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هاي اطالعاتي،شركتها و سازمانهاي بازرگاني و صنعتي امروزه به طور گسترده ايي قابليت به علت افزايش و ارتقائ تكنولوژي و سيستم 
نش مفيد براي يبا اين وجود ب . پايگاه داده بزرگ را دارا هستنديكدر )خريدار و فروشنده(آوري حجم زيادي از داده هاي مشتريان جمع

در چند سال اخير .بار داده ها مخفي و بالاستفاده باقي مانده استشناسايي و تشخيص الگوي هاي خريد و فروش مشتريان دراين ان
 فضاي كاربردي گسترده و مفيد براي يك ،تحقيقات و مطالعات فراواني صورت گرفته است كه با تاكيد براهميت مديريت ارتباط با مشتري

در اين مقاله سعي بر آن است تا با ارائه . ده استدر سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري ايجاد كر استفاده از روشها و ابزار داده كاوي
رار قارچوبي ساده و جامع مقوله مديريت دانش مشتري با توجه به مديريت زنجيره نامين و با استفاده از روشهاي داده كاوي مورد بررسي هچ

  .گيرد
  
  

 :مقدمه
  

چگونگي بازاريابي و مديريت اطالعات وشهاي ر لمرودر اين سالها با ظهور و گسترش تكنولوژي اطالعات، روشهاي داده كاوي به ق
 با  بتواناي مشتريان اين امكان را فراهم مي كند كه هدر دسترس بودن حجم زيادي ازداده سو يكاز . قدم نهاده استمشتريان سازمان ها 

اي مثال وال مارت بزرگترين فروشگاه بر .ختفراهم سارا استفاده از ابزارهاي داده كاوي فرصتهاي حياتي براي رقابت با ديگر شركتها 
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ري از سازمانها دريافته اند كه دانش ا بسي ديگرسوي از. ]1[  ترا بايت دارد43تامين با اي مربوط به زنجيره   پايگاه دادهآمريكازنجيره ايي در 
 در اين زمينه . گيري يك سازمان كليدي است براي بهبود و گسترش سيستم هاي پشتيبان تصميم ،نهفته در اين پايگاه داده هاي عظيم

اما متاسفانه  .حياتي و بحراني مي باشدعاملي  ،مديريت زنجيره تامين دانش مربوط به مشتريان براي عملكرد تصميمات مربوط به "خصوصا
 انتخاب براي حجم زيادي از اين دانش مخفي و در نتيجه بال استفاده باقي مانده است و از طرف ديگر رقابت شديد و افزايش امكان

مشتريان يك فشار جديد بر تصميم گيران بازار سازمان ايجاد كرده است و به همين دليل نياز به مديريت ارتياط با مشتريان و در نتيجه 
اين پديده نوين كه مديريت دانش مشتري ناميده مي شود  .ش از پيش آشكار شده استيمديريت دانش مشتري در يك بازه زماني طوالني ب

 محصوالتش را سازمان داده و با مشتريان اهم از خريدارن و نامين كنندگان مواد اوليه نه بر پايه مشخصات ،تلزم اين است كه سازمانمس
در عين حال كه سازمانها در راستاي . ]3][2[عمومي از پيش فرض شده بلكه بر مبناي ارجعيت هاي واقعي مشتريان تعامل داشته باشد

ط با مشتريان رو به جلو حركت مي كند، عملكرد بازار يابي به عنوان خطوط مقدم در تعامل با مصرف كننده و تامين اهداف مديريت ارتبا
مديريت دانش مشتري زماني موثر و كارآمد خواهد بود كه بر اساس اين موضوع كامال واضح و روشن است كه  .كننده نقش اساسي دارد

توان از داده كاوي به عنوان ابزار و روشي  با توجه به اين موضوع مي. صورت گيرد مشتريان درك درست و حقيقي نيازها و ارجعيت هاي
در اين صورت يك مديريت دانش سيستماتيك مي تواند با  .توانمند و كارا براي كشف دانش و درك بهتر مشتري كمك شاياني گرفت

  .برنامه ريزي زنجيره تامين دست يابد ينه مديريت واستفاده از دانش به دست آمده به يك استراتژي مفيد و موثر در زم
 ، يادگيري ماشين و مديريت داده ها سهم زيادي در درك ما از فرآيند داده ]8[]7[ ، انبارداري داده]6[]5[ داده پايگاهپيشرفت در پردازش

 كوچكي از كاربردهاي آن چون كشف اكثر مطالعات اخير بر روي فرآيندهاي تئوري و محاسباتي تشخيص الگو و مجموعه .كاوي دارد
كاوي به عنوان جزئي از يك سيستم يكپارچه به منظور مديريت دانش كمتر مورد  اما داده .يا پيش بيني ريسك تمركز نموده اند) تقلب(خطا

ب ساده و  چهارچويك ،با فرض اين موضوع كه تصميمات بازار يابي نقش مهمي در موفقيت يك سازمان دارد. توجه واقع شده است
براي مديريت دانش مشتري نياز است كه ارتباطي ميان استخراج دانش در ميان داده هاي مربوط به مشتريان و استفاده  از اين يكپارچه 

به طور كلي ارتباط واقعي با مشتري تنها زماني حاصل  .)1شكل(در يك سيتم پشتيباني تصميم گيري بازار  برقرار سازددانش حاصل شده 
اين  . استراتژي بازاريابي به صورت يكپارچه و در يك قالب و چارچوب قرار گيرديكاي رب كه فرآيند كشف دانش با استفاده دانش مي شود

  .كند مي كشف و مديريت دانش مشتري ارائه مقاله اين موضوع را مورد بررسي قرار داده و يك چارچوب جامع و مناسب براي
  
  

  
  چهارچوب كلي از مديريت دانش مشتري: 1كلش
  

 
 
 
  

داده هاي 
 مشتري

دانش مربوط به 
 مشتري

استخراج  داده كاوي و
 تصميم گيري بازار دانش

استفاده از دانش در 
 سيستم تصميم گيري

 مديريت دانش مشتري



  :داده كاوي
  

داده كاوي در حقيقت فرآيند جستجو و تحليل دقيق مجموعه عظيمي از داده ها به منظور كشف ساختارهاي جالب توجه ، غيرمنتظره و با 
 نزديك به هم زيادي چون تحليل هاي داده كاوي از روشهاي محاسباتي  . استحجم عظيمي از داده هاارزش و اطالعات جديد و مفيد از 

با توجه به اين  .قاعده هاي استقرا و اصالح و همچنين تصويري كردن استفاده مي كند آماري، درخت تصميم گيري، شبكه هاي عصبي،
سزايي در پيشرفت  ابزار اكتشافي چون شبكه عصبي و تصوير سازي داده  تاثير ب"موضوع كه اين ابزار مورد استفاده در داده كاوي مخصوصا

علوم كامپيوتر داشته است ، داده كاوي در چند سال اخير به عنوان ابزاري براي كشف دانش بسيار جذاب و كاربردي مد نظر قرار گرفته 
  :]12] [10[ بيان كرد  به صورت كلي به صورت زير مراحل داده كاوي را مي توان.است

ايد قبل از داده كاوي اهداف شناسايي و دانش اوليه جمع آوري شوند و اگر قبل ب): اهداف تصميم گيري(تعيين هدف از داده كاوي )1
  . به الگوهاي نا مشخص و بي معني خواهيم رسيداز شناسايي هدف بخواهيم تكنيكهاي داده كاوي را به كار بگيريم

گيرد و يا ممكن است بر روي در اين مرحله ممكن است عمليات كاوش بر روي تمامي پايگاه داده انجام : جمع آوري داده ها )2
با توجه به اين موضوع داده هاي مورد نياز براي داده كاوي از پايگاه داده جمع آوري مي  .نمونه معرفي از پايگاه داده صورت گيرد

 .شوند
 :اين مرحله داراي بخشهاي مختلفي است كه به سه بخش اساسي زير اشاره مي شود: پيش پردازش داده ها  )3

در اين مرحله بايد داده ها انتخاب شوند وبررسي شوند كه آيا داده ها براي هدف مورد نظر مناسب : ها انتخاب داده  •
 هستند و يا خير؟

داده هاي پرت متعادل سازي مي در اين مرحله . بعد از انتخاب داده ها داده ها بايستي آماده شوند: پاكسازي داده ها •
البته در برخي از .ا حذف كرد و يا مقدار ركورد ميانگين معادل را به جاي آن قرار دادشوند كه براي اين كار مي توان نقاط پرت ر

 .مواقع با توجه به هدف داده كاوي مانند يافتن تقلب ، نه تنها اين داده را حذف نمي كنيم بلكه بر روي آنها توجه اساسي مي شود
 داده هاي صورت گيرد به طور مثال نحوه فرمت تاريخ ، در اين مرحله بايد تغييراتي بر روي:  داده ها و انتقالتبديل •

همچنين تبديل واحدها ، تبديل مقياس ها، تبديل داده هاي عددي به .به صورت مشخصي تبديل شوند... واحدهاي پولي و
 .كاراكتر و بالعكس بايد انجام شود

 :توان به طور كلي به بخشهاي زير تقسيم كرد عمليات كاوش را مي: داده كاوي )4
در اين بخش تخمين و برآورد مشخصه هاي يك مجموعه از داده ها آزمايش شده و مقاديري به : تخمين و برآورد •

 . از شبكه هاي عصبي استفاده مي شود"در اين مرحله معموال.مشخصه هاي ناشناخته نسبت داده مي شود
ها يا طبقه هاي از پيش تعيين شده اين بخش مشخصه هاي يك داده را بررسي كرده وآن را در كالس در :طبقه بندي •

 .براي طبقه بندي از تكنيكهاي شبكه عصبي و درتخت تصميم استفاده مي شود.قرار مي دهيم
در اين مرحله . در اين قسمت ارتباط مشخصه ها با يكديگردر يك محيط داده شده ، مشخص مي شود:كشف جمعي •

 . مي شودرابطه پيوستگي ميان طبقه ها و گزينه هاي مختلف بررسي
در اين مرحله داده ها به مجموعه اي از زير گروههاي منظم تقسيم بندي مي كنند و تفاوت آن با طبقه  :خوشه بندي •

در اين قسمت از تكنيكهاي كشف الگوي .بندي درآن است كه در خوشه بندي طبقه ها يا كالسها از پيش تعيين شده نمي باشند
 .ه مي شوداماري، شبكه عصبي و منطق فازي استفاد

يك بخش مهم براي در اين بخش به تصويري كردن داده ها پرداخته مي شود اين قسمت  :تصويري كردن داده ها •
داده كاوي محسوب مي شود زيرا انسانها در پردازش اطالعات تصويري موفق تر هستند و يك شكل تصويري مي تواند در 

 .وان اطالعات مهمي را از آن استخراج كردعرض چند ثانيه اطالعات زيادي را به ما بدهد و مي ت



در داده كاوي مهم است كه .پس از مراحل فوق مدل حاصل شده ارزيابي مي شود و صالحيت آن تاييد مي گردد: مدلارزيابي  )5
براي آزمون مدل به دست آمده  مي توان از روشهاي .مطمئن شويم دانش به دست آمده از داده كاوي قابل اعتماد است ياخير

 . ودتايي استفاده نم-vآزمون آماري و اعتبار سنجي دو طرفه 
پس از تعيين صالحيت مدل هاي حاصل شده ، اطالعات به دست آمده از اين مدلها توسط خبرگان به دانش : دانشاستخراج  )6

 .مفيد و جالب توجه تبديل مي شود
 )2شكل .(تكرار پذيراست كه در بدنه چارچوب مديريت دانش گسترده استكشف دانش و يادگيري يك فرآيند اابته بايد توجه داشت كه  

 به منظور نگهداري ، اصالح  و استفاده سيستماتيكاين روش  .فرآيند يادگيري تكرار پذير تا زماني كه صالحيت مدل تاييد شود ادامه دارد
 تصويري كردن داده ها كه  يكي از مهم ترين اجزاي هر فعاليت داده .يارمهم مي باشنداز اين مدلها براي تصميم گيري موثر در آينده بس

مورد  ست مي تواند هم پيش از عمليات كاوش  به منظور محسوس شدن داده ها به منظور تعيين متغيرها و شاخصهاي مناسب،كاوي ا
  .استفاده واقع شود و هم پس از عمليات كاوش به منظور بررسي الگوهاي به دست آمده

  

  
  فرآيند استخراج دانش: 2شكل 

  
  
  

 اهداف تصميم

 جمع آوري داده ها

 پاكسازي داده ها

 پيش پردازش داده ها

نتخاب داده هاا تبديل و انتقال داده ها  

 تصويري كردن

 داده كاوي

 كشف جمعي طبقه بندي خوشه بندي تخمين و برآورد

 كشف واستخراج ارزيابي مدل
 دانش



  :مديريت دانشمطالب مهم در 
  

 در اقتصاد الكترونيك امروزي ، دانش به عنوان يك ابزار ياري دهنده مدنظر قرار گرفته است و اجراي مديريت دانش، يك سازمان را 
 مطلب مهم در اولين. در گسترش و توسعه محصوالت جديد و تصميم گيري هاي مهم در زمينه مديريت استراتژيك حمايت مي كند

 در زمينه مديريت دانش يك وظيفه مهم تبديل دانش مخفي به دانش .ازمان دهي ، انتشار و پااليش دانش مي باشدمديريت دانش، س
را از بخشهاي ) تامين كننده و مصرف كننده( صريح و آشكار است كه با استفاده از روش داده كاوي مي توان دانش مربوط به مشتري 

دانش جمع آوري شده مي تواند بوسيله شاخص  .روشن شود برگان بدست آمده و اصالح و اينكه توسط خ و يامختلف بازار بدست آورد
اين دانش سپس  .گذاري اجزاي دانش ، تصفيه بر اساس محتوا و برقراري ارتباط  و پيوستگي ميان اجزاي دانش ، سازمان دهي شود

درك و بصيرت   .پشتيبان تصميم گيري منتشرمي گرددسيستم  در يك پايگاه دانش به صورت يكپارچه درآمده و درزمينه هاي مختلف
اين فرآيند . بدست آمده در اين زمينه ها براي اصالح دانش موجود به كار برده شده و به مرحله سازمان دهي دانش بازخور مي شود

  . نشان داده شده است3سازمان دهي ، انتشار و اصالح در شكل 

  
  سازمان دهي ، انتشار و اصالح دانش : 3شكل 

  
به طور مثال دانش براي سيستم هاي . يكپارچه سازي دانش بدست آمده از منابع مجزا مي باشددومين مطلب مهم در مديريت دانش 

ابي و پشتيبان تصميم گيري بازاريابي از سه منبع اصلي دانش مشتري حاصل از خرده فروش ، دانش مشتري حاصل از تحقيقات بازاري
اين دانش به طورگسترده ايي توسط بنگاه يا سازمان ميان شركاي زنجيره تامين بنگاه  .)4شكل .(دانش بازار حاصل از افراد خبره

 نشيامروزه تكنواوژي اطالعات و اينترنت براي اشتراك چنين دا .همچون تامين كنندگان و خرده فروشان به اشتراك گذاشته مي شود
 و G&Mيكي از مثالهاي معمول از اين نوع عمليات به اشتراك گذاري، مشاركت ميان شركتهاي  .شده استتوانمند و پيشرفته 

Wall-Martتيم تجارت  . مي باشدG&M و Wall-Mart  مفاهيمي همچون بزرگراه داده هاي مشترك و كارت امتياز 
ن تسهيم دانش براي هر دو شركت مفيد و سودمند واقع اي . به منظور تسهيم دانش ميان اين دو سازمان به كار مي گيريند رامشترك

 با ايجاد و گسترش يك ابزار خاص ، دانش را ميان شركاي فروشنده و حمل كننده خود به اشتراك توال مارعالوه براين  .شده است
 محدوديتهاي سنتي  بنگاه شركاي زنجيره تامين خود را گسترش مي دهد، دانش حياتي بازاريابي بايكهمان طوركه  .مي گذارد

در اين زمينه مالكيت و دستيابي به دانش بازاريابي ، استاندارد تبادل دانش و تسهيم درخواستها به . سازماني در تقابل قرار مي گيرد
  .بنگاه مي باشند صورت عوامل بسيار مهم در موفقيت سازمان و

دانش بازاريابي توليد 
 شده

 سازمان دهي انتشار دانش
 دانش

دانش بازار يابي بدست 
 آمده
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  براي بازاريابيسيستم يكپارچه مديريت دانش: 4شكل

  :نتيجه گيري
  

، پيش بيني قيمت سهام، تشخيص طبي و كشف هاي علمي )تقلب(عالرغم اينكه داده كاوي در زمينه هاي مختلفي همچون كشف خطا
  زنجيره تامين منحصر به فرد در زمينه مديريت مورد استفاده واقع مي شود اما كاربرد آن در سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري خصوصا

 در محيط تجاري مشتري مدار كنوني، باور و عقيده هر شركت و سازماني اعم از مالي و صنعتي چنين است كه فهم و درك . مي باشد
استفاده در تصميم گيري هاي مهم خويش داشته باشد و اين امر جز با استفاده از داده كاوي  و  عميق تري از نيازهاي مشتريان به منظور

     در جهت نيل به چنين هدفي در اين مقاله نشان داده شد كه چگونه مي توان. ديريت اين دانش حاصل نمي گردداستخراج دانش و م
 ر چوبادر اين چه .داده كاوي را به عنوان يك تكنيك كارا براي استخراج دانش  در يك چهارچوب مديريت دانش مشتري يكپارچه ساخت

ي به حجم زيادي از داده ها كه ممكن است به كمك تكنيكهاي پيشرفته اطالعاتي بدست آمده  مي توان با دسترسنشان داده شد كه چگونه
به طور كلي يك . پااليش، مرتب سازي، تحليل و مديريت كرد  داده ها را به منظور استخراج اطالعات مورد نياز براي تصميم گيري،باشد،

تامين كنندگان و (و دانش بهتري از مشتريان ديريت دانش را بهبود ببخشدكاربرد سيستماتيك از تكنيك داده كاوي مي تواند فرآيند م
 واضح و " اين موضوع كامال"نهايتا .به منظور بهبود سرويس دهي به آنها در اختيار تصميم گيران يك سازمان قرار دهد)فروشندگان

لي مهم، نقشي اساسي دارد و  دانش به عنوان عاممشخص است كه گسترش روز افزون تكنولوژي اطالعات در كاربرد داده كاوي و مديريت
 .چالش جالب توجه ايي در آينده تحقيقات سيستم هاي اطالعاتي ارائه مي نمايد
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