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  چکیده
ي  وسیله اي براي کشف داده ها از منابع اطالعاتی محسوب می گردد و به بررسی نمونه هاي مختلف و متشابه وداده کا

هر نمونه با چندین ویژگی مشخص شده است به طوري که انواع مختلفی از مقادیر بـراي  . در پایگاه داده ها  می پردازد 

توان با تحلیلی صحیح بر روي نمونه ها به دانش مفید و جدیدي دست یافت در سناریوي هر ویژگی وجود دارد ، که می 

یک مسئله اي است که روز ) CRM(رقابتی در دنیاي تجاري امروزه استراتیژي ابقاء مشتري در مدیریت روابط مشتري 

زي مـی کننـد ایـن مقالـه     بهتـر بـا   CRMي نقش حیاتی در وکا هروش هاي داد. به روز به اهمیت آن افزوده می شود 

ي را به صورت گسـترده اي  وموضوعاتی همچون ابقاءمشتري، خدمات مشتري ، ارزیابی خطر و برخی از ابزارهاي داده کا

  .استفاده می شود را مورد بررسی قرار می دهد CRMدر  

   
  

  کلمات کلیدي
  .داده کاوي،مدیریت روابط مشتري

  
 مقدمه .1

سـال ، حجـم داده هـا در     20پـس از حـدود   ) 1950(ذخیره سازي داده ها بکار رفـت   از هنگامی که رایانه در تحلیل و
پایگاه داده ها دو برابرشد ، ولی پس از گذشت دو دهه و همزان با پیشرفت فناوري اطالعات هـر دو سـال یکبـار حجـم     

ر حـالی اسـت کـه تعـداد     ایـن د . داده ها ، دو برابر شده و همچنین تعداد پایگاه داده ها با سـرعت بیشـتر رشـد نمـود    
متخصصین تحلیل داده با این سرعت رشد نکرد حتی اگر چنین امري اتفاق می افتاد بسیاري از پایگـاه داده هـا چنـان    

امکـان تحلیـل و اسـتخراج    . گسترش یافته اند که شامل چند صد میلیون یا چند صد میلیارد رکورد ثبت شده هسـتند  
حال بـا وجـود   .کار با رایانه هاي موجود است  چند روزدل انبوه داده ها مستلزم  اطالعات با روش هاي معمول آماري از

                                                
 نرم افزار-دانشجوي کارشناسی کامپیوتر١
 نرم افزار-دانشجوي کارشناسی کامپیوتر٢
 نرم افزار-دانشجوي کارشناسی کامپیوتر٣



 

ده هـا در  اسیستم هاي یکپارچه اطالعاتی سیستم هاي یکپارچه بانکی و تجارت الکترونیک،  لحظه به لحظه به حجـم د 
این واقعیـت ضـرورت   . ه است هاي مربوط اضافه شده و باعث به وجود آمدن انبارهاي عظیمی از داده ها شد هپایگاه داد

چنان که در عصر حاضـر  . یش از پیش نمایان کرده است بکشف و استخراج سریع و دقیق دانش از این پایگاه داده ها را 
الگوهـاي معنـی دار    داده کاوي استخراج و تحلیل مقدار داده به منظور کشف قوانین و.کفته می شود اطالعات طالست 

کاوي ، استخراج الگوهایی از داده ها، افزایش ارزش اصلی آنها وانتقـال داده هـا بـه صـورت      در آنهاست هدف اصلی داده
  [1].دانش است 

 :مفهوم داده کاوي .2

واقع سازمان هـا   در در طول دهه هاي گذشته حجم زیادي از داده هادر پایگاه داده ها انباشته و ذخیره شده اند
این امر نشانگر آن است که سازمان ها نتوانسته انـد از دانـش   . ش هستند در اطالعات غرق شده اند در حالیکه تشنه دان
با توجه به تنوع زیاد مخاطبین ، مشتریان بازارها تنوع وپیچیدگی خدمات  . درون داده ها به نحو مناسب استفاده نمایند 

، اسـتفاده از  و محیط هاي کسب و کار لزوم دسترسـی بـه اطالعـات مناسـب بـراي تصـمیم گیـري صـحیح وبـه موقـع          
راهکارهاي مناسب براي طبقه بندي و یافتن اطالعات کاربري و اثر بخش از میان از میان انبوهی از داده هابراي سازمان 

در واقع داده کاوي  پاسخی به این نیاز  سازمانها . ها امري ضروري و حیاتی بوده و یک تخصص و هنر محسوب می شود
بـه اطالعـات  نهفتـه  در     ا بیشتر و روابط میان آن ها پیچیده تر  باشد  دسترسیهرچه حجم داده ه. و موسسات است 

امـروزه   . مشکل تر شده لذا  نقش داده کاوي به عنوان  یکی از روش ها ي کشف دانش ، روشن تـر  مـی شـود     داده ها
اي  بسـیار زیـاد ، مناسـب    استفاده از روشهاي سنتی جمع آوري و تحلیل داده به دلیل  اتالف زمان و ایجاد  هزینـه هـ  

رقابتی شدن بازار . نبوده و از این رو استفاده از روشهاي جدید آنالیز داده مانند  داده کاوي بسیار حیاتی به نظر می رسد
هاي جهانی و منطقه اي،موسسات را ملزم به ایجاد مزیتهاي رقابتی در تولید ارائه خدمات،افزایش رضایتمندي و جـذب  

موده است تا از این طریق بتوانند جایگاهی مناسب تر میان مشتریان کسب کرده و بـه رشـد سـازمان     بیشتر مشتریان ن
  [3] .بیافزایند 

 :نقش و هدف داده کاري .3

ایده اصلی داده کاوي  بر این امر استوار است که داده هاي قدیمی حاوي اطالعاتی هستند که در آیند ه مـورد اسـتفاده   

هدف داده کاوي  یافتن الگوهایی در داده هاي پیشـین اسـت کـه نیازهـا، ترجیحـات و      . بود قرار گرفته و مفید خواهند

این حقیقت که الگوها همواره واضح نیستند و عالئم دریافت شده از داده ها گاهی مبهم  .تمایالت را روشن تر می نماید 

به درد نخور یعنی تشـخیص  الگـو هـایی    لذا جدا کردن عالئم از چیزهایی .وگیج کننده هستند کار را سخت می نماید 

  [2] .یرهایی به ظاهر تصادفی، یکی از  نقش هاي مهم داده کاوي است غاساسی در بطن مت

 ):متدولوژي(مراحل داده کاوي .4

  ـ تبدیل مسئله کسب و کار و تجارت به یک مسـئله داده کـاوي  1:روشهاي داده کاوي داراي یازده مرحله است 
ـ تبدیل داده   6ـ رفع مشکالت داده ها    5ـ ساخت مجموعه مدل   4داده ها  ـ شناخت  3مناسب ـ انتخاب داده هاي   2

ــ  11ـ ارزیابی نتایج    10ـ پیاده سازي مدل ها   9ارزیابی مدل ها   -8ـ ساخت مدل ها     7ها براي استخراج اطالعات  
مالحظه  می شود  ، بهتـرین تصـویر    که گونههمان .تصویر ي از مراحل داده کاوي رانشان می دهد  1شکل .شروع دوباره

  [4] .چیده  به جاي  یک خط مستقیم  استهم  پیراز فرآیند  داده کاوي به صورت یک مجموعه  از حلقه  هاي د



 

 
  مراحل داده کاوي-1شکل

  
  

 :انواع داده کاوي .5

  .داده کاوي در دو نوع  هدایت  شده  و غیر هدایت شده ظاهر  می شود 
.  ویی خاص  می گـردد  که بدنبال  الگخاص  و از پیش  تعیین شده است   یت شده  داراي هدفیداده کاوي هدا
کاوي غیر هدایت شده یافتن الگو ها یا  تشابهات  بـین گـروه هـایی از اطالعـات  بـدون  داشـتن        در حالیکه هدف داده 

در داده کـاوي هـدایت شـده     . شـد  هدفی خاص  ویا مجموعه اي  از دسته ها و الگوهاي  از پـیش تعیـین شـده مـی با    
در داده کـاوي  غیـر    .تخمین یـا پـیش بینـی شـود     همیشه  یک متغییر  هدف وجود دارد، چیزي که باید  دسته بندي،

شده متغییر  هدفی  وجود ندارد و وظیفه  داده کاوي این است  که الگوهاي کلی را بیابد کـه متعلـق  بـه یـک      هدایت  
  .متغییر خاص نیستند

  :تعالی داده کاوي چرخه .6

ر یـک کـالم چرخـه    ایـن  را د . ارا به  اطالعات  ، اطالعات  را به عمل و عمل را به ارزش تبدیل  کـرد هباید بتوان داده 

دستیابی به این هدف الزم است  داده کاوي به صورت  یک فرآینـد  ضـروري  در   به منظور . تعالی داده کاوي می نامند 

در ادبیات  بـازار یـابی داده   . مشتري و کنترل  موجودي در آید بازار یابی،  فروش ، پشتیبانی ظیر کنار سایر فرآیندها  ن

ان  خودکار تهیه  شده توسط بهترین دانشـمند  کاوي را بسیار آسان جلوه  می دهند  بطوریکه تنهاکافیست الگویتم هاي

یک را به کار برد  تا در مسیر موفقیت قـرار   دانشگاهی نظیر شبکه هاي عصبی ، درختهاي تصمیم گیري و الگوریتم  ژنت

و سـاختار   اگر چه الگوریتم ها مهم هستند  اما راه حل هاي  داده کاوي چیزي فراتر از مجموعه اي از تکنیکهـا . گیرید 

ي  چرخه تعالی  داده کـاو . این تکنیکها را باید  در جاي مناسب و با داده هاي صحیح بکار  برد .هاي داده اي قوي  است

موفقیـت در   [6] .یک  فرآیند  یادگیري تکراري و مرحله اي است که براساس  نتایج  در طول  زمان تهیـه مـی گـردد    



 

با اسـتفاده از چرخـه تعـالی داده    .را تبدیل خواهد کرد را از واکنشی به واکنشگبکارگیري داده ها ، وضعیت یک سازمان 

  :این چرخه شامل چهار مرحله  است  .به دست می آیدکاوي  از تکنیکهاي دادهسود کاوي مطرح شده ، بیشترین 

کـار روي    -3واکاوي داده ها بـراي تبـدیل آن هـا بـه اطالعـات عملـی        -2تشخیص مشکل  کسب و کار و تجارت  -1

  بررسی نتایج  -4اطالعات  

 :مشتري کیست .7

در مجمـوع  مـی تـوان     . د  کسی که محصوالت  یا خدمات  سازمان  را خریـده و یـا  از آن  اسـتفاده  مـی کنـ     
سـازمان  بـوده و محصـوالت و    مشتریان  خارجی  در بیـرون  از  . مشتري را به دو دسته خارجی  و داخلی  تقسیم کرد 

تمام کارمندانی  که به نوعی در فرآیندهاي تهیه و توزیع  کاال یا خدمات نقش  دارند  باید اثـر کـار و   .می خرند خدمات
در برابر  مشتریان خـارجی  هـر   . بردن  سطح  رضایت  مشتریان خارجی  به خوبی  درك نمایند  وظیفه  خود را در باال

در تمام  مراحل  از قسمت هاي  مهندسی . سازمانی مشتریان  داخلی دارد که به اندازه مشتریان خارجی  مهم  هستند 
که  محصول و خدمات  را دریافت می کند  و  گرفته تا تولید و دیگر  فرآیند ها همواره  یک مشتري  داخلی  وجود دارد

 .در عوض خدماتی را ارائه می نماید
  
 :مدیریت ارتباط با مشتري .8

مـی کنـد ،    مدیریت ارتباط با مشتري یک فرآیند تجاري است که تمام  جوانب مشخصه هـاي مشـتري را آدرس دهـی   

ت  یـا خـدمات     را از محصـوال دانش مشتري را به وجود می آورد ، روابط را با مشتري  شکل می دهد  و برداشت  آنهـا   

مدیریت  ارتباط  با مشتري توسط چهار عنصر  دانش ، هدف  فروش و خدمات  از یک چارچوب .کندسازمان  ایجاد می 

  [8] .تعریف می شود 

ي با در نظر گرفتن اینکه چه محصوالتی یا خدماتی،به چه مشتریانی در چه زمـانی  و از طریـق   مدیریت ارتباط با مشتر

  .چه کانالی عرضه شود بهبود  را در پی خواهد داشت  

این اطالعات می تواند  از . باشد ، شرکت  باید اطالعات  مشتري را در اختیار داشته  آن آغاز شودفرآیند  پیش از اینکه 

  . خلی مشتریان و یا از داده هاي منابع خارجی  خریداري شده ، به دست آید داده هاي دا

عظیمـی شـامل داده  هـاي  بـازار یـابی  ، منـابع  انسـانی  و مـالی  را          شتر شـرکت هـا  ، بانکهـاي داده اي    بی
یت  ارتبـاط  بـا مشـتري    بنابراین  سرمایه گذاري در این زمینه  انبار داده  یکی از اجزاي حیاتی در استرانژي مدیر.دارند
  .است 



 

 ):CRM(مدیریت روابط مشتري .9

از فعالیـت  هـا سـبب ایجـاد  مـوجی  جدیـد  در زمینـه          ظهور  فناوري اطالعات و استفاده از کامپیوتر  در هـر زمینـه  

  .بازاریابی ومفهوم مدیریت روابط  مشتري شده است 

ن  ابفاء  و رشد  مشتري سودمند که نیازمند  تمرکز فرآیند  بدست آورد: به این صورت  تعریف می شود CRMمفهوم 

اصـطالح  .واضح بر روي ویژگی هاي خدماتی  می باشد  که  براي مشتري ارزشـمند بـوده و ایجـاد وفـاداري مـی نمایـد      

CRM  تر بیشـ . معموال براي اشاره  به رویکر د هاي  مبتنی بر نرم افزار  براي  بکار بردن  روابط  مشتریان  اشاره  دارد

. موفق  نیازمند  یک رویکرد جامع می باشـد  CRMتاکید  دارند  که یک استراتژي  CRMنرم افزار هاي   فروشندگان

اغلب دچار شکست می شوند زیرا پیاده سازي  به نصب نرم افزار  محدود بوده است  بدون اینکه انگیزه   CRMاقدامات

را یادگرفته و ورودي هاي الزم را فراهم کرده وبهره کامل  از سیستم   هاي الزم  براي کارکنان  فراهم  شود  تا نرم افزار

روابط  مشتري نه یک مفهوم  است  ونه یک پروژه، بلکه یک استراتژي تجاري است که هدف آن درك . اطالعاتی  ببرند 

  [7] .، پیش بینی کردن و مدیریت   نیازهاي مشتریان  فعلی و بالقوه  یک  شرکت  می باشد 

 :نه هاي کاربرد کاوش دادهدام .10

برنامه هاي پیچیده  ابقاء مشتري  با مدل  سازي آن  دسته مشتریانی آغاز مـی شـود کـه معیـوب      : ابقاء مشتري   1.10

بوده اند  و الگوهایی  که سبب معیوب  شدن  آن ها می شود  را شناسایی می نماید سپس این مدل ها برروي مشتریان  

اعمال  پیشگیرانه را آغاز  باشند  شناسایی  شوند تا بتوان  تا مشتریانی  که احتماالً  معیوب  میفعلی اعمال  می شوند  

  .نمود 

رهبـران فـروش مـی شـود      در محیط رقابتی  امروز، خدمات مشتري برتر سبب ایجـاد :فروش و خدمات مشتري  2.10

حرفه اي  در زمینه خدمات ارائه می شـود  ،   شود و به خط اول فروش و افراد که اطالعات به درستی جمع آوريزمانی 

  .خدمات مشتري بهبود  بسیار می یابد 

فرآیند  اکتشاف داده کاوي در شناسایی مشتریان  جدید، متمایز کردن  مشتریان  و یافتن  بهتـرین   : قطعه بندي 3.10

بندي  در رابطه   با پروفایـل  هـاي     سازمان ها می توانند از طریق  قطعه. راه براي تعامل  بامشتریان  کمک  می کند 

  .مشتریان بینش بدست آورند  و در مقابل  توسط  ارائه  نوع  مناسب  محصوالت و خدمات  مشتریان کمک نماید 



 

دانش مربوط به عالیق مرتبط مشتریان می تواند زمینه خوبی بـراي  فـروش  مقابـل محصـوالت  بـه      :وابستگی  4.10 

لویـت  هـا و عالیـق  آن  مشـتري      ي مربوط به یک  مشتري  دائمـاً او داده ها. فراهم نماید قطعات مختلف از مشتریان 

درباره  مخلوطی از اجناس و خدمات را آشکارمی سازد،که درباره  محصوالتی کـه آن مشـتري ممکـن اسـت خریـداري       

  .کند نماید و نوع کمپینی که احتماالً  به آن پاسخ خواهد  داد اطالعات مفیدي فراهم می 

به اطالعات  صحیح  وابستگی شدید ي دارد تا بتواند کمپـین هـاي فـروش ، تحلیـل ارزش       بازار یابی: بازار یابی 5.10

ي کامـل مـی تـوان تـرویج  و     تنها  توسط داشتن یک  پروفایل مشتر. طول عمر ، ترویج  هدفمندو غیره را اجرا  نماید 

می دهـد و از ایـن رو هزینـه     چشم گیري نرخ  پاسخ  را افزایش  میزان و این  هدفگیري  به پیشرفت را هدفگیري کرد 

  . هاي کمپین را کاهش می دهد  

یک پایگاه  مشتري  قابل  دسترس  بـه میـزان چشـم گیـري     : ارزیابی  خطر و تشخیص تقلب  و کاله  برداري  6.10

ثال ،  یک بانک  می توانـد  پـیش از  وام   براي م.  قابل  برگشت  را کاهش می دهد خطر وارد شدن  به یک خطر  غیر 

  .اقتصادي  براي بانک محسوب شود  خطر اص  را شناسایی کند  که ممکن استدادن ، شرکت  هاي مالی خ
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بهینه هزینه محصوالت    تا قرن  بیستم  برنامه  هاي کاربردي تکنولوژي هاي بسیار  متفاوت ، جداسازي 80از دهه      

در همان زمان تمایل  به سراسري  سازي اقتصاد ، رقابت  هـا  را در بـازار  افـزایش    . در سطح گسترده  را سخت  نمود 

مـدیریت   . بسیار مهمی ، توجهـات  را بـه سـمت مشـتریان  جلـب  نمـود        هاي مضاعف ، اقدامات ی فشار خدر  بر. داد

ر مبناي مشـتري  ب استراتژي تجارت-این نوع از مدیریت ارتباط مشتري.ن زمینه ایجاد شدارتباط  با مشتري نیز در همی

این مفهوم فرآیندهاي کاري را به منظور  دسـتیابی  بـه تجـارت  از طریـق      . براساس تکنولوژي اطالعات  بنا شده است 

مـدیریت ارتبـاط بـا    .ازي می کنندسودآوري ماکزیمم مشتري،مجددا بازسبهتري براي ارتباط با مشتري  ،  مهارت هاي 

آنهـا را   ومشتریان را براي رسیدگی تعیین نموده، انتخاب و پیگیـري میکنـد    مشتري شامل فرآیندهاي کاملی است که

نکته اصلی در زمینه  مدیریت  این  فرایندها،افزایش کارایی، توسعه  بازار هـا و حفـظ   . حفظ  نموده و توسعه می دهد  

  .تخراج داده به عنوان پویش شناخته شده در زمینه  پایگاه داده است مشتریان  است و اس
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یکی از اهداف مهم و نهایی براي سازمانها،جلب رضایت مشتریان است که این خود باعث تـداوم و افـزایش ارتبـاط آنـان     

مشتریان است بنابراین سازمانها در نتیجه از یک سو به دنبال یافتن بازار هدف و از سوي دیگر کسب رضایت .خواهد شد

  .نیاز به یک ابزار قدرتمند دارند تا بتوانند اطالعات ارزشمندي که ممکن است مخفی باشند را کشف نمایند

. با توجه به اهمیت نقش مدیریت ارتباط با مشتري در سازمانهاي امروزي داده کاوي در این مورد اجتناب ناپذیر است
وط به این حوزه شناخت صحیح مشتریان دائمی و موثر نسبت به مشتریان عادي یکی از مهمترین مسائل مرب

از این رو امور پیش بینی این مشتریان از لحاظ الگوي رفتاري و ویژگی ها از اهمیت بسزایی برخوردار .است
ر یک کسب و کار می شود این مسئله منجر به دالگوي تشخیصی حاصل منجر به تفکیک مشتریان مهمتر .است

  .تشخیص و تقویت ویژگی هایی می شود که از نظر مشتري نیز با ارزش تر است
 منابع و مراجع .13

[1] Keyvan vahidy rodpysh , amir aghai and meysam majdi. . July 2012, applying data mining in 
customer relationship management. International journal of information technology. 

[2] Dr. Sreenivasan jayashree, somayeh shojaee, solmaz pahlavanzadeh,2011. A critical analysis of 
customer relationship management from strategic perspective. E-business, management and 
economics. 

[3] G. Babu and t. Bhuvaneswari. 2012, a data mining technique to find optimal customers for 
beneficial customer relationship management. Journal of computer science. 

[4] Wu dong sheng, 2011, application study on banks’s crm based on data mining technology, electrical 
information and control engineering, iceice, ieee international conference. 

[5] Lim chia yean and khoo, v.k.t. 2015, customer relationship management: computer-assisted tools for 
customer lifetime value prediction, information technology, itsim, , ieee international symp. 

[6] Alireza fazlzadeh, mostafa moshiri tabrizi and kazem mahboobi, 2011, customer relationship 
management in smallmedium enterprises: the case of science and technology parks of iran. 

[7] V. Thanuja, b. Venkateswarlu and g. S. G. N. Anjaneyulu. 2011. Applications of data mining in 
customer relationship management. J. Comp. & math. 

[8] Mohammad behrouzian nejad, ebrahim behrouzian nejad and ali karami.2012. Using data mining 
techniques to increase efficiency of customer relationship management process. Research journal of 
applied sciences, engineering and technology. 

 

 


