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Abstract.Today, advances in information technology, knowledge management-based marketing has become an 

undeniable fact. Technologies such as machine learning, data warehousing, data mining and software management, 

store management strategies have been introduced as a new field that can be easily achieved with the help of 

competitive advantage.  Each customer entering the store and buy it, with himself valuable data brings. How to buy and 

how to refer to different units of composition, type and quantity of goods selective examples of this information.  

Despite the money from funds advanced and powerful computers, rapid and accurate data collection is easily possible. 

The collection and classification of data and also data on the market situation, producers could supply chain information 

such as the consumption of various commodities and identify items bestsellers, customer demographic composition, 

similar products and supplements from the perspective of customers, sales and the factors influencing achieved. On the 

other hand there is a powerful information system, can be the product flow management systems, accounting, 

personnel, queues and simulation effectively in the field, and store considerable information regarding the performance 

of different parts of the store to be achieved. In this research using data mining methods and techniques for knowledge 

management, providing a simple and comprehensive framework for the management of large chain stores. 
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 چکیده

یادگیری ماشین، مانند  هاییفناوریرا به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل کرده است.  مبتنی بر مدیریت دانشاطلاعات، بازاریابی  فناوریپیشرفت در زمینه امروزه       

مزیت رقابتی به با کمک آن به سادگی توان که می اندکردهمعرفی را به عنوان حوزه جدیدی  فروشگاهمدیریت استراتژی ، یافزارکاوی و مدیریت نرمداده، داده انبار

های مختلف، آورد. نحوه خرید و چگونگی مراجعه به بخشرا با خود به همراه می ارزشمندیی هاهر مشتری با ورود به فروشگاه و خرید از آن، داده. یافت دست

آوری سریع و های پیشرفته پول و کامپیوترهای قدرتمند، جمع. از سوی دیگر با وجود صندوقاست یی از این اطلاعات هاکالای انتخابی نمونه ترکیب، نوع و مقدار

 مینأزنجیره ت ی مربوط به وضعیت بازار، تولیدکنندگان وهای فوق و همچنین دادههاپذیر است. با گردآوری و دسته بندی دادهبه راحتی امکان هادقیق داده

مکمل از دید مشتریان، میزان  میزان مصرف کالاهای گوناگون و شناسایی اقلام پرفروش، ترکیب جمعیتی مشتریان، کالاهای مشابه وتوان به اطلاعاتی نظیر می

و حسابداری، پرسنلی، صف  ،3مدیریت جریان کالای هااز سوی دیگر با وجود سیستم اطلاعاتی قدرتمند، می توان از سیستم. ثر بر آن دست یافتؤفروش و عوامل م

در این هدف . استفاده کرد و اطلاعات قابل توجهی در زمینه عملکرد اجزا مختلف فروشگاه به دست آورددر این زمینه  یثرمؤو شبیه سازی فروشگاه به نحو 

  است.ای بزرگ زنجیرههای فروشگاهارائه چهارچوبی ساده و جامع پیرامون مدیریت  ،های مدیریت دانشکاوی و تکنیکهای دادهاستفاده از روشپژوهش 
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 مدیریت ارتباط با مشتری، ایزنجیرهی هافروشگاه، ی مدیریتیهااستراتژی، کاویداده کلمات کلیدی:

 

مقدمه

 
ورود هایی مانند ویژگی ،یکدر شهرهای بزرگِ پرازدحام و پر تراف

، عرضه کالا با ایجاد آرامش هنگام خرید ،خریدمراکز آزاد به 

های ثابت و ارائه اطلاعاتِ کالا نظیر وزن، تاریخ تولید و انقضا و قیمت

از قیمت برای مشتریان شاید یک مجموعه  فروش اجناس متعدد در

. همچنین خصوصیات دیگری مانند تنوع جذاب تر باشد نیز تر ارزان

نه روزی، استفاده از کالایی، صرفه جویی در وقت، خدمات شبا

پارکینگ  ،های اعتباریتسهیلات رفاهی در هنگام خرید )نظیر کارت

 & Berry ) و غیره( نیز از دیگر مزایای مطرح در این حوزه هستند

Linoff, 2004)ه داشت که تنوع فوق العاده . البته باید توج

ممکن است نیاز کاذب برای ای، های زنجیرهاجناس در فروشگاه

آن افزایش مصرف و بالارفتن هزینه  مشتریان ایجادکند که نتیجه

، نتایج فوقتحلیل تمامی اطلاعات  با تجزیه و. خانوار است

چه : . ازجمله(Zhao & Cen, 2013) ارزشمندی حاصل می شود

؟ (1331)بصیری,  شودبه چه میزان و در کجا باید چیده  ،کالایی

به  غیره ها وصندوق ،امکانات خدماتی و رفاهی نظیر تعداد کارکنان

های موجودی و سفارشات به چه صورت سیاست؟ چه میزان باشد

اثر ؟ (1331رحیمی زاده,  &)حسنی آشورزاده, جم پور,  باشد

نحوه ؟ ها و... بر فروش چگونه استوقایع اقتصادی، بحرانتبلیغات، 

بررسی با ؟ ها به چه صورت باشدتوزیع کالاها بین زنجیره فروشگاه

می توان امیدوار بود که مشتری کالای دلخواه خود را به  موارد فوق

تر و با قیمت مطلوب خریداری کند و این یعنی راحتی هرچه تمام

تمام مزایای فوق در سایه یک  .فروشگاهرضایت مشتری و موفقیت 

هرچه سیستم مذکور  .سیستم پشتیبانی تصمیم فراهم می شود

گیری بهتر و سریع تر از اطلاعات پیشرفته تر باشد، امکان بهره

بیشترمی شود و توان فروشگاه را در ارائه خدمات بهتر و نیز انجام 

)حسنی آشورزاده, جم  دواکنش سریع نسبت به تغییرات بالاتر می بر

چگونگی بازاریابی و مدیریت اطلاعات  .(1331رحیمی زاده,  &پور, 

های بازرگانی و ها و سازمانمشتریان قدم نهاده است. و شرکت

صنعتی امروزه با گسترش اینترنت وشبکه جهانی وب بطورگسترده 

مشتریان )خریدار و  هایای قابلیت جمع آوری حجم زیادی از داده

. ک کسب وکار در یک پایگاه داده بزرگ را دارا هستند( یفروشنده

اگرچه دانش بطور انحصاری محصول فناوری اطلاعات نیست، ولی 

در ایجاد دانش و فرآیند  عنصر جدایی ناپذیرفناوری اطلاعات 

های اول مشارکت داشته است. امروزه مدیریت مدیریت دانش از سال

رود. زیرا در جمع میشمار ههای فناوری اطلاعات بمسئولیتدانش از 

ها، اطلاعات و دانش نقش کلیدی آوری، تبدیل دانش و انتقال داده

، کشف دانش سازمانی کاویداده دارد. از منظر مدیریت دانش، هدف

 پنهان در اطلاعات خام است. اینگونه نیست که هر بینش حاصل از

بلکه در عوض بسیاری از نتایج به دست سازد، میدانش  کاویداده

های آمده، اطلاعات مدیریت، یا هوش سازمانی است. مثلاً در سازمان

توان از میتجاری، دانش با ارزش مورد مشتری، محصول و بازار را 

ابزار مفیدی برای مدیران  کاویداده به دست آورد. کاویداده طریق

کنند. تلفیقی که اغلب میدانش است که کشف را با تحلیل تلفیق 

غضنفری ,  ;1331) اسماعیلی,  شودمیمنجر به ایجاد دانش 

 .(1333تیمورپور,  &علیزاده, 

 مدیریت فروشگاه زنجیره ای  .1
جنبه  چهارای از مبحث مدیریت فروشگاه زنجیرهدر این پژوهش 

در قالب چارچوب  شودمیگیرد و سپس سعی میمورد تحلیل قرار 

 یابد.هر یک تا حد امکان بهبود  ،خود کاویداده پیشنهادی مبتنی بر

های رشد، ایجاد مزیت رقابتی و ها عبارتند از: استراتژیاین جنبه

 .های اطلاعاتیو گزاره چارچوب مدیریتی

  1های رشداستراتژی .1.1

 ها به آنهای رشد که ممکن است فروشگاهچهار مدل از فرصت

، توسعه و گسترش بازار، نفوذ در بازار :عبارت است از ،دست یابند

 عتنو، رچوب فروشگاهیگسترش چا

 مزیت رقابتی .1.1

کلید بهبود عملکرد مالی در  ،ایجاد یک مزیت رقابتی با دوام و ثابت 

تواند در نتیجه اتخاذ می مزیت رقابتی پایداراست.  ز مدتادر

 عوامل ذیل حاصل شود رویکردهایی مناسب نسبت به هر یک از

(Antonie, Za¨ýane, & Coman, 2001): 

سه تا  نمونه در مورد مشتریانی که برای: وفاداری مشتری (1

ای مراجعه کرده و در ماه برای خرید به فروشگاه زنجیره چهار مرتبه

توان با تعییین جایزه، بن خرید، می. کنندمی تا سقف معینی خرید

ها کشی وفاداری آنقرعه شرکت در ،تخفیف ارتو ک تخفیفات ویژه

 .را افزایش داد

 طبق: سه تا دوازده سالهکودکان  تأثیرتوجه به علاقه و  (2

سه تا دوازده  بر رفتار خرید مشتری، کودکان انجام شده کاویداده

ل توجهی بر تصمیم گیری علاوه بر خرید مستقیم، تاثیر قاب ساله

گذارند به این دلیل برای این گروه سنی باید خانواده برای خرید می

 : ای نیز در نظر گرفته شودها و کالاهای ویژهجاذبه
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 ایموقعیت و مکان فروشگاه زنجیره (3

 ارتباط با تامین کنندگان کالا (4

 پرسنل وکارکنان متعهد و موثر (5

 کارکردهای اجرایی کم هزینه (1

 چار چوب فروشگاه 1.2

ای در مفهوم فعالیت فروشگاهی و در هنگام تدوین استراتژی توسعه

کید أها مورد توجه و تباید از سوی فروشگاه رقبا و عامل مشتری دو

نیز لفه ؤمبتنی بر این دو مای چار چوب فروشگاه زنجیره. دقرارگیر

 :(Arotaritei & Mitra, 2004) از عوامل زیر است ترکیبی

سیاست  -3، )مشتری( خدمات پیشنهادی -2، )مشتری( کالایی -1

های برنامه -5، )رقبا( تبلیغات -4، )رقبا( قیمت گذاری کالا

انگیزشی، با رویکرد فروشگاهی است که به نمایش و طراحی ارائه 

 پردازد.می ایکالاها و موقعیت فروشگاه زنجیره

 های اطلاعاتیگزاره 1.2

که های کنترلی و در فروشگاه مراقبت ،اطلاعاتی ،های خبریگزاره

احمدی مروست,  &)شکری, صادقی,  هاپس از پردازش داده

 و بررسی فاکتورهای فروش فروشگاه مورد توجه قرار (1332

 & Ashokrao Dugane) در جدول ذیل ارائه شده اند گیردمی

Raut, 2014): 

 های شناخته شده در سیستم مدیریت فروشگاهی. گزاره1جدول

 نوع گزاره

در فاکتور با مقدار  عدم مغایرت تعداداجناس ثبت شده

 تحویلی
 کنترلی

عدم مغایرت در نوع جنس تحویلی با شرح کالا و بارکد 

 در فاکتور
 کنترلی

ها در هنگام ها و بستهتعداد اجناس در کارتنکنترل 

 هاتحویل و دقت در رسید کردن آن
 کنترلی

خوردگی، ناخوانا بودن و تغییر اعداد عدم وجود قلم 

 هنگام تحویل بر روی فاکتور
 کنترلی

مراقبت در انتقال صحیح و سالم کالا به داخل انبار 

)احتمال ایجاد ضایعات و شکستگی اجناس توسط 

 کارگران وجود دارد (

 کنترلی

مکانیزه کردن انبار، چیدمان مناسب و طبقه بندی 

و گیری از ضایعات، دسترسی سریع، کالاها در انبار ) جل

شمارش دقیق، کاهش احتمالی کسری و یا جابجایی 

 (غیره اجناس و

 خبری

رسید و تحویل کالاها و پذیرش مسئولیت آن توسط 

 انبار دار
 اطلاعاتی

 اطلاعاتی دور حواله کلی کالاها به سطح فروشعدم ص

 کنترلیو یا  کنترل فاکتور با رسید کالا ) به شکل تصادفی و(

ها کنترل فاکتور در خصوص کالاهایی که کسری آن

 بالاست

درخواست کالاهای مورد نیاز سطح فروش توسط 

ای از انبار های فروشگاه زنجیرهمسئولین و دپارتمان

 حواله آن از انبار به سطح فروشدارد و سپس 

 اطلاعاتی

عدم انتقال کالا از انبار به سطح فروش بدون صدور 

 (جابجایی در فروش، ایجاد نارضایتی مشتری)اله حو
 اطلاعاتی

شناسایی کالاهای حساس و سرقتی و اتخاذ روش 

 مناسب برای عرضه آن
 اطلاعاتی

بارکدهای جلو گیری از فروش کالاهای فاقد موجودی با 

 مشابه و یا اجناس دیگر
 اطلاعاتی

ای در مرحله فروش، احتمال جابجایی کالاهای مشابه

ها و کیفیت متفاوت اظ شکل ظاهری که دارای وزنلح

وجود دارد )دقت صندوقدار و  یا سهواً باشند، عمداًمی

 (کنترل در خروجی

 خبری

تغییرات قیمتی باید پس از اعمال توسط واحد خرید، 

 ها اجرا شودطور مستقیم از طریق شبکه در فروشگاه به
 خبری

ای در فروشگاه زنجیره کالاهای خوراکی که توسط افراد

شود باید به مهر در خروجی ممهور گردد) مصرف می

 (اینظارت مصرف آن توسط بازرسی فروشگاه زنجیره

 خبری

دستور صدور حواله و یا فیش کالاهای غیر خوراکی 

ای باید توسط مدیریت مصرفی داخل فروشگاه زنجیره

سند ای در همان لحظه صادر شده و فروشگاه زنجیره

 مالی آن تنظیم گردد

 اطلاعاتی

های جلوگیری از فروش و جابجایی اجناس با قیمت

 مشابه
 خبری

صندوقداران، به طور ای و مسئولین فروشگاه زنجیره

روزانه، کالاهای فاقد بارکد، جابجایی در فروش، 

سیستم و تغییرات قیمتی ها، عدم موجودی در مغایرت

 درا به طرز مرتب کنترل نمایند

 کنترلی

 کنترلی ترازوها از لحاظ دقت عمل به طور مستمر کنترل شود

کالاهای ضایعاتی و مرجوعی و معدومی به صورت 

ها شده و اقدامات اجرایی بر روی آن مستمر کنترل

 صورت پذیرد

 کنترلی

و هدایا ایجاد  تبلیغاتیفایل مشخصی برای کالاهای 

شود و کالاها در این فایل رسید شده و در مواقع 

مصرف فروشگاه  ،ضروری مانند جبران کسری

 مورد استفاده قرارگیردغیره تشویق و ،ایزنجیره

 خبری

ای هر ده روز یکبار کالاهایی مسئولین فروشگاه زنجیره

عدد را از لحاظ موجودی، ده با موجودی کمتر از 
 کنترلی
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ر فروش، موجودی عینی در سیستم، ضایعات، مغایرت د

 مرجوعی و سرقتی و کنترل نمایند

 

 کاویداده  .1

درحقیقت فرآیند جستجو و تحلیل مجموعه عظیمی از  کاویداده 

ناشناخته جالب توجه، غیرمنتظره و ها به منظور کشف الگوهای داده

با ارزش و اطلاعات جدید و مفید قابل درک از حجم عظیمی از 

ها است و شامل انتخاب، کاوش و مدلسازی مقادیر زیادی از داده

های محاسباتی شبیه به هم کاوی از روششود. دادهها میداده

های های آماری، درخت تصمیم گیری، شبکهزیادی چون تحلیل

های استقرا و اصلاح و نیز تصویری کردن استفاده صبی، قاعدهع

. با توجه به این موضوع که (Barai & Reich, 2002) کندمی

خصوصا ابزار اکتشافی چون  کاویداده ابزارهای مورد استفاده در

شبکه عصبی و تصویر سازی داده تاثیر بسزایی در پیشرفت علوم 

در چند سال اخیربه عنوان ابزاری  کاویداده کامپیوتر داشته است،

 برای کشف دانش بسیارجذاب و کاربردی مدنظر قرار گرفته است

 کاویداده ، وظایف(1331طاهرپرور,  &)صنیعی آباده, محمودی, 

شود و میهای بزرگ استفاده برای استخراج الگوها از مجموعه داده

 ,Borgelt ) توان به صورت کلی به صورت زیر بیان کردمی

2009): 

های یک داده جدید دسته بندی: در این بخش ویژگی (1

از پیش تعیین شده تخصیص های ها یا طبقهبه کلاس و شدهبررسی 

های شبکه عصبی و درخت . برای دسته بندی از تکنیکیابدمی

 شود.میتصمیم استفاده 

تخمین و برآورد: در این بخش تخمین و برآورد  (2

ها آزمایش شده و مقادیری به های یک مجموعه از دادهمشخصه

شود. در این مرحله معمولا از میهای ناشناخته نسبت داده مشخصه

 شود.میهای عصبی استفاده شبکه

پیش بینی: پیش بینی رفتار آینده برای بررسی صحت  (3

 دسته بندی

های )قوانین وابستگی(: ویژگی گروه بندی شباهت (4

ها با دهند، یا ارتباط مشخصهمیهمزمانی که در وقوع یک پدیده رخ 

شود به مییکدیگر در یک محیط داده شده، در این قسمت مشخص 

 هاست.یین احتمال وقوع یا عدم وقوع همزمان ویزگیعبارتی تع

غیر هدایت  کاویداده خوشه بندی: معمولترین شکل (5

کند، میهای منظمی را با اطلاعات مشابه پیدا شده است که گروه

های از پیش تعیین شده داشته بدون اینکه مثل دسته بندی کلاس

باشد؛ یعنی هیچ دستور کاری در این زمینه ندارد که بگوید چه 

های متغیرهایی باید مهمتر محسوب شوند. در این قسمت از تکنیک

 شود.میماری، شبکه عصبی و منطق فازی استفاده آکشف الگوی 

نمایه سازی: توصیف آن چیزی که در یک پایگاه داده  (1

 یان است.پیچیده در جر

 ادبیات پیشینه مروری بر .2
قبل از وارد شدن به بحث مرور مطالعات انجام شده در این زمینه 

ه و شد انجام تحقیقات فراوانی ذیل، "انتشار سال –تعداد "نمودار 

در  کاویداده هایتکنیکدر زمینه ی استفاده از  مقالات منتشر شده

های بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت استراتژیتوسعه 

تا  2113های اخیر )از در سالفروشگاهی و پشتیبانی تصمیم خرید 

و  Elsevier ،Springerهای معتبر )( در پایگاه داده2115ژوئن 

IEEE کند.می( را مرور 

 

 
مقالات منتشر شده )سال  "انتشار سال –تعداد  ". نمودار 1 شکل

 (2115تا  2113چب به راست از انتشار از 

 

مدیریت تاکنون مطالعات فراوانی در ارتباط با مدل سازی مسایل 

صورت گرفته و  کاویداده هایتکنیکبا استفاده از و مشتری بازار 

های مختلف آن مطالعه و بررسی گردیده است. در این بخش با جنبه

در نظر گرفتن دو عامل نوآوری در تحقیق و سال انتشار، تحقیقاتی 

که در یک دوره زمانی خاص به عنوان مرجع بسیاری از مطالعات در 

 براساس .(Borgelt, 2009 ) شودمینظر گرفته شده اند، مرور 

فروشگاه در حوزه  مدیرت، (2111شث ) و ( و پارواتیار2111ویفت )

 است: شده تشکیل چهار بعد از بازارهای رقابتی

مشتری و  ( حفظ3مشتری،  ( جذب2مشتری،  شناسایی (1

 ارتباط حوزه در معمول بطور که مدلی نوع هفتمشتری.  ( توسعه4

)نصیری,  انجمنیقوانین  شامل است اشاره شده هاآن به مشتری با

 بندی، خوشه بندی، دسته ،(1331مزین,  &اسمعیلی, مینایی, 

احمدی مروست,  &)شکری, صادقی,  رگرسیون بینی، پیش

 مدیریت درحوزه باشد.می سازی و مصور توالی کشف ،(1332

 &)اشکاوندراد  آماری هایروش بیشترانجمنی  قواعد ،فروشگاه

 شامل ( را2114اپریوری )آگراول،  هایالگوریتم و (1333ابریشمی, 

 در مقاله 13، 2114تا  2115سال  از حوزه این در .شودمی

(. 2113همکاران  و نگیمنتشر شده است ) معتبر هایژورنال

 برایرا  بندی آدابوست روش خوشه( 2115و همکاران ) ساواسر

جمله  از .اند داده گسترشهای زنجیره ای فروشگاه مدیریت

بازاریابی و مدیریت  حوزه در اخیر هایسال در که هاییتوسعه
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 به توانمی است وجود آمده به کشف توالی بحث در فروش

 همکاران، و لیو، 2111 همکاران، و هن) بهبود هایالگوریتم

 کواک ؛2111 یاموتو، و اشیبوچی) فازی قوانینکشف توالی ،(2112

 کلمنتینی،) سطحی چند عمومی و قوانین ،(1333، همکاران و

 و سریکنت ؛ 2112 پارک،( کمی قوانین ،1333 فو، و هن ؛2111

 همکاران، و کلمنتینی،2113 مرسمن، و ویجسن ؛ 2113 اگراول،

 مند،علاق قوانین هایالگوریتم نیز و( 2113 هن، و کپرسکی ؛2113

 ،(1333جعفری,  &)حیاتی, صادقی مجرد,  تراکنشی درون قوانین

 ) اشاره کرد ترکیبی سازی بهینه هایمدل و موقت انجمنی قوانین

Hassanzadeh & Razavi Ebrahimi, 2012). کاویداده 

 حفظ حوزه در بیشتر مشتری با ارتباط حوزه درنیز  مصور سازی

 بازار سبد تحلیل ،)مشتری توسعه حوزه و به یک یک بازار) مشتری

  (.2111 همکاران و نگی) است داشته کاربرد فروش افزایش و

 ی زنجیره ایهادر مدیریت فروشگاه کاویداده  .2
 که دراینای، های زنجیرهدر فروشگاه کاویداده های بارزیکی از نمونه

شود ارتباط محصولات مختلف هنگام خرید مشتریان آن سعی می

ای مشتاقند بدانند که چه های زنجیرهمشخص گردد. فروشگاه

 روند. برای مثال طی یک عملیاتمی محصولاتی با یکدیگر به فروش

ای که بر روی حجم گسترده در یک فروشگاه زنجیره کاویداده

مشخص گردید که  های فروش صورت گرفت،عظیمی از داده

روند معمولا به فروشگاه می غذای کودککه برای خرید  شتریانیم

کنند. همچنین مشخص گردید مشتریانی نیز خریداری میتنقلات 

های نرم کننده و کرم کنند، غالباًمی خریداری مواد شویندهکه 

 را کاویداده مونه مشابه عملیاتن کنند.خریداری مینیز  پوستی

 محصولات چرمیتوان در یک شرکت بزرگ تولید و عرضه می

کرد که می مشخص کاویداده مشاهده نمود، به شکلی که نتایج

کنند، در همان روز یا روزهای می خریداری کفش چرمیافرادی که 

 این نوع استفاده از و کنندمی نیز خریداری کیف چرمیآینده 

رگزاری هوشمندانه ها را در بتواند فروشگاهمیکاوی داده

کند. فروش و نحوه ارائه اجناس به مشتریان یاری  هایجشنواره

توان در یک می در زمینه فروش را کاویداده نمونه دیگر استفاده از

مشاهده نمود ای های رایانهاسباب بازی و بازیشرکت بزرگ عرضه 

استقلال ایشان از ، روابط مشتریان و کاویداده که در آن عملیات

بازی و های مختلف مشتریان بر اساس سبک و نیز گروه محصولات

مشخص گردید. بنابراین آن  (نوع اسباب بازی)فکری، تخیلی، خشن

توانست مشتریان بالقوه می شرکت به صورت کاملا هوشمندانه

را بر اساس علاقه مشتریان  ایهای رایانهاسباب بازی و بازی

 .(1324)اصغر زاده,  شناسایی کند

بعد قابل  پنجدر مدیریت فروشگاه از کاربردهای داده کاوی  اساساً

  بررسی است:

 ی توصیه گر(ها)سیستم تعیین الگوهای خرید مشتریان ،

ها و تحلیل انبار داده، های حسابرسیسیستم، هامدیریت خواسته

 ابزارها، هاتراکنش

 های توصیه گرسیستم .2.1
مسئله مشتری مداری و توجه به نیازهای مشتریان از اهمیت امروزه 

 ترین ویژه ای درصنعت بازاریابی برخوردار است، چنانکه تلاش موفق

دیران، توجه به نیازهای مشتریان است. در این میان برخی از م

از اهمیت بیشتری شوند ده میمشتریان که مشتریان بالقوه نامی

عمدتاً با دو دیدگاه به سراغ یک فروشگاه برخوردارند. این مشتریان 

 .(1324)اصغر زاده,  خواهند رفت

که مورد اول با توجه  .نیاز مشتری -توصیه سایر مشتریان ب -الف

ها داشته اند برای جستجو و در نهایت به توصیه ای که دیگران به آن

پارامتر توجه به کنند. در این میخرید یک محصول مراجعه 

مشتریان قبلی و خصوصاً توجه به مشتریان دائم از اهمیت بالایی 

نیازمندی مشتری از جمله عواملی است که طی آن . برخوردار است

یک مشتری بر اساس تعاملی که فروشنده با مشتریان در نتیجه 

شود که در این وضعیت تبلیغات میمعرفی محصول دارد ایجاد 

، کاویداده هایشود. بر اساس تکنیکمیتلقی بهترین پارامتر 

های رخ داده شده برای مشتریانی که خرید خود را قبلا تراکنش

گیرد به طوری که این فناوری میتکمیل کرده اند مورد توجه قرار 

با تحلیل اقلام خریداری شده توسط مشتریان و خصوصاً مشتریان 

 مشتریان بالقوه دارد.ویژه سعی در ارائه یک پیشنهاد مطلوب برای 

به این ترتیب هر مشتری  نشان داده شده است. 2این روند در شکل 

جدید از یک یا چند راهنمای دائم و همراه برخوردار خواهند بود که 

توانند پیشنهادهای کارآمدی را برای سایر میبا انتخاب هر محصول 

خرید  محصولات ارائه نمایند. بطور مثال بر اساس تحلیل اطلاعات

تاپ خریده اند، مشتریان یک فروشگاه، اغلب مشتریانی که یک لب

یک عدد حافظه قابل حمل نیز خریداری نموده اند لذا پیشنهاد آن 

تواند از میبرای هر مشتری جدیدی که قصد خرید لب تاپ دارد، 

جذابیت خاصی برخوردار باشد. روش ارائه شده از کارآیی مطلوب 

برخوردار بوده و بررسی نتایج شبیه سازی شده، توسط پژوهشگران 

دهد اغلب محصولات پیشنهادی به مشتریان بالقوه مورد مینشان 

از محصولات پیشنهادی منجر به درصد  32٫2علاقه وی بوده است و 

 خرید شده است.
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: فرآیند کشف محصول پیشنهادی به مشتری جدید بر 2 کلش

 اساس خرید مشتریان قبلی

 

  هامدیریت خواسته .2.1

ی مشتریان را در هابرای ساختن یک سیستم که بدرستی خواسته 

د اول مساله را برای حل شدن توسط سیستم یبرگیرد، تیم پروژه با

 ،تامین کنندگان ،مشتریانان )تعریف کند سپس تیم باید ذینفع

را با توجه به نیازهای کاربر و نیازهای  (مباشران و شرکای اقتصادی

کاری که استخراج شده اند، توصیف شده اند و الویت بندی شده اند 

سطح بالا، یک  معین کند. از این مجموعه از انتظارات با نیازهای

مجموعه از خصوصیات سیستم یا محصول باید مورد توافق واقع 

به صورت ورودی برای  نرم افزاری سپس یهاخواسته .شود

به همان خوبی که  .شوندمی مشخصات طراحی سیستم استفاده

ی آزمایش مورد نیاز هستند برای پیاده سازی هاها و روالبرای طرح

نرم  یهاشوند. همچنین خواستهمی و بررسی صحت نیز استفاده

جهت تعلیم کاربر افزاری باید طراحی و برنامه ریزی مستندات 

 ,Laaksonen, Koskela, Laakso) ابتدایی را نیز مهیا کنند

& Oja, 2000).  برای سهولت بخشیدن به مسائل بهره وری بیشتر

، تیم پروژه باید موارد زیر را در نظر هامربوط به مدیریت خواسته

 ها را رعایت کنند:داشته باشند و آن

یک مجموعه لغات عمومی برای پروژه توافق داشته روی  (1

 باشند.

استراتژی توسعه یک سیستم در قالب چشم اندازی از  (2

 های آنسیستم به همراه ویژگی

مشتریان، تامین کنندگان، ) اناستخراج نیازهای ذینفع (3

وظیفه  :در حداقل پنج فضای مهم زیر( مباشران و شرکای اقتصادی

 کارایی و قابلیت حمایت  ،قابلیت اطمینانمندی، قابلیت استفاده، 

 ی مورد استفادههاتعیین انواع خواسته (4

 هاهایی برای هر نوع از خواستهانتخاب صفات و ارزش (5

 در آنها تشریح شده اند هاهایی که خواستهانتخاب قالب (1

توانند تهیه کنندگان یا در می معین کردن اعضای تیم که (2

را بتوانند  هاشتر نوع از خواستهواقع کسانی هستند که یک یا بی

 مشاهده کنند

 تصمیم گیری اینکه چه مکانیزم ردیابی مورد نیاز است. (3

بررسی و انجام  ،بنا نهادن یک رویه برای ارضاء هدف (3

 هاتغییرات برای خواسته

 هاتوسعه یک مکانیزم برای حفظ ردیابی سابقه خواسته (11

اعضاء یشرفت برای پهای حالت و وضعیت ایجاد گزارش (11

 تیم و مدیریت

مستقل از صنعت و نوع  هاهای ضروری مدیریت خواستهاین فعالیت 

هستند.  هاکسب و کار، متدولوژی توسعه یا ابزارهای حامی خواسته

 هاها قابل انعطاف هستند، چنانچه مدیریت خواستههمچنین آن

ی کاربردی خیلی سریع و هاهای توسعه برنامهکارائی را در محیط

 سازد.می قابل اندازه گیری

 ی حسابرسیهاسیستم .2.2
اند. ها داشتههای حسابداری همیشه نقش مهمی در سازمانسیستم 

امروزه اطلاعات حسابداری با کامپیوتر پردازش شوند و سوابق 

شود. اجزای یک های مغناطیسی ذخیره میمربوطه روی رسانه

 سیستم حسابداری عبارتند از:

های حساب دارایی، حساب سفارشات،دریافتنی هایحساب، دفتر کل

  حساب حقوق و دستمزد، حساب خرید، ثابت و استهلاکات

 

 ی دریافتنیهاسیستم حساب .2.2.1
-های دریافتنی از فروش کالا و یا خدمات به طور نسیه میحساب

دهد. ها را از بدهکاران شرکت، نشان میباشند و میزان طلب شرکت

شود. از مشتریان ثبت و پیگیری می ها، حساباز طریق این حساب

های دریافتنی برای تهیه صورت حساب مشتری، سیستم حساب

های پستی تهیه انواع گزارشات، ارسال نامه برای بدهکاران و برچسب

شود. انواع گزارشات مدیریتی نیز بر اساس کدهای استفاده می

 شود.مختلف تهیه می

 ی پرداختنیهاسیستم حساب .2.2.1
هایی که بیشتر متداول هستند در بخش بدهیبه طور کلی 

 ,Gnanaraj) شوندهای پرداختنی نگهداری میحساب

Kumar,Dr.K.Ramesh, & Monica, 2014) در این .

توان اطلاعات مربوط به خریدهای انجام شده از ها میحساب

صدور فاکتور فاکتورها را برای  فروشندگان مختلف را وارد نمود،

جدید تغییر داد و اصلاح کرد.صورتحساب فروشندگان را با دفتر کل 

ریزی نموده و بر تحقیقات و ها برنامهتطبیق نموده، برای پرداخت

 نظارت کرد. هاموعد پرداخت صورتحساب

 سیستم سفارشات .2.2.2
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توان سفارشات مشتریان را پیگیری نموده و آنرا به با این برنامه می

احی کرد تا در زمان دریافت سفارشات، موجودی را به ای طرگونه

های طور بهنگام نشان داده، در ضمن به منظور بهینه سازی روش

بینی بندی، نقطه تجدید سفارش کالا و پیشآوری و بستهجمع

 نیازها، محاسبات لازم را انجام دهد.

 سیستم انبار )موجودی کالا( .2.2.2

ت موجودی کالا در مقابل گذاری و حساسیبه لحاظ میزان سرمایه 

اختلاس و سوء استفاده و نیز گزارشات نادرست، سیستم کنترل انبار 

تواند داشته می فروشگاهییکی از مهمترین امتیازاتی است که هر 

توان ریز اقلام صادره و اقلامی را که از یک باشد. در این سیستم می

 ,Chen) دشود، دقیقاً بررسی کرانبار به انبار دیگر منتقل می

Wang, & Krovetz3, 2003)های . در این سیستم از روش

یابی مانند میانگین موزون، اولین صادره از اولین وارده مختلف هزینه

(FIFO)  و یا اولین صادره از آخرین وارده(LIFO)  .استفاده کرد

 شود.استفاده می ABCدر تجزیه و تحلیل اقلام از روش 

 ی مالیهاسیستم .2.2.4
های ثابت مهمترین قسمت دارایی را در ترازنامه معمولاً دارایی 

ای از صورت سود و دهند و استهلاک نیز بخش عمدهتشکیل می

اما به دلیل حجم پائین فعالیت و ماهیت بلندمدت این  است،زیان 

های ثابت به اندازه ها به داراییها، در حسابداری شرکتدارایی

-های دریافتی، موجودی نقدی یا موجودی کالا بها داده نمیحساب

های محاسبه استهلاک عبارتند از روش خط مستقیم، شود. روش

 با کمک این سیستم روش نزولی و روش میزان تولید و ساعت کار.

تواند سوابق کاملی از خرید تهیه نموده و از می فروشگاه خرید

خریداری شده اطمینان حاصل  کیفیت، صحت و سرعت تحویل اقلام

-نماید. در سیستم خرید، سفارشات خرید کالا و تغییر آن و اعلامیه

شود. تعداد اقلام دریافتی و شرایط های ابطال سفارشات مستند می

شامل  که سیستم حقوق و دستمزد نماید.مربوطه را گزارش می

 محاسبات حقوق، نگهداری سوابق، پرداخت حقوق و تهیه گزارشات

تواند بر حسب نیاز، سوابق کارکنان ساعتی، و می استمختلف 

 های مربوطه را به طور همزمان پردازش نمایدو پرداخت قراردادی

(Kumar & Haider, 2014). 

  ایی فروشگاه زنجیرههاپایگاه داده .2.2
پایگاه ایجاد قبل از هر اقدامی لازم است نیاز سنجی صورت گیرد. 

ی فروشگاه های فروشگاهی توسعه و عملیاتی کردن برنامههاداده

ها را به دنبال دارد ایجاد سیستم و بهینه سازی آن ایزنجیره

ها از طریق جمع اطلاعات مشتریان تجزیه و تحلیل الگوی خرید آن

ی مشتریان و هاآوری اطلاعات خرید و بررسی نیازها و خواسته

ها در جهت های اطلاعاتی به فروشگاهپایگاهارزیابی مستمر این 

ی مشتریان ورفع های خود مطابق با خواستههابرنامه ریزی فعالیت

. نمایدمی ایوفاداری مشتریان کمک قابل ملاحظه ها و نهایتاًنیاز آن

تعریف ذخیره  عامل اصلی کارکرد بانک اطلاعات است که وظیفه

 ,Twardy ) ها را بعهده داردسازی و بازیابی دادهکردن، بهنگام

Nicholson, Korb, & McNeil, 2004).  زبان در این راستا

ها را برای سیستم ابزاری است که توصیف داده به عنوان تعریف داده

استفاده از  هاو زبان کار با داده سازدمدیریت پایگاه داده میسر می

نویسی را برای جستجو در بانک استاندارد برنامهی هافرامین زبان

 .(1331)محمودی,  دارداطلاعاتی و یافتن رکورد مورد نظر بیان می

ای منطقی از اطلاعاتی است که از داده در واقع مجموعه پایگاه

آوری شده تا در جهت ایجاد ی داده عملیاتی مختلف جمعهاپایگاه

ی سازمانی و هاکسب و کار و به منظور پشتیبانی از تحلیل دانش

 .(1331ایسوند,  &)جعفری نعیمی  ها بکار گرفته شودگیریتصمیم

که هر یک از این  استهای ستونی و ردیفی داده دارای لایهپایگاه 

داده  اهپایگها معرف اطلاعات بر مبنای ابعاد مختلف هستند. لایه

کنند. تعامل محور نیستند یعنی از پردازش تعاملات پشتیبانی نمی

های اند و از پردازشها برای پشتیبانی از تصمیمات بوجود آمدهآن

 کنند.تحلیلی بر خط پشتیبانی می

 کاویابزارهای داده  .2.4

دهی: از این ابزارها برای تولید ابزار پرسش و گزارش -1

ها بیشتر شبیه شوند. این ابزارمی ها و گزارشات استفادهپرسش

QBE ،SQL .است 

عوامل هوشمند: از ابزارهای مختلف هوش مصنوعی برای  -2

گیری مبانی اکتشاف اطلاعات در ایجاد هوش کسب و کار در شکل

OLAP کنند.استفاده می 

(: این ابزارها MDA) ابزارهای تحلیل چند بعدی -3

ین امکان را فراهم باشند که امی Slice- and-Diceهای تکنیک

های مختلف مشاهده آورد که اطلاعات چند بعدی را از جنبهمی

 شود.

های دهند که مدلابزارهای آماری: این امکان را می -4

ریاضی مختلف را در اطلاعات ذخیره شده در انبار برای رسیدن به 

 .(1331)جانمحمدی,  کار گیرندهاطلاعات جدید ب

 نتیجه گیری .4
 ذخیره یهاداده عظیم حجم و اطلاعاتی هایبانک گسترش با امروزه

 ذخیره یهاداده این که است ابزاری به نیاز ها،سیستم این در شده

 سودمند و مفید اطلاعات سری یک به تبدیل و کند پردازش را شده

 در حیاتی و مهم تصمیمات اطلاعات، این به توجه با بتوان که کند

 داده بنابراین. یابند دست بیشتری سود به تا کرد اتخاذ هاسازمان

 با و خودکار نیمه صورت به که دارد اختیار در ابزار سری یک کاوی

 مفید الگوهای اصطلاح در و سودمند اطلاعات کاربران دخالت حداقل

 مهم یکاربردها از .کند می کشفها داده انبوه حجم میان از را

 .کرد اشارهغیره  و ،هابانک بیمه، ،یفروش خرده به توانمی کاویداده

 در که ستهاداده در نهفته دانش کشف کاویداده در یاصل هدف
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 این به یافتن دست یبرا که دارند وجود یاطلاعات عظیم یهابانک

 پایگاه کهها داده از یکپارچه محیط یک ابتدا در یبایست عظیم دانش

 نظر مورد یهاداده سپس شود فراهم شودمی نامیده کاویداده

 مرحله در و گیرد صورت هاآن یرو یتبدیلات آنگاه شود جستجو

 مورد یابزارها با شودیم نامیده کاویداده که دانش اکتشاف چهارم

 در نهایت در و گردد کشف موردنظر یالگوها کاویداده در استفاده

 کاربر به فهم قابل کاملا صورت به نتیجه دانش کشف آخر مرحله

های برای ساختن یک سیستم که بدرستی خواسته .گردد ارائه

د اول مساله را برای حل شدن یمشتریان را در برگیرد، تیم پروژه با

تامین  ،مشتریانان )توسط سیستم تعریف کند سپس تیم باید ذینفع

را با توجه به نیازهای کاربر  (مباشران و شرکای اقتصادی ،کنندگان

لویت ویازهای کاری که استخراج شده اند، توصیف شده اند و او ن

 .بندی شده اند معین کند
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