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NEIRONIX Derecelendirme Metodolojisi

1.1   Derecelendirmenin pratik kullanımı
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“Derecelendirme” kavramı; aynı tip objelerin şe�af ve erişilebilir bir metodoloji kullanımı ile yapılan tek bir 
algoritma kapsamında birleştirilmiş, karşılaştırılabilir değer ölçeklerine göre yapılan kapsamlı değerlendirme 
anlamına gelir. Derecelendirme; belirli bir konuya ilişkin benzer konuların rekabeti çerçevesinde ya aynı 
başlangıç koşullarında ya da birleştirilmiş değerlendirme tekniği kullanarak belirli bir zaman periyodu 
içerisinde önyargısız bir şekilde faydaların ve zararların değerlendirilmesine imkan tanır. 

NEIRONIX projesi; 75 anahtar risk göstergesini kullanarak kapsamlı bir yaklaşım uygular. Bu yaklaşım bir ICO 
projesinin yatırım cazibesine dair objektif bir resim çizilmesini mümkün kılar ve potansiyel yatırımcılara 
güncel ve ilerideki anahtar stratejik göstergelere ilişkin önyargısız bilgiler sağlar.

Derecelendirme; yatırımcıları ve proje paydaşları ile şe�af ve adil bir etkileşim modeli gibi belirli 
yükümlülükleri altında olan ICO projesi ekibi ve blokzincir girişimi hakkındaki genel değerlendirmeler hem 
sahte proje ihtimallerini ve ICO projesi ekibinin yanlışlarını minimuma düşürme gibi derecelendirme konuları 
üzerinde önemli bir etki oluşturur. 

İletişimsel bir işleve sahip olmanın yanı sıra derecelendirme daha ucuz yatırımı çekmek için de bir araçtır. Dış 
pozisyonları tutan projelerin arasında yatırım kaynakları maliyetlerindeki farkları gösteren resmi istatistikler 

Resmi istatistikler; dış kaynakları tutan projeler ile derecelendirme listelerinde en üstlerde yer alanlar arasında, 
yatırım kaynakları maliyetlerindeki farkın %20'den daha az olmadığını göstermekte.

ICO derecelendirme süreci, derecelendirme konusunun veya gruplarının tipik hayati parametrelerinin 
toplamsal bir değerlendirmesine dayanır. Neironix derecelendirmesinin arkasındaki ana prensip, uzman 
görüşlerinin paylarının azaltılması ve algoritmik, metodolojik elementlerin derecelendirmedeki rollerinin 
artırılmasıdır.  

Derecelendirmede pozisyon; hem beklenen ve gerçekleşen sonuçlar arasındaki göreceli yakınsama olarak 
hem de modelin açıklayıcı faktörlerinin değerlendirmesindeki minimal korelasyonu olarak tanımlanır. 
Yakınsama altında, derecelendirme konusunun gerçekleşen �nansal sonucu ile beklenen sonuçlar 
listesindeki pozisyonu arasındaki ilişkiyi anlarız. Yüksek not almış bir ICO projesi ve onun devamındaki 
varsayılanı ziyadesiyle düşük yakınsama ve notun yüksek düzeyde güvenilmezliği anlamına gelebilir.

NEIRONIX derecelendirme belirleme metodu, birinin birçok ICO projesi göstergesini analiz etmesine ve 
yatırım istikrarını, güvenirliğini ve mali durumunu etkileyen bir grup ana faktörü tanımlamasına olanak verir. 
Derecelendirmenin amaçları arasında ayrıca; bu koşulların istikrarı ve bunların diğer önemli parametrelerle 
korelasyonlarını değerlendirme de yer alır.

Derecelendirme belirleme sürecinin gerçekleşen sonucunun göstermek için Neironix projesi aerodinamik 
ölçekler kullanır. Bu ölçeklerin ana amacı; toplanan veri dizinlerini potansiyel yatırımcılara uzun vadeli yatırım 
stratejisi geliştirmede ve blokzincir projeleri ile muhtemel partnerlik kararı almalarında rehber olacak tek ve 
kompakt bir derecelendirme sistemine dönüştürmektir. çevrilmesidir. Bu sistem ayrıca ICO’nun mevcut 
koşullarını da göstermek için bir formdur. Neironix projesi; 0 - 100 arasında yatırımın güvenirliğine göre puan 
veren tek birleştirilmiş bir derecelendirme ölçeği kullanır. 



1.2   ICO projelerinin güvenirliğini değerlendirme için metodoloji

Kullanılan terminoloji:
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NEIRONIX; kitlesel fonlama projelerinin, ICO’ların ve blokzincir girişimlerinin yatırım risklerini belirlemek için 
eşsiz metotlar kullanan dünyanın ilk uluslararası bağımsız derecelendirme ajansıdır. Projenin ana konsepti; 
tamamlanmış ve güncellenmiş uluslararası risk yönetim standartlarına ve mantıksal-matematiksel metotlar, 
matriks skorlama, simülasyon modelleme algoritmaları kullanan eğitilebilir sinirsel ağların temeli üzerine inşa 
edilmiş dijital ekonomiye dayanır. Bu konsept; negatif yatırım faktörlerinin, erken aşamalardaki yatırım 
stratejilerinden sapmaların göz önüne çıkarılmasını ve belirsizlik etkileri ile �nansal risklerin tespit edilmesini 
mümkün kılar.

Bu metodolojide kullanılan tanımlar ve terminolojiler uluslararası herkese açık dökümanlara ve aşağıdaki 
uluslararası genel kabul görmüş kanunlara dayanır;

Uluslararası Standard ISO 31000-2018 (Е) – Risk Yönetim Rehberi; 

IEC Uluslararası Elektroteknik Terimler Listesi; 

ISO/IEC Direkti�eri Bölüm 1, 2 (see www.iso.org/directives); 

ISO 21500:2012 – Proje Yönetim Rehberi (IDT); 

GOST R ISO 11231-2013 – Risk Yönetimi. 

Olasılıksal Risk Değerlendirmesinin uzay sistemlerinde örneklendirilmesi

GOST R IEC 62502-2014 – Risk Yönetimi. Event Ağaç Analizi

Genel kabul görmüş terimler ve tanımlar (ru.Wikipedia.org, edumarket.ru/glossary, vb.)

Skor notu – çeşitli iş amaçları için ana objelerin parametrelerinin belirli sayı puanları ile hesaplanması veya 
ödüllendirilmesi yöntemi ile yapılan hızlı analiz için bir sistem. Skorlama terimi İngilizcedeki skor yapma, puan 
kazanma (oyunlarda vb) kelimesinden türemiştir.

Risk – hede�er üzerindeki belirsizlik etkisi

Risk yönetimi – hesaba katılan riskler ile organizasyon üzerindeki kontrolün koordinasyon aktiviteleri

Risk kaynağı – diğer elementlerden ayrı olarak veya onlarla kombine olarak riskin meydana gelmesine neden 
olan element

Olay – belirli durumlarında sayısındaki değişim veya oluş

Sonuç – amaçlar üzerinde etkisi olan olayın sonucu

Olabilirlik – numerik olarak bazı olayların oluşunu yansıtan ölçüm

Risk değerlendirmesi – risk tanımlama, analiz etme ve değerlendirmenin tam süreci



1.3   NEIRONIX amacı

1.4   NEIRONIX kriterleri
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Risk analizi – belirsizliklerin, risk kaynaklarının, sonuçların, olabilirliklerin, olayların, senaryoların, kontrol 
araçlarının ve onların verimliliklerinin detaylı bir şekilde düşünülmesi

Risk faktörü – hede�er üzerinde etkisi olan belirli durumlarda değişim veya oluş

Ana risk göstergesi (KRI) – gelecekte riske maruz kalma ihtimalinin rakamsal göstergesi

NEIRONIX projesinin risk stratejisinin ana amacı; tüm kriptopara piyasası oyuncuları için yatırım hede�erinin 
olabilirliğini artırma ve yatırım geri dönüş katsayısını yükseltmektir.

Bu hede�eri başarmak için NEIRONIX projesi; uluslararası metodolojileri, blokzincir piyasasına tamamen 
adapte edilmiş risk yönetim pratiklerini, yatırım cazibesi değerlendirmesinin skorlama algoritmasını ve tüm 
mevcut kaynaklardan toplanan istatistiki verileri kullanır. Kullanılan metotlar; kriptopara yatırımcılarının 
birçok belirsizlik faktörünün etkisini yatırım hede�eri çerçevesinde kontrol etmesini sağlar.

NEIRONIX işinde; eğitilebilir sinirsel ağlar temelinde analitik derecelendirme ve değerlendirme yöntemleri 
için skorlama modellerinin toplamı kullanır. NEIRONIX sisteminin ana çalışma kriterleri arasında şunlar yer alır:

Objekti�ik – NEIRONIX; otomatik modda çalışan, minimum operator (uzmanlar, servis mimarları, paydaşlar) 
katkısı olan önyargısız bir sistemdir;

Operasyonel verimlilik – NEIRONIX; kullanıcılarına ana proje parametre değerlerini  saniyeler içerisinde 
verecek şekilde çok büyük veri dizinlerini ve milyonlarca faktörü analiz etme ve işleme kapasitesine sahiptir;

Entegrasyon – İşlevsellik açısından NEIRONIX; herhangi bir organizasyonun (devlet, ticari, �nansal, �nansal 
olmayan kuruluşlar, fon, inovasyon yapıları vb) yönetim pratiklerinin dahili bir parçası olabilecek açık bir 
sistemdir; 

Çok faktörlü analiz – NEIRONIX; verimlilik için blokzincir piyasası alanındaki ve bireysel sektörlerdeki makro 
ekonomik verilerin değerlendirmesini hesaba katarak bir ICO projesini analiz etme kapasitesine sahiptir;

Dinamikler – NEIRONIX; ICO girişimlerinin, kriptopara borsalarının, blokzincir piyasalarının ana 
parametrelerinin analizini ve değerlendirmesini bunların sürekli değişime maruz kaldığını göz önünde 
tutarak gerçekleştirir. Bu şekilde senaryolar oluşturma yoluyla ana süreçlerin tahmini içi istatistiki bir veri 
tabanı doğal olarak oluşturulur; 

Teknolojik efekti�ik – NEIRONIX, ICO değerlendirmelerinde insan katılımı rolünü minimize eder;

Yapay zeka – NEIRONIX; ICO projeleri ve kriptopara piyasasının durumu hakkında arama, analiz ve dağıtım için 
gelişmiş ürünler kullanır.



yatırım riskleri minimize edilir;

risk tedavisi için tavsiyeler ve araç seti tedariği sağlanır; 

yatırımların tamamen veya kısmen kayıp olunmasın korunulur.

NEIRONIX risk stratejisinin kullanımı sonucunda:

1.5   Ana hedef kitleler
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İnternet kullanıcıları

ICO projelerine yatırım yapan veya yapma niyetindeki bireyler

Kurumsal yatırımcılar (risk sermayeleri, serbest fonlar ve diğer �nansal organizasyonlar)

Finans sektörü dışındaki �rmalar 

ICO projeleri 

Yatırımcı grupları

Derecelendirme ajansları

Bankacılık kurumları

Profesyonel tacirler

Devlet kurumları

Uluslararası kuruluşlar, organizasyonlar ve dernekler

Risklerin tanımlanması ve yönetilmesi için NEIRONIX metodolojisi, halka açık bir teklif değildir. Neironix risk 
değerlendirme hizmetlerinin kullanımı ile tedarik edilen servislere ilişkin yükümlülükler; kullanıcıların 
ihtiyaçlarına ve tara�arın varsaydığı risklerin hacimlerine bağlı olarak metodolojide söylenenlere ilave olarak 
sağlanabilecek yeni gereksinimler ve tavsiyeler altında ayrı programlar, ürünler, anlaşmalar tarafından 
sonuçlandırılır.
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Risk değerlendirme

Risk tespiti

Risk analizi

Risk değerlendirme

Riskler üzerindeki etki

Ya
pa

y 
ze

ka

İz
le

m
e

NEIRONIX operasyon süreci; ICO projeleri hakkında kullanıcılara yüksek kaliteli güncel bilgi sağlamak için risk 
yönetimine ilişkin, blokzincir piyasasının dış durumu bağlamınını tanımlayan hem risk yönetimi ve tedavisini 
hem de ana risk göstergelerinin durumları hakkında yatırımcıyı güncelleyen kurulmuş prosedürlerin ve 
pratiklerini sistematik bir kullanımını tasavvur ediyor.

NEIRONIX operasyon süreci; yatırımcı tarafından karar alma ve kontrol ile ilgili süreçlerin dahili bir parçası 
olabilir. Stratejik, operasyon, programlama veya tasarım düzeyinde kullanılabilir.

Sistem kullanımda olduğundan NEIRONIX süreci; kullanıcıların amaçlarına, hem dış hem iç bağlama uygun 
çeşitli uygulama versiyonları yayınlayabilir. Özellikle sistem; analitik veri merkezi, bilgi ve haber kanalı, 
kriptopara piyasası oyuncuları arasında iletişim kanalı ve ICO projeleri hakkında değerlendirme verileri 
sağlayıcısı olma fonksiyonlarını karşılar.

Blokzincir projelerinin analizi boyunca risk değerlendirme aşamalarının sıralamasına rağmen risk yönetim 
süreci aslında yinelemelidir.



2.1   Risk faktörleri için kriterlerin belirlenmesi

2.2  NEIRONIX kum havuzu 
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Faktör 1

Risk grubu 1 Bağımlı faktörler
Kümülatif etki

(bir takım faktörlerin
birleşik gerçekleşmesi)

Faktörlerin toplanmış
ölçümleri

Faktör 2

Faktör grubu 2

Faktör 1

Faktör 2

Risk Grubu n

Tablo 5. NEIRONIX projesi Risk Ağacı

Risk kriterleri; ICO projelerinin güçlü ve zayıf yanlarını, değerlerini ve kriptopara piyasasının genel durumunu 
yansıtmak zorunda. Bu kriterler mutlaka; girişimlerin yükümlülükleri ve paydaşların görüşleri dikkate alınarak 
belirlenmelidir. 

Risk kriterleri; değerlendirme sürecinin başında belirtilmelidir. Bununla beraber onlar dinamiktir ve sürekli bir 
şekilde yeniden gözden geçirilmesi ve gerekirse düzeltilmesi gerekir.

Risk kriterlerini belirlemek için; şunlar hesaba katılmalıdır:

Sonuçların (hem soyut hem somut) üzerinde etkisi olabilen belirsizliklerin türü ve doğası;

Sonuçların (hem pozitif hem negatif) ve olabilirliklerinin tanımlanması ve ölçümlenmesi 
metodu; 

Zamana ilişkin faktörler; 

Ölçümlerin kullanımında eş zamanlılık;

Rsik düzeylerini tanımlama sırası;

Çoklu risklerin sıralaması ve kombinasyonun kayıt metodu;

Girişimlerin karşılaştırabilir analizini gerçekleştirme amacıyla bir proje havuzu oluşturma 
(NEIRONIX kum havuzu).

Blokzincir girişimlerinin risklerini tanımlamak, karşılaştırmalı analiz ve değerlendirmelerini yapmak amacıyla 
NEIRONIX sistemi; sınırsız sayıda paydaşla kayıtlı ICO projelerinin bir havuzunu oluşturmayı planlıyor. 
NEIRONIX kum havuzu; risk ağacı sistemi birincil istatistiki veritabanını biçimlendirir. Kum havuzu hiyerarşik 
bir sırada yapılır - projeler tabloda skorlarına göre azalan bir sırada gösterilir (en yüksek puanlı proje en üstte 
yer alır).
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Yatırım riskleri Teknolojik riskler

Rekabet riskleri

Yatırım Cazibesi

Yönetim ekibi

Yasal ve mali
riskler

Finansal riskler

Tedarikçiler
ve hizmet

sağlayıcılarla ilgili
riskler

Ortak yatırımcılar
ve partnerle ilgili

riskler

Yatırımın geri dönüşü ve/veya nicel göstergeler üzerinde etkiye sahip olabilecek muhtemel olayların 
bağlamını tanımlamak için NEIRONIX projesi; uluslararası denetim ve danışmanlık �rması McKinsey 
tarafından geliştirilen çok boyutlu analizler prensibini kullanır.

NEIRONIX veri deposu; her ICO projesi sisteminde ana olaylar, değişimler ve süreçler ve hem bunların 
kombinasyonu hem de kriptopara piyasasının geneli hakkındaki bilgilerin birikimi ile genişleyen, birbiri ile 
ilişkili düğümler seti formunda bir yapı olarak tasarlanmıştır. Veri yapılandırması; en tehlikeli ve muhtemel 
olaydan, en önemsiz ve zararsız olaya doğru azalan sırada, her spesi�k olayın zarar düzeyi bazında yatırım 
riskleri ile ilgili olayların ihtimali hakkında kademeleme prensiplerine göre gerçekleştirilir.

Neironix platformunda analitik bilgilerin dağıtımı küme yapısındadır. Alınan bilgi; önemi, yatırım hede�nin 
başarılmasındaki etkisi ve her bir kullanıcının özel ihtiyaçları ve öncelikleri baz alınarak dağıtılır.



Risk Tanımlaması
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IBM Watson’ın yapısı: 

3.1   Teknik küme

Ön bilgi notu:

Risk tanımlamanın amacı; organizasyonun hede�erine ulaşmasına yardımcı olabilecek veya ondan 
alıkoyabilecek riskleri aramak, tespit etmek ve tanımlamaktır. Risk tanımlamak için, uygun ve ilgili bilgileri 
kullanmak çok önemlidir.

NEIRONIX sistemi kriptopara yatırımcılarının hede�ne ulaşması üzerinde etkisi olabilecek belirsizlikleri 
tanımlamak için bir dizi yöntemi kullanır. Bununla birlikte, aşağıdaki faktörler ve bunların karşılıklı ilişkileri de 
hesaba katılmalıdır:

Somut ve soyut risk kaynakları; 

Nedenler ve olaylar; 

Tehditler ve fırsatlar; 

Hassasiyetler ve kapasiteler; 

Kriptopara piyasasındaki değişimler ve dahili durumlar (her ICO projesinin kendi durumları)

Ortaya çıkan risklerin göstergeleri; 

Kriptopara yatırımlarının maliyeti ve doğası;

Yatırımcının fonları üzerinde bunların etkisi ve sonuçları.

Yatırım kararları almak için kullanıcı; risklerin kaynaklarının kendi kontrolü altında olup olmamasına 
bakmaksızın risklerin farkında olmak ve bunları anlamak zorunda. Birçok sonucun muhtemel olduğunun ve 
birçok farklı soyut ve somut sonucun üzerinin çizilemeyeceğinin farkında olunması gerekir. NEIRONIX sistemi 
metodolojisi bu gibi çok boyutlu problemleri çözme ve yatırımcılara mümkün olduğu kadar gerçek bir resim 
ve kabul edilebilir risk bertaraf varyansları sağlama kapasitesine sahiptir.

Teknik kümenin işi; kendi ayrıştırma algoritmamızı, özel yazılım kodlarını, hem sinirsel ağları hem de yenilikçi 
IBM Watson analitik sistemin kapasitesini kullanarak blokzincir siteleri ve ICO toplayıcıları için sürekli bir 
şekilde endeksleme sürecine dayanır. 

IBM Watson — IBM’nin “soru-cevap” tipi ile eğitilebilir sinirsel ağlara dayanan yapay zeka ile donatılmış 
yazılım çözümü.

90 sunucu IBM Р750, her biri dört sekiz çekirdekli IBM POWER7 işlemcileri ile toplamda 15 Tb 
düzeyinde CPU hacminden meydana gelir.

yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 4 TB bilgi ile aynı anda 200 milyon sayfaya erişim.



3.2  Yapı kümesi
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Finansal riskler

Proje riskleri

Ticari riskler

Dolandırıcılık riskleri

vb

Biriktirilen istatistiki verilere
dayanan değerlendirme

Uzman görüşlerine dayanan
değerlendirme

vb.

Tablo 1. NEIRONIX projesi tarafından kullanılan veri deposunun yapı kümesi örneği

Ürün/hizmetle ilgili faktörler Proje ile ilgili faktörler

Dinamik faktörler Statik faktörler

Risk Faktörü

Yol haritasından sağma, yatırım stratejisinin değiştirilmesi, GitHub’daki program kodlarının düzeltilmesi gibi 
proje yapısındaki tüm değişimler Neironix’in sitesinde gerçek zamanlı olarak gösterilecek.

Bir risk faktörünü tespit etmede NEIRONIX sistemi veri deposunu aşağıdaki matrikse göre düzene koyar:

Dinamik risk faktörü – bir kriptopara veya blokzincir yatırımcısı tarafından yapılan yatırımların geri dönüşü 
üzerinde etkisi olan olaylar grubu veya bir olay. Dinamik risk faktörü, belirli bir birimle ölçülen nicel bir 
göstergedir (abone sayısı, beğeni sayısı, dolar vb). 

NEIRONIX skorlama algoritmaları bilgileri toplar ve blokzincir projelerinin ana parametrelerini gerçek zamanlı 
olarak dinamik aktivite endekslerinden elde edilen veriyi yansıtacak şekilde analiz eder:

Açılış sayfasının veya prototipin tra�ği; 

MVP’nin mevcut arama motorları tarafından endekslenmesi;

Medyada ve Web kaynaklarında projeden bahsedilme sıklığı;

Proje abonelerinin sosyal medyadaki aktivitesi;

Sosyal medya toplayıcılarındaki beğeni ve paylaşım sayıları;

Projenin ve kaynak kaldıraç linklerinin ulaşılabilirliği;

vb.

İzleme prosedürünü sadeleştirmek amacıyla mevcut sitelerle - ana blokzincir piyasası oyuncuları ve ICO 
projesi toplayıcıları - ana göstergelerin ve değişimlerin API ile otomatik aktarımı için bir anlaşma yaptık.

Statik risk faktörü – bu riskin varlığı hakkındaki (evet/hayır) mantıklı cevaplar tarafından değerlendirilen 
tanımı ile yatırımların geri dönüşü üzerinde bir etkisi olan olaylar kompleksi veya bir olay.
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Risk faktörünün uzman değerlendirmesi – özel bir formla (anket vb) ifade edilen uzman görüşlerini temel alan 
risk faktörleri için olasılık tanımlaması. NEIRONIX blokzincir sitesi bağımsız uzmanların ve stratejik kriptopara 
piyasası oyuncularının görüşlerini biriktirmek için bir yerdir. Uzman görüşlerini formüle etme interaktif 
formların, ICO’ların esas göstergelerini değerlendiren yatırımcılar ve kriptopara piyasası uzmanları tarafından 
doldurulması ile tamamlanan bir süreçtir. Projenin uzman değerlendirmesi şu süreç baz alınarak yapılır:

Genel bilgilerin nicel ve nitel değerlendirilmesi;

Ürün ve pazar potansiyelinin değerlendirilmesi; 

Tekniki değerlendirme; 

Takımın başarısı ve ünü; 

Yol haritası ve geliştirme stratejisi; 

Pazarlama stratejisi; 

Projenin ekonomisi; 

Yatırım cazibesi; 

Nicel ve nitel risk değerlendirmeleri

Uzman görüşleri için interaktif form bazı zorunlu alanlar içerir - elde edilen sonuçların doğrulamaları ile 
yorumlar. NEIRONIX’in politikası; uzmanların sonucu en az 250 karakterden oluşan genişletilmiş bir yorumla 
doğrulamasını zorunlu kılar.

En az beş bağımsız uzmandan görüş alınması halinde projeye bir uzman skoru atanır. Bağımsız 
değerlendirmelerin toplamı, görüş sayısına bölünerek ortalama alınır ve her bir bölüm için önyargısız 
derecelendirme sonuçları elde edilir ve bunlar tüm kategorilerin kullanıcıları için herkese açık bir şekilde 
NEIRONIX sitesinde yayınlanır.

Risk faktörlerinin istatistiki değerlendirmesi – bir risk faktörü için olasılık belirlemesi (skorlama matriksindeki 
ağırlığı) çoklu kronolojik gözleme ve tekrarlayan olayların ölçümüne dayanan istatistiki verilere göre yapılır.

Risk faktörü ile ilişkili ürün – riskin kaynağı olarak hareket eden geliştirilmekte, test edilmekte veya lansmanı 
yapılmakta olan ürün/hizmetler ile yatırımcının hede� üzerinde bir etkisi olan olay.

Risk faktörü ile ilişkili proje – riskin kaynağı olarak hareket eden proje yönetimiyle ilgili iş süreçlerinin (proje 
ekibi, �nansal durum, pazarlama konsepti vb) üzerinde bir etkisi olan olay.

NEIRONIX sistemi; aşağıdaki sıraya göre akıllı veri işleme ve arama metodunun yardımı ile risk faktörlerini 
belirleme işlemini gerçekleştirir:
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W-Zy ≤P≤tyw(1-w)
n

w(1-w)
n

Sisteme kayıtlı ICO projelerinin analizi; NEIRONIX sisteminin risk ağacı faktörleri 
karakteristiklerini bağdaştırma metodu tarafından analiz edilir;

Risk ağacında olmayan faktörlerin ve karakteristiklerin özdeş kaydı ve tespiti; 

söylenen faktörlerin ölçümü;

Projenin risk faktörlerinin dağıtımı ve onların NEIRONIX kum havuzundaki diğer faktörlerle 
bağdaşımları;

Ana göstergelerin koşulları ve aktivitesi için projenin akıllı izleme testi.

İstatistiki veri elde etmek için NEIRONIX, kısıtlı kapasitesi dolayısıyla kum havuzundaki risk faktörlerinin efektif 
bir şekilde belirlenmesi için bazı matematiksel hesaplama modellerini kullanacak.

Minimum örneklem boyutunu belirlemek için, özellikle genel rolün aralık tahmin formülü kullanılacak:

“P” genel popülasyonda gerekli risk faktörlerinin tahmini payıdır, orjinal istatistik örneklemi boyutu. “w” test 
aralığında değerlendirilen faktörlerin payı. “z”, güvenilirlik düzeyi “y” ye bağlı normal standart dağılım kanunu 
değeri.

Yukarıda belirtilen formülü kullanarak, %95 güvenilirlik düzeyi ile risk faktörlerinin genel pay tahminleri için 
aşağı ve yukarı güven limitlerini bulabiliriz: 0.05 ve 0.09. Faktörlerin payı için en yüksek risk düzeyi ile aşağı 
güven limiti risk değerlendirmenin bakış açısından en iyisi olacaktır, ama minimum örneklem boyutu için de 
en kötüsü olacaktır. Değeri 0.05 varsayalım, bu durumda pay tahmininde %10 göreceli hata payı ile yaklaşık 
2500 projeden oluşan bir örnekleme ihtiyacımız olur. “Negatif” sonuçların payı 0.09 olarak varsayılırsa 1776 
gözlem yeterli olacak. Şayet %5 göreceli hata payı ile genel pay tahmini doğruluğu yakalarsak 9887 gözlem 
(proje) gerekecek.



Faktör ∑q1(j1)** Х

Faktörler Dinamik(din.) Statik (stat.)

Uzman değerlendirmesi
v (j)*

İstatistiki değerlendirme
v (j)

Uzman değerlendirmesi
v (j)

İstatistiki değerlendirme
v (j)

Faktör ∑q2(j2)

Faktör ∑q3(j3)

Faktör ∑q4(j4)

Faktör ∑qn(jn)

*v(j) – risk faktörünün olasılığı (j1, j2 ……jn)
**∑q(j) – j faktörünün nicel analizi

Tablo 2. NEIRONIX dinamik skorlama ölçeği ve skor hesaplaması

Risk Analizi
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4.2   Structure cluster

Х

Х

Х

Risk analizinin amacı; riskin doğasını ve gerekliyse risk düzeyi dahil özelliklerini anlamaktır. Risk analizi; 
belirsizliklerin, risk kaynaklarının, sonuçların, olasılıkların, olayların, senaryoların, kontrol araçlarının ve onların 
verimliliklerinin hesaba katılmasıdır. Bir olayın ardında çeşitli nedenler ve sonuçlar olabilir ve farklı hede�er 
üzerinde etkisi olabilir. 

Risk analizi; analizin amacını, müsaitliğine ve şirketin sahip olduğu bilgi ve kaynakların kredibilitesine bağlı 
olarak farklı karmaşıklık ve detay derecelerinde yapılır. Analiz metotları; spesi�k durumlara ve sonuçların 
ileriki kullanımlarına bağlı olarak nicel, nitel veya bunların kombinasyonu olabilir.

Risk analizi; şu faktörler göz önünde tutularak gerçekleştirilmelidir:

Analitik platformun operasyonu; ICO projelerinin risk faktörlerinin yanı sıra olayların sonuçlarının 
mantıksal-matematiksel hesaplama modelleri, göstergelerin nicel değerlendirmeleri ve blokzincir girişiminin 
toplam skoru hakkında biriktirilen istatistiki verilere dayalıdır. 

Olayların ve sonuçların ihtimali; 

Sonuçların ölçeği ve doğası 

Bileşenlerin karmaşıklığı ve bağlantılılığı

Zaman ve dalgalanma ile ilgili faktörler 

Mevcut kontrol araçlarının verimliliği 

Hassasiyet ve kredibilite



Risk faktörleri

Dinamik skorlama ölçeği (puan)
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NEIRONIX sisteminde bir süreç olarak risk analizi aşağıdaki tablo ile gösterilebilir: 

4.3   Süreç kümesi

0 20 40 60 80 100

Kum havuzundaki
risk düzeyi

Risk düzeyi
(skor)

≤

≥

≤

≥

Nicel değerlendirme

Olasılıksal değerlendirme

Nicel değerlendirme

Olasılıksal değerlendirme

Din.

Stat. Risk düzeyi
(skor)

Kum havuzundaki
risk düzeyi

İlk aşamada belirlenen risk faktörleri statik karakterler (gerçek zamanlı değişimler) için analiz edilir. Nicel 
değerlendirme parametreleri sonuca bağlı olarak yapılır.

Statik faktörler için değerlendirme, risk faktörlerini tanımlayan soruların (evet/hayır) mantıklı cevapları baz 
alınarak gerçekleştirilir. Dinamik faktörlerin nicel analizi ise saat başı periyotlarla sürekli tekrarlayan 
ölçümlerin sonuçları baz alınarak yapılır. İzleme esnasında sistem; ortalama ağırlıklı aritmetik bir değere 
düşen spesi�k bir faktör için tüm rakamların toplamını yeniden hesaplar.

Bir risk faktörü için nicel değerlendirme skoru; ortalama ağırlıklı aritmetik değer ile risk faktör göstergesinin 
arasında bir oran (katsayı) olarak tanımlanır.  

Her risk faktörünün olasılıksal değerlendirmesi; verilen zamandaki ana risk göstergelerinin istatistiki analizi 
metodu tarafından tahmin edilen katsayı formunda gerçekleştirilir. 

Toplam skor olasılık katsayısı ve risk faktörünün nicel analizinin bir ürünü olarak hesaplanır.

Bunun yanı sıra; NEIRONIX kum havuzu tüm ICO projeleri arasında risk düzeyini yansıtan ortalama skoru 
hesaplamak için kullanılır. Böylece; kullanıcı, belirli bir girişimi kum havuzunun içerisinden herhangi bir 
girişim ile güvenilirlik düzeyi açısından kıyaslayabilir.

Skor – Dinamik ölçekte gösterilen (0-100) ICO projesinin değerlendirme sonucu. Bu ölçek; ICO projesinin 
olasılıksal, nicel ve nitel değerlendirmelerine ilişkin değerleri tarafından biçimlendirilir. Dinamik ve istatistiki 
risk faktörlerinin her ikisinin de nitel değerlendirmesi için rakamlar; tek birleştirilmiş bir ölçeğe indirgenmiş 
puan formunda ayarlanır  “∑qn(jn)” (0 100).   



Risk faktörleri “Evet” – 100 Kısmen “Evet” – 50 “Hayır” – 0

Proje yol haritası
NEIRONIX’de açık 50 

Halka açık etkinliklere ve
proje  sunumlarına katılım var

Bitcointalk forumunda
ICO duyurusu var

Total 200 50 0

VIF =
1

1-Ri �

1-Ri �
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Proje takımında CFO var
(baş �nans sorumlusu) 100

100

0

Statik faktörün nicel değerlendirmesi, bölüm 6.6.3’de belirtildiği üzere risk faktörlerine ilişkin açık uçlu 
sorulara uzmanların verdiği cevaplarla ilgili olan mantıksal tahmin metodolojisine dayalıdır. Her soruya belirli 
bir rakam puanı atanır ve spesi�k risk faktöründeki proje kendi skorunu alır. Hem dinamik hem de statik 
faktörlerin tek birleştirilmiş bir ölçek (0-100) kullanımı ile değerlendirilmesi ihtiyacı göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Bir tablo şeklinde bu süreci örneklendirelim:

Verilen parametreleri kullanarak NEIRONIX algoritması tüm risk faktörlerine ilişkin cevapların belirli 
varyasyonlarını alır. Nicel değişkenler modele eklendiğinde sistem çoklu doğrusallık için onları analiz etme 
ihtiyacı duyar. Model oluşturmanın bu problemine yeteri kadar özen gösterilmez, çünkü bu hem nicel tahmin 
edicilerin kullanımı hem de çoklu doğrusal regresyon modelinin inşası ile ilgilidir. Çoklu doğrusallık için ilk 
analiz; bağımsız değişkenlerin arasındaki çift ve kısmi korelasyonlar matriksi baz alınarak gerçekleştirilebilir. 
Ancak korelasyon katsayısı her zaman çoklu doğrusallığın varlığını gösteremez. Çoklu doğrusallığı tespit 
etmek için değişken tolerans göstergeleri sıklıkla kullanılır. Bu göstergeler aşağıdaki formüle göre belirlenir:

Ri - tüm diğer tahmin edicilerle onun bağımsız değişkeninin katsayısının çoklu korelasyonunun karesidir. 
Şayet değişken toleransı sıfıra yakınsa, bu değişkenin değeri diğer bağımsız değişkenlerin doğrusal bir 
kombinasyonu ile gösterilebilir. Bazen; tolerans yerine göstergenin ters değeri kullanılır. Buna dağılım“şişme” 
katsayısı veya faktörü denir: 



WOE = ln
dμ
dα

Qi = 100*
xi
2x
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dx1
n1

n
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dx2
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dxn
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Qi     0,5 x

Qi     max 2x lim0≤x≤1 n    100

Modelin ana varsayımı:

x = х

x > x

, sonra

, sonra

,

Çoklu eşdoğrusallığın var olduğu durumda, regresyon modeli parametrelerinden saçılma tahminleri bu 
değerle orantılı olarak artar ve onların değerlendirmesini istikrarsız hale getirir. Yüksek VIF değeri çoklu 
eşdoğrusallığın varlığını gösterir.

Statik faktör nicel değişkenlerinin kategorizasyonu aşağıdaki algoritmaya göre gerçekleştirilir:

İlk olarak, eşit yüzde birlikler bazında nicel değişkenler gruplara ayrılır. Sonra, her grup için 0 ve 100 puan 
payları, hem de kategori tahmincisinin ağırlığı WOE göstergesi hesaplanır. Öngörücü kategorilerin ağırlıkları 
değişkeni kullanan risk olayının “hassaslık limitinin” bulunmasına yardım eder ve optimal yoldan nicel 
değişkenlerin kategorizasyonunu gerçekleştirir. Her kategori için WOE göstergesi aşağıdaki formülle 
hesaplanır:

“dμ” ve “dα” ; değişken kategori sayısının “k” olduğu kategorize edilmiş i=1, 2, …, k grubunda sırasıyla 0 ve 100 
göreceli frekanslardır.

Dinamik risk faktörü hesaplama mekanizması statik faktörünkinden farklıdır. İlkinde zaman içerisindeki 
değişimde hesaba katılması gerekir. Dinamik faktörlerin göstergeleri; maddi birimler, oylar, parçalar vb 
formlarda gösterilir. Dinamik faktörü puanlar ile tahmin etmek için risk faktörü için göstergenin; NEIRONIX 
kum havuzunun ortalama değeri ile istatistiki olarak korelasyonunun göz önünde tutulması gerekir.

Nicel değerlendirmeyi; bu matematiksel model içerisinde 100 puanlı tahmine dönüştürken ana varsayım şu 
formülle ifade edilir:

“Qi” dinamik faktör nicel değerlendirme göstergesi, “xi” belirli bir proje için risk faktörünün nicel göstergesi 
ve”¯x” ilgili risk faktörü göstergesinin kum havuzundaki ortalama değeri.

Bazı risk olaylarının olasılığını hesaplama varyansı; belirli faktör için istatistiki gözlemelerin müsaitliğine veya 
yokluğuna bağımlıdır. Risk faktörü için istatistiklerin olmadığı durumda, olasılık değerlendirmesi uzman 
görüşü metodu - tahminlerin ağırlıklandırılması - ile gerçekleştirilir. Risk faktörleri grubunun veya faktörün 
önemini belirlemek için ön bir anket uzmanlar tarafından dolduruldu. Sonra, değerlendirmelerin 
ortalamasının alınması ve uzman görüşlerinin düzeltmesi gerçekleştirilir ve bu süreç baz alınarak her faktör 
için bir ağırlık atanır. En sonunda elde edilen ağırlıklar matematiksel hatalar göz önüne alınarak düzeltilir. 
Matematiksel model aşağıdaki formülle gösterilir:



f =
W1
Wn

Wn=
2

k*(f+1)

Wn=Wi *
(k-i)*f+i-1

k-1

W1i=W0i/∑   W0i

n =
W1
Wk

“W1” uzmanlar tarafından verilen ağırlık, “k” risk faktörünün sınırlı emir sayısı

Ardından, uzmanlar tarafından en düşük öncelik olarak belirlenen faktör grubu bulunur:

Sonra, diğer öncelik grupları için ağırlıklar belirlenir:

Hesaplama hatası ile bağlantılı olarak elde edilen ağırlıklar aşağıdaki formülle ayarlanmalıdır:
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;

n

i=0

Şundan bahsetmemiz gerekir ki; hesaplamalarımızı yaparken tüm faktörler için toplan ağırlık 
göstergesinin %100 limiti ile sınırlamanın etkisini azaltmak amacıyla risk faktörlerini eşit kümelere ayıran 
klasik yöntemlerden uzaklaştık. Yabancı uzmanların pratiklerinin gösterdiği üzere bunun nedeni yukarıda 
bahsedilen limitin yalnız başına akademik bir araç olması ve pratik aktivitelerde ağırlıklı 
önceliklendirmenin kullanımı ile uygulanan skorlama modelinin verimliliği üzerinde bir etkisinin 
olmamasıdır. Dolayısıyla; özellikle tüm mevcut tüm kümelerde risk faktörü ortalamasını almayı gereksiz 
kılarak hesaplama modelini önemli ölçüde sadeleştirdik.

Risk olayının olasılık göstergesi istatistikler tarafından tanımlandığında bu durumu düşünelim. Bu 
operasyonun ana amacı, olasılık hesabını ICO projesinde bu risk faktörünün gerçekleşmesi olarak 
yapmaktır. Bununla birlikte diğer girişimlerdeki aynı risk faktörünün varlığına ilişkin veri ve benzer 
parametrelerle başarısız olmuş projelerin istatistikleri de hesaba katılmalıdır. Projede risk faktörünün 
varlığı düşünüldüğünde faktörün ortalama nicel değerlendirmesinin şayet statik ise “0”, dinamik ise de ¯X 
> X olduğu anlaşılmalıdır. 

Nicel ve olasılıksal değerlendirmenin NEIRONIX sistemi çerçevesinde bir tekrarlamalı süreç olduğunu, 
ayrıca karşılıklı (kümülatif) etkiyi ve bireysel risk faktörlerinin bağımsız elementi de hesaba katarak; bunun 
nedensel olayların olasılık dağılımı yaklaşımının oldukça doğal bir kullanımı olduğu söylenir. Nihai bir 
sonuç ancak bir hipotez başlatma ile mümkün. Sistem operasyon sürecinde binom fonksiyon dağılımı 
özelliklerine sahip olmayan rastgele önemli sapmalarla karşılaşmak olasıdır. Uzun vadede bu 
dalgalanmalar tüm göstergeler üzerinde sistemik bir etkiye neden olabilir ve dinamikleri üstel bir şekilde 
saptırabilir. Klasik olasılık teorileri kanunlarının kuralları bu duruma uygulanmaz. Ancak; NEIRONIX 
sistemi, bu durumda görülen standart olmayan olasılıksal değerlendirme problemlerini çözmek ve ayrıca 
risk yönetiminde uzmanlar tarafından denenmiş ve test edilmiş ileri düzey matematiksel modelleri 
kullanmak için hazırdır. 

ICO projelerine risk faktörlerinin klasik olarak dağıtıldığını varsayarsak risk olayı olasılığı hesaplaması; 
Moivre-Laplace integral limitleme asimptotik gösterme formülü tarafından daha iyi açıklanır:
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n

φ(x) fonksiyonu; örneklemin, genel popülasyonun ortalama değerinden standart sapmasını gösteren 
Gaussian fonksiyonudur. 

“Pn(k)” “n” tane muhtemel olaydan “k” sayısının gerçekleşme olasılığını gösterir. “q = 1 – p” olayın 
gerçekleşmeme ihtimalidir. “e^x” ve “π” değerleri sabittir. 

Başlangıçta risk faktör olasılığı, klasik olasılık teorisi yaklaşımları perspekti�nden değerlendirilecek. Bundan 
dolayı sonuç rakamları; genel örneklem popülasyonunun ortalama standart sapması ile ilişkili olarak risk 
faktörü frekans dağılım değerlerini yansıtır.

Örneğin; NEIRONIX kum havuzundaki tüm ICO projeleri için risk faktörü olasılığı 0.74 olursa (100 - kesin 
olasılık, 0 - kesin olasılıksız, 50 - tam belirsizlik) biriktirilen istatistiklerin hesaba katılmasıyla bu faktörün 
gerçekleşme olasılığı; ortalamanın kare kökünün sapmasının 0.74 değerinden düzeltilmesi göz önünde 
tutularak hesaplanacaktır (0.81 net olasılık ölçümü, Gaussian fonksiyonu için 0.78 olarak düzeltilir).

Risk faktörü için skorun sonuç değeri; nicel göstergenin (0-100 arası) olasılık göstergesi (0-1 arası) ile 
çarpılması neticesinde hesaplanır. Toplam skor; tüm risk faktörleri için nicel değerlendirmelerin ağırlıklı 
ortalama aritmetik değeri ile ICO projesindeki tüm risk faktörleri için ortalama olasılık değerinin çarpımı 
sonucunda hesaplanır. 



Bu ICO’ya yatırım yapılması tavsiye edilmez
Proje özü ortalamanın +0.5 daha altında

Blokzincir piyasasına yatırım yapılması
tavsiye edilmez

ICO piyasa sistemi için risk düzeyi ve kum 
havuzundan %75 daha yüksek

Tablo 3. YAPAY ZEKA SİSTEMİ yapı kümesi
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Riskten kaçınma

Riskten korunma Yüksek �nansal risk durumunda

Sigorta kontratının sonucu Yüksek düzey sahtekarlık durumunda

projeye en fazla $2000 yatırım
Risk getiri oranı normal sınırlar içerisinde
$1,000 – $3,000 aralığı

Risk transferi

Risk kabulü

Ortak yatırımcılar havuzu oluşturma Projenin skoru kum havuzunun ortalamasına eşit

Blokzincir piyasasındaki enstrünmanlar arasında
yatırımın dağıtılması

Skor tolere edilebilir aralıkta, ama yine de
ICO projesi için yüksek belirsizlik var

Bir takım ICO projesi arasında yatırımın
dağıtılması

Skor tolere edilebilir aralıkta, ama yine de
ICO projesi için yüksek belirsizlik var

Risk dağılımı

Risk değerlendirmenin amacı efektif yatırım kararları almaya yardımcı olacak tavsiyeler çizmektir. Risk analizi; 
Nerionix tarafından belirlenen her bir olayın zarar düzeyi bazında tanımlanmış risklerin ve bunların 
olabilirliklerinin nicel ve nitel değerlendirmeleri sonucunda elde edilen verilerin hesaba katılması ile 
gerçekleştirilir. Her bir parametreye ilişkin tanımlanmış ICO projesi özelliklerinin karşılaştırmalı analizi yolu ile 
riskler değerlendirilir.

Risk değerlendirmesi, kullanıcı tarafından alınan yatırım kararlarına ve ICO projeleri ile etkileşim için yatırım 
stratejisi geliştirmeye yardım eder. Risk değerlendirmesine; şu takip aksiyonları ihtiyacını belirlemek için 
Neironix kum havuzundaki risk kriterleri indikatör sonuçlarının ortalamalarının karşılaştırmaları da dahil edilir.

İnaktivite

Muhtemel risk tedavi varyanslarının gözden geçirilmesi

Riski daha iyi anlamak için ilave analizler

Mevcut kontrol araçlarını destekleme

Yatırım hede�erinin revizyonu

Yatırım kararları verme çok aşamalı bir prosedür olabilir, çünkü; daha geniş bir bağlam, harici ve dahili 
paydaşların objektif ve subjektif getirileri, ve yatırımcının kişisel pozisyonu hesaba katılmalıdır. 

Yatırım kararı ile ilgili tavsiyelerin çizilmesinin uygulanmasındaki ana rolü IBM WATSON yazılımı oynayacak. 
Mevcut parametrelerden ve ayarlardan alınanlar, matematiksel algoritmalar ile bu kendi kendine öğrenen 
sistem kullanıcı tarafından yatırımın kaybedilme riskini bertaraf etmek için araçların kabul edilebilir 
kombinasyonunu hesaplar:



Proje skorunu atama      Tavsiyeler      Risk bertaraf varyansları 

Karar = (risk düzeyi*gelir)/risk yönetim maliyetleri
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Yatır Yatırma Riski transfer et Riski dağıt Kararı ver

En kabul edilebilir risk bertaraf varyansı veya varyansları seçimi; risk tedavisinden beklenen faydalar ile risk 
yönetimi maliyetlerinin karşılaştırmasını, hem de risk yönetim sürecinde harcanan eforlar ile bu sürecin 
dezavantajlarını gösterir. Örneğin; risk meydana geldiği durumda tahmin edilen kayıp tüm yatırım miktarı 
$1000 olsun, yatırımın korunması için sigorta maliyeti ise $100 olsun. Bu durumda risk yönetiminin pozitif 
etkisi $900 olur. Yatırımcı sürekli bir biçimde risk tedavisi maliyeti ile risk yönetiminin etkisini karşılaştırmalıdır. 

Bunu veya bu risk tedavi aracını kullanırken, kullanıcı risk yönetim verimliliğinin evrensel formülünün 
unutmamalıdır: risk tedavi masra�arı / risk yönetiminin etkisi (>0 olmalıdır).

Kullanıcıya önerilen tavsiyeler yatırım kararı almadaki ana yaklaşıma dayanır - yatırım riski göstergeleri analizi 
risk seviyesinin gelirle çarpılması ve risk yönetim maliyetlerine bölünmesi şekilde hesaplanır:



Tip Tanım Kullanım Örnek

Neden-sonuç ilişkili
gösterge

Potansiyel risk olaylarının
sebep faktörlerine bağlı
göstergeler

Proaktif gösterge

Efektif kontrol göstergesi

Performans kontrolünün
verimliğini takip etmeyi
sağlayan göstergeler

Yatırımcılar için uyarı sinyali

ICO Projelerinin İzlenmesi
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Risk değerlendirmenin tüm ana aşamalarını tamamladıktan sonra ve kullanıcının bir ICO projesine yatırım 
kararı aldığı durumda Neironix sistemi; ilgili girişimin farklı yaşam döngüsü aşamalarındaki performansları 
hakkında kullanıcıyı bilgilendirir. Başka bir ifadeyle; Neironix sistemi kullanıcının faydası için sürekli bir şekilde 
blokzincir projelerini izler ve risk yönetimini yapar. 

İzleme - Beklenen veya gereken düzeye karşın değişimlerin tanımlanması amacıyla sürekli inceleme, kontrol, 
kritik denetim veya durumun belirlenmesi

Risk kontrolü – risk değişimlerini ölçme

İzlemenin amacı; hizmetin performansının, uygulamasının ve geliştirilmesinin verimliliğini ve kalitesini 
sigortalamaktır. Risk yönetim sürecinin sürekli izlenmesi ve periyodik olarak incelenmesi; onunla ilgili olarak 
belirlenmiş ve açıkça tanımlanmış sorumluluklar ile risk yönetim sürecinin planlı bir bölümünü oluşturmalıdır.

İzleme ve yeniden inceleme sürecin tüm aşamalarında gerçekleştirilir.

Kullanıcı için önyargısız analizler yapmak ve ileriki istatistiki işlemler amaçları için veri deposunda biriktirilen 
gelen risk yönetimi verilerine ilişkin aktivitenin bir parçasını izlemenin ve incelemenin sonuçları oluşturur. 

ICO projelerinin incelenmesi, şu ana risk göstergelerinin yardımıyla gerçekleştirilir:

Gelecekteki riske maruz kalma olasılık puanı

Yatırımcıyı hede�erini başarmaktan alıkoyabilecek muhtemel risk olaylarını ortaya çıkarmak için 
erken uyarı sistemi olarak hizmet eder

Gelecek odaklı

NEIRONIX; KRI sonuçlarının kaydını sürekli bir şekilde tutar ve kullanıcıyı bunun durumu ve dinamikleri 
hakkında bilgilendirir.

Aynı gösterge (örneğin; kısa vadeli likidite göstergeleri) hem KRI hem de KPI (ana performans göstergesi) 
olarak görev görebilir.

Proje sitesinde proje 
uygulamasını izlemek için 
bir blokun geçici olarak
kapatılması

Yol haritasında listelenen bir
işin ihlal edilmesi;
bireysel operasyonlarda
son tarihin gecikmesi



Tip Tanım Kullanım Örnek

Hacim göstergesi Yatırımcılar için uyarı sinyali

Risk olayı göstergesi Gecikme göstergeleri
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Platformdaki �nal ICO derecelendirme notu; karmaşık analitik sistemler tarafından gerçekleştirilen çalışmanın 
sonucu olarak ortaya çıkar. Yatırım faydası kazanma üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak bir etkisi 
olabilecek tüm göstergeleri dahil eder. 

Tüm değerlendirme aşamaları tamamlandıktan ve risk ağacı yapıldıktan sonra Nerionix; verilen puan 
rakamının sonuç üzerindeki etkisini göz önünde tutarak nicel bir analiz gerçekleştirir. Kullanılan risk analiz 
konsepti temelinde sistem ICO projesine, güvenilirliğin göstergesi olarak bir puan atar. Değerlendirme 
sonuçlarını hesaba katan Neironix sistemi yatırımcılar için risk düzeyi göstergesi olarak 0-100 arası bir puan 
atar. 0 puan en yüksek risk düzeyini temsil ederken 100 puan ise en yüksek güvenilirlik düzeyini temsil eder. 
Sonuç değerleri Neironix platformunda derecelendirme notu olarak gösterilir.

Risk olayı göstergeleri veya
nicel bir değerlendirmenin
sonucu

Ana paydaşların, ortakların,
uzmanların projeden ayrılması.
Regülatörlere yapılacak 
ödemelere ilişkin 

Proje performans, üretim
ve �nansal kapasite
göstergeleri

Projenin hede�enen fon
miktarını toplayamaması. 
Ürün satış dönüşümlerinde
azalma


