
 98شماره پیاپی                                                                                                 8341، پاییز 3، شماره 94مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 

 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 3, autumn 2019                                                                                                              Serial no. 89 

در سیستم هوش تجاری  انیمشترپایگاه  یایپو یبند بخش ارائه روشی برای

 پذیر تطبیق
 

 ، کارشناس ارشد3یسعیده رجائی هرند ؛دانشیار ،2اسالم ناظمی ؛کارشناس ارشد ،8غزل قنبری پناه
 

 gh.ghanbaripanah@gmail.com - رانیا - قزوین - آزاد قزویندانشگاه  - وتریو کامپ برق یدانشکده مهندس -8

 eslam.nazemi@yahoo.com - رانیا - تهران - شهید بهشتیدانشگاه  -مهندسی و علوم کامپیوتر دانشکده  -2

 saeedeh.rh@gmail.com –ایران  -تهران  - دانشگاه الزهرا -ی اجتماعی و اقتصاد دانشکده علوم -3

 نیئ ا در یریپئذ  قیئ تطب مسئلله  به یکاف توجه، حال بااین است، یطیمح راتییتغ با قیتطب در آن ییتوانا هوشمند، ستمیس هر یاصل رکن :دهکیچ

 انیمشئتر  یبنئد  بخئش  بئه  ایپو صورت به که است ریپذ قیتطب یتجار هوش ستمیس در یروش ارائه مقاله نیا هدف رو، نیاز ا .است نشده ها ستمیس

 .کنئد  یم یروزرسان به را یبند بخش نیا ان،یمشتر از کی هر دیخر یپول حجم و تکرار ،یتازگ لیتحل نیهمچن و دیخر رفتار بر نظارت با و پرداخته

 یفعلئ  انیمشئتر  بیئ ترت نیبد تا است شده اعمال ریپذ قیتطب یتجار هوش ستمیس یریپذ قیتطب مانهیپ یرو یکاو داده یها روش پژوهش، نیا در

 ایئن  داد ارائه انیمشتر به شده یسفارش خدمات تا بتوان ابدی بهبود یبند دسته نیا ط،یمح از یریادگی با و زمان گذر در و شده یبند دسته سازمان

 یهئا  تمیالگئور  یاجئرا  یطئونن  یهئا  زمئان  از و کرده اصالح یطیمح راتییتغ به توجه با را هیاول یبند خوشه هیثان 5/0 از کمتر در تواند می روش

 و هئا  آن RFM یفعلئ  ریمقئاد  ان،یمشتر مختلف یها بخش نظرگرفتن در با یشنهادیپروش . بکاهد( موارد درصد 22 در باًیتقر) مرسوم یبند خوشه

در بهبئود   توانئد  یکه مئ  دهد یم دست به سازمان انیمشتر از یتر جامع و بهتر یبند خوشه شود، یم جادیا ریمقاد نیا در دیخر تکرار با که یراتییتغ

  .واقع شود دیمف ریپذ قیتطب یهوش تجار ستمیعملکرد س

 کاوی داده خودتطبیقی، گیری، تصمیم پذیر، تطبیق تجاری هوش تجاری، هوش :یدیلک یها واژه

A Method for Dynamic Segmentation of Customer Base in an 

Adaptive Business Intelligence System 
 

G. Ghanbaripanah1, M.Sc; E. Nazemi2, Associate Professor; S. Rajaee Harandi3, M.Sc. 
 

1- Faculty of Electrical, Computer and IT Engineering, Islamic Azad University of Qazvin, Qazvin, Iran, Email: 

gh.ghanbaripanah@gmail.com 

2- Faculty of Science & Computer Eng., Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, Email: eslam.nazemi@yahoo.com 

3- Faculty of Social Science and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran, Email: saeedeh.rh@gmail.com 
 

Abstract: The core of every intelligent system is its ability to adapt to environmental changes, but there is not enough attention to the 

compatibility issue in these systems. Hence, the aim of this study is to provide a method in adaptive business intelligence system that 

dynamically segment customers and update this segmentation by monitoring purchasing behavior and analysis of "Recency", 

"Frequency" and "Monetary" of each one of them. In this research, data mining techniques have been applied on the adaptive 

modulus of the adaptive business intelligence system so that the current clients of the organization are classified and over time and 

with learning from the environment, this classification is improved to provide customized services to customers. This method can 

modify initial clustering with respect to environmental changes in less than 0.5 seconds and reduce the number of execution of 

conventional clustering algorithms (Approximately 22% of cases). The proposed method, considering different customer segments, 

their current RFM values and changes made by repeating purchases at these values, provides a better and more comprehensive 

clustering of the organization's customers that can be useful in improving the performance of an adaptive business intelligent system. 

Keywords: Business Intelligence (BI), Adaptive Business Intelligence, Decision Making, Self-adaptivity, Data Mining. 

 81/1/8341 :مقاله ارسالخ یتار

 1/3/8341و  30/2/8341و  25/82/8341 :خ اصالح مقالهیتار

 1/8341/ 80 :رش مقالهیخ پذیتار

 ناظم اسالمی :مسلول سندهینام نو

 مهندسی و علوم کامپیوتردانشکده  - شهیدبهشتیدانشگاه  - دانشجوبلوار  - تهران - رانیا: سنده مسلولینشانی نو

mailto:gh.ghanbaripanah@gmail.com
mailto:eslam.nazemi@yahoo.com
mailto:gh.ghanbaripanah@gmail.com
mailto:eslam.nazemi@yahoo.com


 . . . انیمشتریگاه پا یایپو یبند بخش ارائه روشی برای                                       8341، پاییز 3ه ، شمار94مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد  / 8210

 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 3, autumn 2019                                                                                                              Serial no. 89 

 مقدمه -8

 و داشئته  یسئازمان  هر بر یشگرف ریتأث رایانه یها یفناور مستمر ودبهب

 یبازارهئا  در بقئا  منظور به دیتول یبرا منابع مناسب یزیر برنامه مبحث

 کیئ توسئعه   نیبنئابرا [. 8]تاسئ  کئرده  مطئرح  را توسعه رقابتی درحال

سئازمان،   اتیئ جئامع از عمل  یکئرد یاطالعات که رو یفناور رساختیز

 تیریوکار و مد کسب یاجرا یارائه دهد، برا انیرمشت و کنندگان نیتأم

 [. 3-2]تاس یضرور یور بهتر منابع و بهره

 ینیب شیوکار، پ بهبود عملکرد کسب تر، قیدق یریگ میتصم یبرا ها بنگاه

یئا  محصول چنین کاهش زمان تحویل  همو  دیو کاهش زمان تول ازهاین

 حیاز اطالعات صر یینحجم باپردازش  ازمندین ،یبه مشترارائه خدمت 

بئه سئازمان    یهئوش تجئار   سئتم یس کیاز  استفاده .هستند موقع بهو 

 یاطالعئات  یهئا  سئتم یها را از س صورت خودکار داده تا به کند یکمک م

  .[9]دداده را بپوشان تیریمد یها یدگیچیمختلف استخراج کرده و پ

ه ی باشئد کئ  صئورت  بئه بنابراین معماری یک سیستم هوش تجاری بایئد  

را در  هئا  آنبه کاربران خود، اطالعاتی مطملن و دقیق دهد و  سرعت به

هئئا  بئئدین ترتیئئب سئئازمان[. 5]کنئد اتخئا  تصئئمیمات پیچیئئده یئئاری  

وکئار را   توانند نیازهای مشتریان را درک کرده و فرآینئدهای کسئب   می

 یافزارها نرم یاجرا یبرا ستمیس نیا اما[. 1]طور کارآمد هدایت کنند به

 مئذکور  مشئکل  رفع یبرا. است گران لیتحل و خبرگان ازمندین ،یلیتحل

 افئزار  نئرم  آن، از اسئتفاده  بئا  کئه  شود یم شنهادیپ یقیخودتطب کردیرو

 و داده قیتطب مسلله یها یژگیو با را خود کاربر، دخالت بدون تواند یم

  [.1]دشو سازگار طیمح ریمتغ طیشرا با

 کئه قابلیئت  اسئت   دهوشئمن  ستمیمؤلفه هر س نیتر مهم یریپذ قیتطب

. کنئد  را برای سیستم فئراهم مئی   ریمتغ طیمنظور تطابق با شرا به رییتغ

 یهئئا کئئه ارزش دهئئد یاجئئازه مئئ ینئئیب شیبئئه مئئدل پئئ نئئدیفرآ نیئئا

 میخودکار خود را تنظطور  و به سهیمقا یواقع جینتا بارا  شده ینیب شیپ

بینئی،   شپئی  یبرا یا مؤلفهپذیر،  سیستم هوش تجاری تطبیق [.1]دکن

 راتییتغ با شده انجام ینیب شیپ قیتطبو  نهیبه به کینزد یریگ میتصم

 [. 4]ی داردطیمح

بخئش عمئده    انیاز مشئتر  یدرصد کمها  که در سازمان با توجه به این

 جئای  بئه وکارها  کسببهتر است  ،دهند را تشکیل میشرکت  آوریسود

 یپئول  که حجئم  یانیو حفظ مشتر ییبه شناسا ،دیجد انیجذب مشتر

مشئتریان بئه مقئدار یکسئانی     [. 80]دبپردازنئ  ،اند صرف نموده یشتریب

ه مشتریان با تالش و هزینه یکسان باهم، نباید درنتیجهکنند  خرید نمی

 یکه حجم پول یانیو حفظ مشتر ییمنظور شناسا به [.88]در ارتباط بود

خود را از لحئا    انیمشترباید  وکاری کسباند هر  صرف نموده یشتریب

  [.83-82]یدنما یبند و بخش لیتحل ،ارزش

ها با بازارهای پویا در تعامل هستند،  که سازمان چنین با توجه به این هم

هئای مربئوط بئه     صورت پیوسته، حجم بانیی از داده به ها آنبسیاری از 

 ازآنجاکئه . کنند آوری می های مختلف را جمع تعامالت مشتری در زمان

کنند، ضروری است  اری مشتریان را منعکس میها تغییرات رفت این داده

وکارهای مختلف این تغییرات را شناسایی کننئد، علئت وقئو      که کسب

مناسئب نشئان    واکنش ها آنتفسیر کنند و نسبت به  درستی بهرا  ها آن

کئاربر،    یدرخواسئت آتئ   ینئ یبشیپئ  یبرا یادیز یها روش. [89]دهند

 شیپئ  نییتع یبرا ایاش تیمحبوباز  هیاول یها تمیالگور. ارائه شده است

ها، بئا اسئتفاده از   پژوهش شتریامروزه ب. کردندیاستفاده م یش یواکش

 ینئ یب شیپئ  راکئاربر    یدرخواسئت  آتئ   ،یقبلئ  یهئا  درخواسئت  دنباله

شئود   کاوی مطرح مئی  به همین دلیل، نیاز به رویکردهای داده .کنند یم

هئا شناسئایی    جموعه دادهترین تغییرات در م تا با استفاده از آن، مرتبط

 [. 89]و [88]شوند

پایئه و  ( ارزش پئولی خریئدها   وخرید  تکرار، خریدتازگی ) RFMمدل 

کئه امتیئازات    هنگئامی . استبندی برای بازاریابی مستقیم  اساس بخش

RFM صئئورت بئئهتئئوان مشئئتریان را  شئئود، مئئی مشئئتریان تعیئئین مئئی 

. نمئود تحلیئل  را  هئا  آنو متعاقباً سودآوری کرد بندی  هایی گروه بخش

سپس این تحلیل سودآوری، پایه و اساس تصمیمات درباره نحوه تماس 

 [.88]دهد با مشتری در آینده را شکل می

بیانگر عدم توجه  است شده انجام یتجار هوش مبحث در که یمطالعات

بنابراین به یئک  . باشد پذیری در این سیستم می کافی به مسلله تطبیق

فراهم کردن پایه  منظور بهپذیر  هوش تجاری تطبیقرویکرد یکپارچه در 

و اساسی برای تصمیمات مدیریتی مؤثر در زمینه توسعه پویئا و سئریع   

 صئورت  بئه وکئار کئه    های قدیمی کسئب  سیستم. محیط بازار، نیاز است

مجزا هستند، معمونً توانایی سازگاری با چنین سطحی از پیچیدگی را 

یک رویکرد هوش تجاری مدرن که توانایی بدین ترتیب، نیاز به . ندارند

یکپارچه کردن کارآمد فضاهای اطالعاتی مختلف و تطبیئق بئا محئیط    

 . شود گیری پویا را دارد، دیده می تصمیم

قئرار  هئای مختلفئی مئورد اسئتفاده      پذیر در حئوزه  های تطبیق سیستم

پئئذیری در  بئئرداری از فوایئئد تطبیئئق بنئئابراین بئئرای بهئئره. انئئد گرفتئئه

، درک هئئا آنهئئای سئئازمانی و توسئئعه و اسئئتقرار موفئئق      مسیسئئت

 [. 85]پذیر نزم و ضروری است های یک سیستم تطبیق نیازمندی

پئذیر و   ، هئدف ایئن پئژوهش ترکیئب هئوش تجئاری تطبیئق       رو ایناز 

آوری داده  طراحی سیستمی است که با جمئع  منظور بهبندی پویا  بخش

بندی در هئر   مؤثرترین بخش، بهترین و ها آناز محیط، تحلیل و کاوش 

پاسخ دهد که آیا تازگی خرید،  سؤانتبازه زمانی را ارائه دهد تا به این 

در یئک بئازه زمئانی مشئخ       شده پرداختدفعات خرید و حجم پولی 

 خئوبی  بئه تمایز بین رفتارهای مختلف مشتریان در روش پیشنهادی را 

ری سئازمان  توان مشتریانی که سبب سئودآو  کنند؟ چگونه می مدل می

شوند شناسایی کرده و در برنامه بازاریابی هدفمند درنظرگرفت؟ آیا  می

هئای گذشئته سئازمان     توان تغییر در رفتار مشتریان را از روی داده می

کئرد؟  استفاده بینی فروش آینده  تشخی  داد و از نتایج آن برای پیش

 یا انئه یراهئای   تئوان ایئن پویئایی را بئا اسئتفاده از فنئاوری       چگونه می

خودکئار خئود را بئا ایئن تغییئرات       صورت بهسازی کرد تا سیستم  مدل

 تطبیق دهد؟ 

پذیری سیستم  کاوی روی پیمانه تطبیق های داده در این پژوهش، روش

پذیر اعمال شده است تئا بئدین ترتیئب مشئتریان      هوش تجاری تطبیق
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، بندی شده و در گذر زمان و با یئادگیری از محئیط   فعلی سازمان دسته

همچنین با بررسی مداوم تغییرات محیطی، . بندی بهبود یابد این دسته

هئای   تا با تکیه بر آن بتوان بخئش شود  میروزرسانی  بندی به این بخش

در طئول زمئان را    هئا  آنمختلف مشتریان را شناسایی کئرد، تغییئرات   

بنئابراین بئا   . شده به مشتریان ارائه داد پیگیری کرد و خدمات سفارشی

، (چئه در زمئان حئال و چئه در زمئان آینئده      )مشتری  نتظاراتادرک 

تئوان بئه افئزایش رضئایتمندی و وفئاداری مشئتری بئه سئازمان و          می

 . وکار دست یافت چنین کاهش رویگردانی مشتری از کسب هم

کئاوی و تحلیئل    مدل پیشنهادی با استفاده از دانش مشتق شده از داده

توسئعه راهبردهئای بهتئر بئرای     مئدیران در  به تواند  رفتار مشتری، می

پردازش شوند تا  ها باید پیش بدین ترتیب ابتدا داده. بازاریابی کمک کند

مزیئت اصئلی ایئن فرآینئد،     . کشف دانش با دقت بیشتری حاصل گردد

های مختلف  ی راهبردهای مختلف بازاریابی برای بخشریکارگ بهقابلیت 

پذیری با تغییرات در  پویایی مدل در شناسایی و تطبیق. مشتریان است

بینئی   توانئد در پئیش   می( کاوی با استفاده از قابلیت داده)رفتار مشتری 

سازی شده بئه هئر    میزان فروش آینده سازمان و ارائه خدمات سفارشی

بئه   هئا  آنافئزایش رضئایتمندی و وفئاداری     منظور بهدسته از مشتریان 

 . کمک کندسازمان 

پئذیری،   بط با هوش تجاری، تطبیئق مفاهیم مرت ابتدابه هدف،  با توجه

و  مطالعئات پیشئین   مطئرح  کئاوی   پئذیر و داده  هوش تجئاری تطبیئق  

در . شئود  آورده مئی  تفصیل بهپژوهشگران در ارتباط با موضو  پژوهش 

، و درنهایئت  شئود  بخش سوم به بیئان روش پیشئنهادی پرداختئه مئی    

یئری و  گ با ارزیابی و استخراج نتایج مدل پیشئنهادی و نتیجئه  پژوهش 

 .یابد ارائه پیشنهادات خاتمه می

 ادبیات پژوهش -2

 در یردبراه یتفکر و مؤثر یریگ میتصم یبرا را یطیمح ی،تجار هوش

 در یریئ گ میتصئم  یبرا یاساس و هیپا تواند یم و آورد یم فراهم سازمان

[. 81]دباشئ  رهیئ غ و هیسرما تیریمد ،یمال ،یابیبازار فروش، یها حوزه

 بئا  بتوانئد  کئاربر  تئا  دهئد  یم شینما ای گونه به ار اطالعات ستمیس نیا

 دیئ فوا گئر ید از. [81]یئد نما لیئ تحل را ها آن خاص یابزارها از استفاده

 یهئا  داده یرو بئر  یا سئه یمقا یها گزارش یاجرا امکان ،یتجار هوش

 ریسا و شنهادهایپ یسودآور زانیم ع،یتوز یها کانال یاثربخش گذشته،

  [.81]تاس گرید موارد

و ابزارهایی است کئه   دهابرراهای از  یستم هوش تجاری مجموعهیک س

مورد نیاز  یها دادهکمک کرده و بر روی مدیریت  وکار کسببه مدیریت 

افئزاری   این سیستم دربردارنده نرم[. 81]گیری تمرکز دارد برای تصمیم

ها و  ، گزارش3بازار داده ، 2، انباره داده8برای استخراج، انتقال، بارگذاری

و  5، پئئردازش تحلیلئئی بئئرخط9وجوهئئای چندبعئئدی پایگئئاه داده رسپئئ

گیئری در ایئن    پشئتیبانی از تصئمیم   منظئور  بئه [. 81]است 1کاوی داده

 (OLTP)هئئای پئردازش تئراکنش بئئرخط    هئا از سیسئتم   سیسئتم، داده 

مختلف استخراج شده و پس از انتقال و بارگذاری در یک انباره داده به 

 [. 84]دهد موردی را می یوهاوج پرسکاربر اجازه اجرای 

خئود را درک   یرقئابت  طیتئا محئ   کند یمبه سازمان کمک  ستمیس نیا

بئا ترکیئب    [.20]دبنگئاه محافظئت کنئ    یفکئر  یهئا  هیکرده و از سرما

سئازی و پشئتیبانی از    کاوی، سئاخت مئدل، کشئف دانئش، بهینئه      داده

ای سئازی فرآینئده   توان به کیفیتی بان در بهینه تصمیمات مدیریت می

 یطئورکل  بئه . [28]گیئری مشئارکتی دسئت یافئت     وکار و تصمیم کسب

. [22]شئئئوند  یم میتقسئئ ایو پو ستایبه دو دسته ا یساز نهیمسائل به

کاوی، شناسایی الگوها از حجم انبوهی از داده است کئه بئا هئدف     داده

 [. 28]تواند استفاده شود و توصیفی میبینانه  پیش

مختلئف   یها بخش یازهایت مطابق با نخدما همحصونت و ارائ یطراح

  کئه  یطئور  بئه . ها شده اسئت  سازمان یل به ضرورت برایان تبئدیمشتر

 یهئا تیئ ت فعالیریمئد  یبرا یضرور یراهبردبه  انیمشتر یبندبخش

 یهئا آن، بازار بئه گئروه   یه طکاست  یندیفرا وشده  لیتبد یئابیبازار

. شئود یم میمشابه، تقس یازهایها و نیژگیان بئا ویاز مشتر تری کوچک

 شئده  ارائه یمشتر یایپو یبندبخش یبئرا یجئامع یچارچوب مفهئوم

سازی و تحلیل مشتریان،  ها برای مرتب ترین روش یکی از متداول .است

یکی از . براساس دفعات خرید و مقدار پرداخت است ها آنامتیازدهی به 

، خریدتازگی ) RFM مدلانجام این کار  ها برای روشترین  شده شناخته

بنئدی   پایه و اساس بخشاست که  ( ارزش پولی خریدها وخرید  تکرار

 . [28] باشد یمبرای بازاریابی مستقیم 

 بلکئه  باشئد  نمئی  مدنظر بندی بخش یک مدل عنوان به تنها RFM مدل

 علت همین به و نیز در خود جای داده را مشتری ارزش نام به مفهومی

 مبنئای  بئر  مشئتری  ارزش تحلیل و کشف برای مطالعات از بسیاری در

عنئوان   بئه  .[23]شئود  مئی  اسئتفاده  مدل این از خرید گذشته یرفتارها

 نمشئتریا  یبنئد  بخئش  بئه [  29]  رحمان یوریز و  لو خدابنده مثال،

 وکئار  کسئب  حئوزه  در زمئان  در طئول  ها آن خرید رفتار تغییر سسابرا

 رفتئار  راتییئ تغ نظرگئرفتن در کئه  دادنئد  نشان و پرداختند کیالکترون

 گذشئته  یرفتارهئا  بئه  نسئبت  ریاخ یرفتارها شتریب ارزش و انیمشتر

 یآت رفتار ینیب شیپ دقت موجب افزایش انیمشتر یبند بخش در دیخر

 .شود یم بخش هر انیمشتر شدن تر همگن و

بنئدی   بنئدی و طبقئه   های خوشه کاربرد روش[ 25] 1و رمانتیر 1سینگ

فروشئئان کئئه از تسئئهیالت انتقئئال  ههئئایی از خئئرد بئئرای یئئافتن گئئروه

کننئد را پیشئنهاد    در استرالیا استفاده می یبانک بزرگ4الکترونیکی پول

از  یتوان به بینش حاکی از این است که می پژوهشنتایج این . دنده می

  .یافتدست  RFMبندی با استفاده از مقادیر  تجربه خوشه

دهد که از تحلیل  یای پیشنهاد م یک رویکرد سه مرحله[ 21] 80بیرانت

RFM بندی و  بندی، طبقه خوشه: کند کاوی استفاده می با سه روش داده

تئوان محصئونت دارای رتبئه     بدین ترتیئب مئی  . کاوش قوانین انجمنی

را  هئا  آنوابستگی بئانتر را بئه مشئتریان توصئیه کئرد و رضئایتمندی       

  کیئ کترونال یبانکدار انیمشتر یبند بخش به[ 21] 88ونایان. افزایش داد

 یشناخت تیجمع اطالعات گرفتن درنظر با FRAT-RFMبراساس مدل 

معتقدنئد کئه   [ 21]و همکئاران   82پروانئه .پرداخت یمشتر عمر طول و

مدل طول ارتباط با مشتری، تازگی تراکنش، دفعئات تئراکنش، حجئم    
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پولی برای توسعه برخی از راهبردهای بازاریابی مانند دگرفروشی کئافی  

ایئن مئدل را بسئط داده و     هئا  آنرداختن به این مسلله، برای پ. نیست

بئدین  . که نشانگر پتانسئیل مشئتری اسئت را بئه آن افزودنئد      Pمؤلفه 

ترتیب ابتدا مشتریان را بر اساس ایئن پئنج مشخصئه و بئا اسئتفاده از      

بندی کرده و براساس اطالعات هئر بخئش،    میانگین بخش-الگوریتم کا

هئئای دگرفروشئئی،  برنامئئه: یی کردنئئدسئئه فعالیئئت بازاریئئابی را شناسئئا

  .های وفاداری و برنامه یشیضد فرساهای  برنامه

 یبئرا  RFMاسئتفاده از مئدل    بئا  ]24[و همکئاران   یاردکئان  انیهشتب

 یبند بخش منظور بهرا  یدیجد مدل ان،یمشتر یوفادار زانیمحاسبه م

. ددادنئ  ارائئه  یمشئتر  به محصول هیتوص و میمستق یابیبازار یبرابازار 

 صئنعت  در خئود  پئژوهش  در[ 30]همکاران و 8وند خواجهبر آن،  عالوه

 هئا  آن یگذار ارزش و انیمشتر یبنددسته در یسع یبهداشت و یشیآرا

 شده یداریخر محصونت تعداد ها آن. نمودند RFM یرهایمتغ یبرمبنا

 یشئنهاد یپ مئدل  در یرفتار یرهایمتغ ریسا کنار در را یمشتر توسط

 . پرداختند انیمشتر یبند بخش هب و یمعرف خود

و  یدگرفروشئئ یراهبردهئئابئئا توجئئه بئئه   [28]81و همکئئاران مقئئدم

در سئازمان   یارزش مشئتر  شیمهئم افئزا   یکه از ابزارهئا  یفروش شیب

بر  ندردک یمحصول و تنو  محصونت استوارند، سع هیو بر پا باشند یم

 یاز مشئتر  یتئر  قیئ افئزوده و شئناخت دق   یمشتر یشناخت یها جنبه

 یبنئد  بهبئود خوشئه   هنئده نشئان د  هئا  آن پژوهش جینتا. کنندحاصل 

 یسئنت  RFMنسئبت بئه مئدل     یشنهادیبا استفاده از مدل پ انیمشتر

 .است

 ارائه انیمشتر یبند بخش منظور بهرا  یستمیس [89]81همکاران و باچر

 ستمیس نیا کردیرو. دهد یقرارمبازار را موردتوجه  یها ییایپوکه  ددادن

 در طئول  ها آن رییتغ لیوتحل هیتجز و اقالم یتکرار یها وعهمجمکشف 

 .بودزمان 

بندی و کاوش پویای مشتریان انجئام شئده    مطالعات زیادی روی بخش

ها در یک سیستم هوش تجئاری بئا    است اما تا کنون نتایج این پژوهش

با افئزودن  . کار گرفته نشده است ، به قابلیت انطباق با تغییرات محیطی

از  حاصئل  جیبراسئاس نتئا   ینئ یب شیپئ  ییتوانا «یریپذ قیتطب» کردیرو

آینئئده هئئوش تجئئاری در [. 4]شئئود یمئئ داده سئئتمیبئئه س ،یکئئاو داده

هئای   ای از گئزارش  ارائئه تئوده   جئای  بئه هایی است که بتواننئد   سیستم

گیئری   ها فراهم کنند و بتوانند تصئمیم  هایی برای توصیه مختلف، پاسخ

زار به وجئود آمئد بئه نئام هئوش تجئاری       گرایشی در با درنتیجه. کنند

تبئدیل داده  )پذیر که عالوه بر اجرای نقش هوش تجاری سنتی  تطبیق

شئود کئه بئر اسئاس      گیئری نیئز مئی    ، شامل فرآیند تصئمیم (به دانش

پئذیر دارای   سیستم هوش تجاری تطبیق. سازی است بینی و بهینه پیش

 قیئ تطبو  «نهیهب به کینزد» یریگ میتصمبینی،  پیش یبرا هایی مؤلفه

ایئن سیسئتم،   [. 4]ی اسئت طئ یمح راتییئ تغ بئا  شئده  انجام ینیب شیپ

شده و  های خالصه افزاری را برای بازیابی داده ای از ابزارهای نرم مجموعه

های  اکثر این نو  از سیستم. دهد به کاربران نهایی ارائه می شده ریتفس

ا دسترسی داشته ه از منابع مختلفی به داده( 8: )توانند هوش تجاری می

ایئن دانئش را از   ( 3)تبدیل داده به دانش را تسهیل کننئد،  ( 2)باشند، 

 . های گرافیکی مختلف نمایش دهند طریق گزارش
انئد   پئذیر پرداختئه   ندکی به بررسی هوش تجاری تطبیئق اهای  پژوهش

 استقرارمدلی ارائه کردند که در آن به  [30]همکاران  81 اریآس، ازجمله

 یهئا  مئدل  کئه  هنگامی «باز مذاکره طیمح» در «هیتوص شناسی روش»

. ، پرداخته شئده اسئت  ستندین شده شناخته شیپ از تعامل یها پروتکل

بئه   میتصئم دربئاره   کننئده  شرکتسیستم مذکور در مراحل مختلف به 

  .کند ادامه روند مذاکره کمک می

 عیصئنا  یبئرا  ریپئذ  قیئ تطب یمدل هوش تجار[ 38] 20کلبندو  84خان

بئرده   نیعملکردهئا مختلئف را از بئ    ینئاهمگون ارائه کردند که  یدیتول

با  مدل نیا. کند یم فراهم یدیتول عیصنا کاربران یبرا را یواحد هینما

را قئادر بئه اتخئا      ها آن یبرا ستمیمتقابل س عملکرداز  یدگاهیدارائه 

 .کند یم حیصح ماتیتصم

 شبکه کاربرد اسبراس یریگ میتصم مدل کی [8]و همکاران  28نِنورتیت

گیئری از   و با بهره  رات ازدحام یساز نهیبه تمیالگور و یمصنوع یعصب

نشئان   هئا  آن. اند پذیر ارائه داده های هوش تجاری تطبیق کاربرد سیستم

 مئبهم،  یهئا  داده و طیمحئ  مئداوم  رییئ تغ هئا،  داده یدگیچیپدادند که 

 از استفاده باکه  است کرده مشکل را وکار کسب نیقوان تیریمد ندیفرآ

  .تافی دست یقبول قابل جینتا به توان یم یشنهادیپ مدل

 یسئ ینو برنامئه  یسئاز  کپارچهی یبرا یچارچوب [81]23و کرافورد 22روبیو

 ارائه ها آنهدف . اند پیشنهاد داده ریپذ قیتطب یتجار هوش و تیمحدود

نویسئی   برنامئه  ازپذیر بود کئه   هوش تجاری تطبیق یکاربرد برنامه کی

 یهئا  دانشئگاه  از یکی یآموزش نظام در اصالحات نجاما دودیت برایمح

 دربئاره  بحثنیز به  [4] و همکاران  22مایکلویج .کند ی استفاده میلیش

 یهئا  دهیئ ا یبررس و ایپو یها طیمح در یساز نهیبه و ینیب شیپ مسائل

، ها روگاهین یآلودگ کنترل مطالعه مورد سه در ریپذ قیتطب یتجار هوش

مشاهده شد که با استفاده از این . پرداختند لیاتومب عیتوزو  انیر کشتی

رانئی   در کشئتی . سیستم از میزان آلودگی محئیط کاسئته شئده اسئت    

تمئامی مئوارد مئذکور را     هرلحظهپذیر در  سیستم هوش تجاری تطبیق

کنئد تئا یئک     ی مئی روزرسان بهبررسی و در صورت نیاز اطالعات خود را 

در مورد توزیئع اتومبیئل   . تی پیشنهاد دهدمسیر امن برای حرکت کش

هئای   نیز سیستمی طراحی شده که درباره بهترین توزیع برای اتومبیئل 

 . کند گیری می های حراجی تصمیم ای در سایت کرایه

پژوهشی در قلمرو وسیع پشئتیبانی تصئمیم    [23]25و پیکل 29گورگولو

وکار مئدرن،   کسب ردبراهو مفهوم آن برای 21مبتنی بر فناوری اطالعات

کالسئیک   21محور این مطالعه به ترکیب یک رویکرد داده. معرفی کردند

سیسئئتمی از )جدیئئد، گئئرایش دارد 21بئئا مفهئئوم مهندسئئی سیسئئتم 

گیئری مفهئوم    ، این رویکرد جدید موجب شئکل درنتیجه(. 24ها سیستم

 . . شود پذیر می هوش تجاری تطبیق

زمینئه مشئخ  اسئت،    های انجام شده در این  از پژوهش طورکه همان

قرار گرفته  موردتوجهدر سیستم هوش تجاری خیلی کم  یریپذ قیتطب

دهنده ایئن اسئت کئه در     ، مطالعه مقانت مرتبط نشانحال بااین. است
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ها توانایی بهبود ظرفیت گردآوری و  خیره  های اخیر، سازمان طول دهه

پذیر یک  هوش تجاری تطبیق ازآنجاکه. گیری را دارند داده برای تصمیم

های هوش تجاری است، باید بیشتر مورد  گیری جدید در سیستم جهت

 . تحلیل و بررسی قرار گیرد

 چارچوب کلی روش پیشنهادی  -3

بندی پویئا   پذیر و بخش هدف این پژوهش ترکیب هوش تجاری تطبیق

آوری داده از محیط، تحلیل  طراحی سیستمی است که با جمع منظور به

بندی در هر بازه زمانی را ارائه  و مؤثرترین بخش، بهترین ها آنو کاوش 

بنئدی را   چنین با بررسی مداوم تغییرات محیطی، ایئن بخئش   هم. دهد

های مختلف مشئتریان   کند تا با تکیه بر آن بتوان بخش روزرسانی می به

در طول زمان را پیگیری کرد و خدمات  ها آنرا شناسایی کرد، تغییرات 

 بئا  کئه  رود یم انتظار بیترت نیا به. رائه دادسفارشی شده به مشتریان ا

 منظئور  بئه  ، یتجئار  هوش ستمیس یریپذ قیتطب مانهیپ در یروش ارائه

با توجئه  )طول زمان  درسازمان  کی انیمشتر یایپو یبند بخش بهبود

و  التیتمئا  د،یئ شئده در بئازار، اجتمئا ، نحئوه خر     منعکس راتییبه تغ

. شئود  اتخا و راهبرد  میتصم نیبهتر، (و بالقوه یفعل انیانتظارات مشتر

 یخطاهئا  تئا  کنئد  یم اصالح را ینیب شیپ پیمانه ،یریپذ قیتطب پیمانه

  .[4]یابند کاهش ینیب شیپ

در این بخش، رویکرد پیشئنهادی در تحلیئل رفتئار مشئتری براسئاس      

محاسئبه  . شود بیان می« تازگی خرید، دفعات خرید، حجم پولی خرید»

هئای یکپارچئه    ی اولیه مشئتریان از روی داده بند و بخش RFMمقادیر 

30افزار انباره داده، با استفاده از نرم
R شده استخراجقوانین . شود انجام می 

گیئری مئؤثر در    که برای تحلیل و تصمیم یا ناشناختهها، روابط  از داده

ایئن فرآینئد شئامل دو     .کننئد  سازمان نزم است، کشف و شناسایی می

هئای گذشئته    تئدا مشئتریان بئا اسئتفاده از داده    اب: مرحله اساسی است

برخط مئورد   صورت بهسپس این مدل باید . شوند بندی می خرید، بخش

 . بررسی قرار گیرد

اگر عملکرد مورد نظر در هر بخش دچار تغییئر شئد، روش پیشئنهادی    

توانایی تحلیل محیط و شناسئایی روابئط و تغییئرات در الگئوی رفتئار      

بنئدی اولیئه را در    تواند مدل بخئش  این ترتیب میبه . مشتریان را دارد

در . طول زمان اصالح کند تا بهترین راهبرد برای هر بخش اتخا  گردد

پالس برای تعیین مراکئز   میانگین پالس-پژوهش حاضر، از الگوریتم کا

ایئن الگئوریتم، یئک    . بندی استفاده شئده اسئت   ها و خوشه اولیه خوشه

هئا را   فتئه اسئت کئه مراکئز اولیئه خوشئه      میانگین بهبودیا-الگوریتم کا

بئدین ترتیئب، بئا اسئتفاده از آن     . کنئد  تصادفی انتخاب نمئی  صورت به

 [. 32]های بهتری دست یابیم توانیم به خوشه می

استفاده  نیبولد-سیوید شاخ  های بهینه از جهت تعیین تعداد خوشه

ی هئا از معیارهئا   منظئور اعتبارسئنجی خوشئه    عالوه برآن، بئه  .شود می

 سئپس . شئود  اعتبارسنجی داخلی و اعتبارسنجی پایداری استفاده مئی 

منظور تعیئین   شده و به اجرا آمده دست به های خوشه روی  آنووا آزمون

     افئزار   نئرم  از اسئتفاده  بئا  دانکئن های متمایز از آزمون تعقیبئی   خوشه

Spss.16ها یکی پئس از دیگئری    از این بخش هرکدام. شود استفاده می

 حسئاب  بئه شود و خروجی یک بخئش، ورودی بخئش بعئدی     می انجام

 . دهد چارچوب پیشنهادی را نشان می 8شکل . آید می

 
 چارچوب پیشنهادی. 8شکل 

 انباره داده

 ورودی

 سازی داده آماده

 RFM تحلیل

های تراکنشی  داده

 جدید

 پردازش

 بندی بخش 

 تحلیل خوشه

 پذیری تطبیق

 تحلیل تراکنش جدید

 ها گذاری خوشه برچسب

 به میانگینمحاس

 بندی ارزیابی خوشه

 میانگین-بندی کا خوشه

 بینی بهترین خوشه پیش

 جدید  RFM محاسبه 

 ها ارزیابی برخط خوشه

 بندی مجدد درصورت تغییر خوشه

 یخروج

 دانش

های  بخش

 شده تحلیل

مشتریان 

 شده بندی بخش
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 روش و مشاهدات تجربی یساز ادهیپ .3.1

 وکار شناخت کسب 

سازمان مورد مطالعه یک شرکت پخش مئواد غئذایی در ایئران اسئت کئه      

بنئابراین  . رسئاند  کند و به فروش می نت را خریداری کرده، انبار میمحصو

چنئین   سه دسته داده مربوط به خرید محصونت، رسید و حواله انبار و هم

در . شئود  هئای ایئن سئازمان  خیئره مئی      فروش محصونت در پایگاه داده

های مربوط به فروش محصونت به مشتریان سازمان  پژوهش حاضر از داده

 .ل دو سال و چهار ماه استفاده شده استدر طو

 پردازش داده گردآوری و پیش 

مجموعه داده موردنظر در این مطالعه، از پایگاه داده سئازمان در طئول دو   

از (. هئای مربئوط بئه فئروش     داده)سال و چهار ماه گردآوری شئده اسئت   

هئای   داده صئورت  بئه ها  آنجایی که در یک سیستم هوش تجاری، ابتدا داده

هئای مئورد نیئاز     شئوند، داده  عبی در یک انباره داده واحد، یکپارچه میمک

 Microsoft SQL Server 2014مکعئب داده در   صئورت  بهاستخراج شده و 

 3400سفارش توسئط   281.540در طول این مدت حدود .  خیره گردید

. ، به سازمان داده شده است(گروه 822در )محصول  181مشتری بر روی 

هئایی چئون شئماره شناسئایی تئراکنش، شئماره        ل سئتون ها شام سفارش

شناسایی محصول، شماره شناسایی مشئتری، شئماره شناسئایی متصئدی     

« مشئئتریان»در جئئدول . فئئروش، تئئاریخ سئئفارش، تعئئداد و قیمئئت اسئئت

های مربوط به نام و نام خانوادگی، جنسئیت، نشئانی، شئماره تمئاس،      داده

دربردارنئده مئواردی   « صونتمح»جدول . اعتبار و غیره  خیره شده است

بندی محصول، بارکئد و سئایر اطالعئات تکمیلئی      نظیر نام محصول، طبقه

 . است

پردازش داده، مواردی که فاقد مقئدار هسئتند مقئداردهی     در مرحله پیش

مراتئب   یابئد، سلسئله   ها در صئورت لئزوم کئاهش مئی     شوند، ابعاد داده می

استانداردسئئازی و  سئئازی، شئئود، نرمئئال  هئئا تعریئئف مئئی  مفهئئومی داده

اعمئال   هئا  آنها انجئام شئده و تبئدیالت نزم بئر روی      سازی داده گسسته

در اینجا، صفات غیرضروری مانند نشانی، شماره تماس و غیره که . شود می

. شئوند  خواهند بود، حذف می مرتبط یرغکاوی قطعاً  برای استفاده در داده

جنسیت نیز . شوند دی میبن صفاتی که دارای مقادیر پیوسته هستند، گروه

چنئئین از  هئئم. شئئود مشئئخ  مئئی( مؤنئئث) 8و ( مئئذکر) 0 صئئورت بئئه

مقدار . بندی محصونت استفاده شده است مراتب مفهومی برای گروه سلسله

با محاسبه تعداد روزهئایی کئه از آخئرین تئاریخ خریئد      « تازگی تراکنش»

« عات خریئد تعداد دف»مقدار . آید گذرد، به دست می مشتری از سازمان می

های هر مشتری در دوره زمانی کئه سئازمان    از طریق یافتن تعداد تراکنش

مجمو  بهئای پرداختئی در   . شود مورد مطالعه واقع شده است، حساب می

هئئای هئئر مشئئتری نسئبت بئئه تعئئداد دفعئئات خریئئد، نیئئز   کلیئه تئئراکنش 

 .است ها آنبرای « حجم پولی»دهنده مقدار  نشان
 سازی  مدلRFM 

سازی بدون ناظر با دفعات تکرار مساوی اسئتفاده   وهش از تقسیمدر این پژ

سازی بدون ناظر، بدون درنظرگرفتن هئی  اطالعئات    در تقسیم. شده است

هئای مسئاوی یئا     سازی آن بر اساس طول خاصی از یک ویژگی، به تقسیم

سئازی   هئدف، تقسئیم    درواقع .[33]شود دفعات تکرار مساوی پرداخته می

در مرحلئه  . [88]نج دسته با دفعات تکرار مسئاوی اسئت  به پ RFMمقادیر 

سپس . شود سازی می اول، مشتری بر اساس تازگی خرید از سازمان، مرتب

ها از شئماره   مساوی تقسیم شده و این دسته باًیتقردسته  5پایگاه داده به 

در گام بعدی، مشتریان بر اساس تعداد دفعئات  . شوند گذاری می نام 5تا  8

 825بدین ترتیب پایگاه داده بئه  . شوند سازی می پولی مرتب خرید و حجم

که مشتریانی کئه دارای  [ 39]شود  تقسیم می RFMگروه بر اساس مقادیر 

 [. 35]بانترین امتیاز باشند معمونً برای سازمان سودآورتر هستند

روزرسانی، نقاط انقطئا  را   نزم به  کر است که روش پیشنهادی، در هر به

شوند، منطبئق   هایی که در همان لحظه وارد انباره داده می به دادهبا توجه 

دسئته تعئداد تقریبئاً مسئاوی از      5ی که در هر یک از این صورت به. کند می

در اولئئین . مشئئتریان قئئرار گرفتئئه و توزیئئع یکنئئواختی داشئئته باشئئند   

انئد   سازی شده تقسیم ای گونه به Mو  R ،Fمقادیر ( 8جدول )سازی  تقسیم

سئپس تمئامی   . مشتری قرار گیرنئد  122طور میانگین  هر دسته به که در

مشتریان با توجه به مقادیر تازگی خرید، تعداد دفعات خرید و حجم پئولی  

عنئوان   به. شوند مشخ  می RFMبندی شده و با کدی به اسم  خرید، رتبه

باشد، به این معناسئت کئه ایئن     9-3-5یک مشتری  RFMمثال، اگر کد 

حجم پولی بانیی برای خرید تعداد نسئبتاً بئانیی محصئول     مشتری اخیراً

دسئت آمئده بئرای     بهترین نقاط انقطئا  بئه   8جدول . پرداخت کرده است

 .دهد های موردمطالعه را نشان می مجموعه داده RFMمقادیر 
 RFM یبند میتقس .8 جدول

 دسته
R F M 

 محدوده تعداد محدوده تعداد محدوده تعداد
8 128 910< 111 1-0 121 831000-0 

2 181 910-234 118 20-4 180 811000-831008 

3 121 231-14 101 93-28 131 202000-811008 

9 181 11-85 125 45-99 123 215000-202008 

5 121 89-0 120 45< 188 215000< 

 ها تعیین تعداد مناسب خوشه 

 یدارا کئه  یانیمشئتر  یبند گروه یبرا پالس پالس نیانگیم-کا یبند خوشه

 نیتئر  مناسئب  و نیبهتئر  دیبا ابتدا. است شده اعمال  مشابه RFM ریمقاد

 انیمشئتر  تئا  شئود  مشئخ   هئا  داده تیئ ماه بئه  توجه با ها، خوشه تعداد

 اسئت  گذشئته  ها آن دیخر نیآخر از که یزمان مدت براساس موردمطالعه،

(R)، دشانیخر تکرار (F )نظئر  مورد  بازه در یپرداخت پول نیانگیم و (M )

هئای تعیئین تعئداد خوشئه بهینئه، روش       یکئی از روش  .شوند یبند بخش

بنئدی را بئرای تعئداد     در این روش ابتدا الگئوریتم خوشئه  . نام دارد 38آرنج

اجئرا شئده، در هئر    ( خوشئه  85تا  2مثال از  عنوان به)های مختلف  خوشه

 [:34]شود محاسبه می( 8)مرتبه، خطای مجمو  مربعات ازطریق فرمول 

                                (8)  

عبئارت اسئت از    ciاُمئین خوشئه،   iبیئانگر   Ciدهنده یک شیء،  نشان xکه 

برابر با فاصله اقلیدسی استاندار بئین دو   distو  خوشه kدر  Ciمرکز خوشه 

 . شیء در فضای اقلیدسی است

نمودار شبیه یئک  اگر . شود سپس یک نمودار خطی از این مقادیر رسم می

 نیتئر  کوچک)ها است  دست باشد، آرنج آن بهترین تعداد خوشه برای داده
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 مراتئب  بئه ها، این خطا  اما با افزایش تعداد خوشه(. خطای مجمو  مربعات

در فضئا باشئد    دادهها برابر با تعئداد نقئاط    اگر تعداد خوشه)شود  کمتر می

خوشه خود را دارد و هئی    زیرا در این صورت هر نقطه داده،. است 0برابر 

بنابراین هئدف دسئتیابی   (. خطایی بین آن و مرکز خوشه خود وجود ندارد

 [. 31]هایی است که کمترین خطا را دارند به کمترین خوشه

اجرا شئده و   82الی  2پالس برای تعداد خوشه  میانگین پالس-الگوریتم کا

هئا   خوشئه  در جایی که تعئداد . خطای مجمو  مربعات محاسبه شده است

بنئابراین بهتئرین تعئداد    . شئود  است، یک آرنج کوچک دیده مئی  1برابر با 

نزم به  کر است که این روش همیشه . باشد می 1های ما  خوشه برای داده

بنئدی شئده    هئا خوشئه   اگئر داده  خصئوص  بئه کنئد؛   عمئل نمئی   خئوبی  بئه 

 تعئداد  سئنجش  بئرای  بولئدین -بنابراین از شئاخ  دیئویس  [. 31]نباشند

 یپراکنئدگ  نسئبت  مجمئو   از یتابع که شود استفاده می ها خوشه بمناس

 نیئ ا مقئدار  هرچئه . اسئت  یا خوشئه  نیبئ  یریپذ کیتفک به یا خوشه درون

 بئه  یورود یهئا  داده یبئرا  هئا  خوشئه   تعئداد  یعنئ ی باشد، کمتر شاخ 

بولئدین بئا اسئتفاده از    -شاخ  دیئویس   [.31]دهستن تر مناسب تمیالگور

 :آید میبه دست ( 2)معادله 

                                                                    (2)  

در الگئوریتم   82الئی   2های بین  با محاسبه این شاخ  برای تعداد خوشه

پالس، کمترین حالت مربوط به زمانی اسئت کئه تعئداد     میانگین پالس-کا

 (.2شکل )باشد  1ها  خوشه

  

 
-کا تمیدرالگور 82 یال 2 خوشه تعداد یبرا نیبولد سیوید خ شا. 2 شکل

 پالس پالس نیانگیم

اعتبارسنجی داخلی و اعتبارسئنجی  ، ها دو نو  دیگر از اعتبارسنجی خوشه

ها و  که برای کسب اطمینان بیشتر از تعداد مناسب خوشههستند پایداری 

در [. 34]رنئئدیگ یمئ الگئوریتم مورداسئئتفاده، مئورد بحئئث و بررسئی قئئرار    

عئر   »و « شئاخ  دون »، «ارتبئاط »هئای   اعتبارسنجی داخلئی، سئنجه  

. ترین مقدار باشئند  تر و بیش باید به ترتیب دارای کمترین، بیش« هسیلهوت

خوشه در  1پالس با  میانگین پالس-مقدار این سه سنجه برای الگوریتم کا

 هئای  در اعتبارسئنجی پایئداری، سئنجه   . بهترین حالئت خئود قئرار دارنئد    

میانگین نسبت عدم تداخل، میانگین مسافت، میانگین مسافت بین مراکئز  

نشئان   3شئکل . و معیار شایستگی باید همواره دارای حداقل مقدار باشئند 

 1پالس با  پالس نیانگیم-کا تمیالگور یها برا سنجه نیکه مقدار ا دهد می

 .هستند یدر حالت مساعد باًیخوشه تقر

 
یبند بخش تمیالگور نو  سه یبرا یردایپا یاعتبارسنج. 3شکل 

 بندی مشتریان خوشه 
 

را برابئر  « کا»آمده از بخش پیشین، مقدار پارامتر  دست بهبه نتایج  با توجه

ترکیئب   1تئوان   در این حالئت مئی  [ 21]با توجه به . گیریم درنظر می 1با 

اگر میانگین هر یک  که طوری بهتعیین کرد؛  RFMبرای ( 2*2*2)مختلف 

توانئد   ، هر مشتری میمیرینظر بگجداگانه در  صورت بهن سه مقدار را از ای

R (F  یاM )از ایئن  ( حالت 2)تر  داشته باشد که مقدار آن بانتر و یا پایین

 . میانگین باشد

نمایئانگر ایئن اسئت کئه مقئدار      ( بئان ) M( بئان ) F( پایین) Rبرای مثال، 

ازگی تئ »دارند از میئانگین  مشتریانی که در این دسته قرار « تازگی خرید»

« تعداد دفعات خریئد »که  تر است درحالی تمامی مشتریان پایین« تراکنش
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مشتریان همان دسته، از میانگین این مقادیر بئرای  «  حجم پولی خرید»و 

 . تمامی مشتریان بانتر است

، بئاارزش،  (ارزشئمندترین )این هشئت گئروه از مشئتریان شئامل بهتئرین      

، خریدار مکرر در گذشئته،  گردان یرو، جدید، (فروشان یا خرده)خریداران 

دهنئئده نتئئایج  نشئئان 2جئئدول [. 21]هسئئتند نئئامطملنکننئئده و  هزینئئه

دسته است که هئر ردیئف شئامل تعئداد      1بندی اولیه مشتریان در  خوشه

 شئامل  فیئ رد نیآخئر . اسئت  RFMمشتریان خوشئه و مقئادیر میئانگین    

 کئه  یدرحئال . باشد می انیمشتر تمامی یبرا ریمقاد از کی هر کل نیانگیم

 خوشه است،( درصد 81.5) یمشتر تعداد ترین بیش یدارا 8 شماره خوشه

 1و  1، 3، 8هئئای  خوشئئه. دارد را( درصئئد 80) تعئئداد نیکمتئئر 3 شئئماره

 1و  8هئای   ، خوشهها آناند که از بین  کسانی هستند که اخیراً خرید کرده

در مقابل، مئدت زمئان زیئادی از خریئد     . تعداد دفعات خرید بانتری دارند

در گذشته  1و  9های  گذرد اما خوشه می 1و  5، 9، 2های  مشتریان خوشه

 .اند تعداد خرید بیشتری نسبت به دو خوشه دیگر داشته
میانگین -بندی اولیه مشتریان با استفاده از الگوریتم کا نتایج خوشه. 2 جدول

 پالس پالس

شئئماره 

 خوشه

انئئئئئدازه 

 خوشه

 (میانگین)حجم پولی  (میانگین)دفعات خرید  (میانگین)گی خرید تاز

 امتیاز پول امتیاز تعداد امتیاز روز

8 541 81.93 9.1 822.11 9.34 810544.1 2.38 

2 532 514.21 8.29 83.21 8.14 820140.1 8.92 

3 319 18.53 9.03 84.35 2.23 518138.5 9.54 

9 313 214.44 2.3 10.2 3.11 835409.1 8.51 

5 918 922.21 8.11 1.01 8.24 508131.1 9.39 

1 935 39.52 9.31 891.25 9.18 322210.4 9.93 

1 318 41.85 3.11 82.21 8.14 891429 8.44 

1 951 301.55 2.18 10.12 3.11 299113.5 3.11 

21141 2.41 54.8 3.009 232.51 میانگین کل

1 

2.44 

 

 یل واریانسنتایج آزمون تحل .3 جدول

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

R 

Between Groups 5132.182 1 181.454 8415.915 

0.000 Within Groups 8943.291 3102 0.985 
 

Total 1225.410 3104 
  

F 

Between Groups 2181.921 1 130.481 8141.133 

0.000 Within Groups 8511.285 3102 0.931 
 

Total 1342.193 3104 
  

M 

Between Groups 5138.111 1 109.590 8118.828 

0.000 Within Groups 8551.800 3102 0.932 
 

Total 1811.111 3104 
  

 

 بندی ارزیابی خوشه 

بنئدی   صورتی خوشئه  ها به میانگین این است که داده-بندی کا هدف خوشه

برای سئنجش میئزان   . تمایز باشندها تا حد ممکن از هم م شوند که خوشه

 3 جئدول . شئود  استفاده مئی ( آنووا)ها از تحلیل واریانس  تمایز بین خوشه

. دهئد  را نشئان مئی   یبنئد  خوشئه  جینتا یرو انسیوار لیتحل یاجرا جینتا

 سه هر یبرا ها خوشه نیب( sig) تفاوت سطح شود یم مشاهده طورکه همان

. باشئد  یمئ  0.05 کمتئر از  که است P = 0.000  با برابر یبند بخش یژگیو

 .دارد وجود خوشه 1 نیا مراکز نیب یریگ چشم تفاوت نیبنابرا

از منظور اطمینئان   پس از مشخ  شدن وجود ناسازگاری میان متغیرها به

دانکئن   آزمون تعقیبیگیرند از  های متمایز قرار می ها درگروه که خوشه این

هئا   رای آزمون دانکن روی خوشهاز اج آمده دست بهنتایج . شود یم استفاده

 از ها خوشه نیانگیم ابتدادر این آزمون . نشان داده شده است 9در جدول 

 یتمئام  بئا  ن،یانگیئ م هئر  سئپس . شئوند  یمئ  مرتئب  نیکمتر تا ترین بیش

( خئود  بئه  مانئده  یکئ ی تئا  نیتئر  کوچک از) خود از تر کوچک یها نیانگیم

 نیبئد  نبود، بحرانی بیشتر دارمق از ها آن نیب اختالف اگر. شود یم سهیمقا

با توجه  [.90]دندار وجود خوشه دو آن نیب یریگ چشم تفاوت که معناست

بنئدی،   خوشئه براسئاس سئه ویژگئی بخئش      1توان گفت کئه   به نتایج می

 .متمایز هستند باهمکافی  اندازه به
 

 ننتایج آزمون دانک .9 دولج
 

 

 

 

 
R 

 تعداد خوشه
Subset for alpha = 0.05 

8 2 3 9 5 1 1 1 

2 532 8.29 
       

5 918 
 

8.11 
      

1 951 
  

2.81 
     

9 313 
   

2.30 
    

7 318 
    

3.11 
   

3 319 
     

9.03 
  

1 935 
      

9.31 
 

8 541 
       

9.10 

 

 

 

 

F 

5 918 8.24 
       

1 318 
 

8.14 
      

2 532 
  

8.14 
     

3 319 
   

2.23 
    

1 951 
    

3.11 
   

9 31 
     

3.11 
  

8 541 
      

9.34 
 

1 935 
       

9.18 

 

 

 

 
M 

2 532 8.92 
       

9 313 
 

8.51 
      

1 318 
  

8.44 
     

8 541 
   

2.38 
    

1 951 
    

3.11 
   

5 918 
     

9.39 
  

1 935 
      

9.93 
 

3 319 
       

9.54 

 ندی پویاب بخش 

بنئدی اولیئه بئرای مئدت زمئان محئدودی اعتبئار دارد و         خوشئه  قطعاً

مشتریان در طول زمان ممکن است خریئد خئود را تکئرار کئرده و یئا      

 بندی  ، پویایی در بخشرو ازاین. سازمان، مشتریان جدیدی را جذب کند
 

هئای   از سوی دیگئر، خوشئه  . آید می حساب بهمشتریان، یک اصل مهم 

هئا و   باید از هم متمایز باشند تا بتئوان بئرای تحلیئل داده    هآمد دست به

 . گیری در سیستم هوش تجاری به آن نتایج ارجا  داد تصمیم

بنابراین در روش پیشنهادی، هر زمان که تراکنش جدیدی به سیسئتم  

روزرسانی شده و آزمون دانکن  در صورت نیاز به یبند بخشاضافه شود، 
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بنئدی دوبئاره انجئام     ز بین رفتئه بئود، خوشئه   شود، اگر تمایز ا اجرا می

منظئئور نمئئایش تغییئئرات در طئئول زمئئان، خروجئئی  بئئه. خواهئئد شئئد

بندی اولیه در سیستم ثبت شئده   های جدیدی که بعد از بخش تراکنش

، از روش پیشنهادی استخراج بار یکهای زمانی دو هفته  است را در بازه

 . شوند یمکرده و نتایج تحلیل 

خوشه از مشئتریان، حئدود    1دی اولیه و مشخ  شدن بن پس از بخش

هئا بئرای    که از این تئراکنش . هزار تراکنش جدید وارد سیستم شد 10

برخی از . شود پذیری روش پیشنهادی استفاده می نمایش قابلیت تطبیق

ها مربوط به مشتریان گذشئته و برخئی دیگئر متعلئق بئه       این تراکنش

نزم به  کر . اند خ وارد سازمان شدهمشتریانی هستند که بعد از آن تاری

بندی و جایگئاه مشئتریان در هئر خوشئه بئه دو       است که پویایی بخش

دهد  های جدیدی که مشتری انجام می تراکنش( 8: )عامل بستگی دارد

  .دهند های جدیدی که سایر مشتریان انجام می تراکنش( 2)و 

هئا،   ن بخئش اثبات صحت روش پیشنهادی در بررسی تمایز بی منظور به

 SPSSافزار  در یکی از این هشت برهه زمانی وارد نرم آمده دست بهنتایج 

کرد کئه هشئت بخئش براسئاس سئه       دییتأشد که نتایج آزمون دانکن 

که « حجم پولی خرید»و « تعداد دفعات خرید»، «تازگی خرید»ویژگی 

تئوجهی از   طئور قابئل   انجئام شئده اسئت، بئه     ها آنبندی براساس  بخش

  .متمایز هستندیکدیگر

 ها روش پیشنهادی در بررسی تمایز بین خوشهآزمودن صحت  .5 دولج
 

 

 

 

 
R 

 تعداد خوشه
Subset for alpha = 0.05 

8 2 3 9 5 1 1 1 

 
193 8.94 

       

2 912 
 

8.14 
      

8 934 
  

2.83 
     

3 931 
   

2.29 
    

1 319 
    

3.1 
   

1 918 
     

3.40 
  

1 911 
      

9.91 
 

5 521 
       

9.1 

 

 

 

 
F 

1 911 8.91 
       

8 934 
 

8.10 
      

5 521 
  

8.13 
     

3 931 
   

8.41 
    

1 918 
    

3.51 
   

1 319 
     

3.15 
  

9 193 
      

9.93 
 

2 912 
       

9.12 

 

 

 

 
M 

5 521 8.35 
       

1 319 
 

8.55 
      

8 934 
  

8.11 
     

9 193 
   

2.31 
    

1 918 
    

3.1 
   

1 911 
     

9.84 
  

2 912 
      

9.93 
 

3 931 
       

9.13 

 

 بئه . دهئد  یمئ  نشان خوبی بهرا  یشنهادیپ یبند بخش ییایپو 5 جدول

 انجئام ( دیئ جد ایئ  میقئد ) یمشئتر  کیئ  کئه  یدیجد تراکنش هر یازا

 را نزم ریمقاد داده، رییتغ را ها شبخ خودکار صورت به ستمیس دهد، یم

 وجئود  هئا  بخئش  نیب یکاف زیتما که درصورتی تنها و کرده یروزرسان به

 سئبب  امئر  نیئ اکئه  ) کند یم اجرا ابتدا از را یبند خوشه باشد، نداشته

 (.شد خواهد ستمیس سربار شدن کاسته
 

 میانگین ارزیابی و مقایسه عملکرد روش پیشنهادی با الگوریتم کا 

-بندی کا مقایسه عملکرد روش پیشنهادی نسبت به الگوریتم خوشه در

محاسئبه مراکئز    دنبئال  بئه میانگین باید ا عان داشت که هئر دو روش  

بدین . ها استفاده خواهد شد بندی داده متمایزی هستند که برای خوشه

میانگین اولیه، از روشئی  -بندی کا منظور با در نظر گرفتن مراکز خوشه

هنگام صحبت از . شود یمعنوان شده بود استفاده [ 92] و[ 98]که در 

بنئدی، اگئر داده جدیئدی وارد انبئاره داده و سیسئتم       پویایی در بخش

روزرسئانی   بندی بئه  ها تحلیل شده و خوشه هوش تجاری شد، باید داده

بنئدی   خوشئه ( 8: )توان به دو صئورت انجئام داد   شود که این امر را می

-های جدید با استفاده از الگوریتم کا داده الوهع بههای قدیم  مجدد داده

هئئا بئئا اسئئتفاده از روش  روزرسئئانی خوشئئه بئئه( 2)میئئانگین مرسئئوم و 

هئای   کند و داده های موجود عمل می روش دوم روی خوشه. پیشنهادی

بئا مراکئز    هئا  آنترین فاصله اقلیدسی  جدید را با در نظر گرفتن نزدیک

. عدد است 1های اولیه  تعداد خوشه .کند بندی می ها، بخش فعلی خوشه

افزار  در نرم System.Timeها از طریق روش  زمان نزم برای تحلیل داده

های جدیئد بئه    در حالت اول، پس از ورود داده. شود گیری می آر اندازه

هئای قئدیم ترکیئب     سیستم در هر نوبت، مقادیر نزم محاسبه و با داده

در . شئود اجئرا   هئا  آنیانگین بر روی م-الگوریتم کا درنهایتشود تا  می

های جدیدی که وارد انباره داده  حالت دوم، روش پیشنهادی برای داده

 . شود شوند، اجرا می می

های مشتریان وجود دارد، ایئن   گیری بین بخش تا زمانی که تمایز چشم

هئای   میانگین، داده-مستقیم و بدون اجرای الگوریتم کا صورت بهروش 

ها اضافه  ها به خوشه اسبه فاصله اقلیدسی تا مراکز خوشهجدید را با مح

چنئین   های جدید و هئم  رابطه بین زمان نزم برای تحلیل داده. کند می

هئای ورودی در   نسبت به میزان داده ها آناجرای دو حالت مذکور روی 

توان با ترکیب ایئن   اکنون می. نشان داده شده است 3و شکل 1جدول 

یراتی که نسبت بئه آن، روش پیشئنهادی بهتئر از    دو نتیجه، درصد تغی

. کنئد را محاسئبه کئرد    میانگین مرسوم عمل مئی -بندی کا روش خوشه

محاسئبه  ( 3)ابتدا درصد تغییرات در انباره داده بئا اسئتفاده از فرمئول    

 [:92]شود می

(3  )                   

-کا تمیالگور یاجرا د،یجد یها داده لیتحل یم برازمان نز سهیمقا .31  جدول

 یشنهادیروش پ یو اجرا نیانگیم

 دیجد داده
 داده لیتحل زمان

 (هیثان)

 تمیالگور یاجرا زمان

 (هیثان)

 یشنهادیپ روش یاجرا زمان

 (هیثان)

800 81/852 (832 )38/2819 39/0 
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 دیجد داده
 داده لیتحل زمان

 (هیثان)

 تمیالگور یاجرا زمان

 (هیثان)

 یشنهادیپ روش یاجرا زمان

 (هیثان)

200 92/329 (855 )89/2991 35/0 

300 45/941 (48 )25/2018 35/0 

900 11/129 (891 )48/2909 35/0 

500 51/141 (829 )18/2805 31/0 

100 54/451 (201 )2/3923 11/2430  +9/0 

100 21/8851 (38 )05/2331 91/0 

100 8309 (241 )2/5094 91/0 

400 12/8915 (14 )19/5895 91/0 

8000 12/8151 (811 )45/3228 12/8202  +91/0 

... ... ... ... 

 

 
-های جدید، اجرای الگوریتم کا مقایسه زمان نزم برای تحلیل داده. 3 شکل

 میانگین و اجرای روش پیشنهادی

 

 شده یبررس ها خوشه تیفیک ،یشنهادیپ روش یاجرا مراحل یتمام در

 دانکئن  آزمئون  براساس که شود یم تکرار یدرصورت تنها یبند خوشه و

 تنهئا  امئر  نیا یشنهادیپ روش اساس بر. باشد رفته نیب از تیفیک نیا

حاکی از  3اختالف مشاهده شده در شکل  .دهد یم رخ مواقع درصد 20

بنئدی، تئا حئد امکئان بایئد از       روزرسانی خوشه به منظور بهآن است که 

زیرا با توجئه  . میانگین مرسوم خودداری شود-اجرای دوباره الگوریتم کا

یئافتن نقئاط اولیئه    ( 8)رند، قرار دا 5تا  8ها که در بازه  به ماهیت داده

اجئرای فرآینئد    منظئور  بئه هئای اولیئه    مراکئز خوشئه   عنئوان  بهمتمایز 

بئر محسئوب    خوشه متمایز، امری زمان 1رسیدن به ( 2)بندی و  خوشه

بنابراین بهتر است که . شود و باید این الگوریتم چندین بار اجرا شود می

پیشئنهادی اسئتفاده   دهئد، از روش   ها رخ می هر زمان تغییری در داده

کند و تنها  ها را اعمال می ثانیه تغییر در خوشه 5/0شود که در کمتر از 

میانگین مرسئوم  -ها از بین برود، الگوریتم کا زمانی که تمایز بین خوشه

 (. درصد 40درصد و  50دلیل زمان اجرای بان در . )کند را اجرا می

ز اسئت، در هئر دو   هئای متمئای   هدف، داشتن خوشئه  که اینبا توجه به 

شئود   مرتبه اجرا مئی  820میانگین  طور بهمیانگین -حالت، الگوریتم کا

هئئا برقئئرار نباشئئد، الگئئوریتم  در حالئئت دوم اگئئر تمئئایز بئئین خوشئئه)

شئود،   مشاهده مئی  8در شکل  طورکه همان(. شود بندی اجرا می خوشه

سئانی  روزر تقریباً در تمامی حانت، استفاده از روش پیشنهادی برای به

 . میانگین مرسوم است-بندی کا ها بهتر از استفاده از خوشه خوشه

های اجرای الگوریتم در حالت  نزم به  کر است که علت تفاوت در زمان

مثئال   عنئوان  بئه . های متمئایز اسئت   اول، تالش برای رسیدن به خوشه

تراکنش جدید وارد سیستم شئده اسئت، الگئوریتم بئا      800 که هنگامی

خوشه متمئایز دسئت    1به ( هر دفعه با نقاط اولیه متفاوت)تکرار  832

 48ایم، تنها بئا   ها داشته درصد افزایش در داده 20 که هنگامییافته، اما 

روش ) 3چنئین نقئاطی از شئکل     هئم . تالش بئه نتیجئه رسئیده اسئت    

جهش داشته است که در آن نقطه، بئا افئزوده شئدن داده    ( پیشنهادی

ها از بین رفتئه و الگئوریتم    تمایز بین خوشههای موجود،  جدید به داده

توان نتیجه گرفت که  می طورکلی به. اجرا شده است مجدداًمیانگین -کا

بندی اولیه مشتریان دقت خود  های جدید، خوشه با انجام تراکنش قطعاً

در . هئا وجئود دارد   روزرسئانی خوشئه   دهد و نیئاز بئه بئه    را از دست می

-هئای زمئانی مختلئف الگئوریتم کئا      ازهتوان در بئ  های مرسوم می روش

روز شوند اما دست یئافتن بئه    ها به میانگین را دوباره اجرا کرد تا خوشه

بئر   تمایز داشته باشئند، زمئان   باهمگیری  چشم اندازه بههایی که  خوشه

روز  های اولیئه را بئه   ثانیه خوشه 5/0روش پیشنهادی در کمتر از . است

بنئدی را   از بئین رود خوشئه   هئا  آنبین تمایز  که درصورتیکرده و تنها 

وکئار   از آنجایی که سیستم هوش تجاری در تحلیل کسب. کند تکرار می

رسئاند، و مشئتریان    و اتخا  تصمیمات حیاتی بئه مئدیریت یئاری مئی    

کسانی هستند که بئر روی سئودآوری سئازمان تئأثیر مسئتقیم دارنئد،       

مات را توانئد دقئت تصئمی    مئی  هئا  آنسرعت عمل در تحلیئل وضئعیت   

، پویایی کئه در روش پیشئنهادی وجئود دارد،    عالوه به[. 3]افزایش دهد

 .میزان دخالت انسان و خطاهای انسانی را کاهش خواهد داد

 گیری و کارهای آتی بحث و نتیجه -9

 یبنئد  و بخئش  ریپئذ  قیئ تطب یهوش تجار بیدنبال ترک پژوهش به نیا

 ط،یاده از محئ د یآور است که با جمئع  یستمیس یطراح منظور به ایپو

 یدر هر بازه زمان یبند بخش نیو مؤثرتر نی، بهترها آنو کاوش  لیتحل

 نیئ ا ،یطئ یمح راتییئ تغ مسئتمر  یبئا بررسئ   نیچنئ  هئم . را ارائه دهئد 

 یهئا  بئر آن بتئوان بخئش    هیتا با تک کند یم یسانروزر را به یبند بخش

در طئول زمئان را    هئا  آن راتییئ کئرد، تغ  ییرا شناسا انیمختلف مشتر

 . ارائه داد انیبه مشتر یکرد و خدمات سفارش یریگیپ

سئازمان، همئواره بئر     انیمشئتر  یبند پس از خوشه ،یشنهادیپ کردیرو

، هئا  آندر  ریئ گ چشئم  راتییئ رفتارشان نظارت داشته و بئا مشئاهده تغ  

میئانگین  -درواقع هئدف بهبئود الگئوریتم کئا    . دهد یم رییها را تغ بخش

الگئوریتم تاحئد امکئان     بئر  زمئان  است و تالش شده از اجرای مکئرر و 

 ،یشنهادیروش پکه  دهند یمنشان  آمده دست به جینتا. جلوگیری شود

 تئوان  یو بئا اسئتفاده از آن مئ    باشئد  یمئ  یبند در بخش نینو یکردیرو

. کرد یروزرسان بهمختلف  یزمان یها بازهرا در  ها دادهصورت خودکار،  به

 ریمقئاد  ان،یتلف مشئتر مخ یها با در نظرگرفتن بخش یشنهادیروش پ

 جئاد یا ریمقئاد  نیئ در ا دیئ که با تکرار خر یراتییو تغ ها آن RFM یفعل

سئازمان بئه دسئت     انیاز مشئتر  یتر بهتر و جامع یبند خوشه شود، یم

 یهئوش تجئار   سئتم یدر بهبود عملکرد س تواند یامر م نیکه ا دهد یم

 لیامکان تحل رانیش، مدرو ازاینبا استفاده . واقع شود دیمف ریپذ قیتطب

سئازمان   ب،یئ ترت نیبئد . را خواهنئد داشئت   انیمشتر تر قیو نظارت دق

 یانیشود و مشئتر  یشتریتمرکز ب ها آن یرو دیکه با یانیرمشت تواند یم
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سئازمان   یکند و سئودآور  ییکنار گذاشته شوند را بهتر شناسا دیکه با

 . ابدی یمبهبود  یتوجه قابل طور به

 مانئه یپ ر،یپئذ  قیئ تطب یهئوش تجئار   سئتم یس یاصل یها مانهیپ نیب از

بئئا توجئئه بئئه چرخئئه   قئئرار گرفئئت و  یمئئورد بررسئئ یریپئئذ قیئئتطب

 یرفتئار  راتییئ تغ ،یدرون سازمان طیکه با نظارت بر مح یریپذ قیتطب

 ه،یئ اول یبند کرده و با توجه به خوشه لیدر طول زمان را تحل انیمشتر

 رییئ ور خودکئار تغ طئ  در سازمان را بئه  انیشترم گاهیجا از،یدر صورت ن

 یهوش تجار ستمیس یریپذ قیتطب مانهیدر پ یشنهادیروش پ. دهد یم

 یبنئد  را بخش دیجد یها داده ه،یثان 5/0در زمان کمتر از  ر،یپذ قیتطب

 نیئ ا یبا توجه به اجئرا . کند یم یروزرسان را به هیاول یها کرده و خوشه

 نئه یبه ینئد ب خوشه ندیشد که فرآ مشاهده ی،واقع یها داده یروش رو

عمئل   خئوبی  بئه  ،اسئت  یمهم اریکه زمان، عامل بس یشده و در مواقع

ها را بئا   از زمان، خوشه هرلحظهصورت برخط و در  به نیهمچن. کند یم

 قیئ تطب( انیمشتر دیرفتار خر)سازمان  یداخل طیمح راتییتوجه به تغ

در  انیمشئتر  یهئا  بخئش و تطئابق   یروزرسئان  کاهش زمان به. دهد یم

 یبنئد  خوشه تمیدوباره الگور یاز اجرا یریو جلوگ یریپذ قیتطب مانهیپ

روش  یایئئهئئا از مزا در داده رییئئدر هئئر بئئار تغ( درصئئد مواقئئع 10در )

 یا به آن اشئاره  نیشیپ یها که در پژوهش شود یمحسوب م یشنهادیپ

نسبت  هک یهوش تجار ستمیروش در س نیکاربرد ا نیبنابرا. نشده بود

واقع  دیمف تواند یدارد، م تی، حساسموقع به ماتیبه زمان و اتخا  تصم

 ر،یپئذ  قیتطب یهوش تجار ستمیس کیدر  که ایناثبات  منظور به. گردد

را  سئتم یس یریئ گ میتصم ،یریپذ قیتطب مانهیدر پ یکاو داده یها روش

تئا   کنئد  یرا اصئالح مئ   ینئ یب شیپئ  مانئه یپ یو خطاهئا  دهد یبهبود م

 کیئ  یهئا  داده یرا رو یشئنهاد یپ اتخا  شوند، روش نهیبه یماتیتصم

حاصئل از آن،   جیکه نتئا . میکرد یساز ادهیپ ییسازمان پخش مواد غذا

مئنعکس   خئوبی  بئه در طئول زمئان را    یبنئد  در خوشئه  رییو تغ ییایپو

سازمان ثابئت   یبرا یمشتر گاهیجا د،یممکن است با تکرار خر. کند یم

 کیئ  دیئ رفتار خر مشاهده شد که نیچن هم. شود رییدچار تغ ایبماند و 

 ریسئازمان تئأث   انیترمشئ  ریهم بر خودِ شخ  و هئم بئر سئا    ،یمشتر

 دیئ خر ،یطئونن  یبئازه زمئان   کیممکن است در  که طوری به. گذارد یم

. شئود  رییاو در سازمان دستخوش تغ گاهیمجدد انجام نداده باشد اما جا

 هرلحظئه در  انیاز مشئتر  قیئ جئامع و دق  یدگاهیئ با داشتن د نیبنابرا

 ریاز سئا  هتئر و بهبود عملکرد سازمان، ب یرقابت تیمز جادیدر ا توان یم

 . رقبا عمل کرد

و توسئعه   نیئی هئا در تع  سئازمان  رانیبه مد تواند یمپیشنهادی  کردیرو

 نئده یرفتئار آ  ینئ یب شیپئ  یکمک کند و بئرا  یابیبازار یبهتر راهبردها

 هیصئ در تو توانئد  یروش مئ  نیئ ، اعئالوه  بئه . واقئع شئود   دیمف انیمشتر

 رایئ موجود عمل کند ز یها روش ریبهتر از سا زین انیمحصول به مشتر

 ان،یمختلئف مشئتر   یهئا  بخئش : ردیگ یدر نظر م باهمرا  اریمع نیچند

در هئر   RFM ریمقئاد  نیانگیئ بئر م  یمبتنئ  لیتحل ،یفعل RFM ریمقاد

دقئت در   شیافئزا  یبئرا  امئا . در سئازمان  یمشئتر  ندهیبخش و رفتار آ

ماننئد   یسئازمان  بئرون  یهئا  بهتئر اسئت داده   ان،یررفتار مشت ییشناسا

 لیئ تحل نیئ بئه ا  زین رهیو غ یاقتصاد ،ییایجغراف ک،یاطالعات دموگراف

 .اضافه گردد

 یهئا  نیکمپئ  یبئه طراحئ   تئوان  یروش مئ  نیئ ا یجمله دسئتاوردها  از

 یهئئا فیئئو تخف شئئنهاداتیهدفمنئئد، ارائئئه خئئدمات، پ   یغئئاتیتبل

 د،یئ شئد و توسئعه محصئول جد   ر یبرا یزیر شده، برنامه یساز یشخص

 درنتیجئه و  یو وفئادار  یتمندیرضا شیافزا ،یفروش و سودآور شیافزا

پئژوهش عئدم    یاصئل  تیمحدود. اشاره کرد یمشتر یگردانیکاهش رو

مطالعه بئود کئه    یو انباره داده مناسب برا یهوش تجار ستمیوجود س

رکت داده ش یها گاهیموجود در پا یها حاضر، داده تیرفع محدود یبرا

 جئاد یرا ا ازیئ مورد ن یا داده یها کرده و مکعب کپارچهیمورد مطالعه را 

 ییشناسئا  وبئود   مانها منحصر به درون ساز داده نیا نیچن هم. میکرد

بئه   یدسترسئ . ها انجئام گرفئت   داده نیتنها بر اساس هم یرفتار مشتر

 ک،یئ اطالعئات دموگراف ) یدربئاره هئر مشئتر    یاطالعات خارج سازمان

 تیمربئوط بئه وضئع    یهئا  داده عئالوه  بئه ( رهیئ و غ ییایجغراف تیموقع

 شیارا افز ها آنرفتار  لیدقت تحل تواند یجامعه، م یو اجتماع یاقتصاد

 . دهد

 یفعل ستمیدر کنار س یشنهادیروش پ یمواز یآخر، اگر امکان اجرا در

 نیئ ا دیئ و فوا جینتئا  یابیدر سازمان موردمطالعه وجود داشت، قطعاً ارز

آمئده از   دسئت  بئه  جینتا شیآزما نیچن هم. تر بود تر و ملموسروش، به

 یزمئان  یهئا  مختلف در دوره یها داده ازمندین ریپذ قیتطب ستمیس کی

در طول زمان را اثبئات   ستمیبودن س ریپذ قیمتفاوت است تا بتوان تطب

مختلئف   یزمئان  یها در بازه هیبه همان مجموعه داده اول یدسترس. کرد

 گئر، ید یاز سئو . پئژوهش اسئت   نیئ ا یاصل یها تیداز محدو یکی زین

 یرفتار ،یانسان ،یسازمان یها جنبه یپوشش تمام یتالش برا رغم یعل

در روش  انیمشئئتر یایئئپو یبنئئد بخئئش یرو رگئئذاریتأث یعو اجتمئئا

وجئود داشئته باشئند کئه      یگئر ید یارهئا یممکن است مع ،یشنهادیپ

 .گرفته نشده باشنددر نظر ،یواقع یایبودن در دن رگذاریتأث رغم یعل

را ارائه کنند کئه بتوانئد    یکردیرو توانند یم یبر آن، مطالعات آت عالوه

دفعئئات  ایئئ FRATدار ،  وزن RFMماننئئد ) RFMمختلئئف  یهئئا نسئئخه

 یشئنهاد یروش پ یرا رو( مقئدار و نئو  محصئول    د،یخر یتازگ د،یخر

 یبئرا  توانئد  یمئ  یشئنهاد یروش پ یاثربخشئ  ن،یچنئ  هم. کند شیآزما

، (RFD) وب  گئاه یپا دکننئدگان یمانند بازد فمختل یکاربرد یها حوزه

. شئئود یابیئئارز RMLو ( RFR)  یاجتمئئاع یهئئا شئئبکه یهئئا گئئراف

 ریسئا  بئا  یشئنهاد یپ تمیالگئور  عملکئرد  شئود  یمئ  شنهادیپ نیبرا عالوه

 تیئ فیاز نظئر زمئان و ک   ایپو یبند بخش نهیزمدر  موجود یها تمیالگور

  .شود سهیقام وقرار گرفته  یبررس مورد

 کننئدگان  نیتئام مانند )مختلف  ایعدر صن یشنهادیروش پ یساز ادهیپ

بئه   نئده یدر آ توانئد  یمئ  زیئ ن( رهیئ و غ ییخطوط هوا ،ینترنتیخدمات ا

 تیئ با افزودن قابل شود یم شنهادیپ نیهمچن. مرحله اجرا گذاشته شود

کئرده و   ینئ یب شیطئور خودکئار پئ    را به یمشتر ندهیرفتار آ ینیب شیپ

 یهئا  یزیر هدفمند، برنامه یغاتیتبل یها نیکمپ یاساس آن در طراحبر
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