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داده کاوی یکردراهکار جدید مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر رویک ارائه   
 
 

 1,*مهدی محبی

 دانشکده فنی مهندسی مؤسسه آموزش عالی کار، خرمدره، زنجان، ایران گروه کامپیوتر، -1
 

  چکیده

ها، در ا مشتری و سازمانرا بین ارتباطات مدیریت ارتباط ب کاوی رابطة نزدیکیچهارچوب ارتباط با مشتری بر اساس داده 

دیریت ارتباط با مشتری متنوعی کند. داده کاوی دارای کاربردهای مدنیای پیشرفتة تجارت الکترونیکی امروزی برقرار می

های اخیر عمومیت بیشتری پیدا کرده است و مدل دسته بندی یک تکنیک داده کاوی مهمی در این باشد که در سالمی

شود بر اساس فرآیند تصمیم گیری است که برای لی که برای پیش بینی رفتار مشتریان استفاده میشود. مدزمینه تلقی می

باشد. در این مقاله یک چهارچوب داده کاوی مبتنی بر مدیریت ارتباط با نگهداری و حفظ مشتریان،  ارزشمند و پرسود می

کند. و شبکه های عصبی مصنوعی استفاده می شود که از دو مدل دسته بندی درخت تصمیم گیری مشتری پیشنهاد می

 کند.ای کارایی بهتری را  نسبت به مدل  شبکه عصبی مصنوعی ارائه میتکنیک دسته بندی درخت تصمیم به طور مقایسه
 چارچوب داده کاوی، مدیریت ارتباط با مشتری، پیش بینی، دسته بندیکلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه  .1

های یادگیری ریاضی، آماری، هوش مصنوعی، تکنیکهای شود که از روشندی تعریف میبه عنوان فرآی [1] کاویداده

آید که له دانشی از پایگاه داده بدست میکند، بعد از این مرحشناسایی اطالعات مفید استفاده میماشین جهت استخراج  و 

های حجیم و داده اینترنت ولوژی پیشرفتةلوژی اطالعات، تکنتواند دانشی پر مفهوم و ارزشمند باشد. ابزارهای تکنومی

ها و مشتریان های ارتباط بین سازمانهای بازاریابی را بهبود داده است و این باعث شده تا روشمربوط به مشتری فرصت

.  [3]کندمدت با مشتریان پر منفعت کمک می . مدیریت ارتباط با مشتری به ایجاد ارتباط طوالنی[2]نیز تغییر کند

-توسعه یک استراتژی تجاری کمک می ی مفید در مدیریت ارتباط با مشتری بههاها و دیگر سیستمای از فرآیندهمجموع
به طوریکه رضایتمندی،  شود تا تأثیر رفتار مشتری از طریق ارتباطات معنی دار شودند و این رویکرد سازمانی باعث میک

 استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری رقابتی، امل کلیدی در توسعةهبود یابد. عسود بخشی و نگهداری مشتری بوفاداری، 

 کند که  نتیجةهای بالقوه کمک مین در بدست آوردن و نگهداری مشتریباشد و ایشناسایی و تحلیل رفتار مشتری می

داده  ری بر پایةمدیریت ارتباط با مشت. چهار چوب [4]افزایش تعداد مشتریان پر منفعت را با خود به همراه خواهد داشت

عنصر مدیریت ارتباط  خواهد کرد. هر تریان ارزشمند و پیش بینی آیندة آنها یاریها را در جهت شناختن مشکاوی، سازمان

 و ظایف انجام شده پشتیبانی شود. های مختلف داده کاوی بر پایةتواند توسط مدلبا مشتری می
ها یادگیری در یکی از معمول ترین مدل. شودبینی استفاده میصمیم گیری و پیش ها برای تداده کاوی در سازمان

شود که رکوردهای . پیش بینی به این صورت انجام میکندرهای آینده مشتری را پیش بینی میباشد که رفتاداده کاوی می

های شبکه .[5,6]شود ر طبق یک معیار خاص دسته بندی میهای از پیش تعریف شده بپایگاه داده به تعدادی از کالس

                                                 
و هیأت علمی ، مربی گروه کامپیوتر-نرم افزارمؤسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره  *  عض
Email:Mehdi.mohebbi2007@gmail.com 
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ن ابزارهای ، شبکه بیزین ساده، رگرسیون منطقی و ماشین بردار  پشتیبان از معمول تریمصنوعی، درختان تصمیمعصبی 

 روند.دسته بندی به شمار می

های دسته بندی، کاربردهای مدیریت ارتباط با مشتری را بررسی می کنیم. این کاربردها برای نشان دادن کارایی مدل

چشم انداز جذب مشتری، جذب و تعامل دوسویه با مشتری، سودمندی، نگهداری و تملک  ،مشتری *خش بندیشامل: ب

-های بانکداری، بر روی کمپین. به جای تمرکز بر کمپین[7]باشدهای بانکداری میشتری، تحلیل ریسک و غیره در حوزهم
های قابل دسترس ها از دادهاشد. بانکبود توسعه مشتری بعنوان معیاری برای بهکنیم که بهای بازاریابی مستقیم تمرکز می

-ها خدماتی را نیز به آنها ارائه میکنند و برای شناسایی و کشف فرصتی بهترین مشتریان خود استفاده میبرای نگهدار
یش بینی رفتار . در این مقاله یک چهارچوب مؤثر مدیریت ارتباط با مشتری  مبتنی بر رویکرد داده کاوی برای پ [8]دهند

 CRM†شود. از این قسمت به بعد به جای استفاده از عبارت مدیریت با ارتباط با مشتری از اصطالح  تری  معرفی میمش

استفاده خواهیم کرد. این رویکرد شامل دو مدل دسته بندی است. یکی از آنها شبکه عصبی پرسپترون چند 

که روشی  ]11 [ †و دیگری درخت تصمیم ، است]10,9[عی داردای در هوش مصنو، که یک نقش ریشه(MLPNN)†الیه

شود. به طور خالصه از این دو روش در یک ساختار شبیه درخت ارائه میمعروف برای دسته بندی است که نتایج آن 

 نةکنیم که یک کاربرد آن در زمیاستفاده می CRMمبتنی بر داده کاوی برای پیش بینی رفتار مشتریان در کاربردهای 

یشنهادی باشد. از این کاربرد به عنوان مثالی جهت مقایسه کارایی دو مدل دسته بندی پابی مستقیم میکمپین بازاری

-می UCI[8]داده های معروف بازایابی بانکی از دانشگاه داده های مورد استفاده، از مجموعهاستفاده خواهد شد. مجموعه
قبیل: نرخ درستی یا  کنیم که ازرهای دسته بندی استفاده میها از معیاکنندهسترسی به کارایی دسته بندی باشد. برای  د

ها ابزار مورد استفاده جهت پیاده سازی و ارزیابی مدل. ]8[باشدمی ††ویژگی یا خاص بودنو  ††، درجه ی حساسیت**دقت

weka باشد. می 

شود در بخش کرد پیشنهادی معرفی میمسئله و رویهی می شود که در بخش دوم بقیه مقاله به اینصورت سازماند

های مورد استفاده در روش پیشنهادی معرفی می یم در بخش چهارم مجموعه دادهکنسوم مفاهیم مورد استفاده را بیان می

هم نتیجه گیری و  ها، بخش ششم ارزیابی نتایج حاصل از پیاده سازی و بخش هفتمشود. بخش پنجم پیاده سازی مدل

 ان خواهد شد.کارهای آینده بی
 
 

  مبتنی بر داده کاوی  CRMو  بیان مسئله  .2

مبتنی بر داده کاوی برای پیش بینی رفتار مشتریان در کاربردهای بانکداری پیشنهاد می شود.  CRMیک چهارچوب 

 در داخل این چهارچوب پیشنهادی، دو مدل پیشنهادی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

مسئله  های حوزةده است. فهمیدن اهداف و نیازمندینشان داده ش 1داده کاوی در شکل مبتنی بر   CRMچهارچوب

و تعامالت با مشتری، در و مدیریت بهتر در بحث ارتباطات  باشد. مطالعه نزدیکمرحله اول هر مسئله داده کاوی می

ها ه سازی و پیش پردازش دادهبعدی آماد وطه کمک زیادی خواهد کرد. مرحلةمرب اری مشتری در حوزةشناسایی و نگهد

ها و غیره باشد. این کار برای بهتر کردن ، تبدیل )دگرگونی و واریخت( دادهتواند شامل: پاکسازی، انتخاب صفتاست که می

                                                 
* segmentation 
† Customer Relationship Management 
‡ Multi-Layer Perceptron Neural Network  
§ Decision tree 
** Accuracy rate 
†† sensitivity 
‡‡ specificity 
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است یک مرحله بسیار مهم و حیاتی  CRMها و ارزیابی آنها تأثیر بسزایی دارد. ایجاد ساختار مدل در مسئله ساختار مدل

ی رفتار مشتری نیز کمک ها در پیش بینکنند. این مدلهای تجاری نقش مهمی را بازی میرآورده کردن نیازمندیکه در ب

 کند. ارزیابی مدل و اندازه گیری تجسمی در توسعه و باال بردن کارایی مدل خیلی مؤثر خواهد بود.شایانی می

 
  یبر داده کاو یمبتنپیشنهادی  CRMچهارچوب  -1شکل

 

 در مقالهمورد  استفاده  مفاهیم .3

 شبکه های عصبی پرسپترون چند الیه ای . 1.3

ها ای از نرونورت یک الیه چند نرونی یا مجموعهبه ص [9,10,12]ای های عصبی پرسپترون چند الیهساختار شبکه

 ا محاسبات واقعی شبکه، . کار اصلی ی [9]گیرندهای ورودی، خروجی و پنهان قرار میدر الیهها شوند. نرونسازماندهی می

را در یک ضریب مؤثر متناظر با  i(x(اش های ورودیکه مشخصهبعد از آنهر نرون  شود.بیشتر توسط الیه پنهان انجام می

دهد. در را می iyحاصل از این جمع، خروجی  (AF)*کند. تابع فعالیتضرب نمود، آنها را جمع می  ) ijw (ارتباطی اوزان

 .گیریمبه عنوان تابع فعالیت در نظر می را  [12]وئید اینجا تابع سیگم
(1)                                 

های عصبی پرسپترون چند های یادگیری در شبکهلترین تکنیکاز معمو   (BP)†الگوریتم یادگیری پخش عقب گرد

 : Eروجی نرون . مجموع مربعات تفاضل بین مقدار مطلوب و مقدار خ[13]الیه است

(2)                             

                                                 
* Active Function 
† Back Propagation 
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تا حد  1 در معادلة i,jwاست. اوزان  djyباشد که مقدار مطلوب و معلوم آن می jنرون  خروجی jYتعریف می شود. 

بکه و های ششود. کاهش تفاوت بین خروجیسازگار و تعدیل می 2ه در معادل E یامکان برای رسیدن به کمترین خطا

و کاهش  های عصبی در یادگیریشود. شبکهانجام می BPمقدار مطلوب با استفاده از اصالح سازی وزن توسط الگوریتم 

 به حافظه کمتر و تحلیلعملیات زمان واقعی سریع، نیاز . قابلیت یادگیری خوب، [9]کنند خطاهای آتی کمک زیادی می

های آن شامل: نیاز به باشد و ضعفای میای عصبی پرسپترون چند الیهههای شبکهالگوهای پیچیده از جمله توانایی

 .[12]باشدانتخاب متغیرهای پیشین و غیره، می و دقت زیاد درکیفیت خیلی باال جهت آموزش شبکه هایی با دادهمجموعه

 

 درخت تصمیم  .2.3

-کند. میدارد کمک شایانی میه کالسی تعلق دسته بندی کننده درخت تصمیم در پیش بینی اینکه یک نمونه به چ
یک الگوریتم یادگیری را طراحی توان از یادگیری استقرایی که پایه و اساس یادگیری درخت تصمیم است استفاده نمود و 

های را داریم، که به آن نمونه Xهای ممکن ای از مثالشود. مجموعهیری با مقدار دهی مسئله انجام می. شروع یادگنمود

های آموزشی  دهی نمونه ، ویژگی برداری را خواهد داشت. برای مقدارxای مانند شود، که در آن نمونهمیآموزشی گفته 

شود تعریف می  f:X→Yکه بصورت  fتابع هدف نامعلوم مانند در نظر بگیریم.  X={x1,x2,…,xn}را بصورت   Xتوانیممی

یک  hشود که هر فرضیه ایجاد می  H={h|h:X→Y}ورت ها بصای از فرضیهیک مقدار گسسته است. مجموعه Yکه در آن 

 .[11] باشددرخت تصمیم می

 Xمجموعه ای از نمونه های ممکن  -1ابتدا نیازمند مقدار گذاری مسئله هستیم که شامل مراحل:  ،به طور خالصه

در مرحله بعد  .اشاره شد به آننیز که در باال  H={h|h:X→Y}ها ای از فرضیهعهمجمو -f:X→Y 3تابع هدف نا معلوم  -2

 i)باال نویس  از تابع هدف نامعلوم است. y(i){x,(i){های آموزشی ها یا مثالها را خواهیم داشت که شامل نمونهورودی

، بهترین تخمین از hϵHخروجی را خواهیم داشت که فرضیه  مین نمونه یا مثال آموزشی است( و در نهایتاُ  iنشاندهندة

 . [11]را دارد f تابع هدف نامعلوم
 
 های مورد استفادهداده مجموعه .4

های بازاریابی های مورد استفاده برای انجام آزمایشات در این کار، برگرفته از نتایج حاصل از کمپینه دادهمجموع

 2008سال باشد که به ماه می ل میکمپین تحت نظارت بانکی در کشور پرتغا 17، که شامل [8]اشدببانکی مستقیم می

ه شود. به مشتریان توسط تماس تلفنی سپرده گذاری طوالنی مدت پیشنهاد شده است. مجموعمربوط می 2010و نوامبر 

باشد. دو مورد خروجی دارد که آیا مشتری تمایل به سپرده گذاری دارد یا خیر؟ در مورد می 4520ها محتویداده

ه شود کهای پیش پردازش شده استفاده میبه عنوان دادهها ه دادهدرصد کل مجموع 10ه استآزمایشاتی که انجام شد

و چهار متغیر به عنوان آخرین  است مشتریها هشت متغیر مرتبط با باشد. از اینمتغیر ورودی می 16خود آن شامل 

 و متغیرهای باقی مانده مربوط می شود به کمپین:است تماس کمپین فعلی 

 ی(سن،  متوسط موجودی ساالنه به یورو )عدد 

  ،وضعیت تأهل، تحصیل )قطعی و معین(نوع کار 

 )آیا مشتری اعتبار پیش فرض دارد، آیا مشتری وام دارد )دودویی 
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 )آیا مشتری وام یا قرض شخصی دارد )دودویی 

  از سال)قطعی و معین( یماهدر نوع تماس ارتباطی، آخرین تماس 

 عددی(ها بر ثانیه طول مدت تماس ماه ، آخرین ازی آخرین تماس روز( 

 برای مشتریان موردی )عددی(م گرفته شده قبل از کمپین های انجاتعداد تماس 

  عددی(است تعداد روزهایی که بعد از آخرین تماس از کمپین قبلی گذشته( 

 های بازاریابی قبلی )قطعی و معین(خروجی حاصل از کمپین 

این است که  یل شده است، نشاندهندةاینری تبدمتغیر خروجی متناظر با کمپین خروجی، که به یک خروجی ب

 مشتری تمایل به یک طرح سپرده گذاری  دارد یا خیر؟

  های پیشنهادیمدلها جهت استفاده در پیاده سازی داده آماده سازی و اصالح مجموعه . 1.4

قطعی   های مبهم و غیرها دارای دادهویژگی است. تماس 58تماس با  79354ل های مورد استفاده شاممجموعه داده

ها با اطالعات تماس کند. ویژگیاز ارزش آن کم شود، کاهش پیدا میویژگی بدون اینکه  17نمونه و  45211باشد که بهمی

ه با مشتریانی که از های مورد استفادآیند. از آنجاییکه ویژگیبدست میهای کمپین باشد که از طریق گزارشمرتبط می

جی بیانگر اینست که مشتریان توان نتیجه گرفت ویژگی خروخلی بانک جمع آوری شده، ارتباط دارند میهای داپایگاه داده

برای کاهش تعداد  *ها تمایل به سپرده گذاری دارند یا خیر؟ یک روال انتخاب ویژگی به کمک تحلیل مرحله به مرحلهبانک

و  شودکاهش داده می CRISP-DMویژگی با تکرار شود. این ورودی و یک صفت خروجی استفاده میصفت  29صفات به 

 .[8]( قابل دسترس و استفاده در آزمایشات ما هستند4520ها )درصد نمونه 10شود. فقط ویژگی کاسته می 17سرانجام به 

 پیاده سازی .5

1.5.    Weka 

weka ود. این ابزار به شبردهای یادگیری ماشین استفاده میای از برنامه و محیط توسعه است که برای کارمجموعه

شود. ابزار نتایج، آموزش و پروژه استفاده میها و ارزیابی پژوهش، پیاده سازی و آزمایش ایدهطور گسترده در تحقیق و 

Weka  توسط دانشگاهWaikato ت که یک نرم افزار متن باز و با زبان جاوا نوشته شده است. در نیوزلند توسعه داده شده اس

های داده داده کاوی بسیار مناسب است. کار شود و برای کارهایهای یادگیری ماشین را شامل میتمای از الگوریمجموعه

ها، دسته بندی، قوانین تجمع سازی، توان به پیش پردازش دادهانجام داد که می weka توان باکاوی متنوعی را می

های جدید در ها وایدهبرای توسعه و تولید طرحین ابزار رگرسیون، خوشه بندی، پیش بینی و تجسم سازی اشاره کرد. ا

یشات استفاده ها و انجام آزمابرای پیاده سازی مدل weka 3.7.4. در این کار از  [12]یادگیری ماشین بسیار مناسب است

 .نصب و اجرا کردتوان آنرا بر روی سیستم عامل های مک، ویندوز و لینوکس کردیم که براحتی می

 

 

                                                 
* Rattle 
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 امترها و مدلسازی مقدارگذاری پار .2.5
 با پردازندة 7یستم عامل ویندوز انجام شده است. این نرم افزار بر روی س wekaتمام آزمایشات با استفاده از ابزار 

Cori3 2.53GHz شود. در این کار ما از دو مدل دسته رمی انجام مینصب شده و آزمایشات مربوطه بر روی چنین پلت ف

شبکه عصبی و درخت تصمیم. شبکه عصبی پرسپترون چند  می کنیم: دسته بندی کنندةتفاده مجزا اس DMبندی کننده 

ها سیگموئید هستند به جز در مواردی که کند. تمام گرهها استفاده میخش عقب گرد برای دسته بندی نمونهالیه از پ

ها و برابر مجموع ویژگی mه در آن ک a=round(m/2)های میانی را با استفاده از تقریب ها عددی باشند. تعداد الیهکالس

، مدت زمان 0.2، مومنتم با مقدار 0.3شود. سایر پارامترهای شبکه از قبیل نرخ یادگیری با مقدار هاست تعیین میکالس

برای ساخت و یادگیری  j48شود. درخت تصمیم از الگوریتم ر دهی میمقدا 20حدآستانه معتبر با  500msیادگیری 

باشد، که برای جلوگیری از تطبق می *. مهمترین معیار در درختان تصمیم گیری ایجاد درخت هرس شدهکنداستفاده می

مانند. برای هر دو مدل از حالت آزمایش کنیم. سایر پارامترها پیش فرض میاستفاده می Trueاز مقدار بولین  †بیش از حد

k-fold cross validation  در اینجا کهk=10 باشد کم آموزشی هایمثال تعداد که قتیده شده است. وباشد، استفامی ،

 از یکی دفعه هر نمود. در دفعه تکرار k به تعداد را آزمایش و نموده بندی تقسیم دسته k=10 به را آموزشی دادهm  توانمی

 انجام نتایج نگینمیا اساس بر ارزیابی کرد. استفاده آموزشی مجموعه بعنوانرا  بقیه و تست مجموعه بعنوانرا  هادسته

 های مثبت هستند، ایجاد شدند.های منفی و پاسخ. بر اساس نتایج بدست آمده، دو کالس که شامل پاسخشودمی
 
 

 نتایج حاصل از پیاده سازیارزیابی  .6

نشاان داده اسات. در ایان جادول دو مقادار  1در جدول  موجود  هایه دادهنتایج حاصل از آزمایشات بر روی مجموع

 †دهد. برای هر روش دسته بندی معیارهای  نارخ درسات دساته بنادیمدل مختلف دسته بندی را نشان می ه دومربوط ب

) که به نادرست دارای دسته  **،  نرخ مثبت غلط† اند(،  نسبت درست مثبتمونه هایی که درست دسته بندی شده)تعداد ن

اسات. مادل دساته بنادی درخات تصامیم درصاد نشان داده  1 بندی مثبت هستند( و مدت زمان ساخت مدل در جدول

کناد. در ساایر معیارهاا از جملاه نارخ مثبات شبکه عصبی ارائه می درستی دسته بندی بهتری را نسبت مدل دسته بندی

دهاد. در معیاار مادت زماان بکه عصبی مقدار بهتری را نشان مایدرست و نرخ مثبت غلط هم درخت تصمیم نسبت به ش

رایی بهتری را نشان می دهد که ممکن است در کاربردهایی کاه معیاار مادت زماان سااخت ساخت مدل درخت تصمیم کا

 مدل مهم باشد از این مدل دسته بندی استفاده شود.

 

 
 

                                                 
* pruned 

-بقت نداشته باشد. تعداد زیاد گرهها مطاد که ممکن است با توزیع کلی دادهود دارهای نادری وجهای آموزشی مثالگاهی اوقات در مجموعه داده† 
ها داشته باشد. برای مقابله با این مسئله از روش هرس این مثال شود تا درخت درجة آزادی زیادی برای انطباق باهای یک درخت تصمیم باعث می

 شود.ردن درخت پس از ایجاد استفاده میک
‡ Accuracy rate 
§ True Positive Rate 
** False Positive Rate 



 

 
 

www.C-EE.ir         7 

 هاندهکن یدسته بند سهیحاصل از مقا جینتا -1جدول
دسته بندی 

 کننده

نرخ درست دسته 

 بندی

نرخ مثبت درست 
(TPR) 

نرخ مثبت 

 (FPR)غلط
خت مدت زمان سا

 مدل )ثانیه(
MLPNN 87.10% 0.331 0.0587 13.937 
Decision 

Tree 
89.34% 0.375 0.0907 0.02 

 

توان به دقت یا درستی دسته بندی، درجه حساسایتی و ویژگای یاا یابی مورد بررسی در این مقاله میاز دیگر معیارهای ارز

، منفای (TP)  *بندی شاده باه عناوان مثبات درسات. این اطالعات برحسب موردهای دسته ]9,14[خاص بودن اشاره کرد

. این اطالعات در ارتباط با دسته بندی واقعای و ]14[ آیدبه دست می (FN)†منفی غلطو  (FP) †، مثبت غلط(TN) †درست

 آورده شده است. 2شود که در جدول تعریف می **دسته بندی پیش بینی شده به عنوان ماتریس سردرگم

 

 نده هاکن یدسته بند یبرا یسردرگم سیماتر -2جدول
 ماتریس سردگمی دسته بندی کننده

a                        b 
 

  دسته بندی به

 عنوان
 

MLPNN 
 

173                   348 
 

235                3764  

a=yes 
 

b=no 

 
Decision Tree 

 

193                    328 
  

154                  3845 

a=yes 
 

b= no 

 

تقسیم بر کل تعداد  TNو   TPنمایش داده شده است که برابر با مجموع  3 رابطة دقت دسته بندی کننده در معادلة

 .[9] شودن میبیا ،اندهایی که درست دسته بندی شدهکه بعنوان نسبت تعداد نمونه (N)ها نمونه

 (3)   

ت عنوان نسبکه ب FNو  TPبه مجموع  TPست. این رابطه برابر با نسبت نشان داده شده ا 4 درجه حساسیت در رابطة

 شود.درستی دسته بندی مثبت تعریف می

 (4)        

عنوان که ب FPو   TNتقسیم بر مجموع   TNکه برابر است با  شودتعریف می 5 درجة ویژگی و یا خاص بودن در رابطة

 .شودده  میدرستی دسته بندی منفی نامی نسبت

 (5)   

                                                 
* True Positive 
† True Negative 
‡ False Positive 
§ False Negative 
** Confusion matrix 
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دهد. این نتایج به طور صبی در سه معیار ارزیابی نشان میمدل درخت تصمیم مقدار بهتری را نسبت مدل شبکه ع

 . [14]نشان داده شده است 3خالصه در جدول 

 اکننده ه یدسته بند ییکارا ی سهیمقا -3جدول

 ویژگی حساسیت دقت و درستی دسته بندی کننده
MLPNN 10/87%   33%   94% 

Decision Tree 34/89% 37% 96%   

  

ند را اور درست و نادرست دسته بندی شدهها، تعداد مواردی که به طه دادهمورد مثال در مجموع 4520از تعداد کل 

 نشان داده است.  4در جدول  ،برای هر دو مدل دسته بندی

 

 هاه دادهها در مجموعمثال یدسته بند جینتا -4جدول 
موردهایی که درست دسته بندی  تعداد دسته بندی کننده

 اندشده

وردهایی که نادرست دسته تعداد م

 اندبندی شده
MLPNN 3937 583 

Decision Tree 4038 482 

 

 نتیجه گیری و کارهای آینده .7

پیشنهاد مشتریان رفتار  دو مدل مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر داده کاوی را برای پیش بینیاین مقاله  در

نی رفتار مشتری کاربرد دارند. به منظور رسیدن به یک تحقیق و دل دسته بندی پیشنهادی جهت پیش بیکردیم. دو م

تواند نتایج های محک استفاده کردیم که میه دادهبه عنوان مجموع UCIهای ه دادهپژوهش معتبر و درست از مجموع

( را نسبت  %34/89مدل پیشنهادی، مدل دسته بندی کننده درخت تصمیم کارایی بهتری) درستی را ارئه دهد. از میان دو

توان به عنوان  کارهای آینده ارائه یش بینی رفتار مشتری ارائه داد. پیشنهادی که می( در پ%10/87به مدل شبکه عصبی )

یم خواهیم داد که برای این کار نیازمند های داخل کشور تعمل های پیشنهادی خود را برای بانکداد اینست که ابتدا مد

توانیم توسط سایر هایمان را میها متناسب با رفتار و انتظارات مشتریان ایرانی است و دوم اینکه مدله دادهاصالح مجموع

 های دسته بندی مانند منطق فازی، الگوریتم ژنتیک و شبکه های بیزین ساده و غیره توسعه داد.روش
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