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 چکیده

 اي قابلیـتهاي اطالعاتی،شرکتها و سـازمانهاي بازرگـانی و صـنعتی امـروزه بـه طـور گسـتردهبه علت افزایش و ارتقاء تکنولوژي و سیستم
با ایـن وجـود بیـنش مفیـد بـراي  هاي مشتریان(خریدار و فروشنده)در یک پایگاه داده بزرگ را دارا هستند.زیادي از داده آوري حجمجمع

در چند سال اخیر تحقیقات  مانده است.مخفی و بالاستفاده باقی ها،خرید و فروش مشتریان در این انبار داده شناسایی و تشخیص الگوهاي
مطالعات فراوانی صورت گرفته است که با تاکید بر اهمیت مدیریت ارتباط با مشتري یک فضاي کاربردي گسترده و مفید براي استفاده از و 

در این مقاله سعی بر آن است تا با ارائه چارچوبی سـاده  گیري ایجاد کرده است. هاي پشتیبان تصمیمروشها و ابزار داده کاوري در سیستم
 .وله مدیریت دانش مشتري با توجه به مدیریت زنجیره تأمین و با استفاده از روشهاي داده کاوي مورد بررسی قرار گیردو جامع مق

 زنجیره تأمین مدیریت دانش، کاوي،داده :کلمات کلیدي

 

 

 

 



 

 مقدمه

 پـی هابسـیاري از شـرکت شـده اسـت. به عنوان یک فرایند مدیریتی پذیرفته هاي اخیر مدیریت زنجیره تأمین به شکلی گسترده،در سال
گردد.مدیریت دقیق و حساب شـده در ایـن زمینـه %درآمد حـاصل از فـروش آنها صرف مخارج خارج از سازمانشان می08-06اند که برده
در ارزش بـه دســت  د%بهبـو1 بـا دهد که می تواننشان می ساده محاسبه یک تواند قابلیت سودآوري باالیی را در شرکت ایجاد نماید.می

 .%افزایش سود شد01موجب  آمـده از طریق افزایش کارایی خرید،

هاي بازاریابی و مدیریت اطالعات مشـتریان قلمرو روش به1کاويداده روشهاي اطالعات، در این سالها با ظهور و گسترش تکنولوژي
 بـا بتـوان هاي مشتریان این امکان را فراهم مـی کــند کــه ي از دادهدسترس بودن حـجم زیـاد از یک سو در نهاده است. قدم هاسازمان

بزرگتـرین فروشـگاه  2بـراي مثـال وال مـارت دیگر شرکتها فـراهم سـاخت. استفاده از ابزارهاي داده کاوي فرصتهاي حیاتی براي رقابت با
 از سـوي دیگر بسیاري از سـازمانها .]5[بایت حجم در اخـتیار داردترا 34 با وط به زنجیره تامیناي مـربایی در آمریکا پایـگاه دادهـزنجیره
 بــراي گیريتــصمیم هاي پشـتیبانهاي عظیم کلیدي است براي بهبود و گسترش سیسـتمکه دانش نهفته در این پایگاه داده انددریافته

این دانش مخفی و در نتیجـه  از زیادي اما متأسفانه حـجم باشد.حیاتی و بحرانی می عـملکرد تصمیمات مربوط به مدیریت زنجیره تأمین،
گران بازار سازمان و افزایش امکان انتخاب براي مشتریان یـک فـشار جـدید بر تصمیم شدید ماند و از طرف دیگر رقابتبالاستفاده باقی می

مشتري درك یـک بـازه زمـانی طـوالنی  دانش مدیریت و در نتیجه و به همین دلیل نـیاز بـه مدیریت ارتباط با مشتریان است ایجاد کرده
 .]2[بیش از پیش آشکار شـده است

 را محصـوالت و خــدماتشان شود. مسـتلزم ایـن اسـت کــه شــرکتها،که مدیریت بر اطالعات مشتی نامیده می نوین ایـن پدیـده
عــمومی از پیــش فــرض شـده بلکـه بـر  مشخصه مواد اولیه نه بر پایه چندکنندگان سازمان داده و با مشتریان شامل خریداران و تأمین

حال که سازمانها در راستاي اهـداف مـدیریت ارتباط با مشتریان رو به جلو  عین در باشند. داشته هاي واقعی مشتریان تعاملمبناي اولویت
کـامال  موضـوع کننده نقش اساسی دارد.ایـنکننده و تأمینمل بـا مـصرفعنوان خطوط مقدم در تـعا به بازاریابی عملکرد کنند،حرکت می

ي هااساس درك درست و حقیقی نیازها و ارجحیت بر واضح و روشن است که مدیریت دانش مشتري زمـانی مـوثر و کارآمد خواهد بود که
بهتـر  توانمنـد و کـارا بـراي کشـف دانـش و درك و روشی ابزار کاوي به عنوانتوان از دادهموضوع می آن با تـوجه بـه . ]1[مشتریان باشد

یـک  بـه از دانــش بــه دســت آمـده اسـتفاده تواند بادر این صورت یک مدیریت دانش سیستماتیک می مـشتري کـمک شایانی گرفت.
 .ین منجر شودمتأ زنجیره ریزيو مؤثر در زمینه مدیریت و برنامه مفید استراتژي

 

 

 



 

 کاويادهد

جالـب توجـه، غیـر  ها به منظور کشف ساختارهاياز داده عظیمی کاوي در حقیقت فـرآیند جـستجو و تـحلیل دقیق مجموعهداده
 زیـادي کاوي از روشهاي محاسباتی نزدیک به هـمداده ها است.از میان حجم عظیمی از داده ارزش و اطالعات جدید و مفید و بـا مـنتظره

 هـاي اسـتفادهتصـویري کـردن داده و اصالح و همچنین استقراء قواعد عصبی، هايشبکه درخت تصمیم گیري، هاي آمـاري،تـحلیلچون 
 در سالهاي اخـیر مـوجب شـده تا افزارهاي کامپیوتريافزارها و نرمسخت حـاصل شـده در زمینه تکنولوژي اطالعات، هايپیشرفت کند.می
داشته باشد و همین امـر  سازي داده پیشرفت شایانی و تصویر شبکه عصبی چـون ابزار اکـتشافی کاوي مخصوصاًتفاده در دادهمورد اس ابزار

 .]4[گیرد قرار نظر مد براي کـشف دانـش بـسیار جذاب و کاربردي ابـزاري کاوي در چند سال اخیر به عـنوان اعث شده تـا دادهب

 کاويمراحل داده

 :]3[توان به صورت زیر بیان کردکاوي را میکلی مراحل داده طـور هبـ

 قبل و اگر آوري شوداهداف شناسایی و دانش اولیه جـمع کاويداده از باید قـبل گیري):کاوي(اهداف تـصمیمتعیین هدف از داده -1
 .معنی خواهیم رسیدالگوهایی نامشخص و بیکاوي را به کـار بـگیریم به هـدف بخواهیم تکنیکهاي داده شـناسایی از

ـا مـمکن اسـت بـر روي داده انجام گیرد و ی در این مرحله ممکن است عملیات کـاوش بـر روي تمامی پایگاه ها:آوري دادهجمع -2
 آوريیگـاه داده جمـعکاوي از پابا توجه بـه ایـن موضوع داده هاي مورد نیاز براي داده فی از پایـگاه داده صورت گیرد.نمونه مـعر

 .شوند می
 :شوداین مرحله داراي بخشهاي مـختلفی اسـت که به سه بخش اساسی زیـر اشـاره می ها:پردازش دادهپیش -3

 .مورد بررسی قرار گیرند اهداف ها انتخاب شـوند و از لحاظ تناسب بادر ایـن مـرحله باید داده ها: انتخاب داده •
سـازي مــی هاي پـرت متعادلدر این مرحله داده ها،باید آنها براي مراحل بـعدي آمـده نمود.انتخاب دادهها:بعد از پاکسازي داده •

معـادل را بـه جـاي آن قـرار داد.البتـه در حفظ کرد و یا مقدار رکورد میانگین  رات توان نـقاط پرایـن کار می بـراي شـوند کـه
بلکه مـورد تـوجه اســاسی  گردند،نـمی حـذف نه تنها این داده تقلب، یافتن مانندکاوي  از مواقع با توجه بـه هـدف دادهبرخی 

 .گیرندقـرار می
واحدهاي پولی  هاي صورت گیرد به طور مثال نحوه فرمت تاریخ،در این مرحله باید تغییراتی بر روي داده ها:تبدیل و انتقال داده •

هاي عـددي به کاراکتر و بالعکس باید تبدیل داده ها،تبدیل مقیاس بدیل واحدها،ت همچنین شوند. به صورت مشخصی تبدیل و...
 .انجام گیرد

 



 

 :عملیات کاوش را میتوان به طور کلی به بخشهاي زیر تقسیم کرد کاوي:داده -4

هاي ه مــشخصهها آزمایش شده و مقـادیري بـیک مجموعه از داده هايو برآورد مشخصه در این بخش تخمین تخمین و برآورد: •
 .گردداز شبکه هاي عصبی استفاده می  ًدر این مرحله معموال شود.نـاشناخته نسبت داده می

بنـدي در آن با طبقه آن کنند و تفاوتبندي میاي از زیر گروههاي منظم تقسیمها را به مجموعهاین مرحله داده در بندي:خوشه •
 در این قسمت از تکنیکهاي کـشف الگــوي آمـاري، باشند.نمی از پیش تـعیین شـدهها یا کالسها بندي طبقهاست که در خوشه
 .شودمی ق فازي استفادهطشبکه عصبی و من

 شود این قسـمت یـک بخـش مهـم بـراي داده کـاويها پرداخته میبخش به تصویري کردن داده این در ها:تصویري کردن داده •
چند ثانیه  تواند در عرضتر هـستند و یـک شکل تصویري میزش اطالعات تصویري موفقشود زیـرا انـسانها در پردامحسوب می

 .توان اطالعات مهمی را از آن استخراج کرداطالعات زیادي را به ما بدهد و می

اسـت  کاوي مــهم در داده د.دگرتأکید می آن حیتپس از مراحل فوق مدل حاصل شده از ارزیابی می شود و صال ارزیابی مدل: -5
توان از روشـهاي براي آزمون مدل به دست آمده می.  خیریا  کاي قابل اعتماد استکه مطمئن شویم دانش به دست آمده از داده

 .تایی استفاده نمود V- سنجی دو طرفه آزمون آماري و اعتبار
مدلها توسط خبرگان به دانـش  هاي حـاصل شده، اطالعات به دست آمده از اینپس از تـعیین صـالحیت مدل استخراج دانش:  -6

 .شودتبدیل می توجه مفید و جالب

البته بـاید توجه داشت که کشف دانش و یادگیري یک فرآیند تکرارپذیر بوده کــه در بــدنه چــارچوب مـدیریت دانـش گسـترده 
سیستماتیک به منظور  روش ایـن  یـافت تأیید شود ادامه خواهد مدل صالحیت فرآیند یادگیري تکرارپذیر تا زمانی که .]6[)1است(شکل 

 از یکـی هـا کـهتصـویري کـردن داده باشـد.اصالح و استفاده از این مدلها براي تصمیم گیري موثر در آیـنده بـسیاري مـهم می نگهداري،
داده ها جهت تعیین متغیرهـا و پیـش از عملیات کاوش به منظور محسوس شدن  هم کاوي است می تواندتري اجزاي هر فعالیت دادهمهم

 .]5[آمده به کار رود الگوهاي به دستپس از عـملیات کـاوش به منظور بررسی  و هم مورد اسـتفاده قرار گیرد شاخصهاي مناسب،

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فرآیند استخراج دانش 1شکل 

 

 اهداف تصمیم

 جمع آوري داده ها

پیش پردازش داده 
 

 کشف و استخراج دانش ارزیابی مدل

 پاکسازي داده ها

 انتخاب داده ها

 تبدیل و انتقال داده ها

 داده کاوي

 تصویري کردن

 طبقه بندي کشف جمعی خوشه بندي تخمین و برآورد



 

 فرایند مدیریت دانش مشتري

توسـعه و  دانـش کاوي را در یک چـارچوب مدیریتهاي دادهتکرارپذیر است که مجموعه تکنیک فرایند یک مدیریت دانش مشتري
وجـود دارد کـه یـک  ایـن امکـان روند،می به کار کاوي معموال براي یک پایگاه داده کاملهاي دادهبا وجود آنکه تکنیک دهد.عمومیت می

تصمیم گیـري در مـورد اسـتفاده از  اولین مـرحله در فـرایند مدیریت دانش مشتري، اینبنابر کنیم.ها را کاوش ز دادهنمونه آماري معرّف ا
 .]10[باشدداده کامل جهت کاوش می پایگاه نمونه و یا

سـازمان را در یـک  مدنظر قـرار گرفتـه اسـت و اجـرا مـدیریت دانـش، دهنده امروزه دانش به عنوان یک ابزار یاري در اقتصاد الکترونیک،
 مـدیریت کند.اولین مطلب مهم درگیري هاي مهم در زمینه مدیریت استراتژیک حمایت میجدید و تصمیم محصوالت گـسترش و تـوسعه

صــریح و  شبـه دانـ مخفـی دانـش در زمینه مدیریت دانش یک وظیفه مهم تبـدیل باشد.انتشار و پاالیش دانش می سازمان دهی، دانش،
را از بخشـهاي مختلـف بـازار  کننده)کننده و مصـرفبه مشتري(تأمین مربوط توان دانشست که با استفاده از روش داده کاوي میآشـکار ا

 گذاريتواند بـه وســیله شــاخصدانش جمع آوري شده می .]7[خبرگان بدست آمده و اصالح و روشن نمود توسط اینکه بدست آورد و یا
ایـن دانـش سـپس در یـک  شـود. دهی سازمان بر اساس مـحتوا و بـرقراري ارتـباط و پیوستگی میان اجزاي دانش،تصفیه  دانش، اجـزاي

 .]12[گرددگیري مـنتشر میپشتیبان تـصمیم تمسسی هاي مختلف درخواستپایگاه دانش به صورت یکپارچه درآمده و در زمینه

 شـود.دهی دانش منعکس میمرحله سازمان و به اصالح دانش مـوجود بـه کار برده شده براي هادرك و بـصیرت بدست آمده در این زمینه
 .]8[نشان داده شده است 2صالح در شکل و ا انتشار دهی،این فرآیند سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سازماندهی، انتشار و اصالح دانش 2شکل 

 

 

 

 

پاالیش و اصالح 
 دانش

دانش بازاریابی 
 تولیدشده

دانش بازاریابی 
 بدست آمده

سازمان دهی 
 دانش

یکپارچه سازي 
 دانش

درخواستهاي  انتشار دانش
سیستم پشتیبان 

 تصمیم گیري

اصالح و نوسازي 
 دانش



 

هاي دانـش بـراي سیسـتم مثـال طـور بـه باشد.آمده از منابع مـجزا می بدست دانش سازيیکپارچه مدیریت دانش، در دومین مطلب مهم
تــحقیقات بازاریـابی و  دانش مـشتري حـاصل از از خرده فروشی، حاصل گیري بازاریابی از سه منبع اصلی دانش مشتريپشتیبان تصمیم

 سـازمان میـان شـرکايایی توسـط بنگـاه یـا ایـن دانـش به طور گسترده .]13[)3می آید(شکل  دست حاصل از افراد خبره به بازار دانش
بـراي  امـروزه تکنولـوژي اطالعـات و اینترنـت شود.می گذاشته فـروشان بـه اشترات و خـرده تأمین بنگاه همچون تأمین کنندگان زنجیره

 .اشتراك چنین دانشی توانمند و پیـشرفته شـده است

باشـد.تیم می Wall-Matrو  G&M شـرکتهاي ت میـانگذاري، مشـارکنوع عملیات به اشـتراك این یـکی از مثالهاي معمول از
دو  این هاي مشترك و کارت امتیاز مشترك به منظور تسهیم دانش میاناز مـفاهیم همچون بزرگراه داده Wall-Matrو  G&Mتجارت 

بـر ایــن وال مــارت بــا ایجـاد و عـالوه  شـده اسـت. واقع مفید و سودمند شرکت دو هر براي گیرند.این تسهیم دانشسـازمان بـهره می
 شـرکاي بنگـاه یـک کـه همـان طــور گذارد.و حمل کننده خود به اشتراك مـی فروشنده دانش را میان شرکاي گسترش یک ابزار خاص،

در این زمینه . ]11[گیردسـازمانی در تقابل قرار می دانش حیاتی بازاریابی با مـحدودیتهاي سـنتی دهد،تأمین خود را گسترش می زنجیره
استاندارد تبادل دانش و تسهیم درخواستها بـه صـورت عوامل بسیار مهم در موفقیت سازمان و بنگاه  مالکیت و دستیابی به دانش بازاریابی،

 درآمده است.
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 : سیستم یکپارچه مدیریت دانش براي بازاریابی3شکل

 کـاوي دارد. زیـادي در درك مـا از فرآینـد دادهها سـهم ماشین و مدیریت داده یادگیري ،انبارداري داده پیشرفت در پردازش داده،
آن چــون کــشف  کاربردهـاي اکـثر مـطالعات اخیر داده کاوي بر روي فرآیندهاي تئوري و محاسباتی تشخیص الگو و مجموعه کوچکی از

کاوي به عنوان جزئی از یک سیستم یکپارچه به منظور مـدیریت دانــش کــمتر اما داده د.انبینی ریسک تمرکز داشتهیا پیش (تقلب) خطا
یک چهار چـوب  که تصمیمات بـازاریابی نـقش مهمی در موفقیت یک سازمان دارد، موضوع توجه به این با .]9[شده است واقع مورد توجه

بـه مشـتریان و  مربـوط هـايدانـش از بـین داده اسـتخراج ارتـباطی مـیانبراي مدیریت دانش مشتري نیاز است که  سـاده و یـک پارچه
بـه طور کـلی ارتـباط واقـعی  .]14[)4گیري بازار برقرار سـازد(شکل استفاده از این دانش حاصل شده در یـک سـیستم پشتیبانی تصمیم

براي یـک اسـتراتژي بازاریـابی بـه صـورت یــکپارچه  هاي موجود،دادهبا استفاده  کشف شود کـه فرآیندبا مشتري تنها زمانی حاصل مـی
 .درآمـده و در یک قالب و چارچوب قرار گیرد
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 )گیري بازاردر تـصمیم داده کاوي از چـهارچوب کـلی از مدیریت دانش مشتري(استفاده :4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصمیم گیري 
 بازار

داده هاي 
 مشتري

دانش مربوط 
 به مشتري

استفاده از دانش در 
 سیستم تصمیم گیري

داده کاوي و 
 استخراج دانش

دانش مشتريمدیریت   



 

 گیرينتیجه

هـاي  تشخیص طبـی و کشـف بینی قیمت سهام،پیش هاي مختلفی همچون کشف خطا(تقلب)،کاوي در زمینهعـلیرغم اینکه داده
مین أدر زمــینه مـدیریت زنجیـره تـ گیري خـصوصاًتصمیم پشتیبان هـاي شود اما کـاربرد آن در سـیستممیعـلمی مـورد استفاده واقع 

و سازمانی اعم از مالی و صـنعتی چـنین است که  هر شرکت عقیدهباور و  در محیط تجاري مشتري مدار کنونی، باشد.مـنحصر بـه فرد می
امر جز اسـتفاده از  هاي مهم خویش داشته بـاشد و اینگیريشتریان به مـنظور اسـتفاده در تـصمیمتري از نـیازهاي مـعمیق و درك فهم
داده شد که چگونـه در ایـن مقاله نشان  هـدفی جهت نیل به چنین در گردد.این دانش حاصل نمی کاوي و استخراج دانش و مدیریتداده
در  ک کارا بـراي اسـتخراج دانش در یک چهارچوب مدیریت دانش مشتري یکپارچه سـاخت.کاوري را بـه عـنوان یـک تکنی توان دادهمـی

ها که ممکن اسـت بـه کـمک تـکنیکهاي پیـشرفته توان بـا دسـترسی به حجم زیادي از دادهشد که چگونه مـی این چهارچوب نشان داده
و مـدیریت  تحلیـل سـازي،مرتب پاالیش، گیري،ات مورد نیاز براي تصمیمها را به منظور استخراج اطالعداده اطـالعاتی بدست آمده باشد،

توانـد فرآینـد مـدیریت دانـش را بهبـود ببخشـد و دانــش بهتـري از کـاوي میبه طور کلی یک کاربرد سیستماتیک از تکنیـک داده کرد.
ایـن  نهایتـاً گیران یک سـازمان قـرار دهـد.یار تصمیماخت در به منظور بهبود سرویس دهی به آنها کنندگان و فروشندگان)مشتریان(تأمین

 کاوي و مدیریت دانـش بـه عنوان عاملی مهم،موضوع کامال واضح و مشخص است که گسترش روزافزون تکنولوژي اطالعات در کاربرد داده
 .هاي اطالعاتی ارائه می نمایداي در آینده تحقیقات سیستمو چالش قابل توجه دارد نقشی اساسی
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