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ث٘ ٝبْ خذا
خالك ٝپشٚطٞ ٜبی دسع CRM

ٌش2 ٜٚ
ٔؼشفی داد ٜوبٚی Data mining
داد ٜوبٚی یب وـف دا٘ؾ دس پبیٍب ٜدادٞ ٜب ( )kddػّٓ ٘ؼجتب تبص ٜای اػت و ٝثب تٛج ٝث ٝپيـشفت وـٛس
دس صٔيٍ٘ ٚ IT ٝٙبٞ ٜبی ٚیظ ٜث ٝدِٚت اِىتش٘ٚيه ٘ ٚفٛر اػتفبد ٜاص ػيؼتٓ ٞبی سایب٘ ٝای دس كٙؼت ٚ

ایجبد ثب٘ه ٞبی اعالػبتی ثضسي تٛػظ اداسات دِٚتی ،ثب٘ه ٞب  ٚثخؾ خلٛكی ٘يبص ث ٝاػتفبد ٜاص آٖ

ث ٝعٛس ػٕيمی احؼبع ٔی ؿٛد.

ٔ ) kdd ( ٚی ؿٛد KDD -----Knowledge Discovery in Databases

تؼشیف داد ٜوبٚی أٗ  :داد ٜوبٚی یؼٙی وـف دا٘ؾ  ٚاعالػبت ٔؼتجش پٟٙبٖ دس پبیٍبٞ ٜبی داد. ٜیب ثٝ
ثيبٖ ثٟتش تجضی ٚ ٝتحّيُ ٔبؿيٙی دادٞ ٜب ثشای پيذا وشدٖ اٍِٞٛبی ٔفيذ  ٚتبص ٚ ٜلبثُ اػتٙبد دس پبیٍب ٜدادٜ
ٞبی ثضسي  ،داد ٜوبٚی ٘بٔيذٔ ٜی ؿٛد.

ث ٝثيبٖ دیٍش " :داد ٜوبٚی اعالػبتی ٔی دٞذ  ،و ٝؿٕب ثشای ٌشفتٗ تلٕيٓ ٛٞؿٕٙذا٘ ٝای دسثبسٜ

ٔـىالت ػخت ؿغّتبٖ ث ٝآٟ٘ب ٘يبص داسیذ" .

دس ٚالغ اثضاس داد ٜوبٚی ،داد ٜسا ٔی ٌيشد  ٚیه تلٛیش اص ٚالؼيت ث ٝؿىُ ٔذَ ٔی ػبصد ،ایٗ ٔذَ
سٚاثظ ٔٛجٛد دس دادٞ ٜب سا ؿشح ٔی دٞذ.

ساثغ ٝداد ٜوبٚی ثب ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی  :ساثغٔ ٝـتشی ثب صٔبٖ تغييش ٔی وٙذ  ٚچٙب٘چ ٝتجبست ٔ ٚـتشی

دسثبس ٜیىذیٍش ثيـتش ثذا٘ٙذ ایٗ ساثغ ٝتىبُٔ  ٚسؿذ ٔی یبثذ .چشخ ٝص٘ذٌی ٔـتشی چبسچٛة خٛثی ثشای

ث ٝوبسٌيشی داد ٜوبٚی دس ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی فشأ ٓٞی وٙذ .دس ثخؾ ٚسٚدی داد ٜوبٚی ،چشخٝ
ص٘ذٌی ٔـتشی ٔی ٌٛیذ چ ٝاعالػبتی دس دػتشع اػت  ٚدس ثخؾ خشٚجی آٖ ،چشخ ٝص٘ذٌی ٔی

ٌٛیذ چ ٝچيضی احتٕبالً جبِت تٛج ٝاػت  ٚچ ٝتلٕيٕبتی ثبیذ ٌشفت ٝؿٛد .داد ٜوبٚی ٔی تٛا٘ذ

ػٛدآٚسی ٔـتشی ٞبی ثبِم ٜٛسا ؤ ٝی تٛا٘ٙذ ثٔ ٝـتشیبٖ ثبِفؼُ تجذیُ ؿ٘ٛذ ،پيؾ ثيٙی وٙذ  ٚایٙى ٝتب

چٔ ٝذت ث ٝكٛست ٔـتشیبٖ ٚفبداس خٛاٙٞذ ٔب٘ذ  ٚچٍ ٝ٘ٛاحتٕبالً ٔب سا تشن خٛاٙٞذ وشد.
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چٙذ ٔٛسد اػتفبد ٜثٟي ٝٙاص داد ٜوبٚی :
ثب٘ىذاسی :

•اص جبِت تٛج ٝتشیٗ وبسثشد ٞبی داد ٜوبٚی ٔی تٛاٖ ث ٝوـف پ َٛؿٛیی اؿبس ٜوشد.
•تـخيق ٔـتشیبٖ ثبثت ٕٞ ٚيـٍی
•تؼييٗ ٔـتشیبٖ اػتفبد ٜوٙٙذ ٜاص یه ػشٚیغ خبف

ثيٕ:ٝ
•پيؾ ٌٛیی ٔيضاٖ اػتمجبَ اص ثيٕ٘ ٝبٔٞ ٝبی جذیذ
•تـخيق والٞجشداسی ٞب ٔ ٚـخق وشدٖ سفتبس ٞبی ٘ب ٔتٙبػت
•تـخيق ٘يبص ٔـتشیبٖ  ٚخٛاػتٞ ٝبی آٟ٘ب
•تـخيق تخّفبت پضؿىی

ٚاضح اػت و ٝصٔي ٝٙاػتفبد ٜاص داد ٜوبٚی ثی ٟ٘بیت ٌؼتشد ٜاػت ٚ.دٔ ٚثبَ فٛق ث ٝخبعش دسن ساحت

تش ا٘تخبة ؿذ ٜا٘ذ.

ؿجبٞت  ٚتفبٚت داد ٜوبٚی ثب تحّيُ ٞبی آٔبسی :داد ٜوبٚی ؿجبٞت صیبدی ث ٝتحّيُ ٞبی آٔبسی داسد ِٚ.ی
داد ٜوبٚی اص جٟبت صیبدی ثب آٔبس ٔتفبٚت اػت ٔ ٚضیت ٞبی صیبدی ٘ؼجت ث ٝآٔبس داسد .جبِت تشیٗ

تفبٚت داد ٜوبٚی ثب تحّيُ ٞبی آٔبسی ایٗ اػت و ٝدس آٔبس ٔب فشضي ٝای عشح ٔی وٙيٓ  ٚثب اػتفبد ٜاص

تحّيُ ٞبی آٔبسی ث ٝاثجبت یب سد فشضئ ٝی پشداصیٓ أب داد ٜوبٚی ث ٝفشضي ٝاحتيبجی ٘ذاسد.دس ٚالغ اثضاس
داد ٜوبٚی فشم ٔی وٙذ و ٝؿٕب خٛد ٕ٘ ٓٞی دا٘يذ ث ٝد٘جبَ چٔ ٝی ٌشدیذ  ٚ.ایٗ ٘ىت ٝای اػت وٝ

ثبػث ٔی ؿٛد وبس آٔذی داد ٜوبٚی دس ٔٛالغ ثشٚص ٔـىُ ٕ٘بیبٖ ؿٛد  .ثشای ٔثبَ ٔب دس آٔبس فشم ٔی

وٙيٓ و ٝدٌ ٚش ٜٚفبكّ ٝای ثب ٓٞاستجبط داس٘ذ ػپغ ثب اػتفبدا ٜاص ضشیت  ٓٞثؼتٍی پيشػٔ ٖٛـخق ٔی
وٙيٓ و ٝاستجبط ٚجٛد داسد یب خيشِٚ .ی داد ٜوبٚی ثذ ٖٚتٛج ٝث ٝایٙىٔ ٝب ای ٍٝ٘ٛٙفشضی داؿت ٝثبؿيٓ یب
٘ ٝثب وبٚؽ ٔيبٖ دادٞ ٜب اٌشاستجبعی ٔخفی ٔؼٙی داسی ٚجٛد داؿت ٝثبؿذ آٖ سا ث ٝاعالع ٔب ٔی سػب٘ذ

.تفبٚت ثؼذی آٔبس  ٚداد ٜوبٚی دس ایٗ اػت و ٝآٔبس فمظ ٔی تٛا٘ذ اص دادٞ ٜبی ػذدی اػتفبد ٜوٙذ
ِٚی داد ٜوبٚی اص دادٞ ٜبی غيش ػذدی  ٓٞاػتفبدٔ ٜی وٙذ.
ٔشاحُ ایجبد پبیٍب ٜداد ٜوبٚی:
ٔشحّ ٝا : َٚتـىيُ ا٘جبس داد.ٜ
ٔش حّ ٝد : ْٚا٘تخبة دادٞ ٜب.
ٔشحّ ٝػ : ْٛتجذیُ دادٞ ٜب.
ٔشحّ ٝچٟبسْ  :وبٚؽ دس دادٞ ٜب :دا٘ؾ ٟ٘فت ٝدس آٟ٘ب اػتخشاج ؿذ ٚ ٜاٍِ ٛػبصی كٛست ٔی ٌيشد.
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ٔش حّ ٝپٙجٓ  :تفؼيش ٘تيج.ٝ
اػتفبد ٜداد ٜوبٚی اص اٍِٛسیتٓ ٞبی ط٘تيه  ٚؿجىٞ ٝبی ػلجی:
ٕٞچٙيٗ دس داد ٜوبٚی اص اٍِٛسیتٓ ٞبی ط٘تيه  ٚؿجىٞ ٝبی ػلجی  ٓٞاػتفبدٔ ٜی ؿٛد.ؿجىٞ ٝبی
ػلجی ث ٝػّت وبس آٔذی دس حُ ٔؼبئُ پيچيذ ٚ ٜثضسي ٔٛسد اػتفبد ٜا٘ذ  ٚوبسثشد اٍِٛسیتٓ ٞبی
ط٘تيه
دس داد ٜوبٚی ثشای جؼتج ٚ ٛػبختٗ یه ٔذَ ثٟي ٝٙدس ٔيبٖ ٔذَ ٞبی ثذػت آٔذ ٜاػت  ،ث ٝایٗ ٌٝ٘ٛ
ؤ ٝذَ ٞبی اِٚي ٝسٚی وشٔٚضٞ ْٚبیی لشاس ٔی ٌيش٘ذ  ٚثب سلبثت ثش ػش ا٘تمبَ كفبت ث٘ ٝؼُ ثؼذ ،
ثٟتشیٗ ٔذَ  ٚالیك تشیٗ آٟ٘ب ث ٝوبسثش اسائٔ ٝی ؿ٘ٛذ.
اثضاس ٞبی داد ٜوبٚی :
داد ٜوبٚی أشٚص ٌؼتشؽ صیبدی یبفت ٝاػت ث ٝعٛسی و ٝاوثش ٘شْ افضاس ٞبی پبیٍب ٜداد ٜای ٔثُSQL

٘ ServerٚORACLEيض ؿبُٔ اثضاسٞبیی داد ٜوبٚی ؿذ ٜا٘ذ ِٚی ٛٙٞص ٘شْ افضاس ٞبی تخللی دادٜ

وبٚی

 Intelligent Miner , Darwin , Mine Set, Knowledge Studio, Data Mindاص

ٕٟٔتشیٗ

اثضاس ٞبی داد ٜوبٚی ا٘ذ.
فشآیٙذ داد ٜوبٚی:
طرح یک فرضیه
پیشگویی

الگوی کشف شده

داده های مهیا شده

انبار داده ها

منابع داده های خام

ٔؼشٚفتشیٗ اثضاس ٞبی داد ٜوبٚی ث ٝتشتيت پش عشفذاس ثٛدٖ :
 Clementine . 1و٘ ٝؼخ 31 ٝآٖ ثب ٘بْ ٘ spss modelerبٔيذٔ ٜی ؿٛد .
 . 2سی پيذٔبیٙش .
٘ . 1شْ افضاس ٚوب.
ثشای ایٙى ٝاٍِٛسیتٓ  Data Miningثتٛا٘ذ ػُٕ اػتخشاج دا٘ؾ سا ثخٛثی ا٘جبْ دٞذ٘ ،يبص ث ٝیه ػشی پيؾ
پشداصؽ ٞب ثش سٚی ٔجٕٛػ ٝآٔٛصؿی  ٚیه ػشی پغ پشداصؽ ٞب ثش سٚی اٍِٞٛبی اػتخشاج ؿذ ٜداسد.
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سٚؿٟبی ٔختّف Data Mining
ایٗ سٚؿٟب ثغٛس وّی ث ٝد ٚدػت ٝصیش تمؼيٓ ٔی ؿ٘ٛذ:
اٍِٛسیتٕٟبی یبدٌيشی ثب ٘ظبست )(Prediction Method
اٍِٛسیتٕٟبی یبدٌيشی ثذ٘ ٖٚظبست) (Description Methods
دس اٍِٛسیتٕٟبی یبدٌيشی ثب ٘ظبست ٞذف اص ٔ Data Miningـخق اػت ٔ ٚی دا٘يٓ و ٝث ٝد٘جبَ چٛ٘ ٝع
دا٘ـی ٔی ٌشدیٓٔ .ب٘ٙذ دػت ٝثٙذی.
دس سٚؿٟبی یبدٌيشی ثذ٘ ٖٚظبستٞ ،ذف وبٔال تؼشیف ؿذ٘ ٜيؼتٔ .ب٘ٙذ خٛؿ ٝثٙذی.
ٌش1 ٜٚ
ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی دس CRM
تؼشیف ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی ػٙتی:
ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی یه اػتشاتظی ثشای ا٘تخبة ٍٟ٘ ،ذاسی  ٚاداس ٜوشدٖ ٔـتشیبٖ  ،ثٙٔ ٝظٛس ایجبد
اسصؽ دس دساص ٔذت ٔی ثبؿذ
.دایچ ، (2001)ٝاؿبس ٜوشد دٛ٘ ٚع ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی اِىتش٘ٚيىی ٚجٛد
داسد ٔ: 1-ذیشیت استجبط ثب ٔـتشی اِىتش٘ٚيىی ػّٕيبتی ٔ2-ذیشیت استجبط ثب ٔـتشی اِىتش٘ٚيىی
تحّيّی ٔ.ذیشیت استجبط ثب ٔـتشی اِىتش٘ٚيىی ػّٕيبتی ؿبُٔ ٔشاوض تٕبع ثب ٔـتشی ٔب٘ٙذ تّفٗ ٔ ٚذیشیت
استجبط ثب ٔـتشی اِىتش٘ٚيىی تحّيّی ٘ ،يبصٔٙذ تىِٛٛٙطیی اػت تب دادٞ ٜبی صیبدی اص ٔـتشی سا فشا ٓٞوٙذ
ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی چٙذوب٘بِٝ
ٔـتشیبٖ
ٚة  ٚپؼت -اِىتش٘ٚيىی
ػيؼتٓ داخّی
چٟبسچٛة تحميمبتی ثشای ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی اِىتش٘ٚيىی
-3تىِٛٛٙطی  -2فبوتٛسٞبی ا٘ؼب٘ی ٔ -1ذِٟبی وؼت  ٚوبس  -4ثبصاس ٔ -5ذیشیت دا٘ؾ
ػٛ٘ ٝع تىِٛٛٙطی ٚجٛد داسد -3تىِٛٛٙطی تبثيشپزیش ٔ:ثُ اتبلٟبی ٌفتٍ،ٛتبثّٛی اػال٘بت  ٚغيش -2 ٜتىِٛٛٙطی
تبثيش ٌزاسٔ :ثُ ٘شْ افضاس ػفبسؽ دٙٞذ ٚ ٜفٟشػت دٙٞذٔ ٜحلٛالت .
-1تىِٛٛٙطی تؼبّٔیٔ :ثُ پؼت اِىتش٘ٚيىی  ،حشاج ٞب ،ػبّٟٔبی خشیذ ٔذِٟبی وؼت  ٚوبس دس ٔذیشیت استجبط
ثب ٔـتشی اِىتش٘ٚيىی ٔؼبٔالت تجبسی دس ػ ٝػجبست خالكٔ ٝی ؿ٘ٛذ :اعالػبت ،لشاسداد  ٚپشداخت
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-3ا٘جبْ دادٖ ػّٕيبت حُٕ ٘ ٚمُ  -2داؿتٗ استجبط دساص ٔذت ثب ٔـتشی ٕٞ -1ب ًٙٞوشدٖ وب٘بِٟبی استجبعی
 -4ػبختٗ یه ثش٘ذ لٛی  -5تغييش دادٖ ػبختبس ػشٔبیٌ ٝزاسی ٞ ٚضیٞ ٝٙب  -6ایجبد اسصؽ افضٚد ٜثشای
ٔـتشیبٖ.
ٔذیشیت دا٘ؾ ،تؼٟذ ،اػتٕبد ،فشٔ ٚ ًٙٞجبحث اجتٕبػی چٟبس فبوتٛس ٔ ٟٓدس ایٗ صٔيٞ ٝٙؼتٙذ.
ػٛدٞبی ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی اِىتش٘ٚيىی
جبتال ٕٞٚىبسا٘ؾ ٔی ٌٛیٙذ  ،ساضی ٍ٘ ٝداؿتٗ ٔـتشیبٖ فؼّی ػٛدآٚستش اص جزة ٔـتشیبٖ جذیذ اػت .
ثٟتشیٗ سا ٜثشای ساضی ٍ٘ ٝداؿتٗ ٔـتشیبٖ فؼّی ،اسصؽ ٌزاؿتٗ ث ٝؿشایظ آٟ٘ب اػت
ثب داؿتٗ یه ػيؼتٓ ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی اِىتش٘ٚيىی یه ؿشوت ٔی تٛا٘ذ:
•ػفبسؿبت سا ثب كحت وبُٔ دسیبفت  ،ث ٝسٚص  ٚاجشا وٙذ.
•اعالػبتٞ ،ضیٞ ٝٙب  ٚصٔبٖ ٔشثٛط ث ٝػفبسؽ اعالػبت سا ثجت وٙذ.
•لشاسدادٞبی خذٔبت ٔـتشی سا ٔـبٞذٔ ٜی وٙذ.
•دس جؼتجٛی ٔغٕئٗ تشیٗ سا ٜحّٟب  ٚثٟتشیٗ سٚؿٟب ثبؿذ.
ساثظ ٌٓ ؿذ ٜدس وؼت ٚوبس اِىتش٘ٚيىی ،ػشٚیغ ٞبی اِىتش٘ٚيىی اػت  ٚؿشوتٟب  ٚفشٚؿٙذٌبٖ دس حبَ
سلبثت ا٘ذ تب آ٘شا تٟي ٝوٙٙذ .پبی ٚ ٝاػبع ٞش اػتشاتظی ،اعالػبت  ٚتىِٛٛٙطی ٔی ثبؿذ
ٌش4 ٜٚ

اك َٛعالیی ٔـتشی ٔذاسی :
 احتشاْ دس  ٕٝٞجب  ٚثشای ٔ ٕٝٞـتشیبٖ ضشٚسی اػت.
ٔ ـتشی ٔذاسی وٙبس آٔذٖ ثب ٔـتشیبٖ ٘بػبصٌبس اػت .
 سضبیت وبسوٙبٖ ساثغ ٝای ٔؼتميٓ ثب سضبیت ٔـتشیبٖ داسد.
 كذالت  ٚخٛؿٙبٔی دسٚاصٚ ٜسٚد ٔـتشیبٖ ث ٝػبصٔبٖ اػت.
 جزة ٔـتشی ساحت تش اص ٍٟ٘ذاسی ٔـتشی ٍٟ٘ ٚذاسی ٔـتشی ساحت تش اص سضبیت ٔـتشی اػت .
ٔ ـتشی صٔب٘ی ساضی ٔی ؿٛد ؤ ٝحتشٔب٘ ٝثب ا ٚثشخٛسد ؿٛد  ٚخذٔبت دٚػتب٘ٔ ٚ ٝفيذ ث ٝا ٚاسائ ٝؿٛد .
چٍ ٝ٘ٛیه استجبط ٔٛثش ثب ٔـتشی ثشلشاس وٙيٓ؟
ٟٔ بست خٛة ٌٛؽ دادٖ
ٟٔ بست خٛة ػخٗ ٌفتٗ
ٟٔ بست ا٘تمبَِ دسػتِ اعالػبت
5
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ٟٔ بست ٕٞشاٞی ثب ٔـتشی
تؼذاد وٕی اػتب٘ذاسد دس ایٗ صٔيٚ ٝٙجٛد داس٘ذ .ػبصٔبٖ ثيٗإِّّی اػتب٘ذاسدػبصی ٔ ٚؤػؼ ٝثيٗإِّّی خذٔبت
ٔـتشی ٔٛاسد صیش سا تٟي ٚ ٝاسائ ٝوشدٜا٘ذ :
 ایض 3۰۰۰3:2۰۰7 ٚدس اداس ٜخذٔبت ٔـتشیبٖ
 ایض 3۰۰۰2:2۰۰4 ٚدس ٔذیشیت ويفيت دس وٙتشَ ؿىبیبت ٔـتشی
 ایض 3۰۰۰1:2۰۰7 ٚدس حُ اختالفبت
ایض 10001 ٚچيؼت؟
اػتب٘ذاسد ایض ، 3۰۰۰3 ٚحبٚی سإٙٞبیی ثشای وذٞبی سفتبسی سضبیتٕٙذی ٔـتشی ثشای ػبصٔبٖ اػت .چٙيٗ
وذٞبیی ،ثب ٘ـبٖ دادٖ ایٙىٔ ٝـتشیبٖ چ ٝا٘تظبساتی اص ػبصٔبٖ ٔ ٚحلٛالتؾ داس٘ذٔ ،ی تٛا٘ذ احتٕبَ ثشٚص
ٔـىالت  ٚحزف ػُّ ؿىبیبت  ٚاختالفبت سا وبٞؾ دٞذ .
ٍٙٞبٔی و ٝؿىبیبت  ٚاختالفبت ثٛجٛد ٔی آیٙذٚ ،جٛد وذٞبی سفتبسی ٔی تٛا٘ذ ث ٝعشفٟب وٕه وٙذ تب
ا٘تظبسات ٔـتشی  ٚتالؿٟبی ػبصٔبٖ ثشای پبػخٍٛیی ث ٝایٗ ا٘تظبسات سا دسیبثٙذ.
سضبیتٕٙذی ٔـتشی دس ایض 3۰۰۰2 ٚچيؼت؟
ٔـتشیبٖ خيّی ثيـتش اص آ٘چ ٝو ٝؿٕب خذٔبت ٔی دٞيذ ا٘تظبس داس٘ذ ٚ .سليجبٖ ؿٕب ث ٝػختی تالؽ ٔی وٙٙذ تب ایٗ
ا٘تظبسات سا ثشآٚسد ٜوٙٙذ .ثب ایض٘ 3۰۰۰2 ٚيض ؿٕب ٔی تٛا٘يذ ایٗ وبس سا ا٘جبْ دٞيذ و ٝاػتب٘ذاسدی ثيٗ إِّّی
ثشای سضبیت ٔـتشیبٖ اػت .ایٗ ایض ٚاكِٛی ثشای ؿٕب اسائٔ ٝی دٞذ و ٝػيؼتٓ ٔذیشیت ؿىبیبت سا دس جبی
خٛد لشاس ثذٞذ ٚ .ث ٝؿٕب وٕه ٔی وٙذ تب ؿىبیبت سا ٔـخق وشد ٚ ٜػبُٔ آٟ٘ب سا پيذا وشد ٜػپغ اٟ٘ب سا سفغ
وٙيذ .ایضٕٞ 3۰۰۰2 ٚچٙيٗ ث ٝؿٕب أىبٖ ٔی دٞذ تب لؼٕت ٞبیی سا دس ؿشوت خٛد ثيبثيذ و ٝجبی پيـشفت
داؿتٟ٘ ٚ ٝبیتب ػبُٔ ؿىبیبت سا اص ثيٗ ٔی ثشد.
ایض 3۰۰۰1 ٚچيؼت؟
اػتب٘ذاسد ایض ، 3۰۰۰1 ٚفشایٙذ حُ اختالفبت ،سا ٜحّی ثشای ججشاٖ سػيذٌی ؿىبیبت ؿشوتٟبیی اػت و ٝدس
ثخؾ داخّی ،ساٞىبسی ثشای سفغ ایٗ ٔـىالت ٘ذاس٘ذ.
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ایٗ اػتب٘ذاسد ثيٗ إِّّی ٔی تٛا٘ذ ثشای عشاحی یه فشایٙذ حُ اختالف  ٚتلٕيٓ ثشای ایٙى ٝچٛٔ ٝلغ حُ
اختالفبت ،ث ٝؿبويبٖ پيـٟٙبد ؿٛد  ٚا٘تخبة یه تٟي ٝوٙٙذ ٜحُ اختالفبت و ٝتٛا٘بیی پشداختٗ ث ٝا٘تظبسات ٚ
٘يبصٞبی خبف ػبصٔبٖ سا داؿت ٝثبؿذ ،اػتفبد ٜؿٛد.
ایٗ اػتب٘ذاسد ثيٗ إِّی ٔی تٛا٘ذ ث ٝػبصٔبٟ٘ب  ٚافشاد ،دس اسصیبثی اثشثخـی ،وبسایی  ٚثيغشفی فشایٙذ حُ
اختالفبت ػبصٔبٖ وٕه وٙذ.
ٌش5 ٜٚ
٘شْ افضاسٞبی CRM
تؼشیف CRM
 CRMثشٌشفت ٝاص  Customer Relationship Managementثٔ ٝؼٙی ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی ٔی
ثبؿذ.
 CRMاص ػ ٝثخؾ تـىيُ ؿذ ٜاػتٔ .ـتشی ،Customerسٚاثظ ٔ ٚ Relationshipذیشیت
ٙٔ .Managementظٛس اص ٔـتشیٔ ،لشف وٙٙذٟ٘ ٜبیی اػت و ٝدس سٚاثظ اسصؽ آفشیٗ٘ ،مؾ حٕبیت وٙٙذٜ
سا داساػتٙٔ .ظٛس اص سٚاثظ ،ایجبد ٔـتشیبٖ ٚفبداستش  ٚػٛدٔٙذتش اص عشیك استجبط یبد ٌيش٘ذLearning « ٜ
 » Relationshipاػتٔ .ذیشیت ،خالليت ٞ ٚذایت (سٞجشی) یه فشآیٙذ وؼت  ٚوبس ٔـتشی ٔذاس ٚ
لشاسدادٖ ٔـتشی دس ٔشوض فشآیٙذٞب  ٚتجبسة یه ػبصٔبٖ اػت.
ا٘ٛاع فٙبٚسیٟبی CRM
 :ECRMآٖ دػت ٝاص ثش٘بٔٞ ٝبی وبسثشدی ػّٕيبتی و ٝث ٝػبصٔبٖ ٞب ایٗ تٛا٘بیی سا ٔی دٙٞذ و ٝاص ٔـتشیبٖ سا اص
عشیك ٚة ٔشالجت وشدٔ ٚ ٜـتشیبٖ ٘يض ث ٝكٛست  onlineػشٚیغ ٔی ٌيش٘ذ .دس حميمت CRM،eCRM
ٔجتٙی ثش ٚة اػت.
 ٌٝ٘ٛ :MCRMجذیذی اص  CRMو ٝثب اثضاسٞبی ثی ػيٓ لبدس ث ٝوبس اػتٔ ،ذیشیت استجبط ثب ٔـتشی ٔجتٙی ثش
ٔٛثبیُ ٘بٔيذٔ ٜی ؿٛد .فشٚؿٙذٌبٖ ثش٘بٔٞ ٝبی وبسثشدی ٘ ،CRMشْ افضاسٞبیی سا اسائٔ ٝی دٙٞذ و eCRM ٝسا
ث ٝاثضاسٞبی ثی ػيٕی چ ٖٛتّفٗ ٕٞشا POCKET PC،PDA ،ٜیب ٔ Laptopتلُ ٔی وٙٙذ.
٘شْ افضاس CRMچ ٝوٕىی ث ٝؿٕب ٔی وٙذ؟ (ػشػت ثيـتش ،وٙتشَ ثٟتشٔ ،ذیشیت ٔٛفك تش)
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* ٔذیشیت ٘ ٚظبست ثش فشایٙذ فشٚؽ
* ایجبد ثب٘ه اعالػبتی ٔـتشیبٖ
* فشأٛؽ ٘ـذٖ پيٍيشی ٞب
* اعالع سػب٘ی خٛدوبس ثٔ ٝـتشی
ٔضایبی اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاسٞبی CRM
* یىپبسچ ٝػبصی اعالػبت  ٚث ٝاؿتشان ٌزاؿتٗ اعالػبت ثيٗ ٚاحذٞبی ٔختّف ػبصٔبٖ  ٚجٌّٛيشی اص ا٘جبْ
وبسٞبی تىشاسی
* وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی ثبصاسیبثی  ،فشٚؽ  ٚخذٔبت پغ اص فشٚؽ
* وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی ٘يشٚی ا٘ؼب٘ی
* افضایؾ فشٚؽ
* افضایؾ لذست سلبثتی ػبصٔبٖ
* افضایؾ ػشػت پبػخٍٛیی ث٘ ٝيبص ٔـتشیبٖ ،افضایؾ سضبیت ٔـتشیبٖ
* ػشػت دس ثشآٚسد ٜوشدٖ ٘يبصٞب  ٚدسخٛاػتٟبی ٔـتشیبٖ
ایذٞ ٜبی ػٕٔٛی دس خلٛف اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاس : CRM
یه ٘شْ افضاس ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی ( )CRMثش٘بٔ ٝای اػت و ٝث ٝوبسثشاٖ اجبصٔ ٜی دٞذ تب :
 -3ثلٛست ثشخظ اعالػبت سا ٚاسد ٕ٘بیٙذ.
 -2ثلٛست ثشخظ اعالػبت سا ثجت ٕ٘بیٙذ.
 -1ثلٛست ثشخظ ث ٝاعالػبت ث ٝدػتشػی داؿت ٝثبؿٙذ.
 -4اعالػبت ثب پشٚتٛوّٟبی حفبظتی ٔحبفظت ؿذ ٜاػت.
 -5داسای وبسثشدٞبیی ٔب٘ٙذ ایجبد ٌضاسؽٔ ،حبػج ٝاعالػبت ،تمٛیٓ  ٚصٔب٘جٙذی تٕبػٟب  ٚاعالػبت ٘يض ٞؼتٙذ.
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 -6اعالػبت ٚاسد ؿذٔ ٜيتٛا٘ذ ایجبد ثش٘بٔٞ ٝبی دیٍش و ٝث ٝكٛست خبف دس یه كٙؼت ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس
ٔی ٌيش٘ذ ،سا ثٕٙبیذ.
ٚیظٌی ٞب  ٚلبثّيتٟبی ٘شْ افضاس CRM
ثش ٖٚسیضی  ٚدس ٖٚسیضی اعالػبت ،ػغٛح دػتشػی وبسثشاٌٖ ،ضاسؽ ػبص  ٚآ٘بِيض  ٚپيؾ ثيٙی ٞب ،پشداخت
آ٘الیٗٔ ،ذیشیت پشٚطٞ ٜب ،یبد آٚسی ٞب ،چشخٞ ٝبی وبسی ،تمٛیٓ وبسیٔ ،ذیشیت تٕبػٟبی تّفٙی ،جٛاة
اتٔٛبتيه پيبٔهٔ ،ذیشیت پيبٔه ،تجّيغبت ایٕيّی ،داؿجٛسد ٔذیشیتی حشف ٝای ،آسؿي ٛاػٙبد  ٚفبیّٟب ،كذٚس
فبوتٛس  ٚپيؾ فبوتٛسٔ ،ذیشیت فشٚؽ ،ػٛاثك ٔـتشیبٖ ،ثب٘ه اعالػبت ٔـتشیبٖٔ ،ذیشیت ایٕيُ ،لبثّيت استجبط
ثب اػتشیؼه  ٚاالػتيىغٕ٘ ،بیؾ وبِش آی دی  ٚاعالػبت ٔـتشیٔ ،ذیشیت سٚیذاد ٞبٔ ،ذیشیت صٔب٘جٙذی ٞبی
ایٕيّی  ،پيبٔىی  ٚتّفٙیٔ ،ذیشیت ا٘جبس ،وبال ٞب  ٚأٛس حؼبثذاسیٌ ،فتٍٛی آ٘الیِٗ ،يؼت أٛس وبسیٔ ،ذیشیت
فشآیٙذ ٞب ٌ ٚشدؽ وبس ػبصٔبٖٔ ،ذیشیت پؼت اِىتش٘ٚيهٔ ،ذیشیت اعالػبت ٔـتشیبٖ ،اتٔٛبػي ٖٛثبصاسیبثی ٚ
فشٚؽٔ ،ذیشیت پيبْ وٛتبٔ ،ٜذیشیت استجبعبت دس ٖٚػبصٔب٘ی ،تجضی ٚ ٝتحّيُ فشٚؽ ،خذٔبت  ٚپـتيجب٘ی
ٔـتشیبٖٔ ،ذیشیت فشٟٔبی اِىتش٘ٚيىی  ٚآسؿي ٛاعالػبتٔ ،ذیشیت فىغٔ ،ذیشیت وبسثشاٖ ،پيؾ فشضٟبی
وبسثشأٖ ،ذیشیت كٙذٚق كٛتی.
ٌش7 ٜٚ
ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشیبٖ دس ثشٌيش٘ذٔ ٜجٕٛػ ٝای اص فشایٙذٞب اػت و ٝػبصٔبٖ ٞب سا لبدس ٔیػبصد تب اص
اػتشاتظیٞبی وؼت  ٚوبس دس جٟت ایجبد سٚاثظ ثّٙذ ٔذت ثب ٔـتشیبٖ اػتفبد ٜوٙذ .ػبصٔبٖٞب ث ٝخٛثی دسیبفت-ٝ
ا٘ذ و ٝثشای سػيذٖ ث ٝاٞذاف خٛد ،ساٞی جض ایجبد استجبط كحيح ثب ٔـتشیبٖ اص عشیك اجشای ٔٙبػت پشٚطٜٞبی
ٚCRMجٛد ٘ذاسدٕٞ .چٙيٗ ث ٝػبصٔبٖٞب دس جزة ٔـتشیبٖ جذیذ ،اسائ ٝخذٔبت ثٟتش  ٚثيـتش ،جّت سضبیت
ٔـتشیبٖ  ٚثب اػتفبد ٜاص ػيؼتٓ ثبصخٛسد ث ٝاسائ ٝوبال یب خذٔبت ٔشغٛثتش وٕه ٔیوٙذ .آسی  CRMیب ٕٞبٖ
 Customer Relationship Managementػبِٟبػت و ٝث ٝؿذت ٔٛسد اػتمجبَ ػبصٔبٖٞب  ٚاسٌبٖ
ٞب لشاس ٌشفت ٝاػت .تحميمبت ٘ـبٖ ٔیدٞذ ،دسكذ ثؼيبس ثبالیی اص ایٗ پشٚطٜٞب دس اجشا ٔٛفك ٘جٛد ٚ ٜدس ٟ٘بیت ثب
ؿىؼت ٔٛاجٔ ٝیؿ٘ٛذو ٝؿبُٔ ٔٛاسد صیش ٔی ثبؿذ:
-3وبسثشاٖ ػيؼتٌٓ :شایؾ ٞب ٘ ٚح ٜٛی تفىش فشٚؿٙذٌبٖ  ٚوبسثشاٖ ایٗ ػيؼتٓ ثب ػيؼتٓ ٞبی دیٍش ٔتفبٚت
اػت  ٚوبس پيبد ٜػبصی ٚآٔٛصؽ ایٗ ػيؼتٓ سا دچبس اختالَ ٔی وٙذ.
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 -2ػشػت تغييش :جٟب٘ی ػبصی ثبصاسٞب ،فـبسٞبی داخّی ثشای سلبثت ،تغييش ػشیغ ٔٛلؼيت ثبصاس٘ ،شخ تغييش سا ثشای
وبسثشاٖ ػيؼتٓ ٞبی  CRMافضایؾ ٔی دٞذٔ .حممبٖ ٔؼتمذ٘ذ و٘ ٝشخ تغييشی و ٝپيبد ٜػبصاٖ ػيؼتٓ ٞبی
CRMثب آٖ ٔٛاج ٝا٘ذ اص دیٍش ػٛأُ اػت.
-1ػيبػت ٞب  ٚكبحجبٖ أتيبص:ػيبػت دس ایٗ صٔي ٝٙػبصٔب٘ی ٘مؾ ػٕذ ٜتشی سا دس پٛیبیی ٞبی ػبصٔب٘ی ٘ؼجت ثٝ
دیٍش ثخؾ ٞبی ػبصٔبٖ ثبصی ٔی وٙذ .ایٗ أش ثش دأ٘ ٚ ٝٙشخ تغييش تبثيش ٔی ٌزاسد.
-4اػتٕبد ثيؾ اص حذ ثٔ ٝتذِٛٚطی ٞبی ثبثت ٘ـذ :ٜاص آٖ جب و ٝػيؼتٓ ٞبی  CRMجذیذ ٞؼتٙذ ٛٙٞ ٚص
ٔتذِٛٚطی ٔٙحلش ث ٝفشدی ثشای تٛػؼ ٝی آٖ ٞب ٚجٛد ٘ذاسد ،دس ٔٛسد ث ٝوبسٌيشی ٔتذِٛٚطی ٞبی ٘بٔٙبػجی
و ٝدس ٔٛسد ػيؼتٓ ٞبی ٔبِی  ERP ٚاػتفبدٔ ٜی ؿ٘ٛذ ثب سیؼه ٔٛاجٞ ٝؼتٙذ.
-5ثٛدج٘ ٝبوبفی:تؼذادی اص ٔغبِؼبت ،اختلبف ٘يبفتٗ ثٛدج ٝی ٔٙبػت ث ٝػيؼتٓ ٞبی  CRMسا ٔٛسد تٛجٝ
لشاس داد ٜا٘ذ ،ایٗ ٔٛسد ٘بؿی اص ثشآٚسد غّظ ٞضیٞ ٝٙبی ٟٔٙذػی ٔجذد فشآیٙذٞبٔ ،ؼبیُ پيؾ ثيٙی ٘ـذ ٚ ٜحتی
پبیيٗ آٚسدٖ ٞضی ٝٙجٟت ؿشٚع ث ٝوبس پشٚط ٜاػت.
٘ ىبتی وّيذی دس خلٛف پيبدٜػبصی پشٚطٔ ٜذیشیت استجبط ثب ٔـتشی:
 سٚیىشدی تذسیجی داؿت ٝثبؿيذ.
 فـبس ساٍٞـب ٘يؼت.
 اصٔذیشاٖ ثخٛاٞيذ اص ػيؼتٓ اػتفبد ٜوٙٙذ.
 اص ػيؼتٓ ٚاحذ ٌضاسؽ دٞی اػتفبد ٜوٙيذ.
ٌش8 ٜٚ
ٌش ٜٚػّی ثبثب یه ؿشوت دس حٛص ٜتجبست  ٚوؼت ٚوبس اِىتش٘ٚيىی اػت و ٝدس ػبَ  3999تٛػظ
 Jack maپبیٌ ٝزاسی ؿذ .دس آٖ صٔبٖ تٟٙب  38وبسٔٙذ دس ایٗ ؿشوت ٔـغ َٛث ٝوبس ثٛد٘ذ  ٚأشٚص ٜثيؾ
اص  26۰۰۰وبسٔٙذ دس ؿشوت ػّی ثبثب  ٚصیش ٔجٕٛػٞ ٝبیؾ ٔـغ َٛفؼبِيت ٞؼتٙد .پشتبَ ػّی ثبثب ثب ایذٜ
استجبط ثيٗ تِٛيذ وٙٙذٌبٖ چيٙی ٔ ٚـتشیبٖ ٚسای ٔشصٞبی چيٗ وؼت  ٚوبس خٛد سا آغبص ٕ٘ٛد  ٚأشٚص8۰ ٜ
دسكذ فشٚؽ آٖ الیٗ دس وـٛس چيٗ تٛػظ ٌش ٜٚػّی ثبثب ا٘جبْ ٔی ٌيشد ایٗ ٌش ٜٚدس صٔيٞ ٝٙبیی چٖٛ
فشٚؿٍب ٜایٙتش٘تی  ،ػيؼتٓ خشد ٜفشٚؿی  ٚسایب٘ؾ اثشی ٘يض فؼبِيت ٔی وٙذ  ٚدس آٖ ٔيّيبسد ٞب وبال اسائٔ ٝی
ؿٛد.
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آ٘چ ٝػّی ثبثب ا٘جبْ ٔی دٞذ ث ٝاختلبس ایٗ ٌ ٝ٘ٛاػت و ٝایٗ ٚة ػبیت ٞضاساٖ وؼت  ٚوبس ٔختّف سا ثٝ
ٕٞشأ ٜحلٛالتـبٖ ٔؼشفی ٔی وٙذ  ٚاص ایٗ عشیك ٔيبٖ خشیذاس  ٚفشٚؿٙذ ٜاستجبط ثشلشاس ٔی ٕ٘بیذ ٕٞچٙيٗ
فشٚؿٙذٌبٖ ٔی تٛا٘ٙذ ٔـخلبت  ٚآٌٟی تِٛيذاتـبٖ سا دس ػبیت ثٍزاس٘ذ  ٚآٟ٘ب سا ث ٝخشیذاساٖ ٔؼشفی
وٙٙذ .آٌٟی ٔتمبضيبٖ ثشای افشادی و ٝدس آٖ صٔي ٝٙفؼبِيت داس٘ذ اسػبَ ٔی ٌشدد  ٚآٟ٘ب ٘يض پيبْ ٞبیی ثشای
فشٚؿٙذٌبٖ ٔی فشػتٙذ و ٝدس آٖ ث ٝؿشایظ خشیذ  ،وبتبِٛي ٞب ٛٔ ٚاسدی اص ایٗ دػت اؿبس ٜؿذ ٜاػت
حبَ فشٚؿٙذٌبٖ ٔی تٛا٘ٙذ اص ثيٗ ایٗ پيبْ ٞب ثٟتشیٗ ٞب سا ا٘تخبة وٙٙذ  ٚثب ٔتمبضيبٖ جٟت ا٘جبْ داد  ٚػتذ
ٔشتجظ ؿ٘ٛذ ٕٞچٙيٗ خشیذاس ٔی تٛا٘ذ دس ایٗ ػبیت ثب تٛج ٝث٘ ٝبحي ٝجغشافيبیی خٛد ؿشوت ٞبی فؼبَ دس
ٕٞبٖ ٔٙغم ٝسا پيذا وٙذ ثؼذ اص آٖ  ٓٞث ٝكٛست آ٘الیٗ دسخٛاػتی ثشای ؿشوت تِٛيذ وٙٙذ ٜوبال یب
خذٔبت فشػتبدٔ ٜی ؿٛد  ٚآٖ ؿشوت ؿشایظ خشیذ ٘ ٚح ٜٛاستجبط ثشای خشیذ سا ثٔ ٝتمبضی اسائٔ ٝی ٕ٘بیذ
 عشح ٞبی ٔذیشاٖ ػّی ثبثب:
 ػيؼتٓ پشداخت ٔٙحلش ثفشد ػّی ثبثب


تٛجٚ ٝیظ ٜثٔ ٝـتشیبٖ



وؼت  ٚوبسٞبی فؼبَ دس ثبصاس ٞبی ػّی ثبثب  ٚریٙفؼبٖ



وؼت ثبالتشیٗ ػٛد تجبسی تٛػظ ػّی ثبثب



ثٟش ٜثشداسی ٚیظ ٜاص فٙبٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبت

 ػّی ثبثب ػيؼتٓ پشداختی ث٘ ٝبْ  Alipayسا دس چيٗ پبیٌ ٝزاسی وشد و ٝػٕٟٔ ٟٓی دس ٔٛفميت ایٗ
ؿشوت داؿت پيؾ اص اػتمشاس ایٗ ػيؼتٓ پشداخت  ،ثؼيبسی اص فشٚؿٙذٌبٖ جٟت اسػبَ وبالٞبیـبٖ
ثشای خشیذاساٖ احؼبع اعٕيٙبٖ ٕ٘ی وشد٘ذ ٘ ٚح ٜٛدسیبفت  ٚپشداخت ثشای خشیذاساٖ ٘يض ؿفبف ٘جٛد
ثٙبثشایٗ صٔب٘ی و Alipay ٝآغبص ث ٝوبس وشد ایٗ ػيؼتٓ اػتجبسی سیؼه تشاوٙؾ ٞبی تجبسی سا ثشای
خشیذاساٖ  ٚفشٚؿٙذٌبٖ ث ٝعٛس لبثُ ٔالحظ ٝای وبٞؾ داد .ػّی ثبثب ٘ ٝتٟٙب تٛػظ ایٗ ػيؼتٓ پشداختی
ثّى ٝاص عشیك ػيؼتٓ كٛتی اسصیبثی  ،تٕشوض صیبدی ثش سٚی عشفيٗ ٔؼبّٔ ٝداسد  ٚثبصخٛسدٞب ٘ ٚظشات
آٟ٘ب سا ٔٛسد ثشسػی  ٚسػيذٌی دليك لشاس ٔی دٞذ Alipay .دس ػبَ  2۰32سوٛسد ثيـتشیٗ تؼذاد
تشاوٙؾ ٔبِی سٚصا٘ ٝدس د٘يب سا ؿىؼت  .ایٗ ػيؼتٓ تب صٔب٘ی ؤ ٝـتشی اص وبال یب خذٔبت تحٛیُ ؿذٜ
اثشاص سضبیت ٘ىٙذ ٚج ٝپشداختی سا ث ٝحؼبة فشٚؿٙذٚ ٜاسیض ٕ٘ی ٕ٘بیذ .
 یىی اص دالیُ ٔٛٔ ٟٓفميت  ٚػشآٔذ ثٛدٖ ایٗ ؿشوت ػيؼتٓ پشداخت ٔٙحلش ثفشد آٖ اػت
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ٌش3۰ ٜٚ
أشٚص ٜثب ٌؼتشؽ ثب٘ىٟبی اعالػبتی  ٚحجٓ ػظيٓ دادٞ ٜبی رخيش ٜؿذ ٜدس ایٗ ػيؼتٕٟب٘ ،يبص ث ٝاثضاسی اػت وٝ
ایٗ دادٞ ٜبی رخيش ٜؿذ ٜسا پشداصؽ وٙذ  ٚتجذیُ ث ٝیه ػشی اعالػبت ٔفيذ  ٚػٛدٔٙذ وٙذ و ٝثتٛاٖ ثب تٛجٝ
ث ٝایٗ اعالػبت ،تلٕيٕبت ٔ ٚ ٟٓحيبتی دس ػبصٔبٟ٘ب اتخبر وشد تب ث ٝػٛد ثيـتشی دػت یبثٙذ .ثٙبثشایٗ دادٜ
وبٚی یه ػشی اثضاس دس اختيبس داسد و ٝث ٝكٛست ٘يٕ ٝخٛدوبس  ٚثب حذالُ دخبِت وبسثشاٖ اعالػبت ػٛدٔٙذ
 ٚدس اكغالح اٍِٞٛبی ٔفيذ (سٚاثظ ٔٙغمی ثيٗ دادٞ ٜب) سا اص ٔيبٖ حجٓ ا٘ج ٜٛدادٞ ٜب وـف ٔيىٙذ.
دس ٔت ٖٛآوبدٔيه تؼبسیف ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثشای داد ٜوبٚی اسائ ٝؿذ ٜاػت .
دس ثشخی اص ایٗ تؼبسیف داد ٜوبٚی دس حذ اثضاسی و ٝوبسثشاٖ سا لبدس ث ٝاستجبط ٔؼتميٓ ثب حجٓ ػظيٓ دادٞ ٜب
ٔی ػبصد ٔؼشفی ٌشدیذ ٜاػت  ٚدس ثشخی دیٍش  ،تؼبسیف دليمتش و ٝدسآٟ٘ب ث ٝوبٚؽ دس دادٞ ٜب تٛجٔ ٝی ؿٛد
ٔٛجٛد اػت  .ثشخی اص ایٗ تؼبسیف ػجبستٙذ اص :
اكغالح داد ٜوبٚی ث ٝفشایٙذ ٘يٓ خٛدوبس تجضی ٚ ٝتحّيُ پبیٍب ٜدادٞ ٜبی ثضسي ثٙٔ ٝظٛس یبفتٗ اٍِٞٛبی ٔفيذ
اعالق ٔی ؿٛد
داد ٜوبٚی یؼٙی جؼتج ٛدس یه پبیٍب ٜدادٞ ٜب ثشای یبفتٗ اٍِٞٛبیی ٔيبٖ دادٞ ٜب .
داد ٜوبٚی یؼٙی اػتخشاج دا٘ؾ والٖ  ،لبثُ اػتٙبد  ٚجذیذ اص پبیٍب ٜدادٞ ٜب ی ثضسي .
اص وبسثشدٞبی ٔ ٟٓداد ٜوبٚی ٔی تٛاٖ ث:ٝ
 - : وـف تمّت (وال ٜثشداسی)  ٚآ٘بِيض سیؼه
اػتٛن -تـخيق جشائٓ  - .پيؾ ثيٙی ػيُ.

 خــشد ٜفشٚؿی (ته فشٚؿی)  -آ٘بِيض ثبصاس -استجبعبت سا ٜدٚس  -تـخيق عجی  ٚدسٔبٖ- .

آ٘بِيض داد ٚ DNA ٜصیؼت پضؿىی(ٚ - .)Biomedicalة وبٚی  Web Miningاؿبسٕٛ٘ ٜد
دس فشایٙذ داد ٜوبٚی اص ٔذِٟب  ٚاٍِٛسیتٓ ٞبیی ٕٞب٘ٙذ :ؿجىٞ ٝبی ػلجی ،دسختٟبی ا٘تخبة ،اػتٙتبج لب٘ٚ ٖٛ
اٍِٛسیتٕٟبی ط٘تيه اػتفبدٔ ٜی ؿٛد و ٝثب اػتفبد ٜاص تىٙيىٟبیی ٕٞچٔ ٖٛذِؼبصی پيـٍٛیی وٙٙذ ،ٜتمغيغ
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پبیٍب ٜدادٞ ٜب ،تحّيُ پي٘ٛذ  ٚتـخيق ا٘حشاف ٔی تٛا٘يٓ اٍِٞٛبی ٔفيذ دس دادٞ ٜب سا ثب حذالُ دخبِت وبسثش
وـف وٙيٓ.
دس ٘تيجٞ ٝذف اكّی دس داد ٜوبٚی وـف دا٘ؾ ٟ٘فت ٝدس دادٞ ٜبػت و ٝدس ثب٘ىٟبی ػظيٓ اعالػبتی ٚجٛد
داس٘ذ و ٝثشای دػت یبفتٗ ث ٝایٗ دا٘ؾ ػظيٓ ثبیؼتی دس اثتذا یه ٔحيظ یىپبسچ ٝاص دادٞ ٜب و ٝپبیٍب ٜدادٜ
وبٚی ٘بٔيذٔ ٜی ؿٛد فشا ٓٞؿٛد ػپغ دادٞ ٜبی ٔٛسد ٘ظش جؼتج ٛؿٛد آٍ٘ب ٜتجذیالتی سٚی آٟ٘ب كٛست ٌيشد
 ٚدس ٔشحّ ٝچٟبسْ اوتـبف دا٘ؾ و ٝداد ٜوبٚی ٘بٔيذٔ ٜی ؿٛد ثب اثضاسٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜدس داد ٜوبٚی
اٍِٞٛبی ٔٛسد٘ظش وـف ٌشدد  ٚدس ٟ٘بیت دس ٔشحّ ٝآخش وـف دا٘ؾ ٘تيج ٝث ٝكٛست وبٔال لبثُ ف ٟٓثٝ
وبسثش اسائٌ ٝشدد.
داد ٜوبٚی دسٔذیشیت استجبط ثبٔـتشی
داد ٜوبٚی یىی اص ػٙبكش ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی اػت ٔ ٚی تٛا٘ذ ث ٝحشوت ؿشوتٟب ث ٝػٕت ٔـتشی
ٔحٛسی وٕه وٙذ.
دادٞ ٜبی خبْ اص ٔٙبثغ ٔختّفی جٕغ آٚسی ٔی ؿ٘ٛذ  ٚاص عشیك اػتخشاج ،تشجٕ ٚ ٝفشایٙذٞبی فشاخٛا٘ی ث ٝا٘جبس
داد ٜایٗ ٔذیشیت ٚاسد ٔی ؿ٘ٛذ .دس ثخؾ ٟٔيـــبػبصی داد ،ٜدادٞ ٜب اص ا٘جبس خبسج ؿذ ٚ ٜث ٝكٛست یه فشٔت
ٔٙبػت ثشای داد ٜوبٚی دس ٔی آیٙذ.
ثخؾ وـف اٍِ ٛؿبُٔ چٟبس الی ٝاػت:
 - 3ػٛاِٟبی تجبسی ٔب٘ٙذ تٛكيف ٔـتشی

 - 2وبسثشدٞب ٔب٘ٙذ أتيبصدٞی ،پيؾ ٌٛیی

 - 1سٚؿٟب ٔب٘ٙذ ػشی ٞبی صٔب٘ی ،عجم ٝثٙذی

 - 4اٍِٛسیتٓ ٞب.

ساثغٔ ٝـتشی ثب صٔبٖ تغييش ٔی وٙذ  ٚچٙب٘چ ٝتجبست ٔ ٚـتشی دسثبس ٜیىذیٍش ثيـتش ثذا٘ٙذ ایٗ ساثغ ٝتىبُٔ ٚ
سؿذ ٔی یبثذ .چشخ ٝص٘ذٌی ٔـتشی چبسچٛة خٛثی ثشای ث ٝوبسٌيشی داد ٜوبٚی دس ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی
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فشأ ٓٞی وٙذ .دس ثخؾ ٚسٚدی داد ٜوبٚی ،چشخ ٝص٘ذٌی ٔـتشی ٔی ٌٛیذ چ ٝاعالػبتی دس دػتشع اػت ٚ
دس ثخؾ خشٚجی آٖ ،چشخ ٝص٘ذٌی ٔی ٌٛیذ چ ٝچيضی احتٕبالً جبِت تٛج ٝاػت  ٚچ ٝتلٕيٕبتی ثبیذ ٌشفتٝ
ؿٛد .داد ٜوبٚی ٔی تٛا٘ذ ػٛدآٚسی ٔـتشی ٞبی ثبِم ٜٛسا ؤ ٝی تٛا٘ٙذ ثٔ ٝـتشیبٖ ثبِفؼُ تجذیُ ؿ٘ٛذ ،پيؾ
ثيٙی وٙذ  ٚایٙى ٝتب چٔ ٝذت ث ٝكٛست ٔـتشیبٖ ٚفبداس خٛاٙٞذ ٔب٘ذ  ٚچٍ ٝ٘ٛاحتٕبالً ٔب سا تشن خٛاٙٞذ وشد.
ثؼضی اص ٔـتشیبٖ ٔشتجبً ٔشاجؼبتـبٖ سا ث ٝؿشوتٟب ثشای وؼت ٔضیتٟبیی و ٝعی سلبثت ٔيبٖ آٟ٘ب ثٚ ٝجٛد ٔی آیذ،
تغييش ٔی دٙٞذ .دس ایٗ كٛست ؿشوتٟب ٔی تٛا٘ٙذ ٞذفـبٖ سا سٚی ٔـتشیب٘ی ٔتٕشوض وٙٙذ و ٝػٛدآٚسی ثيـتشی
داس٘ذ.
ثٙبثشایٗ ٔی تٛاٖ اص عشیك داد ٜوبٚی اسصؽ ٔـتشیبٖ سا تؼييٗ ،سفتبس آیٙذ ٜآٟ٘ب سا پيؾ ثيٙی  ٚتلٕيٕبت آٌبٞب٘ٝ
ای سا دس ایٗ ساثغ ٝاتخبر وشد.
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