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طراحیساختارتوسعۀتجارتالکترونیکبراساسمتدولوژیطراحیآکسیوماتیک
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چکیده
تجارت الکترننیک به طور چشمگیری در حال تغییر رنشهای سنتی انجام کسب ن کار است ،ن عالنه بر این ،ردد
اینترنت در حال ایجاد فرصتهای کسب ن کار جدید است .امرنز بسیاری از محصوالت ،فرآیندها ن سازمانها دارای
سیستمهای پیچیدهای هستند ن به منظور برآنرده کردن نیازهای اص مشتری طراحی ددهاند .تجارت الکترننیک ن
سیاستهای مبتنی بر آن نیز با فراز ن فرندها ن چالشهای فرانانی همراه بوده است .نرند فنانریهای نوین ن به نیژه
گجتها ن دستگاه های همراه ،به تحول ن انقالب در مفاهیم تجارت الکترننیک منجر دده است .فنانریهای رنز نظیر
تبلتها یا رایانههای لوحی در کنار اسمارت فون ها توانسته است تجارت الکترننیک را به تجارت همراه ن کسب ن کار
موبایل بدل نماید .در کنار فنانریهای مبتنی بر سختافزار با دیوهها ن رنشهای نوین نرمافزاری در حوزه رایانش ن
محاسبات رایانه ای به نام رایانش ابری یا پردازش ابری مواجه هستیم .پردازش ابری یا رایانش ابری به عنوان یک
فنانری کلیدی در ترکیب با تبلتها میتواند به ایجاد مدل های سازمانی نوین ن منطبق با کشش فنانری رنز منجر
دود .حمایت از توسعۀ فنانری یکی از مهمترین نظای ن دغدغههای دنلتهاست .که در صوص رایانش ابری داید
دنلتها باید این نقش را ایفا کنند .طراحی آکسیوماتیک یمبتنی بر اصل بدیهیات) یک نظریۀ طراحی مبتنی بر
اصول علمی است .این نظریه از طریق فرایند نقشهبرداری انلیۀ نیازهای مشتری ن عملکردهای ضرنری ،راهنمای
طراحان است .همچنین پس از نقشهبرداری این درایط را به پارامترهای طراحی تبدیل کرده ،ن سپس در نهایت با
دکلدهی فرآیندهایی مشخص به ارائۀ پارامترهای طراحی میپردازد .هنگامی که استراتژیهای ایجاد دده از اهداف
سط باال به منطقۀ اصی از عالقه میرسد ،با طراحی آکسیوماتیک یمبتنی بر اصل بدیهیات) بهینهسازی فرآیند
پیادهسازی بسیار آسان واهد بود .طراحی آکسیوماتیک نیز میتواند به عنوان یک نظریه تعری دود که برای
طراحان معیارهای اندازهگیری را برای تمام مسیر طراحی فراهم میسازد.

واژههای کلیدی:تجارت الکترننیک ،طراحی مبتنی بر بدیهیات ،اکسیوماتیک ،کسب ن کار دیجیتال،

پارامترهای طراحی

 .1عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع ن سیستمها ،دانشگاه صنعتی داهرندresheikh@gmail.com :
 .2کاردنار تولید ن بهره نری معاننت پژنهشی ن فنانری دانشگاه صنعتی داهرندyoones1854@yahoo.com :
3

 .کاردنار راهنمایی ن مشانره درکت دانش بنیان سرندان ایده کانانfatemeabbasizade@gmail.com :

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931


مقدمه
کاربردطراحیآکسیوماتیکبهتوسعهاستراتژیهایتجارتالکترونیک 
در این بخش ،طراحی آکسیوماتیک به توسعه ی استراتژی های تجارت الکترننیک می
انجامد .نمونه ی از تولید به مصرف که می تواند به عنوان منبع مناسبی درنظر گرفته دود
در نظر گرفته واهددد ن تمامی اعمال الزم برنامه ریزی واهد دد که تمامی آنان
براسار اصول طراحی آکسیوماتیک است .انلین اصل در تئوری طراحی اصولی باید
بدرستی به منظور دست یابی به سلسله مراتب طراحی استراتژیک بکارگرفته دود .طراحی
بر اسار بدیهیات ن ارتباطات جدید حاصل دده در طول این فرآیند ممکن است رنش
جدیدی برای توسعه ی استراتژی های تجارت الکترننیک فراهم آنرد.
.2,5تجزیهاستراتژیهایتجارتالکترونیک 
استراتژی تجارت الکترننیکی باید دید ناض ن رندنی در مورد نحوه سازمان دهی بازار
الکترننیکی فراهم آنرد .از آنجایی که کانال های الکترننیکی به عنوان ابزارهایی برای انجام
تجارت در آینده ی نزدیک محسوب می دوند درکت ها مجبورند که برنامه ریزی کنند
چگونگی جذب مشتریان ن سفارش گرفتن ن پردا ت راحت تر امکان پذیر است .همچنین
آنها در تالدند تا امنیت طوط آنالین را ن نحوه ی توزیع دمات ن پشتیبانی را به بهترین
نحو انجام دهند.
تجارت الکترننیکی یک رنش جدید برای انجام تجارت در بازارهای غیر فیزیکی است ن راه
های مختل مدیریت باید در تصمیم گیری ها مورد ارجحیت ناقع دود .در تجزیه ی برنامه
های تجارت الکترننیکی برطبق اصول طراحی آکسیوماتیک ،سلسله مراتب سطوح باالیی
ارائه دهنده ی اهداف اصلی ن استراتژی های اصلی می بادند .از آنجایی که نگادت بین
اهداف ن استراتژی ها ادامه می یابد فرایندهای اجرای طرح بطور کامل صورت می پذیرد .در
طول این فرایندهای متقابل در فرایند طراحی استراتژیک هر کدام از مجموعه های تجزیه
باید با استفاده از طراحی ماتریس ارزیابی واهد دد .که البته نشان دهنده ی رابطه ی بین
هر هدف ن استراتژی است.
.1,3,5تجزیهسطح 1
اهداف ن راهبردهای سط باال ریشه های در ت تجزیه ی متمایل به توسعه را برای برنامه
های تجاری تجارت الکترننیک دکل می دهند .آنها پایه ن اساسی برای طراحی های
راهبردی سیستم تجاری تماماً الکترننیکی فراهم می آنرند که در تجزیه ی سطوح میانی ن
پایینی طرح های راهبردی بدست واهد آمد .هدف ن استراتژی اصلی در کاربری تجارت
الکترننیکی می تواند به صورت زیر توصی دود:
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هدف :سازماندهی تصدی  B2Cبرنامه های کاربردی تجارت الکترننیکی
استراتژی :راهبرد تصدی تجارت الکترننیکی
تدنین استراتژی های رده فرندی تجارت الکترننیکی باید براسار بر ی اصول کلیدی
انجام دود .انلین قدم مهم در رده فرندی الکترننیکی کشاندن افراد به نبسایت برای
انلین بار است .ایجاد آگاهی در بین بازار هدف یکی از اهداف است اما موضوع مهم تر ارزش
برقراری ارتباط با مصرف کنندگان است .ایجاد نفاداری در بین ریداران سبب میشود که
آنان از نبسایت دیدن کرده ن با دیدن پیشنهادات زیاد سبب متمایل کردن آنها به رید
بیشتر می دود.
هدف اصلی در تاسیس یک فرندگاه رده فرندی اینترنتی ن استفاده از اینترنت به عنوان
کانال دیگری برای رید ن فرنش کانال توجیه پذیر تری برای مشتریان فراهم می آنرد که
یک رید سریع ،ساده ،لذت بخش ن امن را به ارمغان می آنرد در حالی که برندهای
دخصی درکت ها نیز توسعه ن رنا پیدا می کند .یک برنامه رید ن فرنش الکترننیکی
موفلق برای یک نبسایت باید تمام موضوعات مطرنحه در دکل  191را در بر دادته بادد.
کشاندن مردم به نبسایت
فرنش محصولتان به آنان
فرنش دیگر محصوالت به انان
تشویق آنان به مشارکت در نبسایت دما
تشویق آنان به بازگشت مجدد به نبسایت
دکل  .191موضوعاتی در رید ن فرنش الکترننیکی
در طول فرایند تجزیه راهبردهای تجارت اینترنتی در این فصل ،موقعیت های سلسله
مراتبی برای هر مرحله در دکل هایی نشان داده دده است .دکل  .291موقعیتی استراتژیک
را در مرحله ی تجزیه نشان می دهد یسط .)1
در سط راهبردی ،ما اهداف زیر را داریم:
هدف :1کشاندن مشتریان به نب سایت
هدف  : 2رید ایمن ن آسان را از طریق رید آن الین برای مشتریان فراهم می کند
هدف  :1تحویل محصوالت ریداری دده
هدف  :1ارائه دمات پس از فرنش ن استراتژی های مربوطه دامل:
استراتژی  :1استراتژی بازاریابی
استراتژی  :2استراتژی توسعه نب سایت
استراتژی  :1سیستم تحویل محصوالت
استراتژی  :1پشتیبانی از مشتری
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دکل  .291تجزیه سط :1
سط راهبردی
این اهداف ن استراتژی ها
ماتریس طرح راهبردی را
برای این سط لق می کنند.

این یک سیستم افتراق یافته است .فرآیند یک استراتژی باید به دنبال رسیدن به اصل
استقالل بادد ،به دکل زیر؛
 .1تنظیم سرنیس پشتیبانی از ریداران ن ارائه ی دمات پس از فرنش،
 .2ایجاد سیستم تحویل کاال برای تحویل کاالهای فرن ته دده به مشتریان،
 .3تعیین راهبردهای توسعه نبسایت برای فراهم آنردن رید آنالین امن ن آسان
برای مشتریان،
 .4ن سپس تعیین راهبردهای توسعه ی تجارت الکترننیک برای تعیین موارد 2،1ن1
برای کشاندن مشتریان به نبسایت.
این سیستم که از تجزیه ی سط  1حاصل دده است راهبرد رید ن فرنش مشتری محور
را تشکیل می دهد .کشاندن مشتری به نبسایت با همه ی عوامل ن راهبردهای تجارت
الکترننیکی در ارتباط است .تعداد افراد بازدیدکننده از نبسایت با تغییرات ایجاد دده در
راهبردهای توسعه ی نبسایت ،سیستم تحویل کاال ن دمات پس از فرنش رابطه ی
تنگاتنگی دارد .سه هدف دیگر یاهداف  1،2ن  )1تنها با اجرای راهبردهای مربوطه ن
موفقیت در اجرای آنها بدست می آید که موفقیت در اجرا سبب تاثیرگذاری برآمار بازدید از
نبسایت ن راهبرد های فرنش واهد دد.
تجزیه بیشتر سبب واهد تا تمرکز بیشتری رن فرنش ن توسعه ی راهبردهای گسترش
نبسایت صورت پذیرد .دیگر عوامل چون تحویل کاال ن دمات پس از فرنش تنها در سط
 2تجزیه می دوند.
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.2,3,5تجزیهسطح 2
تجزیه سط  2دامل تجزیه راهبردهای رید ن فرنش ،راهبردهای توسعه ی نبسایت،
تحویل محصول ن دمات پس از فرنش می دود.
هدف :1کشاندن مشتریان به نبسایت
استراتژی  :1استراتژی تجارت
حرکت به سمت اینترنت بسیار رقابت آفرین است برا ی جلب توجه ریداران ن ارتقاء سط
تجارت در بین درکت ها .با نجود چندین درکت در اینترنت ن ارائه ی کاالها ن دمات
یکسان ،لق یک برند ن تصویر که یک درکت را از رقبای ود متمایز سازد یکی از
مهمترین چالش هاست.
اینترنت کانالی موثر برای برقراری ارتباط بین برندها ن تبلیغات است .همچنین ابزارهای
زیادی دارد که می توانند میزان تاثیر فعالیت های تبلیغاتی ن ارتقاء میزان فرنش ن سود
درکت ها را محاسبه کند .یکی دیگر از موضوعات تجارت توسعه ی استراتژی های قیمت
گذاری منحصر مرتبط با اینترنت است .موقعیت تجزیه ی بیان دده در دکل  .191نمایش
داده دده است .اهداف تجاری ن استراتژی های مرتبط به درح زیر است:
هدف  :1اجرای تبلیغات موثر
هدف  :2ارائه ی قیمت مناسب ن پردا ت مناسب
هدف  :1ایجاد تصویر ن برند هویت
استراتژی  :1راهبردهای تبلیغاتی
استراتژی  :2راهبردهای قیمت گذاری
استراتژی  :1موقعیت گذاری فرنش ن برند سازی
دکل  .191تجزیه سط
 :2راهبرد تجارت
ماتریس طرح راهبردی
برای این سط بشرح
زیر است:

طرح نیز در این سط از نوع افتراق یافته است .تعیین موقعیت فرنش ن برندسازی از عوامل
مهم ن تاثیرگذار بررنی راهبردهای تبلیغات ن قیمت گذاری هستند .همچنین این دنعامل
باید توسعه یابند بعد از توسعه ی راهبردهای تعیین موقعیت فرنش.
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هدف  :2فراهم آنردن رید ایمن ن آسان آنالین برای مشتریان
راهبرد :2راهبرد توسعه ی نبسایت
اینترنت درکت ها را قادر سا ته است تا مشتریانی ثابت ن بالقوه دادته بادند ن اطالعات
ارزدمتدی برای آنان در رابطه با محصوالتشان فراهم آنرند .مشتریان می توانند بصورت
آنالین جستجو ن رید کنند  ،اطالعات مربوط به محصول را تقاضا ن سپس دریافت کنند ن
نضعیت تکنولوژی های نوین ن جدید را که ابزارهایی ارزدمند است از طریق این نبسایت ها
چک نمایند .درکت ها همچنین باید از مزایای ایجاد سرنیس های سفاردی دده برای
مشتریان ود بهره بگیرند .که این امر می تواند یکی از مهم ترین عوامل موفقیت یک درت
قلمداد دود .راهبرد توسعه ی نبسایت می تواند به  1قسمت اصلی تقسیم دود .یدکل
 .).191اهداف ن راهبردهای مرتبط توسعه یک نبسایت به درح زیر است:
هدف  :21دادتن یک نبسایت باسا تار منطقی ن توجیه پذیر
هدف  :22دادتن یک رید ن فرنش پایدار ن اص برای مشتریان
هدف  :21ایجاد یک سیستم پردا ت ایمن
هدف :21ایجاد یک نبسایت جذاب
راهبرد  :21طرح فرندگاه اینترنتی
راهبرد  :22سفاردی سازی
راهبرد  :21سیستم پردا ت آنالین
راهبرد  :21طراحی نبسایت القانه
ن ماتریس طرح راهبردی به درح زیر است:

بیان می
این ماتریس طرح افتراق یافته
کند که استراتژی توسعه تجارت الکترننیکی باید بعد از سازماندهی ابزارهای سفاردی ن
اص انجام گیرد .سرنیس های سفاردی ن دخصی سازی می تواند بر کارامدی ن سهولت
کار یک نبسایت تاثیر بگذارد .امنیت فرایند پردا ت ن ابزارهای مقابله ای می تواند استقالل
را بهمراه دادته بادد.
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دکل  .191تجزیه ی سط  :2راهبرد توسعه نبسایت
هدف  :1تحویل کاالی ریداری دده
راهبرد  :1سیستم تحویل کاال
سیستم توزیع کاال تمام فعالیت هایی که با تحویل کاال به مکان مورد نظر به ریدار مرتبط
است .موقعیت سلسله مراتبی آن در دکل  191نشان داده دده است .تجزیه سیستم تحویل
کاال به دکل زیر است:
هدف  :11تحویل کاال های دیجیتال ن دمات
هدف  :12تحویل کاالهای غیر دیجیتال
راهبرد  :11تحویل از طریق اینترنت
راهبرد  :12دبکه توزیع فیزیکی

دکل  191تجزیه ی سط  :2سیستم تحویل کاال
ماتریس طرح استراتژیک برای این سط به دکل زیر است:

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

ماتریس طرح در این سط جفت نشده است .بنابراین تحویل کاالهای دیجیتال ن
غیردیجیتال می تواند با دن سیستم مستقل تشخیص داده دود .تحویل کاالهای دیجیتال
نیازمند سیستم تحویل آنالین است درحالی که تحویل کاالهای فیزیکی نیازمند یک
سیستم دبکه توزیع فیزیکی است.
هدف :1فراهم واهد آمد بعد از سرنیس فرنش
راهبرد :1حمایت مشتری
در محیط جدید تجارت ،فرنش ن بازاریابی ن سرنیس های حمایتی مشتریان باید بطوری با
هم مرتبط دوند که هز کدام به نیازهای مشتری پاسخ سریع بدهند .تکولوژی های مقابله
ای بر رنی سرعتی که در آن رده فرندان به سواالت ن نیازهای مشتریان پاسخ می دهند
تاثیر واهد گذادت .اهداف ن استراتژی های یک سازمان حمایتی از مشتریان به درح زیر
است:
هدف :11ایجاد حمایت از مشتری دز تمام مراحل ارتباط
هدف  :12فراهم آنردن پاسخ سریع به مشتریان
راهبرد :11سرنیس یکپارچه
راهبرد :12مدیریت ارتباط
طرح
ماتریس
استراتژیک برای این
سط به درح زیر
است:
سازماندهی حمایت از مشتریان طرحی افتراق یافته را ارائه می دهد .حمایت از مشتریان در
تمامی مراحل ارتباط می تواند بعد از مهیا ددن سیستم پاسخ ن ارتباط که به نسیله ی
مدیریت ارتباط ایجاد می دود دکل گیرد .این بدان معناست که حمایت درکت ها از
مشتریان باید با توسعه ی سیستم مرکزی مشتریان ن ابزارهای مدیریتی آغاز دود .بعد از
آن ،حمایت مشتریان می تواند برای مشتریان در تمام سطوح ن با یک سیستم یکپارچه
فراهم آید.
دکل  .391تجزیه در سط  :2حمایت از مشتریان
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.3,3,5تجزیهیسطح 3

در این مرحله از فرایند توسعه ی راهبردی ،اهداف سط میانی از پیش تعیین دده ن
استراتژی ها دامل راهبردهای تبلیغاتی ن قیمت گذاری ،دمات فرنش آن الین ،طراحی
فرندگاه های اینترنتی ،طراحی نبسایت های القانه ن سفاردی سازی است .که این
راهبردها برای دست یابی به اهداف میان مدت یمیانی) ناستراتژی های نابسته تجزیه می
دوند.
هدف :11اجرای تبلیغات موثر
راهبرد :11راهبردهای تبلیغاتی
بر الف رسانه های گرنهی بازاریابی ،ارزش اینترنت باعث دده است تا درکت ها را قادر
سازد تا بازار هدف را دناسایی کرده ن یک رابطه ی فرد به فرد با مشتری در بخش های
مختل ایجاد دود .پیام های تبلیغاتی ن بنر های آن الین ،کانالی را فراهم سا ته که
درکت ها می توانند با مشتریان بالقوه ی ود در ارتباط بادند .قابلیت برقرار ی ارتباط با
جوامع مختل مشتریان از دیگر مزیت های تجارت الکترننیک است .موقعیت سلسله مراتبی
زیر که در دکل  391نشان داده دده است تجزیه اهداف ن راهبردهای معین د راین مرحله
است:
هدف  :111جذب نب گردان اینترنتی
هدف  :112ارسال ایمیل به مشتریان
هدف  :111برقراری ارتباط موثر با مشتریان
هدف  :111کشاندن مشتریان قدیمی ن سنتی به بازار تجارت الکترننیک
ن استراتژی های نابسته به درح زیر است:
راهبرد  :111تبلیغاتی بنری
راهبرد  :112تبلیغات از طریق رایانامه
راهبرد  :111انجمن مشتریان
راهبرد  :111رسانه های سنتی ن پست مستقیم
ن ماتریس طرح استراتژیک بر طبق زیر است:
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تنها جفت دده در این سط تاثیر کارامدی ن تعداد مشتریان را در یک تبلیغ از طریق
رایانامه نشان می دهد .ابزارهای تبلیغاتی از طریق رایانامه می توانند بهتر استفاده دوند اگر
انجمن های مشتریان بخوبی دکل گرفته بادد .رنش های سنتی ن تبلیغات از طریق بنر
می تواند سبب ایجاد استقالل نیز گردد.

دکل  .391تجزیه
:1
در سط
های
استراتژی
تبلیغاتی
هدف  :12ارائه ی
قیمت های رقابتی
ن درایط پردا ت
:12
استراتژی
استراتژی قیمت گذاری
اینترنت قابلیت هایی را برای قیمت گذاری ن انعطاف در قیمت ارائه کرده است .درکت ها
براحتی می توانند اطالعاتی از مشتریانشان در صوص رفتارهای رید ن حساسیت های
قیمت بدست آنرند ن آنها قیمت ها ن پیشنهاداتشان را براین اسار تنظیم می کنند .اهداف
قیمت گذاری ن استراتژی های مربوطه در دکل  391به این ترتیب بیان دده است:
هدف  :121ارائه ی رنش های مختل پردا ت به مشتریان ،مثال پردا ت در محل پس از
تحویل کاال
هدف  :122ارائه ی پیشنهادات قیمتی ن یا رنش های پردا ت مختل برای افرادی که
برای بار دنم مراجعه می کنند.
هدف  :121ارائه ی تخفیفات نیژه ن برنامه های رید اص
استراتژی  :121حق انتخابات پردا ت
استراتژی  :122قیمت گذاری نیژه دده
استراتژی  :121جوایز
ماتریس طرح استراتژیک به دکل زیر است:
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این طرح هم دارای ماتریس افتراق یافته است .حق انتخاب پردا ت که قرار است به
مشتریان ارائه گردند باید بعد از توسعه ی سیاست قیمت گذاری نیژه ،تخفی ن دیگر برنامه
های جایزه ای تنظیم دود.
هدف  :21دادتن نبسایت از لحاظ سا تار منطقی ن راحت
استراتژی  :21طرح فرندگاه های اینترنتی
توانایی طراحی ن لق جریانات منطقی برای دست یابی به اطالعات ن انتقاالت آن الین
یکی از مهم ترین عوامل جدی برای بکار بردن تجارت الکترننیکی است .تکنولوژی
ودبخود بودن رنند های تجاری را قادر می سازد ن باعث لق جدید ترین گزینه ها می
دود .قبل از آنالین ددن ،درکت ها مجبورند در ابتدا رنندهای تجاری ود را مشخص
کرده ن طوط ارتباطی بین آنها را بیابند .دکل  ..91نشان دهنده ی موقعیت کنونی فرایند
تجزیه است.
اهداف ن استراتژی های مربوطه در ذیل بیان دده است:
هدف  :211سازماندهی محصوالت براسار عالیق مشتریان ن نمونه ی محصوالت
هدف  :212فراهم آنردن نبسایت هایی که سریع باال می آیند
هدف  :211ایجاد نتایو جستجوی سریع ن دقیق
هدف  :211ایجاد دانش رفع مشکالت
استراتژی  :211تقسیم بندی بازار ن محصول
استراتژی  :212اندازه محتوی صفحه اینترنتی
استراتژی  :211عملکرد جستجو
استراتژی  :211دستورالعمل ها ن امکانات کمک رسانی
ماتریس طرح استراتژیک برای این سط به درح زیر است:
تجزیه در این سط یک سیستم جفت نشده را نشان می دهد .براسار اصل استقالل چهار
عملکرد برای این سط می تواند به صورت مستقل ایجاد دود .همچنین ،استراتژی ها در
این سط می تواند برای رسیدن به اهداف مربوطه بدنن تاثیر گذاری رنی دیگران بکار
گرفته دوند.
هدف  :22ایجاد رید ن فرنش نیژه دده دائم برای مشتریان
راهبرد  :22ا تصاصی سازی
قابلیت بدست آنردن عالیق مشتریان ن رفتار های رید آنان سبب ارائه ی سرنیس های
نیژه دده است .این اکثرا برای ایجاد توصیه هایی است برای هر دخص ریدار ن ایجاد
نظرات کاردناسانه در مورد محصوالت نابسته.
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موقعیت سلسله مراتبی کنونی در دکل  1191نشان داده دده که ماتریس طرح ،اهداف ن
راهبرده به دکل زیر بیان دده است:
هدف  :221ایجاد توصیه های محصول ن یا سرنیس برای هر دخص مشتری
هدف  :222لق نظرات کاردناسانه در مورد محصوالت اص
راهبرد  :221دناسایی عالیق ن رفتارهای رید مشتریان
راهبرد  :222نگرش های کاردناسانه
نگرش های کاردناسان که برای ایجاد اطالعاتی در مورد محصول اص برای یک مشتری
استفاده می دود می تواند برای هر مشتری مورد استفاده قرارگیرد .به منظور ارائه ی
سرنیس های دخصی دده ن توصیه هایی برای مشتریان ،یک سیستم باید نظرات
کاردناسان را در مورد یک محصول اص بیابد .سپس ،یک سیستم باید ردیابی منافع
مشتریان ن رفتار های رید آنها را انجام دهد .جفت ددگی در این ماتریس طرح افتراق
یافته ی استراتژیک به دکل زیر توضی داده می دود.

دکل  .1191تجزیه سط  :1سفاردی سازی
هدف  :21ایجاد یک سیستم ایمن برای پردا ت
راهبرد :21سیستم پردا ت آنالین
برای رسیدن به امنیت نبسایت ها ،اطالعات ن سیستم های پشت آن یکی از عوامل مهم
برای برنامه ریزی ،طراحی ن کنترل سازمان دهی های تجارت الکترننیک می بادد .دنره ی
رید ن رنند پردا ت عواملی تاثیر گذار بر رضایت نهایی مشتریان از استفاد ه از نبسایت
می بادند.
تجزیه در این سط یدکل  )1191این گونه بیان می کند که:
هدف  :211گرفتن اطالعات دخصی مناسب از مشتریان
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هدف  :212لق رنند ایمن پردا ت
راهبرد  :211دناسایی مشتریان
راهبرد  :212رنند پردا ت
ن ماتریس طرح استراتژیک نیز بدین درح است
این یک سیستم افتراق یافته است زیرا نیژگی های امنیتی یک سیستم باید قبل از رنند
دناسایی مشتریان توسعه یابد .لق یک سیستم پردا ت ایمن ممکن است بر رنند
دناسایی مشتریان تاثیر بگذارد.
هدف  :21ایجاد یک نبسایت جذاب
راهبرد  :21طراحی یک نبسایت القانه
فرندگاه اینترنتی یک درکت باید نیژگی های اصی را از محصوالت ن سرنیس هایی که
ارائه می دهند در طراحی نبسیاتش به نمایش بگذارد .حس استفاده از یک محصول اگرچه
که مشتریان نمی توانند آن محصول را لمس کنند یا بطور ناقعی استفاده کنند ،باید به
نحوی ان محصول در نبسایت طراحی دود که مشتری را برای رید آن الین ترغیب سازد.
از بر ی ابزارهای متقابل ممکن است برای نگهدادتن مشتری در نبسایت ن افزایش میزان
تاثیرگذاری آنان استفاده دود.
اهداف ن راهبردهای مربوط در این سط یدکل  )1291به درح زیر است:
هدف  :211دادن احسار معادل برای استفاده از محصول به مشتریان
هدف  :212نادار سا تن مشتریان به ماندن ن مشارکت در نبسایت
راهبرد  :211طراحی القانه
راهبرد  :212ابزارهای مقابله ای یتقابلی)
ماتریس طرح استراتژیک بشرح زیر است:
القیت یک نبسایت که به منظور ایجاد حس مشابه برای مشتری از استفاده از یک
محصول طراحی دده است می تواند مستقل در نظر گرفته دود .همچنین ماتریس طرح
جفت نشده به این دکل می بادد.
.4,3,5تجزیهسطح 4
هدف  :111جذب نب گردان به نبسایت
راهبرد  :111تبلیغات بنری
چندین نوع بنز نجود دارد ،هم چون بنرهای ایستاده ،متحرک ن مقابله ای که دامل
پیشنهاد انجام یک بازی ن یا پرسیدن یک سوال می دود .بنرها باید قابلیت بیدارکردن
حس کنجکانی را دادته بادند ن در حدامکان از متن کمتر استفاده کنند .اهداف ن
استراتژی های نابسته در دکل  1191به درح زیر است:
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هدف  :1111برقراری ارتباط از طریق یک پیام ساده ن تمرکز یافته
هدف  :1112دادن یک دلیل مناسب به نب گرد برای کلیک کردن
راهبرد  :1111محتوی بنر
راهبرد  :1112هدف بنر ن میزان جذابیت آن
ماتریس طرح استراتژیک بشرح زیر است:

این طرح استراتژیک افتراق یافته بیان می کند که ترتیب استراتژی ها باید برای جلب نظر
نب گردان در نب مورد استفاده قرار گیرند .بعنوان انلین قدم ،اهداف بنر ها که سبب ایجاد
ن توسعه ی ارتباطات از طریق بنر می دود باید توسعه یابد .محتوی بنر نیز باید طراحی
دود .جفت ددگی در ماتریس طرح این تاثیر را نشان میدهد.
هدف  :112ارسال رایانامه برای مشتریان
راهبرد  :112تبلیغات رایانامه ای
درحالی که تالش برای ایجاد هدف برای افرادی که به میدان می آیند ادامه دارد ،درکت
نیاز به استفاده از قدرتی دارند تا از طریق اینترنت پیام هایی را برای مشتریان بالقوه ی ود
ارسال کنند ،اهداف ن راهبرد های تبلیغات رایانامه ای در دکل  1191نشان داده دده است.
هدف  :1121ایجاد ایمیل های گرنهی مشخص
هدف  :1122ارسال ایمیل های نابسته به محصول یا پیشنهاد پردا ت نیژه
راهبرد  :1121نامه های ایمیلی
راهبرد  :1122ایمیل مستقیم
ماتریس طرح استراتژیک به دکل زیر است:
ماتریس طرح استراتژیک به صورت جفت نشده است ،بنابراین نامه های اینترنتی ن ایمیل
مستقیم می تواند بصورت مستقل سازمان دهی گردد.
هدف  :111برقراری ارتباط کارامد در بین مشتریان
راهبرد :111انجمن های مشتریان
چندین دیوه ی دیگر برای کشاندن مشتریان به نبسایت نجود دارد که آنها را در آن
نبسایت نگه می دارد ،همچون ایجاد مکالمات آنالین ن یا تنظیم ارسال ایمیل های گرنهی.
تشویق مشتریان به درنع مکالمه ن بحث در مورد موضوعات مورد عالقه دان ،ادتراک
گذاری تجاربشان درمورد محصوالت ن ارائه ی پیشنهاداتی در مورد اصالح ن بهبود
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محصوالت از رنش هایی است که می توان به دکل گیری انجمن های مشتریان ن ایجاد
دلیل برای بازدید مجدد از نبسایت کمک کرد.
اهداف ن راهبردهای مرتبط در این سط یدکل :)1191
هدف  :1111تاسیس انجمن های مشتریان
هدف  :1112قادرسا تن مشتریان به ادتراک گذاری تجاربشان در بین همه
راهبرد  :1111انجمن های گفتگو ،ایمیل های گرنهی ن غیره.
راهبرد  :1112گرنه های عالقه
ماتریس طرح استراتژیک به درح زیر است:
به منظور برقراری ارتباط بین مشاهده کنندگان از نبسایت گرنه های مشتریان با عالیق
یکسان باید دکل گرفته دود .براسار سازمان ن تشکل های دکل گرفته برطبق عالیق ن
ایجاد انجمن های گفتگو ن ارسال ایمیل های گرنهی می توان ابزارهایی را دکل داد که
همگی سبب ایجاد تعامالت مفیدی بین مشتریان واهد دد.
جدول.1,5لیستاهداف 
هدف  :1سازماندهی درکت ها از بکارگیری تجارت الکترننیکی B2C
هدف  :1کشاندن مشتریان به نبسایت
هدف  :11ایجاد تبلیغات کارآمد
هدف  :111جذب نب گردان به صفحات نب
هدف  :1111برقراری ارتباط ساده ن ارسال پیامهای متمرکز
هدف  :1112دادن دلیل به نبگردان برای کلیک کردن
هدف  :112ارسال ایمیل به مشتریان
هدف  :1121ایجاد ایمیل های متمرکز ن گرنهی
هدف  :1122ارسال ایمیل های مرتبط با محصوالت ن دمات پردا ت
هدف  :111ایجاد ارتباطات موثر در بین مشتریان
هدف  :1111ایجاد ارتباطات در بین مشتریان
هدف  :1112حمایت از ادتراک کذاری تجارت مشتریان
هدف  :111کشاندن مشتریان سنتی به فرندگاه های اینترنتی
هدف  :12ارائه ی قیمت های رقابتی ن رنش های پردا ت
هدف  :121ارائه ی رنش های مختل پردا ت به مشتریان ،پردا ت در محل
هدف  :122ارائه ی قیمت های نیژه ن یا سرنیس های پردا ت اص به افرادی که دنباره
بازدید می کنند
هدف  :121ارائه ی تخفیفات نیژه ن برنامه های رید
هدف  :11ایجاد تصویر ن برند هویتی
هدف  :2ایجاد رید ایمن ن راحت برای مشتریان
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هدف  :21دادتن نبسایت راحت ن سازمان یافته ی منطقی
هدف  :211سازمان دهی محصوالت براسار عالیق مشتریان ن نوع محصول
هدف  :212ایجاد سایت هایی که زند باال می آیند
هدف  :211ایجاد قابلیت جستجوی سریع ن دقیق
هدف  :211ایجاد دانشی برای حل مشکالت
هدف  :22ایجاد فرنش سفاردی ن دائم برای مشتریان
هدف  :221ارائه ی توصیه هایی برای هر دخص ریدار
هدف  :222ایجاد نظرات کاردناسی درمورد محصول اص
هدف  :21ایجاد رندهای پردا ت ایمن
هدف  :211ا ذ اطالعات مناسب از مشتریان
هدف  :212ایجاد رنش های پردا ت ایمن
هدف  :21ایجاد نبسایت جذاب ن لذت بخش
هدف  :211دادن احسار مناسب برای استفاده از محصول
هدف  :212نادار کردن مشتریان به مشارکت در نبسایت
هدف  :1تحویل محصول ریداری دده
هدف  :11تحویل کاالها ن دمات دیجیتال
هدف  :12تحویل کاالهای غیر دیجیتال
هدف  :1ایجاد دمات پس از فرنش
هدف  :11دادتن دمات پس از فرنش در هر مرحله از ارتباط
هدف  :12ارائه ی پاسخ سریع به مشتریان
جدول.2,5لیستراهبردها 
راهبرد  :1راهبرد درکتهای تجارت الکترننیک
راهبرد  :1راهبردهای رید ن فرنش
راهبرد  :11راهبرد تبلیغات
راهبرد  :111تبلیغات بنری
راهبرد  :1111محتوی بنر
راهبرد  :1112جذابیت ن هدف ارائه ی بنر
راهبرد  :112تبلیغات ایمیلی
راهبرد  :1121نامه های ایمیلی
راهبرد  :1122ایمیل مستقیم
راهبرد  :111انجمن های مشتریان
راهبرد  :1111انجمن های گفتگو ن ایمیل های گرنهی ن ...
راهبرد  :1112گرنه های عالقه
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راهبرد  :111رسانه های سنتی ن ایمیل های مستقیم
راهبرد  :12راهبردهای قیمت گذاری
راهبرد  :121رنش های پردا ت
راهبرد  :122قیمت گذاری سفاردی
راهبرد  :121تخفیفات ن جوایز
راهبرد  :11موقعیت بازار ن برندسازی
راهبرد  :2راهبرد توسعه نبسایت
راهبرد  :21طراحی فرندگاه های اینترنتی
راهبرد  :211تقسیم بندی بازار ن محصول
راهبرد  :212اندازه محتوی صفحه ی نب
راهبرد  :211عملکرد جستجو
راهبرد  :211امکانات کمک ن دستورالعمل
راهبرد  :22سفاردی سازی
راهبرد  :221دریافت عالیق مشتریان ن رفتارهای رید
راهبرد  :222نظران کاردناسانه
راهبرد  :21سیستم پردا ت آنالین
راهبرد  :211دناسایی مشتری
راهبرد  :212رنند پردا ت
راهبرد  :21طراحی نبسایت القانه
راهبرد  :211طراحی الق
راهبرد  :212ابزارهای مقابله ای
راهبرد  :1سیستم تحویل کاال
راهبرد  :11تحویل از طریق اینترنت
راهبرد  :12دبکه توزیع فیزیکی محصول
راهبرد  :1حمایت از مشتری
راهبرد  :11سرنیس یکپارچه
راهبرد  :12مدیریت ارتباط
.6نتیجهگیری 
این تحقیق کاربرد طراحی براسار بدیهیات را در حوزه ی تشکیل استراتژی ارائه می دهد.
بعد از معرفی اصول طراحی آکسیوماتیک ،اصول استراتژیک برای تجارت ارائه ن توضی داده
می دود .براسار اصول طراحی آکسیوماتیک که یک رنش سا تاریافته برای اطمینان
بخشی به تمامی جنبه های حیاتی از یک طرح است به دکل بسیار ساده ای بیان دده
است .همچنین این دیوه ی جدید توسعه استراتژی ها ن فرمول های تجارت الکترننیک ،با
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تجزیه ی اهداف ن راهبردها تحقق می یابد .این مدل به درح زیر مورد استفاده قرار می
گیرد:
 دکلگیری استراتژی یک تجارت اینترنتی صرف-

سازمان دهی کاربردهای تجارت الکترننیک یک درکت که با هدف لق فرندگاه
های اینترنتی ن رده فرندی اینترنتی صورت می پذیرد تا فرندگاه های رده
فرندی موجود ن ابزارهای رید ن فرنش قدیمی را با دمات رید اینترنتی
ترکیب گردد.

-

تحلیل طرح های موحود ن استراتژی های موجود تجارت الکترننیکی برای یافتن ن
دناسایی اهداف بدنن دادتن اهداف مربوطه .با ایجاد سلسله مراتب در حوزه ی
طراحی با استفاده از اهداف موجود ن استراتژی های موجود می توانیم در یابیم که
آیا اهداف طرح مناسب است یا نه ن یا اینکه ایا اهداف های کوچک دیگری نیاز به
تصویب دارد یا نه.

طراحی سازمان دهی یافته ن رنش های تجزیه اطمینان می دهد که تصمیمات گرفته دده
در یک طراحی تبعات مناسبی دارد یا نه .همچنین اطمینان می بخشد که سوال "چه کار
باید انجام دهیم؟" قبل از "چگونه؟" پاسخ داده دده است ن سوال "چگونه؟" قبل از "چه
منابعی نیاز است؟" پاسخ داده دده است .این مفهوم طراحان را از طراحی همه ی نمونه
های سیستم ن یا فرایند بدنن دادتن درک صحی از نیازها منع می سازد.
تجزیه ی راهبردهای تجارت الکترننیک نگردی فراهم می انرد که کاربرد طراحی براسار
بدیهیات براسار طراحی سازمانی ن تشکیل استراتژی قرار دارد.
ضمایم :
راهبردهای کاهش یکپارچه سازی (جفت کردن) در طول فرآیند طراحی راهبرد
تجارتالکترونیک 
این ضمیمه راهبردهای کاهش یکپارچه سازی در طول فرآیند طراحی راهبرد تجارت
الکترننیک را توضی می دهد .در طول فرایند طراحی ،طراحان می توانند ارتباط بین
اهداف ن استراتژی های نابسته را ارزیابی کنند ن همچنین گریزی به دیگر اهداف بزنند.
براسار اصل استقالل طراحی آکسیوماتیک ،ماتریس های طرح جفت دده باعث ناکارامدی
سیستم می دوند .بمنظور ایجاد استراتژی نهایی ،طراح باید جفت ددن را مجدد بررسی
نموده ن تالش کند تا طرح را از طریق توسعه ی استراتژی های مناسب افتراق دهد ن برای
رسیدن به اهداف تالش کند.
نرم افزار طراحی براسار بدیهیات نرم افزاری به نام آکالرن را توسعه داده که رنند توسعه
طرح را دقیق تر می کند .آکالرن برای طراحی آکسیوماتیک به طراحان اجازه می دهد تا
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تصمیمات اتخاذ دده در هر مرحله را ارزیابی کرده ن رابطه ی بین اهداف ن استراتژی ها را
بررسی نمایند .همچنین سبب رفع مشکالت طراحی نیز می دود.
الف:1کاهشجفتشدن(یکپارچهسازی)درسطح :2
در تجزیه سط  ،1با اهداف ن استراتژی های زیر را داریم:
هدف  :1کشاندن مشتری به نبسایت
هدف  :2فراهم آنردن رید آنالین ساده ن ایمن برای مشتریان
هدف  :1تحویل کاالهای ریداری دده
هدف  :1دادتن دمات پس از فرنش
راهبرد  :1راهبرد تجارت
راهبرد  :2راهبرد توسعه نبسایت
راهبرد  :1سیستم تحویل کاال
راهبرد  :1حمایت از مشتری
در طول تجزیه ی انلیه راهبرد تجارت ،اهداف ن راهبرد های زیر معین می دوند:
هدف  :11انجام تبلیغات کارامد
هدف  :12راهبرد قیمت گذاری
هدف  :11ایجاد ارتباط کارآمد بین مشتریان
هدف  :11ایجاد تصویر ن برند هویتی
راهبرد  :11راهبرد تبلیغات
راهبرد  :12راهبرد قیمت گذاری
راهبرد  :11انجمن های مشتریان
راهبرد  :11موقعیت بازار ن برند سازی
این یک سیستم جفت دده است .براسار اصل استقالل ،اهداف  2ن  1نمی توانند بدنن
تاثیرگذاری بر دیگران تحقق یابند .ارتباط بین همه اهداف ن راهبردها باید دنباره مورد
تحلیل ناقع دوند ن طراحی موجود باید تغییر کند.

پس از ارزیابی بازار ن سطوح تبلیغات بهبودی در طراحی حاصل می دود تا فرایند جفت
ددن ی )couplingرا کاهش دهد .اهداف ن استراتژی های جدید به این دکل بیان می
دوند:
هدف  :11اجرای تبلیغات موثر
هدف  :12ارائه قیمت های رقابتی ن رنش های پردا ت
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هدف  :11ایجاد تصویر ن برند هویتی
راهبرد  :11راهبرد تبلیغاتی
راهبرد  :12راهبرد قیمت گذاری
راهبرد  :11موقعیت بازار ن برندسازی

ن تجزیه ی راهبردهای تبلیغاتی به دکل زیر تشخیص داده می دوند:
هدف  :121جلب نظر نب گردان به نب سایت
هدف  :122ارسال ایمیل به مشتریان
هدف  :121ایجاد راه های ارتباطی بین مشتریان
هدف  :121کشاندن مشتریان سنتی به فرندگاه های اینترنتی
راهبرد  :121تبلیغات بنری
راهبرد  :122تبلیغات ایمیلی
راهبرد  :121انجمن های مشتریان
راهبرد  :121رنش های سنتی ن ارسال ایمیل مستقیم
ن ماتریس طرح استراتژیک به درح زیر است:

بعد از بهبود ،ما طرحی استراتژیک از نوع افتراق یافته واهیم دادت در هر دن سط .
همچنین استقالل اهداف مربوطه می تواند تضمین دود اگر دیوه ها به دکل درستی اجرا
دوند.
الف:2کاهشجفتشدگیبی سطوح1و 2
براسار اصول طراحی آکسیوماتیک ،طراحان باید هر تصمیمی که در هر سط گرفته می
دود را ارزیابی کنند ن رنابط بین اهداف ن راهبردها را دناسایی نمایند .در طول این رنند
طراحی ،رابطه ی بین اهداف ن راهبردها در سطوح مختل باید ارزیابی دود زیرا ممکن
است جفت هایی بادد که به سا تار کل سیستم تاثیر بگذارد .ازآنجایی که ماتریس طرح
کل سیستم یک ماتریس بزرگ است تشخیص نوع جفت ددگی ممکن نیست .نرم افزار
آکالرن که از نرم افزار طراحی بر اسار بدیهیات حاصل دده است برای طراحان اطالعاتی
درمورد کل سیستم فراهم می کند.
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در طول فرایند توسعه ی راهبردهای استراتژیک تجارت الکترننیکی درکت ها جفت ددن
احتمالی بین اهداف مختل باید بررسی دود .به منظور کاهش آنها ،تمامی اهداف نابسته ن
استراتژی ها باید مجددا ارزیابی دوند تا طراحی بهتر حاصل اید .مورد زیر نشان دهنده ی
کاهش جفت ددگی در سط  1ن  2است.
در طراحی انلیه  ،تجزیه ی سط  1دامل اهداف ن راهبردهای زیر بود:
هدف  :1کشاندن مشتری به نبسایت
هدف  :2ایجاد رید آنالین ساده ن ایمن برای مشتریان
هدف  :1تحویل محصول ریداری دده
راهبرد :1راهبرد بازاریابی ن تجارت
راهبرد :2راهبرد گسترش ن توسعه نبسایت
راهبرد :1سیستم تحویل کاال

ن ماتریس طرح استراتژیک به درح زیر است:

هدف  :11اجرای تبلیغات موثر
هدف  :12ارائه ی قیمت های رقابتی ن رنش های پردا ت
هدف  :11ارائه ی دمات پس از فرنش
هدف  :11ایجاد تصویر ن برند هویتی
راهبرد  :11راهبرد تبلیغاتی
راهبرد  :12راهبرد قیمت گذاری
راهبرد  :11حمایت مشتری
راهبرد  :11موقعیت بازار ن برندسازی
ماتریس طرح استراتژیک به درح
زیر است:
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ماتریس طرح در سطوح  1ن  2جفت دده نیستند .همچنین راهبرد  11به طور مستقیم با
هدف  1در ارتباط است ن سبب جفت ددن در سط  1ن  2می دود .همچنین سیستم
کلی احتماال چندین جفت ددکی واهد دادت که سبب برنز مشکالت مدیریتی ن سازمان
دهی می دود.
بعد از اصالح ،ما اهداف ن استراتژی های زیر را در سط استراتژیک تجزیه  1واهیم
دادت:
هدف  :1کشاندن مشتری به نبسایت
هدف :2ایجاد رید آنالین ایمن ن راحت برا ی مشتری
هدف :1تحویل کاالی ریداری دده
هدف  :1ارائه ی دمات پس از فرنش
راهبرد  :1راهبرد تجارت ن بازار
راهبرد  :2استراتژی توسعه نبسایت

راهبرد :1سیستم تحویل محصول
راهبرد  :1حمایت از مشتری
این اهداف ن استراتژی ها ماتریس طرح را در این سط به این دکل بیان می کنند:
این طرح اصالح دده برای درکت های دارای تجارت الکترننیک ،بهتر از طراحی های انلیه
براسار طراحی آکسیوماتیک عمل می کند زیرا جفت دده ها در این سیستم کاهش یافته
اند .کارامدی استراتژی تجارت الکترننیک با دست یابی به استقالل اهداف ن راهبردها
تضمین دده ن طرح کنونی دست یابی به رنند مطلوب را ممکن می سازد.
نتیجهگیری 
تجارت الکترننیک به طور چشمگیری در حال تغییر رنش های سنتی انجام کسب ن کار
است ،ن عالنه بر این ،ردد اینترنت در حال ایجاد فرصت های کسب ن کار جدید است.
امرنز بسیاری از محصوالت ،فرآیند ها ن سازمان ها دارای سیستم های پیچیده ای هستند ن
به منظور برآنرده کردن نیازهای اص مشتری طراحی دده اند .تجارت الکترننیک ن
سیاست های مبتنی بر آن نیز با فراز ن فرندها ن چالش های فرانانی همراه بوده است .نرند
فنانری های نوین ن به نیژه گجت ها ن دستگاه های همراه به تحول ن انقالب در مفاهیم
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تجارت الکترننیک منجر دده است .فنانری های رنز نظیر تبلت ها یا رایانه های لوحی در
کنار اسمارت فون ها توانسته است تجارت الکترننیک را به تجارت همراه ن کسب ن کار
موبایل بدل نماید .در کنار فنانری های مبتنی بر سخت افزار با دیوه ها ن رنش های نوین
نرم افزاری در حوزه رایانش ن محاسبات رایانه ای به نام رایانش ابری یا پردازش ابری مواجه
هستیم .پردازش ابری یا رایانش ابری به عنوان یک فنانری کلیدی در ترکیب با تبلت ها
می توانند به ایجاد مدل های سازمانی نوین ن منطبق با کشش فنانری رنز منجر دوند.
حمایت از توسعه فنانری یکی از مهمترین نظای ن دغدغههای دنلتهاست .که در صوص
رایانش ابری داید دنلتها باید این نقش را ایفا کنند .طراحی آکسیوماتیک یمبتنی بر اصل
بدیهیات) نظریه طراحی ای است که مبتنی بر اصول علمی می بادد ،این نظریه از طریق
فرایند نقشه برداری انلیه ی نیازهای مشتری ن عملکردهای ضرنری ،راهنمای طراحان
است همچنین پس از نقشه برداری این درایط را به پارامترهای طراحی تبدیل کرده ،ن
سپس در نهایت با دکل دهی فرآیندهایی مشخص به ارائه پارامترهای طراحی می پردازد.
هنگامی که استراتژی های ایجاد دده از اهداف سط باال به منطقه اصی از عالقه می
رسد ،با طراحی آکسیوماتیک یمبتنی بر اصل بدیهیات) بهینه سازی فرآیند پیاده سازی
بسیار آسان واهد بود .طراحی آکسیوماتیک نیز می تواند به عنوان یک نظریه تعری دود
که برای طراحان معیارهای اندازه گیری را برای تمام مسیر طراحی فراهم می سازد.
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