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 چکیده

تواننـد هـم از    مـی  کـه مـردم   انـد  شـده تبـدیل   هـایی  سـایت جمعی به گذاري  سرمایهبسترهاي 
نو حمایت مالی انجام دهند و هم براي محصوالت یا خـدمات خـود بـه دنبـال جـذب      هاي  ایده

ایـن نـوع جـذب    خصـوص  تجربیـات موفـق بسـیاري در     ،اخیـر  هـاي  سالسرمایه باشند. در 
 هـا  سـایت  گونـه  ایـن به گذاري  سرمایهافراد بسیاري جهت جلب  و شده  گزارشگذاري  سرمایه

یـا در نقـش    گـذار  سرمایهاستقبال افراد در نقش  گیر چشمرشد  رغم اما علی؛ اند مراجعه کرده
رشـد کاهنـده   ، موفـق بـه جلـب کامـل سـرمایه     هـاي   میزان درصد پروژه، سرمایه کننده جذب

در هـا   پـروژه  انـدازي  راهو تجربه کـافی از نحـوه    به دلیل عدم آگاهیچالش این  .داشته است
در پـژوهش   ،ایـن منظـور  اسـت. بـه    ایجاد شـده  جمعی توسط افرادگذاري  سرمایه هاي سایت

پیشـگویی در   مسـئله ابتدا یک مدل جامع براي ، يتجار هوش يها یژگیواز  با استفادهکنونی 
سـپس مطـابق نیـاز     .ه اسـت ارائه شـد کلیدي عملکرد ي ها شاخصبر اساس  هدف وکار کسب

 سـوابق شـامل   اسـتارتر  سـایت کیـک   از هـا  بزرگـی از داده  مجموعـه ، از مـدل  شده استخراج
 اجتمـاعی هـاي   در رسـانه هـا   پـروژه  اطالعـات کـاربران   و زمـانی  داده، کاربر سوابق، پروژه

، کــاوي دادهبــا ابــزار  شــده اســتخراجبــا توجــه بــه مــدل  در مرحلــه بعــد ه وگــردآوري شــد
انجـام  شـده   انـدازي  راههـاي   براي پیشـگویی و ارزیـابی تعهـد مـالی پـروژه      سازي مدل پیاده

                                                                                                              
  E-mail: Sheikhattar@itrc.ac.ir نویسنده مسئول مقاله: *

 گیريهاي نوین در تصمیمپژوهش
 1397تابستان ، 2، شماره 3دوره 
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 طـور مـؤثر   بـه  دنـ توان مـی  بینـی  پـیش  هـاي  مـدل  کـه  دهد می نشانپژوهش  . نتایجه استگرفت
، هـا  پـروژه بـا اسـتفاده از شناسـایی عوامـل موفقیـت       و کـرده  بینـی  پیشرا ها  پروژه موفقیت
  .  دنکن ارائهها  باال بردن احتمال موفقیت پروژهدر راستاي را  هاییپیشنهاد

  
 ؛جمعـی گـذاري   سـرمایه  ؛عملکـرد ي کلیـدي  هـا  شـاخص  ؛وکـار  کسـب : هـوش  کلیدي گانواژ
 .کاوي داده
  

  مقدمه   -1
جدیــد هــاي  گونــهیکــی از  1جمعــیگــذاري  ســرمایههــاي فعــال در زمینــه وکار کســب
ــب ــار کس ــتند  وک ــه هس ــق مفهــوم  ک ــب   2وب از طری ــتري مناس ــد  بس ــراي پیون ب

ــده گــذار ســرمایه ــات ایجــاد مــیان و صــاحبان ای ــن  یکننــد. مــدل عملی  هــاي ســایتای
 ،)3و اینـدیگوگو  2ماننـد کیـک اسـتارتر   (مبتنی بر پاداش  تواند می جمعیگذاري  سرمایه

 )5ماننـد ارلـی شـیرز   (سـهام   ارائـه یـا مبتنـی بـر     )4مانند گیوفـوروارد (مبتنی بر اهداء 
جمعـی  گـذاري   سـرمایه خـدمات   ارائـه  هاي مدلبا استفاده از باشد. تمامی این بسترها 

هـا   پـروژه  انـدازي  راهمیلیاردهـا دالر را بـراي   ، حامی ها میلیوناز طریق  اند شدهموفق 
  .  کنندجذب 

بـا اقبـال    انـد  توانسـته وجـود دارنـد کـه    هـا   زیادي از ایـن پـروژه  هاي  نمونه هرچند
در جـذب  هـا   اما میـزان موفقیـت پـروژه   ، ان روبرو شوندگذار سرمایهزیادي از سوي 

 ت. عـالوه بـر ایـن   روند نزولی داشته اس ،جمعیگذاري  سرمایه هاي سایتسرمایه در 
ــز اطالعــات ، مشــکل ــدکی نی موفــق در بســتر هــاي  در مــورد خصوصــیات پــروژهان
اجرایـی و   خـأل در راسـتاي پاسـخ بـه ایـن      ،رو ازایـن  جمعی وجود داد.گذاري  سرمایه

 سـازي  پیـاده جهـت   یمدل گام به گام هاي روشبا استفاده از حاضر مقاله در ، پژوهشی
الزم جهـت  هـاي   متغیـر شـده اسـت. همچنـین     ارائـه هـدف   وکار کسب بینی پیشالگوي 

 سـازي  مـدل با استفاده از ، ها داده آوري جمعو پس از  شده یی شناساالگو  سازي پیاده
    .اند شده سازي پیاده بینی پیشهاي  سناریو

                                                                                                              
1. Crowd Funding 
2. Kickstarter 
3. Indiegogo 
4. GiveForward 
5. EarlyShares 
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در مقالـه   کاررفتـه  بهاصطالحات علمی  ،پیشینه نظريبخش در ابتدا  ،در ادامه مقاله
 ارائـه در ایـن زمینـه    شـده  انجـام سپس در پیشینه عملی کارهـاي   ،بیان شده مختصرًا

 وکـار  کسـب هـوش   سازي پیادهروش تحقیق چارچوب پیشنهادي بخش  در .شده است
مطـابق الگـو    وکـار  کسـب چوب پیشنهادي هوش رچا سازي پیادهشده و به  ارائههدف 

شـاخص   بنـدي  فرمـول ، وکـار  کسـب شامل شـناخت   . این چارچوبپرداخته شده است
، هــا مشخصـه تعیـین نـوع   ، الزمهـاي   شناسـایی و معرفـی مشخصـه   ، کلیـدي عملکـرد  

 .  است کننده ییشگویپوتحلیل بهترین تابع  تجزیه و ساخت مدل
  

  پژوهشپیشینه  -2
  وکار کسبهوش  -2-1

کـه  شـود   تبـدیل مـی  بـه اطالعـاتی   هـا   یندي است کـه در آن داده آفر وکار کسب هوش
بـراي هـوش    مبـانی نظـري  است. تعـاریف متعـددي در    موردنیازسازي  براي تصمیم

کننـد کـه    مـی  هـوش تجـاري قـابلیتی را ایجـاد     هـاي  سیسـتم  شده اسـت.  ارائهتجاري 
 وتحلیـل  تجزیـه . ایـن  کـرد  وتحلیـل  تجزیـه تـوان اطالعـات تجـاري را     مـی  آن واسطه به

وسـیعی از  یند تصـمیم سـازي در محـدوده    آاطالعات موجب تقویت و پشتیبانی از فر
 هــاي سیسـتم موجـب ایجــاد   هـا  سیســتمایـن   .]1[ شــود مـی  وکـار  کســبهـاي   فعالیـت 
 .]2[شوند  میخدمات  ارائهپیشنهاد به مشتریان و  ارائه منظور بهگر  توصیه

کنـد بـه    مـی  کمـک  هـا  سـازمان کـه بـه    اسـت یندي مـداوم  آفر مثابه بههوش تجاري 
ــع ــه  آوري جم ــت داده پرداخت ــا داده، و ثب ــهرا  ه ــل تجزی ــش   وتحلی ــات و دان و اطالع

 گیرنـد  کـار ه بـ  سـازي  آیند تصـمیم را جهت ارتقا کارکرد سازمانی در فر آمده دست به
 پـردازش و واکـنش  ، ثبتشامل یک چرخه  صورت بههوش تجاري  ،. از این دیدگاه]3[

بـه  دقیـق  گـوش دادن   از طریـق  وکـار  کسـب حلقه هوش ، در مرحله ثبت .شود میبیان 
ثبـت   هـا  هداد بعدازآنکـه  ،. در مرحلـه پـردازش  شـود  مـی  آغـاز ) اطالعـات ثبـت  (محیط 

رونـد را   شـده  يآور جمـع هـاي   . پـردازش داده انجـام شـود  الزم است پردازش ، دشدن
 در ادامــه، در مرحلــه واکــنشنهایتــاً  .کنــد مــی ارائــهرا  یباارزشــآشــکار و اطالعــات 

واکـنش الزم را   توانـد  مـی  شـرکت ، شـود  می حاصلها  تحلیل داده وسیله بهنتایجی که 
محـیط  ، درنتیجـه د. تـاکتیکی و اسـتراتژیک طراحـی و اجـرا کنـ     ، عملیاتی در سه سطح

جدید بـراي چرخـه هـوش     هاي سیگنالموجب ایجاد ، تغییرات شرکت را ارزیابی کرده
  .]4[ شود می وکار کسب
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  مالی جمعی تأمین -2-2
نوپـا   وکارهـاي  کسـب  یمال تأمیندر حوزه  يسپار از جمع اي گونه ،یجمع یمال تأمین

و در  1بـوده ت یـ بر فراخـوان بـاز و جمع   یز مبتنیده نین اینوآورانه است. اهاي  دهیو ا
ع بودجـه  یـ و توز تـأمین . ]5[ کند یعمل م ها گیري تصمیماست که در » یجمعخرد «آن 
و  تـأمین ، یجمعـ  یدر نظـام مـال   .اسـت  یـی زدابـر تمرکز  یمبتنـ  یجمع یمال تأمین در

مـدل  «از ، ینیو کـارآفر گـذاري   سـرمایه هـاي   فرصـت  سـوي  بـه  یمنابع مال یابیریمس
ــبکه ــتوزو  اي ش ــده عی ــتبع» ش ــی تی ــد م ــا ا .کن ــب ــی ــه کارآفرین توص ــان و یف ک ن
از  اي یافتـه  تکامـل کـه نـوع    یک بسـتر مشـارکت  ی) در کنندگان مشارکتان (گذار سرمایه

آمارهـا از موفقیـت    ،در ابتـدا . پردازند می گریکدیبه تعامل با ، است یاجتماعهاي  شبکه
امـا بـا    ،دادنـد  گـذاري خبـر مـی    اندازي شده در جلـب سـرمایه   هاي راه گیر پروژه چشم

بـه   هـا رو  پـروژه گـذاران، رونـد موفقیـت     اندازي شـده و سـرمایه   هاي راه رشد پروژه
هـا و آمـادگی ناکـافی     کاهش گذاشته است و این به دلیل نبود تجربه در نوع ارائه ایـده 

 کیـ ابتـدا  بـراي حـل ایـن مشـکل،     زو، یانـگ و رائـو   پروژه بوده است.  يها کننده ائهار
هـاي   کردند کـه متشـکل از پروفایـل    آوري جمعاستارتر را  مجموعه داده بزرگ از کیک

هــاي  ، داده زمــانی پــروژه و اطالعــات رســانه )مربــوط بــه پروفایــل کــاربر (پــروژه 
رفتـار کـاربران را    و هـاي موفـق   پروژهدر مرحله بعد ویژگی  .اجتماعی کاربران است

 بینـی  پـیش آمـاري را بـراي    یمـدل  ،. در مرحلـه بعـد  قـرار دادنـد   وتحلیـل  تجزیـه مورد 
ها بـراي جـذب سـرمایه و تعهـد مـالی کـاربران ارائـه کردنـد. در ایـن           موفقیت پروژه

هـا   مـالی پـروژه   تـأمین ارتباط کلیـه متغیرهـا را بـا موفقیـت یـا عـدم موفقیـت         ،راستا
 .]6[ابی مدل پرداختند به توسعه و ارزی نیز در آخرو  هاستخراج نمود

  

 وکـار  در کسـب  وکـار  کسـب هوش  سازي پیادهچارچوب پیشنهادي  -3
  هدف

 5شـامل   هـدف  وکـار  کسـب در  وکـار  کسـب هـوش   سـازي  پیـاده  يشنهادیچارچوب پ
، داده آوري جمـع ، شاخص کلیـدي عملکـرد   بندي فرمول، قسمت کلی شناخت کسب کار

 تشـریح شـکل زیـر   در آن و جزئیـات   سازي پیاده وهکه نح است و ارزیابی سازي مدل
    :شده است

                                                                                                              
1. Open call and crowd  
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آنالیز مدل و انتخاب بهترین روش 
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  وکار کسبشناخت  -3-1
 تواننـد از طریـق آن   مـی  اسـت کـه مـدیران    وکـار  کسـب یند هوش آاز فر در این مرحله

و چـرا و   به اهداف اصلی اضافه شده اسـت  ها ارزش هایی فعالیتبا چه  کننده مشخص
مختلفـی   هاي چارچوب ،شود. در این راستا می گیري اندازه ها فعالیتچگونه کارایی این 

که در آن  بر اساس استراتژي شرکت وجود دارد وکار کسببه جهت ساختن یک مدل 
مطـابق اهـداف    ،تحقیق در این .]7[شود فرموله  تواند می معیارهاي کارایی –در انتها–

وکـار   کسـب  هـاي  مـدل اسـتارتر قـرار گرفتـه اسـت و      ي که در سایت کیـک وکار کسب
نمونـه   عنـوان  بـه چند شاخص کلیـدي عملکـرد   ، سایت يها جادکنندهیاتوسط  شده ارائه

توسـط   هیتوص: قابلیت موارد زیر است که شامل شدبراي ورود به مرحله بعد تدوین 
شـفافیت  ، پلکـانی گـذاري   سـرمایه ، مـابین  فـی تعهدات ، ها پروژه اندازي راهجهت  تیسا

 .]8[ گذاري سرمایهامنیت  و در دسترس بودن سایت، پویشمحیط مناسب ایجاد ، مالی
 

  انتخابی عملکرد يدیشاخص کل بندي فرمول -3-2
کلیـدي عملکـرد در نظـر گرفتـه     ي هـا  شاخص بندي فرمولدو سناریو براي  ،قسمت در این

کـه  هـایی   در سـایت کـه از مجمـوع مشخصـه     انـدازي  راهپیشگویی قبل از  ،شده است. اول
ایـن   .مشخصـه انتخـاب شـده اسـت     nمشخصه از کل  mتعداد  ،براي پیشگویی الزم است

 عکـس ، تصـویر ، تعداد ویدئو، استارتر پیشنهاد کیک، واحد پول، شامل وضعیتها  مشخصه
 .است بوك لینک فیس و

متغیـر باقیمانـده    m-nشامل  است کهپیشگویی در حال اجراي پروژه ، سناریو دوم
در خـالل پـروژه و    هـا  روز شـدن  هبـ تعداد ،   1پویشمدت ، جذب سرمایه، شامل هدف

پیش هاي  مشخصه، قابل مشاهده استکه در شکل مدل هم  طور همان. البته است غیره
  .اند شدهدوم شرکت داده  يویدر سنارپروژه  اندازي راهاز 

 
  الزمهاي  شناسایی و معرفی مشخصه -3-3

 شـده  گرفتـه کلیدي عملکرد و سـناریو در نظـر   ي ها شاخص بندي فرمولبا استفاده از 
ــه ــه مشخصــه ،در ایــن مرحل جمعــی هــدف گــذاري  ســرمایهالزم از ســایت هــاي  کلی

کـه بعـد از   هـایی   است مشخصـه  گفتنیه است. شد ارائه 1 که در جدول شدشناسایی 

                                                                                                              
1. Campaign  
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مطـابق سـناریو فاقـد ارزش بـوده و کنـار       ،گردند می اتمام مرحله جذب سرمایه کامل
 گذاشته شده است.

  
 و مقادیر نمونه 1ها مشخصه 1 جدول
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  داده  آوري جمع -3-4

. در اسـتارتر اسـت   جمعی سایت کیکگذاري  سرمایه هاي سایتترین معتبریکی از 
حمایــت مــالی از  و گــذاري ســرمایهو جلــب کــاربران اقــدام بــه ایجــاد  بســترایــن 

 هـاي  سـایت بـین   506این سـایت داراي رتبـه    2017 ماه مینمایند. از  ها می پروژه
ــد ــت  پربازدی ــوده اس ــا ب ــدف از ]9[ دنی ــع. ه ــاي  داده آوري جم ــکه ــتارتر کی  ،اس

از سـناریو در   شـده  اسـتخراج هـاي   مطـابق مشخصـه  هـا   سوابق پروژه آوري جمع
را در یـک  هـا   تمـامی سـوابق پـروژه   اسـتارتر   مرحله قبل است. خوشـبختانه کیـک  

هـر   بود کـه داده به این صورت  آوري جمعقرار داده است. روش  3آدرس جداگانه
از هـا   خاص باز شده و اطالعات مربـوط بـه مشخصـه    افزار نرمهر پروژه توسط 

 ،درنهایـت . شـد  مـی  در یـک فایـل ذخیـره    CSVفرمت  صورت بهآن خوانده شده و 
نـام  کـه شـامل    2016تـا   2015 هـاي  سـال پـروژه بـین    8001اطالعات مربوط به 

                                                                                                              
1. Fitures 
2. Comment 
3. http://www.kicktraq.com/archive/ 

http://www.kicktraq.com/archive/
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و غیـره   اسـتارتر  کیـ ک شنهادیپ، واحد پول، هیجذب سرما، هدف، تیوضع، پویش
  .شدبود استخراج 

  
  ها مشخصهتعیین نقش و نوع  -3-5

هـا   با توجه به سناریو پیشگویی که شامل پیشگویی موفقیـت و عـدم موفقیـت پـروژه    
متغیـر   عنـوان  بـه ) شـده  متوقـف ، موفقنـا ، (موفـق هـا   مشخصه وضعیت پـروژه ، است

متغیرهـاي مسـتقل یـا ورودي در نظـر      عنـوان  بـه وابسته یا خروجی و بقیـه متغیرهـا   
 .)2(جدول گرفته شد 

 
 نمایش متغیرهاي مستقل و وابسته 2 جدول

 
1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1... ...m m m m m m m m n n n nY a X a X a X a X a X a X a X a X- - + + + + - -= + + + + + + + + 

  
        
 
 

          2 1 1 2 2 1 1... m m m mY a X a X a X a X- -= + + + +  
  
  

  
  مفقوديهاي  داده -3-6

بـا اطالعـات مفقـودي مواجـه      ،پـروژه هـاي   اطالعات در بعضی مشخصهبه دلیل نبود 
هـایی   آن دسته از مشخصه :د شدربرخو دو صورتبودیم. با این اطالعات مفقودي به 

 هـا  آنمتوسط تصادفی براي اطالعـات مفقـودي    ،که داراي اطالعات مفقودي کم بودند
 ،مفقـودي زیـادي بودنـد   هـاي   کـه داراي داده هایی  و براي مشخصه در نظر گرفته شد

  مقادیر ثابت در نظر گرفته شد. 
  
  )ها مشخصهیند انتخاب مشخصه (غربالگري آفر -3-7
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 اندازي پروژهحین راهورودي هاي مشخصه اندازي پروژهورودي پیش از راههاي مشخصه

 اندازي پروژه ورودي پیش از راههاي مشخصه
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حداکثر درصد اطالعات  -1که شامل  شدتعریف هایی  آستانهها  هصبراي مقادیر مشخ
حـداکثر درصـد    -2، حذف شـوند ، مقادیر مفقودي زیاد دارند که هاییردیف ي: مفقود

هـاي   در دسـته  هـا  آنکـه رکوردهـاي زیـادي از     ردیف هـایی : مشخصه ریتشابه مقاد
را  ییهـا  فیـ ردحداکثر درصد مقادیر متفـاوت مشخصـه:    -3 و اند گرفتهمشابه قرار 

در ایـن  هـا   جزئی و متفـاوت بـا سـایر دسـته    هاي  کند که مقدار زیادي دسته می غربال
  نشان داده شده است.   3مقادیر حدي در جدول  وجود دارند. ها فیرد
 

 غیرعاديهاي  حذف مشخصه 3جدول 

  ها مشخصهویژگی حذف   دیر آستانهامق

  حداکثر درصد اطالعات مفقودي  درصد 70

  حداکثر درصد تشابه مقادیر مشخصه  درصد 88

  حداکثر درصد مقادیر متفاوت مشخصه  درصد 85

  حداقل ضریب تنوع  1/0

  اریاز معحداقل انحراف   1/0

  
  پشتیبانساخت مدل بر اساس ماشین بردار  -3-8

بر اساس شبکه عصبی که ماشین بردار پشتیبانی  از یک سازي مدلدر این مقاله براي 
الزم  پشتیبانیبراي استفاده از ماشین بردار استفاده شده است.  ،کند میچندگانه عمل 

، RBF هـاي  نـام  هچهار تـابع کرنـل بـ    ،اینجادر  .]10[ است که تابع کرنل مشخص شود
Polynomial ،Linear   وSigmoid .داریم  

به ایـن  مختلف  هاي کرنلتابع ماشین بردار پشتیبان با خطاي  گیري اندازهنحوه 
   نقـاط  از مجموعـه  یـک ، داریـم  آموزشی داده تعداديما  اینجادر صورت است که 

  :شکل به
  

D = (x , y ) x ∈ R , y ∈ {1,−1} 	i = 1, … , n 
 

yکه xنقطه کند می مشخص و باشد -1 یا 1 تواند می    .اسـت  کالسـی  چه به متعلق  
x هر  نقاطی که کنیم پیدا اي حاشیه بیشینه جداکننده خواهیم می. است بعدي p بردار یک 
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y	که y که نقاطی از است 1 برابر ها آن   تواند می ابر صفحه هر. کند جدا ،است -1 ها آن 

  .شود نوشته ،کنند می صدق ریز رابطه در که x نقاط از مجموعه یک صورت به
  

<w, x> + b = 0  وw x + w x +⋯+ w x + b = 0  
  

 دقـت  بـه  را آموزشـی هـاي   نمونه که کنیم پیدا اي گونه به را b و Wمقادیر خواهیم می

 ابر بین فاصله ،باشند پذیر جدا خطی صورت بهها  داده که فرض این با؛ کند بندي دسته

 مـوازي  يهـا  ابـر صـفحه   ایـن  .نماید حداکثر را حاشیه پهناي یعنی موازيهاي  صفحه

  :شوند توصیفذیل هاي  معادله با توانند می
  

.  +  ≥ 1  ∀x   y .و        1 =   +  ≤ 1  ∀x   y  = -1  
  

‖ با است برابر حاشیه پهناي هندسی روابط از استفاده با    خواهیم می بنابراین .‖

 .کنـیم  جلـوگیري  حاشـیه  در نقـاط  قرارگـرفتن  از خـواهیم  مـی  همچنـین . کنیم کمینه را
y: کنـیم  می اضافهباال  دو رابطهبا ترکیب  را زیر محدودیت  (w.	x +b)≥1مسـئله  حـل  ؛ 

‖ سازي بهینه  بـا  را معادله توان می وشبختانه. خدارد بستگی w به زیرا، است مشکل ‖

‖w‖	 رابطه به توجه = 1/2‖w‖ از  مسـئله این  . حلکرد جایگزین، حل راه تغییر بدون
ماشـین  رویکـرد   ،درواقـع  .]11[ اسـت  حـل  قابل دوگان مسئله ای الگرانژ بیضرا طریق

سـعی دارد کـه مـرز    ، بـه ایـن صـورت اسـت کـه در مرحلـه آمـوزش       بردار پشتیبانی 
هـاي   نماید که حداقل فاصله آن با هـر یـک از دسـته    انتخاب اي گونه بهگیري را  تصمیم

شـود کـه    . این نـوع انتخـاب باعـث مـی    تا خطا به حداقل برسد را بیشینه کند موردنظر
دهـی   چنین پاسخ تحمل نموده و هم خوبی بهشرایط نویزي را ، گیري ما در عمل تصمیم

با توابـع کرنـل مختلـف    ماشین بردار پشتیان میزان خطاي . ]11[ مناسبی داشته باشد
. ایـن  شـود  مـی از سناریو دوم دیده  11تا  8جداول از سناریو اول و  7تا  4در جداول 

 میزان خطا مبناي انتخاب بهترین تابع کرنل براي ماشـین بـردار تصـمیم بـوده اسـت.     
و  کنـیم  مـی  براي مقایسه عملکرد پیشگویی ایـن توابـع هرکـدام از ایـن توابـع را اجـرا      

 شـده  ارائـه براي مـدل   ،و داراي خطاي کمتري بود عملکرد بهتري داشته را ک هرکدام
  . کنیم میانتخاب  2شکل در 
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 افزار نرمماي طرح مدل در ن 2 شکل

  
  کننده ییشگویپمدل و انتخاب بهترین تابع  وتحلیل تجزیه -3-9

شـده مطـابق چـارچوب     سـازي  مـدل  يسـه سـناریو  هـاي   خروجـی  ،بخـش این  در
 و تحلیـل قـرار   موردبررسـی هـا   و خروجی شده  ارائه وکار کسبپیشنهادي هوش 

   :گیرند می
  پروژه اندازي راهمدل پیشگویی قبل از اول:  يسناریو

 ،د. در اینجـا شـون  مـی  مالحظـه  7 الی 4جداول در  1ریختگی درهمنتایج ماتریس 
. شدندتقسیم  آزمونهاي  درصد داده 30آموزشی و هاي  درصد داده 70به ها  داده

درصـد   45/62با  تابع خطی، شود می دیده ریختگی درهم 6 که از جدول طور همان
البتـه بقیـه    ؛داشته اسـت نسبت به بقیه توابع عملکرد بهتري ، موفقیت در پیشگویی

توان عملکرد توابع را  می 4توابع نیز عملکرد نزدیکی با تابع خطی داشتند. در شکل
یـد و  ئزیگمو، RBFشـود توابـع    مـی  که در نمودار مالحظه طور همانکرد.  مشاهده

نسبت  اندازي راهقبل از ها  عملکرد نزدیکی در پیشگویی موفقیت پروژه يا چندجمله
توان مشاهده کرد این است کـه   می مهمی که در تحلیل نتایجنکته  به یکدیگر دارند.

 85/64( در قســمت آمــوزش بهتــرین عملکــرد را داشــته اي چندجملــهتــابع  باآنکــه
 01/62(و پیشگویی نتوانسته عملکـرد خـوبی داشـته باشـد      آزموناما در  )درصد
 ياز درجـه آزاد  شـتر یب اریمدل بس يدرجه آزاد کهو این به دلیل آن است )درصد

 يریادگیـ  يبرا شده استفاده داده ي رواگرچه مدل  ،جهیانتخاب شده و درنت یواقع
بـا توجـه بـه     خطا اسـت.  يدارا دیداده جد ياما بر رو، دهد یم جهیخوب نت اریبس

 عنـوان  بـه ، عملکرد بهتـري نسـبت بـه بقیـه داشـت      ،هرچند ناچیز ،اینکه تابع خطی
ها  مشخصه ترین مهمتابع خطی  نظر ازنقطه ،. به این منظورشدبهترین تابع انتخاب 

                                                                                                              
1. Confusion matrix 
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مشخصـه   ،شـود  مـی  دهیـ شـکل د  درکـه   طـور  همـان استخراج شد.  3 مطابق شکل
واحد  ،بیبه ترت بعدازآنو  ییشگویرتبه در پ نیباالتر يدارا استارتر کیک شنهادیپ

 بعدي قرار دارند. هاي  رتبه از خالقان در تیپول و حما
  

 اندازي در پیشگویی قبل از راه RBFعملکرد تابع  4جدول 

 درصد آزمون درصد آموزش بندي قسمت

 62/38 996 63/5 4064 صحیح

 37/62 599 36/55 2341 خطا

  1595  6405 مجموع

  
 اندازي از راه قبل ییشگویدر پ زیگموئیدعملکرد تابع  5جدول 

 درصد آزمون  درصد آموزش بندي قسمت

 59/37 943 61/37 3935 صحیح

 40/63 652 38/63 2470 خطا

  1595  6405 مجموع

  
 اندازي از راهیی قبل شگویدر پخطی  عملکرد تابع 6جدول 

  آزمون  آموزش بندي قسمت

 62/45 996 63/26 4052 صحیح

 37/55 599 36/74 2353 خطا

  1595  6405 مجموع
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 اندازي از راه قبل ییشگویپاي در  عملکرد تابع چندجمله 7جدول 

 درصد آزمون درصد آموزش بندي قسمت

 62/01 996 64/85 4113 صحیح

 37/99 599 34/15 2292 خطا

  1595  6405 مجموع

  

  
 اندازي پروژه هاي پیشگویی کننده قبل از راه ترتیب اهمیت مشخصه 3شکل 

 

 
 نمودار مقایسه عملکرد توابع ماشین بردار تصمیم در پیشگویی قبل از راه اندازي 4شکل 
 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

پیشنهاد کیک استارتر

واحد پول

پشتیبانی از خالقها

تعداد ویدئو 

ایجاد شده توسط خالق

عکس

لینک فیس بوك  

تصویر

تبلیغات چند رسانه اي

ویدئو تامین مالی



 1397 تابستان، 2، شماره 3دوره   ________________________________ گیري هاي نوین در تصمیم پژوهش

188  

  پروژه اندازي راه حین ییشگوی: مدل پدوم يویسنار
حاصل از عملکرد ماشـین بـردار تصـمیم در     ریختگی درهمنتایج ماتریس  ،اینجا در

هـاي   در صـد داده  70بـه   راهـا   مـا داده  نیز نجایدر ا. شود می مشاهده 11تا  8 جداول
جــدول  ازکــه  طــور همــان. میکــرد میتقســ آزمــونهــاي  درصــد داده 30و  یآموزشــ

 ،ییشـگو یدر پ تیـ درصـد موفق  37/77بـا   یتابع خط، مشاهده است قابل ریختگی درهم
تـوان عملکـرد توابـع را     می 5 توابع داشته است. در شکل هینسبت به بق يعملکرد بهتر

ترتیب عملکرد توابع در پیشـگویی   ،شود می دینمودار د درکه  طور همانکرد.  مشاهده
، درصـد)  37/77(با  در جذب سرمایه به ترتیب خطیها  موفقیت یا عدم موفقیت پروژه

RBF )74/75 (اي چندجمله، درصد )است درصد) 56/59( یدئو زیگمو، درصد) 92/73.  
اسـت کـه    نیا ،توان مشاهده کرد می جینتا لیکه در تحل یمهم نکتهدر اینجا نیز 

 59/88عملکــرد را داشــته ( نیدر قســمت آمــوزش بهتــر اي چندجملــهتــابع  باآنکــه
 92/73داشـته باشـد (   ینتوانسته عملکرد خـوب  ییشگویو پ آزموناما در  ،درصد)

مطـابق   نیهمچنـ در یـادگیري آمـاري اسـت.     1بـرازش  شیبـ  لیـ دلبه  نیدرصد)و ا
شده  ارائه 6مطابق شکل  کننده ییشگویپهاي  شاخصه ترین مهم یعملکرد تابع خط

 نیبـاالتر  يدارا پـویش مـدت  مشخصه  ،شود می دهیشکل د درکه  طور هماناست. 
 در حامیـان و  پویشروز شدن در خالل  هب ،بیبه ترت بعدازآنو  ییشگویرتبه در پ

 بعدي قرار دارند.هاي  رتبه
  

  
 يانداز راهیی حین شگویپ در میتصم بردار نیماش توابع ردکعمل سهینمودارمقا 5 شکل

                                                                                                              
1. Overfitting 



 و همکاران محمدرضا شیخ عطار   ______________________   ... پیشگویی مبتنی بر هوش سازي مدل ارائه و پیاده

189  

 
 پروژه يانداز راه نیح کننده ییشگویپ يها مشخصه تیاهم بیترت 6شکل

 
 اندازي در پیشگویی حین راه RBFعملکرد تابع  -8جدول 

 درصد آزمون درصد آموزش بندي قسمت

 75/74 2081 35 1435 صحیح

 24/26 387 65 2621 خطا

  5951  4056 مجموع

 
 اندازي یی حین راهشگویدر پ زیگموئیدعملکرد تابع  9دول ج

 درصد آزمون درصد آموزش بندي قسمت

 59.56 950 61/78 3188 صحیح

 40.44 645 38/22 868 خطا

  5951  4056 مجموع

 
 اندازي یی حین راهشگویپ درخطی  تابع عملکرد 10جدول 

 درصد آزمون درصد آموزش بندي قسمت

 77/37 2341 79/31 805 صحیح

 22/63 361 20/69 3251 خطا

  5951  4056 مجموع

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

بروز شدن ها
حامیان

تعداد کلمات
پیشنهاد کیک استارتر

جذب سرمایه
واحد پول

نظرات
تعداد ویدئو

ویدئو تامین مالی
تصویر

فیس بوك
عکس
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 اندازي اي در پیشگویی حین راه عملکرد تابع چندجمله 11جدول 

 درصد آزمون درصد آموزش بندي قسمت
 73/92 1179 88/59 5674 صحیح

 26/08 416 11/41 731 خطا

  1595  6405 مجموع

  
  پیشگویی بر مبناي نوع پروژه: سوم يویسنار

اسـتخراج شـده اسـت. از هـر     ها  اطالعات مربوط به نوع پروژه ،سوم يدر سناریو
شد تـا   استخراج ،رکورد 9000 مجموعًا ،شده حدود هزار رکورد اندازي راهنوع پروژه 

متغیـر ورودي و   عنـوان  بـه ظر گرفتن نوع پروژه نبا در ها  نوع پروژه بندي طبقهتحلیل 
ه شد ارائه 7 صورت پذیرد که نتیجه در شکل، متغیر خروجی عنوان بهوضعیت پروژه 
توان بـه میـزان موفقیـت یـا      ها می پروژه بندي طبقههاي  داده آوري جمعاست. از طریق 

شـود   مـی  دیـده  7 که در شکل طور هماندست یافت.  ،ها بر اساس نوع پروژه ،شکست
درصـد   50انتشـارت  ، درصـد  65موسـیقی  ، درصد 78فیلم ، درصد 80مد هاي  پروژه

  از طریق تحلیل نوع پروژه دارند.احتمال موفقیت در جذب سرمایه را 
  

  
  نمودار پیشگویی بر مبناي نوع پروژه 7شکل 
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  گیري نتیجهبحث و  -4
صـرفاً متمرکـز بـر     ،شـده   انجامهاي موفق  کارهایی که در زمینه پیشگویی پروژه

هاي پیشگویی جهت ارتقـاء عملیـات پیشـگویی بـوده اسـت و بـه        سازي مدل بهینه
یی هـا  شـنهاد یپسناریوي پیشگویی پرداخته نشده است. هدف مقالـه حاضـر ارائـه    

ا از طریـق پیشـگویی موفقیــت   هــ مبتنـی بـر اطالعـات موجــود از وضـعیت پـروژه     
است.  وکار کسبهوش  در سناریوسازيده از با استفا اندازي شده هاي راه پروژه

کردن سـناریوهاي مختلفـی    و مشخصف اهداشد که شناسایی  در این مقاله بحث
و  سازي مدلعمیقی بر روي  تأثیر ،را پوشش دهد وکار کسباهداف  این که بتواند

و هایی  اینکه چه مشخصه درواقعخواهد گذاشت. ها  متعاقب آن بر روي تحلیل داده
به این مسئله وابسته  شوند،رصد  وکار کسبهوشمند سازي  در بایدهایی  چه داده

را شناسـایی و سـناریوهاي    وکـار  کسـب است که تا چه حد توانسته باشیم اهداف 
در ادامـه بعـد از شناسـایی شـاخص کلیـدي       .مناسب آن را طراحـی کـرده باشـیم   

پیشگویی ، که سناریو اول شد ارائهکردن  سه سناریو براي فرموله، عملکرد نمونه
، سـناریوي سـوم  و  انـدازي  راهپیشـگویی حـین   سـناریوي دوم  ، اندازي راهقبل از 

 مـوردنظر هـاي   در سطح تنوع پروژه بود. مطابق این سناریو مشخصه بندي دسته
 سازي مدلو  پردازش پیشاستارتر استخراج و  براي پوشش سناریو از سایت کیک

مطابق سناریو صورت گرفت. ، عملکرد پیشگویی ازلحاظبراي انتخاب بهترین مدل 
مشخصـه   ،پـروژه بـود   انـدازي  راهسناریو اول که پیشگویی قبل از  ،در این راستا
استارتر بـه مشـتریان خـود     (پیشنهادي است که سایت کیک استارتر پیشنهاد کیک

دهـد) از   هـا مـی   روي پـروژه گذاري  سرمایهپروژه در خصوص  اندازي راهقبل از 
پژوهشـی در خصـوص    سـؤال این جواب  ).3 شکل( است برخورداراهمیت باالیی 

در پیشـگویی بـود. ایـن مشخصـه و      هـا  آن تـأثیر محیطـی و  هـاي   وجود مشخصه
دهـد کـه    مـی  نشان کننده ییشگویپیک مشخصه کلیدي توسط  عنوان بهنتخاب آن ا

کننـد کـه    مـی گذاري  سرمایههایی  کاربران ابتدا روي پروژه ،گذاري سرمایهقبل از 
را پیشنهاد داده باشد و این نشان از اعتماد مردم به ایـن   ها آناستارتر  سایت کیک

سایت دارد. عامل مهم پشتیبانی از خالقان (سومین مشخصـه مهـم پیشـگویی کـه     
 اندازي راههاي  دیگر دارد) و تعداد پروژههاي  نشان از حمایت خود خالق از پروژه

 انـدازي  راهدهد اگر کـاربران در   می شده ( ششمین مشخصه مهم پیشگویی) نشان
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توسـط   مـوردنظر سـرمایه   تـأمین احتمـال موفقیـت    ،داراي تجربه باشندها  پروژه
پژوهش در خصـوص تجربـه و    سؤال ،بنابراین ؛ان بیشتر خواهد بودگذار سرمایه

، از عوامل مهم در پیشگوییپاسخ داده شد. همچنین ها  آن در موفقیت پروژه تأثیر
بـوك   وجود لینک فـیس ، مهم پیشگویی) (چهارمین مشخصه از پروژه ویدئو دتعدا

(نهمین مشخصه  تصویر از پروژه و براي تبلیغ (هشتمین مشخصه مهم پیشگویی)
اقدام به تبلیغـات   اندازي راهکه قبل از هایی  دهد که پروژه می نشان مهم پیشگویی)

پاسـخ   . دراند بودهبرخوردار گذاري  سرمایهبیشتري براي جذب  بختاز ، اند کرده
با توجه به اهمیت ها  نوع مشخصه بندي تقسیمدیگر پژوهش درخصوص  سؤالبه 
به ترتیـب  مشخصه ها  ،اندازي راهدر پیشگویی موفقیت جذب سرمایه قبل از  ها آن

 - دوم ،ان به پیشنهاد سـایت گذار سرمایهمربوط اعتماد هاي  مشخصه - اول :شامل
مربـوط بـه میـزان    هـاي   مشخصه - سوم و تجربه خالقان بهمربوط هاي  مشخصه

، شـود  می مشاهده 4 که از شکل طور همانبود. همچنین  اندازي راهتبلیغات قبل از 
تـوان   نمـی  که اي گونه به ؛نزدیک است به همعملکرد توابع مختلف پیشگویی بسیار 

کمی قابلیت تـابع   ازنظراما  ،از بقیه متمایز دانست گیر چشم طور بهعملکرد یکی را 
 اندازي راهپیشگویی حین  ،از بقیه باالتر بوده است. در سناریو دوم 4/62%خطی با 

اسـت   اي گونه بهسناریو  در اینها  پروژه بوده است. به دلیل آنکه ماهیت مشخصه
در اختیار مـدل  ها  که اطالعات بیشتري در رابطه با موفقیت و عدم موفقیت پروژه

در با درصد باالتري صورت خواهد گرفته است.  لذا پیشگویی قاعدتاً، دهد می قرار
 اندازي راهحین هاي  پروژه هم شامل مشخصه اندازي راهسناریو به دلیل آنکه  این

براي ها  لذا مجموع این مشخصه، است اندازي راهقبل از هاي  و هم شامل مشخصه
 (اولین مشخصه پویشمدت  ،سناریو دوم در نظر گرفته شده است. در این سناریو

که بـه  هایی  دهد پروژه می و نشانشده است  شناساییمهم پیشگویی) بسیار مهم 
 پـویش زمـان بیشـتري را سـایت بـراي      ،اندازي راهدلیل اهمیت و مبلغ باالي اولیه 

ي جـذب  ابـر  به بقیـه پـروژه هـا    شانس باالتري نسبت است، اختصاص داده ها آن
روز  هپویـایی سـایت شـامل بـ    نـد. همچنـین میـزان    ا هخود داشـت  موردنظرسرمایه 

تعـداد   و )انـدازي  راه(دومین مشخصه مهم پیشگویی حـین  پویشدر خالل ها  شدن
روژه ) عوامـل  پـ  انـدازي  راه(چهارمین مشخصه پیشـگویی در حـین    پویشکلمات 

. همچنـین  بـود دهنده موفقت جذب سرمایه پـروژه خواهنـد     مهمی هستند که نشان
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نوعی چشـم   پروژه) اندازي راه(سومین مشخصه پیشگویی حین  مشخصه حامیان
ایجـاد کـرده اسـت کـه خـود      گذاري  سرمایهان براي گذار سرمایهبین  یچشم هم و

پـژوهش کـه آیـا نـوع      سؤالشود. پس براي پاسخ به  ها می موجب موفقیت پروژه
کنـد یـا    می قرف اندازي راهبا قبل از  اندازي راهبعد از  کننده ییشگویپهاي  مشخصه

مشخصه مربوط به  - اول :آن شامل بندي دستهبله متفاوت است و باید گفت  ،خیر
سازنده با  تعامل(پویایی سایت یا  تغییر و تحول در سایت - دوم ،پویش زمان مدت

 جادشدهیا پویشدر گذاري  سرمایهبراي  چشمی همچشم و  - ) و سومگذار سرمایه
عملکـرد توابـع مختلـف    ، شـود  مـی  مشـاهده  5شـکل   درکـه   طـور  همـان  .شـود  می

 37/77%بـا   یکـه تـابع خطـ    اي گونـه  بـه  استبه هم متمایز  نسبت اریبس ییشگویپ
بـه   تـري  کلـی با دید جـامع و   ،سومسناریو  در باالتر بوده است. هیاز بقپیشگویی 

دیگـري از   سـؤال ستارتر از حیث نوع نگاه شـد و ایـن پاسـخ بـه     ا کیکهاي  پروژه
عامـل پیشـگویی در    عنـوان  بـه  تواند میها  هش است که آیا نوع پروژهژوپ سؤاالت

کـه در   طـور  همـان  ،باشد یا خیر. در این رابطه مؤثرگذاري  سرمایهکسب موفقیت 
 65موسیقی ، درصد 78فیلم با ، درصد 80مد با هاي  پروژه ،شود می دیده 7 شکل

  درصد بخت بیشتري براي جذب سرمایه دارند.  50درصد و انتشارات با 
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دقـت پیشـگویی را در حـین     تواند می ها آنکه تحلیل  وجود داردمشخصه دیگر  نچندی

مشخصات تحلیل متـونی اسـت کـه     باال ببرد. یکی از این، ها پروژه اندازي راهیا قبل از 
 مشخصات پـروژه روي سـایت  توسط کاربران در پاسخ به  پویشیا بعد از ایجاد  قبل

کـردن ایـن متـون     معنـادار تحلیل و  ،راستا در اینگیرد.  می اجتماعی قرارهاي  یا شبکه
را بـا طراحـی مناسـب یـک      بینـی  پـیش الگوي  تواند می و ترکیب آن با مشخصات دیگر

تحقیقـاتی  هـاي   یکـی دیگـر از فعالیـت   موجب شود.  وکار کسبفمند هوش هد چارچوب
زمـانی بـراي پیشـگویی رونـد     هاي  تحلیل ،در آینده انجام داد توان می رابطه در اینکه 

شـده روي سـایت اسـت. بـه دلیـل آنکـه بـازه زمـانی          انـدازي  راههـاي   موفقیت پـروژه 
زمـانی  هـاي   تـوان از تحلیـل   مـی  ،مشخص اسـت  اي بازه صورت بهها  پروژه اندازي راه

بـازخورد عملکـرد سـایت     عنـوان  بـه براي عملکرد آینده سـایت اسـتفاده کـرد و از آن    
  بهره جست.  
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