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 چكيده

رشد داده و گذر زمان و گستردگی سایز داده ها و همچنين ذخيره سازی داده های جدید و مدیریت متدهای ایستا نياز به امروزه با 

، یا به عبارتی استخراج اطالعات با ارزش از اه به گذشته و پيش بينی آینده . هدف داده کاوی نگ داده کاوی ضرورت پيدا کرده است

با عمليات جستجوی مبتنی بر  ،داده کاوی با تجهيزات بخصوص . و ارائه نتایج پيشگویی از موقعيت های آینده است داده های قدیمی

های  و یا الگوریتم  ، تحليل ژنتيک ، درخت تصميم تحليل تكراری داده ها حرکت می کند و الگوریتم هایی مثل شبكه های عصبی

در مدیریت ارتباط با  . را به کار می گيردبا اهداف تجاری  یا ه برای تحقيقات علمیعمومی مانند الگوریتم های جدید استفاده شد

در این مقاله به بررسی عمليات مورد نياز به منظور جذب مشتری و به دست  . مشتری به مشتری به عنوان نقطه مرکزی نگاه می کند

با ،  یش وفاداری مشتری با استفاده از تكنيک های داده کاوی، افزا ، تعيين مشتریان برجسته آوردن سودمندی و کارایی کسب و کار

 ارائه استراتژی ها و تكنيک های داده کاوی پرداخته شده است.

 کلمات کليدی

 خرده فروشی  ، داده کاوی مدیریت ارتباط با مشتری ،
 

 مقدمه -1

مهمترین مسئله برای شرکت ها و سازمان در طول چند سال گذشته ، 

مدیریت ارتباط . [1]بوده است "مشتری"ریابی و تجاری ها از لحاظ بازا

. مدیریت ارتباط با [2,5]شود  با مشتری به چهار دسته تقسیم می

مشتری استراتژیک برای دستیابی به استراتژی کالن، مدیریت ارتباط با 

مشتری عملیاتی به منظور ارتباط مستقیم با مشتری، مدیریت ارتباط 

ه منظور استفاده از ابزار مناسب و کانال بشونده با مشتری همکاری 

های ارتباطی مناسب برای سازمان و مشتری و مدیریت ارتباط با 

مشتری تحلیلی برای تحلیل داده و اطالعات در ارتباط با سازمان که 

ی شناخته می ین تحلیل ها ، استراتژی های مدیریتبر اساس نتایج ا

مشکل است که داده  ی است.ابزار اصلی برای تحلیل، داده کاو . شوند

یکی از  CRM . های جمع آوری شده را به طور دستی تحلیل کرد

جنبه های اصلی است که تقریباً تمام سازمان ها برای پیاده سازی یک 

در کسب و  CRM. ارتباط خوب با مشتری ها در آن تمرکز کرده اند

زرگ مجموعه ز مقادیر بکار با الهام از الگوها و دنبال کردن ارتباطات ا

ه داده کاوی برای آن آماده کرده است؛ ارتباط با مشتری را داده هایی ک

به این معناست که  "شتری گرانمایش م"امروزه  افزایش می دهد.

. بازاریابی سنتی روی  مشتری ها سرمایه با ارزش سازمان هستند

 اما امروز بازاریابی بزرگ تمرکز می کند که کسب و کار را گسترده کند

به بازاریابی یک به یک تغییر کرده که باعث رشد شگرف تکنولوژی 

یک سازمان باید به مشتری اعتماد کند تا به  .اطالعات شده است

 . اهداف سودمند دستیابی پیدا کند

؟ خرده فروشی شامل  چرا خرده فروشی در این بحث مطرح شده است

به گسترش  س از فروش آن می باشد و با توجهپخرید کاال و خدمات 

خرده فروشی  . رقابت برای حفظ مشتریان فعلی به رقابت می پردازد

فعالیتی است که شامل خرید کاال یا سرویس آن و فروختن آنها به 

و نگه داری این رابطه با سازمان می  مشتریان نهایی )مصرف کننده(

قدم اصلی در داده کاوی شامل هر چیزی از ابتدای کار مثل  .[4]باشد 

یدن سوال درباره داده ، ایجاد یک مدل که به سواالت پاسخ بدهد پرس

مرحله  6این پروسه در  . و نهایتاً استقرار مدل داخل محیط کاری است

کشف  -3.  آماده سازی داده -2.  تعیین مشکل -1:  توصیف می شود

 -6.  کشف و اعتبارسنجی مدل -5.  ساخت مدل داده ای -4.  داده

حال به بررسی تکنیک های استفاده  .[6] سانی مدلاستقرار و  بروزر

شده در داده کاوی برای انجام خرده فروشی در شرکت ها و سازمان ها 

  . به منظور جلب مشتری پرداخته و آنها را بررسی می کنیم

 ات اوليهمالحظ -2

، مشتری مداری و خرده  داده کاوی بر کوتاه مروری ، بخش این در

 خواهیم داشت.فروشی 
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 ه کاویداد -2-1

، مجاز و فعال از پایگاه  پروسه استخراج اطالعات از داده های معتبر

از الگوها و گرایش هایی . داده کاوی همچنین  داده های بزرگ است

این  که در داده های جمع آوری شده وجود دارد نتیجه می گیرد.

 الگوها و گرایش ها می توانند به عنوان یک مدل داده کاوی تعیین

. داده کاوی در  ه سناریوی مخصوص کسب و کار داده شوندشوند و ب

حالت کلی شامل استفاده از مدل پیشگویانه و تکنیک های مدل 

. با استفاده از این تکنیک ها سازمان قادر  توصیفی به عنوان کلید است

خواهد بود ماندگاری مشتری را مدیریت و تضمین کند که با این 

های بهینه قیمتی را  و یا چه سیاسته کسی را انتخاب کند نتیجه چ

قرار دهد و با اندازه گیری و رده بندی برای نیاز کنونی سازمان بهترین 

 .[8]باشد 

 

 
 

 [3]پروسه داده کاوی (. 1)شكل

 رویكردهای اصلی داده کاوی -2-2

 : رویکرد اصلی برای داده کاوی وجود دارد 4

وط تعیین شده مشتری با استفاده از شر : پیش بینی رفتار رده بندی

 .[7]اشت مقادیر همسایه صورت می پذیردمی باشد که از طریق نگ
: دستکاری و تغییر مدل های خاص و آماده سازی گزارش  برگشت

: با  خوشه بندی .[7]های مدیریتی به منظور کشف و استخراج نتایج

ه خریب داداستفاده از دو مرحله بازیابی اطالعات و تراکم همراه با ت

: جمع بندی مجموعه ای از  یتجمع .[7]انجام می دهد کاوی را

 .[7]دازه گیری های مختلف کاربرد دارداطالعات داده ای و در نهایت ان

مشتری  با طبه تشریح جایگذاری داده کاوی در مدیریت ارتبا 2شکل 

. که خوشه بندی جهت خوشه بندی داده های نامتجانس  می پردازد

به کار  براساس ویژگی های مشابهچندین خوشه )غیرهمگن( داخل 

در رده بندی به نگاشت داده در گروه های از پیش .  گرفته می شود

نکته ای که در این شکل وجود دارد این است .  تعریف شده می گوییم

که مرتب سازی در تمامی فازها انجام می پذیرد و در دو مرحله انجام 

که داده  گامیمی شود یکی در دسته بندی داده ها و دیگری هن

جدیدی وارد می شود تا مشخص شود که داده جدید متعلق به چه 

. در رویکرد برگشت مقادیر تکراری پیشگویی شده به  دسته ای است

ه تکنیک های برگشتی تعیین می کنند که چطور متغیر ها با هم وسیل

 یا با بقیه جمع می شوند.

                                       Y X1,X2,...,Xn  Xi-Yپاسخ: 

در حقیقت تکنیک های برگشت برای مطالعه رضایت مشتری تکنیک 

در رویکرد اجتماع به پیدا کردن وابستگی  . معروف و پرکاربردی است

د ، پیدا کردن مدل ها و همچنین ایجا ات بین داده هاطها و ارتبا

  تعدادی آیتم ساخت یافته در پایگاه داده هاست.

 

 

ته بندی تكنيک های داده کاوی در مدیریت ارتباط با (. دس2شكل)

 [3]مشتری

 

 

و ضعف تكنيک های مختلف داده کاوی  قدرت -2-3

 در مدیریت ارتباط با مشتری

اوی مورد در این بخش نقاط قدرت و ضعف تکنیک های داده ک

 بحث قرار گرفته شده است .
(. قدرت و ضعف تكنيک های مختلف داده کاوی در مدیریت 1جدول )

 [3]ارتباط با مشتری

 

تكنيک های 

 داده کاوی
 ضعف قدرت

 خوشه بندی

+بیشترین متدهای استفاده 

 شده

+سرمایه ابتدایی داده های 

 مشتری

متدها به تنهایی -

 کافی نیست

 رده بندی

 +تنوع و سادگی متدها

+فراهم کردن نقش های 

 محسوس

 کمبود مانایی-

 برگشتی

+دارای ادبیات قدرتمند در 

 از مدل استفاده

 +آسانی انجام کار

ناتوانی در نشان -

دادن الگوهای 

 رفتاری در داده ها

ناتوانی در نشان -
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دادن الگوهای 

 رفتاری در پدیده ها

 تجمعی

+قادر به کشف ارتباطات 

پنهان در قالب رفتار داده 

 ای

+قادر به نتیجه گیری 

 رخدادها و رفتار مشتری

مقادیر نهایی تناوبی -

 نیست

 

 

 صلی در مدل کاوشقدم ا  -2-4

 داده کاوی به منظور پاسخ به پرسش هایی از قبیل:

  چه محصوالتی را مشتری خریداری میکند؟ چه محصوالتی

 باهم فروخته می شوند؟
  چطور مشتری هایی را که آماده اند محصول را ترک کنند

 پیش بینی کنیم؟
 محل سازمان )از لحاظ موقعیت جغرافیایی( کجاست؟ 
 الگویش را تحلیل می کند؟ کسب و کار چگونه 

 سناریوهایی که به مدل کاوش داده شده است:

 تخمین نرخ فروش، پیش بینی زمان فروش باال  پیش بینی :

 و پایین
 بهترین مشتری برای محصول  : انتخاب ریسک و احتمال

،  ، تعیین نقطه شکست برای سناریوهای ریسک پذیر هدف

 اختصاص احتماالت به تشخیص ها
 محصوالتی که باهم فروخته شده اند: شناسایی  تپیشنهادا 
 داشتن ایده ای درباره انتخاب محصول  پیدا کردن نتایج :

برای مشتری در کارت خرید که شامل پیشگویی آیتم 

خرید بعدی است که ممکن است توسط مشتری انتخاب 

 بشود
 جداسازی مشتری ها و قرار دادن آنها در دسته  گروه بندی :

 تبطهای به هم مر

 کاویموقعيت های پوشش داده شده توسط داده  -2-4-1
 

: در جایی دیگر )رقبا( که داده کاوی در صنعت  مدیریت ریسک  (1

سازمان خرده فروشی از روشی مورد استفاده قرار می گیرد ؛ خرده ف

،  داده کاوی به منظور فهمیدن اینکه آیا محصوالت آسیب پذیر هستند

د و یا اینکه بررسی کند آیا الگوهای بایستی به مستندات رقبا توجه کن

خرید مشتری تغییر یافته است؟ که برای انجام این کار الگوی خرید 

کم خرید و پرخرید مشخص  تا مشتریانقبلی مشتری تحلیل می شود 

: داده کاوی می تواند در نگه  تسخیر و یا نگه داری مشتری ( 2گردند. 

. از آنجایی که خرده  داری مشتری در صنعت خرده فروشی کمک کند

فروشی با سطوح باالیی از رقابت در ارتباط است با استفاده از داده 

. خرده فروش تاریخچه خرید  نیازهای مشتری را متوجه می شود کاوی

مشتری را متوجه می شود و اینکه چه انگیزه ها و ترفیعاتی را باید به 

یک متد   "ازارتحلیل سبد ب":  بازاریابی ( 3. مشتری موردنظر بدهد

به وسیله خرده فروش ها به منظور تعیین مکان بازاریابی استفاده شده 

:  CRMنمای کلی  ( 4 های بهینه برای ارتقاء محصوالت است.

برقراری یک ارتباط موفق با مشتری برای مدت طوالنی کار راحتی 

 Paulنیست که توسط سازمان به سهولت قابل انجام باشد. 
Greenberg  از ،CRM  یک مطالعه طبیعی بنیادی از "به عنوان

دانش و استراتژی کسب و کار که توسط تکنولوژی و سیستم حمایت 

 . ، و تعامالت افراد در محیط کسب و کار را ارتقاء می دهد می شود

، برنامه فعالیت برای موافقت  ، دارای تقاضای پویا پردازش متواتریک 

وی مشتری متمرکز شده و کسب و کار مشتری گرا ر "مشتری است

CRM  اشاره می کند به فلسفه همکاری یا سیستم کسب و کار پیاده

، جمع  سازی شونده در مقابل اقدام مهمی که سرمایه را سازماندهی

اطالعات درباره  . روزرسانی کندمشتری را تحلیل و ب آوری و پروفایل

ژی که متدولو  . شماره از تکنیک ها جمع آوری میشود Nمشتری در 

یا  BISبرای جمع آوری اطالعات درباره مشتری ها استفاده می شود

Business Intelligence System  سیستم هوش تجاری( نامیده می(

مشتریان نهایی شناسایی شده و به منظور  BISاز . با استفاده  شود

پیاده سازی یک ارتباط طوالنی مدت با استفاده از این متدها رضایت 

اجزاء  ( 5 . ء یافته همچنانکه درآمد سازمان ارتقاء می یابدمشتری ارتقا

CRM و یک رویکرد مشتری مداری  : یک نمای یکپارچه از مشتریان

و  ارتباط،  دارای سه جزء است: مشتری CRM. به دست می آورد

افزایش رشد درآمد از طریق  : CRM( اهداف هزینه ای 6. مدیریت

 عو هزینه توزیهزینه فروش کاهش و  رضایت مشتری
 

 تعامالت با مشتری -2-5

 : مراحل تعامالت با مشتری شامل موارد زیر است

 مدیر به مشتری جدید برای شروع ارتباط خوش آمد  شروع :

 . بگوید
 مدیر محصول را ارزیابی کرده و بعد از اینکه مرحله  ادغام :

 .  ابتدایی کامل انجام شد سرویس را آغاز کند
ته های قبلی از مرحله ابتدایی تا : مدیر تمام دانس ادراک

ادغام را متراکم کرده و جستجوهای دیگر را هم اضافه کند 

 . تا کارایی مشتری را ارزیابی کند

نهایتاً فروشندگان باید در مورد سرمایه گذاری آینده  

تصمیم بگیرند تا درک بهتری از مشتری به منظور پیاده 

 . دسازی یک ارتباط طوالنی مدت با آنها بده

 مدیریت فعال برای اینکه ارتباط به یک قسمت حل  ارزش :

  ، نیاز به ارتقاء ارتباط دارد نشده برای مشتری تبدیل نشود
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 [6]مراحل تعامالت با مشتری(. 3شكل )

 
، نتایج به  هر مرحله نتیجه ای میدهد که در مرحله بعد موردنیاز است

یک حالت نهایی دست آمده در هر مرحله شامل سه حالت فعال و 

 . است

 مشتری چه چیزی را احساس می کند. احساسی : 
 مشتری باید به چه چیزی فکر کند. هوشمندی : 
 مشتری چه کاری باید انجام دهد. رفتاری : 
 حالت مشتری در پایان هر مرحله حالت نهایی : . 

 
 [1]: فاز صورت می پذیرد 4در کل مراحل چرخه جذب مشتری در 

، تحلیل  شامل مراحل تحلیل مشتری:  شناسایی مشتری (1

، گروه بندی مشتری های  مشتری های در ارتباط با مشتری

 . از تکنیک های قطعه بندی استفاده می شود مشابه است
، ارتباطات طوالنی  : جلب رضایت مشتری جذب مشتری (2

، درجه  مدت با مشتری در خصوص تحلیل اجتناب پذیری

ایت از برنامه های ارائه ، کیفیت سرویس یا رض بندی اعتبار

  . از تکنیک بازاریابی مستقیم استفاده شده است شده است
،  : تحلیل بازاریابی شخص به شخص نگه داری مشتری (3

. از تکنیک  شناسایی و پیش بینی تغییرات در مشتری است

 . های ارتباطی استفاده شده است
، ارزش عملیات و  : تجمیع عملیات توسعه دادن مشتری (4

. چرا که زندگی مشتری در حال  ندی مشتری استسودم

 . تغییر می باشد

CRM  یک مجموعه از پردازش هاست که استراتژی کسب و کار را با

هدف ساختن ارتباطات سودمند و طوالنی مدت با مشتری فعال می 

: یکی داده  مورد ضروری است 2موفق  CRM. برای ساختن یک  کند

 . اتمشتری و دیگری تکنولوژی اطالع

 موردنیاز است :CRM [6]برای دستیابی به اهداف اصلی  کار اصلی 4

: شناختن مشتری از طریق وب سایت  شناسایی مشتری (1

 ، جستجو و تعامالت های کانال های بازاریابی
: توجه به این نکته که هر مشتری ارزش  ز مشتریتمای (2

، در واقع از نقطه نظر شرکت یا  هایی در زندگی دارد

و اینکه هر مشتری دارای تقاضاها و نیازمندی های سازمان 

 . منحصر به فردی است

: این مسئله بسیار مهم است که تقاضای  تعامالت مشتری (3

. با پیگیری رفتار مشتری و نیاز  مشتری در حال تغییر است

آن می توان به ارتباط وی پی برد که یکی از وظایف اصلی 

CRM است . 
ر کردن با تمام مشتریان به طور : طریقه رفتا سفارشی سازی (4

 . است CRM. این یک شعار در پردازش های منحصر بفرد
دهنده ارتباط بین مشتری و سازمان  چرخه زندگی مشتری نشان

. سازمان سه را ه را برای افزایش ارزش مشتری توصیف می  است

 : کند

 ارتقاء نرخ خرید یک محصول بخصوص (1
 فروش محصول بیشتر (2
 مان بیشترنگه داری مشتری برای مدت ز (3

 
 

 CRMپردازش داده کاوی در  -2-6

CRM از یک طرف انبار  نقش مهمی را در داده کاوی ایفا می کند ،

برای ارتباط نرم افزار  داده ای و از طرف دیگر تحلیلگر نرم افزار.

تحلیلگر دستی با نرم افزار داده کاوی نیاز به روبرداری از مدل داده ای 

.  . در این مدل نیاز به تمامی پایگاه داده نیست به انتقال داده داریم

 : نشان داده شده است 4در شکل  CRMپروسه داده کاوی در 

 
(. پروسه داده کاوی در مدیریت ارتباط با 4شكل )

 [3]مشتری

 

منابع مختلف  همانگونه که در شکل مشخص شده است داده خام از

، ترجمه و مدیریت پردازش این نوع داده  یازیابجمع آوری می شود و ب

 . ها با نام انبار داده شناخته می شود

، داده از انبار داده خارج شده و داده  در قسمت آماده سازی داده ها 

 . کاوی در یک فرمت مناسب قرار می گیرد

 CRMمزایای کلی استفاده از داده کاوی در 
 ی تکراریفیلتر کردن داده ها به منظور حذف داده ها (1
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، تحلیل و دسترسی به مشتریان  بازیابی، مدیریت داده (2

 . سودمند و نگه داری مدل های مشتری ها
 دسترسی سریع و دقیق به داده های مجتمع (3
 ارتقاء رضایت مشتری (4
جذب مشتری های پنهان، نگه داری مشتری های موجود و  (5

 . ارتقاء بازاریابی
ییرات دقیق استفاده می در نتیجه داده کاوی به منظور پیشگویی تغ

. در واقع تکنیک های داده کاوی به بازیابی یا کشف چرخه  شود

زندگی مشتری ها در یک جا کمک می کند و معیارهایی را برای 

 . تحلیل کارایی داده و رفتار مشتری ایجاد می کند

 CRMارتباط بین داده کاوی و  2-6-1
نظور جذب مشتری دو کاربرد معمول استفاده شده سازمان ها به م

داده کاوی یک پروسه کمی است که سازمان ، اطالعات  : هستند

 . بخصوص درباره مشتری را استخراج می کند

CRM  به سازمان اجازه می دهد که عملیات کسب و کار را

برای  . براساس اطالعات به دست آمده از داده کاوی تغییر دهد

حصول را می مثال یک شرکت قیمت فروش یا خصوصیات دیگر م

پل بین ویژگی  تواند به منظور تقاضای مصرف بیشتر تغییر دهد .

های معمول استفاده شده به وسیله نیازهای سازمان ، ایجاد 

گزارش های مبتنی بر اطالعات جمع آوری شده از داده کاوی 

انتخاب مشتری های درست بسیار  CRMبا استفاده از  است.

داده کاوی به  . ی هاستآسانتر از یک مجموعه بزرگ مشتر

سازمان ها کمک می کند که بیشترین محصوالت در دسترس را 

به مشتری های موجود پیشنهاد بدهد و مشتری هایی را که برای 

بنابراین  . سازمان ریسک از دست دادنشان وجود دارد بشناسد

ه اینکه درآمد افزایش یافته و به دلیل ارتقای قدرت پاسخ به نتیج

، هزینه ها را با اختصاص منابع کاهش  نحصر بفردهر مخاطب م

 . بدهیم

 CRM [3]( دسته بندی تكنيک های داده کاوی در 2جدول )

 

 بيان مسئله -3

 خرده فروشی  -3-1

فعالیتی است که شامل خرید کاال یا سرویس و فروختن آنها به 

. تمام  مشتریان مصرف کننده و نگه داری این رابطه با سازمان است

وجود روی تبادل استراتژی مؤثر است ولی به  تقاضای ویژگی های م

مشتری توجه نمی کند . مشکالت در خرده فروشی در صورتیکه 

؛ مهم است و در نتیجه اگر  محصوالت به مقدار زیاد فروخته شوند

 . مشکالتی باشد باعث تناقضات در سوددهی خرده فروشی می گردد

 حل هارائه را -3-2

.  ده کاوی هر ماژولی برنامه ریزی می شودبا استفاده از تکنیک های دا

با توجه به پارامترهای مختلف مشتری های مشابه شناسایی شده و در 

 ی گردند و بهمیل ه به گاه به مشتریان با ارزش تبداصل مشتریان گا

منظور نگه داری این مشتریان جاری برنامه هایی هدفمند تهیه می 

 . شود

 مدیریت زنجيره تأمين -3-3

SCM  یاSupply Chain Management  هایی مانند فعالیت

بازاریابی ، توسعه محصول جدید و امور مالی و خدمات به مشتریان در 

هر گروه از مشتریان  . مدیریت زنجیره تأمین مورد بحث قرار می گیرند

دارای یک مجموعه خاص است و این زنجیره تأمین با توجه به نیاز 

ت ها باید آموزش داده شوند تا با . شرک خود در گروه قرار می گیرد

، زنجیره تأمین خود را ایجاد  توجه به نیازهای روز و مشتری هایشان

 . کنند

3-3-1- SCM  وCRM مجتمع 

 SCMمی گیرد و به سمت  CRMماژول پیشرفته ای که تقاضا را از 

.طبقه بندی محصوالت در ماژول به صورت ساالنه ،  سوق می دهد

فصلی و همچنین سهام در دسترس بودن  ، هفتگی ، روزانه و ماهانه

 . افزایش می یابد

 معماری سيستم -3-4

اینکه چطور مشتریان گاه به گاه را به مشتریان ثابت تبدیل کنیم با 

: با  الف( دسته بندی مشتریان مشابه:  استفاده از برنامه های هدفمند

، مشتری و  استفاده از استخراج کردن پارامترهای مختلف مثل محصول

داده ها و مراجعه به حساب  پایگاه عات خرید از داده های عملیاتیاطال

کاربری که یک شرکت خرده فروشی از هزاران دیداری که به فروشگاه 

. امکان شناختن هر مشتری  ؛ دریافت می کند اش هر روز می شود

شناختن ارتباطات با وجود ندارد، از دید مدیریتی ، شرکت ها قادر به 

 .  ندهر مشتری نیست
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 [3]معماری داده کاوی( 5)شكل 

، شرکت ها نیاز به  به منظور برقراری و تقویت ارتباط با مشتری

.  شناسایی گروه های مشتریانی که به طور مشابه رفتار می کنند دارند

تکنیک های خوشه بندی فازی در گروه های مشتریان مشابه قرار می 

القات نوسانی مشتریان و پروسه گروه بندی با استفاده از م گیرند.

انجام ، ، در واقع مشتریان به طور انحصاری  مشاهده سوابق مشتریان

،  بر این اساس خروجی نهایی شامل مشتریان با ارزش . می شود

. که این نتایج  مشتریان معمولی و مشتریان گاه به گاه خواهد بود

 .    شود خروجی به عنوان ورودی به ماژول توسعه تجاری داده می

 
 [3](. تحليل پيشگویانه از سيستم نگه داری مشتری6شكل )

 

مشتری ابتدا : در ماژول توسعه کسب و کار ،  ب( توسعه کسب و کار 

های گاه به گاه به معمولی یا بارارزش تغییر پیدا کرده و با استفاده از 

در  ، تخفیفات ویژه و ... وارد مرحله بعد می شود.  برنامه های هدفمند

، هفتگی ،  ، ماهانه رحله دوم با استفاده از تکنیک مکعب داده ساالنهم

، محصوالت فروخته شده تعیین می گردند و در پایگاه  روزانه و فصلی

. با توجه به این پارامترها اگر تقاضایی در  داده ها ذخیره می گردند

CRM  باشد ، در دسترس پذیری بورس به طور اتوماتیک بهSCM 

 . ابدارتقا می ی

با تخفیفات و برنامه های :  پ( جلب مشتری و نگه داری مشتری ها

  ، هدفمند و جذاب که مشتری را راغب می کند به بازاریابی مستقیم

توزیع کوپن یکی از روش های جلب توجه  . مشتری جذب می گردد

همچنین تحلیل پیشگویانه تکنیک های  . ستداری امشتری و نگه 

ینکه آیا مشتری باقی می ماند از روش مارکو و با داده کاوی و تحلیل ا

 . کمک از خود محصول و جزئیات مشتری قابل حصول است

 مارت کاوی برای بانكداری خرده فروشیدیتا  -3-5

هدف اصلی دیتامارت یا همان انباره داده ای برای بانکداری و خرده 

فروشی فراهم آوردن دسترسی سریع جهت پیش خالصه کردن 

ت که می تواند کاوش خاص را پوشش دهد و همچنین اطالعاتی اس

 : ملزومات را گزارش و به فروش برساند از جمله اینکه

 توسعه مدل های داده کاوی و ساز و مارها -1
 ها KPIگزارش وو انعکاس -2
 .[11] استخراج و ارزیابی لیست های رقابتی -3

 طمرتبکارهای  -4

CRM ر پیاده سازی ش استفاده از تکنولوژی اطالعات دبه عنوان پرداز

استراتژی های بازاریابی ارتباطی با تأکیید بخصوص روی ارتباط 

را به عنوان فلسفه طوالنی  CRM( به پیش رفته و 2002مشتری نوین)

مدت تجاری روب=ی جمع آوری و فهمیدن اطالعات مشتری ، برخور 

با مشتری های مختلف به طور متفاوت ، فراهم کردن سطح باالتری از 

ای مشتریان باارزش تر و بهتر و استفاده از این دو توأماً به برسرویس 

 .[9] تقاء وفاداری مشتری و سودمندی اومنظور ار

Alhaiou et al [12]  تعدادی از فوایدCRM  شامل هزینه کمتر

مشتری ، و  ، تسخیر مالکیت مشتری ، ارتقاء سرویس های مشتری

سودآور و محصوالت ارتقاء وفاداری آن ، سهولت شناسایی مشتریان 

: شناسایی  بعد تقسیم میکند 4تحلیلی را به  CRM . شرکت هاست

. یعنی مشتریان با  مشتری در اصل شامل دسته بندی مشتری است

. رضایت مشتری  ویژگی های یکسان را در یک دسته قرار می دهند

درک مشتری از ارزش  .  اولین مورد برای تسخیر مشتری است

، حائز اهمیت  سیله شرکتی که مشتر را نگه می داردپیشنهاد شده به و

مکانیزم تأثیرگذار در طراحی  CRMو  SCMدر ترکیب  . است

که باعث [11]تولید می کند  SCMو  CRM، نسخه ای از یکپارچه 
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باال بردن بازاریابی تجاری خرده فروشی ، تولید اتوماتیک محصوالت از 

SCM  به ماژول پیشرفتهCRM د.مأنوس می شو  

 CHAIDتحليل اتوماتيک اکتشاف تعامالت  -4-1

درخت تصمیم یک درخت با ساختاری است که مجموعه ای از تصمیم 

. متد درخت تصمیم شامل کالسه بندی و درخت  ها را نشان می دهد

تکنیک ها برای طبقه بندی پایگاه داده ها  . های برگشت هستند

تصمیم این است  اما استفاده اصلی از مدل درخت . استفاده می شود

که ارتباط بین هدف و فاکتورهای مربوط را با یک تصویر درخت 

 . نمایش بدهد

برای نمایش درخت تصمیم استفاده می شود که یک  CHAIDمدل 

 مدل برگشتی چند . متغیر در واقع یک یا چند متغیر را نشان می دهد

تباطات ور ارزیابی ارمتغیر را در مقابل یکدیگر به منظ متغیری چندین

یک نوع از تکنیک درخت تصمیم  CHAID . ممکن تست می کند

تنه درخت پایگاه داده مدلسازی . یم استتست اهمیت تنظ مبتنی بر

ز شاخه ها را به یک الیه اولیه اسپس  شده نهایی را نشان می دهد.

وسیه نمایش ارزش هایی از قوی ترین پیشگویی متغیر وابسته نمایش 

دسته ای  در ارزش این پیشگوها داخل تعدااینکه چطو . می دهد

 . مدیریت شده گروه بندی می شود به طور اتوماتیک تعیین می گردد

که متغیر های مستقل با استفاده از دو  صوری وقتی CHAIDمدل 

هنگامیکه متغیر مستقل به  . ارزش پیشگویی شدند ایجاد می گردد

 CHAIDشود.ترتیبی ایجاد می  CHAID ، مدل صورت ترتیبی است

معموال در زمینه مدیریتی به منظور انتخاب گروه هایی از مصرف 

با مدیریت روی سازمان چطور ارتباط آنها کننده ها و پیشگویی اینکه 

و مدل احتمالی  CHAID. از یک ترکیبی از بخش  اردتأثیر می گذ

پاسخ منطقی که روی یک سیستم اینترنتی استقرار دارد استفاده می 

 کند.

 ه اندازی آزمایشیرا  -5

، مشتری و  ، پارامترهای مختلف مثل محصول با توجه به پایگاه داده

اطالعات خرید، پردازش شده و به ماژول گروه بندی مشتریان مشابه 

،  داده می شود و در ماژول با استفاده از تکنیک های فازی خوشه بندی

فاده از در ماژول با است . مشتریان و محصوالت گروه بندی می شوند

 ، از با ارزش . مشتریان متفاوت اند اعمال می گردد Tanagra[4]ابزار 

استراتژی استفاده  2، و گاه به گاه. در ماژول توسعه یافته  ، معمولی

شده تا مشتری را راضی نگه دارد و ارتباط وی با سازمان را حفظ 

بر نماید.متدولوژی برای مشتریان مشابه ای که شرکت های وابسته را 

اساس مقدار فروخته شده پوشش بدهند ارتقا می بابد در واقع به روز 

و نهایتا مشتریان در سه دسته گروه بن: فروخته شدن  رسانی میشود

  . بیشتر محصوالت

 گيری نتيجه -6

. در حالت کلی  رفتار مشتری در زمان های مختلف تغییر می کند

وای مناسب برای در محت CRMاستفاده از تکنیک ها و نرم افزار های 

  CRMکلید موفقیت  ، مشتریانی ایجاد می کند. ارتباط بین سازمان ها

استفاده از تکنولوژی های مختلف و کاربردهای داده کاوی و متدهای 

مناسب برای محل مناسب و داشتن استراتژی مناسب در مدیریت 

ش ها برای تطبیق دادن زپردا .  چرخه زندگی مشتری می باشد

بازار دلیل می شود تا سعی در داشتن مشتریان نهایی تشدید  سازمان با

اطالعات به دست آمده از مشتری برای سازمان به منظور  . گردد

.  برطرف ساختن نیازها و درخواست های مشتری کمک کننده است

با سازمان همچنین سود به دست آورده و یک ارتباط طوالنی مدت را 

ید اطمینان خاطر بدهند که حریم . ولی با مشتری نگه خواهد داشت

شخصی مشتری حفط خواهد شد و در طی مدت استفاده از داده ها 

 CRMاستفاده از داده کاوی در  . تآثیری روی آنها نخواهد گذاشت

از تحلیل تکامل بخش خرده فروشی نتیجه  . پاسخ مناسبی خواهد بود

؛  هم استگرفته می شود که تقویت ارتباط در بازار رقابتی امروز م

. با ترکیب  پیشرفت متدولوژی ها باعث افزایش فروش شده است

CRM  وSCM  روشن سازی ماژول های معماری داده کاوی در آینده

 . خواهد بود
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