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دهيم ؟يچرا خريد انجام م
نيازيارضا
جديدياز گرايش ها و مدل هايياد گير
يتجربه اجتماع
پاداش به خود
د يازها خرينيبرآورده سازيان برايمشتر

تيامن, يولوژيزيف: مازلو يازهاين)ند ينمايم
(ي، تعلق ، احترام ، خودشکوفائ

...



خريديبرايانواع تصميم گير
  حل مشکالت گسترده(extended problem solving) مثل خريد ماشين

oفروشياطالعات باالتر مثل استفاده از نيرويفراهم ساز

oيکاهش ريسک مثل ارائه گارانت

 حل مشکالت محدود(limited problem solving )مثل خريد شلوار

oدرمشتري مثل اطمينان حاصل کردن از رضايتيايجاد تجربه مثبت و وفادار

يپاداش دادن به مشتر، يمشتر

oتر و خدمات در صورت مراجعه به فروشگاه رقيب مثل ارائه موقعيت مناسبيتغيير رفتار مشتر
بهتر

 حل مشکالت روزانه(habital problem solving )يمثل خريد نوشيدن

oيدر مشتريايجاد وفادار

oمارک فروشگاه



سازمان مهم يبرايچرا درک رفتار مشتر

است؟
جاد و يهدف کسب و کار است و لذا ايرضايت مشتر

.مهم استيمشتريسپس نگهدار
کننديشرکت عمل ميان مانند رقبا برايمشتر.
است يمشتريازهايدر ارضا خواسته ها و نيابيتمرکز بازار

د يابان بايازها و خواسته ها بازارين نيبه منظور ارضا ا. 
ک يد يان را به سمت خريرا درک کنند که مشتريرفتار

.دينمايب مين ترغيرين سايمحصول از ب



يل رفتار مشتريتحل



يرر گذار بر رفتار مشتيعوامل تاث
سن
تيجنس
يطبقه اجتماع
يروانشناس
يسبک زندگ
يت شناختيجمع
يفرهنگ
 اقتصاد
 فشار همساالن
يکيزيط فيمح
...



يل رفتار مشتريتحليدگاه هايد

يسنتيل رفتار مشتريتحل•

کيالکترونيل رفتار مشتريتحل•



فروش –يدمشتريف رفتار خريتعر

يسنت
ت با د از فروشگاه ، صحبيبازد) يکيزيفيت هايفعال>>

ا يل و مناسب بودن محصويابيارز) يفکرو (فروش يروين

(در خصوص محصوليواقعيتجربه هايابيخدمت ، ارز

ود که شيانجام ميان کسب و کارو خانگيمشترله يکه بوس

دنکاربربهد و يبه خراقدامو يريم گيتصمجه آن ينت

<<.ا خدمت استيمحصول و 

حل 
ر ي  ت  ت  ار مش  ي  ت  ي  ل رف 

ي  سن 



يد سنتيط خريان در محيانواع مشتر

ا خدمت يد کاالو يهستند که قصد خريافراد: (direct buyer)دسته اول 
.د کم استيرا دارند و احتمال خروج از فروشگاه بدون خريمشخص

هستند که فقط يدارانيخر:(search / deliberation visitor)دسته دوم 
د يد پس از بازديد انجام دهند و لذا خريخواهند خريميدانند در چه دسته ايم

.افتدياز فروشگاه اتفاق م

د هستند که نه از قبل قصين افراد کسانيا:(hedric browser)دسته سوم 
سب زه کياز محصوالت را ندارند و تجربه و انگيا دسته خاصيد محصول و يخر

.ندينمايد ميشده داخل فروشگاه عامل اقدام به خر

هستند که قصد يافراد:(knowledge building visitor)دسته چهارم  
اطالعات در خصوص يد ندارند و صرفا در فروشگاه به منظور جمع آوريخر

د ندارند و ين گروه قصد خريدر واقع ا. محصوالت در دسترس حضور دارند
.د آنها ندارديدر خريريط تاثيزان محرک بودن محيم



روش هاي کشف انگيزه مشتريان

پرسش•

شنيدن•

مشاهده•



خريداراني که درحال آشنايي با مفهوم تجارت :New to the Netخريداران 
نند و عالقه از اينترنت براي جستجو اقالم خود استفاده مي ک. الکترونيک هستند

.  مند به آغاز خريد از اقالم کوچک و در شرايط ايمن هستند

Privacyخريداراني هستند که نگران مسايل امنيتي و :Reluctantخريداران 

کنند نه به دليل اين دغدغه از وب تنها براي جستجوي اقالم استفاده مي. هستند
خريد

شدن دقيقا مي دانند که چه Onlineاين خريداران قبل از :Surgicalخريداران 
ا حتي معيارهاي تصميم گيري خود ر. مي خواهند و تنها همان را خواهند خريد

ها براي نيز مي شناسند و تنها به دنبال جمع آوري اطالعات مربوط به اين معيار
.  هستندن محصوليص بهترتشخي

کيالکترونيانواع مشتر

حل 
ر ي  ت  ت  ار مش  ي  رون  ي  ل رف  کي  الکت 



اده اين خريداران از ابزارهاي مقايسه بسيار زياد استف!:خريداران چانه بزن

.کرده و تنها در جستجوي قيمت پايين تر هستند

ي آنها از خريد به عنوان يک نوع تغيير استفاده م:Enthusiastخريداران 

. کنند و به طور مرتب خريد مي کنند

خريد ( out of necessity)اين خريداران بدون نياز :Powerخريداران

براي يافتن آنچه مي sophisticatedاستراتژي هاي . مي کنند

. خواهند دارند و وقت خود را صرف گشت زدن نمي کنند

2-کيالکترونيانواع مشتر



مدل کلي خريد الکترونيک



در يسه رفتار مشتريمقا

يکيزيک و فيالکترونيبازارها
:يکيزيبازار ف

ادينه حمل و نقل زيهز
د د از فروشگاه معموال به قصيبازد

.رديگيد انجام ميخر
ديق در خريعدم تعو
يت کمتر از واسطه هايرضا

يو ماليخدمات
نان کامل از محصول مورد ياطم

مطالعه 

:ک يبازار الکترون
نه حمل ونقل کميهز

ديد از فروشگاه بدون قصد خريبارد
ديق انداختن خريتعو
ينترنتياعتماد به روش فروش ا
اعتماد به صداقت فروشنده
ترشيدردسترس داشتن اطالعات ب



د ير گذار بر خريعوامل تاث

کيالکترون
د يقصد خر(customer behavior)يد واقعيو خر(behavior) و رابطه مثبت

آنها
تيشده در سايزمان سپر
ينترنتيت فروش ايت سايمشهور
د  يباور به خرonline
مت محصول کمتريق
نترنتيتجربه کارکردن با ا
ديجديهايافراد عالقمند به استفاده از تکنولوژ
يهايژگيوweb site (interfaceصفحات ، زبان و يصفحات ، محتوا)...
Network externality مانندmanual  ,tuturial ،guidline

Word of mouthيغاتيتبلير روش هايشتر از سايبيابيبه خصوص در شروع بازار
.تواند موثر باشديم
يسنتيابيبازار
...



کيند الکتروير گذاربرخريعوامل تاثيدسته بند

مثل يشخصيهايژگين دسته از عوامل به ويا(:يزشيانگ)دسته اول 
اه نترنت ، اعتقاد و باور در خصوص فروشگيقصد استفاده از ا

.وابسته است...و ينترنتيا

رد ،لذت فيزه جستجويل و انگين دسته به تمايا(:يخشنود)دسته دوم 
د و يرن نوع خيموجود در ايو سرگمينترنتيايد از فروشگاههايخر
.  وابسته است... 

افت شده از ين دسته به بار اطالعات دريا(:تسلط) دسته سوم 

websiteوابسته استينترنتيفروشگاه ا.



webر گذار بر تجربه يعوامل تاث

يريت به کارگيقابل

تعامالت

جاد اعتماديا

يبائيز

يابيخته بازاريآم

تعداد مراجعات

عوامل موثر



webر گذار بر تجربه يعوامل تاث

خته يمم مانند آيعوامل اثر گذار به صورت مستق(:محتوا )دسته اول

يبائيو زيابيبازار

جاديدر کاربران ايستيها باwebsite(:يروانشناخت)دسته دوم 

د ياعتماد نما

جاد يارائه عملکرد خوب ، کاربرد راحت ، ا(:يفه ايوظ)دسته سوم 

يت تعامليقابل



ينترنتيروش فروش ا

يميروش قد

ديروش جد

اتومات کردن 
اتيعمل

ش يافزا
يو بهره ورياثربخش

کاهش
نه هايهز

شيافزا
سود

شيافزا
سود

شيافزا
درآمد

بهبود نگهداشت
و

يت مشتريرضا

ت يتقو
اتيعمل

يرفتار مشتريبررسيبراييوه هاين روش ها، شيک از ايبراساس هر 

.رديگيمورد استفاده قرار م



1-يرفتار مشتريبررسيروش ها

حجم کاناليبررس:د کنندگانيشمارش بازد

يمشترياستخراج اطالعات کاربر:يثبت سوابق دسترس

انيمشترييايبراساس  مکان جغرافيزيبرنامه ر:ييايمکان جغراف

segmentationاستفاده در :انيمشترdomainنام 

ن يهمچنصفحاتيبهبود و ارتقايبرايزيبرنامه ر:صفحه هايزان تقاضايم
بنرهايزيبرنامه ر

domainيکيغات مختلف الکترونيتبلعملکرديبررس:ارجاع دهندهيها

Bar Chart: ابزار قالب

مي    
دي روش  هاي  ف 



ار مثال هايي از شاخص هاي تحليل رفت

مشتري الکترونيک

تعداد بازديدها. 1

تعداد بازديد کننده . 2Unique در طول ماه

نرخ تکرار . (2به 1تقسيم )3

تعداد کل بازديدکننده . 4Uniqueبدست آمده توسط سايت

تعداد کل دقايق مشاهده شدن يک صفحه. 5

زمان. 6

دسترسي. 7

چسبيدگي ماهانه. 8



يل داده مشتريسلسله مراتب تحل



2-يرفتار مشتريبررسيروش هايبرخ

(aData mining

(bWeb mining

(cPixel bar-chart

(dيگراف مدل رفتار مشتر(CBMG)

د روش  هاي   دن  ج 



Data Miningضرورت 



Data Miningروش 

(CBM)يرفتار مشتريمدلسازيبراdata miningاستفاده از 

يابزارcustomer profilingا يو (CBM)يمدل رفتار مشتر
را ياصلانيمشتريهايژگيکند تا ويابان کمک مياست که به بازار

.نديبهتر درک نما
:  جاد مدل يمختلف ايگام ها

داده خام

ديداده جد

يم بنديو تقسيآماده ساز
داده ها

يخروج

تست داده

ابزار 
يداده کاو

ياعتبار سنج

مدل
يابيارز

يش گوئيپ

:مثال 



Data Mining-2روش 

:داده هايجمع آوريراهها

.In house customer database 1

.External source هستند ياطالعاتيدر بانک هاينرم افزارهائ: 2

.ندينمايرا درک ميت شناختيو اطالعات جمعيکه سبک زندگ

.Research survey نامهنترنت ، پرسشيارتباط رو درو ، تلفن ، ا: 3



Web Miningروش 

Web minigل اطالعات از وب يه و تحليند کشف و تجزيفرآ
:است

(Web content mining عبارت است از کشف و 1
web baseاطالعات يسازمانده

(Web usage mining ، يرفتاريل الگوهايه و تحليبا تجز2
يجمع آورين الگوها از داده هايا. کنديان ميمشکالت را ب

بدست آمده است و به ينترنتيشده درباره کاربران ا
customer profilingمرتبط است.



Web Mining-2روش 
:شود ياستفاده م web miningمنظور از 3به 
کشف قوان) ين به منظور جذب مشتري1
کشف الگوهائ) ينگهداشت مشتريبراي2
کشف قوان) data)داده ها ين طبقه بندي3 clustering)



Web Mining-3روش 
يرفتار مشتريمدلسازيبراweb miningاستفاده از 

بازار) (يجذب و نگهداشت مشتر) ينترنتيايابي1
جمع آور) webيداده هاي2

پردازش داده ها) webي3

ين ارتباطيکشف قوان4)
کشف الگوها) يسلسله مراتبي5
دسته بند) (clustring)کردن يو خوشه اي6



Web Mining-4روش 

بازار) (يجذب و نگهداشت مشتر) ينترنتيايابي1
رتبط با ميبا محتوائيائيصفحه پويبسته به خروج:جذب

/  و خدمات(browse)اطالعات جستجو شده  
.  شوديش داده ميمحصوالت درخواست شده نما

سله سلي، الگوهايبا توجه به درخواست مشتر: نگهداشت
.شوديش داده ميا کشف و نمايبه صورت پويمراتب



Web Mining-5روش 
جمع آور) webيداده هاي2

o http-protocols

 operationوuser’s browser ،browser versionدرباره  ياطالعات

systems

o Cookies

يکيباشد و يدهد ميانجام مwebsiteنترنت در يدرباره آنچه کاربر ايشامل اطالعاتيليافا
.  استينترنتيکاربران اين روش ها در شناسائياز موثرتر

o Server log file

، زمان و داه ينترنتيکاربر اIPآدرس . خاص است ينترنتيکاربر اينترنتيايت عايه فعاليشامل کل
ارسال شدهينترنتيکه به کاربر ا web page، اجزا web pageدرخواست شده از 

.رديگيکه  در حال حاضر باز است را در برمwebpageاست و 



Web Mining-6روش 
جمع آور) webيداده هاي2

o http-protocolsQuery data

Query data  بهweb server اطالعات به صورت يجستجوonlineبه يستياست و با
.   وصل شودcookieيدر دسترس و داده هايها logه يکل

o Error log

دينمايره ميرد شده را ذخيمرتبط با درخواست هايداده ها

o Web bug

ک قرار ينامه الکترونيام هايا پيو  web pageکسل است که در يپ1*1به اندازه يک هائيگراف
:آن عبارتند از يشود و کاربر دهايداده م

کنندين امکانات استفاده ميکه از ايتور کردن افراديمان
يغاتيتبليد کرده اند در شبکه هايکه بازدياز صفحاتيل مشترياضافه کردن اطالعات به پروفا

د کرده انديمشخص را بازدwebsiteکيکه يمستقل از تعداد افراد accountجاد  يا
نترنتيمختلف ايبه کاربرده شده در مکان هاweb browserدر خصوص کاربرد   يآمارهائ

د شده يصفحه بازدURL, استفاده شده browserوتر کاربر ، نوع يکامپIPشامل آدرس  



Web Mining-7روش 
جمع آور) webيداده هاي2

ohttp-protocolsر داده ها مثل يسا
o Hit No

.شود اشاره دارديت در خواستميکه اجزا سايبه تناوب

o Page views
مستقل از اجزا آنwebصفحه يتعداد درخواست ها

o Ad clicks
غات يتبل(object)يشيک کردن بر رويبا کليغاتيتبليها websiteکه از  ينترنتيتعداد کاربران ا

.  ندينمايد ميبازد
o View time

.دهديرا نشان مwebsiteنترنت در يشده توسط هر کاربر ايزمان سپر
o Ad view time

يت توسط کاربر را نشان ميو قابل رو browser windowغات موجود در قسمت  يمدت زمان تبل
.دهد



Web Mining-8روش 
webيپردازش داده ها(3

ير مرتبط و اضافيغيش پردازش و پاک کردن داده هايفاز پ

Formatيکاربرديکردن داده ها مطابق مطابق با برنامه ها

مانده شامل  آدرسيباقيلدهايفIP ،idو يکاربر ، زمان دسترس
URLاست

يف داده کاويوظايل به شکل مناسب برايتبد(data 

mining)فه خاصيمرتبط با وظ



Web Mining-9روش 

کشف قوان) ين ارتباطي4

شناخته شدهين ارتباطياز قوانيمثال

60% client who access the page with URL 

/ company / product /product1.html



Web Mining-10روش 

کشف الگوها) يسلسله مراتبي5



Web Mining-11روش 
دسته بند) (clustring)کردن يو خوشه اي6

رسدر دستيت شناختيبر اطالعات جمعيمبتنيل هر مشتريجاد پروفايا
:مثال 

Clients who often access / company / product / 

product 3  tend to be from educational institute
:مورد استفاده يروش ها

گروه بند) يکه مشتر webاز صفحات يکسري) sessionها به logي1
.(دارديدر زمان خاص به آنها دسترس

گروه بند) BIRchم تيصفحات مطابق با سلسله مراتب و استفاده از الگوري2



webو data miningتفاوت  mining

را يمنعطف انسانيقادر هستند الگوهاdata miningيابزارها

يوانائن تيهمچن.ف کننديتوانند داده ها را توصيکشف نموده که م

اشناخته ا نينده يآيارزش هايش گوئيرها به منظورپياستفاده از متغ

.ر ها را دارندير متغيسا

 webرا webل اطالعات از يه و تحليند کشف و تجزيفرآ

mining نامند.



Pixel Bar Charروش 



شتر اطالعاتيات بيامکان استخراج جزئ•

يبصريهاapplicationاستفاده در •

ا بر کسل هيان به صورت مشخصات پيمثل اطالعات مشتر dataش ينما•
صفحه نماش

پيکسل که شامل بيش از 1080*1024تعداد مشتريان به اندازه ش تا ينما•
ميليون پيکسل است 1/1

dataر پيکسل براي نمايش يک استفاده از ه•

املي از تکنيک هاي براساس پيکسل ها براي ساخت درخت تصميم تع•
. استفاده مي شود

. استVisDBاز جمله سيستم ها •

Pixel Bar Charروش 





Pixel Bar Char-3روش 

هاي مختلف dataرفتار مشتري ارتباط بين شاخص هاي مختلف بين•
.شوديش داده ميکه به صورت رنگ نمااست

.  رنگ هر پيکسل نشان نشان دهنده يک شاخص مشتري است•

.  مخلوط کرده استbar chartرا با XYاين تکنيک مفهوم نمودار •
ل اينکه در مث)مشتريان با سود باال، تعداد ويزيت، الگوي خريد مشتريان •

(. ماه هاي اول فروش هاي پر سودتر اتفاق افتاده است



:Pixel Bar Chartانواع 
نمودار ساده•
نمودار چندگانه•

:شاملساده Pixel Bar Chartساختن نمودار 
با rectangleبا گروه بندي پيکسل ها به شکل xتقسيم فضاي محور •

(مثل ماه)توجه به مشخصات گروه بندي 
ه داخل پر کردن با پيکسل ها از پايين و قرار دادن آنها به ترتيبي ک•

rectangle ر مثال مقدار خريد د)ها به ترتيب مشخصات پيکسل
( xو تعداد بازديد در محول  Yمحور 

مقدار )dataتعيين رنگ پيکسل ها با توجه به خصوصيت اصلي •
(فروش در نمودار





Pixel Barانواع  Chart-2

چندگانهPixel Bar Chartنمودار 
مي در اين نوع نمودار پيکسل ها به همان شکل قبلي مرتب•

شوند اما با مشخصات متفاوتي که به صورت رنگ هاي
(به صورت غير خطي. )مختلف نمايش داده مي شود

ل در هر پيکس. اين نوع نمودارها به يکديگر لينک مي شوند•
يک محل خاص قرار مي گيرد اما خصوصيات مختلفي را 

رنگ آن . مثل تعداد ويزيت، مقدار و محل ها. نشان مي دهد
ير مي نيز با توجه به مقدار مشخصاتي که نشان مي دهد تغي

. کند







بصريdata miningسيستم 

ا براي تحليل حجم عظيمي از اطالعات مشتري ب
با data miningچند خصوصيت، سيستم 

در اين . ترکيب شده استpixel barتکنيک 
دهنده مدل محل قرار گرفتن پيکسل مشتري نشان

.  ر استتشابه رفتار مشتريان متفاوت با يکديگ



:معماري اجزا
سه گام را مي پيمايدeminingسيستم 

تعيين مکان پيکسل •
تعيين رنگ پيکسل•
•Exploration : مکانيزم هايي براي جستجو و راهبري

کاربر مي تواند داده ها را به . dataبين مشخصات مختلف 
استخراج  data warehouseطريقي که نياز دارد از 

. کند

در واقع در اين نوع نمودار حداقل سه خصوصيت در يک بعد 
ار را براي هر مشتري ثبت شده و کاربر مي تواند نمود( زمان)

. برحسب هر کدام از اين خصوصيات تحليل کند





يل رفتار مشتريتحلير روش هايسا
(aيالگوهاclick through

(bخرده فروشيداده هايبررس

(cيداده هايبررسshopbot

(dانباشته شدهيداده هايبررس

(eياستفاده از داده هاonline click stream

(fديخريت و چسبندگيمدل عادت ، رضا

(gک يتوسعه تجارت الکترونياستفاده از متدولوژ(ICDM)

(hgoogalyser

د روش  هاي   دن  ج 



يترل رفتار مشيج حاصل از تحلينتا

http://itrc.hp.comسايت : نمونه

رفتار Pixel Barsت با استفاده از تکنيک ين سايا
.  مشتريان خود را تحليل کرده است

کلمه براي 7/1مثال در صفحه جستجو کاربر حدود : نتايج
ه نتايج جستجو استفاده مي کند که براي دستيابي ب

مربوط به boxبه همين دليل . خوب کافي نيست
لغات کليدي را بزرگ کردند اما نتايج خاصي 

ج تغيير و ميانگين کلمه جستجو براي نتاي. نگرفتند
.نکرد

http://itrc.hp.com/

