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چكیده
شناخت الگوهای رفتاری مشتریان ،خوشهبندی و ارائـه خـدمت بـه نهـا ییـی ام م ـمتـرین مسـائ باکـ
محسوب میشود .در این تحقیق پنج ویژگی هری

ام مشتریان شام

مبلغ سپردهگذاری ،مبلغ وام و ماکده معوقات وامها در طول ی
و به کم

به هرکدام ام خوشهها طراحی گردید .اهـدا
هزینهها و کاه
ی

ریس

استخراج شـد

مدل چندهدفه تخصیص خدمات باک

مـدل طراحـی شـده افـزای

میـزان رشـایت مشـتریان ،کـاه

تخصیص خدمات است .با توهه به کیه مسئله دارای ی

ام ویژگیهای مشتری دارای ی

هواب کزدی

خـرین ممـان مراهعـه ،تعـداد تـراکن ،

سال فعالیت ام پایگاه داده باک

الگوریتم کامیاکگین ،مشتریان خوشهبندی شدکد .سپس ی

هـا

راهحـ ب ینـه کبـوده و هـر

تابع تومیع احتمالیاکد ،برای ح ام شبیهسامی استفاده شد .ه ت تعیـین

به ب ینه ام الگوریتم تبرید در ساخت هوابهای همسایه اسـتفاده شـد و مـدل شـبیهسـامی اهـرا

گردید .کتایج بهدست مده ب بود قاب توه ی کسبت به وشعیت فعلی را کشان داد .در این تحقیق ام کرمافزارهـای
وکا و ر-استودیو برای دادهکاوی و رکا برای شبیهسامی و ب ینهسامی استفاده شد.
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مقدمه
امرومه با گسترش بنگاههای مالی و اقتصادی و همچنین افزای

حجم ،تنوع فعالیتهـا ،رقابـت

شدید در هذب مشتریان ،کیام به حفظ رشایت نها بی امپی

احساس میشود .ییی ام ایـن

بنگاههای مالی باک

ها و مؤسسات اعتباری می باشند که در حال حاشر عدم رشایت گسـترده

مشتریان ام کحوه ارائه خدمات و کوع محصوالت ارائه شده به نها به چشم میخـورد کـه ایـن
امر بیشتر به لحاظ عدم اکطباق خدمات و محصوالت باکیی با کیام و توقعات مشتریان بـه وهـود
مده است (اکبری اص و بشلی .)7935 ،ام سویی تعام مشتریان بـا باکـ

هـا منجـر بـه بـروم

وقایعی میشود که اطالع ام نها ،تجزیـه ،تحلیـ و طبقـهبنـدی نهـا مـیتواکـد بسـیار حـائز
اهمیت باشد .تقسیم بندی مشتریان به لحاظ رفتار به وهود مده ،در هـر بنگـاه اقتصـادی عامـ
اصلی د ر مدیریت ارتباط بـا مشـتریان و همچنـین باماریـابی هدفمنـد بـه شـمار مـیرود (وو 7و
همیاران .)5443 ،تاکنون روش های مختلفی برای تخصیص خدمت به مشتری ارائه شده است
که بخ

قاب توه ی ام نها بهصورت تجربی است بهکحـویکـه اغلـب باکـ

گرفتن تن ا ی

هـا بـا در ک ـر

یا دو پارامتر ک یر ماکده میاکگین و گردش حساب اقدام به بخ بندی مشـتریان

خود کمودهاکد و نها را در گروههای پالتینی ،طالیی ،کقرهای و غیره های مـیدهنـد .بـهرغـم
این مشیالت و پیچیدگیها مطالعات کشان میدهند که باک

هایی که ام بخ بنـدی مشـتریان

بهدرستی استفاده کردهاکد  %04در مد باالتری ام بقیه باک

ها داشتهاکد و در مد مشتریان فعـال

این باک

ها  %54ام مشتریان فعال سایر باک

ها بیشتر است (رینتارم و کومار .)5449 ،5همچنین

پرداختن به حسابهای کلیدی 9و مشتریان سود ور در باک

که ام مزایای بخ بندی صـحی

و اصولی مشتریان است .فیشر برای اولین بار سال  7369ایده متمرکز کردن گروههـا را مطـر
کرد .سپس دیویددراکد در سال  7307با تفیی

مشتریان به دو گروه خوب و بد به اعطای وام

به نها پرداخت .بعدام ن در سال  7364کارتهای اعتباری برای هـر گـروه ام مشـتریان وارد
بامار شد و اعتبارسنجی هر گروه ام مشتریان در سال  7394برای اولین بـار در مرییـا اسـتفاده
1. Wu
2. Reinartz & Kumar
3. Key Account
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شد و برای کخستین بار کیام بـه اسـتفاده ام سیسـتمی ه ـت گـروهبنـدی مشـتریان احسـاس شـد
(توماس .)5447 ،7به دکبال دستهبنـدی مشـتریان ه ـت دریافـت خـدمات در بنگـاههـای مـالی
مدلهای گوکاگوکی به وهود مد که بسیاری ام نها مبتنـی بـر عملیـرد و الگوهـای رفتـاری
نها است .ی

ام معرو ترین نها روش ر-ا -ام 5بـود کـه بـرای کخسـتین بـار در سـال

 7336توسط هوگس 9معرفی گردید .وی برای تحلی این مـدل ام رفتـار گذشـته مشـتری کـه
به ساکی قاب پیگیری و دسترسی است ،استفاده کمود .این مدل ام سه بعـد مربـوط بـه دادههـای
مبادالتی مشتریان ،بـرای تحلیـ رفتـار نهـا اسـتفاده مـیکمایـد (هـووگس .)7336 ،0تـاکنون
روییردهــا و کاربردهــای مختلفــی ام ایــن روش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .در مقالــه
مابیواسیی روش ر-ا -ام ه ت شناسایی رفتـار مشـتریان در سیسـتمهـای ارتبـاطی کـه در
ستاکه ورشیستگی میباشند ،بیار رفته است (مابیواسیی .)5476 ،2در مقاله ابیودان رشایت
و عملیرد مشتریان در سیستم خـدمتدهـی باکـ

 ،بـا اسـتفاده ام مـدلهـای ریاشـی خطـی و

غیرخطی اکـدامه گیـری شـد و مشـتریان بـا توهـه بـه کـوع اهمیتـی کـه دارکـد در سیسـتمصـ
کوبتدهی قرار میگیرکد تا ام تأخیر غیرشروری برای نها مماکعت شود( .ابیـدان )5471 ،6در
مقاله البرمی و خانبابایی با استفاده ام تینی

های دادهکاوی و شبیههای عصبی با هد

ی

تحلی رفتار هدید هیبریدی به بر ورد اعتبار مشـتری در خـدمات بـاکیی مطـابق روش تحلیـ
ر-ا -ام پیشرفته بر روی خدمات باکیی پرداختنـد (البـرمی و خـانبابـایی .)5476 ،در مقالـه
چن و همیاران کـاربرد ایـن روش را در مشـتریاکی کـه ام برکامـههـای کـاربردی تلفـن همـراه
استفاده میکمایند ،کشان میدهد بهگوکـهای کـه رفتـار مشـتریان را در راسـتای ارائـه خـدمات و
برکامه های مورد کیام شناسایی و همچنین ام وقـوع هـرم هلـوگیری بـه عمـ مـی ورد (چـن و
همیاران .)5471 ،1پیر و همیاران با توسعه مـدل ر-ا -ام ام دو من ـر طـول عمـر 7و دوره
1. Thomas
)2. RFM(Recency Frequency Monetary
3. Hughes
4. Hughes
5. Zabkowski
6. Abiodun
7. Chen
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تنــاوب 5مــدل ال -ر-ا -ام-پــی 9را بــرای مشــتریان خــردهفروشــی صــنایع غــذایی ســاخته و
مشتریان را گروهبندی کموده و متناسب با هر گروه برکامه باماریـابی و تبلیغـات خـود را توسـعه
بخشیده است( .پیر )5471 ،0شوتا سنگ و سامیت سینگ در مقاله خود با اشافه کمودن اکـدامه
ریس

مشتریان به مدل پایه  RFMتواکستهاکد با روییردی غیر پارامتریـ

در فضـای تحقیـق

در عملیات به امتیامدهی و سپس بخ بندی مشتریان بپردامکـد (سـینگ 2و سـینگ .)5471 ،در
مطالعات داخلی تا حدودی به گروه بندی مشتریان با استفاده ام این روش پرداختـه شـده اسـت
بهطوریکه در مقالـه تقـویفـرد و همیـاراک

بـا اسـتفاده ام تحلیـ

الگوریتم دومرحلهای 6به خوشه بندی مشتریان باکـ

را

ام و بـهکـارگیری

صـادرات پرداخـت و نهـا را بـه چ ـار

خوشه تقسیمبندی کمود (تقـوی فـرد .)7937،در اثـری دیگـر قربـانپـور و همیـاران بـا تلفیـق
الگوریتمهای ژکتیـ

و سـیمیـاکگین 1در محـیط فـامی بـه خوشـهبنـدی مشـتریان باکـ

رفـاه

پرداختند (قربانپور و همیاران .)7930،در مقالـه دیگـری سـ رابی ،رئیسـی واکـائی و مارع بـه
طراحی ی

سیسـتم توصـیهتـر بـهمن ـور ب ینـهسـامی و مـدیریت تسـ یالت بـاکیی بـر مبنـای

الگوریتمهای خوشهبندی پرداخته و تواکستهاکد ی
ام مشتریان ییی ام باک

طبقهبندی تس یالتی بـرای  92294رکـورد

های کشور اکجام دهند (س رابی و همیـاران .)7932 ،در اثـر دیگـری

توسط کرامتی و همیـاراک

بـه توسـعه یـ

سیسـتم پیشـن اددهنده محصـول طراحـی مـدلی

ترکیبــی بــا ب ــرهگیـری ام روشهــای فیلترینــگ مشــارکت محــور ،کش ـ

قــواکین اکجمنــی و

بخ بندی مشتریان پرداخته که به کسبت مـدلهـای بیـار رفتـه در حـومه کـاربرد ارتباطـات و
اینترکت تا حدودی پاسخ مناسبتری گرفته است اما تفاوتهای قاب تـوه ی بـه کسـبت حـومه
مشتریان باک

دارد و تن ا ام میتوان ام روش بخ بندی کا-میاکگین بـرای ایـن تحقیـق الگـو

گرفت (کرامتی و خالقی .)7939 ،اکثر مطالعات پیشین بـه کحـوه بـهکـارگیری الگـوریتمهـای
1. length
2. periodicity
3. LRFMP
4. Peker
5. Singh
6. two step
7. C-Means
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خوشه بندی بر روی مشتریان میپردامد و یا دقت الگوریتمها را مورد ممای
هیچ بامخوردی پس ام ن ارائه کشده و یا کیـه بـه گـروهبنـدی اسـتاتی
مختل

قرار مـیدهـد و

مشـتریان در طبقـات

اشاره و به تخصیص خدمت بـدون در ک ـر گـرفتن هزینـه-فایـده پرداختـه اسـت .ایـن

تحقیق برای کخستین بار به خوشهبندی بر اساس شاخصهای مـالی و غیرمـالی مشـتریان باکـ
پرداخته و کتایج حاص ام خوشـهبنـدی در مـدل ریاشـی تخصـیص خـدمات و محصـوالت را
بهگوکـهای بیـار گرفتـه تـا بـا ورود مشـتریان اهـدا

ام پـی

تعیـینشـده مـوردک ر باکـ

در

مناسبترین حالت خود قرار گیرکد .با توهه کیه هوابهای مؤثر 7یا راهح های غیـر مسـلط
هرکدام ام اهدا

این تحقیق ممین اسـت هـواب غیـر مـؤثر (مسـلط) هـد

بنابراین مسئله دارای هواب ب ینـه مطلـق کیسـت .هـد
خدمات باکیی ام طریق ی
ریس

دیگـری باشـند

اصـلی ایـن مقالـه ارائـه محصـوالت و

خوشهبندی مناسب بر روی مشتریان بر اساس تحلی رفتـاری پـنج

ویژگی ن ها ،با در ک ر گرفتن هد
باک

5

افزای

میزان رشایتمندی مشتری و کاه

در حالتی که بیشترین حد مطلوبیت هر ی

ام اهدا

هزینههـا و

حاص گردد ،است.

روش تحقیق
روش اکجام پژوه

ام ک ـر هـد  ،توسـعهای کـاربردی و ام ک ـر اهرایـی ،تحلیلـی توصـیفی

است .هامعه هد

کلیه دادههای تمیز ثبـتشـده بـرای مشـتریان حقیقـی ییـی ام

باک

این پژوه

های خصوصی کشور است.

سؤاالت تحقیق
سؤال اصلی این تحقیق ن است که مدل چندهدفه تخصیص خدمات و محصوالت خاص بـه
مشتریان حقیقی باک

چگوکه است؟

سؤاالت فرعی کیه ،خوشهبندی مشتریان با استفاده ام دادهکاوی بـر اسـاس اهـدا

مـوردک ر

ب ینهسامی ام طریق شبیهسامی میتوان اهدا

مـوردک ر

باک

چگوکه است؟ چگوکه به کم

باک

و مشتری را تأمین کمود؟ روش پیشن ادی تخصیص خدمت به مشتریان چه میباشند؟
1. Efficient solution
2. Non dominated solution
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گردآوری دادهها و اطالعات
گرد وری دادهها و اطالعات در این تحقیق ام طریق کرمافزار اسکیوالسرور 7بـر روی پایگـاه
داده باک

ش ر صورتگرفته و ام برکامهها و کرمافزارهـای مخصـوص در حـومه دادهکـاوی ام

قبی کرمافزار  9.9.4وکا 5و ر-استودیو 9بـرای ایـن امـر اسـتفاده گردیـد .هامعـه مـاری ایـن
تحقیق تمامی  924هزار مشتری حقیقی بوده که پس ام پاکسامی دادهها اطالعات مربـوط بـه
 97329مشتری حقیقی فعال ه ت استفاده بیار گرفته شد .ییی ام م متـرین محـدودیتهـای
بیار رفته در اکتخاب مشتریان فعال مورد مطالعه ن است که ام مجموع ک کـد مشـتریهـایی
استخراج شده ،در این تحقیق مشتریاکی مورد مطالعه قرارگرفتهاکد که در طی بـامه ممـاکی سـال
 32دارای حداق ی

سپرده با موهودی بزرگتر ام صفر ،ی

تراکن

باکیی مـیباشـند .در

کگاه اول ممین است حجم پایین کموکه مورد مطالعه ام ک هامعه تعجب ور باشد اما موشـوع
حاکی ام دو واقعیت بسیار م م است .اول وشعیت کابسـامان دادههـای ثبـتشـده بـرای تمـامی
شاخصهای مشتریان بر روی اکبار داده بوده (ام قبی کد مشتریان تیراری ،خـالی بـودن فیلـد،
ثبت داده های اشتباه توسط کاربران و غیـره) و دوم کاشـی ام غیرفعـال بـودن و یـا خـروج اکثـر
مشتریان ام باک
مخصوص ی

به دلی کوساکات باالی کرخ سود سپرده و یا ایجاد کـد مشـتریهـای اهبـاری
ساممان و ارگان دولتی برای کارکنان خود است؛ بنابراین در یـ

کگـاه کلـی

میتوان گفت تعداد محدودی ام ک کد مشـتریهـای موهـود فعـال و دارای داده تمیـز شـده
میباشند .با توهه به تنوع میاد ویژگیهای ثبت شده ام مشتریان و کاربردی بودن برخی ام ایـن
ویژگیها ه ت تحلی رفتار ایشان در این تحقیق مدل ر ا

ام توسعه یافت و ام طریق اشافه

کمودن دو ویژگی دیگر به کامهای تس یالت دریافتی 0و معوقات مشتریان 2به مدل ر ا

ام ال

دی 6تبدی شد که ام شاخصهای مورد ک ر ه ت اکجام فرایند خوشـهبنـدی اسـتفاده گردیـد.
1. SQLServer
2. weka
3. R-Studio
4. Loan
5. Deferred
6. RFMLD
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مراح اکجام این تحقیق در شی  7در قالب مدل مف ومی کمای
به توشی بخ های مختل

ن میپردامد.

1

.
.
.

دادهشده است؛ که در ادامـه

RFMLD

n
)

...

1

(

n

شی  .7مدل مف ومی تحقیق
معرفی شاخصها
کلیه متغیرهای موهود برای هر مشـتری در دو گـروه اصـلی ویژگـیهـای پایـه (شخصـیتی) و
ویژگیهای رفتاری قرار دارکد که معموالً ویژگیهـای شخصـیتی در ممـان تعریـ
برای ی

مشـتری و

بار تیمی می گردکد (ام قبی هنسیت ،سن ،ملیت ،مذهب و غیـره) امـا ویژگـیهـای

رفتاری مشتری همواره در حال تغیـر اسـت (ام قبیـ ماکـده سـپرده ،میـزان تسـ یالت هـاری و
غیره) .با توهه به هد

مورد ک ر در این تحقیق که تخصـیص مناسـب خـدمات و محصـوالت

به هر گروه ام مشتریان است ،میبایست متغیرهایی را اکتخاب کمود که کاربرد المم را داشته تـا
بتواکند به تحقق اهـدا

مـدک ر تحقیـق کمـ

کماینـد .لـذا در ایـن تحقیـق ام متغیرهـایی کـه

ویژگیهای رفتاری مشتریان را کشان داده استفاده گردید میرا که در روشهای علمـی کـاربرد
نها به وفور مش ود است و همچنین دسترسی به دادههای تمیز موهود برای هرکـدام ام نهـا
در پایگاههای داده باک

امیانپذیر است .ام م مترین دالی بهکـارگیری ایـن متغیرهـا هـامع

بودن هر متغیر است میرا که پوش دهنده کام اهدا

تحقیق میباشند.
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ام پنج شاخص مدک ر ام اهزاء مختل

ام کجاییکه هر ی

گردید تا با استفاده ام تینی
معر

اما همهنس تشـیی شـده ،سـعی

مجموع ساده ومین 7این اهزاء در کنار ییدیگر قـرار گرفتـه تـا

کاملی ام شاخص مورد ک ر باشـند .اومان هرکـدام ام اهـزا بـا توهـه بـه ک ـر تجربـی و

کارشناسی محقـق تعیـین گردیـد کـه مقـادیر شـاخصهـای مربوطـه بـهصـورت ییـ محاسـبه
میگردکد.
 -7تــاریخ خــرین مراهعــه ( خــرین تــراکن ) مشــتری :ام کجــاییکــه بــرای باک ـ

اکجــام

تراکن های مالی ام طریـق کاکـال هـای مـدرن دارای مطلوبیـت بیشـتری کسـبت بـه مراهعـات
مشتری ام اکت ای بامه ممـاکی

حضوری به شعبه است ،در این مدل فاصله مماکی خرین تراکن

مورد ک ر را با کماد  Rو برحسب روم کشان میدهیم .در حالت کلی تراکن های مشـتری تن ـا
بر روی دو بستر (کاکال) مدرن (خـدمات غیرحضـوری) و شـعبهای (مراهعـات حضـوری) رخ
می دهد لذا برای خرین تـراکن
مراهعه حضوری ومن

روی کاکـالهـای مـدرن ومن

و با کماد

کمای

و بـا کمـاد

و بـرای

داده میشود .بنـابراین مقـدار  Rمشـتری  iام

برابر است با رابطه :7
(رابطه )7
 -5تعداد تراکن ها در طول بامه مماکی :5مجموع تعداد ک تراکن های مشتری در طول بامه
مماکی مورد ک ر به دست می ید که با کماد  Fو برحسب تعداد بیان میشود.
 -9مجموع ماکده سپردهها :9ام کجاییکه تمامی منابع در باک

به دو گروه "قـر

الحسـنه " و

"سرمایهگذاری " تقسیم میشوکد ،بنابراین مجمـوع کـ ماکـده سـپردههـای مشـتری  iام را بـا
کماد

و برحسب ریال بیان میشود .ماکده سپردههای هاری مشتری iام منـابع قـر

با شریب

و با کماد

و با کماد

الحسـنه)

و مجموع ماکده سایر سپردههای مشتری iام با هزینه باال بـا شـریب

در ک ر گرفته میشود .بنابراین مقـدار  Mمشـتری iام بـهصـورت رابطـه 5

محاسبه میگردد.
)1. Simple Additive Weighting (SAW
2. Frequency
3. Monetary
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(رابطه )5
مجموع ماکده ک تس یالت هاری :7ام کجاییکـه تسـ یالت فعـال (تسـویه کشـده) مشـتری ام
لحاظ اهمیت برای باک
ریال کمای

متفاوت می باشند ،مجموع ن را در این تحقیق با کماد  Lو برحسب

داده می شود .در باکـ

تمـامی تسـ یالت و تع ـدات در قالـب سـه بخـ

قـرار

میگیرد که هرکدام ام نها در ادبیات باکیی معنا و مف وم خاص خود دارکـد؛ کـه بـرای هـر
ومن خاصی در ک ر گرفته میشود و به شر رابطه  9است:

بخ

 :مجموع تس یالت مشارکتی مشتری iام با ومن
 :مجموع تع دات (اعتبار اسنادی و شماکتکامه) مشتری iام با ومن
 :مجموع تس یالت مبادلهای مشتری iام با ومن
(رابطه )9
مجموع ک معوقات :5مجموع ک معوقات مشتری در پایان دوره مـورد بررسـی بـا کمـاد  Dو
برحسب ریال کمای

داده میشود؛ که ام سه بخ

و مف وم خاص خود دارکد و برای هر بخ

تشیی میگردد که در ادبیات باکیی معنـا

ومن خاصی در ک ر گرفتـه کـه بـه شـر رابطـه 0

است:
 :مجموع ماکده مطالبات مشیوک الوصول باک
 :مجموع ماکده مطالبات معوق باک

ام مشتری iام با ومن

ام مشتری iام با ومن

 :مجموع ماکده مطالبات سررسید گذشته باک

ام مشتری iام با ومن

(رابطه )0

1. Loan
2. Deferred
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آمادهسازی دادهها
پس ام تعیین کحوه محاسبه متغیرها میبایست مادهسامی و پی پردامش دادهها را برای
هری

ام متغیرها اکجام داد که طی سهگام یی است:

گام اول :حذ

دادههای کاقص ،بی کیفیت و مغشوش است .در این گام برخی ام رکوردهای

موهود که فاقد محتوی میباشند حذ

میگردد؛ یعنی برای هری

ام مشتریهای هامعه

ماری مقدار هر سه ویژگی مدل ( )R,F,Mمشخص باشد در غیر این صورت دادههای این
مشتری ام هامعه ماری خارج میشود .المم به یکر است شاخص Lو  Dبرای مشتری کموکه
اکتخاب شده می تواکد مقدار صفر بگیرد و بنا به همین دلی است که این دو شاخص در مدل
بهصورت هدا ام سه معیار دیگر محاسبه میگردد.
گام دوم :استخراج داده و ایجاد اکباره دادهها است .هد

ام این گام ایجاد ی

اکباره داده

ییپارچه ام تمامی مشتریان است .در این تحقیق من ور ام اکباره داده مخزکی ام دادههای
همع وریشده در خصوص مشتریان بر مبنای شاخصهای ارائه شده است.
گام سوم :این گام کرمالسامی دادهها است .با توهه به اینیه دادههای همع وریشده برای
شاخصهای مدل ام ی

هنس ،مقیاس و ه ت کیست میبایست دادههای مذکور کرمال

شوکد .بهعنوانمثال  Rام هنس ممان و مقیاس روم است و ه ت ن کاهشی است ،یعنی R
کمتر ،مطلوبتر است درحالیکه  Mام هنس مالی ،مقیاس ن ریال و ه ت ن افزایشی
است یعنی  Mبیشتر مطلوبتر است .برای کرمالسامی دادهها ام روش ماکس-مین 7مطابق روابط
 2تا  3برای هر مشتری استفاده میگردد.
(رابطه )2
(رابطه )6
(رابطه )1
(رابطه )9
1. Max-Min
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(رابطه )3
،

در روابط  2تا  3بـه ترتیـب
،

مقــادیر شــاخصهــا و

،
و

،
،

و
و

کشـاندهنـده بیشـترین
بیــاکگر کمتــرین مقــادیر

شاخصها هستند و  L ،M ،F ،Rو  Dکیز مقادیر اصلی شاخصها را کشان میدهنـد درک ایـت
،

،

،

و

بیاکگر مقادیر کرمال شده شاخصها برای مشتریiام است

خوشهبندی مشتریان
با توهه به اینیه در بخ

اول تحقیق ام دادهکاوی بهعنوان فرایند کشـ

مـدل خوشـهبنـدی و

ارمشهای مجموعه دادههای مورد ک ر استفاده مـیشـود ،بـرای پیـادهسـامی ن کیاممنـد یـ
الگوی مشخص است که ییی ام الگوهای بسیار قوی در ادبیات موشـوع ،الگـوی دادهکـاوی
کریسپ 7است .این الگو ام گامهای شناخت داده ،مـادهسـامی داده ،مـدلسـامی ،ارمیـابی و
توسعه تشیی شده است .هرکدام ام این گامها به میر بخ هایی تقسیم شده اسـت (چمـپن 5و
همیاران .)5444 ،الگوریتمهای خوشهبندی بهطورکلی به سه دسته خوشهبندی سلسلهمراتبـی،9
خوشهبندی مبتنـی بـر شـبیه 0و خوشـهبنـدی مبتنـی بـر بخـ بنـدی( 2برخـی ام اوقـات ن را
خوشهبندی مبتنی بر تابع هد

میکامند) تقسیم میشوکد که هر دسته ویژگیهای خـاص خـود

را دارد و ممین است بنا به کاربرد متفاوت عم کمایند .در هری

ام این اکواع اصول متفاوتی

ام خوشهبندی مورد استفاده قرار میگیرد که درکتیجه شاهد تفاوتهای میادی میان فراینـدهای
پردامش و قالبهای مربوط به کتایج هستیم .ییی ام الگـوریتمهـای بسـیار پرکـاربرد کـه بـرای
اکواع داده ها و با سرعت قاب قبولی در ادبیات موشـوع خصوصـاً مطالعـه مـوردی ایـن تحقیـق
رایج است .روش خوشهبندی کامیاکگین 6است ،به دلی بخ بنـدی مشـتریان و ایـن کیتـه کـه
1. Cross Industry Standard Process for Data Mining
2. Chapman
3. Hierarchical Clustering
4. Grid
5. Petitioning
6. K-Means

76

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند -سال هفتم ـ شماره 52ـ پاییز 9317

میبایست ویژگیهای هر مشتری بر اسـاس خوشـهای کـه بـه ن تعلـق دارد ،سـنجیده شـود و
همچنین کماینده ای ام ن خوشه وهـود داشـته باشـد تـا معـر

ن خوشـه باشـد ام ایـن روش

استفاده گردید .عالوه بر این به دلی حجم داده باال و اکعطا پذیری کرمافزار مورد ک ر ه ـت
پیادهسامی این الگوریتم و اکجام اصالحات و تغییرات مورد کیام در خالل تحقیـق کـاربرد ایـن
روش منطقیتر است .برخـی الگـوریتمهـای دیگـر مبتنـی بـر روشهـای بخـ بنـدی امهملـه
کامدوید 7به لحاظ مف ومی مورد مطالعـه قـرار گرفـت و هرچنـد کـه ام کقـاط قـوتی همچـون
کیرومندی و قاب تفسیر بودن 5برخوردار است اما به لحـاظ کـوع مطالعـه کـاربردی ایـن تحقیـق
کمیتواکد مورد استفاده قرار گیرد؛ میـرا ایـن روش مبتنـی بـر فراواکـی بـوده و میاکـه دادههـا در
هرکدام ام ویژگیهـای مشـتری کمـیتواکـد مـالک مناسـبی بـرای خوشـهبنـدی باشـد؛ امـا در
خصوص الگوریتمهای موهـود در دسـته روشهـای سلسـله مراتبـی بـا توهـه بـه ماهیـت ایـن
روشها امهمله روش وارد 9و بهکارگیری کمودارهای دکدروگرام 0که تمامی اهزا و دادههـا را
بهصورت برگ و درخت کمای

میدهد و فراینـد ادغـام خوشـههـا بـا ییـدیگر را بـهصـورت

متوالی با توهه به مقادیر فاصله هدایت میکماید (ش رابی و یوالقـدر .)7930 ،در حجـم بـاالی
دادههای مورد مطالعه و محدودیت در سیستم کامپیوتری قادر به پیادهسامی دقیق کبوده و مورد
استفاده قرار کگرفت .ممین است این سؤال پی

ید که چرا ام روش کگاشت خـود سـامماکده

کوهنن استفاده کگردید که در پاسخ باید گفت اساس کار این روش بر استفاده ام شبیه عصبی
بدون کاظر استوار شده است (حنفی ماده و میـرماداده .)5477 ،ایـن روش بـهطـور گسـترده در
مسائ خوشهبندی پردامش تصـویر و کمتـر در بخـ بنـدی بـامار ام ن اسـتفاده مـیگـردد و
بیشترین حومه کاربرد را در سنج

رفتار و تعیین و تحلیـ میـزان وفـاداری مشـتریان در یـ

بامار استفاده میشود (میرماماده .)7991 ،من ـور تفییـ

مشـتریان در گـروههـای همگـن بـر

1. K-Medoid
2. Interpretability
3. Ward
4. Dendrogram
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اساس ارمش شاخصهای مدل ،ام روش خوشهبندی کا میـاکگین اسـتفاده شـده اسـت .دسـتور
کلی خوشهبندی K-میاکگین در کرمافزار  Rبهصورت رابطه  74بیارگرفته شد:
= kmeans(x, centers, iter.max = 10, nstart = 1,algorithm
c("Hartigan-Wong","Lloyd",
"Forgy","MacQueen"),
)trace=FALSE
(رابطه )74
المانهای بیار رفته در این روش برای هر بار خوشهبندی بهصورت میر است:
 :Xماتریس عددی ام دادهها یا ماتریس شاخصهای استاکداردشده بـرای مشـتریان (کموکـههـا)
است.
 :Centersتعداد خوشهها است که باید بهصورت پارامتری به دستور اشافه شود.
 :iter.maxحداکثر تعداد تیرار مجام ه ت اکجام خوشهبندی(شرط توق )
 : nstartچناکچه مراکز ی

عدد باشد ،مجموعههای تصادفی که باید اکتخاب شـوکد را کشـان

میدهد.
 :Algorithmخوشه بندی به این روش خـود بـرای اهـرا ام الگـوریتمهـای متفـاوتی اسـتفاده
میکند و برای تابع  k-meanالگوریتم خاصی را مشخص میکند .این تابع بهطور پی فـر
الگــوریتم هارتیگــان و وکــگ را در خوشــهبنــدی بیارگرفتــه امــا ممیــن اســت روشهــای
دیگری(الگوریتم م

کویین) اسـتفاده گـردد کـه اغلـب بـه سـایر الگـوریتمهـا تـرهی داده

میشود.
 ،Traceتن ا در روش هارتیگان و وکگ کـاربرد دارد و گویـای اعـداد صـحی یـا منطقـی در
پیشبرد الگوریتم را در ک ر میگیرد (هارتینگ .)7312 ،7برای تعیـین تعـداد خوشـه مناسـب در
روش کا -میاکگین ،ام دو روش تعیـین کیفیـت خوشـههـا اسـتفاده شـد .ه ـت سـنج

اعتبـار

خوشهها ام شاخصهای مجموع توان دوم خطـا 5و سـیلوئت( 9کیمـرخ) اسـتفاده شـد کـه کتـایج
بهدست مده ام این روش در ادامه توشی داده شده است.
1. Hartigan
)2. Sum of squares error index (SSE
3. Silhouette Index

79
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مدلسازی تحقیق
پس ام اکجام فرایند خوشهبندی میبایست خدمات قاب ارائه به مشتریان شناسـایی و بـا سـاخت
مدلی که اهدا

مورد ک ر تحقیـق را پوشـ

مـیدهـد ،نهـا را تخصـیص داد؛ کـه در ادامـه

بهصورت گامبهگام بیان شده است.
گام  )1تعری

محصوالت و بیان مفروشات مدل

بر اساس قاکون باکیداری بدون ربا که در سـال  7965بـه تصـویب رسـیده اسـت وظیفـه اصـلی
سیستم باکیی کشور تج یز و تخصیص منابع پولی است که تمامی باک
مجام به تعری

ها و مؤسسات اعتباری

خدمات خود در راستای این دو وظیفه اصلی میباشند .در وظیفه اول باک

هـا

در همع وری و کگ داری پول (تج یز منابع خود) ام طریق ارائه بخشی ام محصوالت خـود بـا
عنوان طر های سپردهای به هذب سپردههای مشتریان میپردامکد و در وظیفه دوم ،در اعطـای
تس یالت به مشتریان کق
تحقیق ،باک

ایفا میکمایند (ب مند و ب منی .)7992 ،در مـدل مـورد اسـتفاده ایـن

میتواکد محصوالت خود را در دو گروه تس یالتی و سپردهای به مشتریان عرشه

کمایـد .گــروه تسـ یالتی ام  3محصــول و گـروه ســپردهای ام  0محصـول تشــیی شـده اســت.
ویژگی های هرکدام ام محصوالت ارائه شده بـه مشـتریان توسـط باکـ
اشاره در هدول  7مده است.

در بـامه ممـاکی مـورد

مدل بهینه سازي چندهدفه تخصیص خدمت به مشتریان بانک با…
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جدول  .1ویژگیهای محصوالت مورد استفاده در مدل

کرخ مؤثر

ریس

مطلوبیت

تس یالت
سپردهها

کوع محصول

کماد

مضاربه

y1

51

مشارکت مدکی

y2

59/6

77

فروش اقساطی

y3

71/2

0/3

4/76

اهاره بهشرط تملی

y4

70/9

7/1

4/7

4/449

هعاله

y5

79/9

0/2

4/43

4/45

خرید دین

y6

73/9

1/9

4/41

4/45

شمان

y7

79

5/3

4

4/45

قر الحسنه

y8

0

5/1

4/96

4/45

مرابحه

y9

54

4

4

4/47

پساکدام

x1

74

4

4/76

4

قر الحسنه هاری

x2

74

4

4/76

4

سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت

x3

54

4/43

4/95

7/5

سرمایهگذاری بلندمدت

x4

55

4/42

4/92

7/55

درصد

درصد

درصد

99/9

4/47

4/75

4/9

4/49
4/49

در هدول  7محصـوالت در گـروه تسـ یالت و سـپردههـا تفییـ
به کاررفته در مجموعه قواکین و مقررات باک
محصوالت به مشتری توسط باک
من ور ام ریس

هزینه

شـدهاکـد .مطـابق تعـاری

مرکزی من ور ام کـرخ مـؤثر ،کـرخ واقعـی ارائـه

که مبنای محاسـبه میـزان هزینـه ،مطلـوب و ریسـ

بـوده،

در گروه تس یالت کسبت کـ تسـ یالت غیـر هـاری بـه هـاری و در گـروه

سپردهها کسبت مجموع داراییهای کقد به مجموع سپردههای مشتریان کـزد باکـ

اسـت .میـزان

مطلوبیت هر محصول ،ام مجموع کسبت س م درصد تعـدادی و مبلغـی هـر محصـول در گـروه
خود حاص گردیده و ک ایتاً هزینه هر واحد محصول در گروه تس یالت ام کاشی هزینه یخیـره
گیری هر کوع وام و هزینه هر واحد ام سپردهها کاشی ام هزینه سود پرداختی به نها است.
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گام  )2ساخت مدل ریاشی
در ساخت مدل ریاشی تحقیـق ام دو کـوع متغیـر تصـمیم ،سـه تـابع هـد

که من ور تخصیص سپرده jام به خوشه i

استفاده شده است که متغیرهای تصمیم این مدل

 ،تخصــیص تسـ یالت jام بــه خوشــه  iام اســت .تــابع هــد

ام و

و پـنج محـدودیت

مطلوبیت مشتریان ام تخصیص محصوالت به نها بوده ،تابع هد
خدمات و محصوالت بـه هـر خوشـه ام مشـتریان و تـابع هـد

اول میــزان رشــایت یــا
دوم مقدار هزینه تخصیص

سـوم میـزان ریسـ

کاشـی ام

تخصیص محصوالت به مشتریان را تشیی داده است .با توهه به کیه مشتریان به دکبال کسـب
بیشترین مطلوبیت (دریافت محصوالت سپردهای با کرخ باال و محصوالت تس یالتی با کرخهـای
پایین) میباشند ،ام ی

سو این هد

اول) با خواست باک

(تابع هد

(تابع هـد

دوم) کـه

به دکبال هزینه پایینتر (ارائه محصوالت سپردهای با کرخ پایین و محصوالت تسـ یالتی بـا کـرخ
باال) است ،بهطور مستقیم در تناقض است و ام سوی دیگر ارائه هرگوکه خدمت و محصـول بـه
مشتریان دربرگیرکده مقداری ریس

بج ت تخصیص بوده (بهعنوان کموکه افـزای

محصوالت سپردهای و تس یالتی به همراه پذیرش ریس
هد

(تابع هد

سوم) بهطور غیرمستقیم با دو تابع هـد

کیه شرایب  L ،M ،F ،Rو  Dمبین ی
توابع بهصورت امید ریاشی تعری

باالتر برای باک

کـرخ مـؤثر

است) و ایـن تـابع

دیگـر متنـاقض اسـت .بـا توهـه بـه

تابع تومیع احتمالی مشخص بـوده لـذا هرکـدام ام

میشوکد.

محدودیت اول بر اساس قواکین و مقررات باک

مرکزی هر باک

کمیتواکد بی

ام  94درصد

منابع خود را به تس یالت اختصاص دهد .لذا در هر خوشه کسبت مجموع تسـ یالت اختصـاص
داده شده به مجموع سپردههای مشتریان کبایـد بیشـتر ام 94درصـد باشـد .بـه دلیـ ب ـرهمنـدی
حداق ی
هری

کوع ام سپرده به مشتریان یـ

خوشـه ،در محـدودیت دوم مجمـوع سـ م درصـد

ام اکواع سپردههای تخصیص داده شده به هر خوشه بی

مشابه در محدودیت سوم مجموع س م درصد هری
هر خوشه بی

ام  74درصد است و بـه دلیـ

ام اکواع تس یالت تخصیص داده شده بـه

ام  7درصد است یعنی مشتریان هر خوشه بایـد حـداق ام یـ

کـوع تسـ یالت

مدل بهینه سازي چندهدفه تخصیص خدمت به مشتریان بانک با…
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استفاده کماید .محدودیت چ ارم و پنجم مقدار متغیرهـای تصـمیم بـهصـورت بـاینری (صـفر و
ی

) است.
∑∑
∑)

̅
̅

∑

(

∑∑
∑ ̅̅̅

̅

∑
̅

∑

∑∑
∑ ̅̅̅

∑ ̅

∑
s.t

∑

̅

∑

∑ ̅̅̅̅

̅

∑ ̅̅̅̅

∑

̅̅̅

∑ ̅̅̅

∑

̅

∑ ̅
}
}

تعداد مشتریان خوشه iام
̅ متوسط تعداد تراکن های مشتریان خوشه iام

{
{
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̅ متوسط ومکی خرین ممان مراهعه مشتریان خوشه iام
̅̅̅ متوسط ومکی ماکده سپرده مشتریان خوشه iام
̅ متوسط ومکی تس یالت مشتریان خوشه iام
مطلوبیت هر واحد تخصیص ام محصول jام (اکدیس  xیعنـی سـپرده jام ) بـه مشـتریان
خوشه iام
مطلوبیت هر واحد تخصیص ام محصول jام (اکدیس  yیعنی تس یالت jام) به مشـتریان
خوشه iام
هزینه هر واحـد تخصـیص ام محصـول jام (اکـدیس  xیعنـی سـپرده jام ) بـه مشـتریان
خوشه iام
هزینه هر واحد تخصیص ام محصول jام (اکـدیس  yیعنـی تسـ یالت jام) بـه مشـتریان
خوشه iام
ریس

هر واحد تخصیص ام محصـول jام (اکـدیس  xیعنـی سـپرده jام ) بـه مشـتریان

خوشه iام
ریس

هر واحد تخصیص ام محصول jام (اکدیس  yیعنی تس یالت jام) بـه مشـتریان

خوشه iام
 :س م درصد محصول jام (اکدیس  xیعنی سپرده jام ) ام کـ سـپردههـا بـرای مشـتریان
خوشه iام
 :س م درصد محصول jام (اکدیس  yیعنی تس یالت jام ) ام ک تس یالت برای مشـتریان
خوشه iام
 :تخصیص سپرده jام به خوشه  iام (اگر تخصیص یابد ی

در غیر این صورت صفر)

 :تخصیص تس یالت jام به خوشه  iام (اگر تخصیص یابد ی
گام  )3روش تبدی اهدا

چندگاکه به ی

تابع مطلوبیت

در بسیاری ام مسائ چندهدفه هواب ب ینه وهود کدارد میرا اهدا
هم بوده و ب ینگی ی

هد

در غیر این صورت صفر)

باعث دور شدن ام اهدا

در اکثر مواقع در تضـاد بـا

دیگر میشود؛ بنـابراین هـواب ب ینـه

مدل بهینه سازي چندهدفه تخصیص خدمت به مشتریان بانک با…

در مدلهای چندهدفه لزوماً متراد

59

با ب ینه شدن تمامی هد ها کیست .برای ح مـدلهـای

چندهدفه روشهای مختلفی وهود دارد کـه هـواب هـر روش بـا روش دیگـر لزومـ ًا ییسـان
کیست میرا مفروشات هر روش و میزان مشارکت تصمیمگیرکـده در فراینـدهای حـ متفـاوت
است .روشهایی ام قبی تبدی تابع هد
روش معیار هامع ،روش  L-Pمتری

به محدودیت ،ومن دهی به اهدا  ،اولویت مطلق،

 ،برکامهریزی رماکی ،برکامهریـزی سامشـی و غیـره در

ادبیات موشوع به چشم میخورد (مومنی .)7934،در بین این روشهـا برکامـهریـزی سامشـی
طرفدار بیشتری دارد .در این پژوه

هدفـه کـردن

ام روش برکامهریزی سامشی برای تـ

مدل استفاده شده است .در این روش ،مدل چندهدفه با در ک ـر گـرفتن هـر یـ
هد

بهصورت مجزا ح و سپس مدل بهصورت ت

تابع هد

هدید به دکبال حداق کردن اختال

است .در مدل ارائه شده این تحقیق سه تابع هد

ام توابـع

هدفه بامکویسی میشود بهطـوریکـه

کرمالیزه هر تابع هـد
،

و

بـا مقـدار ب ینـه ن

وهود دارد که قبالً معرفـی

شدهاکد .مدل با در ک ر گرفتن هری

ام این توابع بهصورت مجزا حـ شـده و مقـادیر ب ینـه

z*1و  z*2به ترتیب برای تابع هد

هدیـد را

بهصورت میر میتوان بامکویسی کرد (
است بهطوریکه مجموع نها برابر ی

اول و دوم به دست می ید .سپس تابع هـد

و  w2بیاکگر مقدار شـریب برکامـهریـزی سامشـی
است) در این تحقیق اومان تابع هد

شده است .در حالت کلی اگر تمامی توابع هد

ییسـان لحـاظ

ام کـوه ماکسـیمم سـامی باشـند ،فـرم تبـدی

 MOLP7به  SOLP5بهصورت رابطه  77است:
∑

(رابطه )77
 :Kاکدیس تابع هد

kام است.

 :Wkومن تابع هد

kام است که با توهه به اهمیـت هـر کـدام ام اهـدا

مـیتواکـد تعریـ

گردد.

1. Malty Objective Linear Programing
2. Single Objective Linear Programing
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 :Hkحداکثر مقدار مطلوب طی

مقادیر تابع هد

kام است .درک ایت تابع هد

مـدل بیـار

رفته تحقیق بهصورت رابطه  75است:
̅

∑ ) ̅̅̅(
̅
̅
∑ ̅

∑
(رابطه )75

:حداکثر میزان مطلوبیت تابع هد
:حداق میزان هزینه تابع هد
:حداق میزان ریس

∑) (
∑ ̅̅̅
∑ ̅̅̅

∑
∑

اول (مطلوبیت)

دوم (هزینه)
سوم (ریس

تابع هد

)

 :پارامتر توابع تومیع احتمال است.
گام  )0شبیهساازی  :بـا توهـه بـه اسـتفاده ام پـنج شـاخص بـهعنـوان ویژگـی هـر مشـتری و
اکدامهگیری نهـا در طـول یـ

سـال ،هرکـدام ام شـاخصهـا دارای توابـع تومیـع احتمـالی

مشخصی میباشند .ام کجاکه مسئله دارای اهدا

چندگاکه است لذا هواب ب ینه کدارد .در این

تحقیق مشتریان فعلی با کارکرد خود رفتار هرکدام ام ویژگـیهـا را شـی مـیدهنـد و قـبالً ام
برخی خدمات ب رهمند شده اکد .لذا تخصیص خدمت به این مشتریان در ایـن مـدل بـرای ارائـه
درخواست خدمت هدید و یا خدمت پیشن ادی توسـط باکـ

اسـت .در حقیقـت کقـ

مـدل

شبیهسامی تولید هـوابهـای موهـه بـه صـورت تصـادفی بـرای مسـئله اسـت میـرا کـه تمـامی
محدودیتهای ی

مسئله شبیهسامی قاب کد کویسی داخ برکامـه شـبیهسـامی مـیباشـند .در

شی  5مدل کلی شبیهسامی مسئله کمای

داده شده است.
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1
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1

2

3
j

j

4

5

6
13

13
7

شكل  . 2نمای کلی مدل شبیهسازی

همانطور که در شی باال کمای
مشتری هدید به باک
متناسب با اکدامه هر ی

داده شده پس ام های گرفتن مشتریان در خوشههـا بـا ورود

 ،ابتدا  2شـاخص  RFMLDمورداکـدامهگیـری قـرار مـیگیـرد سـپس
ام شاخصها در هر خوشه ،مشتری در خوشه خـود هـای مـیگیـرد و

هنگام قرار گرفتن در خوشه Attribute CN ،شماره ن خوشه را به مشتری اختصـاص داده
سپس ویژگیهای مربوط به هرکدام ام محصـوالت را بـا  Attribute1تـا  Attribute13بـا
مقدار احتمال 4/2به صورت برچسب به هر مشتری اختصاص میدهد و بدان مف ـوم اسـت کـه
احتمال تخصیص (دریافت) همه محصوالت برای هر کـدام ام مشـتریان خوشـههـا برابـر اسـت
(احتمال برابر  ) 4/2لذا مشتری پس ام ورود به سیستم ابتدا بـا محصـول اول مواهـه مـیشـود و
درصورتیکـه مقـدار  Attribbute1بـزرگتـر مسـاوی  4/2باشـد و محـدودیتهـای مـدل
رعایت گردد محصول اول را اکتخـاب مـیکمایـد در غیـر ایـن صـورت سـرام محصـول بعـدی
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میرود و این روکد تا محصول  79ادامه دارد .در حالتی که ی

مشـتری محصـولی را اکتخـاب

کماید و تخصیص اکجام شـود شـمارکدهای بـه کـام  Recorde CNشـماره مشـتری کـه ام ن
محصول استفاده کمـوده بـا  CN1تـا  CN7را یخیـره مـیکمایـد و در پایـان حـ مـدل تعـداد
مشتریاکی که ام هر ی

ام محصوالت استفاده کردهاکد را کمای

میدهد .در حـالتی کـه ظرفیـت

تخصیص محصول به مشتری وهود کداشته و یـا محـدودیتهـای مسـئله اهـامه ایـن تخصـیص را
کدهند مشتری هزء مشتریان برگشتخورده (ام دست رفته) اسـت کـه در ایـن تحقیـق ام در مـد
فرصت امدسترفته صر ک ر شده است .برای هری

ام هوابهای همسایه تولیـد شـده توسـط

روش SAسناریو به وهود مده در کرمافزار شبیهسامی شده و هـواب مسـئله محاسـبه مـیگـردد
که در شی پیوست شماره  7هزئیات مدل به همراه تشری اهرای ن مده است.
تحلیل یافتهها
در خوشهبندی مشتریان دادههای استخراج شده ام اکبـاره دادهای باکـ
ی

شـ ر طـی بـامه ممـاکی

ساله  7932استخراج گردید و شاخص ممان محاسبه و استخراج دادههای اکتخاب شـده در

اکت ای سال تن یم گردید .ک دادههای قاب استفاده پس ام عملیات پـاکسـامی بـرای تمـامی
مشتریان حقیقی باک

 97329 ،کد مشتری (حدود  74درصد) بود که تمامی متغیرهای مربـوط

به  2شاخص  L ،M ،F ،Rو  Dمطابق هدول  5استخراج شد.
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جدول .2اطالعات آماری دادههای مرتب با شاخصهای RFMLD

کمترین

متغیرها

مقدار

بیشترین مقدار

میاکگین

اکحرا

میاکه

معیار

R

4

965

567

63

592

F

0

504550

520

7.605

92

M

2

729409450

0122223

79133999

L

4

544444444444

59935959

D

4

6952324692

7941029

79355
1

70937392

4

90

4

01653001

پس ام بررسی مقدماتی کرمال بودن متغیرهای تحقیق و اثبات ایـن ادعـا کـه متغیرهـای تحقیـق
کرمــال کمــیباشــند و همچنــین بــه دلی ـ حجــم کموکــه بــاال (بیشــتر ام  5444کموکــه) ام ممــون
کولموگرو

اسمیرکو  7استفاده گردید .هنگام بررسی کرمال بودن دادهها فر

صـفر مبتنـی

بر اینیه تومیع دادهها کرمال است را در سط خطای  2درصد ممون شد که کتـایج در هـدول
 9مده است ،H0.فر

تومیع دادههای مربوط به هر ی

 ،H1تومیع دادههای مربوط به هر ی

ام متغیرهـا کرمـال در مقابـ فـر

ام متغیرهای غیرکرمال است.

جدول  .3نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

 Sig.سط معنیداری

 Dfدرهه مادی

ماره ممون

متغیرها

4/444

97329

4/791

R

4/444

97329

4/093

F

4/444

97329

4/962

M

4/444

97329

4/030

L

4/444

97329

4/093

D

بنابراین با توهه بـه هـدول  9و مقـدار سـط معنـیداری  Sigکـه در ممـون اکجـام شـده کمتـر ام
2درصد است ،فر

کرمال بودن دادهها ( )H0برای تمامی متغیرهـای تحقیـق رد مـیشـود و تومیـع
1. Kolmogorov-Smirnov
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داده متغیرها کرمال کمیباشند .ومن کلیه شاخصها به روش کتروپی شاکون محاسـبه گردیـده و اومان
بهدست مده برای هر کدام ام شاخصهـای  L ،M ،F ،Rو  Dبـه ترتیـب ،4/772 ،4/775 ،4/449
 4/932و 4/916به دست مد که کشاندهنده باال بودن میزان اهمیت متوسط ومکی تس یالت دریـافتی و
متوسط ومکی معوقات توسط مشتریان است .کتایج خوشهبنـدی در هـدول  0کشـان داده شـده اسـت .بـا
توهه به منطق روش وارد و با استفاده ام شاخص سیلوئت تعداد خوشه مورد اکت ار 1 ،خوشه قابـ قبـول
به دست مد چراکه ام خوشه  1به بعد مقدار این شاخص با کاه
به میزان ب بود در شاخص اعتبارسنجی خوشهها و کاه
و کاه

میادی مواهه شده اسـت .بـا توهـه

درصد رشد تغییرات تـا حـدود یـ

درصـد

تغییرات محدود در خوشهها و با توهه بـه منطـق روش وارد کـه در فصـ قبـ توشـی داده

شد ،تعداد خوشههای قاب قبول 1 ،خوشه حاص شد .با توهه به کیه هرچقدر تعـداد خوشـههـا بـاالتر
میرود ام کسبت میزان اکحرافات درون خوشهای به بین خوشهای کاسته میشود اما تا حـد قابـ تـوه ی
ام کیفیــت و اعتبــار خوشــههــا کاســته شــده (کــاه

شــاخص ســیلوئت) و ام ســوی دیگــر ســاخت

مدل شبیهسامی را با محدودیت مواهه کمـوده و پیچیـدگی مـدل در سـاخت مـدل تخصـیص افـزای
یافته بهطوریکه اکجام تحلی های مربوط به کتایج خوشهبندی توسط تصمیمگیرکده سختتـر مـیشـود.
در شی  9وشعیت هرکـدام ام خوشـههـا توسـط  1رکـگ متفـاوت کمـای

داده شـده کـه در ن در

ام شاخصهای  L ،M ،F ،Rو  Dبه تصویر کشیده شده است.

مختصات هری

جدول  .4تعداد مشتریان در هر بار خوشهبندی با تعداد خوشه k

شماره خوشه

k=2

k=3

k=4

k=5

k=6

k=7

k=8

k=9

k=10

1

12362

11981

12339

4757

208

4705

1961

1024

9226

2

19591

1149

2014

11673

2003

1000

6001

1955

2355

3

-

18823

1033

1019

11590

3376

2777

6866

4465

4

-

-

16567

2006

4744

1962

5019

1994

4707

5

-

-

-

12498

12373

5919

6253

4793

1232

6

-

-

-

-

1035

6431

7040

207

204

7

-

-

-

-

-

8560

1902

5883

1940

8

-

-

-

-

-

-

1000

6234

759
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9

-

-

-

-

-

-

-

2997

4266

10

-

-

-

-

-

-

-

-

2799

همع

31953

31953

31953

31953

09/5

10

92/9

99/9

34/7

34/6

2/20% 12/80% 71/30%

4/10%

1/50%

0/30% 0/90% 0/60%

4/91

4/92

4/90

4/66

درصد

اکحرا خطاها
شاخص
سیلوئت

_

4/37

4/34

31953 31953
99/2

4/99

31953 31953 31953

4/15

37/0

4/61

37/1

شكل  .3نمایش وضعیت هر خوشه (7خوشه رنگی) در مختصات هریک از شاخصهای  L ،M ،F ،Rو D

با توهه به کیه هـر کـدام ام متغیـرهـای  L،M،F ،Rو  Dبـا توهـه بـه فعالیـت مشـتریان کـه
متناسب با ممان در حـال تغییـر مـیباشـند و بـا بـهکـارگیری دسـتور  Auto Fitام طریـق اتـم
 ExcelActiveX_Readدر کرمافزار  EDتابع تومیع هرکدام ام شاخصها برای هر خوشه
محاسبه گردید که در هدول  2کشان داده شده است.
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 توابع توزیع شاخصهای هریک از خوشهها. 5 جدول
خوشه/متغیر

R

F

M

L

خوشه اول

Uniform
(0/.830,0/894)

Lognormal
(0/0001212,0/0003037)

Lognormal
(0/012,0/033)

Negexp
(0/0000611)

خوشه دوم

Normal
(0/69,0/14)

Lognormal
(0/002,0/007)

Lognormal
(0/42,0/2)

Negexp
(0/0012)

Negexp
(0/0005)

خوشه سوم

Uniform
(0/89,1/00)

Logistic
(0/00006,0/00014)

Lognormal
(0/01,0/02)

Normal
(0/000033,0/000177)

Negexp
(0/0004)

خوشه چ ارم

Beta
(0/13,0/60,1/20)

Lognormal
(0/01,0/03)

Weibull
(0/06,0/50)

Negexp
(0/0002)

Negexp
(0/000336)

خوشه پنجم

Lognormal
(0/69,0/03)

Weibull
(0/0007,0/8)

Weibull
(0/01609,0/50000)

Negexp
(0/0000414)

Negexp
(0/0000985)

خوشه ششم

Logistic
(0/61,0/04)

Lognormal
(0/00141,0/00384)

Weibull
(0/027728,0/7)

Negexp
(0/000056)

Normal
(0/81,0/02)

Lognormal
(0/00039,0/00098)

Weibull
(0/01093,0/50000)

Negexp
(0/0001305)

خوشه هفتم

 برای خوشه هفتمM  وR  توابع توزیع شاخصهای.4 شكل

D
Logistic
(0/0001852,
0/0024956)

Logistic
(0/0000456,
0/0006003)
Negexp
(0/000215)
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در شی  0بهعنوان کموکه توابع تومیع شـاخصهـای  Rو  Mبـرای خوشـه هفـتم کمـای
شده که تابع تومیع شاخص  Rبرای مشتریان خوشه هفتم دارای تابع تومیـع کزدیـ

داده

بـه کرمـال

با میاکگین  4/97و واریاکس  4/45است و برای شاخص  Mدارای تومیـع وایبـ بـا پارامترهـای
 4/477439و  4/2است.
پــس ام تعیــین توابــع تومیــع متغیرهــا ،مــدل ریاشــی را بــه کم ـ

شــبیهســامی بــرای تمــام

97329مشتری موهود در هر کدام ام هوابهای قاب قبول توسط الگوریتم تبرید به دست مد
که هوابها در کتیجهگیری یکر شده است.
نتیجهگیری
همانطور که در هدول  0مشاهده گردید در این تحقیق ابتدا مشتریان بر اساس خوشهبنـدی ر
ا

ام ال دی 7در هفت خوشه های داده شده سپس با تعری
،ی

به مشتریان باک

خدمات و محصوالت قاب ارائه

مدل ریاشی چندهدفه ساخته شد که بر اساس تابع هد

تحقیق ،تعداد مشخصی ام هوابهای موهه کـه مناسـبتـرین مقـادیر تـابع هـد

مـدل ریاشـی
را بـه خـود

اختصــاص مــیدهنــد را وارد الگــوریتم تبریــد کمــوده و ام ن بــه بعــد بــرای الگــوریتم تبریــد
شبیهسامیشده بـا تولیـد و ب بـود هـوابهـای هدیـد فراینـد ب ینـهسـامی بـه اتمـام مـیرسـد.
بهعبارتدیگر مدل شبیهسامیشده هر کدام ام هوابهای به وهود مده ام الگوریتم تبریـد در
محــیط کــرمافــزار رکــا پیــادهســامی فراینــد تخصــیص محصــوالت بــه  97239مشــتری در ن
شبیهسامی گردید .فر

صحی در این کار تولید هواب موهه ابتدایی (همعیت اولیه) خـوب

و با کیفیت بههای همعیت اولیه تصادفی است که میتواکد ممان ح الگوریتم را تـا حـد قابـ
قبولی کاه

دهد شمن کیه با تولید هوابهای شبیهسامیشده میتوان شاکس ن را داشـت

که هواب کزدی

به ب ینه در میان نها واقع شده باشـد .شـرط توقـ

الگـوریتم رشـد ب بـود

هوابهای همسایه کمتر ام  4/447در ک ر گرفته شد و درک ایـت کتـایج حـ مـدل ریاشـی در
هدول  6کمای

داده شده است.
1. RFMLD Clustering
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هوابهای

تولیدشده

Min HR

Min HC

Max HQ

T
دما

قدیم Z1

هدید Z2

– = Z2
Z1

7

252 2643 373

90/0

0/4569 2/2812 1/8243

_

5

255 2629 405

81/0

(0/0200) 2/2612 2/2812

7

0/442

9

206 2546 351

72/9

(0/1049) 2/1764 2/2812

7

0/818

No

0

182 3191 392

65/6

(0/4334) 1/8478 2/2812

7

0/136

No

2

272 2483 263

59/0

0/3210 2/6023 2/2812

_

_

Yes

6

259 2612 323

53/1

(0/2146) 2/3877 2/6023

7

0/779

No

1

257 2645 351

47/8

(0/2751) 2/3272 2/6023

7

0/205

No

9

273 2454 261

43/0

0/0200 2/6223 2/6023

_

_

Yes

3

220 2401 169

38/7

0/1807 2/8029 2/6223

_

_

Yes

74

271 2412 170

34/9

0/1757 2/9786 2/8029

_

_

Yes

77

209 2850 391

31/4

(0/9412) 2/0375 2/9786

7

0/517

No

75

210 2630 457

28/2

(0/9295) 2/0492 2/9786

7

0/59

No

79

274 2410 169

25/4

0/0177 2/9963 2/9786

_

_

Yes

70

223 3143 440

22/9

(1/0344) 1/9619 2/9963

0

0/88

متغیرها

X1j

X2j

X3j

X4j

X5j

X6j

No
X7j

y1

1

0

0

1

1

1

1

y2

0

0

0

1

0

1

1

y3

1

1

1

1

1

1

1

y4

1

1

1

1

1

1

1

y5

1

1

1

1

1

1

1

شبیه سامی

179 3250 391

هواب مسئله ب ینه به کم

هواب اولیه

)

(

عدد

تصادفی

قبول/

100

1/8243

_

_

حرکت

جدول  .6جواب مسئله بر اساس الگوریتم  SAشبیهسازیشده

_

_

_

_

Yes
No
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y6

0

1

0

1

1

1

1

y7

1

1

1

1

1

1

1

y8

1

1

1

1

1

1

1

y9

1

1

1

1

1

1

1

x1

1

1

1

1

1

1

1

x2

1

1

1

1

0

1

1

x3

1

0

0

1

0

1

1

x4

1

1

0

1

1

1

1

همانطور که در ح ک ایی مسئله کشان داده شده عدد یـ

بـرای  Xijکشـاندهنـده تخصـیص

محصول تس یالتی ( )yو یا سپردهای (j )xام به هرکدام ام  1خوشه  iام بوده و در مقابـ عـدد
ص

کشاندهنده عدم این تخصیص است .با توهه به هواب بهدست مده و در صورت داشـتن

شرایط قاکوکی برای هر مشتری میتوان کتیجه گرفت که مشتریان خوشههای  6و  1میتواکنـد ام
کلیه وامها و سپردههای باک
سپردههای هاری و قر

برخوردار شوکد .ام طر

دیگر برای مشتریان خوشه سوم افتتا

الحسنه توصیه میشود که سپردههای کوتاه یـا بلندمـدت؛ و پرداخـت

وامهای مشارکتی یا مضاربهای توصیه کمیشود .با توهه به کیه قب ام خوشـهبنـدی ،طراحـی،
ساخت و ح مدل تخصیص این تحقیـق ،ارائـه خـدمات بـه مشـتریان باکـ

تن ـا در صـورت

داشتن حداق شرایط احرام بوده و هیچگوکه خوشهبندی و یا تابع هدفی مدک ر کبوده و هـواب
اولیه مطابق وشعیت موهود باک
مقادیر اولیه توابع هد

(خـدماتی کـه مشـتریان دریافـت کمـودهاکـد) لحـاظ شـده و

بر اساس خدمات دریـافتی مشـتریان هـر خوشـه محاسـبه شـده اسـت؛

بنابراین در هدول  1مقایسه کتایج اهدا

مسئله قب و بعد ام اهرای مدل کمای

مقایسه شده است .بر این اساس با تخصیص مناسب خدمات و محصـوالت باکـ
میتوان گفت به میزان حدود 26درصد ام ریس
56درصد ام هزینه های باک

کاه

باک

(مطابق تعری

و بـا ییـدیگر
بـه مشـتریان

این تحقیـق) و حـدود

خواهد یافـت و ام سـویی منجـر بـه افـزای

29درصـدی
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میزان مطلوبت مشتریان خواهد هد که بر یند نها در تابع هد

ک ایی حدود 67درصد ب بـود

را در بر خواهد داشت.
جدول  .7مقایسه نتایج اهداف مسئله قبل و بعد از اجرای مدل

هوابهای تولیدشده
هواب اولیه و وشعیت موهود
(قب ام مدلسامی)
هواب ک ایی پس ام مدلسامی
و شبیهسامی
درصد میزان ب بود در تابع
هد

()ZR

()ZC

)ZQ

()Z

391

3250

179

1/8243

169

2410

274

2/9963

%26/9

%52/3

%29/7

%67/0

مـدل را مـیتـوان شـفتگی وشـع موهـود در ارائـه

ییی ام دالی اصلی ب بود در تابع هـد

خدمات و محصوالت به مشتریان داکست بهطوریکه ارائه خدمات و محصـوالت بـه مشـتریان
باک

یا با داشتن حداق شرایط احرام (شوابط قاکوکی) امیانپذیر بـوده و یـا ام طریـق روابـط

غیر عر

خصوصاً در حومه تس یالت میتوان در ک ر گرفت.

م مترین کو وری این تحقیق را میتوان طراحی و بهکـارگیری یـ
تخصیص و خدمت و محصوالت باک
کتایج توسعه ی

به مشتریان بیان کمود بهطوریکه بـرای کخسـتین بـار ام

روش خوشهبندی معرو

طراحی و ساخت ی

مـدل ریاشـی چندهدفـه

بـه ( RFMLDسـجادی و همیـاران )5472 ،در

مدل ریاشی چندهدفه استفاده شد و در ادامه با توهه به پیچیـدگی حـ

مسئله ام روش ب ینهسامی به کمـ

شـبیهسـامی بـه تحلیـ هـر کـدام ام سـناریوهـای موهـود

پرداخته شد .مدل بیار رفته در این تحقیـق توسـط ییـی ام شـرکتهـای کـرمافـزاری فعـال در
حومه باکیداری متمرکز در کشور تجاریسامی شد و بـرای باکـ

مـورد مطالعـه پیـادهسـامی

گردید .با توهه به کیه این تحقیق برای کخستین بار در کشور اکجام شده و تحقیـق مشـاب ی در
حومه ترکیب و استفاده ام کتایج خوشهبندی در طراحی ،ساخت و ح مدل ریاشـی چندهدفـه
وهود کدارد لذا کتـایج و خروهـیهـای ن قابـ مقایسـه کبـوده امـا در خصـوص کـوع و دقـت

مدل بهینه سازي چندهدفه تخصیص خدمت به مشتریان بانک با…

روشهای بیار رفته در بخ
خوشهبندی مشتریان باک

92

خوشهبندی میتوان گفت اکثر تحقیقات مورد مطالعه در حـومه
ام روش کا-میاکگین استفاده کمودهاکد که کمـیتـوان مقایسـهای بـین

کتایج نها با توهه به کوع کاربرد تحقیق ،حجم کموکه و تعداد شاخصهای مورد اسـتفاده شـده
با کتایج این تحقیق اکجام داد .در مطالعه تحقیقات خارهی این شع
خوشهبندی و ک ایتاً تحلی رفتار و کش

مش ود است کـه تن ـا بـه

قواکین اکجمنی خوشههای بهدست مـده ام روش حـ

پرداختهاکد و تحقیقی که بتواکد این کتـایج خوشـهبنـدی را در یـ

مـدل تخصـیص بیـار ببـرد

مشاهده کگردید.
ام محدودیتهای این تحقیق میتوان به عدم تواکـایی ابزارهـای شـبیهسـامی در ترسـیم و حـ
تمامی حاالت محتم (سناریوهای بیشتر) و ح مدل برای نها اشاره کمود .پیشن اد تی ایـن
تحقیق را میتوان در توسعه مدل ریاشی ام بعد مشتری اشاره کمود کـه پـس ام حـ
قادر به تصمیمگیری برای ارائه خدمت و محصول به ت
توابع هد

ت

مشتریان خود باشد که هـمممـان

در مناسبترین حاالت خود قرار گیرکد و درک ایت با اسـتفاده ام یـ

پارامترهای مربوط بـه هـر کـدام ام محصـوالت را بـرای مشـتری هدیـدی کـه باکـ
میکماید ،تن یم گردد.

ن باکـ
مـدل بتـوان
مراهعـه

96

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند -سال هفتم ـ شماره 52ـ پاییز 9317

منابع
اکبری اص  ،رشا ،سلیماکی بشلی ،علی ( .)7935باماریابی خدمات باکیی ،کشر اتحاد.
تقوی فرد ،محمدتقی ،خواهوکد ،سماکه و کجفی ،اسماعی ( .)7937بخـ بنـدی مشـتریان باکـ
صادرات ایران با استفاده ام دادهکاوی .مطالعات مدیریت ب بود و تحول ،شماره  ،57ص .544-731
س رابی ،باب

 ،رئیسی واکاکی ،ایمان و مارع میرک باد ،فائزه( .)7932طراحی سیسـتم توصـیه گـر

بهمن ور ب ینهسامی و مدیریت تس یالت بـاکیی بـر مبنـای الگـوریتمهـای خوشـهبنـدی و طبقـهبنـدی
تس یالت ،پژوه های کوین در تصمیمگیری ،دوره  ،7شماره  ،5ص .16-29
ش رابی ،همال و یوالقدر علی )7930( .دادهکاوی پیشرفته ،کشر سروش گیتا ،ت ران.
قربانپور ،احمد ،طالیی ،قدرتاله ،پناهی ،مریم )7930(.خوشهبندی مشتریان شعب باک
تلفیق الگوریتمهای ژکتی

رفـاه بـا

و سیمیاکگین در محیط فامی ،پژوه های مدیریت منابع اکساکی ،دوره ،2

شماره  ،9صفحه .769-729
کرامتی ،عباس و خالقی ،روشن

 )7939(،توسـعه یـ

سیسـتم پیشـن اددهنده محصـول طراحـی

مــدلی ترکیبــی بــا ب ــرهگیــری ام روشهــای فیلترینــگ مشــارکت محــور ،کشـ

قــواکین اکجمنــی و

بخ بندی مشتریان ،م ندسی صنایع داکشگاه ت ران ،دوره ،09شماره  ،5ص .594 -521

مومنی ،منصور )7934(.خوشهبندی دادهها (تحلی خوشهای) ،کشر داک
میرماماده ،میثم ) 7991(.ارائه مـدل سـنج

کگار ،ت ران.

وفـاداری مشـتریان بـا اسـتفاده ام شـبیههـای عصـبی خـود

سامماکده ،پایانکامه کارشناسی ارشد ،داکشیده مدیریت و حسابداری داکشگاه عالمه طباطبائی ،ت ران ،ایران.

Abiodun,R.(2017)”Development of Mathematical Models for
Predicting Customers Satisfaction in the Banking System with a
Queuing Model Using Regression Method” American Journal of
Operations Management and Information Systems. Vol. 2, No. 2, 2017,
pp. 86-91.

Alborzi, M. & Khanbabaei, M. (2016). Using data mining and neural
networks techniques to propose a new hybrid customer behaviour
analysis and credit scoring model in banking services based on a
developed RFM analysis method. International Journal of Business
Information Systems, 23(1), 1-22.

91

…مدل بهینه سازي چندهدفه تخصیص خدمت به مشتریان بانک با

Chapman, P. Clinton, J. Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T.,
Shearer, C., & Wirth, R. (2000).”CRISP-DM 1.0: Step-by-step data
mining guide”. SPSS Incc.
Chen,Q.,Zhang, M., Zhao,X., (2017) ”Analysing customer behaviour
in mobile app usage”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 117
Issue: 2, pp.425-438.
Hartigan, J. (1975), Clustering algorithms, Wiley, New York.
Hanafizadeh, P., & Mirzazadeh, M. (2011). Visualizing market
segmentation using self-organizing maps and fuzzy delphi method –
ADSL market of a telecommunication company, Expert Systems with
Applications, 38, 198-205.
Hughes AM (1996). Boosting reponse with RFM. Mark. Tools, 5: 4-10.
Peker,S., Kocyigit,A., Erhan,E., (2017) “LRFMP model for customer
segmentation in the grocery retail industry: a case study”, Marketing
Intelligence & Planning, Vol. 35 Issue: 4, pp.544-559.
Reinartz W. J., Kumar V.( 2003). “The impact of customer
relationship characteristics on profitable lifetime duration”, Journal of
Marketing, Vol. 67. No.1,pp.77-99.
Sajjadi, K., Khatami-Firuzabadi, M. A., Amiri, M., & Sadaghiani, J.
S. (2015).“A developing model for clustering and ranking bank
customers”. International Journal of Electronic Customer Relationship
Management, 9(1), 73-86.
Singh.S., Singh,S.,(2016) “Accounting for risk in the traditional RFM
approach”, Management Research Review, Vol. 39 Issue: 2, pp.215-234.
Thomas, J. S. (2001). “A methodology for linking customer
acquisition to customer retention”, Journal of Marketing Research, 38
(2), pp. 262-268.
Wu, Hsin-Hung; Chang, En-Chi and Lo, Chiao-Fang,( 2009)
“Applying RFM model and K-means method in customer value analysis
of an outfitter”, International Conference on Concurrent Engineering,
New York.
Zabkowski,T., (2016) “RFM approach for telecom insolvency
modeling”, Kybernetes, Vol. 45 Issue: 5, pp.815-827, doi: 10.1108/K04-2015-0113

9317 ـ پاییز52  سال هفتم ـ شماره- پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند- فصلنامه علمی

99

:پیوستها
Service1
0
0
As sign C1

Tr ue

Subm odel 1

Decide Ser vic e 1

0

F a ls e

Variab le CN1
0

0

Tr ue

Decide Ser vic e 2

0

Subm odel 2

Ser vic e2

0

F a ls e

As sign C2

Variab le CN2
0
As sign Clu st er
Num ber

Cust om er I npout

0

Decide Clust er Num

Tr ue

Decide Ser vic e 3

Ser vic e3

Subm odel 3

0
E ls e
At
At
At
At
At
At

t
t
t
t
t
t

r
r
r
r
r
r

i
b
ib
ib
ib
ib
ib

u
u
u
u
u
u

t
t
t
t
t
t

e
e
e
e
e
e

0

CN= = 1
CN= = 2
CN= = 3
CN= = 4
CN= = 5
CN> = 6

0

F a ls e

As sign C3

Variab le CN3
0
0

Tr ue

Decide Ser vic e 4

As sign C4

0

Ser vic e4

0

F a ls e

Variab le CN4
0

0

Tr ue

Ser vic e5

Decide Ser vic e 5

0

0

F a ls e

As sign C5

0

Variab le CN5
0

Tr ue

Decide Ser vic e 6

0

As sign C6

Ser vic e6

0

F a ls e

0 Tr

ue

Decide Ser vic e 7

Ser vic e7

Variab le CN6
0

0

0

F a ls e

As sign C7

0 Tr

Variab le CN7

Ser vic e8
ue

Decide Ser vic e 8

0

0
0

F a ls e

0

Tr ue

Decide Ser vic e 9

0

Ser vic e9

0 Tr

ue

Decide Ser vic e 10

0

Ser vic e10

0

Tr ue

Ser vic e11

0

Tr ue

Decide Ser vic e 12

Ser vic e12

0

Ser vic e13

 نمای کلی مدل شبیهسازی-پیوست1 شكل

Subm odel 13

Tr ue

Dis pos e 1

0
F a ls e

Subm odel 12

0

F a ls e

Decide Ser vic e 13

0

Subm odel 11

0

F a ls e

0

Recor d 247

0

F a ls e

Decide Ser vic e 11

0

Recor d 246

0

F a ls e

0

مدل بهینه سازي چندهدفه تخصیص خدمت به مشتریان بانک با…

93

مطابق شی  7پیوست در هدول میر برخی ام کودها (کماد شی ها) که در فرایندهای پایـهای

7

مدل شبیهسامی بیار رفته است ،تشری شده است.
جدول 1پیوست  .اجزای مدل شبیهسازی

ردی

کماد شی ها

7

توشی

Customer Inpout

ورود مشتریان که بهصورت تصادفی و تـابع پـی فـر

کمـایی بـا میـاکگین 7

دقیقه و تعداد مشتری مورد ک ر ( 95444مشتری) به سیستم وارد میشود.

0

تخصیص تصادفی مشتری به هر خوشه،که با توهه به وشـعیت فعلـی پـس ام
5

Assign Cluster
Number

خوشه بندی متناسب با تعداد مشتریان هر خوشـه ،احتمـال تخصـیص محاسـبه
شده و متناسب با هر خوشه برچسب (شماره) گذاری میشود.

Decide Cluster Num

9

تصمیم گیری در خصوص ارسال مشتریان ،مشتری متناسب با شماره برچسـب
خود (ام خوشـه شـماره  7تـا خوشـه شـماره  )1بـه خوشـه مـورد ک ـر ارسـال

Else
CN==1
CN==2
CN==3
CN==4
CN==5
CN>=6

Attribute
Attribute
Attribute
Attribute
Attribute
Attribute

میگردد.
تخصــیص ویژگــیهــای مشــتری در خوشــه ،در ایــن بخــ

0

 RFMLDو توابع تومیع هر کـدام ام نهـا بـه مشـتریان خوشـه اختصـاص

Assign C1

است بعالوه کیه برچسب ویژگی مربوط بهاحتمال تخصیص هر کـدام ام 79
محصول به مشتریان (با مقدار  )4/2تعری
Variable CN1

2

0

True

0
Decide Service 1

False

0

Service2

0

9

میشود.

متغیر شمارکده که در صورت تخصیص هر مشتری به خوشـه شـمارکده ،یـ
واحد افزای

مییابد.

تصمیمگیری ه ت تخصیص خدمت به مشـتری کـه در ایـن کـود مشـتری بـا

6

1

ویژگــیهــای

Submodel 1

احتمال  4/2خدمت ی

را به خود اختصاص میدهد و در غیر ایـن صـورت

به سرام محصول بعدی میرود و این روکد تا محصول  79ادامه دارد.
خــدمت ،در ایــن کــود بــهعنــوان کموکــه مشــتری ام خــدمت شــماره  5اســتفاده
میکماید( .در این کود ممان خدمتدهی من ور کشده است)
مدل میرمجموعـه مـدل اصـلی ،در ایـن میرمجموعـه کـه ام اهـزای دیگـری
تشــیی شــده اســت ،تخصــیص خــدمت شــماره (7کموکــه) بــه مشــتری اکجــام
میگردد و که در ن تعداد و کوع مشـتریهـایی کـه ام ایـن خـدمت اسـتفاده
1. Basic Process
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میکمایند به همراه محدودیتهای مورد ک ر اعمال میشود و در صورت کیـام
میتوان تعداد مشتری امدسترفته به تفیی
3
74

Record S1 C1

Reject S1 C1

در هدول فوق سعی شده ام هر ی

هر کوع تعیین گردد.

7

شمارکده خدمت اول برای مشتریان خوشه ییم که تخصیص یافتهاکد.
شمارکده خدمت اول برای مشتریان خوشه ییم که تخصیص کیافتهاکد.

کودها یا اشیال بیار رفته در مدل شبیهسـامی یـ

کموکـه

توشی داده شود که برای سایر کودهای مشابه این توشیحات صادق است.

 .0به دلیل آنكه در این تحقیق از نسخه آموزشی نرمافزار  Arenaاستفاده مـیگـردد و بـراي نودهـاي انتخـابی مـدل
محدودیت تعداد وجود دارد از تعداد زیرمجموعههـاي کمتـر اسـتفاده شـده اسـت؛ و تنهـا بـراي برخـی از خـدما
تسهیالتی و برخی سپردهها استفاده شده است.

