت گطاًجْبيي وِ زض حدن اًجَّي اظ اَالػبت ي زازُ  ٍظيفِ

تفبٍت انلي زازُ وبٍي ٍ ػلن آهبض، زض حدن زازُ ّبي هَضز تحليل، ضٍـ هسلؿبظي  ؾُحي پٌْبى قسُ اؾت ضا اؾترطاج وٌس.

دن زازُ ّبي اٍليِ ي هَضز اؾتفبزُ زض زازُ وبٍي آًمسض ظيبز اؾت زض ثيكتط هَاضز ح زازُ ّب ٍ اؾتفبزُ اظ َّـ ههٌَػي اؾت.
ِ يه چبلف ظهبى ثط ٍ ّعيٌِ ثط تجسيل هي قَز. اهب هسل ِ اَالػبت پٌْبى ٍ اضظقوٌس  وِ ث ؾبظي زازُ ّبي ٍضٍزي ٍ زؾتيبثي ث

ز وِ زض ثطضؾي ّبي پبيِ هَخَز زض ايي حدن ػظين زازُ، ثب ووه َّـ ههٌَػي ٍ قيَُ ّبي ذَزوبض يبزگيطي اًدبم هي قَ

 زض هْن ٍ حيبتي زاًكي ثِ ضا ّب زازُ ٍ اؾترطاج ضا ّب اًجبضزازُ زض هَخَز اَالػبت وبٍي زازُ.اي آهبضي ذجطي اظ آى ًيؿت.

 خبيگعيي گبّي ٍ ًوَزُ وبهل ضا گيطي تهوين پكتيجبًي ؾيؿتوْبي ؾبيط اثعاض ايي .ًوبيس هي تجسيل وبض ٍ وؿت ثب اضتجبٌ

 .زّس هي ًكبى ضا اي زازُ اًجبض اظ زاًف اوتكبف فطايٌس هطاحل 1تهَيط  .گطزز هي آًْب

 

 
 

 (Datamining Process) فزآیٌذ دادُ کاٍی -1تصَیز 

 گاهْای دادُ کاٍی: -3

َض ولي گبهْبي اخطاي زازُ وبٍي زض توبم هٌبثغ يىؿبى ًيؿت ٍلي آًچِ وِ تمطيجبً زض ثيي توبم آًْب ثهَضت هكتطن  ُث
 :وبٍي قبهل ؾِ هطحلِ هي ثبقس فطايٌس زازُ ٍخَز زاضز ايي اؾت وِ 
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 ٍش اٍلیِوب -1-3

ِ ثب آهبزُ ؾبظي زازُ ّب نَضت هي گيطز وِ هوىي اؾت قبهل پبن  ايي هؼوَال اًتربة   ٍ  تجسيل زازُ ّب ؾبظي زازُ ّب ،هطحل
  ثِ  هطحلِ  ، ايي لِ تحليليبهؿ  هبّيت  ثِ  )فيلسّب( ثبقس. ؾپؽ ثب تَخِ طّبهتغي اظ   ػظيوي  حدن  ثب  ضوَضزّب اظ   ّبيي هدوَػِ ظيط

ّب ثطاي  تؼييي پيچيسگي هسلگطافيىي ثطاي قٌبؾبيي هتغيطّبي هَضز ًظط ٍ  ٍ   آهبضي  ّبي پيف ثيٌي ؾبزُ يب هسل    ّبي هسل

 .اؾتفبزُ زض هطحلِ ثؼسي ًيبظ زاضز

  ساخت هذل یا ضٌاسایی الگَ با کوك احزاس اعتبار/ تاییذ -2-3

ثيٌي آى هي پطزاظز. قبيس ايي هطحلِ  ّبي هرتلف ٍ گعيٌف ثْتطيي هسل ثب تَخِ ثِ وبضآيي پيف هسل ثطضؾي  ثْ  هطحلِ ايي
ِ ًظط ثطؾس، اهب ايٌَُضًيؿت.  ًبم   "اضظيبثي ضلبثتي هسل ّب ٍ" ّسف تَؾؼِ يبفتٌس ايي  ثِ  ضؾيسى  ثطاي هتؼسزي ّبي تىٌيهؾبزُ ث

ؾپؽ   قَز،  ّن همبيؿِ ثب  قبى وبضآيي  تب  ضًٍس هي وبض ثِ   ّبي يىؿبى ّبي هرتلف ثطاي هدوَػِ زازُ گطفتٌس. ثسيي هٌظَض هسل
   .قَز ، اًتربة هي زاقتِ ثبقس ثْتطيي وبضآيي ضا  وِ هسلي

 بْزُ بزداری  -3-3

ّبي  ذطٍخي ّبي ثيٌي تب پيف گيطز هي ثِ وبض خسيس  ّبي قسُ اؾت، زض زازُ  اًتربة  هطحلِ لجل زض  وِ ضا  هسلي  هطحلِ ذطييآ

تَؾؼِ   ، اذيطاًاؾت.   يبفتِ  ػوَهيت  ، تهوين گيطي  ثطاي  اَالػبت  هسيطيت  اثعاض  ػٌَاى  ثِ  زازُ وبٍي ضا تَليس ًوبيس. هَضز اًتظبض

،اهب ٌَّظ زازُ وبٍي Classification Trees) هثال (تىٌيه ّبي تحليلي خسيس زض ايي ظهيٌِ هَضز تَخِ لطاض گطفتِ اؾت

 وبٍي زازُ . زاضز  ٍخَز EDA ايي ٍخَز تفبٍت ػوسُ اي ثيي زازُ وبٍي ٍ ثب. هي ثبقس8EDA  هجتٌي ثط انَل آهبضي ًظيط

زازُ وبٍي ووتط ثب قٌبؾبيي ضٍاثٍ ثيي هتغيطّب  هبّيت انلي پسيسُ .ثِ ػجبضتيوبضثطزي گطايف زاضز تب  ّبي  ثطًبهِ  ثِ   تطكثي 
  ؾطٍوبض زاضز

  کاٍی ّای دادُ حَسُ  -4

 :ضٍز وبض هي وبٍي زض ؾِ حَظُ هؿتمل ثِ زازُ

  آهبض والؾيه ٍ الگَّبي آهبضي  -1    

  َّـ ههٌَػي  -2    

 ّبي ػهجي يبزگيطي ذَزوبض ٍ قجىِ -3    

ُ زازُ زض زازُ وبٍي  ّب ٍ ػلن آهبض زضّن آهيرتِ قسُ اؾت. ثطاي اًدبم زازُ وبٍي، َّـ ههٌَػي، يبزگيطي ذَزوبض، تئَضي پبيگب

بي ّ الگَضيتنّب ٍ  گيطي، تحليل لَاػس ٍاثؿتگي ٍ تحليل ذَقِ ثٌسي، زضذت تهوين اظ اثعاض هرتلف ًظيط: تفىيه وطزى، زؾتِ

 ًرَاّس ضا ذجطُ تدبضي تحليلگط يب هسيط يه خبي ّيچگبُ وبٍي زازُ وِ اؾت شوط ثِ الظم الجتِ .قَز ػوَهي اؾتفبزُ هي

 ٍ تط هَفك ذَز ٍظبيف ٍ وبضّب زض ثتَاًٌس آى ووه ثِ تب زّس هي لطاض ايكبى اذتيبض زض ضا لسضتوٌسي ٍ خسيس اثعاض ثلىِ گطفت
 ًوبيٌس. ػول تط زليك

 کاٍی در صٌعت باًکذاریدادُ  -5

 الىتطًٍيه، ثبًىساضي اظ اؾتفبزُ ٍ پصيطـ ؾبظي، پيبزُ ثب اؾت. قسُ قگطفي تغييطات هتحول خْبى ؾطاؾط زض ثبًىساضي نٌؼت
 تحليل اؾت. يبفتِ افعايف اي هالحظِ لبثل ََض ثِ ّبيي زازُ چٌيي حدن ّوعهبى ٍ قسُ تط آؾبى هؼبهالتي ّبي زازُ شذيطُ
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 ػظين حدن اؾت. ثكط ظطفيت اظ فطاتط ؾبظهبى اؾتفبزُ ثطاي هفيس زاًف ثِ آى تجسيل ٍ ذبم ّبي زازُ اظ يثعضگ حدن چٌيي

 ثب ثبقس. هَثط وبٍي زازُ ّبي تحليل هَفميت زض ظيبزي حس تب تَاًس هي اًس وطزُ آٍضي خوغ ؾبليبى ََل زض ّب ثبًه وِ ّبيي زازُ
 چگًَِ ايٌىِ ثيٌي پيف ثِ ظيبز زلت ثب تَاًٌس هي ّب ثبًه اخطايي هسيطاى ًسّب،ضٍ ٍ الگَّب تحليل هٌظَض ثِ وبٍي زازُ وبضثطز

 ذَاٌّس ضا خسيس هحهَل پيكٌْبزات احتوبال هكتطيبى وسام زاز، ذَاٌّس ًكبى الؼول ػىؽ ثْطُ ّبي ًطخ تؼسيل ثِ هكتطيبى

 ؾبذت، ؾَزهٌستط ضا هكتطيبى ضٍاثٍ تَاى هي چگًَِ ٍ زاقت ذَاٌّس ٍام تبذيط زض ثيكتطي ضيؿه هكتطيبى وسام پصيطفت،

ِ زض هْوي اَالػبت قٌبؾبيي حبل زض گؿتطزُ ََض ثِ ثبًىساضي نٌؼت ثپطزاظًس.  نٌؼت ايي قه، ثسٍى اؾت. هكتطيبى ثب ضاُث
 ّبي وبضت اظ اؾتفبزُ الگَي هجبزالتي، ّبي زازُ هكتطي، خوؼيتي پَقف هكتطيبى، اَالػبت هٌجغ ثعضگتطيي ٍ تطيي غٌي

 ظيطا وٌس هي ايفب ثبًىساضي نٌؼت زض ثعضگي ًمف لَي ٍ تبثيطگصاض 9هكتطي ثب اضتجبٌ يه زاضز. اذتيبض زض ضا ... ٍ اػتجبضي
 زازُ هٌبؾت اثعاض اظ اؾتفبزُ ثب ّؿتٌس. آتي ٍ هَخَز هكتطيبى اظ ثْتط زضن وٌظَضث ذَز هٌبثغ گصاضي ؾطهبيِ يبظهٌسً ّب ثبًه

 ٍخَز وبٍي زازُ زض قوبضي ثي ّبي حَظُ زٌّس. اضايِ هكتطيبًكبى ثطاي ؾفبضقي سهبتذ ٍ هحهَالت تَاًٌس هي ّب ثبًه وبٍي،

 اهتيبظزّي ٍ تبييس هكتطيبى، ؾَزآٍضي ٍ ثٌسي تمؿين خولِ اظ ثبقس اؾتفبزُ هَضز ثبًىساضي نٌؼت زض تَاًس هي وِ زاضز
 وطزى ثيكيٌِ ثيٌي، پيف ػوليبت ٍ ٍخَُ تهسيطي تملجي، ّبي تطاوٌف تكريم ثبظاضيبثي، پطزاذت، تبذيط ثيٌي پيف اػتجبضي،

 ّبي وبضت ؾَزآٍض هكتطيبى قٌبؾبيي ثطاي وبٍي زازُ اظ ّب ثبًه ػالٍُ، ثِ ّب. گصاضي ؾطهبيِ ثٌسي ضتجِ ٍ ؾطهبيِ ؾَزّبي

 وطزى ػٌَاى ضهٌظَ ثِ تحليلي ّبي لبثليت ايدبز ًيبظهٌس ثٌبثطايي، وٌٌس. هي اؾتفبزُ ثبال ضيؿه ثب ّبي ٍام هتمبييبى يب اػتجبضي
 زاضز. آى ثِ پبؾد تْيِ زض ؾؼي وبٍي زازُ ٍ ّؿتين هصوَض هَيَػبت

قٌبؾبيي تىٌيىْبي زازُ وبٍي زض ثبًىساضي الىتطًٍيىي هٌدط ثِ تَليس ؾبهبًِ ّبي هكتطي هحَض ٍ اهي هي گطزز ٍ تَخِ ثِ 

هي قَز . چْبضخٌجِ هْن وبضثطز زازُ وبٍي زض خعييبت زازُ ّب هٌدط ثِ ذلك هعيت ضلبثتي پبيساضتط ٍ غيط لبثل الگَ ثطزاضي 

  .هي ثبقس  ثبًىساضي الىتطًٍيىي قبهل : ثبظاضيبثي ، هسيطيت اضتجبٌ ثب هكتطيبى، تكريم والّجطزاضي ٍ هسيطيت ضيؿه زاضاييْب

 : اظ وبضثطز ّبي زازُ وبٍي زضثبًه هي تَاى ثِ ًوًَِ ّبي ظيط اقبضُ وطز

 كف پَل قَييو 

  ثبثت ٍ ّويكگيتكريم هكتطيبى 

 تؼييي هكتطيبى اؾتفبزُ وٌٌسُ اظ يه ؾطٍيؽ ذبل 

 بخص بٌذی هطتزیاى-6

، قٌبذت هكتطيبى، ايدبز توبيع ثيي گطٍُ ّبي هرتلف ًظيط ثبًىْب اهطٍظُ يىي اظ چبلف ّبي ثعضي ؾبظهبى ّبي هكتطي هحَض

ب ضٍيىطز ثرف ثٌسي ثط اؾبؼ ًيبظ هكتطي هكتطيبى ٍ ضتجِ ثٌسي آًْبؾت. زض گصقتِ تفىيه هكتطيبى ثِ گطٍُ ّبي هرتلف ث

 هي تَاًس زض ثرف ثٌسي هكتطيبى ثِ وبض ضٍز. اهب اهطٍظُ اضظـ هكتطي ثِ ػٌَاى ػبهل لبثل اًساظُ گيطي ،گطفت نَضت هي

ِ ثرف يثٌستمؿين  يبى،وؿت زاًف ٍ قٌبذت زض هَضز هكتط ياظ ضاّْب يىي ّط  يػگيْبيٍ يهتدبًؽ ٍ ثطضؾ يگطٍّْب آًْب ث
هَخت ّسفوٌس قسى  يياظ ؾَ ٍ قٌبذت ته ثِ ته آًْبؾت وِ يبىهكتط قٌبذت ػسم ييث يوبض تَاظً ييثرف اؾت. ا

ًؿجت ثِ  يگطز يقَز ٍ اظ ؾَ يه ثبظاضيبثي هٌبؾت هٌبثغ يمٍ تره يبثيثبظاض هسيطيت ي،اضتجبٌ ثب هكتط يطيتهس يت ّبيفؼبل

 تط اؾت. ؾط ٍ وبض زاضز ثِ نطفِ يهكتط يبزيثب تؼساز ظ ثبًهوِ  يظهبً ذهَل ثِ يبىٍ ته ثِ ته هكتط يقٌبذت فطز
 يِضٍ ييطثب تغ يطاذ يوِ زض ؾبلْب حبلي زض گطفت، ينَضت ه يهكتط يبظّبيثط اؾبؼ ً يكتطزض گصقتِ ث يبىهكتط ثركجٌسي

وٌٌسُ اضظـ،  يستَل يِؾطهب يهثِ ػٌَاى  يثِ توطوع ثط هكتط ،اضظـ ايدبزوٌٌسُ اظ توطوع ثط هحهَل ثِ ػٌَاى ػبهل ثبًىْب

 قًَس يه يثٌس قبى ثرف اضظـ يعاىاؾبؼ ه ثط يبىهكتط
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 يضاّجطزّب يياذتهبل هٌبثغ ٍ تج هٌظَض ثِ يٍ اػتجبض يهؤؾؿبت هبل يطثبًىْب ٍ ؾب يّب اظ زغسغِ يىي يبىهكتط يضتجِ ثٌس 

 يهسلْب يطـ ًظ يبىهكتط يبظثٌسياهت ياثعاضّب يلِثَؾ يبىهكتط يي. ؾَزهٌستطّؿت ثَزُ ٍ يبثيى ثِ ذهَل زض حَظُ ثبظاضالو
 ثرف يثطا ييٍ هسلْبضٍقْب يبفتي ييثٌبثطا. گيطًس يقسُ ٍهَضز تَخِ ذبل لطاض ه ييقٌبؾب -10يََل ػوط هكتط  ضظـا

 يبظهٌساهط، ثبًىْب ً ييخْت تحمك ا .ضؾس يثِ ًظط ه يؾبظهبى يطٍض ثطاي 11ياضظـ هكتط يعاىثط اؾبؼ ه يبىهكتط يثٌس

 وٌٌس.  ييقٌبؾبثِ ثْتطيي قيَُ اضظقوٌس ذَز ضا  يبىّؿتٌس تب ثتَاًٌس هكتط اثعاضي

 هذیزیت ارتباط با هطتزی-7

وٌس، زاًف هكتطي ضا افعايف هي  ّبي هكتطي ضا هكرم هي هسيطيت اضتجبٌ ثب هكتطي، فطايٌسي تدبضي اؾت وِ هكرهِ

چْبض  ايي فطآيٌس اظ، ثْجَز هي ثركس. ثبًىْبزّس ٍ ثطزاقت آًْب ضا اظ هحهَالت يب ذسهبت  زّس، ضٍاثٍ هكتطي ضا قىل هي

 :ػٌهط، تكىيل قسُ اؾت

 زاًف -1

 ّسف -2

 فطٍـ -3

 ذسهت -4

هسيطيت اضتجبٌ ثب هكتطي ثب زض ًظط گطفتي ايٌىِ چِ هحهَالت يب ذسهبتي، ثِ چِ هكتطيبًي، زض چِ ظهبًي ٍ اظچِ َطيمي 

پيف اظ آغبظ فطايٌس  ّط ثبًه .ػطيِ قَز، ثْجَز ضا زض پي ذَاّس زاقت. ايي هسيطيت اظ اخعاي هرتلفي تكىيل قسُ اؾت

ّبي زاذلي هكتطيبى ٍ يب اظ  تَاًس اظ زازُ بض زاقتِ ثبقس. ايي اَالػبت هياضتجبٌ ثب هكتطي ثبيس اَالػبت ٍي ضا زض اذتي
ّبي ثبظاضيبثي، هٌبثغ اًؿبًي ٍ هبلي ضا  اي ػظيوي قبهل زازُ زازُ پبيگبُب، ثبًىّْبي هٌبثغ ذبضخي ، ثِ زؾت آيس. ثيكتط  زازُ

 .ي زض ضاّجطز هسيطيت اضتجبٌ ثب هكتطي اؾتگصاضي زض ظهيٌِ اًجبض زازُ اظ اخعاي حيبت زاضا ّؿتٌس. ثٌبثطايي، ؾطهبيِ

ّب ضا تدعيِ ٍ  وبٍي، زازُ وبضگيطي اثعاضي هبًٌس زازُ ؾيؿتن هسيطيت اضتجبٌ ثب هكتطي پؽ اظ تْيِ ٍ ترهيم هٌبثغ زازُ ثب ثِ
وبض  وبٍي ضا ثِ زُافعاضي هبًٌس زا ّبي آهبضي ؾٌتي يب يىي اظ اثعاض ًطم تحليل هي وٌس. وبضقٌبؾبى ثب تَخِ ثِ ايٌىِ قطوت ضٍـ

ّب ضا ثب اثعاض هطثََِ  ّبي هكتطي ٍ ضٍاثٍ تدبضي زاضًس. ثٌبثطايي، ٍخَز افطازي هترهم وِ ايي زازُ ثطز ًيبظ ثِ فْن زازُ هي

 .اؾترطاج ٍ ثِ نَضت اَالػبت زضآٍضًس، هْن اؾت

اضتجبٌ هكتطي ٍ تدبضت  ايي چطذِ ثِ هطاحلثطاي قٌبذت ثْتط هكتطي،تَخِ ثِ چطذِ ظًسگي هكتطيبى يطٍضي اؾت، 
 :هطحلِ زض چطذِ ظًسگي هكتطي ٍخَز زاضز4  هطثٌَ اؾت ٍ آگبّي اظ آى ؾَزآٍضي هكتطي ضا ثِ ّوطاُ ذَاّس زاقت.

 .هكتطيبى ثبلمَُ: افطازي وِ ٌَّظ هكتطي ًيؿتٌس ، اهب زض ّسف ثبظاض لطاض زاضًس -1

وِ ثِ هحهَل يب ذسهتي ػاللِ ٍ ٍاوٌف ًكبى زٌّس: هكتطيبى ثبلمَُ يب احتوبلي  هكتطيبًي وِ ٍاوٌف ًكبى هي -2
 زٌّس هي

 .هكتطيبى ثبلفؼل: هكتطيبًي وِ اظ هحهَل يب ذسهتي اؾتفبزُ هي وٌٌس -3

هكتطيبى ؾبثك: ايي زؾتِ افطاز، هكتطيبى هٌبؾجي ًيؿتٌس ظيطا هست ََالًي، ذطيس ذَز ضا ثِ ؾوت هحهَالت   -4

 .اًس ضليت ثطزُ
ثسٍى ضزيبثي الگَّبي زضٍى زازُ ّبي هكتطي اًدبم قَز. اظ ٍلتيىِ ّسف زازُ وبٍي، ثِ  تَاًس هسيطيت اضتجبٌ ثب هكتطي ًوي 

تؼطيف  تَاًس ضٍاثٍ ثب هكتطي ضا هدسزاً پطزاظز، زازُ وبٍي هي اؾترطاج الگَّبي هؼٌي زاض ٍ ضٍاثٍ هدوَػِ زازُ ّبي ثعضي هي

قٌبؾٌس. آًْب  ثيكتط اظ ّط فطز زيگطي هكتطي ّبيكبى ضا هيًظيط ثبًىْب وطزُ ٍ اضتمب زّس. ذَقجرتبًِ، ؾبظهبًْبي اضتجبَبتي 
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هيساًٌس وِ چِ فطزي هكتطي اؾت. ثؿبزگي لبزض ثِ پيگيطي فؼبليتْبي هكتطيبى ذَز ّؿتٌس. حدن ثعضگي اظ زازُ وِ تَؾٍ 

. ّويي هَيَع زليل قَز، ثِ ضٍـ ّبي ؾٌتي ٍ ثب اؾتفبزُ اظ آًبليع زازُ اي زؾتي، لبثل تدعيِ ٍ تحليل ًيؿت تَليس هي آًْب
 ايؿت وِ چطا تىٌيه ّبي زازُ وبٍي هتفبٍتي ثبيس ثِ وبض گطفتِ قًَس. زازُ وبٍي ثِ فْن هكتطي ّبي ذَز ووه هيىٌس. 

 
 CRM در دادُ کاٍی – 2تصَیز 

 

اظ ايي وٌٌس ٍ  ّبيي ضا اؾترطاج هي وبٍي ثب وبضثطز هرهَل ذَز ثطاي پبؾد ثِ ؾؤاالت تدبضي، الگَضيتن ّبي زازُ ضٍـ

قَز. الگَّب پؽ اظ تدعيِ ٍ تحليل ثِ زاًكي هفيس ٍ لبثل اؾتفبزُ تجسيل قسُ ٍ  ّب ثطاي ؾبذت الگَ اؾتفبزُ هي الگَضيتن
 :هطحلِ اؾت 4وكف الگَ قبهل .وبض گطفتِ ذَاٌّس قس الگَّبي وبضا زض ؾيؿتوي اخطايي ثِ

 ؾؤاالت تدبضي ، ًظيط تَنيف هكتطي  -1

 گَيي ّي ٍ پيفوبضثطزّب ًظيط، اهتيبظز -2

 ثٌسي ٍ ؾطي ثٌسي ّب، ًظيط َجمِ ضٍـ -3

 الگَضيتن ّب  -4
 

 یکاٍ دادُ هذلْای -8
 :اظ ػجبضتٌس وبٍي زازُ هسلْبي هْوتطيي

 ِضا هطثََِ اَالػبت آهَظـ، فطآيٌس يوي اًؿبى هغع الگَي اظ گيطي الْبم ثب ػهجي ّبي قجىِ :12عصبی ّای ضبک 

 ثِ تَخِ ثب تَاًس هي ظيؿتي ّبي قجىِ ّوبًٌس ٍ زاقتِ اهىبى يبزگيطي قجىِ ايي .ًوبيٌس هي شذيطُ قجىِ زضٍى

 .ًوبيس گيطي تهوين ذَز ّبي آهَذتِ اؾبؼ ثط يب ٍ ضا ثيبهَظز چيعي اٍليِ اَالػبت

 تمؿين ثطاي آى اظ ٍ قَز هي ؾبذتِ گيطي تهوين ثِ ووه ثطاي وِ ذبل زضذتي ؾبذتبض يه 13: تصوین درخت 

 ايي ٍ هيكَز اؾتفبزُ ّب زازُ ٍاض ظًديطُ وَچىتط ّبي هدوَػِ ثِ قسُ آٍضي خوغ ّبي زازُ اظ ثعضي اي هدوَػِ

 ّبي هدوَػِ اػًبي هتَالي، ثٌسي تمؿين ّط زض.گيطز هي نَضت گيطي تهوين ؾبزُ لَاًيي ؾطي يه ٍاؾُِ ثِ ػول

 .قًَس هي قجيِ يىسيگط ثِ پيف اظ ثيف حبنلِ

 اگطچِ وٌس هي ثٌسي زؾتِ ضا هَاضز وِ اؾت لَاًيي اظ اي هدوَػِ ثطاي ضٍقي لَاًيي اؾتٌتبج : 14قَاًیي استٌتاج 

 هؿتمل لَاًيي اظ اي هدوَػِ لَاًيي، اؾتٌتبج هتسّبي وٌس، ايدبز ضا لَاًيي اظ هدوَػْبي تَاًٌس هي تهوين زضذتْبي

                                                 
12 Neural network 
13 Decision tree 
14 Rule induction 
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 اؾت هكبّسات اظ اي هدوَػِ اظ ضؾوي لَاًيي اؾترطاج .وٌٌس ًوي ايدبز ضا زضذت يه لعٍهبً وِ وٌس هي ايدبز ضا

زازُ  هحسٍز)هحلي الگَي نطفب يب)ٍ  ثَزُ زازُ ّب اظ وبهل ػلوي هسل يه زٌّسُ ًكبى هي تَاًس قسُ اؾترطاج لَاػس.

 زّس ًكبى ضا ّب

 هي وبض ثِ ظهبًي لدؿتيه هسل َىــضگطؾي ٍ هويع تحليل :  16هویشی تحلیل ٍ 15(لجستیك )هذل رگزسیَى 

 پبؾد طــهتغي وِ ظهبًي ضا ووي هتغيط يه همساض ًِ وٌين ثيٌي پيف ضا َجمِ يه زض ػًَيت ثرَاّين وِ ضًٍس

 اظ هيتَاى گيطز هي ذَز ثِ ضا حبلت زٍ فمٍ پبؾد هتغيط وِ ظهبًي ٍ هويع تحليل اظ اؾت حبلت زٍ اظ ثيف (َجمبت)

 .ًوَز اؾتفبزُ لدؿتيه هسل ضگطؾيَى

 ٍهسلْبي يبفتِ تؼوين هسلْبي ذَال تطويت ثطاي آهبضي هسل يه)17 :کلی افشٍدًی )یافتِ تعوین جوعی هذلْای 

 قَز، هي اؾتفبزُ ذُي يبفتِ تؼوين زضهسل وِ ذُي وٌٌسُ پيكگَيي يبفتِ، تؼوين خوؼي زضهسلْبي .اؾت خوؼي

 .اؾت هٌُمي ضگطؾيَى ٍ ذُي ضگطؾيَى ضٍقْبي ثط ثؿُي ٍالغ زض ضٍـ ايي .اؾت هؿتمل اظهتغيطّبي خوؼي تبثغ
 

 هفَْهی اٍلَیت بٌذی هطتزیاىهذلْای -9

وؿت حـساوثط اضظـ  يزض پ ثبًىْب ظيطا هٌبثغ اؾـت يتهحسٍز يبى،هكتط يثٌس يتپطزاذتي ثِ هَيَع اٍلَ يلاظ زال يىي
هَفك ذَاّس ثَز وِ حـساوثط  ثبًىْبييثبظاض ضلبثت وبهل،  يٍ. زضهحٍ وؿت ؾَز هي ثبقٌس افـعٍزُ اظ فـطٍـ ذـسهبت ذـَز

 . زض ايي لؿوت ثِ اضائِ زٍ هسل هفَْهي هي پطزاظين:سٌذسهبت ذَز وؿت وٌ ترهيم هٌبثغ ٍ فطٍـ اظ ضا ؾَز هَضز اًتظبض

 

 بٌذی هطتزیاى یتاٍلَ یبزا  BCGگزٍُ هطاٍراى بَستَى هذل استفادُ اس رٍش -1-9  
ثب تَخِ ثِ ٍيغ  ٍ ثبظاض اؾت يثبظاض ٍ ؾْن ًؿج زٍ ثؼس ًطخ ضقس يزض ًظط گطفتِ قسُ وِ زاضا يؿيض ضٍـ گطٍُ ثَؾتَى هبتطز

ثط اؾبؼ ايي زٍ ػبهل  .قَز يه گيطي ينآًْب تهو يٌسًُؿجت ثِ آ گيطًس يه لطاض يؽهبتط ييذَزگطزاى وِ زض ا يٍاحسّب
هَلؼيت زاضاي ًبم ّؿتٌس ٍ ثطًبهِ ّبي الظم ثطاي  چْبضتؼييي هي وٌين وِ ّط يه اظ ايي   BCGچْبض فًب ضا زض خسٍل

 هي ًوبئين.وِ زض ّط يه اظ ايي هَلؼيت ّب لطاض زاضز، هكرم هكتطيبًي 

 

 

 

 

 

 

 BCGماتریس  –3تصویر 

                                                 
15 Logistic regression 
16 Discriminant analysis  
17 Generalized additive models  
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اظ  يطيگ ؾتبضُ وِ تٌْب ثب ّسف ثْطُ يبىهكتط يب ثبقٌس ًساقتِ يهٌفؼت ثبًه يوِ زض ػالهت ؾؤال لطاض زاضًس اگط ثطا هكتطيبًي

ِ ثب يزض ثطلطاض يؾؼ ثبًه  ييثِ ا يحثِ تسض يبزاضًس  هطحلِ لطاض ييزض ا وٌٌس يًو يدبزا يا اضظـ افعٍزُ يچزاضًس ٍ ّثبًه  ضاُث
وِ  يگبّيذسهبت ذَز ضا ثطاؾبؼ خب يطيگ خْت يسثب افعٍزُ وؿت حساوثط اضظـ يثطا ثبًه. ي قًَسهطحلِ ؾَق زازُ ه

 زاضًس لطاض زّس. يبىهكتط
 

 ّزم هطتزی -2-9
 ثبقس يه چْبض ؾُح ياؾت وِ زاضا يبىهكتط يثٌس زؾتِ يهفَْه ياظ هسلْب يگطز يىي 18يّطم هكتط

 
 

 ّزم هطتزی – 4صَیز ت

 يغبتٍ تجل ييي اؾتآًبى پب يًگْساض يٌِ. ّعثبًه ضا اؾتفبزُ هي ًوبيٌساظ  يبزيٍ ذسهبت ظ هحهَالت: 19یٌیَهیپالت یفرد

 يآًبى اظ ؾَ يثطا يبزيظ يٍ هبز يهؼٌَ ي،ظهبً ي ّعيٌِ ّبيػجبضت . ثِوٌٌس يضا زّبى ثِ زّبى ثبظگَ ه ذسهبت ثبًههثجت 

   .ي ضٍزاظ آًْب اًتظبض ه ي ثباليينطف قسُ ٍ ثبظزّ ثبًه

 يَجمِ ؾَزآٍض ييا يبى. هكتطاؾت يبىهكتط يزض ؾُح ؾَزآٍض يٌيَهيپالت يفثب ضز يفضز ييتفبٍت ا :20ییطال یفرد

يفْب ٍ ذسهبت ترف يبفتٍ اًتظبضات آًْب ًؿجت ثِ زض يالتتوب آى، يلزل يسزاضًس ٍ قب يٌيَهيپالت يبىًؿجت ثِ هكتط يووتط
ِ ا ذبني  ًساضًس يبزيظ يٍفبزاضثبًه  ثِ يبىزؾتِ اظهكتط يي. اقَز يه يؾَز هٌتْ يِحبق هحسٍزقسى اهط ذَز ثِ ييثبقس و

ِ ثب  يخب زاضًس ٍ ثِ يتضيب آىاظ ذسهبت  يٍل ِ ه ثبًهثب چٌس  ثبًه وبض وٌٌس يهآًى ذَز  يؿهتب ض سقًَ يهتفبٍت ٍاضز هؼبهل

 هوىي وبّف زٌّس. حسالل ضا ثِ

اًس اهب  ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ ثبًه يتاظ ظطف يوِ حدن لبثل تَخْ قَز يه يبًيقبهل آى هكتط يفضز ييا: 21یآٌّ یفرد

 ثبقٌس. اي يػُذسهبت ٍ يؿتِوِ قب ًيؿت آًْب آًمسض يٍ ؾَزآٍض يؾَُح ههطف، ٍفبزاض

 يه يييپب يؾَزآٍض يٍ زاضا پطتَلغٍ  يٌِپطّع يبضثؿ ثبًه يثطا گيطًس يه يخب يفضز ييوِ زض ا يبًيهكتط: 22یسزب یفرد 

 اظ يگطاىًساضًس. ًعز ز يتٍ ضيب يٍفبزاض ثبًهزاضًس ٍ ًؿجت ثِ ذسهبت  اظ ذسهبت ييٌيههطف پب يعاىه يگطػجبضت ز . ثِثبقٌس

 .زٌّس يٍ هٌبثغ ضا ثِ ّسض ه گكبيٌس يه يتظثبى ثِ قىب ثبًه

                                                 
18 Customer Pyramid 
19 Platinum Tier 
20 Golden Tier 
21   Iron Tier 
22   Lead Tier 
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 با استفادُ اس دادُ کاٍی صٌعت باًکذاری باساریابی -10
تَاًس ثب اؾتفبزُ اظ زازُ  ّب هي يىي اظ ًَاحي پطوبضثطز زازُ وبٍي زض نٌؼت ثبًىساضي، ثبظاضيبثي اؾت. زپبضتوبى ثبظاضيبثي ثبًه

هكتطيبى اؾت،  وبٍي ثِ تحليل پبيگبُ زازُ هكتطيبى ٍ تَؾؼِ آهبضي ثپطزاظز. ثب اضايِ هحهَالت ٍ ذسهبتي وِ ذَاؾت ٍالؼي
ّبي ثبظاضيبثي  ػٌَاى هثبل، يه ثبًه آهطيىبيي، اظ پبيگبُ زازُ تَاًس پَل لبثل تَخْي اظ ّعيٌِ تجليغبت ضا شذيطُ وٌس. ثِ ثبًه هي

هٌظَض ثْجَز ذسهبت هكتطي ٍ افعايف ؾَزّب اؾتفبزُ وطزُ اؾت. ثب ازغبم اَالػبت ثجت قسُ هكتطي َي پٌح ؾبل، ثبًه  ثِ

 ؾتس ٍ فطٍـ ذسهبت هَضز ّسف ثِ هكتطيبى ذَاّس ثَز.لبزض ثِ زازٍ

«Cross-selling»  ،يىي اظ ًَاحي ثبظاضيبثي اؾت وِ ثِ قست ًيبظهٌس زازُ وبٍي اؾت. زض ايي ضٍـ اظ ثبظاضيبثي
ّب ًيع  ثبًهزٌّس. ثٌبثطايي  زٌّسگبى ذسهبت، هحهَل يب ذسهبت ايبفي خصاة ٍ هكبثِ ثب هَضز ذطيس ثِ هكتطيبى اضايِ هي اضايِ

تط ٍ ثيكتط ثِ هكتطيبى، احتوبل حفظ هكتطي ذَز ضا افعايف زٌّس. ثطاي هثبل،  تَاًٌس ثب اضايِ هحهَالت ٍ ذسهبتي هتٌَع هي

اظ زازُ وبٍي ثطاي پيسا وطزى هكتطيبًي ثب حؿبة  ICICI ٍ HSBC چٌسيي ثبًه ذبضخي ٍ ذهَني هَفك زض ٌّس ًظيط
وٌٌس. ثسيي نَضت وِ هسلي اظ  ب ٍثيمِ گصاقتي ؾٌس ذبًِ ذَز ّؿتٌس، اؾتفبزُ هيخبضي وِ ػاللوٌس ثِ زضيبفت ٍام ث

اًس، ؾبذتِ ٍ اظ آى هسل ثطاي ثطضؾي زليك ؾبيط  هكتطيبًي وِ لجال هَفك ثِ اذص ٍام ثب گطٍ گصاقتي ؾٌس ذبًِ ذَز قسُ

تَاى ثِ يه ثبًه آهطيىبيي  هثبل زيگط هي ػٌَاى وٌٌس. ثِ هكتطيبًي وِ هوىي اؾت ػاللوٌس ثِ زضيبفت ٍام ثبقٌس، اؾتفبزُ هي

ضا ثب اثعاض « ّب هٌظَض وكف ًيبظّبي آتي آى ّبي هكتطيبى ثِ خؿتدَ زض پبيگبُ زازُ»اقبضُ وطز وِ اذيطا پطٍغّبي تحت ػٌَاى 
 زازُ وبٍي اًدبم زازُ اؾت.

 

 ًقص دادُ کاٍی در هذیزیت ریسك صٌعت باًکذاری -11
ّب الظم اؾت  ََض گؿتطزُ ثطاي هسيطيت ضيؿه زض نٌؼت ثبًىساضي هَضز اؾتفبزُ اؾت. هسيطاى اخطايي ثبًه زازُ وبٍي ثِ

ًَع ضيؿه ػوسُ زض  5ثط اؾبؼ ًظطيِ ؾيٌىي ٍضظ وٌٌس هَضز اػتوبز ّؿتٌس يب ًِ.  ّب هؼبهلِ هي ثساًٌس هكتطيبًي وِ ثب آى

 ثبًىْب ٍخَز زاضز:

 ضيؿه اػتجبضي 

  ًمسيٌگيضيؿه 

 ضيؿه ثبظاض 

 ُضيؿه ًطخ ثْط 

 ضيؿه ؾَز آٍضي 

، ووه ثبًىْبّبيكبى ٍخَز زاضز، زض وبّف ضيؿه ثِ  تَاًس ثب قٌبؾبيي هكتطيبًي وِ احتوبل تبذيط زض حؿبة زازُ وبٍي هي
ّب  ٍام آى ّبي ّبي ؾپطزُ ٍ تؼييي احتوبل تبذيط زض حؿبة وٌس. ايي ػول ثِ هٌظَض تحليل ضفتبض تطاوٌكي هكتطيبى زض حؿبة

تَاًس  زّي اػتجبضي هي يبفتِ هسيطيت ضيؿه هبلي اؾت. ضتجِ زّي اػتجبضي، اٍليي اثعاض تَؾؼِ گيطز. زض حميمت، ضتجِ نَضت هي

زٌّسگبى ًجبيس ثسٍى اثعاض اضظيبثي ضيؿه نحيح، ػيٌي ٍ لبثل وٌتطل  زٌّسگبى زض نٌؼت ثبًىساضي ثب اضظـ ثبقس. ٍام ثطاي ٍام
تَاًس ضفتبض  ثيٌي وطز. زازُ وبٍي ّوچٌيي هي ّب ضا پيف تَاى احتوبل تبذيط آى اظ پيكيٌِ هتمبييبى ٍام هيٍاهي اضايِ زٌّس. 

گيطًسگبى ضا ثب تَخِ ثِ ذهَنيبتي ًظيط پيكيٌِ اػتجبضي، ََل هست اقتغبل ٍ ََل هست البهت تؼييي وٌس. زض  اػتجبضي ٍام

تَاًس تهوين ثگيطز وِ آى فطز وبًسيس  زٌّسُ هي پطزاظز ٍ ٍام ِ اضظيبثي ٍي هيٍالغ زازُ وبٍي ثب اضايِ يه اهتيبظ ثطاي ّط فطز ث

ذَثي اؾت يب ايٌىِ ضيؿه تبذيط ثباليي زاضز. هكتطيبى ثب ؾبثمِ ََالًي زض ثبًه ٍ ّوچٌيي زاقتي زؾتوعز ثبال اظ هَلؼيت 
ًيع ًساضًس ثطذَضزاض ّؿتٌس ٍ احتوبل اي زض ثبًه ًساقتِ ٍ زؾتوعز ثباليي  ثْتطي ًؿجت ثِ هكتطيبى خسيسي وِ پيكيٌِ

زضيبفت ٍام ثطاي هكتطيبى گطٍُ اٍل ثؿيبض ثيكتط اؾت. ثب زاًؿتي احتوبل تبذيط ّط هكتطي، ثبًه زض هَلؼيت ثْتطي ثطاي 
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 وبّف ضيؿه لطاض زاضز.

هيي ثٌيبى ّبيي چبلكْبي يه هسيطيت ضيؿه ثبًىي ضا هي تَاى زض ًبهكَْز ثَزى ضيؿه ّب ًؿجت ثِ زضآهسّب ٍ ّوچٌيي تب
ِ ثبًىْب زض هؼطو اًَاع ضيؿىْب لطاض زاضًس، هسيطيت  ِ ػلت ايٌى ثطاي هسل ؾبظي ضيؿه تَؾٍ هسل ّبي آوبزهيه زاًؿت. لصا ث

ِ ٍ تحليل هَثط فؼبليت ثبًىْب هؿتلعم  ضيؿه زاضايي ّب ٍ ثسّي ّب ضوي انلي ٍ اؾبؾي فؼبليت زض نٌؼت ثبًىساضي ثَزُ ٍ تدعي

  .بثي ضيؿىْبي هَخَز هي ثبقسقٌبذت وبفي ٍ اضظي

 ًقص دادُ کاٍی در تطخیص کالّبزداری صٌعت باًکذاری -12
 ثعضگي ًگطاًي والّجطزاضي ٍخَز اؾت. والّجطزاضي تكريم زض ثبًىساضي نٌؼت زض وبٍي زازُ پطوبضثطز ًَاحي اظ زيگط يىي
 ضٍـ زٍ ًوبيس. ووه ٍوبضّب وؿت ثِ والّجطزاضي گعاضـ ٍ تكريم زض تَاًس هي وبٍي زازُ ٍوبضّبؾت. وؿت اظ ثؿيبضي ثطاي

 اؾت: يبفتِ تَؾؼِ والّجطزاضي الگَّبي تكريم هٌظَض ثِ هبلي هَؾؿبت تَؾٍ

 الگَّبي تكريم ثِ وبٍي زازُ ووه ثب ٍ وٌس هي اؾتفبزُ ؾَم َطف ّبي زازُ اًجبض اظ هبلي هَؾؿِ يب ثبًه يه ،اٍل ضٍـ

 همبيؿِ ذَز ّبي زازُ پبيگبُ ثب احتوبلي زاذلي ّبي والّجطزاضي تكريم هٌظَض ثِ اض الگَّب آى ؾپؽ پطزاظز. هي والّجطزاضي
 وٌس. هي

 پطزاظز. هي والّجطزاضي الگَي قٌبؾبيي ثِ ذَز زاذلي اَالػبت پبيِ ثط هبلي هَؾؿِ يب ثبًه يه ،زٍم ضٍـ

 تكريم هٌظَض  ثِ وبٍي زازُ اظ وِ اؾت ّبيي ثبًه خولِ اظ Mellon ثبًه وٌٌس. هي اؾتفبزُ «تطويجي» ضٍـ اظ ّب ثبًه اغلت
 ّبي والّجطزاضي همبثل زض هكتطيبًكبى ٍ ذَز ٍخَُ اظ ثْتطي هحبفظت تَاًؿتِ ضٍـ ايي ثب ٍ اؾت وطزُ اؾتفبزُ والّجطزاضي

 ثبقس. زاقتِ اػتجبضي وبضت
 

 جذب ٍ حفظ هطتزی در صٌعت باًکذاری با دادُ کاٍی -13
 هكتطيبى وؿت ثِ ووه ثط ػالٍُ وبٍي زازُ اؾت. ثبًىساضي نٌؼت ٍيػُ ثِ نٌؼتي ّط هْن زغسغِ هكتطي حفظ ٍ خصة

 اًدبم ثطاي خبييىِ ذهَل زض هرتلفي ًظطات هكتطيبى اهطٍظُ، وٌس. هي ووه ًيع هَخَز هكتطيبى ًگْساضي ٍ حفظ ثِ خسيس،

 خلت ضا هكتطيبى وبهل تَخِ ًتَاًٌس يثبًىساض نٌؼت زض اخطايي هسيطاى اگط ثٌبثطايي، زاضًس. وٌٌس، اًتربة تَاًٌس هي وبضّبيكبى

 زض ّوچٌيي وبٍي زازُ وطز. ذَاٌّس پيسا ذَز ثطاي زيگطي ثبًه ّب آى ٍ زٌّس هي زؾت اظ ؾبزگي ثِ ضا ذَز هكتطيبى وٌٌس،
 ثٌبثطايي وٌس، هي ووه هكتطي پيكيي ذطيس الگَّبي پَقف زض ٍ ذسهبت ٍ هحهَالت ثطاي خسيس هكتطيبى زازى لطاض ّسف

 اظ ثِ قطٍع Manhattan Chase ًيَيَضوي ثبًه ظهبًيىِ ثَز. ذَاٌّس ّب آى حفظ ثِ لبزض هكتطيبى ًيبظّبي اضايِ ثب ّب ثبًه
 العاهبت زض تغييطات ايدبز ٍ هكتطيبى ّبي حؿبة تحليل هٌظَض ثِ وبٍي زازُ اظ ثبًه ايي هؿٍَالى وطز، هكتطيبى زازى زؾت

 وبٍي زازُ اظ ًيع ثَؾتَى زض  Fleet ثبًه ّوچٌيي وٌٌس. حفظ ضا ذَز ؾَزهٌس هكتطيبى ثتَاًٌس تب وطزًس اؾتفبزُ حؿبثكبى
 آهبض زض وبٍـ ثب ثبًه ايي وطزًس. اؾتفبزُ ذَز ؾْبم نٌسٍق زض گصاضي ؾطهبيِ ثطاي وبًسيسّب ثْتطيي قٌبؾبيي هٌظَض ثِ

 آى زازى لطاض ّسف ثطاي اَالػبت آى اظ ٍ تؼييي ضا هكتطيبى اظ يه ّط گصاضي ؾطهبيِ احتوبل ّب آى حؿبة اَالػبت ٍ هكتطيبى

 پطٍفبيل وبٍي زازُ اظ اؾتفبزُ ثبCoast West آهطيىبيي ثبًه هكتطي ذسهبت توبؼ هطوع ّوچٌيي وطز. اؾتفبزُ هكتطيبى
 اذتيبضقبى زض ضا گيطًسگبى توبؼ اظ يه ّط ثطاي هٌبؾت خسيس ذسهبت ٍ هحهَالت تب اؾت وطزُ آهبزُ ذَز هكتطيبى اظ وبهلي

  زّس. ضلطا

 ٍ پیطٌْادات ًتیجِ گیزی -14

ٍخَز ، افعايف يبفتِ اؾت. اًتظبض ضقس حدوي اظ زازُ ّب، زض آيٌسُ ي زازُ زض زِّ ّبي اذيط ثِ ؾطػتّبي خوغ آٍض لبثليت

وِ ثطًبهِ اي ثطاي اؾتفبزُ ثْيٌِ اظ زازُ ّب زاقتِ  ٍ ؾبظهبى ّبيي لبزض ثِ ؾطهبيِ گصاضي ثط ضٍي اضظـ ذَز ّؿتٌس زاضز
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ِ آًْب ًيبظ ثِ ذَزوبض ؾبظي اثعاضّبيي زاثبقٌس ، حدن ػظيوي اظ زازُ ّب ضا ثِ اَالػبت ٍ زاًف هفيس تجسيل ثتَاًس وِ ضًس. چطا و

 ييا ي،ذسهبت ًظبم ثبًى زض ٍ تٌَع يبىهكتط يبظّبيزضذَاؾتْب ٍ ً ي،ًظبم ثبًى يبىهكتط يتٌَع زض گطٍّْبزض ايي ضاؾتب وٌٌس. 
ذسهبت لبثل اضائِ السام  يت ثٌسياٍلَ يگط ثِز يٍ اظ ؾَ يت ثٌسي هكتطيبىؾَ ًؿجت ثِ اٍلَ يهب اظ ت وٌس يًظبم ضا ٍازاض ه

ٍ  يزضنس اظ هٌبثغ هبل 20فمٍ  پبضتَ َجك لبًَى يتب ًظبم ثبًى ي قَزثبػث ه يبىهكتط يهٌبؾت ثطا يثٌس جَز زؾتًِوٌس. 

ِ هكتط ياًؿبً ُ ضا ثِ ؾب يهٌبثغ ثبل زضنس اظ 80 زازُ ٍ يمثب اضظـ تره يبىذَز ضا ث  ون ثبظزُ اذتهبل زّس. يبىهكتط يطهبًس

زؾتِ ثٌسي هٌبؾت هكتطيبى ثبًىْب خْت  .ي قَزهيبى هكتط يتيهَخت ًبضيبًيع  يزض ًظبم ثبًى يسًىطزى ذسهبت خس يفؼطت
 ثطًبهِ ضيعي ّبي آتي يطٍضي اؾت.

 خْت ًظيط ثبًىْب هكتطي ثبقس ٍ ثِ ؾبظهبًْبي اضتجبَبتي تَاًس، هؼٌبي هَثطي اظ پيبزُ ؾبظي اؾتطاتػي هسيطيت زازُ وبٍي هي

 ْبٍ فْن ٍ زضن آً حطف اٍل ضا هي ظًسوٌس. زض چكن اًساظ وبضي ضلبثتي اهطٍظ، هكتطي  قبى ووه هي حفظ ضيبيت هكتطيبى
ّب ٍ  تٌَع ذَاؾتِ ي،هبل هرتلف ضا اظ اثؼبز يبىهكتط يىبيهتَاى  هي ي،پطزاظ زازُ يگبُپب يدبزثب ا .خعٍ هْوتطيي ًىبت اؾت

وِ  يبًيفْطؾت هكتط ينوطز. ثب تٌظ َطح ضيعيضا  يهّط  يػٍٍُ ذسهبت  ثبظاضيبثي وطز ٍ ثطًبهِ ييآى قٌبؾب يطٍ ًظب يبظّبً

آًْب  ييقٌبؾب هَخَز ٍ ثبلمَُ، ًؿجت ثِ يبىزاضًس اػن اظ هكتط ييثبال يبثيقؼجِ ٍ ثبًه اضظـ ثبظاض ثطاي آًْب يپَل يبًْبيخط

ِ ٍفبزاضاًِ ثب آًْب وَقف يثطلطاضالسام ن ٍ زض خصة ٍ خلت آًْب ٍ   ثب زازُ وبٍي هي تَاى ثِ ًتبيح شيل زؾت يبفت: .وطز ضاُث

 ِپيف ثيٌي ٍلبيغ آيٌسُ ثط اؾبؼ ضًٍس گصقت 

 زؾتِ ثٌسي اقيب ٍ افطاز ثط اؾبؼ نفبت ٍ ٍيػگي ّب 

 ََجمِ ثٌسي اقيب ٍ افطاز ثطاي قٌبؾبيي الگ 

 قٌبؾبيي ٍلبيؼي وِ احتوبل زاضز ّوعهبى ضخ زٌّس 

 قٌبؾبيي ٍلبيؼي وِ يىي ثبػث ٍلَع زيگطي هي قَز  

آى ثط ضت ًظبل ٍ وٌتطٍ هْب ٍاه يىبيه ـيؿظزُ ٍ ضبـبثي ثـياضظِ ـثز ضا َـِ ذـب تَخـثبًهّضي ػتجباى اهسيطزي هتوبي ؾبلْب
؛ وٌٌسل وٌتطٍ يبثي ضي ضا اضظػتجبي افطنتْباظ يؿه ّط يه ظزُ ٍ ضس ثبـب ثبيـثبًه ًِ تٌْاى هسيطٍظُ هطاهب ، اًسزهتوطوع هيوط

ه ـيؿضيي ـثٍ هتمبثل ثضٍاوِ ا چط؛ قتِ ثبقٌسزايؿه ول پطتفَليَ ًيع تَخِ ٍ ضهْب ٍايؿه ضتگي ـثلىِ ثبيس ثِ ّوجؿ

ًيع چٌسيي ضا طتفَليَ يؿه پٍ ضس ـب ثبقـًْآه ـه يىبيـيؿضثط اؾت چٌسيي ثطاّي هوىي ضزػتجباضي ٍ اؾطهبيِگصي فطنتْب
زي بـلتهاف ـهرتلي ْبـثركاضي زض ؾطهبيِگصي يبثي فطنتْبضا زض اضظثبًىْب اى هسيطـ ؾت وِ ًگطايي هفَْهي ٍ ا ثط وٌساثط

 .زُ اؾتتغييط وطض چبز

 ّبي ثبًىْب هي تَاًس يىي اظ ػَاهل هْن زض خْت ضقس ّب ٍ ثسّي زض پبيبى ثبيس گفت وِ هسيطيت نحيح ٍ ػلوي زاضايي

ؾَزآٍضي ثبًىْب ثَزُ ٍ ثِ وبّف ضيؿه ّبي احتوبلي ًيع ووه وٌس. ثسيْي اؾت زؾتطؾي ثِ چٌيي ٍيؼيتي )قٌبؾبيي 
 .هوىي ذَاّس ثَز اضائِ ذسهبت خسيس ٍ وٌتطلْبي الظمٍ  زازُ وبٍيضيؿه، تدعيِ ٍ تحليل ٍ هسيطيت ضيؿه( ثب ووه 
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