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  چكيده

امروزه تجارت الكترونيك با چالش هاي استفاده از گذشته در پيش بيني آينده و استفاده از تجارت گذشته براي برقراري 
ارتباط موثر با مشتري روبرو است. هدف اين مطالعه يافتن راه هايي براي مطالعه داده متني به منظور كشف دانش هاي 

داده هاي ساخته شده پراكنده و جدا از هم بودند. داده كاوي  جود نداشت وتم اطالعاتي مناسبي وسيسقبال ناشناخته است. 
يلفته هاي مهمي را نداشت و آناليز داده اي نيز از روي سرعت و عجله بوده است بنابراين توصيه هاي اين مطالعه متمركز بر 

  داشتن روابط با مشتريان مي باشد. پروسه ي اجراي كامل مديريت روابط مشتري و ايجاد يك حلقه ي سيستمي كامل تر براي
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  مقدمه

داده كاوي از داده هاي تراكنشي استفاده مي كند تا درك بهتري از مشتريان را بدست آورده و به طور مؤثر دانش ناشناخته را 
از طريق دخالت هوشمندي در پروسه ي مديريت روابط مشتري كشف كند. اگر بخواهيم دقيق تر صحبت كنيم، آن جايگزين 

سال هاي اخير تكنولوژي مطلوب تر شده است.انبار داده يك ابزار مفيد و  هوش مصنوعي مي گردد و به همين دليل هم در
و فراهم آوردن تكنيك دستيابي اطالعاتي آسان و يك شكل مي باشد، زيرا  هاي غير متجانسدرست براي گرد هم آوردن داده 

ري شبكه پردازش كند. در دنياي مي تواند مقادير بزرگ اطالعاتي را با پشتيباني ساختار ذخيره كردن داده يك دست و معما
تجارت زماني كه اساس يك سيستم انبار داده اي بنا مي شود تكنولوژي داده كاوي مي تواند براي انتقال دانش مخفي در 
دانش ظاهري مورد استفاده قرار گيرد. شايع كردن اتوماسيون اطالعاتي منجر به كاربرد سنگين تكنولوژي هاي اطالعاتي، 

و سيستم هاي  ERPنت و سيستم هاي پاسخ دهي اتوماتيك تلفني، ساخت وب سايت هاي ديناميك و كاربرد همانند اينتر
شده است. تاكيد آنها بر بهبود پروسه اي و مديريت گزارش هاي بسيار دقيق است. با شايع شدن مديريت  CRMعملياتي 

 CRMتركيبي از جستجوي خدمات كيفي و مقادير زياد مديريت مشتري است. يك سيستم كاربردي  CRMفردي، هدف 
بسيار انعطاف پذير است و مي تواند احتياجات مشتري را از طريق چرخه طول عمر محصول تنظيم كند و نيز توانائي آناليز و 

اتژي كاربرد موفق تكنولوژي اطالعات در دانش تجاري و كنترل ترجيحات مشتري را داراست. بنابراين يكي از رقابتي ترين استر
تركيبي مؤثر و فراهم كردن تجارتي با حمايت تقسيم كيفي زمان داراست. اين مطالعه از آناليز محتوائي براي تبديل محتواي 

مي تواند  ياتيك اصول كد گذاري آناليز محتواياستفاده مي كند. كاربرد سيستممتني غير ساختاري به داده ساختاري 
متغيرهاي حاصله را پيدا كند و به صورت عيني محتواي عيني غير ساختاري را اندازه گيري كند. اين كار بستر هاي داده اي 

مشتري كامل تري را براي آناليز داده كاوي و استخراج دانش ناشناخته فردي براي بهبود استراتژي هاي بازاريابي را فراهم مي 
  كند.

  ر سيستممتولوژي و ساختا

اولين مراحل كاربرد  1جريان اطالعاتي از مجموعه داده به دانش قابل استفاده در شكل نشان داده شده است. طبق شكل 
قوانين انتخابي از قبل تعيين شده در تركيب داده اصلي در تصميم گيري براي حفظ يا دور انداختن داده، و انتخاب زير 

باشد. مراحل بعدي تميز كردن و سازمان دهي دوباره داده از طريق دور انداختن  مجموعه ي داده كه بدان تعلق دارد مي
اطالعات شايع و غيرضروري براي تثبيت محتويات فرمت هاي نگهداري ثبت ها و نيز براي اطمينان از ثبات و تركيب داده 

قال داده و موضوع هاي مربوط گروه براي ساخت يك بستر داده اي مي باشد. بنابراين داده سازمان بندي شده از طريق انت
بندي مي گردد و روش هاي داده كاوي براي تعيين مدل هاي داده اي و نيز تعريف روابط در ميان داده متفاوت براي ارجاع در 

ذخيره و محاسبه ي موارد مورد پرسش مورد استفاده قرار مي گيرند. بعد از آناليز و تفسير، روابط و مدل هاي حاصله مي 
 ابزار و دانش مفيدي براي حمايت تصميم گيري را فراهم كنند. نندتوا

  فرآيندكشف دانش)1شكل (



 

  

  جمع آوري داده

) تلفن 2) سيستم اخبار الكتريكي (1را از سه منبع جمع آوري كرد: ( Aاين مطالعه داده مركز خدمات مشتريان كمپاني 
  ) داده از كنفر انس هاي مختلف. در زير توصيف سه نوع داده را مالحظه مي كنيد:3مستقيم سرويس مشتريان (

رده )، گزارش .سيستم اخبار الكتريكي: محتواي بازاريابي اينترنتي كه شامل كنفرانس هاي اخير، اطالعات ( در سطح گست1
  هاي اصلي آناليز صنعتي ، ستون هاي تكنولوژي ، ستون هاي مالكيت هاي هوشمندانه و غيره است.

.تماس مستقيم سرويس مشتريان ( داده سرويس مشتريان ): تماس مستقيم سرويس مشتريان براي فراهم كردن پاسخ هاي 2
  ميلي پاسخ مي دهد. 200الي  150اضر، تيمي ماهانه به حدود به موقع براي شكايات و تقاضاي مشتريان ايجاد شد در حال ح

  شامل نوع كنفرانس، مكان، هزينه ها و شركت كننده ها مي باشند. 2003تا  2002.داده از كنفرانس هاي متفاوت: داده هاي 3

  آناليز محتوايي

محتويات آنها متنوع و بدون ساخت داده مشتري كه در اين آناليز استفاده شده اساساً از ايميل به دست آمده است كه 
  بودند.بنابراين مطالعه از آناليز محتوايي براي آناليز كمي از طريق سه مرحله ي زير صورت مي گيرد:

)  1، اهداف اصلي مطاله به صورت زير بودند: (A، بعد از بحث در مورد احتياجات كاربران كمپاني ) احتياجات كاربر1مرحله 
) ارزيابي مشتريان سرويس و كارآمدي سرويس(خدمات) . يك ارزيابي جزئي 2تريان اصلي (جستجوي هدف يا كشف مش
بينش هاي مشتريان و محتويات درخواست رده بندي و -.فرموليزه كردن جايگاه جايگاه مشتري1حاصله به صورت زير است: 

  ت از طريق سهم درصدي نشان داده شد.درصد اشتراك آنها محاسبه شد. فرموليزه كردن انواع بينش هاي مشتريان و درخواس

. روش ها و متدهاي داده هاي كاوي براي آناليز رفتار مشتري و نيز فراهم كردن مدل سرويس ايده آل طراحي شده براي 2
براي كمپاني كه حفظ مشتري و شناخت . ارائه استراتژي بازاريابي مؤثرتر 3مشتريان و مشتري مدار استفاده شده است. 

  حتمالي و مشتريان جديد را ممكن مي سازد.مشتريان ا

  ) ساخت گروه ها، گروه ها طبق داده فراهم شده كمپاني و احتياجات كمپاني فراهم شده اند.2مرحله 

) آناليز قابليت اطمينان و كدگذاري، قابليت اطمينان يك عامل مهم براي آناليز محتوايي است. اگر پروسه ي 3مرحله 
ان باشد، آناليز قابل اطمينان نيست. قابليت اطمينان آناليز محتوايي توسط درجه ميان سنجش گران كدگذاري غيرقابل اطمين

). قبل از آغاز كدگذاري به صورت رسمي، كدگذارندگان بايد موضوع مطالعه ، هدف CRو ضريب قابليت اطمينان تعيين شده(
  مطالعه و ساختار گروه ها را درك كنند.



 
)١(                                                                                             C.R. 

     )٢                                                           (Reliability=
∗ .

∗ .
  

M  1كدگذارندگان كامالً با آن توافق دارند، د تصميماتي است كه تعداN  ،2تعداد تصميمات كدگذاري توسط اولين كدگذارN 
بيشتر باشد در آن  %8اگر قابليت اطمينان از  تعداد كل كدگذاران است.  nتعداد تصميمات كذگذاري توسط دومين كدگذار و 

  صورت قابليت اطمينان طبق استاندارد بوده و پروسه كدگذاري آغاز مي گردد.

) تست درستي (اعتبار). براساس آناليز محتوايي يافته هاي يك مطالعه معتبر نبايد براساس روش يا داده خاص يا 4مرحله 
د فراي داده روش يا مقدار سنجش شده خاص باشند تا يك نتيجه ي كلي حاصل مقدار، سنجش شده باشند. يافته ها باي

گردد. به عبارت ديگر اگر چندين مطالعه به طور ثابت به نتيجه يكساني دست پيدا كنند در آن صورت نتايج معتبر مي باشند 
ز محتوايي براي آناليز داده متني، داشتن زيرا براساس چندين مطالعه با وقايع متفاوت مي باشد. استفاده از متدلوژي هاي آنالي

ارجاعات براي موضوع ها يا اهداف خاص را بدون داشتن تكنولوژي هاي اطالعاتي پيچيده يا انبار داده اي بزرگ و زمان بر و 
  گران قيمت را ممكن مي سازد.

  جا به جايي داده و تبديل داده

نيست و نمي تواند تصميمات مؤثر درباره ي تركيب داده و آناليز  داراي يك سيستم انبار داده اي در حال حاضر Aكمپاني 
  داده اي را فراهم كند.

 

  ) مراحل اصلي پروسه تبديل داده اي1جدول (

  تنظيمات محيطي به معماري سيستم داده كاوي اشاره دارند. تنظيمات محيطي 1مرحله

  رموليزه كردنف 2مرحله
  مدل هاي داده اي

 احتياجات روش ذخيره داده اي بايد تعيين گردد.بعد از ارزيابي

 جا به جايي داده 3مرحله
  و تبديل داده

 Excelكمپاني داده را از سيستم هاي مركز خدمات مشتريان استخراج و داده ها را به صورت فرمت 
براي مطالعه پرسنل درمي آورد. آناليز محتوايي براي آناليز محتواي داده اي احتياجات مشتريان 

  مورد استفاده قرار مي گيرد.
بهبود بخشي و تنظيمات مناسب در مورد فايل شاخص پايگاه داده اي براي بهبود كارآمدي پروسه  تنظيم بهره وري 4مرحله

  اي انجام مي شود.
 اطمينان از كيفيت 5مرحله

  داده اي
آيتم هايي چون منحصر بفرد بودن ليست مشتري، بدون توجه به خالي بودن مقادير، فرمت داده از 

  لحاظ اعتبار مورد بررسي قرار مي گيرد.
                                         

  

به منظور اين مطالعه، برنامه هاي پردازش داده اي مانند مايكروسافت اكس، مايكروسافت اكسل و ويژوال بيسيك بر روي يك 
نصب شدند. عالوه بر اين سرويس هاي آناليز به عنوان يك ابزار داده كاوي نصب شدند.سه  XPسيستم عمل كننده، با ويندوز 



 
) منطقي: 2) مفهومي: بيانگر روابط بين موجوديت هاي مشمول در داده مي باشد. (1(مرحله براي مدلسازي داده وجود دارند: 

بدون توجه به نوع پايگاه داده مورد استفاده كامل مي شود. اين مرحله بعد از تاييد درستي مدل توسط كاربر كامل مي شود. 
د. بعد از تكميل آناليز داده با ديگر داده هاي ) فيزيكي: مدل داده منطقي واقعاً در يك پايگاه داراي اكسل ساخته مي شو3(

پايگاه داده اي اكسل تركيب شده و درستي آن توسط بررسي آيتم هايي چون فرمت هاي داده اي و ليست مشتريالن تاييد مي 
مي نشان داده شده است در هنگام تاييد صحت آن كامل  2گردد. جا به جايي داده و پروسه ي تغيير شكل چنانكه در شكل 

شود و مدل داده مناسب درون سيستم انبار داده اي وارد مي شود. در طول پروسه ي اطمينان كيفي نادرتي هاي داده اي 
اغلب دليل از دست دادن اطمينان در ساخت پايگاه داده اي مي باشند متاسفانه اغلب اين مرحله تحت فشار فراموش شده يا 

 حذف مي گردد.

  پردازش داده )2( شكل

 

  

  يجه گيرينت

تمايل طبيعي به طرف به دست آوردن پيش بيني هاي درست است اما مرحله بعدي ساخت يك مدل طبقه بندي است كه 
مشابه انسان باشد اگرچه پردازش ها نيز مطلوب مي باشند. به عبارت ديگر عالوه بر داشتن دقت باال مدل طبقه بندي بايد 

ين راه براي داشتن يك سري قوانين از يك درخت تصميم، نوشتن قوانيني است آسان ترشامل قوانين ساده قابل درك باشد. 
كه توصيف كننده ي مسيرهاي هر برگ باشد. اگرچه قوانين حاصله با اين روش همانند درخت تصميم اصلي پيچيده مي باشد 

يس مشتريان به داده سرويس بنابراين هيچ پيشرفتي وجود ندارد. آناليز محتوايي براي تبديل اطالعات ساخت نيافته سرو
ساخت يافته مشتري مي باشد. سيستم اخبار الكتريكي ، ليست زير مجموعه هاي اخبار الكتريكي و ليست حضار كنفرانس كه 
تركيب شده و جا به  جا شدند، بعد از جا به جايي و تبديل داده اي، يك پايگاه داده اي از روابط بين كمپاني و مشتريان آنها 

شود.اين پايگاه داده اي مي تواند براي بررسي انواع متفاوت احتياجات مشتريان مورد استفاده قرار گرفته، مزيت  تثبيت مي
هاي اخبار الكتريكي را ارزيابي كرده و اطالعات حضور كنفرانس را به دست آورد. عالوه بر اين، مدل آناليزي مي تواند براي 

مشتري مورد استفاده قرار گرفته و سرويس مناسب مشتريان متفاوت را فراهم  درك احتياجات ممكن مشتري و الگوي رفتاري
 كند.
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