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 هزٍر ادب٘ات

ِ ّإ پ٘چ٘ذُ)هفاّ٘ن اصلٖ   (ارسش ، ضبک

 هذل پ٘طٌْادٕ

ِ ّا ٍ ًتاٗج  ٗافت

ِ گ٘زٕ ٍ جوع بٌذٕ  ًت٘ج

٥ 

 ساختار هقالِ



 هقذهِ
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 استقبال هزدم

پ٘طزفتْإ 
 فٌاٍرٕ اطالعات

درک ً٘اسّإ  
 هطتزٗاى

ارسش طَل  
عوز هطتزٕ 

(CLV) 
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 هقذهِ

 هذل کسب ٍکارB2C: 

تعذاد هطتزٗاى سٗاد؛ 

پذٗزد ٖ ٖ گذارد ٍ ٗا اس آًاى اثز ه  .ّز ٗک اس هطتزٗاى بز هطتزٗاى دٗگز اثز ه

ساختارٕ  
ِ إ  ضبک
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 هقذهِ

 :تحق٘ق حاضز

ٕ  هطتزٗبى دارد؛  ًگزضٖ جدٗد ثِ ارسش گذار

ٖ کٌد؛ ِ  ه ِ إ ارائ  هدلٖ سِ ثُؼدٕ هجتٌٖ ثز دٗدگبُ ضجک

ٖ کٌد؛   ِ ّبٕ پ٘چ٘دُ، هتغ٘زّبٖٗ هؼزفٖ ه  ثزإ ّز کدام اس اثؼبد ثب رٍٗکزد تئَرٕ ضجک

ٖ دّد ٖ کٌد ٍ ثب تحل٘ل ًقص، ثِ هطتزٗبى ّز خَضِ ًقطٖ اختػبظ ه ِ ثٌدٕ ه  .  هطتزٗبى را خَض
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 هحقق تَض٘حات ًت٘جِ

ثزاثدز افدشاٗص    ٣هقدار هحبسجِ ضدُ ثِ حددٍد  
ٖ ٗبثد  ه

 ارسش عَل ػوز هطتزٕ در ثبًکدارٕ اٌٗتزًتٖ
ِ إ دّددبى ثددِ دّددبى طزخ٘دددى اس عزٗدد   اثددزاش ضددجک

diffusion model 

Hogan, et al. 

2003 

هقدددار هحبسددجِ ضدددُ ثددزإ ضددزک  دٍ ثزاثددز 
ٖ ثبضد   ارسضوٌدتز ه

اکتسبة هطتزٕ اس عزٗد  دّدبى ثدِ دّدبى طزخ٘ددى،      
 ًسج  ثِ اثشارّبٕ ثبسارٗبثٖ سٌتٖ

 Villanueva, et 

al., 2008 

ارسش ثزگطددتٖ خددده  هاددبثزاتٖ ٍ هددبلٖ    
 اس  CLVهطتزٕ ث٘طتز اس 

Kumar, et al., 

2007 

ِ إ  هدلٖ کِ اثزاش هستق٘ن ٍ غ٘زهستق٘ن ضجک
ٖ تَاًد اٗي ارسش هطتزٗبى را  ٖ گ٘زد، ه را در ثزه

 ارسٗبثٖ کٌد

اثزاش غ٘زهستق٘ن ثس٘بر قَٕ ً٘ش ٍجَد دارد ثِ ًحَٕ کِ 
گزٍّٖ اس هطتزٗبى درآهد هسدتق٘وٖ ثدزإ ضدزک  ثدِ     
ّوزاُ ًدارًد ٍ ثب افشاٗص تؼدداد فزٍضدٌدگبى، خزٗدداراى    

 . ث٘طتزٕ جذة خَاٌّد ضد ٍ ثزػکس

Gupta, et al., 

2008 

اثشارٕ قَٕ ثزإ هدل سبسٕ ٍ  VNAرٍٗکزد 
تحل٘ل رٍاثظ هلوَس ٍ ًبهلوَس ث٘ي ضزک  ٍ 

ٖ ثبضد ٕ اش ه   هطتزٗبى تجبر

ِ ّب ثب ػٌَاى  ضجکِ ارسش » هفَْم جدٗدٕ اس ارسش ضجک
 (BCVN) را هغزح کزدًد « هطتزٗبى سبسهبًٖ

Hosseini & 

Albadvi, 2010 

رٍٗکزدٕ س٘ستوبت٘ک ثزإ هدل سبسٕ گدبم ثدِ گدبم ٍ    
 ارائِ کزدًد BCVNآًبل٘ش اٍل٘ٔ 

Albadvi & 

Hosseini, 2011 

 هزٍر ادب٘ات
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 هفَْم ارسش

سَد خبلع ثدس  آهدُ اس هطتزٗبى در 
 کل هدش سهبى تزاکٌص ّبٕ آًبى

 هطتزٕ

 ساسهاى

آًچِ کِ تَسظ هطتزٕ درک 
ٖ ضَد ٍ حبضز اس  ثزإ   ه

 .آى ّشٌِٗ کٌد

(Berger and Nasr, 1998) 
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جزٗبى ًقدٕ حبغل اس داًبٖٗ  
اٗجبد ضدُ اس تؼبهل ٍ رٍاثظ ثب  

 هطتزٗبى 

جزٗبى ًقدٕ حبغل اس 
رٍاثظ جدٗد اس ارجبع 
هطتزٗبى دٗگز تَسظ 

 WOMهطتزٕ ٍ 

جزٗبى ًقدٕ حبغل اس 
دگزفزٍضٖ، فزافزٍضٖ ٍ  

 سْن ج٘ت

جزٗبى ًقدٕ حبغل اس 
 هحػَالش ٍ خدهبش

(Stahl et al., 2003) 

CLV 

 پتاًس٘ل رضذ پتاًس٘ل پاِٗ

پتاًس٘ل  
ِ إ  ضبک

پتاًس٘ل  
 ٗادگ٘زٕ

 CLVاجشاء تطک٘ل دٌّذٓ 

ِٗهدل پب 
 هدل ه٘شاى هػزف هحػَل  
ٕهدل ًزخ ًگْدار 
 هدل ًزخ ًگْدارٕ ٍ ارسش ارجبع 
هدل هْبجزش 
هدل سًج٘زٓ هبرکَف 
ٖهدل هبساد ًقدٌٗگ 



 رٍش ّإ سٌجص ارسش ضبکِ

 اثزات ضبکِ
 

 ارسش ضجکِ ثِ تؼداد کبرثزاى ضجکِ ثستگٖ دارد
 :غزف ًظز اس هدل، ارسش ضجکِ هتأثز اس  اس

 تؼداد اػضبء ضجکِ؛. ١

 .تؼداد دٍستبًٖ کِ ّز ػضَ دارد. ٢

 (WOM)دّاى بِ دّاى 

 
 :تأث٘زگذار ػَاهل

ٖ گذارد؛ iتؼداد هطتزٗبًٖ کِ هطتزٕ . ١  ثز آًبى تأث٘ز ه

 رضبٗ  هطتزٕ؛. ٢

 ثْزُ هَرد اًتظبر؛. ٣

 .ّشٌِٗ هطتزٕ. ٤

ٖ گ٘زًذ ِ إ هطتزٕ را ًادٗذُ ه ٖ بٌٌ٘ذ ٍ ارسش ضبک  .اٗي هذل ّا، ضبکِ را بِ صَرت کلٖ ه

9 

10 

ِ ّإ   ضبک
 پ٘چ٘ذُ

ٖ قبػدُ  ث

 پ٘چ٘دُ

 پَٗب

 اجشاء ثس٘بر سٗبد

(Newman., 2003) 

ِ ّإ پ٘چ٘ذُ  هفَْم ضبک
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ِ ّإ پ٘چ٘ذُ  ضاخص ّإ ارسٗابٖ ضبک

 (Node Degree)درجٔ گزُ 

ٖ ضَد iتؼداد لٌ٘کْبٖٗ اس  کِ ثِ  گزُ   ام ٍغل ه

i 

( ) ( ) ( )in outk i k i k i 

12 

ِ ّإ پ٘چ٘ذُ  ضاخص ّإ ارسٗابٖ ضبک

 (Closeness)ًشدٗکٖ  

 امiهؼکَس ه٘بًگ٘ي فبغلٔ ّؤ گزُ ّبٕ هَجَد در ضجکِ ثب گزُ 
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ِ ّإ پ٘چ٘ذُ  ضاخص ّإ ارسٗابٖ ضبک

 (Clustering Coefficient)ضزٗب خَضگٖ  

ٖ ثبضدٗب خ٘ز Cهستق٘وبً ثِ  Aآًگبُ آٗب ،Cثِ گزُ  Bهتػل اس  ٍ گزُ  Bثِ گزُ  Aاگز گزُ   .هتػل ه

b a 

c 

d 

( 1)

n
n

n n

e
C

k k




14 

ِ ّإ پ٘چ٘ذُ  ضاخص ّإ ارسٗابٖ ضبک

 (Betweenness Centerality)هزکشٗت ه٘اًٖ 

ٖ گذرًد ثِ کل کَتبّتزٗي هس٘زّبٕ هَجَدiًسج  کل کَتبّتزٗي هس٘زّبٖٗ کِ اس گزُ   ام ه
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سٌجص ارسش 
ِ إ هطتزٕ  ضبک

ه٘شاى اّو٘  هطتزٕ در سبختبر 
 ضجکٔ ارتجبعٖ

ه٘شاى تَاًبٖٗ اثزگذارٕ هطتزٕ  
 ثز سبٗز هطتزٗبى

 ًفز A :8تؼداد دٍستبى 
 ًفز ٥: Bتؼداد دٍستبى 

 اثزگذارتز اس ؟ Bاس  Aآٗب 

 هبٌإ هذل پ٘طٌْادٕ

16 

 هذل پ٘طٌْادٕ

 ارسش تأث٘زگذارٕ

Degree : ٖ  ام ارتجبط دارًد iثب هطتزک  Tتؼداد هطتزکٌٖ٘ کِ در ثبسٓ سهًب

Activity : هطتزک ٕ ٖ  iتؼداد تزاکٌص ّب  Tدر ثبسٓ سهبً

 ارسش ساختارٕ

Closeness : ٕتَاًبٖٗ هطتزi  ٖثزإ تَسٗغ اعالػبش ثِ توبه
 .هطتزکبى

Clustering Coefficent  :   ٕه٘ددشاى تؼبهددل ثدد٘ي هطددتزi   ٍ
ِ  اش ِ ّبٕ ّوسبٗ  . ّوسبٗ

Betweenness: هطتزٕ کٌتزل i ضجکِ در هطتزٗبى سبٗز ث٘ي ارتجبط ثز   

 ارسش پَلٖ

 (اس  CLVهٌظَر ّوبى )درآهدّبٕ هبلٖ ٍ آتٖ 

ارسش 
 هطتزٕ

ارسش 
 پَلٖ

ارسش 
 اثزگذارٕ

ارسش 
 ساختارٕ
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ُ ّإ تحق٘ق  داد

کْٕب داخلٖ؛•  تزاکٌص ّٕب کبرتْٕب ثدّٖ ٗکٖ اس ثًب

 ًفز؛ 8٣9: تؼداد هطتزٗبى•

 ؛١٣9٣٢: تؼداد تزاکٌص ّب•

ي هطتزٗبى • ٍاثظ ٘ث ب)تؼداد ر  ػدد ٢١٣8(: غزف ًظز اس ٍسى ٗبْل

ٖ ١٢در •  ؛هقغغ سهًب

•CLV ِٗهحبسجِ ضدُ ثز هجٌٕب هدل پب 

18 

 ضبکٔ تزاکٌص ّإ هطتزٗاى
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ِ بٌذٕ هطتزٗاى  خَض

ِ بٌذٕ ضذُ بز اساس اصل حذاکثز ضباّت ب٘ي اعضاء ّز خَضِ ٍ حذاقل ضبباّت   اض٘اء خَض

ٖ ضًَذ ُ بٌذٕ ه ِ ّإ هختلف گزٍ  (Berry and Linoff, 2004)     .ب٘ي خَض

 K-Meansالگَرٗتن 

 ضبخع ارسٗبثٖ س٘لَئ 
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ِ ّا  ًتاٗج ٍ ٗافت

ٕ ضبى ًسجتبً کن ثَدُ  درجٔ گدزُ ٍ  )هطتزٗبى اٗي خَضِ، اس لحبػ ارسش پَلٖ در سغح ًزهبلٖ قزاردارًد، ه٘شاى اثزگذار
ٖ ثبضٌد ًشدٗکٍٖلٖ ثب تَجِ ثِ ( فؼبل٘  تقزٗجبً پبٗ٘ي  . ثبال، اس لحبػ سبختبرٕ در ضجکِ کبهالً ثبلقَُ ه

 ١خَضٔ 
ٖ ثبضدٌد   ٕ إ ثزخَردار هد ِ إ قَ ارسش ًدبهلوَس اٗدي هطدتزٗبى    . اٗي هطتزٗبى ضدٗداً اثزگذار ثَدُ ٍ اس سبختبر ضجک

ٖ ضبى)ثس٘بر ث٘طتز اس ارسش هلوَس  ٖ ثبضد( ارسش پَل  .ه
 ٢خَضٔ 

ٖ ثبضدٌد ٍ هوکدي       ِ إ ثسد٘بر ضدؼ٘م هد اٗي هطتزٗبى ارسش پَلٖ سٗبدٕ دارًد ٍلٖ اس لحبػ اثزگذارٕ ٍ سبختبر ضجک
 .اس  ثِ راحتٖ رٍٗگزداى ضًَد

 ٣خَضٔ 
ٖ ثبضٌد، در ًت٘جِ در هقبٗسدِ ثدب   ( اس ّؤ اثؼبد)ٍ در سغح پبٌٗ٘تزٕ  ٢ٍٗژگٖ ّبٕ اٗي خَضِ ضجِ٘ هطتزٗبى خَضٔ  ه

 .ارسش کوتزٕ دارًد ٢خَضٔ 
 ٤خَضٔ 

هطتزٗبى اٗي خَضِ دارإ ث٘طتزٗي ارسش پَلٖ ثَدُ، پتبًس٘ل اثزگذارٕ ًسجتبً خَثٖ دارًد، ٍ ثدزإ تجددٗل ضددى ثدِ     
ِ إ تقَٗ  ضًَد  ٥خَضٔ  .ارسضوٌدتزٗي هطتزٗبى ثبٗد اس لحبػ سبختبر ضجک

ٖ ثبضٌد اٗي خَضدِ ضدبهل   . هطتزٗبًٖ ّستٌد کِ ٗب ثِ غَرش پزاکٌدُ ثِ س٘ستن رجَع کزدُ ٍ ٗب هطتزٗبى تبسُ ٍارد ه
ٖ ثبضد  ٦خَضٔ  .هطتزٗبى ثبلقَُ ه
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1خَضٔ   
ٖ ثبضٌد اٗي هطتزٗبى ثبٗد ثدب هحػدَالش هَجدَد ث٘طدتز آضدٌب ضدًَد ٍ جْد         . ػوَهبً هطتزٗبى ًزهبل ه
 .استفبدُ اس آى ّب تزغ٘ت گزدًد

٢خَضٔ   
ٖ ثبضٌد، ثٌبثزاٗي ثْتز اس  هحػَالش جدٗد اٍل ثدِ اٗدي    رٍاثظ سٗبدٕ ثب سبٗزٗي دارًد ٍ ثس٘بر اثز گذار ه

 .هطتزٗبى هؼزفٖ گزدًد تب ثِ غَرش خَدجَش کبر تجل٘غبش دّبى ثِ دّبى را اًجبم دٌّد

٣خَضٔ  ٖ ثوبًٌد   .  ثب تَجِ ثِ ارسش پَلٖ سٗبد ثبٗستٖ خدهبش ٍٗژُ إ ثِ آى ّب ارائِ گزدد تب در س٘ستن ثبق

٤خَضٔ  ٖ تَاى ثز ػْدٓ هطتزٗبى اٗي خَضِ گذاض    کبر تجل٘غبش هحػَالش هَجَد را ه

٥خَضٔ   
ٖ ثبضٌد ثبٗد اس قجل ً٘بسّبٗطبى را ضٌبخ  ٍ هحػَالش ٍ خدهبش . ثب ارسش تزٗي ٍ ٍفبدارتزٗي هطتزٗبى ه

 هٌبست را ثِ آى ّب پ٘طٌْبد داد

٦خَضٔ  ٖ ضًَد ارائِ گزدد   ثبٗد هحػَالتٖ را کِ خبظ ّستٌد ٍ هشٗ  ضزک  ًسج  ثِ رقجب هحسَة ه

ِ ّا  ًتاٗج ٍ ٗافت

22 

ِ گ٘زٕ  جوع بٌذٕ ٍ ًت٘ج

ّبٕ پ٘چ٘دُ ارائِ ضد ِ ِ إ هطتزٕ ٍ ثب رٍٗکزد ضجک  .هدلٖ سِ ثُؼدٕ هجتٌٖ ثز پتبًس٘ل ضجک

ثزإ ّز ثُؼد هتغ٘زّبٖٗ هؼزفٖ گزدٗد. 

        ِّبٕ ّدز هطدتزٕ، هطدتزٗبى خَضدِ ثٌددٕ ضددًد کد ٖ خَضدِ حبغدل ضدد ٍ     ٦پس اس تؼ٘٘ي ٍٗژگ

ٖ ّبٕ ّز خَضِ تحل٘ل گزدٗد  .ٍٗژگ

  ٍإ هطتزٕ ً٘ش ثؼٌدَاى د ِ ػالٍُ ثز ارسش پَلٖ هطتزٗبى، ثبٗد ثِ ارسش اثزگذارٕ ٍ ارسش سبختبر ضجک

 ثُؼد ثس٘بر هْن ٍ اثزگذار در ارسش هطتزٕ تَجِ ًوَد



 با تشکر

 سومین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
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