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 نقش داده کاوی در مدیریت روابط مشتری

 (سیستم بانکداری)

 1فرزانه صباغ ازده ارایه دهنده : 

 :چکیده 

 تا است ابزاری به نیاز ها، سیستم این در شده ذخیره ی ها داده باالی حجم و پایگاهی های سیستم گسترش با امروزه

 . داد قرار کاربران اختیار در را پردازش این از حاصل اطالعات و کرد  پردازش شده ذخیره های داده بتوان

 کاربران دخالت حداقل با ها داده در مفید الگوهای آن وسیله به که است روشها این مهمترین از یکی کاوی داده

 سازمانها در حیاتی و مهم تصمیمات آنها براساس تا دهند می قرار گران تحلیل و کاربران اختیار در را اطالعاتی و شوند می شناخته

 یا گیگابایت حد در ها ه داد از بزرگی حجم با که شود می برده کار به زمانی کاوی داده اصطالح که داشت توجه باید.  شوند اتخاذ

 . باشیم مواجه ترابایت،

 شناسایی، برای ها سازمان و ها شرکت در که شود می گفته هایی فناوری و فرآیندها همه به مشتری با ارتباط مدیریت

 .رود می کار به مشتریان به خدمت ارائه و حفظ گسترش، ترغیب،

 کاوی داده با ها کت شر زیرا باشد می اساسی و مهم خیلی( مشتری با ارتباط مدریت و کاوی داده )دو  این بین ارتباط

دهند که این امر باعث مزیت رقابتی در بین  می سرویس خود مشتریان به آن اساس بر و شناسند می را خود مشتریان های خواسته

 دیگر مشتریان خواهد شد.

 ، خدمت به مشتریوابستگی روابط مشتریان، بندی دسته و بندی بخش مشتری، با ارتباط مدیریت کاوی، داده :کلیدی کلمات
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 مقدمه -1

 به مشتریان دسترسی افزایش طریق از را رقابت مفهوم انبوه، بازاریابی و تولید های تکنیک بیستم، قرن اواسط از

 بازارهای در بقاء بمنظور مختلف شرکتهای و کرده رشد زیادی سرعت با داده پردازش و آوری جمع فرایند .است داده تغییر محصوالت

 آینده که شرکتهایی صنعتی هر در باشند. می متکی ها داده از عظیمی مقادیر تحلیل و تجزیه به توجهی قابل میزان به کنونی رقابتی

 این دارایی ترین ارزش با .اند کرده عمل تر موفق رقابتی بازارهای در همواره اند، داشته اعتقاد مشتری، نیازهای شناسایی به و بوده نگر

 بازارها، و مشتریان مورد در آگاهی بهبود توانایی .دارند دست در خرید الگوهای و مشتری با ارتباط در که است اطالعاتی شرکتها،

 که است این واقعیت .نمایند عرضه بهتری شکل به را خود محصوالت و خدمات که ساخت خواهد قادر را تجاری فعالیتهای صاحبان

 می ها داده نگهداری و آوری جمع برای ما توانایی از تر پایین بسیار انبوه، ای داده های مجموعه درك و تحلیل و تجزیه برای ما توانایی

 از باالیی حجم تا کنند می کمک انسانها به هوشمند شکل به که هستند رشد حال در ابزارها و فنون از جدیدی نسل اساس این بر.باشد

 و طوالنی تحقیقات نتیجه که است کاوی داده فنون، این از یکی.آورند بدست را حیاتی دانشهایی و کرده وتحلیل تجزیه را ها داده

 مورد مشتری روابط مدیریت در کاوی داده کاربرد چگونگی  در این فصل .باشد می مشتری نیازهای به توجه با محصوالت توسعه

   .دهد ارائه کشور خدماتی و صنعتی مختلف بخشهای در مفهوم دو این بکارگیری جهت پیشنهاداتی نهایت در و داده قرار بررسی

 یو اساس یادیبن یها یوهبه ش یانمشتر یگشته است. مطابق با آن روابط اقتصاد یلنا یشرفتهاییفرهنگ تجارت به پ یراخ یدر سالها

 ییردر تغ ینترنتا یدایشراه حلها هستند. ظهور و پ یهارا یازمندن ییراتتغ ینگـــــونهاست.  شرکتها به منظور نظارت بر ا ییردر حال تغ

موجب  یرددر دسترس قرار گ یشتر( بONLINEداشته است. چنانچـــــه اطالعات بر خط ) یینقش بسزا یابیجهت مرکز توجه بازار

 ینهابهتر یو تقاضا یرندگ یشود قرار م یم یشنهادو پ یـــــهتمام آنچه ارا یانگردد.  آنها در جر یم یانمشتر یشترب یاریو هوش یآگاه

واکنش نشان دهد به  یاننسبت به مشتر یقکه بتواند به طور دق ییها یستمس یدبا یطیشرا چنیناز عهده برآمدن در  یرا دارند.  برا

 سازد. یممکن مرا  یقو دق یهدف اصل ینآنها ا یرفتار یو داده ها یانآمار مشتر یکـــار رود. جمع آور

 

مشخص کردن مشتریان بالقـوه هنگام عرضه محصوالت  ی هنگام ایجاد یک رقابت سخت وگیری به یک برنامه ریزی عال این نوع هدف

 .جدید کمک می کند
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  فرایند داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری  -2

  .کمک کند یمحور یتواند به حرکت شرکتها به سمت مشتر یاست و م یارتباط با مشتر یریتاز عناصر مد یکی یداده کاو

 : است یربه صورت ز یارتباط با مشتر یریتدر مد یداده کاو فرایند

وارد  یریتمد ینبه انبار داده ا یفراخوان یندهایاستخراج، ترجمه و فرا یقشوند و از طر یم یجمع آور یخام از منابع مختلف یها داده

 .داده، داده ها از انبار خارج شده و به صورت یک فرمت مناسب برای داده کاوی در می آیند یـــاسازیشوند. در بخش مه یم

 : بخش کشف الگو شامل چهار الیه است 

  سوالهای تجاری مانند توصیف مشتری،  .1

  کاربردها مانند امتیازدهی، پیش گویی، . 2

  های زمانی، طبقه بندی،روشها مانند سری . 3

  .الگوریتم ها. 4

در این بخش روشهای داده کاوی با کاربرد مخصوص خود برای پاسخ به سوالهای تجاری که به ذهن می رسند، الگوریتم 

  .هایی را استخراج می کنند و از این الگوریتم ها برای ساخت الگو استفاده می شود

یک دانش مفید و قابل استفاده تبدیل می شوند و پس از بهبود آنها، الگوهایی که کارا محسوب  در بخش تجزیه و تحلیل الگو، الگوها به

 .می شوند در یک سیستم اجرایی به کار گرفته خواهند شد

 

 ه کاوی برای مدیریت روابط مشتریپروژه ی دادفاز های   -2-1

مدیریت روابط مشتری ، ملزومات و اهداف کاری خود را . هر یک از نرم افزارهای مطرح کردن مشکلی که حل و فصل شود . 1

دارند. مدل داده کاوی بایستی در رابطه با این اهداف مطرح شود. صحبت با افراد حاضر در کسب و کار، بهترین روش مطرح کردن 

 د که لیستی از سواالت مناسب تهیه شود.وش شود. توصیه می مشکلی است که حل و فصل می
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بعنوان منبعی از داده های  تواند اغلب نادیده گرفته شود. در صورتیکه، یک انبار داده ای  این مرحله می تهیه داده.گردآوری و  . 2

قبل از ورود به انبار داده ای، پاکسازی،   بدین خاطر که این داده ها بایستی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل استفاده شده باشد. 

پردازد.  د. این تحلیلی است که یک تحلیلگر به تعریف زیر مجموعه ای از داده ها برای پردازش میجمع آوری و تغییرشکل داده شون

تواند از طریق پایگاه داده ی رابطه ای، فایل یک سطحی، صفحه گسترده یا دیگر منابع در دسترس قرار بگیرد.  مطمئنا، این داده می

شود. بخصوص زمانیکه داده ی مورد نیاز در مخازن  زیادی به کار گرفته می در مورد مرحله ی تهیه داده ها، معموال زمان و تالش

این متغیرها بایستی از داده های خام استخراج   گیرد. اگر متغیرهای خالصه ای مورد استفاده قرار بگیرد، داده های متعددی قرار می

اده کاوی است. معموال بایستی این متغیرها در رابطه با شوند. گزینش متغیر از مدلی که ارائه شده ، مرحله ای اساسی در فرآیند د

 نیازهای الگوریتم داده کاوی تغییر یابند.

. در این فاز، داده برای نرم افزار داده کاوی ارائه شده است. گاهی اوقات، این متغیرهایی که انتخاب میشوند، متغیرهای مدلسازی . 3

تی به عقب برگشته و تغییراتی را در داده هایی که مورد استفاده اش قرار میگیرند، مناسبی نیستند و در این مورد، تحلیلگر بایس

 اعمال کند.

. این نتایج بایستی نمایش منسجمی ارائه کرده و به مردم حاضر در کسب و کار داده شود. این مدل بایستی با توجه تفسیر نتایج . 4

 به اهداف حل مشکل، مورد ارزیابی قرار بگیرد.

هدف نهایی ، اجرای آن چیزی است که کشف شده تا مشکل کسب و  مال نتایج تغییر رفتار سازمان برای مزیت های رقابتی.اع . 5

شود، بایستی برای ارتقای رفتارهای کسب و کار و روابط با مشتری  هایی که از اطالعات مشتری آموخته می کار را مرتفع کند. درس

تعیین این نکته مهم است که چگونه این مدل برای مزیت های کاری مورد استفاده قرار خواهد مورد استفاده قرار بگیرد. تشخیص و 

 گرفت.

تواند یکی با  کاوی بخودی خود خطی نیست. بدین معناست که می باشد. چرا که فرآیند داده ترتیب پنج فازی که بیان شد، مهم نمی

 عدی به نتایج مرتبط با فاز قبلی بستگی دارد.یکی جابجا شود و یکی بر دیگری مقدم شود. چرا که فاز ب

 (1392 تابستان  - شریفیان کبری و تارخ جعفر محمد دکتر) 
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  مشتری روابط مدیریت در کاوی داده از استفاده های مزیت از برخی  -3

 مشتری سئواالت به پاسخگویی سهولت جهت اطالعات به دقیق و سریع دسترسی -1

 تکراری های داده حذف بمنظور ها داده تصفیه و سازی کیفی -2

 مشتری حفظ مدلهای به دستیابی و مشتری سودمندی تحلیل و تجزیه جهت داده پایین به باال دسترسی و مدیریت استخراج،  -3

 باالتر سطوح به گزارش ارائه جهت داده تحلیل پیشرفته ابزار و یکپارچه های داده  -4

 مشتریان از یک هر برای آینده ارزش برآورد و ارزش کلی درصد محاسبه  -5

 مشتری نیازهای کارو و کسب های محیط سریع تغییرات به واکنش  -6

 او وفاداری و مشتری رضایتمندی افزایش  -7

 (1391سال  – بصیری مهدی ) بازار سهم افزایش و جدید مشتریان جذب  -8

 مشتری  خصوصی حریم و کاوی داده -4

 قابلیت ولیکن دهد، می پاسخ کاررا و کسب از بیشتری سئواالت به گذشته به نسبت کاوی داده فنون امروزه اگرچه

 ارتباط ایجاد به تواند می سو یک از مشتری داده کشف .است داده افزایش را مشتری خصوصی حریم به تجاوز خطر آن های

 قرار استفاده مورد مشتریان میل خالف بر تواند می داده پایگاه دیگر، سوی از و نماید کمک مشتریان و کار و کسب بین صمیمانه

 .آنهاست خصوصی حریم به تعرض از متفاوت مفهومی مشتری با روابط سازی شخصی صورتیکه در گردد آنها ضرر موجب و گرفته

 و کسب برای رقابتی مزیت کسب و مداری مشتری بمنظور مشتریان خصوصی حریم حقوق بین توازن ایجاد بحث، این اصلی محور

 . باشد می خاص تکنولوژی یک از استفاده مشی خط تعیین از بیش چیزی مشتری خصوصی حریم مساله حال، این با .باشد می کار

 می کنندگان مصرف برای آنها از استفاده چگونگی و آمده بدست اطالعات انواع بیان تکنولوژی، تجاری کاربرد اساسی اصول از یکی

  با دیگرنیز برخی و اند داشته بیان را مشتریان خصوصی حریم مدیریت و اطالعات آوری جمع از اخالقی اهداف گروهها برخی .باشد
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 قرار بیشتر حمایت مورد میتواند زمانی مشتری خصوصی حریم .اند بوده اصل این تحقق بدنبال مستقل بخشی ایجاد

  .نمایند افشاء نام ذکر بدون و کامل بطور را خود درونی شخصیت مشتریان که گیرد

 ساختار، دراین . باشد می مشتری اطالعات حفظ برای مستعار ساختاری ایجاد هدف، این به رسیدن جهت حل راه یک

 شخصی اطالعات .است بفرد منحصر فرد، هر برای که گردد می پردازش کاوی داده در رمزگذاری روشهای بوسیله مشتری اطالعات

 قرار کاربران دسترس در و شده آماده که هایی داده : شود بندی طبقه زیر بخش دو  در تواند می کار و کسب توسط شده آوری جمع

 خود توسط مشتریان های داده شود، رایج کاوی داده آنکه از پیش .شود می تحلیل و تولید کار و کسب توسط که هایی داده و دارد

 آماری های داده شامل که را کلی توصیفی های داده مشتریان،  .آمد می بدست داشتند، کار و کسب با که تعامالتی براساس یا و آنها

 با مشتری تعامل بهنگام که خرید وزمان موقعیت کمیت، محصول، نام نظیر هایی اده. ددکردن می ارائه را بود خودشان به مربوط

 و کامپیوتری فایلهای سفارش، فرمهای نام، ثبت فرمهای طریق از ها داده این .گویند تعاملی های داده را آید می بدست کار و کسب

 دسترس در که مشتری رفتار بررسی و مشتری بندی درجه هدف، مشتری مشتری، ارزش نظیر اطالعاتی .شوند می آوری جمع ...

 ارزش است ممکن که باشد می وی به مربوط اطالعات به مشتری داده تبدیل در کاوی داده قدرت دهنده نشان است، کار و کسب

 ای، دوره بصورت است ممکن نهایی فروشندگان  .باشد ناشناخته دارد، مشتری با مستقیمی ارتباط که نهایی، فروشنده برای آنها

 ضرر بروز امکان اطالعات این از صحیح استفاده عدم صورت در اینحال با  .دارند دریافت کار و کسب از را شخصی و بهنگام اطالعات

 شود باعث است ممکن شوند، پخش و گرفته بکار ودقیق صحیح بررسی بدون اطالعات، اگر .دارد وجود نهایی فروشندگان برای

 (1391سال  –بصیری مهدی ) .ورزد اجتناب مشتری با نزدیکتر رابطه حفظ جهت هرتالشی از نهایی فروشنده

 کاربرد داده کاوی برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری -5

و  پردازش به نیاز و نهاآ سازی ذخیره امکان عدم همچنین و بدلیل حجم گسترده و بسیار زیاد داده های موجود در بانک 

بانک طی سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار  در ها داده جریان کاوی داده بحث ها داده در ها نهفته دانش و اطالعات پویای استخراج

 و ها بانک سازمانها این ازجمله باشد می خدماتی سازمانهای در مخصوصا سازنده عوامل مهمترین از یکی مشتری با ارتباط گرفته است.

ها برای شناسایی  دربانکداری نوین، بانک .باشد می دارا را کلیدی نقش درآنها مشتری با ارتباط مدیریت که است مالی موسسات

  مدیریت و ایجاد زنند. بازاریابی تک به تک  می  مشتریان و نیازهای آنها دست به بازاریابی تک به تک و بازاریابی براساس پایگاه داده
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ده ودا ها داده پایگاه از استفاده و ای رایانه ازفناوری گیری بهره بدلیل امروزه. باشد می مشتریان تک تک با فردی رابطه

فراهم است که بانک برای تک به تک مشتریان خود برنامه ای داشته باشند و بازاریابی تک به تک درمقیاس وسیعی کاوی این امکان 

 (Ping and Liang, 2010)  .قابل اجرا و اقتصادی درنظر گرفته شود

 کاربرد های داده کاوی در بانک  -5-1

  شویی پول کشف  ـ

 ـ تشخیص مشتریان ثابت و همیشگی 

 ـ تعیین مشتریان استفاده کننده از یک سرویس خاص 

همچنین اطالعات استخراج شده از داده کاوی را می توانیم برای بکار گیری بازاریابی در بانکداری الکترونیکی نیز استفاده 

اربردهای داده کاوی در صنعت بانکداری شامل بازاریابی ،مدیریت ریسک ،تشخیص تقلب ،کسب وحفظ مشتری می کنیم. ازجمله ک

 .همچنین نتایج داده کاوی در بعد تحلیل بازارشامل پشتیبانی مواردی چون بازاریابی هدفمند نیز می باشد. باشد

 (1393 بهار  - اصلی یوسفی سعید ، نظافتی نوید ، رادفر رضا)

 چالش های مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری ایران -5-2

مجله بررسی بازرگانی هاروار برخی شرکت ها تنها با پنچ درصد تالش بیشتر در حفظ مشتری های موجود  بنا به تحقیق 

ز طرفی نگهداری % افزایش می دهند. در ضمن جذب مشتری جدید بسیار گران تر از حفظ مشتری موجود است . ا111سود خود را تا 

و جلب رضایت تمام مشتریان هزینه و سرمایه گذاری نیاز دارد و گاهی مقرون به صرفه نیست . پس مساله مهم برای بانک ها این است 

به این باور دست یافته اند که دیگر نمی توان به یک . محققان که کدام یک از مشتریان از توان مناسب برای نگهداری برخوردارند

نقطه  -1تنها از منظر یک محصول خاص نگاه کرد ؛ به همین منظور دو دیدگاه در مدیریت ارتباط با مشتری مطرح می شود : مشتری 

 نقطه نظر تحلیلی . -2نظر راهبردی 
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از نظر نقطه نظر راهبردی باید برای هر مشتری یک محصول بانکی خاص ایجاد کرد و در نقطه نظر تحلیلی مدیریت 

 (1393 تابستان - علیزاده سمیه ، محمدی شبنم)ی یک سری ابزار تحلیل داده ای فراهم می کند. ارتباط با مشتر

 وضع فعلی بانک های ایرانی  -5-3

اغلب بانک ها طراحی مناسبی برای خدمت رسانی  به مشتریان ندارد . ارایه سرویس به مشتریان سرعت بسیار کمی دارد 

و عالقه راهبردی برای حل مسایل مربوط به مشتریانشان را ندارند که این امر ناشی از قوانین بروکراتیک و دست و پا گیر در بانک ها 

سنجی و پیش بینی مناسب از مدت زمانی که مشتریان برای گرفتن هر خدمت باید صرف کنند ارایه  است . هرگز نمی توانند یک زمان

کارمندان بانک اغلب نیاز مشتریان را درك نمی کنند ، از فناوری اطالعات برای باال بردن امنیت و دقت حسابرسی استفاده می . دهند 

است که باید برای ارضای نیازهای مشتری و ایجاد ارزش افزوده برای او در دراز  کنند در حالی که فناوری اطالعات یک ابزار استراتژیک

مدت استفاده شود. نتیجه  اینکه اغلب مشتریان از ارتباطی که با بانک ها دارند ناراضی اند و موجب کاهش وفاداری آنها به بانک شده 

 (1393 بهار - اصلی یوسفی سعید ، نظافتی نوید ، رادفر رضا) است .

 چهارچوبی برای حل مساله  -6

اکتشافات دانش از پایگاه داده و داده کاوی یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری است  که می تواند به 

 سازمان با تاکید بر یافتن اطالعات مفید یا دانش مورد عالقه آن کمک کند.

از داده کاوی استفاده کرد . تمرکز مهم اکتشاف  دانش از پایگاه برای غلبه بر چالش پیش روی بانکهای ایرانی می توان 

 داده در استخراج دانش از داده بر چهار مورد زیر است :

 چگونه داده ذخیره شده و در دسترس قرار گیرد . -

 چگونه الگوریتم بکار رفته برای پردازش حجم عظیم داده ای بطور موثری اجرا شود . -

 به نمایش گذاشته شود .چگونه خروجی ها و نتایج  -

 چگونه تعامالت بین انسان و ماشین الگوسازی شده و پشتیبانی شود. -
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سرمایه گذاری در نظام ، ( 2111( و گروه تحقیقاتی گارتنر)2111طبق مطالعات انجام شده گروه تحقیقاتی مدیدین)

 38ایگاه داده، در هر سال میزان رشد باالیی در حدود مدیریت ارتباط با مشتری حمایت شده با فنون داده کاوی و اکتشافات  دانش از پ

د کیفیت % در آسیا داشته است . داده کاوی موثر برای مدیریت ارتباط با مشتری می توان 17% در آمریکای شمالی و  41% در اروپا و 

 طریق زیر مهیا کند : ارتباط با مشتری را به سه

به شناسایی مشتریان که ممکن است بانک را رها کنند و شناسایی این  با پشتیبانی الگوی پیش بینی کننده برای کمک -

 ال باید انجام شود؟ممطلب که چرا آنها بانک را رها می کنند و اینکه چه عملی در قبال این احت

توانمندسازی بانک ها در باال بردن سطح خصوصی سازی در تبلیغ برای محصوالت و ایجاد محصوالت متنوع طبق خصوصیات  -

 شتریانشان .م

نیازهای مشتری و ارتقای سطح رضایت مشتریان و در نتیجه وفادار کردن و  کردن تعامالت با مشتری برای بهبود قوی تر -

 نگهداری طوالنی تر آن ها .

چهارچوب ناظر بر اشیا و ویژگی های اشیا که به تعامل بین مشتری و بانک مربوط است تا بانک با در نظر گرفتن آنها در 

یم گیری و فرآیند برنامه ریزی راهبردی موفق باشد . از طرفی خود متغیرهای استاندارد می توانند در دو نوع مستقل و وابسته تصم

 (Ping and Liang, 2010)استفاده شوند .

به دست آوردن و حفظ  کنند یاستفاده م یننو یدر بانکدار یکاربرد یها که بانک ها از برنامه یلیدال یناز مهمتر یکی

 تواند یم CRM یکاربرد یها . برنامه شود یم یدهنام «یارتباط با مشتر یریتمد»است که  یو یبرا یو ارزش گذار یبلند مدت مشتر

و ارائه خدمات به  ینگیجذب نقد ،یابیشامل بازار یمدار در بانک ها، در هر اندازه و سطح ریمشت یندهایاز کل فرآ یبانیپشت یبرا

از  یا مجموعه یتوسعه، حفظ و نگهدار یبرا یهمه سازمان ها به دنبال راه ی،استفاده شود. امروزه بمنظور حفظ قدرت رقابت یمشتر

که بر  باشند یتوسعه محصول م یو واحدها یبانیشتپ خدمات و روشو ف یابیمحصول، اطالعات و خدمات در طول مدت بازار ی،مشتر

CRM .استوار هستند(Dileep B. Desai, Dr. R.V.Kulkarni) 
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 راه های پیشنهادی برای جلوگیری از عدم موفقیت داده کاوی در مدیریت روابط مشتری-7

 یها یهاطالعات در سازمان ها وابسته به ال یفناور یاز همه انواع پروژه ها یشکه ب ییاز آنجا ی،هوش تجار یپروژه ها

در  یاستقرار هوش تجار یخروج ینکهبا توجه به ا ین. همچنکند یها م یرساخترا متوجه ز یشتریتوجه ب باشد، یم یساخت یرز

که  یریاخ ی. با بررسکند یم یرا دچار مشکالت یراناغلب مد یست،ن یریگ اندازهسازمان ها بصورت مشخص و واضح قابل سنجش و 

 :شده است یانب یراطالعات به صورت ز یفناور یشکست پروژه ها یعامل اصل 6انجام شده،  KPMG و مشاوره یتوسط شرکت خدمات

تازه  -5کاربر،  یریعدم درگ -4ارشد،  یریتمد یبانیو پشت یریعدم درگ -3  یف،ضع یهیطرح توج -2پروژه ،   یفضع یزیبرنامه ر  -1

 عدم از خود دانستن پروژه -6سازمان و   یبرا یبودن تکنولوژ

 و دارد وجود مشتری روابط مدیریت جمله از تجاری هوش های سیستم در کاوی داده های پروژه برای فوق موارد تمام

 فعال های شرکت توسط که هایی پژوهش و تجربیات طی اما سازمان، برای تکنولوژی بودن تازه بحث بویژه گیرد قرار توجه مورد باید

 دسته اصلی مورد 8 در توان می نیز را اند شده تجاری هوش های پروژه شکست به منجر که اجرایی موارد شده، انجام حوزه این در

 :کرد بندی

  :ارشد مدیریت حمایت عدم  . 1

 ،باشد یخبرــب آن مزایای از اــی و نکند درك را تجاری وشــه و داده انبار استقرار مراحل دیریتــم هــک ورتیــص در

 هــک بدانند دــبای اجرایی دیرانـم. دـیافتـم قـتعوی هـب دامـم روژهـپ و ودـیشـنم داده تـاهمی پروژه به است الزم هــک چنان آن

ازمان ــس کسبوکار و فرایندها در تغییر هــب منجر است ممکن و ودــنمیش فنی استقرار مراحل املــش فقط تجاری وشــه استقرار

مندی هوش خروجیهای تمام از دـبای رددـگ دـرهمنـبه اریـتج وشـه ایـمزای امـتم از دـبتوان ازمانـس اینکه برای زیرا  ردد.ــگ

 .استفاده کند و روش اداره کسبوکار را تغییر دهد

 :سازمان نیازمندیهای ضعیف شناسایی . 2

 .است کسبوکار ایــنیازمندیه جمعآوری مرحله ،ودــیشــم گرفته نادیده غالبا هــک ،اــامهــگ رینــمهمت از یکی
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 ایجــنت زا نجیــنظرس تــجه اییــنه اربرانــک ازانبار داده،  اریــمعم امــاتم از دــبع اــازمانهــس از یاریــبس

 منظور هــب. دــیشــم گرفتهانبار داده  یـطراح و اریـمعم از لـقب تـمیبایس رادـاف رـنظ هـحالیک در ،دـیکننـم وتــدع رحــط

 رایـــب مینـــتض تـجه راـونوچـیچـب ورـام از ،کاربران ردنــک رــدرگی ،روژهــپ ناختــش ازـف در اـدیهـنیازمن عآوریـجم

 .است اربرانــک واقعی ایــدیهـنیازمن هـــب ردنـــب یـــپ

  :ضعیف طراحی . 3

 در هــک ودــش استفاده افرادی از هــک است این مهم هــنکت. است تجاری وشــه معماری طراحی بعدی کلیدی امــگ

 هستندانبار داده  ایجاد رایــب الزم ایــآموزشه دارای هــک ودــش استفاده توسعهدهندگانی و طراحان از باید. دارند تجربه زمینه این

 تبدیل و مرکزی برنامه چند اــی کــی از اــدادهه استخراج املــشانبار داده  فرایند زیرا. نیست افیــک داده پایگاه ایجاد تجربه تنها و

 .است رــقابلاستفادهت فرمتی هــب اــدادهه

  :آموزش فقدان . 4

 اییــرونم هــچگون ازمانـــس رایـــبانبار داده  هـــک دارد تگیـــبس نـای هـــب تـموفقیانبار داده ،  لـتکمی از دـــبع

انبار داده  تقرارــاس هــک ودــیشــم باعث این معموال و دــدارن کلــمش امــگ نــای در اــرکتهــش از یاریــبس. دــش دــخواه

 رایــب رکتــش ویــس از افیــک ایــآموزشه دانـفق ،دـیرسـم رـنظ هـب هـک لـدلی رینــلیتــاص. دــمنجاا بی  تــشکس هــب

 .یکنندـم اکتفا اجمالی رورــم کـی هــب ،دقیق جزئیات اــب اــآنه وزشــآم ایــبج. تــاس اربرانــک

 :ها data mart وسیله به دادن گسترش در موفقیت عدم . 5

 هـک دـبع هـمرحل الًوـمعم. تـاس دهـش امـتم ارـک هـک دـیرسـم رـنظ هـب ،دـش اختهـس اولیهانبار داده  که این از بعد

 رایـب هـک ودـیشـم یهـتوص. ودـیشـم وشـفرام،تـاسانبار داده  درون ایـدادهه از تفادهـاس تـجه طرح یک کردن خصـمش

 برای دـیتواننـم اـه data mart. ودـش دامـاق اـه data mart اـی اـتههـهمبس اختـس هـب بتـنس اربرانـک ایفـوظ امـهیلانجـتس

 تغییر و محاسبات ،اـازیهـهسـخالص دارای دـیتوانـم data mart. دـرون ارـک هـب اـدادهه از رـدهتـادهشـس یارـبس دلـم کـی اختـس

 هــک آنجایی از. باشند داشته دسترسی نیازشان وردــم اطالعات هــب بتوانند رــت راحت اربرانــک هــک نحوی هــب ،باشد اــدادهه امــن

data mart ارــب حجم هــک ودــیشــم باعث و یکنندــم راهمــف اربرانــک رایــب اطالعات هــب رــت مناسب دسترسی اــه  



 

13 
 

 

 نتیجه در. ینمایدــم روریــض اراییــک افزایش رایــب آنها وجود ذاــل ،یابد اهشــکانبار داده  روی رــب اــدادهه

 .سازد مواجه متعددی مشکالت اــب راانبار داده  استقرار روژهــپ یتواندــم اــآنه مناسب طراحی دمــع اــی اــه date mart فققدان

  :غلط ابزار از استفاده . 6

 رایــب. یباشدــم نامناسب ابزار انتخاب ،اــازمانهــس در تجاری وشــه و داده انباره اموفقــن استقرار دیگر دالیل از

 ،اویــدادهک ،زارشگیریــگ، ETL  ابزارهای هــب الــمث عنوان هــب وانــیتــم. است اختیار در متفاوتی ابزارهای مختلف کاربردهای

OLAP ابزارهای و based-web ایـنیازه در یـبررس و تـدق اـب دـبای هـک تـاس این مهم هــنکت. ردــک اشاره داشبوردها نظیر 

 نهادـپیش تاـراس نـای در. باشد داشته استفاده کارها انجام در لــمکم کــی عنوان هــب هــک ودــش انتخاب ابزاری مجموعه ،اربرانـک

 بـمناس ایـابزاره ابـانتخ هـب دامـاق رحـط رایـاج دودهـمح و اـدیهـنیازمن شناخت از بعد و روژهـپ دایـابت در ازمانـس رددـیگـم

 .ازمانـس

 :بیکیفیت دادههای . 7

. ودـش خصـمش دـیافتـم اتفاق سازمان طوحـس رینـائینتـپ در هـک هـآنچ هـک ودـیشـم ثـباع اـدادهه ازیـیکپارچهس

 بر ارتـنظ کلـمش نـای لـراهح. دـیکنـم وارد هـلطم یهوش تجار تقرارـاس هـب دـمیکنن تولید اقصـن اـی طـغل ایجـنت هـک اتیـگزارش

به نظر  یکنند،پروژه زودبازده قلمداد م یکرا  یاز کارشناسان که هوش تجار یاریبس یدهخالف عق بر. است کسبوکار بر نظارت و دادهها

دانش و اطالعات سازمان  یریتدر بخش مد یژههاست و بو یرساختبه ز یپروژه به شدت متک یک یاستقرار هوش تجار رسد یم

 است. یفیتبا ک یداده ها ینتام یبرا یگذار یهتوجه وسرما یازمندن

 

 :یاستقرار هوش تجار برای پایاننقطه  یک شدن قائل. 8 

 یست،پروژه ن یکدر واقع  یاستقرار هوش تجار ،گرفت نظر در پایانی نباید ازمانــس در تجاری وشــه استقرار رایــب

  یباشد ول یبصورت پروژه استقرار هوش تجار یتوانددر سازمان م یکه فاز اول برنامه استقرار هوش تجار یمعن ینبرنامه است. به ا یک
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هوش  یابزارها یرو سا یانبار داده و داده کاو یها یندفرآ ی،ورود یداده ها یبصورت مداوم رو یدپروژه، با یانبعد از پا

 سازد. یاکاربران مه یرا برا یخروج ینتر یحو صح ینکار شود تا همواره بهتر یتجار

 یینپروژه ها و تع یفپروژه ها مورد بحث قرار گرفته است، اما امروزه در حوزه تعر   یدر حوزه اجرا یشترموارد ذکر شده، ب

 یزسازمان ن یها یندپروژه در فرآ یاجرا یاثربخش یزانم بحث یر،خ یااجرا شده  یتپروژه با موفق ینکهپروژه ها، جدا از ا یتموفق یزانم

با در نظر  یارا مدنظر قرار نداده باشد  یاهداف درست یاداشته باشد  ینادرست یفکه تعر یو پروژه ا شود یم ادقلمد یتپر اهم یاربس

مناسب و زمان مناسب  ینههر چند در اجرا درست و کامل و با هز یاید،نشده باشد و به اجرا در ب یفمناسب تعر یها یرساختگرفتن ز

 یرساختکردن ز یاپروژه ها و مه یفبه حوزه تعر یتوجه خاص ین. بنابراشود یم یتلق خوردهپروژه شکست  یکبه اتمام برسد باز هم 

بحث با  یندر سازمان ا یوش تجار. در خصوص پروژه استقرار هرسد یبنظر م یضرور یارپروژه بس یک یفتعر یبرا یازمورد ن یها

 ی،انسان یرویها فراهم شوند. چه به لحاظ ن یرساختز ه،پروژ یو اجرا یبمطرح است و الزم است که حتما قبل از تصو یشتریب یتجد

وارد  یتگردد و در نها یابیارز یسازمان یآمادگ یزانو ... و در مرحله بعد حتما م یو فن یساخت فرهنگ یرو چه ز یطیچه به لحاظ مح

 پروژه شد. یفاز اجرا

 پیشنهاد می یروابط مشتر یریتاز جمله مد یهوش تجار یها یستمدر س یداده کاو یتعوامل عدم موفق ینبا توجه به ا

 یالزم برا یها یرساختز یبه بررس یریگ یمقبل از تصم یدبا کنند، یم یزیبرنامه ر یاستقرار هوش تجار یکه برا ییها سازمان شود

 یمتخصص و چه به لحاظ فرهنگ سازمان یانسان یرویو چه به لحاظ ن یبپردازند، چه به لحاظ امکانات فن یاز هوش تجار یریبهره گ

 یهوش تجار یاز احتمال شکست پروژه ها یمهم یارسهم بس یرساختیعوامل ز ینمطرح شده است ا ه. همانطور که در مقالیازمورد ن

 .شود یمقوله م ینبه ا یشترامر منجر به لزوم توجه ب ینو هم دهند یدر سازمان را بخود اختصاص م

 یو با توجه به خروج یردصورت پذ یقبول استقرار هوش تجار یبرا یسازمان یآمادگ یابیارز یدبا یریگ یماز تصم بعد

 .یردکامل صورت پذ یآمادگ یجادا یاقدامات الزم برا یابی،حاصل از ارز

در گرو همکاری و همسویی فناوری اطالعات و  CRMمانند داده کاوی به همراه  هوش تجاریسیستم های استقرار 

 ه ریزی و مکسب و کار سازمان است. و در صورتی که این دو عامل در یک سازمان با هماهنگی کامل در جهت استقرار هوش تجاری برنا
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هوش تجاری در سازمان رسید. در این مرحله نیز گام های استقرار یکی پس از توان به مرحله استقرار  هدایت شوند می

 .گردد شود و در نهایت منجر به ایجاد سازمانی هوشمند و یادگیرنده می دیگری برداشته می

  نتیجه گیری -8

های جمع آوری داده در دهه های اخیر، به سرعت در صنعت، و بخصوص در صنعت ارتباطات، افزایش یافته است.  قابلیت

رود و سازمان هایی قادر به سرمایه گذاری بر روی ارزش خود هستند. چرا که آنها نیاز به  انتظار رشد حجمی از داده ها، در آینده می

 توانست، حجم عظیمی از داده ها را به اطالعات و دانش مفید تبدیل کنند.  می خودکار سازی ابزارهایی داشتند که

بینی رویگردانی   تواند به آنها کمک کند تا به اهدافشان با استفاده از تقسیم مشتریان و پیش مدل های داده کاوی می

ری باشد و به سازمانهای ارتباطاتی جهت حفظ تواند، معنای موثری از پیاده سازی استراتژی مدیریت مشت .داده کاوی می دست یابند

 کند. در چشم انداز کاری رقابتی امروز، مشتری پادشاه است و فهم و درك آن خیلی مهم است. رضایت مشتریانشان کمک می

شرکتهای امروزی از طریق تجزیه و تحلیل چرخه زندگی مشتری به افزایش ارزش مشتری دست یافته اند. ابزارها و 

ی انبار داده، داده کاوی و دیگر تکنیک های مدیریت ارتباط با مشتری، روشهایی هستند که فرصتهای جدیدی را برای تجارت فناوریها

 فراهم کرده اند .

 یرابطه تکامل و رشد م ینبدانند ا یشترب یکدیگردرباره  یکند و چنانچه تجارت و مشتر یم ییربا زمان تغ یرابطه مشتر

  .کند یفراهم م یارتباط با مشتر یریتدر مد یداده کاو یریبه کارگ یبرا یچارچوب خوب یمشتر ی. چرخه زندگیابد

کند و  ینیب یششوند، پ یلبالفعل تبد یانتوانند به مشتر یبالقوه را که م یها یمشتر یتواند سودآور یم یکاو داده

 وفادار خواهند ماند و چگونه احتماالً ما را ترك خواهند کرد. یانتا چه مدت به صورت مشتر ینکها

بعضی از مشتریان مرتباً مراجعاتشان را به شرکتها برای کسب مزیتهایی که طی رقابت میان آنها به وجود می آید، تغییر 

ابراین می توان از . بناری دارندمی دهند. در این صورت شرکتها می توانند هدفشان را روی مشتریانی متمرکز کنند که سودآوری بیشت

  .طریق داده کاوی ارزش مشتریان را تعیین، رفتار آینده آنها را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای را در این رابطه اتخاذ کرد
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