چکیده
با توجه به افزایش رقابت در بین سازمانها اتخاذ تصمیمات بهینهه در فآیینه
کسب و کار اهمیت بسیاری یافته اسهت سسهتآت تونوژهو یههای ارتاها و و
کاهش هزینه نگه اری ا العهات منرهآ بهه سههوژت دسهتیابو سهازمانهها بهه
ا العات متنوع در مورد بازار و ذخیآهسازی منابع ا العهاتو ده ه اسهت در
نتیره سازمان ها قادرن تا بابهآه سیآی از این ا العات به دول مستمآ بآ پایه
دانشو خود بیفزاین ارزیابو این منابع دادهای و تا یل ینها به دانش قابهل اتوها
و قابل استفاده نیازمن ابزارها و فآیین های خاصهو اسهت اینوهه سهازمانهها

بررسی جایگاه دادهکاوی در فرآیند مدیریت
دانش و ارائه مدل مفهومی جهت استخراج
دانش

چگونه از ان منابع ا العاتو استفاده کنن و نقش این منابع در فآیینه مه یآیت
دانش سازمانو چیست به عنوان یک چاژش مهم و تاثیآسذار در فآیین یادسیآی
سازمانو مطآح است بآای ارزیابو و استخآاج دانش از میان دادههای موجود
اژگوریتمها و نآم افزارههای متفهاوتو ارا هه ده ه اسهت مسهاژه اساسهو ارا هه

(پیادهسازی عملیاتی وگام به گام مدل
پیشنهادی بر پایگاه داده یک اپراتور تلفن
همراه)

فآیین ی سیستماتیک بآای استفاده اصوژو از ایهن منهابع و ابزارهها در جههت
تقویت سیستم تصمیم سازی سازمان اسهت در ایهن پهشوهش تهالت ده ه تها
ضمن معآفو فآیین داده کهاوی نقهش ین درفآیینه اسهتخآاج دانهش تایهین و
ضمن تأکی بآ تعامل سازن ه با متخصص کسب و کار و متخصص داده کاوی
در م ل پیشنهادی این م ل به دول سام به سام و عملیاتو بهآ پایگهاه داده یهک
اپآاتور تلفن همآاه جهت کشف دانش مشتآی به کار سآفته د ه است
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مقدمه
م یآیت دانش رویوآدهای نوینو را در پاسخ به چاژش های کسب و کار در
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همزمان نقشو اساسو را در استمآار نویوری سازمانو به عه ه دارد پارادایم
مسلط بآ فضای کسب و کار م یآیت دانش را به عنوان محور عملوآد
سازمانو در رسی ن به مزیت رقابتو پای ار تلقو مو کن در این میان خلق
دانش نه تنها نخستین سام کلی ی در بیشتآ اق امات م یآیت دانش محسوب مو
سآدد بلوه استلزامات سستآده ای در سام های بع ی فآیین م یآیت دانش
ایراد مو کن این امآ موضوع خلق دانش را در فآیین های م یآیت دانش به
حوزه مهمو تا یل ساخته است ][1
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در میان تئوری های خلق دانش دو رویوآد متمایز روانو -اجتماعو 1و
اژگوریتمو قابل تشخیص است در رویوآد روانو -اجتماعو خلق دانش تئوری
حلزونو نوناکا و چارچوب های نساو اسپن ر و بلوآ 2ارا ه د هان این تئوریها اساساً انسان محور 3ان در مقام مقایسه رویوآد کشف
دانش در پایگاه داده و به دول خاص تآ داده کاوی به مقوژه خلق دانش رویوآدی تونوژو ی محور و اژگوریتمو دارد فآیین کشف دانش از
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پایگاه داده بآ چگونگو تا یل داده به دانش با تشخیص اژگوریتم های قابل فهم باژقوه مفی ج ی و معتاآ در میان داده ها تمآکز دارد ][2 1
با سستآت رقابت دآکت ها و سازمان ها ضآورت به کارسیآی دانشهایو را حس مو کنن که ژزوماً در داخل سازمان یافت نمودود
م یآیت دانش مشتآی فآیین هایو را دامل مو دود که با ه ف دناسایو اکتساب و به کارسیآی دانشو که ورای مآزهای خارجو سازمان
وجود دارد و در جه ت ارزت یفآینو بآای سازمان قابل به کارسیآی است ][3جهت افزایش سطح رضایت من ی مشتآیان کسب و کارهای
ارا ه دهن ه خ مات مو بایست خ مات و ارزت ارا ه د ه به مشتآیان خود را متناسب با نیازهای دناسایو د ه ماتنو بآ دانش استخآاج
د ه مر دا آاحو نماین ] [4دانش مشتآی دارایو حیاتو سازمان محسوب مودود و جمعیوری م یآیت و تسهیم ین مو توان فعاژیت
رقابتو با ارزدو بآای سازمان محسوب سآدد ][5دانش مشتآی در سه مقوژه دانش درباره مشتآی 4دانش بآای مشتآی5و دانش از
مشتآی  6اقه بن ی مو دود دانش در خصوص فآوت خ مات ارا ه د ه وبازاریابو حو زه های اصلو م یآیت ارتااط با مشتآی را دول مو
دهن ][6
یوو از حوزههای جذاب کاربآد دادهکاوی بهآه سیآی از ین در ترزیه و تحلیل ا العات مشتآیان حاصل از فآیین های م یآیت دانش در
بخشبن ی بازار است .تونیوو که سآوهو از مشتآیان با مشخصات معین را ه ف قآار داده و فآصتهای رد بیشتآ در ین بخش بازار را
جسترو مو کن ][7در این پشوهش عالوه بآ معآفو اجماژو روتهای داده کاوی و تایین نقش داده کاوی در فآیین کشف دانش ماتنو بآ
رویوآد اژگوریتمو مثاژو کاربآدی از به کارسیآی تونوژو ی داده کاوی در کشف دانش مشتآی ارا ه موسآدد

ادبیات موضوع
در این بخش مفاهیم استخآاج دانش داده کاوی و م یآیت دانش تعآیف د ه و جایگاه هآ یک به صورت کلو بیان مودود در بخش بع
جایگاه داده کاوی در فآیین م یآیت دانش بآاساس یخآین منابع منتشآ د ه در این حوزه ارا ه مو دود و در نهایت م ژو عملیاتو بآای
دادهکاوی با رویوآد م یآیت دانش معآفو مودود

فرآیند استخراج دانش
همان ور که در دول  1مشاه ه مو دود استخآاج دانش یک فآیین تعاملو توآار دون ه متشول از نه مآحله است

- -
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دول ( )1فآیین استخآاج دانش
مهمتآین ق م در فآیین استخآاج دانش دناسایو اه اف 7است تا مشخص دود که در نهایت به دناال چه چیزی هستیم و چه تغییآاتو را در
فآیین های عملیاتو خود م نظآ داریم ][8در مآحله انتخاب داده 8داده های موجود مورد بآرسو قآار موسیآد تااز میان ینها یک مرموعه
داده انتخاب دود پیشپآدازت و پاکسازی داده 9دامل فآیین هایو نظیآ حذف نویزو داده های پآت و تعامل با منابع دادهای ناقص موباد
در این مآحله سطح پایایو داده موجود افزایش پی ا موکن در مآحله تا یل داده10منابع داده به سونهای اصالح وتغییآ داده مودون که
کاربآی بهتآی بآای فآیین استخآاج دانش دادته بادن در این فاز روت هایو از قایل کاهش ابعاد داده (انتخاب متغیآها) و تا یل ویشسوها
به کار مورود در مآحله انتخاب فآیین استخآاج دانش11متناسب با اه اف تعیین د ه روت مناسب انتخاب مودود در مآحله انتخاب
اژگوریتم دادهکاوی 12پس از انتخاب استآاتشی مناسب اژگوریتم مناسب بآای استخآاج اژگوها را بآاساس قوت و ضعف هآ روت انتخاب
موکنیم در مآحله اجآای دادهکاوی13معموال فآیین داده کاوی را چن ین مآتاه و با اژگوریتمهای متفاوت به انرام مورسانیم تا نتیره مطلوب
حاصل دود مطابق این م ل دادهکاوی یک سام اس اسو در فآیین استخآاج دانش از پایگاه داده است و اژگوهای مفی را از میان اناوهو از
داده دناسایو موکن ][9بآای ارزیابو 14م ل ارا ه د ه پس از اتمام فآیین داده کاوی اژگوهای استخآاج د ه بآاساس اه افو که از ابت ا
بآای این فآیین تعیین د ه است تعایآ و تفسیآ مودون ارزیابو این نتایج صحت و سالمت خآوجو فآیین را مشخص موکن در نهایت
در مآحله استفاده از دانش استخآاج د ه15م ل خآوجو بایستو به صورت عملیاتو مورد استفاده قآار مو سیآد موفقیت در این مآحله
مشخص مو سازد که فآیین استخآاج دانش به چه میزان کارایو دادته است ][10

تکنولوژی داده کاوی
همان ور که اداره د داده کاوی سامو اساسو در فآیین استخآاج دانش است در این بخش اه اف و روتهای دادهکاوی به تفصیل مورد
بآرسو قآار موسیآن دو ه ف اساسو تونوژو ی دادهکاوی پیشبینو 16و توصیف17است
ه ف دادهکاوی پیشبینو کنن ه ارا ه م ژو بآای انرام وظایفو چون پیشبینو رتاهبن ی وتخمین است در این روتها تالت مودود ارتااط
بین متغیآهای ورودی (متغیآ مستقل) با یک متغیآ ه ف (متغیآ وابسته) دناسایو دود این اژگوریتمها تحت عنوان دادهکاوی تحت نظارت

18

دناخته مودون دادهکاوی توصیفو ا العات ج ی و غیآب یهو را بآ اساس مرموعههای دادهای در دستآس توژی موکن که اژگوهای
رفتاری متغیآها را تشآیح موکن ه ف دادهکاوی توصیفو دستیابو به درکو کامل از سیستم تحت بآرسو با استفاده از اژگوهای پنهان در
ین و روابط درون مرموعههای داده است در این اژگوریتمها ه ف این است تا نمونهها بآاساس مشابهتهای ذاتو دستهبن ی دون در این
روتها یک سآوه بن ی مشخص و از پیش تعیین د ه بآای متغیآ ه ف وجود ن ارد این سآوه از اژگوریتمها تحت عنوان دادهکاوی ب ون
نظارت 19دناخته مودون ][11

)(Discovery

)(Discriptive

)(Verification

)(Predictive

دول Error! No text of specified style in document.تقسیمبن ی روتهای دادهکاوی
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با بآرسو انرام د ه بآ روی کتب و مقاالت موضوعو داده کاوی بآاساس اه اف کلو فآیین داده کاوی که اداره د روتهای متنوعو
وجود دارد که در دول  2نمایش داده د ه است بآا ساس روت انتخاب د ه و مشخصات داده اژگوریتم دادهکاوی مناسب انتخاب مودود
روتهای پیشبینو
 دستهبن ی :20در این روت ه ف یافتن م ژو است که بآاساس یک مرموعه داده یموزدو بادستهبن ی مشخص دسته نمونههای
ج ی مشخص دود دادههای یموزدو بآای م لسازی بوار مورون و سپس م ل ساخته د ه بآای دستهبن ی دادههای تست
استفاده مودون اژگوریتمهای مت اول بآای دستهبن ی عاارتن از:درخت تصمیم داوههای بیزین داوه عصاو مادین بآدار
پشتیاان دستهبن ی تالزمو نزدیکتآین همسایگو و منطق فازی
 پیشبینو :21در حاژو که دستهبن ی بآای متغیآ ه ف یک اقهبن ی سسسته ایراد موکن اژگوریتمهای پیشبینو توابع ه ف با
متغیآ پیوسته توژی موکنن اژگوریتمهایو که در پیشبینو مورد استفاده قآار موسیآن عاارتن از:رسآسیون (خطو ژرستیک)
داوه عصاو مادین بآدار پشتیاان ][10
 سآی زمانو :22منظور از یک سآی زمانو مرموعهای از داده های یماری است که در فواصل زمانو مساوی جمعیوری د ه
بادن روت های یماری که این سونه دادههای یماری را مورد استفاده قآار مو ه روت های تحلیل سآی های زمانو نامی ه
مودود ][12
 رسآسیون :23این اژگوریتم نیازی به دناسایو روابط علو بین متغیآها و مشخصهها ن ارد و با استفاده از روابط ریاضو ارتااط
بین متغیآ ورودی و خآوجو را دناسایو و پیشبینو موکن ][13

روشهای توصیفی
 خودهبن ی :24خودهبن ی به معنای تقسیم دادهها به سآوههای مشابه است خودهبن ی یک م ل توصیفو است و با ه ف ح اکثآ
کآدن دااهت اعضای هآ خوده و ح اقل کآدن دااهت خودههای متمایز عمل موکن اژگوریتمهای مورد استفاده در فآیین
خودهبن ی عاارتن از :روتهای افآازی ( - Kمیانگین و  - Kمیانه) روتهای سلسله مآاتاو روتهای ماتنو بآ چگاژو ][14
 تلخیص :25این روتها به ارا ه یک توصیف فشآده از دادهها موپآدازن روتهایو مانن محاساه انحآاف معیار و میانگین قواع
استنتاجو و کشف رابطه تابعو بین متغیآها در این روت مورد استفاده است ][15
 قواع تالزمو :26نوعو از عملیات داده کاوی است که به جسترو بآای یافتن ارتااط بین ویشسوها در مرموعه دادهها موپآدازد و
احتمال وقوع یک پ ی ه را در صورت وقوع یک پ ی ه دیگآ مشخص موکن این روت به دناال استخآاج قواع به منظور کمو
کآدن ارتااط میان دو یا چن متغیآ است ][16
بآ حسب اینوه در فآاین داده کاوی استنتاج چه نوع دانشو از مرموعة یموزدو مورد نظآ موباد از روتهای مختلف دادهکاوی موتوان
بهآه جست این روتها از نظآ دیوه یادسیآی به دو دسته اصلو زیآ تقسیم مودون :
اژف  -اژگوریتمهای یادسیآی با نظارت :در این اژگوریتمها ه ف از داده کاوی مشخص است؛ در حقیقت تحلیلگآ مودان که به دناال چه دانشو
مو سآدد به عنوان مثال در دستهبن ی ه ف یافتن تعاریف دستههای مختلف از پیش مشخصد ه بآای دادهها است
ب  -اژگوریتم های یادسیآی ب ون نظارت :بآ خالف روت قال در این اژگوریتمها دانش ه ف کامالً تعآیف د ه نیست مثالً در خودهبن ی
ه ف یافتن خودههای مختلف دادهها است؛ وژو دانشو در مورد خودههایو که به دناال ین هستیم موجود نیست

مدیریت دانش و چرخه دانش سازمانی
م یآیت دانش دامل ایراد ارزت افزوده عملو به ا العات با سآفتن دانش ضمنو و تا یل ین به دانش صآیح است این فآیین از آیق فیلتآ
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کآدن ذخیآه سازی بازیابو و انتشار دانش صآیح و استخآاج و تست دانش ج ی صورت موپذیآد ][17دانش ضمنو دامل باورها چشم-
ان ازها و م لهای ذهنو یک فآد متخصص و با ترآبه است دانش صآیح دانشو است که مو توان به ور رسمو و با زبان نمادها قوانین
و یا معادالت بیان و به دیگآان ابالغ دود تمآکز م یآیت دانش بآ فآیین جذب و خلق دانش به ادتآاک سذاری و انتشار دانش در داخل
سازمان است بآ این اساس چآخه م یآیت دانش در سازمان مطابق دول  3است ][18

دول ( )3تونوژو ی م یآیت دانش
دانش ج ی از آیق روابط همافزایو و تعامل بین دانش ضمنو و صآیح ایراد موسآدد بآاساس م ل نوناکا دانش ج ی در یک سازمان از
آیق یک فآاین چهار مآحله ای دامل اجتماعو د ن یدوارسازی یوپارچه سازی و درونو سازی(دول )4ایراد موسآدد اجتماعو د ن
فآیین

27

به ادتآاک سذاری منابعو دامل ترآبه مهارتهای فنو م ل های ذهنو و دیگآ ادوال دانش ضمنو با دیگآان

است ][19یدوارسازی

28

فآیین تا یل دانش ضمنو به دانش صآیح قابل استفاده بآای سازمان است یوپارچهسازی

29

فآیین تآکیب انواع

مختلفو از دانش صآیح بآای ایراد اژگوهای ج ی و روابط ج ی است در نهایت درونوسازی 30دامل رون های تست و اعتاارسنرو روابط
ج ی در زمینه مناسب و در نتیره ینها تا یل دانش صآیح به دانش ضمنو ج ی است ][5

دول ( )4چآخه دانش سازمان
با در نظآ سآفتن این ساختار بآای م یآیت دانش به این نتیره مورسیم که داده کاوی نقش پآ رنگو در حوزه جذب و خلق دانش در سازمان
دارد و در چآخه نوناکا یوو از ابزارهای کاریم سازمان در فاز یدوارسازی دانش بوده که ناظآ بآ تا یل دانش ضمنو به صآیح مو باد
م ل چن الیهای م یآیت دانش ) TKMM ( 31ارا ه د ه توسط جینگ ژوان ( )2002نیز جایگاه داده کاوی در فآیین م یآیت دانش را به
وضوح نشان موده (دول )5داده کاوی در ایراد دانش صآیح در سا زمان دارای باالتآین سطح کاربآی است و خآوجو ین در اختیار
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دانشواران سازمان قآار مو سیآد تا فآیین های عملیاتو سازمان را متناسب با ین اصالح کنن ][20
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دول ( )5چآخه م یآیت دانش و دادهکاوی

تعامل سازنده داده کاوی و تخصص کسب و کار برا ی حل چالشهای سازمان
در دنیای واقعو کسب و کار پی ا کآدن یک متخصص داده کاوی که متخصص کسب و کار بسیار عاژو هم باد ددوار است و باژعوس به
عاارت دیگآ دانشکاران که درحوزه استخآاج دانش فعاژیت موکنن معموالً به دو سآوه تقسیم مودون  :متخصصان دادهکاوی و
متخص صان کسب وکار متخصص کسب و کار م یآعامل یا م یآ سطح میانو است که دارای دانش در حل مسا ل کسب و کار و تصمیم-
سیآی است او بای مفاهیم دادهکاوی هوت کسب و کار 32و م یآیت دانش را در سازمان درک کن اسآ چه ممون است با تونیکهای داده-
کاوی و جز یات و روتهای ین یدنا نااد ه ف متخصص کسب و کار ه ایت فآیین دادهکاوی و پیشآفت م یآیت دانش است تا از این
آیق عملوآد کسب و کار سازمان بهاود یاب یک کاردناس داده کاوی دارای بهتآین درک در مورد روتهای دادهکاوی در سازمان است
او بای ماهیت کسب و کار را درک کن و قادر به تفسیآ نتایج داده کاوی در زمینه کسب و کار باد اما به ور مستقیم مسئول اق امات
کسب و کار نیست همواری این دو سآوه از افآاد باعث مودود داده کاوی به ور واقعو به هوت کسب و کار مآتاط سآدد
کار دانشو انرام د ه توسط متخصص کسب و کار را موتوان به ور کلو یک دی ساه تصمیم سیآی ب ون ساختار توصیف کآد این دی ساه
زمانو یماده عمل است که متخصص کسب و کار به جستروی ا العات مناسب بپآدازد اق امات جایگزین مآبوط به این ا العات را ارزیابو
کن و بهتآین تصمیمو که توسط ا العات پشتیاانو مودود را انتخاب کن در نتیره نتایج دادهکاوی را موتوان به صورت مرموعهای از
ا العات بآای متخصص کسب و کار در تصمیمسیآی های ب ون ساختار به کار بآد در استفاده از نتایج دادهکاوی متخصص کسب و کار
بای به سنرش جایگزینهاومفآوضات بپآدازد ][21
متخصص کسب و کار با مشاه ه نتایج فآیین دادهکاوی به توسعه دانش ضمنو از آیق درونوسازی موپآدازد در فآیین دادهکاوی
راهنماهای سام به سام داده کاوی به بهتآین وجه توصیف مو کن که چگونه کار تحلیلو بایستو توسط داده کاوان انرام دود به ور کلو
اوژین سام یک متخصص داده کاوی در پآو ه این است که به درک نگآانوهای صاحب مساژه بپآدازد در زمینه کسب و کار صاحب مساژه
بای متخصص کسب و کار باد داده کاو با استفاده از مفاهیم داده کاوی به تفسیآ ه ف پآو ه موپ آدازد تمامو مآاحل تعآیف مساژه بای
به دول یک "مذاکآه" انرام دود فآیین تعامل بین متخصصین کسب و کار و دادهکاوی د ر واقع یک فآیین به ادتآاکسذاری دانش است
محتوای ایراد د ه در این فآیین تعامل در بآسیآن ه بخشو از دانش سازمان دامل استان ارد زبانو از نظآ دادهکاوی و مفاهیم تعاریف
مشول اسناد دادهکاوی منابع دادهکاوی و اق امات و نتایج است دول 5یک فآیین دو حلقه ای را بآای رد دانش سازمانو ماتنو بآ داده -
کاوی نشان موده
تقا ع این دو سیول به عنوان مآحله به ادتآاکسذاری دانش و بآنامه ریزی دانش دناخته د ه است در چآخه ماتنو بآ دادهکاوی پنج
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مآحله وجود دارد :بآقآاری ارتااط و بآنامهریزی فآضیهسازی یمادهسازی دادهها انتخاب ابزار داده کاوی و ارزیابو نتایج در اینرا تاکی
بآ مآحله فآضیهسازی است ( )Berry and Linoff, 2000به ور کلو داده کاوی بآای یدوار ساختن اژگوهای جاژب در دادهها به منظور
بآرسو یک فآضیه محتمل است فآضیه های مآبوط به اق امات کسب و کار همیشه بآ مانای به ادتآاکسذاری دانش در میان دادهکاوان و
متخصص کسب و کار ایراد مودود ] [22

/

دول ()6چآخه رد دانش سازمانو ماتنو بآ دادهکاوی
در چآخه توسعه دانش متمآکز بآ متخصص کسب و کار چهار مآحله وجود دارد )1 :به ادتآاکسذاری دانش و بآنامهریزی :در این مآحله
متخصص کسب و کار با درک نتایج دادهکاوی قالو به دادهکاوان کمک موکن تا با ایراد مرموعه وظایف واه اف ج ی پایهای بآای توسعه
فآضیههای خاص در فآیین دادهکاوی بع ی ایراد نمای  )2یادسیآی :یموزت بآای به کارسیآی موثآ نتایج دادهکاوی توسط متخصص
کسب و کار حیاتو است در فآیین یادسیآی در مورد این که نتایج داده کاوی به چه صورتو بآای کسب و کار مفی است تصمیم سیآی
مودود متخصص کسب و کار بای معنای ا العات به دست یم ه از فآیین داده کاوی که بآای یک عملوآد سازمان قابل استفاده است را
درک کن  )3درونوسازی :ه ف نهایو داده کاوی این است که از اق امات متخصص کسب و کار حمایت کن ا العات ارا ه د ه توسط فآیین
داده کاوی به تنهایو بآای هآ سونه اق ام قابل توجهو کافو نیست متخصص کسب و کار بایستو دانش ضمنو خود را از آیق درونوسازی
نتایج دادهکاوی به روز رسانو کن  )4تقویت و یا فآاموت سازی :اسآ در نتیره رون داده کاوی یک عمل انرام دود متخصص کسب و کار
بای نتایج عمل را بع از اعمال نتایج داده کاوی مشاه ه کن مشاه ات موجب تقویت یادسیآی و درک نتایج داده کاوی دود فآیین های
فآاموت سازی نیز همچنین ممون است الزم باد فآاموت سازی ا العات نامناسب به دست یم ه از فآاین داده کاوی را منسوخ مو-
کن فآیین توضیح داده د ه در مآاحل فوق در دول  6نشان داده د ه است در این دول ساختار سآدت و به ادتآاکسذاری ا العات به
خوبو نشان داده د ه است
بآای تا یلد ن به یک ابزاری بآای کشف دانش جامع داده کاوی بای با م یآیت دانش یوپارچه سآدد تا از این آیق سطح دانش در سازمان
بهاود یاب بآای سیستم م یآیت دانش نقش داده کاوی در فآیین تا یل دانش ضمنو و صآیح بسیار ضآوری است و بآای افزایش کارایو
این فآیین بایستو دانش سازمانو به ادتآاک سذادته دود و نتایج در فضای عملیاتو ارزیابو دود(دول[23] )7
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دول ( )7چآخه سستآت دانش با استفاده از دادهکاوی

م ت دولوژی اجرا و پیاده سازی داده کاوی با رویکرد مدیریت دانش
مطابق ینچه در بخش های قال سفته د استخآاج دانش با استفاده از داده کاوی یک فآیین چن مآحلهای است که از همواری بین یک
متخصص داده کاوی و یک متخصص کسب و کار انرام مو دود در نتیره اتوا به یک نآمافزار و یا اژگوریتم دادهکاوی بآای استخآاج دانش
فآضو نادرست است و همچنان نقش انسان متخصص در جهتدهو به فآیین دادهکاوی و راستو یزمایو فآضیات و اژگوهای استخآاج د ه
از این فآیین پآ رنگ است در نتیره نیاز است تا فآیین ی عملیاتو و سام به سام بآای اجآا و پیادهسازی دادهکاوی ارا ه
دود مت وژو یCRISP33که م ل ین در دول  8به نمایش در یم ه است یک فآیین بآای اجآای دادهکاوی مشتمل بآدش مآحله است که
دامل دناخت سیستم دناخت دادههای موجود یمادهسازی داده م ل سازی ارزیابو م ل و توسعه م ل موباد در ادامه ضمن تشآیح
این م ل هآ یک از این مآاحل به تفویک مورد بآرسو قآار موسیآد ][24

دول( )8مت وژو ی
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گام شناخت سیستم
در سام نخست ب ایستو درک درستو از صورت مساژه ایراد دود این درک دامل دناسایو اه اف موردنظآ و عوامل کلی ی بآای موفقیت
است در واقع در این سام زمینه ها و عواملو که موجب ایراد ارزت از آیق دادهها مودون دناسایو مو دود پس از ین بای وضعیت
موجود از نقطه نظآ فآصتها و ته ی ها منابع و مح ودیت ها مورد ارزیابو قآار سیآد در مآحله بع اموان سنرو و ریسک مورد ارزیابو
قآار موسیآد و در نهایت با جمعبن ی موارد فوق اه اف فآیین دادهکاوی ت وین مودون

گام شناخت داده
دناخت داده عاارتست از جمعیوری دادههای اوژیه توصیف دادهها بآرسو داده و اعتاارسنرو کیفیت داده همان ور که در بخشهای قال
موآرا اداره د کیفیت داده نقش بسزایو در قابلیت اتوای خآوجو فآیین داده کاوی دارد بنابآاین انتخاب داده با کیفیت باال و دارا بودن
یک درک کلو و قابل اعتماد از این داده از اهمیت باالیو بآخوردار است

گام آماده سازی داده
سام یماده سازی دامل انتخاب داده پیشپآدازت و پاک سازی داده و در نهایت مرتمع کآدن یوپارچهسازی و قاژببن ی داده جهت انرام
دادهکاوی موباد قاژببن ی و یوپارچه سازی فآیین ی سخت و در عین حال بسیار مهم است با توجه به اینوه داده جمعیوری د ه از منابع
مختلف به دست یم ه است و نوع و تآکیب داده در این ساختارها با یو یگآ متفاوت است الزم است تا تمامو این دادهها در یک قاژب کارا و
یوسان اقهبن ی دون

گام مدل سازی
پس از ایراد یک درک درست از صورت مساژه و مرموعه داده و پس از ین انتخاب داده و یماده سازی ین مآحله اصلو که م لسازی است
انرام مو دود در این سام بایستو اژگوریتم مناسب و پارامتآهای م ل سازی انتخاب دود و یک فآیین تست نیز جهت ارزیابو مآحلهای
خآوجو م ل تعآیف سآدد در صورتو که کیفیت خآوجو فآیین م ل سازی مطلوب ناود در ابت ا پارامتآهای م ل سازی را تغییآ مودهیم و
در صورت ع م دستیابو به کیفیت مطلوب اژگوریتم دیگآی را بآای م ل سازی مورد استفاده قآار مودهیم

گام ارزیابی
در این مآحله خآوجو فآیین دادهکاوی اعتاارسنرو مو دود و نتایج ین با دنیای واقعو مورد ارزیابو قآار مو سیآد در صورت تایی صحت
م ل مرموعهای از اق امات عملیاتو با استفاده از خآوجو م ل ت وین مو دود و در مورد ینها تصمیمسیآی مودود

گام توسعه
در نهایت ژیست اق امات قابل انرام به صورت یک آح توسعه ت وین مودود همچن ین یک آح نظارت و نگه اری پس از اتمام پآو ه در
این مآحله ایراد مودود سیستمهای سزارتدهو و مستن سازی در جمعیوری ا العات و بآرسو خآوجو نتایج پآو ه جهت استفاده در
فآیین های داده کاوی بع ی از اهمیت بسزایو بآخوردار است

مدل سازی و متدولوژی حل مسال ه
فناوری ا العات و ارتاا ات به عنوان یک عامل فآاسیآ توسعه در دهه اخیآ رد قابل مالحظهای دادته است این فناوری به دژیل قابلیت
سستآت به تمامو حوزه های فعاژیت های اجتماعو اقتصادی فآهنگو و سیاسو یک فناوری عمومو تلقو مودود این صنعت با دارا بودن
ویشسوهای مهمو نظیآ بهآهسیآی ازفناوریهای پیشآفته کاربآد بسیاردرسایآصنایع دریم زایو باال نآخسآیعاازسشتسآمایه قابلیت
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ادتغالزایو و نیز ع م ایراد یژودسو های زیست محیطیاهمیت بسیاری در میان صنایع دارد
به دژیل تغییآات سستآده و بسیار سآیع درخ مات ارا ه د ه این صنعت نیاز کاربآان به صورت دا م در حال تغییآ است در نتیره دآکت-
های فعال در این حوزه بآای حفظ سهم بازار جلوسیآی از جذب کاربآان به سوی رقاا و سایآ اپآاتورهای تلفن همآاه افزایش میزان
مصآف کاربآان و در نتیره حفظ دریم خود بای به ور م اوم بازار را رص کآده و محصوالت و خ مات را متناسب با نیاز روز بازار
آاحو و ارا ه نماین دآکت های بزرگ تعامالت خود با مشتآیانشان را در فآیین ی تحت عنوان م یآیت روابط با مشتآیان34تحت کنتآل
دارن ه ف این فآیین بآقآاری ارتااط والنو م ت و سودیور با مشتآیان است ][25م یآیت روابط با مشتآیان از چهار بخش است
)1دناسایو مشتآی :35این فآیین دامل دو بخش تحلیل رفتار مشتآیان و بخشبن ی بازار است )2جذب مشتآی : 36پس از دناسایو مشتآیان
و انتخاب بازار ه ف با استفاده از ابزارهای بازاریابو و ارا ه محصوالت و خ مات متناسب با نیاز هآ بخش تالت مودود تا مشتآیان جذب
دون )3حفظ مشتآی :37بازاریابو فآدی

38

بآنامههای وفاداری 39و سنرش سطح رضایت مشتآیان از جمله عناصآ حفظ مشتآی هستن

) 4سستآت ارتااط با مشتآی :این مآحله دامل افزایش تع اد و ارزت تآاکنش هآ مشتآی است عناصآ این فآیین دامل سنرش ارزت
مشتآی در دوره تعام ل با دآکت و تحلیل سا خآی است ][27 26
بخش بن ی بازار که ه ف ین تقسیم بازار به زیآمرموعه های مستقل ماتنو بآ رفتار مشتآیان است و هآ زیآمرموعه به عنوان یک بازار
مستقل دارای ویشسو های منحصآ به فآدی از ژحاظ نیازها و رفتار مشتآیان است ه ف از بخشبن ی بازار دنا سایو نیازهای هآ بخش و
پاسخدهو متناسب به ینهاست بآای بخش بن ی بازار از متغیآهای مختلفو از جمله متغیآهای دموسآافیک جمعیتو جغآافیایو رواندناختو
رفتاری و اژگوی مصآف موتوان بهآه جست ][28-30
چاژش پیش روی دآکت های فعال صنعت تلوام تع اد باال و تنوع بسیار سستآده مشتآیان از نقطه نظآ نیازها و خواستههایشان است
همچنین با ایراد فناوریها و بآنامه های کاربآدی ج ی ساختار بازار پیوسته در حال تغییآ است و در نتیره بازار ه ف بآای این دآکتها
بسیار پویا خواه بود بآرسو و دناخت ساختار بازاری با این سستآدسو تنوع و سآعت باالی تغییآات با روتهای مت وال در سایآ
صنایع و یا استفاده از ترآبه متخصصین بازاریابو اموان پذیآ نخواه بود در نتیره الزم است تا با استفاده از ابزارهای نوین ا العات
مشتآیان مورد بآرسو قآار سآفته و دانش نهفته در ین جهت پشتیاانو از فآیین تصمیمسازی سازمان مورد استفاده قآار موسیآد
بستههای تخفیفو مواژمه و پیامک
یک اپآاتور تلفن همآاه بآای ارا ه بستههای تخفیفو نیاز به مطاژعه بازار و بخش بن ی بازار دارد تا از این آیق با دناسایو بخشهای
مختلف بازار بستههایو متناسب با نیاز هآ سآوه را آاحو و ارا ه نمای ه ف از این تصمیم سوق دادن مشتآیان دا مو (پسپآداخت )40به
خآی بسته تخفیفو و تا یل د ن به مشتآی پیشپآداخت41است همچنین رد میزان مصآف کاربآان پودش دادن بخشهای مختلف بازار
و افزایش میزان وفاداری در بین مشتآیان پآمصآف با ارا ه تخفیفات سوناسون از جمله اه افو است که دآکتها بآای ارا ه بستههای
تخفیفو و قیمتو متنوع دناال موکنن از این رو پآو های بآای آاحو این بستهها با اه اف کلو زیآ ت وین مودود

 -1بخشبن ی بازار بآاساس اژگوی مصآف
-2

آاحو بستههای تخفیفو متنوع متناسب با اژگوی مصآفو هآ بخش

بآرسو ا العات کاربآان داوهای با بیش از چن ده میلیون کاربآ فعال به دول سنتو بسیار زمانبآ و عمالً غیآممون است از سوی دیگآ
ا العات بازار در هآ دوره مصآف به روز رسانو مو دود و الزم است تا دآکت در هآ بازه زمانو یک بار این ا العات را تحلیل مر د
نمای و از وضعیت بازار مطلع د ه و خود را با ین تطایق ده در نتیره بهآه سیآی صآف از ترآبه کاردناسان بازاریابو بآای بخشبن ی
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بازار و آاحو بستهها عمال ناممون است این دآکت ا العات بازار مشتآیان خود را به صورت فایلو مشتمل بآ  173فیل یا متغیآ تعآیف
د ه به ازای هآ کاربآ ذخیآه کآده است که ا العات سوناسون در مورد اژگوی مصآف کاربآ را در اختیار قآار موده وجود پایگاه دادهای
با حرم ا العاتو بسیار باال تحلیل سآان سیستم را به سوی استفاده از پتانسیل تونوژو ی داده کاوی در حل مسا ل کسب و کار سوق داده
است در این راستا مت وژو ی  CRISPکه منطق ین د ر بخش مآور ادبیات مورد بحث قآار سآفت به عنوان روت حل مساژه مورد استفاده
قآار سآفته است سام های عملیاتو این مت ژو ی به تفصیل توضیح داده د ه است
سام نخست -دناخت سیستم :این سام دامل چهار مآحله است )1تعیین اه اف کسب و کار )2تعیین وضعیت موجود )3تعیین اه اف داده -
کاوی ) 4ت وین آح اوژیه مآحله اول از آیق تعامل میان م یآیت کالن دآکت و م یآیت واح بازاریابو و فآوت انرام مودود و خآوجو
ین تحت عنوان بآنامه استآاتشیک ت وین مو دود در مآحله دوم م یآیت واح بازاریابو با رص بازار و وضعیت سهم بازار دآکت و
عملوآد رقاا نیاز به ایراد بستههای متنوع قیمتو را اعالم مو کن در مآحله سوم م یآیت ارد واح بازاریابو با تعامل با تیم متخصص
داده کاوی درخواست انرام پآو ه با ه ف بخشبن ی بازار را اعالم مو کن

در نهایت در مآحله چهارم آح اوژیه پآو ه با تعامل

متخصصین واح بازاریابو و دادهکاوی ت وین مودود
سام دوم –دناخت داده :این سام دامل چهار مآحله است )1جمعیوری دادههای اوژیه )2توصیف دادهها )3بآرسو داده )4اعتاارسنرو کیفیت
داده در این سام تیم دادهکاوی از آیق واح  ITا العات مآبوط به مشتآیان دآکت را دریافت موکن همچنین تعآیف هآ یک از  173فیل و
متغیآ معآفو د ه بآای هآ کاربآ از واح  ITسآفته مو دود و با بآرسو و نمونهبآداری از دادهها دناخت و اعتاارسنرو بآ روی دادهها
انرام مودود
سام سوم -یماده سازی داده :این سام دامل چهار مآحله است )1انتخاب داده )2پاکسازی داده )3یمادهسازی داده )4قاژببن ی داده تیم
متخصص داده کاوی با دریافت ا العات در مورد پایگاه داده و بآرسو های انرام د ه دناخت الزم از مشخصات داده را پی ا کآده است
همچنین با ه فسذاری انرام د ه توسط متخصصین واح بازاریابو درک درستو از اه اف پآو ه دادهکاوی نیز دارد در این سام تیم
متخصص داده کاوی مرموعه مناسب داده بآای انرام م ل سازی را انتخاب کآده و با حذف نویز و خطای موجود یک مرموعه داده قابل اتوا
را ایراد مو کن در مآحله بع از میان تع اد باالی متغیآ تعآیف د ه به ازای هآ کاربآ دو متغیآ میزان مواژمه و تع اد پیامک را به عنوان
متغیآهای م لسازی انتخاب مو کن تا از پیچی سو بیش از ح فآیین م ل سازی بواه در نهایت با قاژببن ی داده یک چارچوب مناسب
بآای م لسازی فآاهم مودود
سام چهارم – م ل سازی :این سام دامل چهار مآحله است )1انتخاب روت م لسازی )2ایراد آح تست م ل )3ساخت م ل )4ارزیابو م ل
در این سام با توجه به اه اف کلو در نظآ سآفته د ه بآای پآو ه از روت  K-Meansکه رودو مناسب بآای بخشبن ی است استفاده مو-
دود با توجه به اینوه تع اد خوده ها بایستو توسط کاربآ انتخاب دود و این پارامتآ عاملو کلی ی در تعیین خآوجو م ل و قابلیت اتوای
ین است تیم دادهکاوی م ل سازی را بآاساس چن ین  Kمختلف انرام مودهن نتایج این م لسازیها توسط تیم داده کاوی و تیم بازاریابو
ارزیابو مو دون و م ژو که هم خطای م لسازی کمتآ ی را داراست و هم از ژحاظ منطقو قابل درک است به عنوان خآوجو انتخاب مودود
در م ل سازی انرام د ه چهار خوده در نظآ سآفته د ه است مشخصات هآ خوده در ج ول زیآ نشان داده د ه است
ج ول ( )1خودهبن ی جهار دستهای
خوشه

تعداد کاربر خوشه

انحراف نرمال

تعداد پیامک (نرمال شده)

انحراف نرمال

%17

2.15

%50

1.74

0.6

%24

4.32

0.4

%64

1.17

(میلیون نفر)

میزان مکالمه (نرمال
شده)

1

3.3

2

2

%67

3

5.1

%86
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4

2.7

2.3

%10

%15

5.1

در این ج ول با توجه به اینوه اموان ارا ه اع اد میزان مصآف به ور دقیق اموانپذیآ ناوده این اع اد به صورت نآمال ارا ه د هان میزان
خطا در این مثال به صورت انحآاف معیار توسط خود نآمافزار در خآوجو ارا ه مو دود در ج ول فوق مق ار انحآاف معیار بآ میزان
مواژمه متوسط و یا تع اد پیامک تقسیم د ه تا انحآاف نآمال هآ خوده محاساه دود نآمافزار خآوجو م ل را به صورت دماتیک در
بخش  viewerبه نمایش در مویورد

دول()9خآوجو خودهبن ی چهار دستهای
همان ور که مالحظه مودود این م ل سازی دامل چهار دسته است یک دسته کم مواژمه و کم پیامک (کم مصآف) یک دسته پآ مواژمه و
پآ پیامک (پآ مصآف) یک دسته مواژمه باال و پیامک پایین (متمایل به مواژمه) و یک دسته مواژمه پایین و پیامک باال (متمایل به پیامک)
هستن
تقسیم بن ی انرام د ه از ژحاظ منطقو قابل فهم است اما با بآرسو ج ول ارا ه د ه در این م ل متوجه مودویم که انحآاف نآمال در چن
خوده بیش از  %50است که این خطا بآای م ل سازی چن ان مطلوب نیست همان ور که قاال اداره د انتخاب تع اد خوده در اژگوریتم-
های خوده بن ی عاملو کلی ی است که کاربآ بایستو خود این پارامتآ کلی ی را تعیین نمای که در خآوجو م لسازی نیز بسیار تعیینکنن ه
است به همین منظور و بآای معقولسازی نتیره م ل سازی با تغییآ تع اد خوده در پارامتآهای م ل سازی فآیین را توآار موکنیم تا به
مآحلهای بآسیم که انحآاف نآمال دستهها در بازه ای قابل قاول قآار سیآد و همچنین خآوجو قابل فهم دود نتایج این م لسازی با پنج و
دش خوده در ج اول و دولهای زیآ به نمایش در یم ه است
ج ول ( )2خودهبن ی پنج دستهای
خوشه

تعداد کاربر خوشه
(میلیون نفر)

انحراف نرمال

تعداد پیامک (نرمال شده)

انحراف نرمال

میزان مکالمه (نرمال
شده)

1

2.7

%7

2.3

%50

1.8

2

1.8

%69

0.56

%22

4.5

3

4

%79

0.25

%67

1.13

4

2.6

%10

2.3

%13

5.1

5

1.9

%26

1.16

%54

1.57
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دول ( )10خآوجو خودهبن ی پنج دستهای

مطابق دول باال در این بخش بن ی یک سآوه ج ی اضافه د ه که میزان مواژمه و پیامک ینها از سآوه کم مصآف ان کو بیشتآ است اما از
سآوه با مصآف متوسط کمتآ موباد ا العات مآبوط به بخشبن ی دش خودهای مطابق ج ول زیآ است
جدو ) (1و

دی

س ی

خوشه

تعداد کاربر خوشه
(میلیون نفر)

انحراف نرمال

تعداد پیامک
(نرمال شده)

انحراف نرمال

میزان مکالمه (نرمال
شده)

1

2.7

%7

2.3

%45

1.8

2

1.2

%62

0.69

%13

5.1

3

3.1

%75

0.25

%60

0.78

4

2.5

%9

2.3

%14

5.1

5

1.7

%70

0.35

%23

2.6

6

1.7

%23

1.2

%50

1.5

دول ( )11بخشبن ی دش خودهای
ساختار این بخشبن ی اژگوی جاژاو را در اختیار ما قآار موده دش خوده ایراد د ه دارای اژگوی مصآفو به دول زیآ هستن

ج ول  -4خودهبن ی دش دستهای
خوده

مصآف مواژمه

مصآف پیامک

کم مصآف

کم

کم
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پآ مصآف

زیاد

زیاد

متوسط متمایل به مواژمه

متوسط

کم

متوسط متمایل به پیامک

کم

متوسط

مواژمه محور

زیاد

کم

پیامک محور

کم

زیاد

همان ور که مالحظه مودود خطا در این م ل سازی با افزایش تع اد خوده به ت ریج کاهش یافته است با تایی تیم دادهکاوی و بازاریابو
م ل دش خودهای به دژیل دارا بودن کمتآین خطا و همچنین بخشبن ی بهتآ و دقیقتآ بازار به عنوان خآوجو فآیین م لسازی مورد تایی
قآار موسیآد
سام پنرم – این سام دامل سه مآحله است )1بآرسو نتایج )2بآرسو مر د فآیین )3تعیین سام بع ی در این سام نتایج فآیین دادهکاوی به
م یآیت واح بازاریابو ارا ه مو دود و همچنین فآیین م لسازی مورد بآرسو مر د قآار مو سیآد در نهایت با تایی این فآیین خآوجو
م ل سازی به عنوان بخشو از دانش سازمان مورد تایی قآار سآفته و بآای اجآا به واح

آاحو محصوالت سازمانو منتقل مودود

همچنین بآای تیم دادهکاوی ه فسذاریهای ج ی ی انرام مودود بآرسو تغییآ رفتار مشتآکین قال و بع از ارا ه بستههای تخفیفو و
درص مشتآکینو که اق ام به خآی بسته کآدهان از جمله مواردی است که به عنوان اه اف یتو واح داده کاوی در نظآ سآفته مودود تا از
این آیق میزان اثآبخشو م ل انتخاب د ه مشخص سآدد
سام دشم –توسعه :این سام دامل چهار مآحله است )1توسعه م ل )2ایراد آح نظارت و نگه اری )3تهیه سزارت نهایو پآو ه )4بازنگآی
مر د پآو ه در سام نهایو با مشخص د ن خآوجو واقعو م ل سازی سزارت نهایو این م ل نودته د ه و در اناار دانشو سازمان به
عنوان بخشو از دانش صآیح موجود در سازمان ذخیآهسازی موسآدد و به سایآ کاردناسان یموزت داده مودود

نتیجه گیری
مطابق نتایج این تحقیق موتوان این سونه جمعبن ی کآد که دادهکاوی دارای روت هایو کارا بآای کشف اژگوهای نوین از میان حرم باالیو از
دادهاست داده کاوی این اموان را دارد تا در دو حاژت کلو توصیفو و پیش بینو بآ روی پایگاه داده مورد استفاده قآار سیآد در نتیره مو-
توان بآاساس نیاز اژگوریتم مناسب را انتخاب کآده و ین را بآ روی دادهها اعمال کآد ب ین تآتیب موتوان دادهکاوی را ابزاری ق رتمن در
کشف اژگوهای ب یع قلم اد کآد در فآیین م یآیت دانش سازمان بایستو در دو حوزه تمآکز دادته باد حوزه اول کشف و ترمیع دانش با
استفاده از منابع دانشو سازمان است بخش دوم دامل یموزت و در اختیار قآار دادن مرموعه دانشو به کاردناسان و دانشکاران
سازمان موباد داده کاوی به عنوان ابزاری ق رتمن در باالتآین سطح کشف دانش در فآیین م یآیت دانش قآار موسیآد اما اژگوهای
کشف د ه به وسیله اژگوریتمهای داده کاوی به تنهایو قابل اتوا نیستن و نموتوان این سونه فآض کآد که تنها با تویه بآ یک نآمافزار موتوان
دانشو نوین کشف کآد در فآیین استخآاج دانش همچنان نقش انسان به عنوان متخصص دانشو در جهتدهو اوژیه به فآیین استخآاج
دانش و ارزیابو خآوجو این فآیین بسیار پآ رنگ است از این رو بایستو فآیین ی بآای استخآاج دانش ت وین دود که بین متخصصین
کسب و کار و داده کاوی تعامل ایراد دود در پشوهش حاضآ م ل دش مآحلهای  CRISPکه از دناخت سیستم تا م لسازی و توسعه را
پودش مو ده در مثاژو واقعو و عملیاتو اجآا د ه و نتایج ین در کسب و کار سازمان مورد استفاده قآار سآفته است
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