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 چکيده

 

های مخابراتی و رقابتی شدن بازار صنعت مزبور، نیازمند تعیین استراتژی های مناسب در برخورد با مشتریان در  خصوصی شدن شرکت

ز داده های مشتریان، کشف الگوها و خوشه بندی مشتریان با الگوریتم های داده با وجود انباره های حجیم ا. چنین فضای رقابتی است

ها به  ازاین رو، تحلیل این داده. کاوی می تواند به تعیین استراتژی های مناسب در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری منجر شود

ی خدمات بهتر به هر خوشه  ی کارکردی آنان، اقدام به ارائهدهد تا با شناسایی کاراتر مشترکین و رفتارها های مخابراتی امکان می شرکت

در این مقاله با بکارگیری الگوریتم های خوشه بندی و . از مشتریان نمایند که خود نهایتا منجر به سودآوری صنعت مزبور خواهد شد
های مناسب با هر خوشه از  به شناسائی و تحلیل رفتار مشترکین شرکت مخابرات پرداخته شده و استراتژی RFMروش تحلیل 

 . مشتریان به منظور تشویق، حفظ و نگهداری آنان ارائه گردیده است

 

 . ، مدیریت ارتباط با مشتری، ارزش حیات مشتریداده کاوی :واژه های کليدی
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Data Mining of Telecom Industry Customers for Improving Customer 

Relationship Management 

 

Abstract 

Due to the alteration in the telecom industry environment regarding the privatization and highly 

competitive features of this marketplace, there is a need to establish brand new strategies in 

customer relationship management in order to overcome this reformation. Since there are data 

warehouses of huge volumes from customer’s data, classifying customers based on their 

transactional behavior through employing data mining algorithms could lead to determine 

appropriate strategies in an optimized customer relationship management manner. Hence, analyzing 

such a data opens a window to telecom industry to identify their customers and their transactional 

behavior more precisely in order to present higher quality services to each known cluster of 

customers that eventually leads to benefit the company. In this paper, we analyze and classify 

telecom customers through applying clustering algorithms and RFM analysis method and present 

appropriate strategies for maintaining each identified cluster of customers. 

Keywords:Data Mining, Customer Relationship Management, Customer Life Value. 

 

 مقدمه -1

سازمان های تجاری، روزانه حجم وسیعی از داده های حاصل از تراکنش ها و مربوط به مشتریان را در طی فرایندهای عملیاتی خود  

های داده کاوی و  ای به طور دستی، کار بس دشوار است استفاده از تکنیکاز آنجا که تحلیل چنین انباره های داده . کنند ذخیره می

روش های پیش پردازش انباره ی داده به عنوان رهیافتی کارا در بدل نمودن داده های ذخیره شده به دانش مورد نیاز می تواند 

و خدمات رسانی موثرتر به گروه های مختلف  پاسخگوی نیازهای دانشی سازمان ها در شناسایی بهتر مشتریان، پیش بینی رفتار آنان

چراکه یکی از چالش اصلی سازمان های تجاری ای از دست دادن مشتریان با ارزش . [8]مشتریان به منظور افزایش سودآوری باشد 

دست آوردن های بیشتری را در مقایسه با ب یک مشتری رویگردان که شرکت رقیب را برای ارائه ی خدمات برمی گزیند هزینه. است

به منظور مقابله با این . کند مشتری جدید به علت عدم برگشت سرمایه ی صرف شده در نگهداری مشتری به شرکت اول تحمیل می

مشکل، درک رفتار مشتریان و طبقه بندی آنها با توجه به میزان استفاده از سرویس های موجود و سپس بهبود سرویس های ارائه شده 

 . د تاثیر شایانی در بهبود سودآوری مشتریان موجود داشته باشدبه هر طبقه می توان

در این مقاله به صورت خاص بر روی تحلیل داده های مشترکین سازمان مخابرات به منظور مدیریت موثرتر ارتباط با مشتری با هدف  

و ارائه ی بسته های پیشنهادی برای خوشه بندی مشتریان به منظور شناسایی رفتار مشترک مشتریان دسته بندی شده در هر خوشه 

به این منظور از داده های مشترکین شرکت . خدمت رسانی بهتر به هر خوشه با توجه به خصایص رفتاری آنان تمرکز شده است

ی مخابرات استان گیالن، شهر رشت در سه دوره ی مورد بررسی دو ماهه و مجموعا یک بازه ی شش ماهه استفاده شده است و داده کاو

صورت پذیرفته است که جزییات الگوریتم های بکارگرفته شده و نتایج پژوهش  RapidMinerبر روی داده ها، با استفاده از نرم افزار 

 .  ارائه شده است 3در بخش 

رکین بخش دو، به بررسی مطالعات پیشین در حوزه ی داده کاوی بر روی داده های مشت: ساختار مقاله شامل بخش های زیر می باشد

بخش سه، به شرح متدولوژی مورد استفاده در این مقاله شامل شرح داده ها و تکنیک های داده کاوی اعمال شده . مخابرات می پردازد

بر داده ها و نتایج حاصله می پردازد و در نهایت در بخش چهار با توجه به نتایج حاصل از خوشه بندی و بخش بندی مشترکین به ارائه 

 .نهادی برای هر خوشه به منظور مدیریت موثرتر ارتباط با مشتری می پردازدبسته های پیش

 مروری بر پژوهش های مرتبط   -2

های مشتریان را جمع آوری کرده اند می تواند در صورت کشف، شامل اطالعات  های مخابراتی در طول زمان حجم زیادی از داده شرکت 

تواند  داده کاوی ابزار مفیدی برای انجام این مهم است که می. ارتباط با مشتری گردد ارزشمند و الگوهای جذابی برای مدیریت بهتر
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تواند پاسخ بسیاری از چالش ها در حیطه ی  داده کاوی می. های خودکار و نیمه خودکار بدست آورد های حجیم با روش دانش را از داده

های مشترک در خوشه  ریان بر اساس الگوهای رفتاری، شناسایی ویژگیاز جمله دسته بندی مشت .کسب و کار مخابراتی را فراهم نماید

های بازاریابی متناسب با هر خوشه، جلوگیری از کالهبرداری، ارزیابی ارزش حیات مشتری، شناسایی  های مشتریان، اتخاذ استراتژی

خیص تقلب مشتری که موارد ذکر شده از چشم اندازهای جدید با استفاده از مشخصات اطالعات فردی، پیش بینی رفتار مشتری و تش

با در نظرگرفتن این اصل که برای . [9]، [2]در صنعت مخابرات محسوب می شوند ( CRM)حوزه های اصلی مدیریت ارتباط با مشتری 

ت متفاوتی موفقیت در کسب و کار، درک مشتریان و نیازمندی های آنان ضروری است و از آنجایی که مشتریان سازمان نیازها و روحیا

هایی چون بازاریابی مستقیم جهت ارائه و معرفی خدمات و محصوالت جدید سازمان به مشتریان  توان گفت استفاده از استراتژی دارند می

های رتبه بندی و دسته بندی مشتریان به مدیران امکان خواهد داد تا با هر مشتری بر  از این رو تکنیک. چندان کارآمد نخواهد بود

 . های متناسب بهره گیرند های مربوط به هر دسته جهت اتخاذ استراتژی الیق و سالیق او برخورد نموده و از ویژگیاساس ع

 :[7]کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری در قالب موارد زیر خالصه گردیده است 
 

 تجاری های سازمان در آنان تراکنشی و ختیشنا جمعیت های داده از اعم مشتریان های داده تحلیل در بسیاری های پژوهش

 این در گرفته صورت پژوهش چند به بخش این در.  [7] ،[5]، [4]است  پذیرفته صورت کاوی داده های الگوریتم از استفاده با گوناگون

 .شود می پرداخته مخابراتی های شرکت مشتریان ی حوزه در زمینه

به منظور بررسی وضعیت ارزش حیات مشترکین تلفن ثابت ایران به ( 1393)در پژوهش انجام شده توسط ایسوند و حسینی 

یکی از روش های مطرح در  RFMتحلیل . پرداخته شده است RFMها بر اساس تحلیل  جمع آوری، آماده سازی و خوشه بندی داده

ی باشد که تنها بر حجم خرید تمرکز تحلیل رفتار مشتریان بر اساس سه عامل تازگی تراکنش، تکرار خرید و ارزش و حجم تراکنش م

ننموده بلکه تکرار تراکنش های مالی و فاصله ی زمانی آن را با زمان تحلیل را به منظور داشتن تصویری صحیح تر از ارزش حیات 

لغ معیار خوشه بندی در این پژوهش بر اساس رفتار کارکردی شامل شاخص ارزش کارکرد و میانگین مب. مشتری در نظر می گیرد

شاخص تکرار کارکرد براساس تعداد دوره کارکرد مشترک در . کارکردی هر مشترک در هر دوره ی مورد بررسی برای سازمان بوده است

هر دوره ی برای سازمان تعیین شد و شاخص تازگی کارکرد بر اساس آخرین دوره ای که مشترک کارکرد داشته است در نظر گرفته 

های بدهکاری و آخرین دوره ای که  شاخص ضدارزش بدهی به صورت میانگین بدهی مشترک در دورهرفتار بدهکاری بر اساس . شد

مشترک بدهی داشته است تعیین شد و شاخص تازگی بدهی که بر اساس آخرین دوره ای که مشترک بدهکاری داشته است مورد 

 .[1]استفاده قرار گرفت 

به منظور سیاستگداری در . وشه کارکردی و سه خوشه بدهکاری مشخص شدهای رفتاری مشتریان در شش خ در این پژوهش، گروه

تمرکز شد که در  1(ARPU)حفظ بیشتر مشتریان و ارائه راهبرد بهتر، بر روی میزان متوسط درآمد ایجاد شده توسط یک مشتری 

 ARPUو ( یم سازماندرآمد مستق)مستقیم   ARPUشرکت های مخابراتی داخلی عموما در هر گروه درآمدی به دو دسته 

با توجه به . تقسیم بندی می شود( ، اینترنت آسان و اینترنت هوشمند ADSLدر قالب سرویس های ارزش افزوده از جمله )غیرمستقیم 

های پرکارکردتر برای سازمان سودآورترند تسهیالتی چون عدم قطع خدمات حتی در صورت وجود بدهی این گروه از  اینکه گروه

های تشویقی متناسب با نیازهای هر گروه در افزایش میزان رضایتمندی  همچنین در نظر گرفتن بسته. د تامل قرار گرفتمشترکین مور

   .[1]مشترکین پیشنهاد شد 

بر . به بررسی استراتژی ترکیبی برای نگهداری مشتری در یک شرکت مخابراتی در کشور چین پرداختند( 2111)لی و همکاران 

و   Cross Validationهای آموزشی انتخاب و در ارزیابی مدل از روش  های شش ماهه مشتریان در قالب داده این پژوهش، داده

در تعیین استراتژی رویگردانی حائز اهمیت است  Kانتخاب مقدار . استفاده شد SPSSدر قالب نرم افزار  K-Meansخوشه بندی 

،سازمان مجبور به طراحی  Kخواهد بود و در صورت بزرگ بودن مقدار  شناسایی رویگردانی مشکل ،Kچراکه در صورت کوچک بودن 

. استراتژی نگهداری متفاوتی برای تعداد زیادی از خوشه های مشتریان خواهد شد که سرباز هزینه توسعه را به دنبال خواهد داشت

ماس و تعداد پیامک در قالب چهار گروه ها براساس فیلدهای نوع بسته ی خدمات، تعداد شکایات، متوسط طول تماس، تعداد ت داده

شناسایی نیازهای این گروه از طریق تحلیل و . استراتژی مشترک بین تمامی گروه های رویگردان، تعداد شکایات بود. خوشه بندی شدند

 . [11]بررسی شکایات در جلوگیری از رویگردانی پیشنهاد شد 

سایر فاکتورهای رقابتی بیشترین اثرگذاری را در سودآوری سازمان  بر اساس یافته های این پژوهش، حفظ مشتری به نسبت

تقسیم بندی . ، شامل پیش بینی رویگردانی مشتریان بوده استچهارچوب طراحی و تکمیل استراتژی نگهداری مشتری. داشته است

                                                 
 
ARPU:

 
Average Revenue Per User/Unit 
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جزیه و تحلیل دالیل رویگردانی بر بر اساس خصوصیات مشتریان، ت K_Meansمشتریان متمایل به رویگردانی باال بر مبنای الگوریتم 

 .[11]های بازاریابی برای هر خوشه در این تحقیق صورت پذیرفت  ها و طراحی استراتژی نگهداری و برنامه اساس نتایج خوشه

، بر روی تشخیص تقلب در مشترکین مخابرات با استفاده از تکنیک های داده کاوی تمرکز (1388)در پژوهشی توسط صوفیه 

که علت ... های تلفنی غیر مجاز و  اع گوناگونی از تقلب در صنایع مخابراتی وجود دارد از جمله تقلب در آبونمان، استفاده از کارتانو. شد

با بهره گیری از تکنیک های کشف دانش و داده . بسیاری از این مشکالت، شکاف و ضعف فناوری در سیستم های مورد استفاده است

در این مقاله به بررسی الگوی مصرف مشترک توسط بررسی ریز . های فریبکارانه با دقت باالی وجود داردکاوی امکان تشخیص تالش 

 ، شبکه عصبی، درخت تصمیم و(SVM)مکالمه و صورتحساب مشترک و تحلیل آن توسط روش های داده کاوی ماشین بردار پشتیبان 

به عنوان % 88روش های مذکور، روش ماشین بردار پشتیبان با دقت پرداخته شد و پس از ارزیابی  K-Meansالگوریتم خوشه بندی 

 . [3]روش مطلوب تر در تشخیص موارد بیشتری از تقلب انتخاب گردید

 

 شرح آزمایش و یافته های پژوهش حاضر -3

رکردی و کا RFMمتغیرهای )های تراکنشی رفتاری  هدف اصلی این مقاله، بخش بندی و تحلیل رفتار مشتریان براساس داده

RFM به منظور شناسایی خوشه های مشتریان برای کمک به تصمیم گیری درخصوص بهبود مدیریت ارتباط با مشتری با ( بدهکاری

 RFMدر این مقاله به بخش بندی مشترکین بر اساس متغیرهای . شناسایی و تحلیل رفتار مشتریان شرکت مخابرات استان گیالن است

مشترک، فراوانی کارکرد و مبلغ کارکرد با در نظر گرفتن بدهی اخیر مشترک، تکرار بدهی و مبلغ بدهی  کارکرد اخیررفتاری همچون  

مجموعه داده ها مربوط به تراکنش های مشترکین شرکت مخابرات استان گیالن شهر رشت در یک بازه ی شش ماهه . پرداخته می شود

به صورت اولیه در نظر گرفته شد که پس ( مشترک)رکورد  76629تعداد . است 93به صورت سه دوره ی دو ماهه در نیمه ی اول سال 

گام پیش پردازش شامل شناسایی و از . رکورد به عنوان ورودی نهایی مورد استفاده قرار گرفت 75828از فرایند پیش پردازش، تعداد 

، ادغام رکوردهای 2خی رکوردها با مقادیر مفقودو حذف بر( هیستوگرام)به روش تک متغیره آماری  1هایی دور افتاده بین بردن داده

همچنین تغییر قالب ویژگی ها، همچون ویژگی . انجام شد 3مربوط به یک مشتری و حذف برخی رکوردهای با مقادیر دارای اختالل

تفاده از تاریخ قبض و از قالب تاریخ به قالب عددی به صورت در نظر گرفتن تعداد روز به جای اس( Rb)و بدهی اخیر ( R)کارکرد اخیر 

فیلدهای مورد بررسی این مشترکین به همراه شرح . ویژگی ها صورت گرفت 4و گسسته سازی MinMaxنرمال سازی مقادیر به روش 

 . نشان داده شده است 1دوره ی مورد بررسی هر فیلد در جدول 

 

 کارکردی و بدهکاری RFMتوصيف متغيرهای رفتاری  -1جدول 

 متغير شرح نام متغير 

RFM کارکردی 

 دوره اخیر کارکرد مشترک در بازه دوماهه : R کارکرد اخیر مشترک

 فراوانی کارکرد در بازه ی شش ماهه: F فراوانی کارکرد

 میانگین ارزش ریالی کارکرد مشترک در بازه ی شش ماهه: M مبلغ کارکرد

RFM بدهکاری 

 بازه دو ماهه دوره اخیر بدهی مشترک در: Rb بدهی اخیر مشتری

 فراوانی بدهکاری در بازه ی شش ماهه: Fb تکرار بدهی

 میانگین ارزش ریالی بدهکاری مشترک در بازه ی شش ماهه: Mb مبلغ بدهی

 

ارایه ی مدلی است که با استفاده از آن بتوان به شناسایی و تحلیل رفتار مشترکین به  در مرحله ی مدل سازی داده ها هدف،

در این قسمت ابتدا به . بندی و گروه بندی مشترکین برای اتخاذ استراتژی های بازاریابی متناسب با هر گروه پرداختمنظور بخش 

ی ( خوشه)بخش بندی مشترکین با استفاده از تکنیک خوشه بندی پرداخته می شود تا هدف گذاری بازاریابی بر روی هر بخش 

تحت نرم افزار  K-Meansبه منظور خوشه بندی مشترکین، از دو الگوریتم . دشناخته شده از مشترکین از طریق مدل صورت گیر

RapidMiner  با فایل ورودی به فرمت  5.3نسخه یCSV استفاده شد . 

                                                 
 
 Outlier Data 
 
 Missing Values  
 
 Noising Values 
 
 Discretize  
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، R ،M ،F)بدهکاری  RFMو  کارکردی RFMبر روی شش متغیر مورد بررسی در حوزه ی  K-Meansخوشه بندی   الگوریتم

Rb ،Fb  وMb )لف با مقادیر مختK (2  ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8  9و )الگوریتم های مذکور، یکبار با داده های نرمال سازی شده و . اعمال شد

نمایی از اعمال عملگر خوشه بندی ذکر شده در نرم افزار  1در شکل های . های گسسته سازی شده انجام گرفت بار دیگر با داده

RapidMiner ه شده استبر روی داده های مورد بررسی نشان داد. 

به منظور ارزیابی خوشه های بدست آمده توسط الگوریتم های خوشه بندی و یافتن خوشه بندی بهینه، از میان روش های 

که بر مبنای فاصله ی  Clustering Distance Performanceاز رده ی ( DB) 1ارزیابی خوشه بندی از شاخص دیویس بولدین

ارزیابی خوشه ها با متغیرهای گسسته . استفاده شد [11]،  [6]ینه ی درون خوشه ای است بیشینه ای بین خوشه ای و فاصله ی کم

و بر روی دو روش خوشه بندی ذکر شده صورت پذیرفته و محاسبه شد  Kسازی شده و نرمال سازی شده با مقادیر مختلف ذکر شده ی 

نتیجه ی ارزیابی . خوشه بندی صورت گرفته مشخص گرددرا داشته باشد به عنوان بهترین  DBو   SSEتا روشی که کمترین مقدار

و محور عمودی  Kمحور افقی مقدار  3و  2در شکل های . نشان داده شده است 3و  2و نمودارهای شکل های  2های فوق در جدول 

 .را نشان می دهد DBمقدار شاخص 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1شکل 

 RapidMinerافزار مورد استفاده در نرم  K-Meansعملگر خوشه بندی  –

 

با توجه به اینکه هرچه شاخص های ارزیابی مورد استفاده، مقادیر کمتری داشته باشند خوشه بندی با شرایط صورت گرفته دارای 

که الگوریتم های  2معیار جدایی خوشه ای مناسب تر و پیوستگی درون خوشه ای بهتری است از این رو سطرهای پر رنگ تر در جدول 

برای داده های گسسته هستند به عنوان  K=3با  K-Meansبرای داده های نرمال، خوشه بندی  K=3با  K-Means خوشه بندی

 . بهترین خوشه بندی های صورت گرفته شناخته می شوند

 

                    
 

 

 

 

 

 

  -2شکل 

 K-Meansبا داده های نرمال در روش  DBنمودارمقادیر 

 

                                                 
 
Davis Bouldin 

D
B

 va
lu

e 
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 K-Meansبا داده های گسسته در روش  DBنمودارمقادیر   -3شکل 

 

علت )با داده های گسسته سازی شده  K=3با  K-Means، توزیع مشترکین در خوشه های الگوریتم خوشه بندی 3جدول 

و درصد ( نشان داده شده است 8و  7انتخاب داده های گسسته نسبت به داده های نرمال در ادامه شرح داده شده و در شکل های 

 .         خوشه از تعداد کل مشترکین را نشان می دهد پوشش هر

از این رو با توجه به . تغییرات شش متغیر مورد بررسی در محور افقی را در هریک از سه خوشه نشان می دهد 4نمودار شکل 

 .و تمایز بهتر داده های گسسته برای تفکیک خوشه ها از این داده ها استفاده می شود 4شکل 

 

 دول مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی الگوریتم های خوشه بندی ج - 2جدول 

روشهای 

پيش        

 پردازش

الگوریتم خوشه 

بندی با   مقادیر 

 Kمختلف 

شاخص ارزیابی  
DB 

شاخص ارزیابی 
SSE 

داده های 

 نرمال

K-Means - 2 1. 41 1. 83 

K-Means - 3 0. 33 1. 65 

K-Means - 4 1. 54 1. 65 

K-Means - 5 1. 88 1. 65 

K-Means -6 1. 84 1. 53 

K-Means - 7 1. 76 1. 53 

K-Means - 8 1. 77 1. 52 

K-Means - 9 1. 87 1. 53 

داده های   

 گسسته

K-Means - 2 1. 2 1. 61 

K-Means - 3 0. 77 0. 11 

K-Means - 4 1. 11 1. 61 

K-Means - 5 1. 98 1. 6 

K-Means -6 1. 94 1. 34 

K-Means - 7 1. 91 1. 33 

K-Means - 8 1. 9 1. 33 

K-Means - 9 1. 13 1. 33 

        

آمار تعداد و درصد مشترکين در هرخوشه -3جدول   

الگوریتم ) K-Means با   K=3 (با داده های گسسته سازی شده   

 تعداد مشترکين از خوشه خوشه
 ميزان مشترکين در

(درصد)هر خوشه   

%63.2 47946 صفر  

%24.4 18551 یک  
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%12.3 9331 دو  

 100 72323 جمع

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 های گسسته سازی شده خوشه های کارکردی و بدهکاری  با داده RFMمتغيرهای  -4 شکل

 از آنجایی که اعضای قرار گرفته در یک خوشه دارای ویژگی های رفتاری مشابهی هستند با بررسی نتایج حاصل از رفتار کارکردی

 -به ارائه ی ویژگی های مشابه مشترکین هر خوشه و دسته بندی آنان با توجه به ماتریس سودآوری 4و بدهی در هر خوشه در جداول 

و  3، صدف ها2، پروانه ها1وفاداری به عنوان یکی از روش های کالسیک بخش بندی مشتریان در قالب یکی از چهار گروه دوستان واقعی

 :ازیممی پرد  [7] 4بیگانگان

 

 (با داده های گسسته سازی شده)در هر خوشه  RFMمتوسط ارزش شاخص های  -4جدول 

 خوشه دو خوشه یک خوشه صفر متغيرها

 R 1. 731 1. 555 1. 115 

 F 2. 983 2. 831 1. 852 

 M 2. 925 2. 657 1. 551 

 Rb 1. 111 2. 651 1. 182 

 Fb 1. 111 1. 268 1. 146 

 Mb 1. 111 1. 523 1. 129 

 CLV 7. 638 1. 611 1. 261 

 
دستهنام   

مشتریان 

 وفادار

مشتریان 

(صدف)بدهکار  

 مشتریان حساس

(بيگانگان)  

  

، از حاصل تفریق مجموع شاخص های بدهکاری از مجموع شاخص های کارکردی، 4در جداول ( CLV)ارزش حیات مشتری 

 :محاسبه شد (1)طبق فرمول 
 

(1                    )                                        ( )
R F M R b F b M b

CLV M M M M M M
     

      

 

 :وفاداری به شرح زیر است -علت دسته بندی هر خوشه در قالب هر یک از گروه های مشتریان در ماتریس سودآوری

 مشترکین وفادار و سودآور هستند چراکه مقادیر  :خوشه صفرR ،F  وM بوده و مقادیر،  ها آنها باالتر از سایر گروهRb ،Fb 

وفاداری مشتریان در  -مشترکین دسته بندی شده در این خوشه بر اساس ماتریس سودآوری . باشند آنها صفر می  Mbو 

 . شود شوند و به آنها مشترکین وفادار اطالق می رده ی دوستان واقعی شرکت محسوب می

                                                 
 
 True friends 
 
 Butterflies 
 
 Barnacles 
 
 Strangers 
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 مقادیر  وری زیادی برای شرکت ندارند چراکه دارایاما سودآ. شوند مشترکین وفادار شرکت محسوب می: خوشه یکR ،F  و
M  نسبتا خوبی بوده اما مقادیرRb ،Fb وMb وفاداری در  -براساس ماتریس سودآوری . باشد نیز باالتر از سایر خوشه ها می

 .شوند ها دسته بندی می دسته صدف

 مشترکین غیروفادار و موقت محسوب می شوند و مقادیر : خوشه دوR ،F  وM   وRb ،Fb وMb  باشد و  آنها پایین می

پالس را منظور  211سازمان برای مشترکین فاقد کارکرد حداقل کارکرد )نشانگر مشتریان کم کارکرد و یا فاقد کارکرد 

و یا ممکن است مشترکین جدیدی باشند که اخیرا به جمع مشترکین پیوسته و براساس ماتریس سودآوری در ( نماید می

در اتخاذ سیاست های نگهداری از مشتریان این دسته، شرکت باید ترازش مناسبی . شوند گانگان دسته بندی میدسته بی

 .بین هزینه های نگهداری این دسته از مشتریان و عدم امکان برگشت سرمایه را در نظر داشته باشد

 :ارائه شده است 5بسته ی پیشنهادی مناسب برای هر خوشه از مشترکین در جدول 

 

 اقدامات پيشنهادی به منظور حفظ مشترکين هر خوشه  -2جدول  

(پيش بينی نتایج  اقدام)اهداف  اقدام پيشنهادی خوشه  

 خوشه صفر

 تشویق مشترکین خوش حساب و وفادار -

بهبود ارتباط بیشتر با مشترکین از طریق نقاط تماس  -

 مرکز تماس پاسخگو، سایت، ایمیل و پیامک)گوناگون 
 

 

 ایتمندیافزایش رض 

 افزایش سودآوری 

 خوشه یک

 ممانعت از قطع دو طرفه و دائمی -

تشویق مشترکین در صورت پرداخت اقساط در سر رسید  -

 مقرر

  جلوگیری از رویگردانی

 مشترکین

  وصول مطالبات معوقه  شرکت 

  افزایش در آمد و سودآوری

 شرکت

 خوشه دو

 های  ارزش افزوده همانند شرکت در  قرعه کشی و  سرویس -

ها به منظور  با فرض ارائه این سرویس)اینترنت پرسرعت  

 (افزایش وابستگی بیشتر مشترک به سازمان

  سوق دادن مشترکین از ناپایدار

 و فرار به وفادار 

  جلوگیری از رویگردانی

 مشترکین
 

 

 نتيجه گيری  -4

رتباط با مشتری، مشترکین شرکت مخابرات استان در این مقاله با بکارگیری الگوریتم های داده کاوی به منظور بهبود مدیریت ا

سپس به بررسی ارزش عمر مشتری . گیالن شهر رشت در سه خوشه با توجه به بیشترین شباهت در الگوهای رفتاری گروه بندی شدند

 . س قرار گرفتوفاداری در گروه های مشتریان از دیدگاه این ماتری-در هر گروه پرداخته شد و هر خوشه از نظر ماتریس سودآوری

کند تا مشتریانی که دارای  خوشه بندی مشترکین بر مبنای چارچوب ارائه شده در این تحقیق به شرکت مخابرات کمک می

های  های یکسان درنظر گرفته و بر مبنای ویژگی الگوهای رفتاری مشابه برحسب متغیرهای کارکردی و بدهکاری هستند را در گروه

های متفاوت به مشتریان پیشنهاد و ارایه نماید  ها را به روش های متناسب با این ویژگی وه، سرویس و سیاستاکثریت مشتریان در هر گر

البته . و از ارائه ی روش کالسیک و سنتی یک سرویس برای همه ی مشتریان که در دنیای بازاریابی امروزی بی معناست بپرهیزد

تواند شرکت را در  می... یالت، وضعیت تأهل، شغل، جنسیت، سن، تاریخ تولد و های جمعیت شناختی مشترکین شامل تحص تکمیل داده

ارائه سرویس مناسب به مشترکین بالقوه با توجه به نتایج اعمال الگوریتم های دسته بندی درخت تصمیم و الگوی شناسایی اقالم 

 . تکراری بر روی داده های مشترکین یاری نماید
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