رویکرد مبتنی بر دادهکاوی در مدیریت ارتباط با
مشتری و بازاریابی
هادی ویسی -1عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
عرفانه غروی  -دانشجوی دکتری دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
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حضور در بازار پرتالطم رقابت ،سازمانها را به استفاده از رویکردهای نوین جهت نگهداشت مشتریان جاری ،شناسایی و جذب مشتریان جدید سوق
دادهاست .روشهای دادهکاوی که قابلیت کشف دانش از انبوه دادهها را فراهم میکنند ،در این موضوع به کمک سازمانها آمده و آنها را در راستای
رسیدن به اهداف بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری 2شامل شناسایی ،جذب ،نگهداشت و ارتقای مشتری یاری میرسانند.
در این مقاله ،پس از معرفی مدیریت ارتباط با مشتری ،روشهای دادهکاوی به عنوان ابزاری جهت کشف دانش جهت پاسخگویی به نیازهای
کسب و کار و استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری مورد بررسی قرار گرفته است .بهعالوه ،مروری بر کاربردهای مختلف دادهکاوی در مدیریت
ارتباط با مشتری در صنایع مختلف شامل خردهفروشی ،بانکداری و مخابرات صورت گرفته است .پس از آن ،از روشهای دادهکاوی برای سه کاربرد
مختلف به عنوان مطالعات موردی استفاده شد که شامل -1بررسی تأثیر عنوان تجاری بر سبد خرید مشتری در مطالعه دادههای فروشگاه شهروند،
-2پیشبینی سرویس مورد تقاضای آینده مشتری در استفاده از اینترنت و -3بررسی رویگردانی مشتری از اینترنت هوشمند با استفاده از ارزش طول
عمر مشتری است .در مطالعات صورت گرفته از روشهای مختلف دادهکاوی مانند  ،Aprioriشبکهعصبی مصنوعی و درخت تصمیم استفاده شده
که نتایج حاصل بیانگر کشف قواعد حاکم بر حجم انبوه دادهها در این کاربردها بوده است .نتایج بیانگر توانایی باالی این روشها در کشف دانش
درونی دادههای مطالعه شده در سه مطالعه موردی بوده و در بهترین حالت ،به دقت  %92.59در پیشبینی صحیح تقاضای آینده مشتری دست
یافته است.

مدیریت ارتباط با مشتری ،بازاریابی ،دادهکاوی ،شبکه عصبی مصنوعی ،درخت تصمیمApriori ،
   .1نویسنده مسئول :هادی ویسیh.veisi@ut.ac.ir ،

)2. Customer Relationship Management (CRM
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امروزه صاحبان مشاغل به دنبال رویکردهایی نوین برای پاسخ به تغییرات محیط کسب و کار و نیازمندیهای
جدید مشتریان هستند .مفهوم بازاریابی انبوه که در گذشته کاربرد فراوانی داشت ،اکنون با ایده مشتریمحوری
جایگزین شده است .از طرفی ،فزونی و دسترسی به انبوه اطالعات ،مشتریان را آ گاهتر و ماهرتر ساخته است.
بنابراین سازمانها باید از خطمشیهایی چون مدیریت ارتباط با مشتری ،برای جذب و نگهداشت مشتری بهره
ً
ببرند .در گذشته رویکرد اولیه برای حفظ مشتری عمدتا با استفاده از تبلیغات پستی و رسانهها بوده ،اما این
رویکرد تبلیغاتی به صورت فراگیر ،افراد بسیاری شامل مشتریان فعلی و افرادی را که هرگز مشتری ما نمیشوند
نیز در بر میگرفت.
مدیریت ارتباط با مشتری کارآمد تنها در صورتی حاصل میشود که سازمان درک درستی از ترجیحات و
نیازمندیهای مشتری داشته باشد .این دانش درست میتواند منجر به تدوین استراتژیهای سودآور گردد.
بنابراین سازمانها به دنبال راهی برای شناسایی هرچه بهتر مشتری و درک نیازهای وی میباشند .بدین منظور
ابزاری قوی ،فراتر از بازیابی ساده اطالعات ،جهت تحلیل و بررسی موقعیت مشتری مورد نیاز است  .در سالهای
اخیر فناوریهای تولید و گردآوری دادهها به سرعت در حال رشد بودهاند اما امروزه مساله پیشروی سازمانها،
به ویژه در حوزه تصمیمگیریهای مالی ،از جمعآوری دادهها به دستیابی به توان استخراج دانش مفید نهفته
در دادهها ،تغییر سو دادهاســت .بسیاری از سازمانها حجم عظیمی از دادههای ارزشمند در رابطه با مشتریان
جاری ،مشتریان بالقوه ،تأمینکنندگان و شرکای تجاری نگهداری میکنند ،هرچند عدم توانایی سازمانها در
بکارگیری تکنیکهای مناسب ،آنها را از کشف دانش ارزشمند موجود در این انبوه داده باز مـیدارد .درچنین
شرایطی است كه باید از رشد فناوری برای استفاده موثر از این دانش بالقوه سود جست (کیم و دیگران.)2006،
روشها و ابزارهای دادهکاوی 3تحقق این منظور را ممکن میسازند .در واقع ،می-توان مدیریت ارتباط با مشتری
و بازاریابی را جزو اولین حوزههای کاربرد دادهکاوی دانست .ابزارهای دادهکاوی به سؤاالتی پاسخ میدهند که
در گذشته دستیابی به پاسخ آنها اگر نه غیرممکن ،بسیار زمانبر بودهاست .در جدول  1مثالی ساده از تفاوت
رویکردهای ساده بازیابی اطالعات و رویکرد مبتنی بر دادهکاوی آورده شدهاست.
جدول  -1مثالی از مقایسه رویکردهای سنتی و دادهکاوی
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رویکرد

سوال

ابزار

جمعآوری داده

میانگین درآمد کلی سازمان در پنج سال گذشته
به چه میزان بوده است؟

کامپیوترها ،دیسکها

فروشگاههای پرفروش ایران در بهمن ماه گذشته
دسترسی به داده
کدام بودهاند؟
دادهکاوی

پایگاه دادههای رابطهایSQL ،

الگوریتمهای پیشرفته،
در روند فروش فروشگاههای شهر تهران در ماه
کامیپوترهای چندپردازشی و پایگاه
آینده چه چیزی اتفاق میافتد؟
دادههای بزرگ
چه کاالهایی با یکدیگر خریداری میشوند؟
3. Data Mining
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در این مقاله ،به بررسی روشهای مختلف دادهکاوی با رویکردی بر کاربرد آنها در ابعاد مختلف بازاریابی و
مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته میشود و همچنین چند مورد از مطالعات موردی در کاربردهای واقعی در ایران
ارائه میگردد و نتایج اعمال روشهای دادهکاوی در آنها و تحلیل مربوطه بیان میشود .ادامه مقاله بدینصورت
سازماندهی شدهاست :در بخش  2به معرفی مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن پرداخته میشود .بخش 3
مفهوم دادهکــاوی ،فازهای یک پروژه مبتنی بر دادهکــاوی و مدلهای پرکاربرد دادهکــاوی را توصیف میکند .در
بخش  4کاربرد دادهکاوی در مدیریت ارتباط با مشتری در صنایع مختلف بررسی شده و بخش  5چند مورد از این
کاربردها را به صورت مطالعه موردی در ایران ،مطرح و تحلیل میکند.

2 .2مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی کسب و کار است که هدف اصلی از ایجاد آن در سازمانها ،شناسایی
مشتریان س ــودآور و بــرقــراری ارتــبــاط مناسب بــرای نگهداشت آنــان مـیبــاشــد .همچنین مدیریت ارتــبــاط با
مشتری ،هزینههای مربوط به بازاریابی را کاهش داده و باعث بهبود در برنامههای وفــاداری و نگهداشت
مشتریان میشود .مدیریت ارتباط با مشتری دارای چهار بعد شناسایی ،جذب ،نگهداشت و ارتقای مشتری
میباشد(ناگی و دیگران .)2009 ،این چهار مرحله ،همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،می-توانند
به عنوان یک چرخه برای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظر گرفته شوند و درک عمیقتر مشتریان برای
حداکثرسازی ارزش مشتری برای سازمان در دراز مدت را ممکن میسازد .بنابراین تکنیکهای دادهکاوی با
استخراج یا تشخیص ویژگیها و رفتارهای پنهان مشتری از پایگاه دادههای بزرگ به دستیابی به این اهداف
کمک فراوانی میکنند .در ادامه ،چهار بعد بیان شده مرور میشوند.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻣﺸﺘﺮي
ارﺗﻘﺎي
ﻣﺸﺘﺮي

ﺟﺬب
ﻣﺸﺘﺮي
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 1-2ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
مشتریانﻣﺸﺘﺮﻳﺎن آﻏﺎز ﻣﻲﮔﺮدد .اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮد را
شناساییﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
1-2ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط
ﺷﻮﻧﺪ)ﻛﺮاﻛﻼوﻳﺮ
دارد در
اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﺎﻟﻘﻮه
آغاز مﻛﻪی ﺑﻪ
اﻓﺮادي
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
مشتری باﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ارﻣﻐﺎنباﻣﻲآورﻧﺪ.
ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن است
ﻣﺸﺘﺮيمشتریانی
آﻳﻨﺪه دادن
هدف قرار
شامل
مرحله
ﻃﻮراین
گردد.
مشتریان
شناسایی
مدیریتﺑﻪارتباط
ﻫﺪف ،ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎنبهاﺳﺖ.
همچنینو ﺑﺨﺶ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻫﺪف
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
دﻳﮕﺮان.(2004 ،
و
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎندارد
ﺗﺤﻠﻴﻞ احتمال
طور بالقوه
ﺑﻨﺪيافرادی که
شناسایی
ﺗﺤﻠﻴﻞمیآورند.
ﺷﺎﻣﻞارمغان
سازمان به
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲبرای
بیشترین سود را
که
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺨﺶ ﺳﻮدآور ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﺻﻮﻟﻲ آﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪي ،ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﺑﻪ
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زﻳﺮﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻲﻛﻨﺪ.
شکل  -1چرخه مدیریت ارتباط با مشتری (ناگی و دیگران)2009 ،

 2-2ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن

در آینده مشتری سازمان شوند(کراکالویر و دیگران .)2004 ،شناسایی مشتریان شامل تحلیل مشتریان هدف و
بخشبندی مشتریان است .تحلیل مشتریان هدف ،شامل جستجوی بخش سودآور مشتریان از طریق تحلیل
ویژگیهای اصولی آنان میباشد ،درحالیکه بخشبندی ،مشتریان را به زیربخش-هایی که شامل ویژگیهای
مشترکی هستند ،طبقهبندی میکند.
 2-2جذب مشتریان

پس از شناسایی بخش مشتریان بالقوه ،سازمانها میتوانند تالشها و منابع را در راستای جذب مشتریان هدف
هدایت کنند .یکی از عناصر جذب مشتریان بازاریابی مستقیم است .بازاریابی مستقیم به ترغیب مشتریان از طرق
مختلف جهت سفارش میپردازد .نامه الکترونیکی مستقیم و توزیع بن تخفیف از انواع بازاریابی مستقیم به شمار
میروند(ناگی و دیگران.)2009 ،
 3-2نگهداشت مشتری

میتوان این مرحله را دغدغه اصلی مدیریت ارتباط با مشتری دانست .برآورده کردن انتظارات مشتری در راستای
کسب رضایت وی از شروط اصلی نگهداشت مشتری به شمار میرود .عناصر اصلی این بخش بازاریابی یک به
یک ،برنامههای وفاداری و مدیریت شکایات را شامل میشود .بازاریابی یک به یک به دنبال کشف تغییرات در
رفتار مشتری و تغییر استراتژیها ،مبتنی بر این رفتار است .برنامههای وفاداری ،پشتیبانی مشتری را به گونهای
که منجر به یک رابطه درازمدت با مشتری گردد ،دربرمیگیرد .تحلیل رویگردانی ،رضایتمندی و کیفیت خدمت
بخشهایی از برنامههای وفاداری به شمار میرود(ناگی و دیگران.)2009 ،
 4-2ارتقای مشتری
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این مرحله به توسعه روابــط با مشتریان شامل باالبردن ارزش ترا کنشها و ســودآوری مشتری میپردازد .این
وظایف با تحلیل ارزش طول عمر مشتری ،فــروش جانبی/فروش بیشتر و تحلیل سبد خرید مشتری محقق
میشود .تحلیل ارزش طول عمر مشتری ،پیش-بینی درآمدی است که از مشتری انتظار میرود .فروش جانبی/
بیشتر با پیشنهاد خدماتی که با یکدیگر در ارتباط هستند ،ارزش مشتری را برای سازمان باال میبرد .تحلیل
سبد خرید مشتری به دنبال الگوهای متداول در سبد خرید مشتریان است تا تعامل و ارزش مشتریان را حدا کثر
سازد(ناگی و دیگران.)2009 ،
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 -3دادهکاوی
دادهکاوی به معنای استخراج دانش از حجم عظیمی از دادهها و همچنین کشف الگوهای پنهان در میان انبوهی
از دادهها میباشد(غضنفری و دیگران .)2008 ،این رویکرد امکان استخراج روابط معنایی و عمقی را از انبارهای
داده فراهم می-نماید(کراکالویر و دیگران.)2004 ،
وقتی حجم عظیمی از داده وجود داشته باشد ،دادهکــاوی مفهوم ملموستری مییابد .درحقیقت بیشتر
الگوریتمهای دادهکــاوی نیاز به حجم باالیی از داده جهت ساخت و آموزش مدل دارنــد .هرکدام از روشهای
دادهکاوی یک یا تعداد بیشتری از انواع مدلسازی داده را انجام میدهند .انواع مدلسازی عبارتنداز:پیوستگی،4
4. Association
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دستهبندی ،5خوشهبندی ،6پیشبینی ،7رگرسیون ،8تشخیص توالی 9و مصورسازی 10که در بخش  1-3مرور
میشوند .برای هرکدام از مدلهای بیان شده ،روشهای یادگیری ماشین متعددی وجود دارد که انتخاب آنها
بستگی به ویژگیهای داده و نیاز کسب و کار دارد .برخی از روشهای پرکاربرد یادگیری ماشین در دادهکاوی
عبارتنداز :قواعد تالزمی ،11درخت تصمیم ،12شبکه عصبی مصنوعی-K ،13میانگین -K ،14نزدیکترین همسایه،15
رگرسیون خطی/لجستیک 16و . ...الگوریتمهای دادهکاوی به دو دسته بانظارت و بدون نظارت تقسیمبندی
میشوند که الگوریتمهای با نظارت با استفاه از دادههای آموزش که دارای برچسب میباشند ،مدلی را شکل
میدهند که در ادامه برای کشف برچسب دادههای بدون دسته میتوان از آن بهره برد .در مقابل الگوریتمهای
بــدون نظارت دادههــا را بــدون پیش فرض تعیین شده و تنها با توجه به ویژگیهای آن در چند خوشه جای
میدهند.
از کاربردهای اولیه و مهم دادهکاوی ،استفاده از آن در مدیریت ارتباط با مشتری است که در آن دادهکاوی به
عنوان یک ابزار بنیادی برای آشکارسازی خصوصیات جمعیت شناختی مشتریان محسوب میشود .در بخش 4
به مرور دقیقتر این مساله پرداخته میشود.
 1-3مدلهای دادهکاوی

هرکدام از عناصر بیان شده در بخش  2برای مدیریت ارتباط با مشتری میتوانند با یک یا چند روش دادهکاوی
مدلسازی شوند .عمدهترین مدلهایی که به کار گرفته میشوند در ادامه به صورت خالصه مرور شدهاند.
 1-1-3پیوستگی

5. Classification
6. Clustering
7. Prediction
8. Regression
9. Sequence mining
10. Visualization
11. Association rule
12. Decision tree
13. Neural network
14. K-means
15. K-nearest neighbor
16. Logistic/linear regression
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قوانین تالزمی به فرایند کشف وابستگیها میان حجم عظیمی از دادهها ،و نمایش آنها به فرم عبارتهای "ا گر-
آنگاه" اطالق میشود .هدف این قوانین پیدا کردن بیشترین روابط علت و معلولی بین دادههاست .این قوانین،
ً
از داده و روابط منطقی حاکم بر آنها استنباط میشوند که طبعا احتمالی هستند .پرکاربردترین الگوریتمهای
مورد استفاده در قواعد تالزمی  AIS, SETM, Apriori, AprioriTid, AprioriHybridمیباشند(غضنفری و
دیگران .)2008 ،هدف پیوستگی ،برقراری ارتباط بین عناصری است که با یکدیگر در یک ترا کنش گرد آمدهاند.
برنامههای فروش جانبی و فروش بیشتر ،مثالهای معمول از به کارگیری پیوستگی میباشند .برای نمونه ،با
استفاده از پیوستگی ،سازمانهای کاتالوگ محور ،کاتالوگهای فروش محصوالتی خاص را به مشتریانی ارائه
میدهند که احتمال خرید آن توسط شخص با توجه به محصوالت خریداری شده ،از یک مقدار آستانه بیشتر
باشد(ناگی و دیگران.)2009 ،
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2-1-3دستهبندی

هدف دستهبندی ایجاد مدلی برای پیشبینی رفتار مشتریان بر اساس طبقهبندی رکوردهای داده به دستههای
از پیش تعیین شده است .دستهبندی شامل بررسی داده جدید (که دسته آن نامشخص است) و انتصاب آن به
یکی از دستههای شناخته شده قبلی میباشد .یک راه برای تشخیص اینکه یک مشتری به یک دسته تعلق دارد
یاخیر ،محاسبه میزان شباهت آن با دسته مدنظر می-باشد .روشهای رایج در این زمینه شامل شبکه عصبی،
درخت تصمیم و قواعد اگر-آنگاه هستند .دستهبندی شامل الگوریتمهای بانظارت میباشد.
3-1-3خوشهبندی
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روشهــای خوشهبندی دادهها را به بخشهای همگن تقسیم میکنند ،به گونهای که دادههای موجود در
یک خوشه دارای حداکثر شباهت با یکدیگر بوده و فاصله بین خوشهها نیز حدا کثر باشد .تفاوت خوشهبندی
با دستهبندی در این است که خوشهها دارای عنوان از پیش تعیین شده نمیباشند .بهترین راه برای بازبینی
موقعیت مشتریان جاری و بالقوه ،بخشبندی مشتریان است .امروزه مهمترین متغیر جهت بخشبندی مشتریان
رفتار خرید آنان است .رفتار خرید مشتری را میتوان بر اساس سه اصل اولیه زیر بررسی کرد(شاو و دیگران،)2001 ،
که البته تعریف این سه متغیر بر اساس ماهیت صنعت میتواند متفاوت باشد.
ً
•تازگی -)R( 17به زمان آخرین خرید مشتری باز میگردد .از لحاظ تئوری ،مشتریانی که اخیرا به جمع مشتریان
سازمان پیوستهاند و از لحاظ زمانی به تازگی خرید کردهاند ،مشتریان مناسبتری بوده و بیشتر مستعد پاسخ به
پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان میباشند.
•تکرار -)F( 18تعداد دفعاتی است که مشتری در یک دوره زمانی مشخص خرید میکند .به راحتی میتوان گفت
خریداران با تکرار بیشتر مشتریان راضیتری به شمار میروند.
•مقدار پولی - )M( 19میزان هزینهای که مشتری در یک بازه زمانی مشخص پرداخت میکند ،را بیان میدارد.
مدل فوق را  RFMمینامند .در برخی تحقیقات ،نویسندگان از مدل  RFMوزندار 20برای محاسبه ارزش
طول عمر مشتری بهره میبرند .آنها به متغیرهای  Rو  Fو  Mمقادیر متفاوتی به عنوان وزن نسبت میدهند
که این وزنها نمایانگر شدت اهمیت و تأثیر آن متغیر در محاسبه ارزش طول عمر مشتری میباشد .بر اساس
ماهیت صنعت ،وزنهای متفاوتی به پارامترهای  RFMاختصاص مییابد .برای مثال ،برخی پیشنهاد میکنند
که باالترین وزن به تکرار ،به دنبال آن تازگی و کمترین وزن به مقدار پولی تعلق یابد .اما در مقدار پول بیشترین
وزن را داشته و تازگی کمترین آن را دارا میباشد(چن و دیگران .)2005 ،روش فرآیند سلسله مراتبی تحلیل 21برای
تعیین درجه اهمیت مربوط به متغیرهای  RFMبه کار میرود.
از طرفی ،نباید همه مشتریان با اقدامات فروش و بازاریابی یکسانی هدف بخش بازاریابی سازمان قرار بگیرند.
بخشبندی به سازمان کمک میکند تا مشتریان با بیشترین ارزش ،پتانسیلهای فروش آتی ،مشتریان غیرسودآور
و علت عدم سودآوری آنها را شناسایی کند .خوشهبندی از روشهای بدون ناظر به شمار میرود.

Recency
Frequency
Monetary
Weighted RFM
)Analytic hierarchical processing (AHP

17.
18.
19.
20.
21.

 4-1-3پیشبینی

روشهــای پیشبینی ،مقادیر آینده را بر اساس الگوهای کشف شده تاکنون تخمین میزنند .پیشبینی نیاز
مشتریان یک مثال معمول از یک مدل پیشبینی به شمار میرود .روشهای رایج پیشبینی شامل شبکه عصبی
ً
و سریهای زمانی میباشد .دادهکــاوی معموال با آنچه در طول زمان اتفاق میافتد ،گره خورده است .تحلیل
سری زمانی نیاز به انتخاب فریم زمانی مناسب برای داده دارد و عالوهبر آن ،مشخص کردن نقطه آغاز بررسی نیز
حائز اهمیت است .مرحله بعد ،رسم سری زمانی است چرا که نمودار سری زمانی اطالعات مفید مختلفی را فراهم
میکند ،هرچند ایدهای در رابطه با اینکه آیا تغییرات در طول زمانی مورد انتظار بوده یا نبوده است نمیدهد .برای
این منظور و تحلیل دقیقتر ،نیاز به روشهای بررسی آماری است (غضنفری و دیگران.)2008 ،
 5-1-3رگرسیون

رگرسیون نوعی روش آماری جهت نگاشت هر داده به یک مقدار واقعی است تا بتوان مقدار یک ویژگی را بر اساس
مقدار سایر ویژگیها تخمین زد .کاربردهای رگرسیون شامل برازش منحنی ،پیشبینی ،مدلسازی روابط علی
و آزمایش فرضیات علمی در رابطه با روابط بین متغیرهاست .روشهــای معمول رگرسیون ،رگرسیون خطی و
رگرسیون لجستیک میباشد.
 6-1-3تشخیص توالی

تشخیص توالی ،شناسایی پیوستگیها یا الگوها در طول زمان است .هدف این رویکرد ،مدلسازی فرآیند ایجاد
کننده دنباله و یا استخراج و گزارش انحراف و روند در طول زمان میباشد .ابزارهای معمول برای کشف توالی آمار،
نظریه مجموعهها و الگوریتمهای کشف الگوهای متوالی میباشد (ناگی.)2009 ،
 7-1-3مصورسازی

هدف روشهای مصورسازی ،نمایش مناسب دادهها به گونهای است که الگوهای پیچیده درون آن استخراج
شود .این روشها در ترکیب با سایر مدلها جهت شفافسازی الگوی استخراج شده یا روابط به کار میرود .بررسی
دادهها با استفاده از ابزارهای مصورسازی به ایجاد درک اولیه از داده ،جهت انتخاب متغیرها و روش مناسب
دادهکاوی کمک میکند.
 2-3فازهای دادهکاوی در مدیریت ارتباط با مشتری

3 .3درک محیط کسب و کار :در این مرحله به شناخت کسب وکار مدنظر پرداخته میشود .وضع موجود سنجیده شده و
سواالتی که دادهکاوی باید به دنبال پاسخ آنها باشد ،مطرح میگردد.
4 .4شناخت دادهها :در این فاز دادههای خام اولیه موجود در محیط کسب و کار جمعآوری و بررسی میگردد .در این
مرحله تصمیم گرفته میشود که مدلسازی بر روی کل دادهها یا فقط دادههای نمونه صورت گیرد .شناسایی منابع
داده مناسب و جمعآوری آنها یکی از فاکتورهای کلیدی موفقیت به شمار میرود.
5 .5انتخاب و پیشپردازش دادهها :هدف این مرحله استخراج دادههای مرتبط برای تحلیل از انباره داده بزرگتر است.

و یرتشم اب طابترا تیریدم رد یواکهداد رب ینتبم درکیور...

استفاده از یک متدلوژی در بسیاری از پروژههای مدیریت ارتباط با مشتری متداول است .یکی از متدلوژیهای
قوی و رایج در این حوزه متدلوژی کریسپ 22میباشد ،که در زیر به بررسی گامهای آن در یک پروژه دادهکاوی در
حوزه مدیریت ارتباط با مشتری میپردازیم.
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این فاز به پا کسازی دادهها و آمادهسازی آنها جهت اطمینان از حصول نتایج درست میپردازد .حذف دادههای
مفقود ،اطمینان از اینکه مقادیر دارای معنای یکسانی هستند در این مجموعه قرار میگیرد .برای مثال یکسان
بودن واحدهای پولی و نرمالسازی جهت اطمینان از عدم همگراشدن نتایج به متغیرهایی با مقادیر باال ،از کارهای
این مرحله است.
6 .6مدلسازی :با توجه به اهداف مدنظر باید روش یا روشهای مناسبی جهت یافتن پاسخ سواالت مطرح بکار رود.
مدلسازی با استفاده از تکنیکهای دادهکــاوی موجود انجام میپذیرد .انواع تکنیکهای دادهکــاوی بر اساس
خروجیهایی که تولید میکنند دستهبندی میشوند .چرخه ادامه مییابد تا مدلی قابل قبول ارائه گردد .فرآیند
انتخاب تکنیک دادهکاوی بستگی به ماهیت داده و هدف کسب و کار دارد.
7 .7ارزیابی نتایج :پس از مدلسازی باید بر اساس معیارهای تعیین شده به ارزیابی مدل پرداخته و اقداماتی جهت تغییر
و یا بهبود مدل ساخته شده انجام پذیرد.
ً
8 .8بهبود :مدل بر اساس اقدامات اصالحی مراحل قبل توسعه داده شده و بهبود مییابد .سپس ،نتایج مجددا مورد
ارزیابی قرار میگیرد و فرایند بهبود تا رسیدن به پاسخ مطلوب ادامه مییابد.

 -4کاربردهای دادهکاوی در مدیریت ارتباط با مشتری
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در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی ،دادهکاوی را میتوان به عنوان فرآیندی جهت کشف و استفاده
مداوم از دانش سودآور حاصل از دادههای سازمان در نظر گرفت .همچنین دادهکاوی میتواند برای جهتدهی
درست به تصمیمگیری و پیشبینی تأثیر تصمیمات اتخاذ شده ،به کار گرفتهشود .برای مثال ،دادهکاوی سرعت
پاسخ سازمان به درخواست مشتریان را با دستهبندی آنان به گروهها با ویژگیهای مختلف افزایش میدهد.
همچنین میتواند احتمال مهاجرت مشتری جاری به سازمان رقیب را محاسبه کند .دادهکاوی باالخص برای
سازمانهایی حائز اهمیت است که هزینه تغییر 23تأمینکننده برای مشتریان آن بسیار کم است ،بنابراین سازمان
باید برنامههای نگهداشت مشتری را ارتقا دهد .با دانستن این موضوع که چه کسی و به چه علتی و حتی در چه
زمانی میخواهد سازمان را ترک کند ،باید یک برنامه نگهداشت برای مشتریان ارزشمند طر حریزی شود.
با بررسی تقاضا و رفتار مشتریان میتوان قوانینی استخراج کرد که خود به عنوان برنامه فروش ،استراتژیهای
جدید برای واحد بازاریابی ،پیشبینی فروش برای سال جدید کارایی فراوانی داشته باشد .فعالیتهای یک
سازمان باید شامل تحویل محصول درســت ،به مشتری هــدف ،از طریق کانال درســت ،در زمــان مناسب و با
ً
قیمت مناسب باشد .معموال ترکیبی از مدلهای دادهکــاوی برای پشتیبانی و پیشبینی تأثیر استراتژیهای
مدیریت ارتباط با مشتری مورد نیاز است .بعد از تحلیل و ارزیابی کامل ،اقدامات سازمان ممکن است پاسخ
به درخواستهای ویژه مشتریان ،پیشبینی تشدید فروش ،برخی برنامههای بازاریابی جدید ،استراتژیهای
جدید برای تبلیغات و دستورالعملهایی برای کارمندان بخشهای مختلف را شامل شود(رادا کریشنان و دیگران،
.)2013
در مواجهه با مسائل واقعی آنچه قابل مشاهدهاست تنها دادههای خام میباشد .دادهکاوی تعیین میکند با
استفاده از کدام روش از مجموعه روشهای موجود میتوان به استراتژیهای مفید کسب و کار و در نهایت به یکی
از اهداف کلیدی موردنظر دست یافت .شکل  2چگونگی به کارگیری روشهای دادهکاوی را جهت پاسخگویی
به سواالت کسب و کار نشان میدهد .همانطور که در این شکل پیداست ،نوع داده یا ویژگی میتواند عددی یا
اسمی باشد .ویژگیهای عددی اکثر خواص اعداد را دارا میباشند مانند سن ،جرم ،طول و  ....ویژگیهای اسمی
23. Switching cost
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دارای خواص توصیفی هستند مانند رنگ ،کد ،جنسیت و ....دادههای تراکنشی در واقع چیزی غیر از دادههایی
مانند فاکتور خرید مشتریان نمیباشد .به دلیل کاربرد فراوان این نوع خاص داده ،در این بخش به طور جدا گانه
در نظر گرفته شدهاست.
تکنیکهای دادهک ــاوی بیانگر الگوریتمهای متعددی اســت که هرکدام از آنها زیرمجموعه دستهای از
روشهای دادهکاوی بیان شده در بخش قبل میباشند .هر کدام از روشها هدف خاصی را دنبال میکنند ،برای
مثال خوشهبندی دادهها را به چند خوشه متمایز تقسیم میکند و دسته بندی پس از مرحله آموزش مدل ،به
پیشبینی دسته دادههای بدون برچسب میپردازد.
قواعد و نتایج حاصل از این روشها منجر به کشف یک استراتژی کسب و کار میگردد .که این استراتژیها
یکی از اهداف  CRMرا تحقق میبخشند .برای مثال با اعمال تکنیکهای توالی کاوی و یا کشف اقالم مکرر از
سری روشهای قواعد تالزمی ،بر روی دادههای تراکنشی ،میتوان به تحلیل پیوستگی محصوالت پرداخته و با
فروش جانبی به هدف ارتقا مشتری در سازمان دست یافت .با تکنیکهای خوشهبندی یا دستهبندی میتوان
مشتریان را پروفایلبندی کرده و برای هر خوشه با توجه به ویژگیهای آن استراتژیهای خاص را مدنظر قرار داد
و به مزایای نگهداشت مشتری در سازمان دست یافت .همچنین مشتریانی که پتانسیل مشتری دائم سازمان
شدن را دارند ،شناسایی کرده و با استراتژیهای بازاریابی یک به یک به جذب آنها پرداخت .همچنین ،میتوان
با تکنیکهای مختلف بازاریابی برای نگهداشت مشتریان ارزشمند اقدام نمود.
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شکل  -2بکارگیری روشهای دادهکاوی برای کشف استراتژ یهای کسب و کار در راستای اهداف CRM
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همه کسب وکارها عالقهمند به پیشبینی رفتار مشتریانش از طریق دانش کسب شده از طریق دادهکاوی است.
در ادامه به بررسی چند مورد از کاربرد دادهکاوی در مدیریت ارتباط با مشتری میپردازیم.
 1-4خردهفروشی
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با استفاده از سیستم پایانه فروش ،خردهفروشان میتوانند جزئیات ترا کنشهای هر خرید را ذخیرهسازی کنند.
این امر به درک بهتر طبقههای متنوع مشتری کمک میکند .برخی از کاربردهای دادهکاوی در خرده فروشی که
با پردازشهای دادههای تراکنشها حاصل میشود ،در ادامه آمده است.
• شناسایی مشتریان ســودآور و پروفایل کــردن آنــان :گاهی هدف دادهکــاوی به سادگی توصیف آنچه در
پایگاه دادههای پیچیده رخ میدهد میباشد ،به گونهای که درک از محصوالت ،افراد یا فرآیندهایی که داده
را تولید کردهاند باال ببرد .برای مثال شناسایی  %20از مشتریان که ســودآور هستند .خوشهبندی ابــزاری قوی
جهت بخشبندی مشتریان سودآور و غیرسودآور است .خردهفروشان میتوانند پروفایل مشتریان با رفتار خاص را
شناسایی کنند و استراتژیهای بازاریابی و ارتقا بر اساس پروفایلهای مدنظر اعمال گردد .برای مثال کسانی که
لباسهای با برچسب طراحان معروف را خریداری میکنند ،یا کسانی که در حراجها شرکت میکنند(رادا کریشنان
و دیگران.)2013 ،
•  تحلیل سبد خرید مشتری :این تحلیل به کشف اقالمی که با یکدیگر خریداری میشوند میانجامد و
دانش حاصل از این تحلیل به بهبود انبارداری ،استراتژیهای چیدمان فروشگاه و برنامههای ارتقا مشتری
کمک میکند .دانستن محصوالتی که مشتریان به طور معمول با یکدیگر خریداری میکنند ،میتواند منجر به
افزایش سودآوری سازمان از طریق فروش جانبی/بیشتر شود .عمدهترین کاربرد قواعد تالزمی در این بخش متبلور
میگردد.
•پیشبینی فروش :ارزیابی الگوهای مبتنی بر زمان به خردهفروشان جهت گرفتن تصمیمات انبارداری بهینه
یاری میرساند .با استفاده از ابزارهای تحلیل روند مانند تحلیل سریهای زمانی و رگرسیون میتوان رفتار آینده
مشتری و میزان خرید هر یک از محصوالت را پیشبینی کرد .همچنین ابزارهای کاوش توالی میتوانند با توصیه
محصوالت مورد نیاز آتی به مشتری ،سازمان را در راستای هدف نگهداشت یاری رسانند.
•تخمین کارآمدی تبلیغات :با استفاده از بررسی اطالعات گذشته رفتار مشتریان میتوان رفتار آینده آنها را در
برابر تبلیغات با استفاده از ابزارهای دستهبندی مانند شبکه عصبی و یا درخت تصمیم تخمین زد .در اینجا هدف
پاسخ به این سوال است که آیا یک گروه از مشتریان تحت تأثیر تبلیغات قرار خواهند گرفت یاخیر.
 2-4بانکداری

بانکها میتوانند از کشف دانش حاکم بر دادهها برای کاربردهای متنوعی بهره ببرند ،برخی از این کاربردها
شامل موارد زیر است:
•بازاریابی :با شناسایی بخش مشتریان ســودآور ،بانکها میتوانند این بخش را با برنامههای جذب و
نگهداشت ،توسعه محصول هدف و قیمتگذاری اختصاصی مانند پرداخت وامهــای مناسب بهبود بخشند.
ابزارهای خوشهبندی و همچنین پیشبینی برای شناسایی مشتریان خوش حساب و بدحساب در این بخش
مورد استفاده قرار میگیرند.
•تشخیص کالهبرداریها :فریبها برای بانکها به طور فزایندهای هزینهبر هستند اما با تحلیل ترا کنشهای

ً
گذشته که بعدا به عنوان کالهبرداری شناخته شدهاست ،بانکها میتوانند الگوهای مرتبط را استخراج نموده و
در آینده از تکرار آن جلوگیری نمایند .ابزارهای کارآمد در این بخش ،روشهای پیشبینی و تحلیل روند هستند.
 3-4صنعت مخابرات
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شرکتهای مخابراتی در سرتاسر جهان با رقابت فزایندهای مواجهاند ،که این رقابت آنها را وادار به اعمال
استراتژیهای مختلف قیمتگذاری با هدف نگهداشت مشتریان جاری و جذب مشتریان جدید میکند .کشف
دانش در صنعت مخابرات با روشهای دادهکاوی شامل موارد زیر است:
•تحلیل جزئیات رکوردهای تماس :صنایع مخابراتی رکوردهای تماس را ذخیرهسازی میکنند که با شناسایی
بخشهای مشتریان با الگوهای استفاده مشابه ،شرکتها میتوانند قیمتگذاری و ارتقا خاصی برای یک بخش
ویژه ارائه دهند.
•وفاداری مشتری :برخی از مشتریان بطور مداوم بین فراهمکنندگان خدمت مختلف جابهجا میشوند ،تا از
مزایای استراتژیهای سازمان رقیب بهره ببرند .شرکتها میتوانند با استفاده از دادهکاوی ویژگیهای مشتریان
وفادار و رویگــردان را استخراج کنند تا با استفاده از پیشنهادات مناسب احتمال رویگردانی را کاهش دهند.
تکنیکهای پیش-بینی و دستهبندی در این زمینه کاربرد فراوان دارد.
•هدفمندسازی تبلیغات :عمدهترین رویکردها جهت شناسایی مخاطبان اصلی تبلیغات که به پیشنهادهای
ارائه شده پاسخ مثبت میدهند ،پروفایلبندی و دستهبندی مشتریان میباشد .این دستهبندی میتواند بر
مبانی گوناگونی بنا نهاده شود ،از جمله
 oدسته بندی براساس ویژگیهای دموگرافیک مانند سن و جنسیت جهت ارائه خدمات خاص ،برای مثال
به نوجوانان.
 oدستهبندی براساس نوع استفاده مانند طول مدت تماس و یا تعداد پیامکهای ارسال شده ،جهت ارائه
پیشنهادهایی مانند خدمات مکالمه رایگان یا بستههای پیام کوتاه جهت نگهداشت مشتری
•بررسی تأثیر خدمات ارائه شده و همچنین تأثیر متقابل خدمات گوناگون :خدمات ارائه شده به چه میزان بر
مصرف مشتری اثرگذار بودهاند .در حقیقت میتوان میزان سودآوری یک خدمت برای سازمان را بررسی نمود و آیا
ارائه یک خدمت تأثیری بر ارائه دیگر خدمات خواهد داشت.
•شناسایی فریبها :همانند صنعت بانکداری ،صنعت مخابرات نیز مورد تهاجم کالهبرداریهای فراوانی
است .با تشخیص الگوی متداول رفتار مشتریان میتوان تغییرناگهانی در مصرف را شناسایی کرد .همچنین
مشتریانی که قصد پرداخت ندارند را پیشبینی نمود.
•پیشبینی خرابی شبکه :به کمک تکنیکهای تشخیص رویــداد و یا پیشبینی ،میتوان زمــان دقیق
افزایش بارکاری و حجم ترافیک را پیشبینی نمود .و اقدامات الزم جهت پیشگیری از نابسامانی شبکه را اتخاذ
کرد .همچنین همزمانی وقوع رخدادها را مورد بررسی قرار داد.
بدیهی است که دادهکاوی محدود به کاربردهای اشاره شده در فوق نیست و در صنایع دیگری چون صنعت
بیمه بــرای پیشبینی میزان وفــاداری مشتری(گیولین و دیگران ،مارین ،)2012 ،کارتهای اعتباری جهت
پیشبینی رویگــردانــی مشتریان(نای و دیگران )2011 ،و ...مــورد استفاده قــرار میگیرد .به صــورت عمومی،
دادهکاوی درصنایعی که دارای حجم قابل توجهی داده خام هستند ،میتواندبه منظور پردازش وتبدیل آنها به
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دانش و تصمیم مورد استفاده باشد.
 -5مطالعات موردی

همانطور که در بخش قبل مطرح شد ،دادهکاوی در صنایع مختلف و با اهداف متنوعی کاربرد دارد .در
این بخش سه نمونه از این کاربردها به عنوان مطالعات موردی انجام شده در دو صنعت مختلف مورد تحلیل
و بررسی قرار میگیرد و نتایج حاصل ارائه میشود .دو صنعت مورد مطالعه در این تحقیق ،حوزه خرده فروشی با
هدف پیشبینی تأثیر عنوان تجاری بر سبد خرید مشتری جهت دستیابی به استراتژیها فروش بیشتر ،و حوزه
خدمات اینترنتی جهت پیشبینی رویگردانی مشتریان اینترنت هوشمند و پیشبینی خدمت آتی مورد تقاضای
مشتریان خدمت اینترنت بیسیم میباشد.

 1-5کاربرد دادهکاوی در صنعت خرده فروشی
 1-1-5بررسی تأثیر عنوان تجاری بر سبد خرید مشتری

از جمله کارهای مهمی که دادهکاوی در مدیریت ارتباط با مشتری انجام دادهاست ،بررسی تاثیر نشان تجاری
در سبدخرید مشتری میباشد .مزیت این کاوش در این است که در صورت تأثیر مستقیم عنوان تجاری ،میتوان
چیدمان محصوالت را جهت رفاه مشتریان براساس عنوان تجاری تغییر داد .همچنین با بستهبندی محصوالت از
یک عنوان تجاری خاص و ارائه محصول مازاد می-توان به مزایای فروش جانبی دست یافت .در این بررسی به
صورت کاربردی دادههای فروشگاه شهروند (یکی از شعبههای تهران) مورد مطالعه قرار گرفت(علیزاده و دیگران،
.)1391

•دادهها
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پایگاه داده اولیه مورد استفاده در این مطالعه ،به صورت فاکتور خرید مشتریان فروشگاه شهروند در یکی از شعب
تهران طی یک مدت سه ماهه از تاریخ  89/6/1الی  89/8/30جمعآوری شده است که تعداد کل آنها حدود
 430.000فاکتور حاوی  5.664.976رکورد میباشد .توصیف کاال به عنوان ورودی الگوریتم در نظر گرفته شد،
این ویژگی شامل نام کاال ،عنوان تجاری و سایر اطالعات توصیفی میباشد .در اینجا توصیف کاال به عنوان یک
عنصر برای اعمال الگوریتم درنظر گفته میشود(علیزاده و دیگران )1391 ،و نتیجه الگوریتم به صورت قوانینی
به شکل  YXخواهد بود که بیانگر این است که خرید کاالی  Xخرید کاالی  Yرا نتیجه میدهد.
برای ارزیابی نتایج حاصل ،از دو معیار اطمینان 24و پشتیبان 25استفاده میشود .مقدار اطمینان برای قانون
 ،YXدرصدی از تراکنشها را نشان میدهد که مشتریانی که کاالی  Xرا خریدهاند ،کاالی  Yرا نیز خریداری
کردهاند .مقدار پشتیبان برای قانون  YXدرصــدی از ترا کنشها را نشان میدهند که شامل هــردوی  Xو Y
باشند(چنگ و دیگران .)1996 ،این مقادیر درجه اعتبار قوانین را مشخص میکنند .به طور معمول یک مقدار
حداقل برای پشتیبان و یک مقدار حداقل برای معیار اطمینان به عنوان آستانه تعریف میشود .قوانینی حائز
اهمیت میباشند که دارای مقادیر اطمینان و پشتیبان بیش از مقدار آستانه باشند.

24. Confidence
25. Support
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•روش دادهکاوی

روش مورد استفاده برای کاوش دادههــای خرید مشتریان فروشگاه شهروند در یکی از شعب تهران الگوریتم
 Aprioriاست که در بخش  1-1-3از آن به عنوان یکی از روشهای استخراج قواعد تالزمی نام برده شد .الگوریتم
 Aprioriدر سال  1996توسط چئونگ مطرح شد(چئونگ و دیگران .)1996 ،ایده اصلی این الگوریتم این است
که مجموعهای از عناصر مکرر نمیتوانند زیرمجموعه غیرمکرر داشته باشند .یعنی ا گر عضوی به یک مجموعه
با تعداد تکرار مشخص اضافه کنیم ،تعداد تکرار آن افزایش نخواهد یافت .مراحل الگوریتم به شرح زیراست:
ابتدا تمامی مجموعههای تک عضوی بررسی میگردند ،در این مرحله عناصر غیرمکرر حذف میشوند.
عناصر مکرر باقیمانده با یکدیگر ترکیب شده و مجموعههای دو عضوی را میسازند .در مرحله بعد ،مجموعههای
دو عضوی مکرر یافت میشوند .این الگوریتم ادامه مییابد تا جاییکه مجموعههای -nعضوی ایجاد شده مکرر
نباشند .با توجه به اینکه در هر مرحله کاندیدها با اتصال اقالم پرتکرار حاصل از مراحل قبلی ایجاد میشود ،تعداد
کاندیدها جهت بررسی به طرز چشمگیری کاهش مییابد و نیازی به جستجوی کل فضای حالت در هر مرحله
نمیباشد.
•نتایج ارزیابی

پس از اعمال الگوریتم  Aprioriبر روی دادگــان بیان شده ،قوانین تالزمی حاکم بر آنها حاصل شده است
که برخی از این قوانین که با حداقل میزان پشتیبان  %5و حداقل اطمینان  %10بدست آمده ،به شرح جدول 2
است(علیزاده و دیگران)1391 ،که در آن دو عدد مقابل قوانین ،به ترتیب نشان دهنده میزان پشتیبان و اطمینان
آن قانون است.

روشگاه شهروند

بیسكوئیتساقهطالییلیوانیمخصوص200گرمیمینوقاسمایران 
دستمالتوالت4تاییچشمكپارسكرپ
دستمالكاغذی200برگ3+1چشمك
پودرماشینلباسشویی500گرمی4آنزیمطالییسافتلن



ویفررنگارنگبستهایمینو ( 5.08و )18.25
دستمالكاغذی200برگ3+1چشمك ( 6.50و )16.35

 پودرماشینلباسشویی500گرمی4آنزیمطالییسافتلن ( 5.52و )13.57


دستمالكاغذی200برگ3+1چشمك ( 6.50و )13.82

بیسكوئیتساقهطالییلیوانیمخصوص200گرمیمینوقاسمایران  پودرماشینلباسشویی500گرمی4آنزیمطالییسافتلن ( 5.52و )13.57

دستمال توالت دوقلو چشمک



دستمالكاغذی200برگ3+1چشمك (6.50و )13.11

در جدول  ،2قانون اول نشان میدهد  %5.08از کل تراکنشها شامل بیسکوئیت ساقه طالیی لیوانی مینو و
ویفر رنگارنگ بستهای مینو میباشند .همچنین  18.251از مشتریانی که بیسکوئیت مینو را در لیست اقالم خود
قرار دادهاند ،ویفر مینو را نیز خریداری کردهاند .همانطور که مشاهده میشود ،از قوانین حاصل چنین برمیآید
که محصوالت عناوین تجاری مانند مینو و یا  چشمک با یکدیگر خریداری میشوند اما این محصوالت با سایر
عناوین تجاری نیز در کنار یکدیگر میآیند .بنابراین قوانین حاصل نشان از تأثیر متوسط عنوان تجاری بر خرید
مشتریان ایرانی دارد.

و یرتشم اب طابترا تیریدم رد یواکهداد رب ینتبم درکیور...

بیسكوئیتساقهطالییلیوانیمخصوص200گرمیمینوقاسمایران  شیر کمچرب پاستوریزه%1/5چربی946سیسی دامداران ( 5.31و )13.33
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 2-5کاربرد دادهکاوی در صنعت ارائه دهندگان خدمات اینترنت
1-2-5بررسی رویگردانی مشتری اینترنت هوشمند با استفاده از ارزش طول عمر مشتری

پیشبینی رویگردانی یکی از کاربردهای عمده دادهکاوی در مدیریت ارتباط با مشتری میباشد .تشخیص فرد
رویگردان و زمان رویگردانی از چالشهای اصلی این مقوله به شمار میرود .از طریق بررسی روند سری زمانی
ارزش مشتری ،میتوان به کشف تمایل یا عدم تمایل مشتری به ترک سازمان پرداخت .مشتری رویگردان بر
اساس برخی تعاریف مشتری است که ارزش طول عمر وی در طول زمان کاهش یابد .با بررسی روند سری زمانی
مصرف ،در صورت نزولی بودن این روند ،مشتری رویگردان شناخته میشود.
م ــورد مطالعه جهت اعتباربخشی ایــن مــدل بــررســی رون ــد مــصــرف مشتریان اینترنت هوشمند یکی از
ارائهدهندههای خدمت اینترنت هوشمند در شهر شیراز میباشد .با استفاده از اینترنت هوشمند ،كاربران اینترنت
برخالف روشهای سنتی بدون نیاز به نام کاربری و رمزعبور در هر ساعت از شبانه روز میتوانند به اینترنت متصل
شوند و هزینه استفاده بر روی قبضهای تلفن اضافه میشود.
•دادهها
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پایگاه داده اولیه مربوط به این بررسی ،به صورت گزارش اتصال کاربران به شبکه موجود بودهاست که پس از
پــردازش آن ،ویژگی-های موردنیاز برای پیشبینی از آن استخراج گشت .در این بررسی از مدل  RFMکه در
بخش  3-1-3بیان شد ،جهت محاسبه ارزش طول عمر مشتری بهره بردهشد .مدل  RFMیکی از قدرتمندترین
و در عین حال سادهترین مدلها برای پیادهسازی مدیریت ارتباط با مشتری و تخمین ارزش مشتری میباشد؛
با این تفاوت که در این بررسی  RFMبرای هر مشتری به صورت روزانه به دست آمد .محاسبه مقادیر سه پارامتر
این مدل به شرح زیر است:
•مقدار پولی ( :)Monetaryهزینه اینترنت مصرفی مشتری به صورت دقیقهای محاسبه میشود .مقدار این
متغیر از طریق رابطه ( )1محاسبه میگردد.
( )1مقدارپولی= میزان مصرف به دقیقه× هزینه هر دقیقه مصرف
•تکرار ( :)Frequencyاز آنجا که متغیرها به صورت روزانه محاسبه می شوند ،فرکانس مصرف از شمارش
دفعات اتصال مشتری در طول روز به دست آوردهشدهاست.
•	 تازگی ( :)Recencyتازگی مصرف مشتری فاصله آخرین اتصال مشتری تا اتصال امروز در نظر گرفته
شدهاست .به عنوان مثال ،عدد  1نشان میدهد که آخرین اتصال مشتری دیروز صورت گرفته است .هرچه این
فاصله کمتر باشد احتمال تکرار اتصال از جانب مشتری بیشتر است.
مقدار این متغیرها باید نرمال شده و با استفاده از رابطه زیر ارزش طول عمر مشتری به طور روزانه محاسبه
میگردد
(CLV=NR×WR+NF×WF+NM×WM )2
که در آن NR ،به مقدار تازگی نرمالشده اشاره دارد WR ،وزن متغیر تازگی است NF ،به مقدار تکرار نرمالشده
اشــاره دارد WF ،وزن متغیر تکرار است NM ،بیانگر مقدارپولی نرمالشده است و  WMوزن متغیر مقدار پول
میباشد.
مقدار  CLVدر طول زمان سری زمانی مصرف مشتریان را شکل میدهد .هدف اصلی دادهکاوی سریهای

زمانی ،کشف الگوهای موجود در وقایع و دادههای آن میباشد .دستیابی به روند سری زمانی در این مطالعه
توسط رگرسیون انجام گرفت .ویژگیهای بدست آمده از نمودار مصرف مشتری ،به عالوه ویژگیهای دیگری
مانند طول مدت مصرف کاربر ،مرکز مخابراتی مربوط به شماره تلفن کاربر ،نسبت روزهای فعال بودن کاربر به
کل دوره مصرف ،شبانه یا روزانه بودن اتصال مشتری و حدا کثر دوره عدم اتصال مشتری در دوره فعالیت وی
به همراه ویژگی دیگری به نام رویگردانی (که رویگردان بودن و یا عدم رویگردانی مشتری را نشان میدهد)،
مجموعهای از ویژگیهای مشتری را شکل میدهد که این مجموعه میتواند به عنوان ورودی انواع مدلهای
پیشبینی مورد استفاده قرار گیرد .برای دادههای آموزش ،با توجه به نظر خبره ،مشتریانی که در دو ماه آخر بازه
زمانی هیچگونه فعالیتی نداشتهاند ،ویژگی رویگردانی آنها مثبت و برای سایر مشتریان منفی درنظر گرفته شد.
•روش دادهکاوی
در این مطالعه از چهار الگوریتم درخت تصمیم و همچنین یک روش شبکه عصبی برای ساخت مدل جهت
پیشبینی رویگردانی مشتری استفاده شد.
درخت تصمیم

شبکه عصبی

شبکههای عصبی یکی از مدلهای ریاضی پــردازش اطالعات مبتنی بر عملکرد مغز انسان بوده و در مسائلی
که روابط بین متغیرها شکل واضحی ندارد کاربرد فراوانی دارند .شبکه عصبی از تعدادی گره تشکیل شده که
پردازشهای سادهای را انجام میدهند .این گرهها (نرونهای عصبی) توسط یالهایی که نمایانگر وزنهای
شبکه هستند به یکدیگر متصل میشوند .این وزنها حل مسئله توسط شبکه را امکانپذیر میسازند .در فاز
آموزش ،مدل مقداردهی و به روزرسانی میگردند تال وزنهای بهینه برای مدلسازی مسئله بدست آید .از مدل
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درخت تصمیم ساختاری مشابه فلوچارت ارائه میدهد که در آن نودهای میانی یک تست بر روی یکی از ویژگیها
بوده و برگها یا نودهای پایانی برچسب کالس هدف را نشان میدهند .برای ساخت درخت ،معیاری جهت
انتخاب ویژگی در نودهای میانی در نظر گرفته میشود .ویژگی منتخب باید بگونهای باشدکه عناصر را به بهترین
وجه به کالسهای مجزا تقسیم کند(جیاوی و کامبر.)2001 ،
در این پژوهش چهار الگوریتم درخت تصمیم مورد استفاده قرار گرفتهاند که عبارتند از :درخت دستهبندی
و رگرسیون ( ،)C&Rدرخت  ،CHAIDدرخت  QUESTو درخت  .C5درخت دستهبندی و رگرسیون یک درخت
دودویی را توصیف میکند .این الگوریتم و الگوریتم  5.Cیک رویکرد حریصانه را در راستای ایجاد درخت بکار
میگیرند .در این الگوریتمها درخت با روش تقسیم و غلبه به صورت بازگشتی ساخته میشود .بدین معنا که
دادگان آموزش بطور بازگشتی به زیرمجموعههای کوچکتر تقسیم میگردند .الگوریتم درخت تصمیم  CHAIDکه
در بازاریابی کاربرد فراوان دارد ،از معیار انتخاب ویژگیای بهره میبرد که اساس آن بر تست آماری مربع کای برای
متغییرهای مستقل استوار است.
از الگوریتمهای درخت تصمیم قوانینی حاصل میشود که با کمک آن میتوان به صورت واضح به دلیل
رخداد برخی نتایج دست یافت .در مقابل ،روش شبکه عصبی که به صورت جعبه سیاه عمل کرده و تنها به ارائه
نتیجه میپردازد.

39

آموزش دادهشده برای پیشبینی استفاده میگردد(فاسیت .)2013 ،در این مطالعه ،از شبکه پرسپترون چندالیه
برای پیشبینی رویگردانی بهره بردهشد .این شبکه سه الیه دارای  17گره ورودی معادل تعداد ویژگیها 3 ،گره
در الیه داخلی و  1گره خروجی برای تعیین رویگردانی یا عدم رویگردانی میباشد.

26

•نتایج ارزیابی
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باتوجه به قوانین حاصل از درخت تصمیم ،افرادی با ویژگیهای پایین بودن مدت مصرف ،منفی بودن شیب
مصرف ،پایین بودن نسبت روزهای فعالیت به کل روزهای اشترا ک ،برای رویگردانی مستعدتر بودند .همچنین
قوانین نشان میدهد که ساکن بودن در دو مرکز مخابراتی که از سطح اقتصادی پایینتری نسبت به سایر نقاط
شهر برخوردار بودند ،به دلیل عدم نیاز اینترنت هوشمند به تهیه سختافزار و زیرساخت ،مشتریان را کمتر به
سمت رویگردانی سوق میدهد.
بخشی از درخت تصمیم حاصل از اجرای الگوریتم تقسیم و رگرسیون ( )C&Rدر شکل  3آمدهاست .متغییر
هدف  Churnدر ریشه درخت ظاهر شده و پس از آن بر اساس اهمیت متغییرها ،شکست ریشه به زیرشاخهها
صورت میگیرد .همچنین در هر گره درخت ،درصد مشتریانی که با این ویژگی مصرف سازمان را ترک کردهاند،
نشان داده شدهاست .در این شکل دو دسته ( )Categoryاز مشتریان رویگردان و غیررویگردان داریم که به
ً
ترتیب با اعداد  1و  0مشخص شدهاند ،مثال در گره  Churnدرصد مشتریان که سازمان را ترک کردهاند%47.328 ،
و درصد گروه غیررویگردان  %52.672است .در اینجا متغیر  Durationکه بیانگر کل مدت زمان استفاده مشتری
از خدمات سازمان است ،دارای بیشترین میزان کسب اطالعات بوده و به عنوان اولین نقطه شکست درنظر
گرفته میشود .بدین معنا که این ویژگی به بهترین وجه ممکن نمونهها را به دستههای متمایز تقسیم میکند.
همانطور که مشاهده میشود نزدیک به  %80از مشتریانی که بیش از  83روز از خدمات سازمان استفاده کردهاند،
نسبت به سازمان وفادار ماندهاند .پس از آن متغیرهای شیب ( )Bو بتا که به ترتیب به معنی شیب نمودار ارزش
طول عمر مشتری در طول زمان و میزان نوسانات مصرف مشتری هستند ،به عنوان مهمترین متغیرها جهت
دستهبندی شناسایی شدهاند.
از قوانین بدست آمــده از درخــت تصمیم میتوان ویژگیهای مشتریان رویگ ــردان را شناسایی کــرده و از
رویگردانی آنان جلوگیری کرد .برای مثال ،همانطور که در شکل  3نشان داده شده است ،با توجه به قوانین
به دست آمده از درخت  ،C&Rاغلب مشتریانی که کمتر از  83روز ( )Durationکاربر اینترنت هوشمند بودهاند
و ضریب مصرف آنها ( )Bکمتر از ( -0.068به معنای نزولی بــودن سیر مصرف مشتری در طی زمــان) باشد،
رویگردان خواهند شد .به همین ترتیب از سایر قوانین درخت میتوان برای دستیابی به ویژگیهای مشتریان
وفادار و رویگردان بهره جست.
الگوهای بدست آمده از مهاجرت مشتریان در طول زمان میتواند دیدگاه و دانش مناسبی برای مدیران فراهم
آورد تا از آن در جهت کنترل وهدایت مشتری به بخشهایی با ارزش بیشتر استفاده و یا حداقل از رویگردانی
مشتری جلوگیری کنند(غروی.)1390 ،

)26. Multi-layer perceptron (MLP
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شکل  3بخشی از درخت تصمیم الگوریتم C&R

 2-2-5پیشبینی سرویس مورد تقاضای آینده مشتری

امــروزه کسب و کار از پاسخ صرف به نیازهای مشتری به ایجاد نیازهای جدید در بــازار تغییر رویه داده است.
سازمانها باید مشتریانشان را بشناسند و نیازهای آینده آنها را جهت برآورده ساختن آن تخمین بزنند تا بدین
صورت از مهاجرتشان به سایر فراهمکنندگان خدمت پیشگیری کنند .در این مطالعه ،از ویژگیهای فعلی رفتار و
مصرف مشتری برای پیشبینی خدمتی که در آینده مورد استفاده قرار خواهد داد ،در مورد اینترنت بیسیم بهره
برده شده است .نوع خدمت اینترنت بیسیم بر اساس سرعت و حجم ترافیک و طول مدت مصرف سنجیده
میشود؛ در اینجا هر کدام از این ویژگیهای خدمت بطور جداگانه مورد پیشبینی قرار گرفت.
• دادهها

• روش دادهکاوی

در این مطالعه ،مدل پیشبینی مورد استفاده درخت تصمیم بوده که شرح الگوریتمهای مختلف آن در بخش
قبل آمدهاست .با استفاده از الگوریتمهای درخت تصمیم با ترکیب متفاوتی از متغیرها ،سرعت ،حجم ترافیک
و طول مدت مصرف سرویس آینده پیشبینی میگردد .برای این کار ،ابتدا متغیرهای  RFMبه عنوان ورودی
الگوریتمهای مدنظر استفاده شدهاند .سپس با اضافه کردن هریک از متغیرها ،دقت خروجی مدل ارزیابی شد و
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پایگاه داده اولیه این مطالعه ،گزارش اتصال  180کاربر اینترنت بیسیم در یک مرکز ارائه دهنده خدمت اینترنت
بیسیم در شیراز میباشد .از این پایگاه داده ،برخی ویژگیها جهت پیشبینی استخراج شدهاند که این ویژگیهای
شامل  ،RFMحجم اطالعات ورودی ،حجم اطالعات خروجی ،طول عمر مشتری ،مدت زمان فعال بودن کاربر
در حین دوره مصرف ،شیب مصرف مشتری و ارزش طول عمر مشتری میباشد .در این بررسی M ،میزان هزینه
خدمت جاری F ،تعداد دفعات تکرار اتصال توسط مشتری و  Rفاصله آخرین اتصال مشتری تا لحظه بررسی را
نشانمیدهد .تمام این مقادیر بصورت نرمالشده مورد استفاده قرار گرفتهاند.
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در نهایت کل ویژگیها به ورودی داده شد و نتایج حاصل در ادامه آمده-است.
• نتایج ارزیابی

مقدار دقتهای حاصل از اجــرای الگوریتمهای  CARTو  C5بر روی ترکیب مختلف ویژگیها به ترتیب در
جدولهای شماره  2و  3نشان داده شده است .از جمله قوانین حاصل از این نتایج بیان میدارد ،مشتریانی با
فرکانس کاری کمتر و همچنین حجم پولی کمتر حجم ترافیکی بیشتری را در سرویس بعدی خود تقاضا کردهاند.
با مدنظر قرار دادن این نکته که این مشتریان در طول ایام حیات خود فعالیت بیشتری داشتهاند ،با استخراج این
قوانین میتوان به استراتژیهای فروش بیشتر یا جانبی دستیافت و همچنین تخفیفی در سرویس احتمالی مورد
تقاضای آینده مشتری ،به منظور نگهداشت وی ارائه داد(غروی و تارخ.)1391 ،
جدول  -2دقت پیشبینی سرویس مورد تقاضای مشتری با ویژگیهای مختلف و با روش درخت تصمیم CART

ویژگیها
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پیش بینی طول پیش بینی حجم پیش بینی سرعت
زمان سرویس آتی ترافیک سرویس آتی سرویس آتی

RFM

92.59

77.78

74.07

 RFMو میزان فعال بودن کاربر

88.89

77.78

77.78

 RFMو ارزش طول عمر مشتری

92.59

77.78

74.07

 RFMو طول عمر مشتری

88.89

85.19

74.07

 RFMو حجم اطالعات ورودی و خروجی

77.78

77.78

88.89

 RFMو شیب مصرف

88.89

77.78

74.07

تمام ویژگیها

88.89

85.19

85.19

جدول  -3دقت پیشبینی سرویس مورد تقاضای مشتری با ویژگیهای مختلف و با روش درخت تصمیم C5

ویژگیها

پیش بینی طول زمان
سرویس آتی

پیش بینی حجم ترافیک
سرویس آتی

RFM

62.96

77.78

 RFMو میزان فعال بودن کاربر

74.07

77.78

 RFMو ارزش طول عمر مشتری

62.96

77.78

 RFMو طول عمر مشتری

85.19

81.48

 RFMو حجم اطالعات ورودی و خروجی

66.67

77.78

 RFMو شیب مصرف

پیش بینی طول زمان
سرویس آتی

پیش بینی حجم ترافیک
سرویس آتی

81.48

81.48

تمام ویژگیها

88.89

88.89

ویژگیها

 -6نتیجهگیری
در این مقاله دادهکــاوی به عنوان ابزاری جهت بررسی و کشف نیازهای مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی
معرفی گردید .هدف مدیریت ارتباط با مشتری شناخت و درک بهتر نیازهای مشتریان برای ارائه خدمات بهتر و
در نتیجه نگهداشت مشتریان سودآور برای سازمان است .در اینجا دادهکاوی با توجه به حجم انبوه دادهها ،ابزار
مناسبی در راستای کشف نیازها و شناسایی مشتریان به شمار میرود .دادهکاوی با روشهایی چون پیشبینی،
دستهبندی و خوشهبندی که در این مقاله مرور شدند ،نیازهای اطالعاتی مدنظر را برطرف میسازد .استفاده از
دادهکــاوی جهت شناسایی و ارتباط با مشتری در موارد کاربردی فراوانی مشاهده شدهاست که تعدادی از آنها
شامل خردهفروشی ،بانکداری و صنعت مخابرات در این مقاله مرور شدند .همچنین ،سه مطالعه موردی شامل
پیشبینی سرویس مورد تقاضای آینده مشتری و بررسی رویگردانی مشتری در موضوع اینترنت و بررسی تأثیر
عنوان تجاری بر سبد خرید مشتری در خردهفروشی مورد بررسی قرار گرفت و دادههــای آنها توسط روشهای
مختلف دادهکــاوی تحلیل شدند .نتایج حاصل از مطالعات موردی بیانگر توان باالی روشهای دادهکــاوی در
استخراج دانش و قواعد حاکم بر حجم انبوه دادههای مختلف است.
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