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 يروش ها یببا استفاده از ترک یمهب یانرفتار مشتر ینیب یشپ
  يو دسته بند يخوشه بند

  
  ،2، سید ابوالقاسم میرروشندل*1احسان مختاري  

 09123410507دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی فناوري اطالعات، دانشگاه گیالن ،  رشت، *1
ehsan_m63000@yahoo.com 

  mirroshandel@gmail.comاستادیار، دانشکده فنی دانشگاه گیالن،  2
  

  چکیده 
بر  یانمشتر یکو تفک يبخش بند یغات،و تبل یابیبحث بازار در یمهب ياقدام شرکت ها ینامروزه مهمتر 

 ینهمچن ید،نامه ها و محصوالت جد یمهب یارائه و معرف ياقدام برا ینآن ها است. ا یازاساس رفتار و ن
 ین. از ایردگ یدار انجام م دفه یابینامه ها و ارتباطات موثر با مخاطبان به صورت بازار یمهفروش ب یشافزا

را به طور گسترده و  یغاتو تبل یابیکردن مخاطبان خود، بازار یکو تحر ییشناسا يشرکت ها برا ینرو، ا
بر  یانمشتر یکرد،رو ینهرچه بهتر ا یاثر بخش يرسانند. برا یبه انجام م یارتباط يها یطهدفمند در تمام مح

کشف  يبرا یلیتحل یروش يشوند. خوشه بند یم يبند بخشو  یکتفک یو اهداف خاص یارهااساس مع
 یقشود تا شرکت ها بتوانند از طر یامر باعث م یناطالعات آن ها است. ا یقعملکرد و رفتار مخاطبان از طر

 ینا یها بزنند. هدف اصلهدفمند نسبت به آن یغاتو تبل یمعملکرد مخاطبان، دست به اتخاذ تصم ینهم
 يبرا یمهدر انتخاب نوع ب یدجد یانعملکرد و رفتار مشتر ینیب یششناخت و پ يبرا ريپژوهش، ارائه راه کا

در جهت  درخت تصمیم با K-medoidsروش  یبترک یقحفاظت مسکن خود در برابر مخاطرات، از طر
بودن  یادز یلراستا، بدل یناست. درا يا یمهمحصوالت ب یغارائه تبل يبرا یدجد یانخوشه مشتر یینتع

-Kو  K-means يها یکتکن یقآنها، ابتدا از طر یا و پراکندگدر اکثر مجموعه داده ه امشخصه ه

medoids الگوها بعد از مشخص شدن خوشه  ینو با استفاده از هم یدهرس یمفهوم يبه کشف الگوها
و اقدامات  ینیب یشخوشه آنها پ ید،جد یانمشتر ياز سو یشناخت یتفقط با داشتن اطالعات جمع یان،مشتر
 يدسته بند يبا روش ها يخوشه بند يروش ها یبپژوهش، ترک ینا یزمتما یژگی. ویردگ یصورت م الزم

را نشان  یانها، رفتار و عملکرد مشتر یازانجام شده شناخت و کشف ن يها یشدر کشف الگو است. آزما
  .یردگ یصورت م یغاتدهد که بر اساس آن تبل یم

،  K-medoids ، K-means،يخوشه بند : بازاریابی، تبلیغات هدفمند، تفکیک مشتریان،واژگان کلیدي
  .کشف الگو ،درخت تصمیم
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   مقدمه  - 1
ها، سازمان ها را مجبور آن ینرقابت ب یشترهرچه ب یدتشد یجه،ها و در نتتعداد سازمان یشافزا 

از  یکیانجام دهند.  یشتريب يگذار یهخود، سرما یغاتیتبل یاتبهبود عمل يکرده است که برا
  1ارهدف د یابیاند، بازارخود به کار بسته یغاتیتبل یاتبهبود عمل يبراها که سازمان ییهاروش
 یغاتیتبل یتها فعالسازمان یرد،گ یقرار م 2انبوه یابیکه در مقابل بازارهدف دار یابی. در بازاراست

 ي. بخش بندیندنمایها متمرکز ماز آن یخاص يهاگروه ي) بر رویانمشتر یتمام يخود را (به جا
 ینخود را بر اساس ا ازاریابیب يها يدهد که بتوانند استراتژیامکان را م ینها ابه سازمان  3بازار

 يبا برتر ینها است. همچنبخش ینا يابزار بر رو یناز مهمتر یکی یغاتکه تبلد کنن یمها تنظبخش
 يهادهکنند. هدف از خوشه بندي دا ینتضم یکنون یطخود را در مح يها، بقابخش یندر ا یرقابت

خوشه داراي  یکهاي درون تا داده نیمک یمتقس ییهااست که داده ها را به خوشه ینا یانمشتر
بر اساس  یانشباهت باشند. مشتر ینهاي مختلف داراي کمترشباهت و داده هاي خوشه یشترینب

مجزا بخش  يهادر دسته  7یو روان شناخت  6یایی، جغراف 5یک، دموگراف 4يرفتار يهایژگیو
 يبرا یمحاسبات یبه عنوان مدل يد مشتریبر رفتار خر یرگذارتأث یروان شناخت يشوند. فاکتورهایم

امروز استفاده از  یايقرار گرفته اند. لذا در دن یبازار مورد بررس يدر بخش بند ي،مشتر یدقصد خر
ضرورت  یکبلکه  یستن یرقابت یتمز یکتنها  يارتباط با مشتر یریتهمچون مد ییهایستمس

 یاطالعات يبه رکوردها یان،مربوط به مشتر يهاکاو دادهشود. با کند ویسازمان محسوب م يبرا
 یبه صورت خودکار صورت م یتبا اهم یانمشتر یصتشخ یانشود. جریساختار داده م یانمشتر

و در  یانمشتر یهکل یستخاص و با ارزش از ل یانمشتر یصتشخ یوهدر ش ییرکه باعث تغ یردگ
انجام  يمناسب برا یابیمدل بازار یک یزپژوهش ن ینوفادار خواهد شد. در ا یانکشف مشتر یتنها
ارائه  درخت تصمیمبا  K-medoidsروش  یبترک یقاز طر یمهب یانمشتر يهدفمند بر رو یغاتتبل
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 یرمقاله به شکل ز ینسودآور باشد. در ادامه ساختار ا یمهشرکت ب يحال برا ینشود که در ع یم
انجام شده،  ینهزم ینکه در ا یقاتیاز پژوهش مورد مطالعه و تحق يایخچهاست: در بخش بعد، تار

و در  شود یمجموعه داده استفاده شده پرداخته م یفو توص یحبه تشر 1-2و در بخش  یبررس
رح و را مط یشنهاديروش پ 3سپس در بخش  پرداخته FP-Growthبه توصیف روش  2-2قسمت 

در  یان،شوند. در پایم یانب يساز یادهو ابزار پ یطاز روش ارائه شده، مح یابیارز 4 يدر بخش ها
  داشت.  یمروش انجام شده را در بر خواه یريگ یجهها و نتخوشه یلتحل 6و 5 يبخش ها

  تاریخچه پژوهش  - 2
را به چند بخش مختلف بخش  یان، مشتر SOM8و  k-means يهاروش یببا ترک ی،در پژوهش

با دقت  9K-NNها با استفاده از روشبخش یناز ا یکیبه  یدجد یانمشتر یصکرده و با تخص يبند
با استفاده  یگر،د ی. در پژوهشزده است ینتخم یبه درست یانمشتر یددرصد قصد خر 90به  یکنزد
 یصبهبود دقت تخص يبرا یکژنت یتمارائه و از الگور یانمشتر يبخش بند يبرا یروش CBR10از 

از اطالعات  یبیروش، ترک ین. در امربوط به خودش استفاده کرده اند به بخش یدجد يمشتر یک
 يکننده  یفتوص يها یژگیشده، به عنوان و یداريو اطالعات محصول خر يمشتر یکدموگراف

که کمتر  ییهایژگینمونه ها و و یک،ژنت یتماست. با استفاده از الگور شدهنمونه استفاده  یک
 یتمالگور ینکند. بنابرا ینمونه ها حذف م یگاهمجموعه داده هستند، از پا یکل يهایژگیمعرف و
که در خصوص  یدهد. با توجه به اطالعاتیرا انجام م یانمشتر يبندعمل بخش یشتريبا دقت ب

پرخرج،  یاندر سه دسته مشتر یانمشتر ید،آیکردن بدست م ینههز یزانم یثاز ح یانرفتار مشتر
با استفاده از  ید،جد يمشتر یک. هنگام ورود یرندگ یمتوسط قرار م یانکم خرج و مشتر یانمشتر

که  اي ینهاز نظر هز يمشتر ینها، رفتار انمونه يحاو یگاهو پا یههمسا ینتر یکنزد یتمالگور
تواند یم یان،مشتر ینا شناخت اشود. سازمان بیزده م ینخواهد کرد، تخم شرکت یناحتماال در ا

هر  يبرا یاکنند)قرار دهد و  یخرج م یشترکه ب یانیبا ارزش(مشتر یانمشتر يتمرکز خود را بر رو
 ینهصورت گرفته در زم يکارها یشتر. بر خالف بیردرا به کار گ یمتفاوت یابیبازار يدسته، استراتژ
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استفاده  يبخش بند یرهايبه عنوان متغ یانمشتر یککه از اطالعات دموگراف یانمشتر ديبخش بن
هر قلم که به صورت  یمتشده و ق یدارياطالعات مربوط به اقالم خر یکنند، در پژوهشیم

مورد  يبخش بند یرهايدر دسترس است، را به عنوان متغ يهر مشتر يبرا یتراکنش يرکوردها
، K-means يخوشه بند میتو الگور یکژنت یتمالگور یبها با ترک. آنددهن یاستفاده قرار م

 یسودبخش یزانم یلتحل يبرا یتکرده و در نها يخوشه بند ید،را از لحاظ رفتار خر یانمشتر
 یهر خوشه، سازمان م یسودبخش یزانکنند. با داشتن میاستفاده م RFM11 هر خوشه از یانمشتر

را به  یناسبکرده و محصوالت و خدمات، و منابع م ییشناسا رعتهدف را به س یانتواند مشتر
نحوه به  ی،بانک یابیبازار يبرا يمربوط به بانکدار یدهد. در پژوهش یصهدف تخص يهاخوشه
کرده  یبررس یاناز مشتر یمناسب يرا به منظور انتخاب مجموعه يداده کاو يهاروش یريکارگ

 یینخواهد تع یم یانش،داشتن اطالعات مشتر یاربا در اخت بانک یککه  اند کرده ها فرض. آناند
افتتاح سپرده مدت دار با نرخ سود باال در آن  یشنهادها و پکند که در صورت تماس گرفتن با آن

 ینیب یشپ يبانک برا یگر،اقدام به افتتاح حساب خواهند نمود. به عبارت د یانیبانک، چه مشتر
 یربهتر منابع سازمان(نظ یتمدر یقتواند از طریمدل م ینسازد. ایم لیمد یانشتماس با مشتر یجهنت

   را بهبود ببخشد. یغاتیتبل یاتعمل ییو زمان) کارا ی،تلفن يتماس ها ی،منابع انسان

  بر اساس مشخصه هاي ساختاري  مجموعه داده به کار گرفته شدهتشریح   - 2-1
 ینا یابیبازار یروهاينفر از ن 25سامان مربوط به شهر تهران، توسط  یمهمجموعه داده شرکت ب

کردن  یمهدر رابطه با ب یاطالعات يمجموعه داده حاو ینشده است. ا يماه جمع آور 5 یشرکت ط
مجموعه  ین. ا بکار رفته است یعیطب یرو غ یعیدر برابر حوادث طب يو تجار یمسکون يهاواحد

ها  در قسمت مشخصه یسطر(رکورد) که از سه بخش اصل 500ستون(مشخصه) و  30داده شامل 
انجام گرفته  يخوشه بند یکدیگرها با مشخصه ها و ارتباط آن ینبر اساس ا. یافته است یلتشک

  سه بخش شامل: یناست. ا
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در آمد،  یزان(سن، میانمشتر یشناخت یتمربوط به اطالعات جمع يهامشخصه -
مطالعه روزنامه  یزانم ینترنت،استفاده از ا یزاننوع اشتغال، تعداد خانوار، م یالت،تحص
 و...)

مسکن مورد  یمهشده در قبال ب یداريخر نامه هاي یمهبوط به نوع بمر يهامشخصه -
 رعد و برق) ي،زلزله، آتش سوز یل،س یدگی،نظر(سرقت، ترک

 یمهشرکت ب یاختصاص يها یگاهمربوط به اطالعات محل شعبات و جا يهامشخصه -
 )ینزم یرانا یراژه،اتکا، ت ین،عالءالد یس،شهر تهران(گلد یدسامان در کل مراکز خر

   FP-Growthها از طریق روش تعیین پرتکرارترین نوع بیمه نامه  - 2-2
و  12باهم آیی هاي هاي خریداري شده از روشبراي مشخص کردن پرترکرارترین نوع بیمه نامه

اشتفاده شده است. اطالعات حاصل شده بعنوان کشف الگویی در رفتار  FP-Growthتکنیک 
عیت شناختی مشتریان وارد مرحله خوشه بندي می خرید مشتریان است که همراه با اطالعات جم

تکرار شونده است که  يدرخت الگو یدساختار جد یک یهبر پا FP-Growth یتمالگور  شوند.
 ياطالعات فشرده و حساس درباره الگوها یرهذخ يبرا prefix-treeاز  يا یافتهساختار توسعه 

تکرار  ياز الگوها یمجموعه کامل نیافت يبرا يروش موثر یتم،الگور ینتکرار شونده است. ا
تعداد  ینهپرهز یدشود تا از تولیاز روش رشد الگو استفاده م سپس .باشدمیشونده با رشد الگو 

 یزانبر اساس م یانمشتر خوشه ي،از خوشه بند بعد شود. یريجلوگ یدکاند يهامجموعه یادز
نوع  یشترینکه ب یانیکه مشتر یمعن ین. بداندشده يدارند، نام گذار یمهشرکت ب يکه برا یارزش

وفادار  یانبر اساس ارزششان نسبت به مشتر یگرد یانوفادار، و مشتر یاناند مشتر یدهرا خر یمهب
 یانحساس، مشتر یانمشتر ی،فصل یان. مانند مشترشده اند يها نام گذارمشخص شده و خوشه آن

هر خوشه، نام خوشه  ينام برا یینبا تع ینهر خوشه، همچن یت. سپس با مشخص شدن وضعیفضع
اضافه شده و برچسب  یدهدف در مجموعه داده جد بار خود به عنوان ستون مشخصه ینها ا

 یدجد یاننام خوشه مشتر ینیب پیشو  يمدل ساز يمجموعه داده برا ین. سپس امی گردند يگذار
با و تنها  یدجد يصورت که با ورود مشتر ینشود. به ا یم درخت تصمیم یتمالورود وارد الگور
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نام درخت تصمیم  یقاز طر یان،مشتر ياز سو یشناخت یتجمع داشتن اطالعات مربوط به مشخصه
بر اساس  یدجد يها بیمهو نوع  یغاتتبل یتاٌ. نهاخواهد شد ینیب یشپ یدجد يمشتر يخوشه برا

استخراج  یشود. نمودار کل یارائه م یدجد یانهر خوشه به مشتر یتو متناسب با وضع یارهامع
  نشان داده شده است. 1در شکل یشنهاديو مراحل روش پ یژگیو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

پاکسازي مجموعه داده 
 باهم آییخام براي اعمال 

استخراج پرتکرار ترین 
نوع بیمه نامه ها با استفاده 

 FP-Growthاز روش 

ویژگی هاي مربوط به اطالعات جمعیت شناختی 
مربوط به نوع بیمه نامه مشتریان به همراه ویژگی هاي 

 FP-Growth هاي استخراج شده توسط الگوریتم

خوشه بندي مجموعه 
 K-Meansداده با روش 

خوشه بندي مجموعه داده 
 K-Medoidsبا روش 

به عنوان  K-Medoidsانتخاب روش خوشه بندي 
 dbمناسب ترین خوشه بندي با توجه به شاخص 

داده جدید، از نتایج حاصل از خوشه بندي به عمل  تشکیل مجموعه
 آمده و مشخص شدن نام خوشه ها براي ورود به مرحله پیش بینی

ه مدل سازي با الگوریتم مرحل
بر روي  درخت تصمیم

 مجموعه داده بوجود آمده

 نتایج حاصل از پیش بینی
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  نمودار کلی استخراج ویژگی ها و مراحل روش پیشنهادي -1شکل 

  با درخت تصمیم K-medoidsراهکار ترکیبی   - 3
براي یافتن و پی بردن به پرتکرارترین نوع  هاداده يپس از پاکساز یبی،ترک یشنهاديدر راهکار پ

 هايخانه يراکه افراد ب هایینامه یمهنوع ب، باهم آیی یقابتدا از طر هاي خریداري شدهبیمه نامه
در  ی. از سه بخش اصلشده استخود در برابر حوادث و مخاطرات انتخاب کرده اند مشخص 

 يو تجار یمسکون يهاواحد نامه یمهبخش دوم که مربوط به نوع ب يهامجموعه داده، تنها مشخصه
 یتمکرده اند وارد الگور یداريخود خر يخانه ها يها را براآن یاندر برابر حوادث است و مشتر

FP-Growth هایی که کمتر خریداري شده اند و از دید با این کار آن دسته از بیمه نامه شود. یم
 قواعدشوند. ها جدا میمشتریان کمتر حائز اهمیت هستند مشخص شده و از بین مابقی بیمه نامه

انتخاب شده است. که به  یتجربباال و به صورت  ینانو درجه اطم یباناستخراج شده با درجه پشت
  استخراج شده عبارتند از: قواعد% حاصل شده اند. 70 ینان% و درجه اطم60 یباندرجه پشت

Association Rules  
)serghat] -- > [terekidegi] (confidence: 0.787[  

)asa] -- > [serghat] (confidence: 0.819[  
)earth] -- > [serghat] (confidence: 0.853[ 

)terekidegi] -- > [serghat] (confidence: 0.904[ 
  استخراج شده چهار قانون استخراج شده است: قواعد در

 ینانکرده اند، آنگاه با درجه اطم یمهکه خانه خود را در برابر سرقت ب یقانون اول: کسان -
را  یدگیترک یمهکرده اند( نوع ب یمهب یزلوله ن یدگی% خانه خود را در برابر خطر ترک78

  کرده اند).  یداريخر یزن
کرده اند، آنگاه با درجه  یمهب يکه خانه خود را در برابر آتش سوز یقانون دوم: کسان -

 یزسرقت را ن یمهکرده اند( نوع ب یمهب یز% خانه خود را در برابر خطر سرقت ن81 یناناطم
 کرده اند). یداريخر
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 ینانکرده اند، آنگاه با درجه اطم یمهزله بکه خانه خود را در برابر زل یقانون سوم: کسان  -
 یزسرقت را ن یمهکرده اند( نوع ب یمهب یزرا در برابر خطر سرقت ن د% خانه خو85
  کرده اند).  یداريخر

کرده اند، آنگاه با  یمهلوله ب یدگیکه خانه خود را در برابر ترک یقانون چهارم: کسان -
سرقت  یمهکرده اند( نوع ب یمهب یزسرقت ن % خانه خود را در برابر خطر90 یناندرجه اطم

  کرده اند). یداريخر یزرا ن

براي آشکار و تشریح دقیق تر خوشه  شده، یداريخر يهایمهنوع ب ینبا مشخص شدن پرتکرارتر 
 یجبا توجه به نتا هانامه یمهنوع ب يهامشخصهها نسبت به رفتار مشتریان در مرحله خوشه بندي، 

 يوارد مرحله خوشه بند یشناخت یتجمع يهامرحله قبل، همراه با مشخصه درباهم آیی حاصل از 
 K-medoidsو  K-means وریتمبا استفاده از الگ يمرحله، عمل خوشه بند ینشوند. در ا یم

عملکرد و  ینکه بهتر یتمیدقت و صحت خوشه، الگور یارهايشود تا با توجه به مع یانجام م
حاصل از دقت و  یجدهد انتخاب شود. بر اساس نتاینجام ما يدقت را در خوشه بند ینباالتر

بر  ابانتخ ینشود. ا یانتخاب م K-medoidsصورت گرفته، روش  يهايصحت خوشه بند
) استفاده Rijانجام شده است. این معیار از شباهت بین دو خوشه ( 13ینبولد یویساساس شاخص د

) تعریف dijشباهت بین دو خوشه ( ) و عدمsiکند که بر اساس  پراکندگی  یک خوشه ( می
ترین خوشه به آن را محاسبه  شود. این شاخص در واقع میانگین شباهت بین هر خوشه با شبیه می
هاي بهتري تولید شده  توان دریافت که هرچه مقدار این شاخص بیشتر باشد، خوشه . میکند می

دقت و  ینبولد یویساخص دبا توجه به ش K-medoidsبا  K-means یتمالگور یسهاست. با مقا
مجموعه داده  يخوشه بند ي) براK#تعداد خوشه( یینبر تع یها مبن یتمصحت هر کدام از الگور

-K یتمالگور ینبولد یویسو شاخص د یاربا توجه به مع ینمورد نظر مشخص شده است. بنابرا

medoids یتمتر و مناسب تر نسبت به الگور یقدق يبا عملکرد K-meansیتمان الگور، به عنو 
هر چقدر  ینبولد یویسبا توجه به شاخص د یراخوشه انتخاب شده است. ز 4 یینبا تع يخوشه بند

                                                   
13 Davis Bouldin(db) 
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حاصل  يها یبررس یجنتا 1تر است. جدول  یفیتبا ک يخوشه بند اشد،ب یکترنزد 1شاخص به عدد 
  .دهد ینشان م K-means یتمالگور يرا بجا K-medoids یتماز انتخاب الگور

  

از لحاظ تعیین تعداد بهترین  K-meansو  K-medoidsنتایج مقایسه عملکرد الگوریتم  - 1جدول  
  خوشه

K-medoids  

# Generated by 
Log[com.rapidminer.datatable.SimpleDataTable] 

# k db 
2 2.038455301456895 

3 2.0755253687899238 
4 1.9144175531970258 
5 1.9424645897881654 
6 1.9514199199455575 

  

  

K-means  

# Generated by 
Log[com.rapidminer.datatable.SimpleDataTable] 

# k db 
2 2.533608807984115 
3 3.068261052728064 
4 3.140990808692302 
5 3.189741241276476 
6 3.021981090479843 

  

  
-Kدر الگـوریتم  دیـویس بولـدین   نمودار تعیین، بهترین تعداد خوشه را با توجه به شـاخص   2شکل 

medoids .نشان می دهد  
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 K-medoidsدر الگوریتم  dbنمودار شاخص  - 2شکل

به عنوان مناسب ترین روش خوشـه بنـدي بـراي     K-medoidsبا مشخص شدن روش خوشه بندي 
  مجموعه داده مورد نظر، نتایج خوشه بندي به این صورت حاصل شده:

 Cluster Model  
Cluster 0: 147 items 
Cluster 1: 130 items 
Cluster 2: 64 items 
Cluster 3: 73 items 
Total number of items: 414 

 
 یتوضـع  ینداده ها در بهتر ین،بولد یویسمطابق با شاخص د يحالت خوشه بند ینبا توجه به بهتر

بـه عمـل آمـده توسـط کارشناسـان       يهـا  یشوند. سپس بعد از بررسـ  یم يخوشه، خوشه بند 4در 
شود تا معـرف آن خوشـه    یم یینتع یهر خوشه نام يهر خوشه، برا یاتمحتو يبر رو یمهشرکت ب

 یرسال دارند، شـغل شـان مـد    60تا  50 ینب یاکثراً سن 3خوشه شماره  یانمثال: مشتر انباشد. به عنو
است، فوق لیسانس ها آن یلیتومان در ماه است، مدرك تحص یلیونم 3از  یشها باست، درآمد آن

 یمـه ب یـز ن هـا نامـه  یمـه ب یشده، بر تمـام  یدارينامه خر یمهنوع ب ینخانه خود را عالوه بر پرتکرار تر
خوشـه   یـن که با توجه به اطالعات مربوط به هر خوشه، کارشناسان ا یگريد يها یارکرده اند و مع

 یـه با توجه به تجز یزن یگرد يخوشه ها ینکرده اند. همچن ينام گذار ییطال یانرا بنام خوشه مشتر
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 یانحساس و مشـتر  یانوفادار، مشتر یانبنام مشتر یمههر خوشه توسط کارشناسان شرکت ب یلو تحل
نماي کلی اجراي الگوریتم درخت تصـمیم بـر روي مجموعـه     3شکل شده اند. ينام گذار یفضع

  داده و تعیین نام خوشه ها براي مشتریان جدید را نشان می دهد.

  
  نماي کلی اجراي الگوریتم درخت تصمیم -  3شکل 

انجـام   يهر خوشه و مشخص شدن محل قرار گرفتن هر رکـورد در خوشـه بنـد    يپس از نام گذار
هـدف،   یـر متغ یـا مجموعه داده با اضافه شدن ستون نام خوشه به عنوان مشخصه  ینبار هم ینشده، ا

 یتم درخت تصـمیم وارد الگور دیدج یانمشتر يخوشه برا ینیب یشپ يشده و برا يبرچسب گذار
 یـادگیري % مجموعه داده به عنـوان مجموعـه داده آمـوزش جهـت     70با استفاده از  یتاٌشوند. نها یم

بـر   یتم درخت تصـمیم الگور یش،% از مجموعه داده به عنوان مجموعه داده آزما30 مدل و انتخاب
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مجموعـه   يبر رو یتم درخت تصمیمالگور يشود. پس از اجرا یمجموعه داده حاصل شده اجرا م
ـ  ینیب یشپ  87,10با دقت % یدجد یانمشتر يداده، خوشه ها برا ـ   یم  ینمـودار کلـ   ینشـوند. همچن
  ارائه شده است. 4مجموعه داده در شکل  يبر رو یشنهادينحوه اعمال مدل پ

  

 

  

  

  

  

  

  

  نحوه اعمال مدل بر روي مجموعه داده (مرحله یادگیري) -4شکل 

  ارزیابی  - 4
از معیار  دقت در نتیجه مدل سازي درخت تصمیم در راه کار پیشنهادي، براي بررسی شاخص

  یا نرخ دسته بندي استفاده می شود: 14دقت

(+)݊݅ݏ݅ܿ݁ݎܲ =
TP

TP + FP
 

ܴ݈݈݁ܿܽ(+) =
TP

FN + TP
 

                                                   
13 Accuracy   

% مجموعه داده ي تعیین شده 70
 با نام خوشه هاي هدف

% مجموعه داده ي تعیین 30
 شده با نام خوشه هاي هدف

یادگیري مدل با الگوریتم 
 درخت تصمیم

ارزیابی مدل 
 یادگیري شده
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TN رکوردهایی است که دسته واقعی آن ها منفی بوده و الگوریتم دسته : این مقدار بیانگر تعداد
  بندي نیز دسته آن ها را به درستی منفی تشخیص داده است.

FP این مقدار بیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آن ها منفی بوده و الگوریتم دسته :
  بندي، دسته آن ها را به اشتباه مثبت تشخیص داده است.

FNین مقدار بیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آن ها مثبت بوده و الگوریتم دسته : ا
  بندي، دسته آن ها را به اشتباه منفی تشخیص داده است.

TP این مقدار بیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آن ها مثبت بوده و الگوریتم دسته :
  تشخیص داده است. بندي نیز دسته آن ها را به درستی مثبت

نشان می  xرا با  توجه به کل رکوردهاي با برچسب  xدقت دسته بندي دسته  (+)Recallمعیار 
را با  توجه به مواردي نشان می دهد که  xدقت دسته بندي دسته (+)Precision دهد. معیار

قت در میزان د 2جدول . ی توسط دسته بند پیشنهاد شده استبراي رکورد مورد بررس xبرچسب 
  برابر است با: را نشان می دهد که  مدل درخت تصمیم

  درخت تصمیممیزان دقت در مدل  - 2جدول 

Accuracy  

  

Weighted 
mean 
recall  

Weighted 
mean 

precision  

  

  

%87,10  

  

%83,52  

  

%85,70  

مدل 
درخت 
  تصمیم

  

هر رکورد از مجموعه داده  از میزان دقت در پیش بینی خوشه نتایج حاصل 3 همچنین جدول
  آزمایش را نشان می دهد.
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  میزان دقت در پیش بینی هر خوشه -  3جدول
Class 

precision  
True 

cluster 3 
(مشتریان 

  طالیی)

True 
cluster 2 
(مشتریان 
  حساس)

True 
cluster 0 
(مشتریان 
  ضعیف)

True 
cluster 1 
(مشتریان 

  وفادار)

  

پیش بینی   33  1  4  3  %80,49
  1خوشه 

پیش بینی   1  45  1  0  %95,74
  2خوشه 

پیش بینی   1  1  14  1  %82,35
  3خوشه 

پیش بینی   1  0  2  16  %84,21
  4خوشه 

  %80,00  %66,67  %95,74  %91,67  Class 
recall  

  
هاي حاصل شده، تنها با داشتن برخی اطالعات جمعیت شناختی از قبیل با توجه به نتایج و معیار

سن، میزان درآمد، میزان تحصیالت یا میزان استفاده از اینترنت در روز و .. ، با استفاده از مدل 
مورد نظر مطابق با محتواي اطالعاتی درون خوشه براي مشتریان  درخت تصمیم، خوشهسازي 

هاي بازاریابی، همچنین تبلیغات مورد نظر ها و استراتژيساس سیاستجدید پیش بینی شده و بر ا
ها ارائه  هاي جدید  متناسب با وضعیت مشتریان هر خوشه به آنبراي ارائه محصوالت و بیمه نامه

هاي خریداري شده در هر خوشه، همان می شود. همچنین با بررسی پر تکرار ترین نوع بیمه نامه
هاي جدید بدون آگاهی از نیاز و انتخاب مشتري، متناسب با وضعیت خوشه نامه بیمه نامه ها و بیمه

شود. این کار فقط با داشتن اطالعات جمعیت شناختی هاي پیش بینی شده براي مشتریان ارائه می
هاي جدید براي مشتریان و شود. و بهترین راه تبلیغ محصوالت و نوع بیمه نامهمشتریان انجام می
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استفاده کرده  Rapid Miner براي پیاده سازي مدل استفاده شده از نرم افزار ید است.مشتریان جد
  ایم که یک نرم افزار مجتمع و مطلوب براي انجام تکنیک هاي خوشه بندي و دسته بندي است.

 هاي هدفها بر روي مجموعه دادهتحلیل خوشه  - 5
گیرد که در خوشه ها انجام میبر اساس اهداف و معیار هاي مختلف، تحلیل هاي خاصی بر روي 

ها، کارشناسان و متخصصان دست به اتخاذ تصمیم می نهایت با توجه به نتایج و خروجی خوشه
هاي انجام شده بر روي دهند. با توجه به خوشه بنديزنند و برنامه عملیاتی خود را انجام می

را در امر بازاریابی و  توان بر اساس نیاز، تصمیمات مهمیهاي این پژوهش میمجموعه داده
  تبلیغات اتخاذ کرد:

هایی که بر پایه اطالعات جمعیت شناختی حاصل شده بهترین توان طبق خوشه بنديمی -
توان از بستر تبلیغات بیمه را تشخیص و آن راه را براي انجام تبلیغ انجام داد و یا می

پیدا کرد و نوع بیمه  طریق همین خوشه بندي از میزان سطح سواد و درآمد افراد آگاهی
و شرایط آن را جهت گرفتن بیمه طی تبلیغات هدفمندي به افراد پیشنهاد کرد و موارد 

 گوناگونی که به هدف شرکت و یا سازمان مرتبط است.

هایی که بر پایه اطالعات نوع و انتخاب بیمه توسط افراد توان طبق خوشه بنديمی -
انتخاب نوع بیمه دست پیدا کرد و بسته به مختلف انجام شده به کمترین و بیشترین 

شرایط افراد و موقعیتشان نوع بیمه را به مشتریان قدیمی و یا مشتریان جدید که با 
 محصوالت بیمه آشنایی ندارند از طریق تبلیغات طبقه بندي شده اي پیشنهاد کرد.

ر سطح هایی که بر پایه اطالعات شعبات مختلف بیمه که دتوان طبق خوشه بنديمی -
اند به میزان دسترسی و مراجعه افراد به شعبات مختلف پی برد و شهر پراکنده شده

 تبلیغات مختص با نقاط پر رفت وآمد و نقاط خلوت انجام داد.

هاي این ها تنها مواردي از ارائه تبلیغ بر پایه خوشه بندي بود، بر اساس نیازهاي مختلف و تحلیل
شود. همچنین از شود هدف هاي راهبردي خاصی انجام میام میها اتجخاصی که بر روي   خوشه
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تکنیک هاي مختلف داده کاوي می توان در قسمت دسته بندي براي انجام پیش بینی ها گوناگون 
 استفاده کرد که منجر به نتایج جالب توجه و مفیدي در بحث بازاریابی و ارائه تبلیغات می شود.

  نتیجه گیري و راهکارهاي آینده  - 6
ها و فعالیت هاي تبلیغاتی، بخش بندي بازار اهمیت ویژه اي براي به دلیل افزایش رقابت بین سازمان

تمرکز روي گروه خاصی از مشتریان و لذا کاهش هزینه ها پیدا کرده است. روش پیشنهادي 
با روش درخت تصمیم در بازاریابی شرکت بیمه براي پیش بینی  K-medoidsترکیب روش 

شود. نتایج آزمایش انجام شده بر روي داده هاي یک شرکت بیمه نشان ان استفاده میخوشه مشتری
می دهدکه تکنیک پیشنهادي راهکاري جدید با دقت نسبتاً خوب براي پیش بینی عملکرد رفتاري 
مشتریان براي ارائه تصمیمات مختلف است. همچنین با این تکنیک دقت در پیش بینی به مراتب 

 K-medoidsعی است که متغیر هدفی در مجموعه داده نیست. لذا، استفاده از روش باالتر از مواق
تنها براي تشریح برخی مسائل یا درخت تصمیم براي پیش بینی یک عمل به تنهایی دقت باالیی 

با الگوریتم شبکه هاي عصبی و   K-medoidsهاي اختصاصی تري نظیر ترکیب ندارد و تکنیک
توان بسیار مناسب تر از الگوریتم هاي عام منظوره هستند. در آینده می باهم آییهاي یا تکنیک

کارایی این روش پیشنهادي را در کاربردهاي دیگر بازاریابی مورد ازریابی قرار داد. به عالوه، 
هاي موجود، با هدف افزایش کارایی و یا دقت آن نیز می ترکیب روش پیشنهادي با سایر روش

ف ترکیب مختل هايمناسبی براي کار در آینده باشد. می توان شکلتواند موضوع پژوهشی 
مورد استفاده اضافه کرد و شکل پیچیده تري را نیز براي فرضیه ها  قواعد تکنیک را نیز به مجموعه

تعریف کرد. بدین صورت فضاي فرضیات بزرگتري را مورد جستجو قرار داده و لذا احتمال یافتن 
  یابد. یش بینی باالتر افزایش میفرضیه هاي بهتر با دقت پ
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