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 چکیده

در  تیموفق دیکل نیاست. همچن تالیجید ینکته هستند که اطالعات، خون زندگ نیبردن به ا یسازمان ها، در حال پ شتریامروزه ب

تر بتوانند سازمان را در رقابت با  عیبهتر و سر ،یاتیعمل یها رتیو مغا یدگیچیاست که بدون پ یماتیعصر اطالعات، اتخاذ تصم

 یها انیتوانند ز یناقص، م ای یبر اطالعات حداقل یمبتن ماتیتصم یعنیبد و نامناسب  یتجار ماتیببرند. تصم شیبه پ نیریسا

 یشرکت را به ورطه ورشکستگ یحت ایبازار شرکت را از دست خارج کند و  تیو اکثر یسهم اصل اورد،یبه بار ب یدالر ونیلیچند م

و  ستیکرده است. در قرن ب رییتغ یقیجهان به صورت عم سرکسب و کار در سرا تیریمد کردیسال گذشته، رو 01 یبکشانند. ط

 رشد کرده اند؛ لذا سازمان ها به یکنون زیو متما ریمتغ طیبه مح ییدانش و شبکه ها به منظور پاسخگو یسازمان ها بر مبنا کم،ی

در همه جا حاضر است  العاتاط یباشند. فناور یم میتصم بانیمناسب پشت یها رساختیز ازمندیچالش ها ن نیمنظور مواجهه با ا

 یندهایروزانه سازمان و فرآ اتیاز عمل یبانینقش پشت نیکرده است. همچن دایاز سازمان نمود پ یاتیبخش ح کیو به عنوان 

 یازهایزمان ممکن را از ن نیو مداوم در کوتاه تر نهیبه یریگ میتصم یو پرتالطم امروز یرقابت طی. محکندیم فایرا ا یریگ میتصم

 بانیپشت یها ستمیس ازمندین رانیمد ،یطیمح نیدر چن تیبه موفق یابیدست یاساس برا نیساخته است. بر ا رانیمد یرضرو

 باشند که قادر به استفاده از داده ها و اطالعات در دسترس باشد یم یهوشمند میتصم

 ی.بانیپشت ،یارتباط با مشتر تیریمد ،ی: داده کاوواژه کلید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه .6

سازی داده ها بکار  رهیو ذخ لیدر تحل انهیکه را یاز هنگام

سال، حجم داده ها در  01( پس از حدود  0591رفت ) 

پس از گذشت دو دهه و  یداده ها دو برابر شد. ول گاهیپا

حجم  کباریفن آوری اطالعاتر دو سال  شرفتیهمزمان با پ

با  اداده ه  گاهیتعداد پا نیداده ها، دو برابر شده و همچن

است که تعداد  یدر حال نیرشد نمود . ا شترییسرعت ب

 یسرعت رشد نکرد . حت نیداده ها با ا لیتحل نیمتخصص

داده ها  گاهیاز پا ارییافتاد، بس یامری اتفاق م نیاگر چن

 ای ونیلیاند که شامل چندصد م افتهیچنان گسترش 

و  لیرکورد ثبت شده هستند .امکان تحل اردیلیچندصد م

اطالعات با روش های معمول آماری از دل انبوه  اجاستخر

های موجود است. حال  انهیداده ها مستلزم چند روز کار با را

های  ستمیس ،یاطالعات کپارچهیهای  ستمیبا وجود س

لحظه به لحظه به حجم  ک،یو تجارت الکترون یبانک کپارچهی

داده های مربوط اضافه شده و باعث ب ه  گاهیداده ها در پا

 نیاز داده ها شده است. ا یمیآمدن انبارهای عظ جودو

دانش از  قیدق و عیضرورت کشف و استخراج سر ت،یواقع

کرده است، چنان  انینما شیاز پ شیداده ها را ب گاهیپا نیا

شود اطالعات طالست. هم  یکه در عصر حاضر گفته م

برای امور  رهیاکنون در هر کشور، سازمان، شرکت و غ

داده ها  گاهیپا رهیآماری و غ ،یآموزش ،یرسنل، پ یبازرگان

داده  گاهیپا نیشده است . به طوری که ا دارییخر ای جادیا

 میپژوهشگران جهت، تصم زان،یبرنامه ر ران،یها برای مد

 فیگزارش های مختلف، توص هیهای راهبردی، ته رییگ

باشد .  دیتواند مف یاهداف م ریجاری خود و سا تیوضع

داده ها از نرم افزارهای تجاری، مثل  ن یاز ا ارییبس

 یها م Web logها،  CRMها،  ERP یکاربردهای مال

شود که در  یم نیجمع آوری داده ها ا  نیا جهی. نتندیا

است . جمع آوری  ف،یدانش ضع یول یسازمانها، داده ها غن

 یم شیشود و بسرعت اندازه آن افزا یانبوه م اریداده ها، بس

سازد. داده  یاز داده ها را محدود م یعملو استفاده  ابدی

داده بمنظور کشف  ادییمقدار ز لیکاوی استخراج و تحل

داده  یدار در آنهاست. هدف اصل یو الگوهای معن نیقوان

آنها  یارزش اصل شیاز داده ها، افزا ییکاوی، استخراج الگوها

و انتقال داده ها بصورت دانش است. سرعت تحوالت جهان 

در گذشته سابقه نداشته است. تغییرات  ردیدمعاصر بی ت

یط دشواری را برای فناوری و فضای فشرده رقابتی، شرا

تولیدکنندگان، ارائه دهندگان خدمات خصوصاً بانک ها و 

بیمه ها بوجود آورده است که دیگر نمی توان در سالیان 

متمادی تقاضای باال و پایدار و یا بازارهای تضمین شده و 

داشت. تغییرهای سریع در سالیق مشتریان  میمشتریان دائ

ر متناوب گردیده به موجب ارائه محصوالت و خدماتی بطو

طوری که تهاجم مدل های جدید بهبود یافته در بازار، سبب 

کاهش شدید عمر محصول و خدمات گردیده است. لذا در 

دنیای امروزه استفاده از سیستم هایی همچون مدیریت تنها 

نیست بلکه یک ضرورت برای سازمان  ییک مزیت رقابت

بوط به محسوب می شود. با کند و کاو داده های مر

مشتریان، به رکوردهای اطالعاتی مشتریان ساختار داده می 

شود، جریان تشخیص مشتریان با اهمیت به صورت خودکار 

صورت می گیرد، باعث تغییر در شیوه تشخیص مشتریان 

و در نهایت کشف  ریانخاص و باارزش از لیست کلیه مشت

مشتریان وفادار خواهد شد. به طور کلی شکی نیست که 

باط با مشتری یکی از مهمترین عوامل سازنده مزیت ارت

اصلی، خصوصاً در سازمانهای خدماتی می باشد از جمله این 

سازمانها، بانک ها و موسسات مالی می باشد که مدیریت 

ارتباط با مشتری در آنها نقش کلیدی را دارا می باشد . در 



کاربرد این مقاله در ابتدا به بیان مدیریت ارتباط با مشتری و 

بیان خواهد شد و سپس به بیان  CRMهای داده کاوی در 

کاربرد های داده کاوی در صنعت بانکداری و بهبود مدیریت 

 ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری پرداخته خواهد شد.

 دادهای، رو میها ، معلومات ، مفاه تیاز واقع یشیها نما داده

پردازش ، توسط  ای ریارتباط ، تفس یبرقرار یها برا دهیپد ای

اطالعات به  یواژه  گریباشند. از طرف د یم نیماش ایانسان 

 یخواندن ، مشاهده و آموزش به دست م قیکه از طر یدانش

توان گفت اطالعات  یم قتیو در حق شود یاطالق م دیآ

پردازش شده اند و  یهستند که پس از جمع آور ییها داده

ها و اطالعات  داده نینامند. ب یآن را دانش م یشکل مفهوم

شکاف با حجم  نیا یشکاف وجود دارد که اندازه  کی

تر باشند ،  میها حج دارد. هرچه داده میها ارتباط مستق داده

ها کمتر و  خواهد بود و هرچه حجم داده شتریشکاف ب نیا

 یها کاراتر باشد ، فاصله  پردازش داده یروش ها و ابزارها

 عیسر شیعات کمتر است. امروزه افزاها و اطال داده نیب

 یانسان برا ییاست که توانا یها به شکل داده گاهیحجم پا

. در باشد ینم سریپرقدرت م یها بدون ابزارها داده نیدرک ا

بر اطالعات بر  هیتک یجا بهها  یریگ می، تصم تیوضع نیا

 میدارند ، چرا که تصم هیو کاربران تک رانیدرک مد

استخراج اطالعات با ارزش را در  یبرا یابزار قو رندگانیگ

 دست ندارند.
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که از  باشد یم یعلم دینسبتا جد یرشته  کی یکاو داده

 نیماش یریادگیآمار ،  یحداقل در رشته ها قاتیانجام تحق

داده( شکل گرفته  گاهیپا تیری)خصوصا مد انهی، علوم را

. بدون باشد یم  کیرشته ها ، آمار کالس نیا نیاست. مهمتر

،  رکه آما یوجود نخواهد داشت ، به طور یکاو آمار داده

 یبر رو یکاو که داده باشد یم ییها یاساس اغلب تکنولوژ

 لیمانند تحل یمیمفاه کی. آمار کالسشود یها بنا م آن

،  انسیراف استاندارد ، واراستاندارد ، انح عی، توز ونیرگرس

 نیا یرا که همه  نانیاطم یو فاصله ها یخوشه ا لیتحل

را  باشد یم ها داده نیداده و ارتباط ب یمطالعه  یموارد برا

 ینقش اساس کیکالس یآمار لی. مطمئنا تحلردیگ یدر بر م

 یرشته  نی. دومکند یم فایا یکاو داده یها کیدر تکن

، که به مفهوم  باشد یم نیماش یریادگی،  یکاو مرتبط با داده

که  یاست. در حال  یتر اجتماع آمار و هوش مصنوع قیدق

کسب کند ،  یتجار تینتوانست موفق یهوش مصنوع

. از دیآن گرد نیگزیاز موارد جا یاریدر بس نیماش یریادگی

شده  ادی یبه عنوان تحول هوش مصنوع نیماش یریادگی

به  یهوش مصنوع یابتکار یاز روش ها یبیاست چون ترک

 نیماش یریادگی. باشد یم شرفتهیپ یآمار لیهمراه تحل

که  یا در مورد داده یا انهیرا یها دهد تا برنامه یاجازه م

 ماتیکه تصم ییها ، مانند برنامه کنند یها را مطالعه م آن

،  رندیگ یمطالعه شده م ی داده تیفیک یبر مبنا یمتفاوت

آن از آمار  یا هیپا میمفاه یداشته باشند و برا یریادگی

هوش  یابتکار یها ها و روش تمیاستفاده کنند و از الگور

 .رندیبه هدف بهره گ دنیرس یبرا یمصنوع

 
رابطه   یا انهیآمار و علوم را نیب شود یتالش م یکاو در داده

 کیوجود  لیارتباط به دل نیا یبرقرار گردد. برقرار یا

 لیواضح ، دشوار بودن تبد ریو غ یضمن اتیسلسله از فرض

و  یدر مباحث آمار یا انهیرا یها تمیبه الگور ینظر میمفاه

،  یا انهیرافراوان در متون  یها تمیوجود الگور لیبه دل

و  یدرست از مدل ساز یدشوار است. لذا داشتن درک

 یضرور یکاو داده یکارها یبرا یمحاسبات یها تمیالگور



و  لیتحل یهر دو با روش ها یکاو آمار و داده اگرچه .است

 نیب یادیباشند و اشتراکات ز یها مرتبط م داده یمدل بند

آمار و  یتوان تفاوت ها یدو رشته وجود دارد اما م نیا

 :نشان داد ریرا در جدول ز یکاو داده

 

 

 

 کاوی داده آمار 

حجم داده 

 ها

 بزرگ کوچک و متوسط

 

 

نوع داده 

 ها

 داده های دست دوم داده های دست اول

مطالعه های کنتررل  

 موردی

 داده های تبادالت تجاری

 داده های ترافیک اینترنت طرح آزمایش ها

 داده های مکالمات تلفن بررسی نظرخواهی

مطالعررررره هرررررای 

 مشاهده ای

 داده های پزشکی

 

پردازش 

 داده ها

 روش های کامال خودکار روش های دستی

پرررردازش داده هرررا 

توسررط انسرران برره   

 کمک رایانه

پررردازش داده هررا توسررط   

الگوریتم های رایانره ای بره   

 کمک انسان

 

وظایف 

 معمول

 جستجو و شناخت الگوها برازش مدل

 رده بندی آزمون مدل

فواصررل اطمینرران و 

 پیش بینی

 بندی دسته

 

اهداف 

 تحقیق

توسعه ی روش های 

 آماری بهتر

هررای  توسررعه ی الگرروریتم 

 بهتر و سریع تر

مطالعرره ی خررواص  

آمررراری و ریاضررری  

 روش ها

مطالعه عملکردهای تجربری  

 کاوی الگوریتم های داده
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انبار  ایداده  گاهیدر پا جیها ، نتا پردازش داده شیپس از پ

 کیساختار  ریشوند. شکل ز یم رهیذخ یدیجد یداده 

آن  یکه ورود دهد یمعمول را نشان م یکاو داده ستمیس

کاربر  ازیآن اطالعات مورد ن یها و خروج مخازن بزرگ داده

 یها تلق داده گاهیکار کشف دانش و معرفت از پا انیاست و پا

 .شود یم

تواند شامل مولفه  یم یکاو داده ستمیس کی یحالت کل در

 د:باش ریز یها

 یها داده یساز رهیذخ یداده و انبار داده  : برا گاهی( پاالف

 .روند یبه کار م میحج

مربوط به کار کاوش  یها داده ی( سرور  : مسئول بازخوانب

 .است یکاو بر اساس اهداف داده

 تیاز دانش است که جهت هدا یا دانش  : محدوده گاهی( پاج

حاصل به کار  یالگوها تیجذاب یابیارز ایکاوش  ندیفرا

مانند  ییها یشامل دانستن تواند یاطالعات م نی. ارود یم

 یشده جهت سازمانده یبند طبقه میمفاه ایکاربر  دیعقا

 .و ... باشد تیجذاب نییتع ی، آستانه ها ها صهیخص

 یآمار  ی: به صورت گسترده از روش ها  یکاو ( موتور دادهد

،  یدادن ، رده بند وندی، پ فیتوص یبرا نیماش یریادگیو 

و هسته  کند یو ... استفاده م ینیب شی، پ یخوشه ا لیتحل

 .دهد یم لیرا تشک یکاو داده ستمیس یاصل ی

 تیجذاب یارهایالگوها : با استفاده از مع یابی( واحد ارزهر

ارتباط متقابل با  نیو همچن تیجذاب یالگو و آستانه ها

، کاوش را به سمت تمرکز بر  یکاو داده گرید یواحدها

 .کند یم تیجذاب هدا یاستخراج الگوها

 یکاو داده ستمیکاربران و س نیکاربر  : ب یکی( رابط گرافو

 .کند یارتباط برقرار م



 

 : ساختار یک سیستم داده کاوی0شکل 

 دیکه با یو نوع دانش  یکار یها گرچه مشخص ساختن داده

شده را کاهش  دیتول یتواند تعداد الگوها یاستخراج شود ، م

 یادیز اریممکن است تعداد بس یکاو داده ندیفرا کیدهد اما 

ها مد نظر  از آن یکند که تنها تعداد کم دیاز الگوها را تول

 صیتشخ یبرا ییارهایبه مع ازیکاربر ن نیهستند. بنابرا

آستانه در  کیبا  اریهر مع یطور کل به. جذاب دارد یالگوها

و آن  شود یکاربر مشخص م ی لهیارتباط است که به وس

آستانه را کسب نکنند ، جذاب  نیکه ا ییدسته از الگوها

و به عنوان الگو به کاربر ارائه  شوند یداده نم صیتشخ

الگو  تیجذاب یمورد نظر برا یارهایمع ی. برخشوند ینم

 : عبارتند از

 یالگو ، سادگ کی تیاز عوامل موثر بر جذاب یکی: یسادگ (0

 ی، اندازه  ینیع یارهایعآن الگو است که با توجه به م یکل

عملگر ظاهر شده در الگو کنترل  ایها و  صهیالگو ، تعداد خص

 .شود یم

 تیحتم اریمع کی دیاستخراج شده با ی: هر الگوتیقطع (0

اعتبار الگو و صحت  یوابسته به آن داشته باشد که درجه 

 .دهد یآن را نشان م

 تیتواند جذاب یکه م ییارهایاز مع گرید یکی:   تی( مطلوب3

آن الگوست که  یسودمند زانیکند ، م نییالگو را تع کی

 .شود یزده م بیتقر یتابع سودمند کیتوسط 

 دیبا یکاو داده ستمیموثر باشد ، س یکاو آن که داده یبرا

کشف شده در اشکال مختلف  یالگوها شیقادر به ارائه و نما

 یامختلف ، درخت ه یمانند قواعد ، جداول ، نمودارها

 ریباشد. امکان به تصو یریتصو یها شینما ریو سا میتصم

تواند به کاربران با پس  یکشف شده م یالگوها دنیکش

مورد عالقه و  یالگوها ییشناسا یمختلف برا یها نهیمز

کمک کند. استفاده از  شتریبه اکتشاف ب ستمیس تیهدا

 شیاست و امکان نما دیمف اریبس زین میسلسله مراتب مفاه

 یسطح باالتر ممکن است برا میها به صورت مفاه داده

سطح  میاز قواعد ارائه شده به صورت مفاه شیکاربران ب

 درک باشد. لقاب نییپا

کاربردهای داده کاوی در فرایند مدیریت  .4

 مشتری

 یبه صورت گسترده توسط تمام یکاو داده اتیامروزه عمل

ها قرار دارند ،  در کانون توجه آن انیکه مشتر ییشرکت ها

،  یمال یها ، شرکتها ، از جمله : فروشگاه شود یاستفاده م

 نیبه ا یکاو . استفاده از دادهرهیو غ یابی، بازار یارتباطات

از جمله :  یتا ارتباط عوامل داخل کند یشرکت ها کمک م

محصوالت و مهارت کارمندان را با  یری، محل قرارگ متیق

، رقابت در بازار و  یاقتصاد تیمثل وضع یعوامل خارج

 یکاو داده نی. همچنندیکشف نما انیمشتر ییایمحل جغراف

و شناخت  انیمشتر شیبازار ، گرا ی ندهیوضع آ ینیب شیپ

. به سازد یمشرکت ها ممکن  یآنها را برا یعموم یها قهیسل

،  یمشتر دیخر یکردن الگو دایهدف ، پعنوان مثال : بازار 

 Customer،  دیمحصول جد یمعرف یبرا یزیر برنامه

profiling زی، آنال دیبراساس نوع خر انیمشتر یبند ، دسته 

 یمحصوالت مناسب برا صی، تشخ انیمشتر یازهاین

 یبرا ییفاکتورها صی، تشخ انیمختلف مشتر یها دسته

،  انیمشتر دیخر یالگوها نیی، تع دیجد انیمشتر جذب



 دیخر زانیم ییشگویبازار ، پ دیسبد خر لیو تحل هیتجز

 ینیب شی( ، پیکیپست )فروش الکترون قیاز طر انیمشتر

 ییو شناسا یاعتبار یها کارت قیاز طر یکالهبردار یالگوها

و  یبند ثابت و دسته انیمشتر صی، تشخ یمال میجرا

 نهیها در زم با توجه به رفتار مشابه آن انیمشتر یبند خوشه

استفاده از کارت  زانیم نییو بازپرداخت وام ، تع یبانکدار ی

اعتبار  لی، تحل یاجتماع یبر اساس گروه ها یاعتبار یها

بازپرداخت  سکیدر ر یاصل یفاکتورها یی، شناسا انیمشتر

د یخدمات جد یبه ارائه  انیمشتر ییپاسخگو لیوام ، تحل

توسط  دیجد یها نامه مهیب دیخر زانیم ییشگوی، پ یبانک

بر  انیمشتر مهیو برآورد حق ب سکیر لی، تحل انیمشتر

خسارت  زانیم ینیب شی، پ یهر مشتر سکیر زانیاساس م

 گذاران مهیارتباط با ب تیری، مد انیمشتر یها بر اساس گروه

عوامل  نییهدف ، تع انیبر اساس مشتر یاستراتژ نیو تدو

و  ازهای، شناخت ن انیمشتر یگردان یرو ایو  یوفادار

،  انیتوسط مشتر یا مهیب یها سیسرو دیخر یالگوها

و  مارانینوع رفتار با ب نیی، تع یا مهیشناخت تخلفات ب

 تیموفق زانیم ییشگویها ، پ یماریروش درمان ب نییتع

در  یدرمان یروش ها تیموفق زانیم نییو تع یعمل جراح

دارو بر  ریتاث زانیم یسخت ، بررس یها یماریببرخورد با 

انواع  ینیب شیو پ صیآن ، تشخ یو اثرات جانب یماریب

انواع سرطان ،  ینیب شیپ ایو  صیها مانند تشخ یماریب

اطالعات  یها ستمیموجود در س یها داده لیو تحل هیتجز

از  یبعض نی. همچنیپزشک یعکس ها لیسالمت ، تحل

معمول  یتوان در کاربردها یم را یکاو داده یکاربردها

سبد بازار ،  لیبازار ، تحل تیریو مد لی)مثل تحل یتجار

 یهدف ، فهم رفتار مشتر یابینفت ، بازار متیق ینیب شیپ

)کشف  بیو کشف فر تیری( ، مدسکیر تیریو مد لیو تحل

، کشف  لیاتومب یا مهیب یها بی، کشف فر یتلفن بیفر

 یمشکوک مال ی، کشف تراکنش ها یکارت اعتبار یحقه ها

متون  افتنی،  ی)خالصه ساز یکاو ( ، متنییو پول شو

،  یکیالکترون ینامه ها شی، پاال یدیمشابه و کلمات کل

)کشف ارتباط عالمت و  یو ...( ، پزشک یخبر یگروه ها

( ، وب یپزشک ری، تصاو DNA یها هیآرا لی، تحل یماریب

 یها نیاشصفحات مرتبط ، بهبود م شنهادی)پ یکاو

 افتنی( و تیحرکت در وب سا یساز یشخص ایجستجوگر 

 یها شبکه لیدر وب ، تحل یاسیس یفرهنگ یروندها

وب ،  کیتراف زیها( ، آنال یکیها ، و )وبالگ 0وب یاجتماع

 شنهادیپ ستمی، س کیوانفورماتیبه شبکه ، ب ینفوذ صیتشخ

در  یگرید اریبس یو کاربردها یآموزش مجاز یدهنده برا

 دانست. یمختلف مهندس یها اخهش

 یفعل انیبر مشتر یعیبه طور طب یارتباط با مشتر تیریمد

از  یغن یدائم منبع انی. خوشبختانه ، مشترکند یتمرکز م

 یها داده نکهیهستند. بهتر از همه ا یکاو داده یها برا داده

رفتار  یدائم منعکس کننده  انیفراهم آمده توسط مشتر

 یصورت حساب ها یمشتر ایها است. آ آن یشخص یواقع

 ایپردازد  یچک م قیپردازد؟ از طر یرا به موقع م خود

بوده است؟ چه  یاو چه زمان دیخر نیآخر ؟یکارت اعتبار

 نیآن چقدر بوده است؟ ا متیاست؟ ق دهیخر یمحصول

س گرفته تما انیچند بار با واحد خدمات مشتر یمشتر

 یمشتر نیا م؟یتماس گرفت یاست؟ ما چند بار با مشتر

 کند؟ یکاال استفاده م لیتحو یبرا یا وهیمعموال از چه ش

نوع  نیخود را پس داده است؟ ا دیچند بار خر یمشتر نیا

 یارزش بالقوه  یابیارز یتواند برا یم یرفتار یها داده

عدم  سکی، ر یخطر قطع ارتباط مشتر یابی، ارز یمشتر

 ینیب شیو پ انیمشتر نیا یپرداخت صورت حساب ها

،  انیمشتر یبند خوشه .شوند فادهاو ، است ی ندهیآ یازهاین

ثابت است.  انیدر مورد مشتر یکاو متداول از داده یکاربرد

 امیمنطبق کردن محصوالت ، خدمات و پ یبند هدف خوشه

 یاست. خوشه ها انیبا هر خوشه از مشتر یابیبازار یها

و  یابیبازار قاتیبر اساس تحق یبه طور سنت انیمشتر

 ییها وشهشوند. ممکن است خ یمشخص م یشناس تیجمع

 ییمانند جوان و مجرد وجود داشته باشد. مشکل خوشه ها

است که  نیشوند ا یم جادیا یابیبازار قاتیکه بر اساس تحق

 قیاز تحق یکه بخش یانیها را در مورد تمام مشتر چگونه آن

که بر اساس  ی. مشکل خوشه هامیرینبوده اند به کار بگ



است که تمام افراد جوان و  نیهستند ا یشناس تیجمع

ها  ازدواج کرده و از آن شانیکه بچه ها یتمام افراد ایمجرد 

را که در  ییها یوابستگ قیجدا شده اند در واقع همان سال

 نییتع یکاو داده کردیشده ندارند. رو فیخوشه شان توص

 است. یرفتار یمجموعه ها

ی در حوزه کاو اجرا شده داده یها نمونه .5

CRM 

 در صنعت 

در مصرف  ییجو صرفه یپوهانگ کره برا یفوالدساز شرکت

 یکاو داده یها تمیبلند خود از الگور یها در کوره یانرژ

خود را کاهش داد  ی% از مصرف انرژ09استفاده و در حدود 

 یها نهیدر هز ییجو دالر صرفه ونیلیم 3/0، که باعث 

محصوالت  متیباعث کاهش ق گریشرکت شد و از طرف د

آن شرکت  شتریو سود ب انیتعداد مشتر شیافزا وآن شرکت 

     .شد زین

 یدار در هتل 

باال  ی، برا کایوگاس آمر مشهور در الس یاز هتل ها یکی

استفاده  یکاو داده یها تمیمسافران از الگور تیبردن رضا

 یآور صورت که با استفاده از اطالعات جمع نیکرد ، به ا

ها  آن داده زیپرسشنامه و آنال ی لهیشده از مسافران به وس

هتل  نیا همسافران دوباره ب شد یکه باعث م یتوانست عوامل

مسافران ، مسافران  یبند کرده و با طبقه دایباز گردند را پ

 .کنند دایوفادار به هتل را پ

 سکیر تیریمد در 

 یها تمیبزرگ کانادا با استفاده از الگور یها از بانک یکی در

 ی لهیها ارائه داده و به وس داده یرا برا ی، مدل یکاو داده

و  یها و چگونگ آن ،  مساله مهم تقلب در حساب زیآنال جینتا

داده شده توسط بانک را حل نمودند  یها برگشت وام زانیم

 .د بانک گرفتندیجد انیمشتر یرا برا حیصح یمیو تصم

 رانیدر ا یکاو داده 

ها در کارخانجات ،  با رشد روزافزون داده زیکشور ما ن در

و  یو مراکز مختلف دولت یا رهیزنج یها ها ، فروشگاه شرکت

انجام  یعنیها  به استفاده از دانش نهفته در آن ازین یخصوص

 یها داده. رسد یبه نظر م یها ضرور داده یرو یکاو داده

مرکز  یها ، داده ها مارستانی، داروخانه ها ، ب رانیمرکز آمار ا

 ی، کارت سوخت ، سازمان هواشناس یی، مراکز قضا سیپل

 اریانبوه و بس یها و ... از جمله داده مهیکشور ، بانک ها ، ب

 نیقوان لیو تحل یکاو داده یستگیهستند که شا یارزشمند

پنهان  یتواند با کشف الگوها یم یکاو پنهان را دارند. داده

موثر باشد اما  اریبس رانیمد یریگ میدر اصالح روند تصم

 یعدم وجود فرهنگ به اشتراک گذار لیکشور ما به دل

 محروم بوده است. یفناور نیا یاطالعات از دستاوردها

 

 

 نتیجه گیری .1

شده در  رهیذخ یها داده ادیفوق العاده ز زانیاگرچه وجود م

، توسعه  یمخازن اطالعات گریداده و د یها گاهیپا یها لیفا

 ریتفس دیو شا لیو تحل هیتجز یقدرتمند برا یلیوسا ی

 یریگ میکه بتواند به تصم یاستخراج دانش نیها و همچن آن

به  اب یادی، تا حد ز کند یکمک کند را طلب م رانیمد

پوشش  یرسد ، اما برا یم جهیبه نت یکاو داده یریکارگ

همراه  زیرا ن گرید یروش ها دیآن با یها تیدادن محدود

 مالحظه می شود که: تیآن به کار گرفت. و در نها

 سحر  یعصا کیاست نه  لهیوس کی یکاو داده

 زیآم

 دیما را تول ازیمورد ن یها تواند داده ینم یکاو داده 

 .کند

 مهم موجود در  یتواند الگوها ینم یکاو داده

 .ها را به طور خودکار مشخص کند داده

 ها و  به درک داده ازین یکاو حل مسائل داده

 .خاص دارد ی نهیمعلومات در آن زم



 یکاو داده ی جهیفقط با توجه به نت یریگ میتصم 

 .ستیعاقالنه ن

 لزوما علت  یکاو حاصل از داده ییشگویروابط پ

 .ستیرفتار ن ای دهیپد کی
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