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  Anti-Harmonic-Means بندی خوشهبانک با استفاده از روش  یاندانش مشتر یریتمد

  2جواد وحیدی، *کیا امیری سیده عطیه علی

  دانشگاه علم و صنعت ایران ،استادیار -2، ارشد مهندسی فناوری اطالعات کارشناس -1
  (85/81/7930پذیرش:  52/80/7931)دریافت: 

 چكیده

 یرا بنرا  یرقنابت  ینت باشندد کنه مز   کارهاییراه دنبال به ساخته وادار راها  سازمان یلگرانو تحل یرانروزافزون سطح رقابت در بازار، مد یشافزا
وانند  یم یمشتر یتجلب رضا یالزم برا راهبردهایجهت اتخاذ  یسازمان به ارمغان آورند. بر اساس مطالعات موجود، استفاده از دانش مشتر

های بروز درزمیده اطالعات و ارتباطات خصوصنا    گیری از فداوری گسترش بهره یگرد یهدف سوق دهد. از سو این تحقق به سمت راها  سازمان
گینری و   معمنول گنزارش   هنای  روش باها  گیری بر اساس آن و تصمیم تحلیل که گشتهها  از داده یمیماندن حجم عظ جای بر باعثا ه در بانک
 داننش  اسنتخرا   جهت بهها  داده یلتحقیق جهت تحل یناست که در ا یکاوی ابزار بروز و قدرتمدد باشد. داده پذیر نمی امکان اریهای آم روش

 دد.گر می یشدهادپ مشتری

 یلباننک جهنت تسنه    ینا یرانکمک به مد یمشابه، برا یرفتار های یژگی، باهدف کشف وملتبانک  یانمشتر یبدد بخش یقتحق یناز ا هدف
باشند. در   بانک می ینا یبرا یسودآور یتا و نها یانتوسعه ارتباط با مشتر یاو  یتمتداسب با هر بخش و درنتیجه حفظ، تقو های یاتخاذ استراتژ

 یگناه مطالعنه از پا  ینن خنام موردنیناز جهنت ا    یهنا  شده و داده استفاده یانبددی مشتر خوشه یبرا Anti Harmonic Meansمقاله از روش  ینا
 .استخرا  شده است ملتبانک  یها داده

  A-H-Means ،RFM یان،بددی مشتر خوشه ،کاوی ، کشف دانش، دادهیدانش مشتر یریتمد: یدیکلهای واژه

 

 2مقدمه -2
محنور  و   یفدناور  یکردهر دو رو یببا ترک یدانش مشتر یریتمد

فردگرا  در  یکردو رو یارتباط با مشتر مدیریت بحث در  گرا داده

هنر   ییافزاهم یلگیری از پتانس دانش با هدف بهره یریتبحث مد

 یواترشن  یفتوانند توصن   مسئله می ینا نتیجه. [9]هاست  آن یدو

 یو داننش از سنو   مشنتری داننش دربناره    ی،مشنتر  یدانش بنرا 

امکنان وجنود خواهند داشنت کنه       ینن ا ین،باشند. بدنابرا   یمشتر

 ینل تحو یانبه گروه مداسنب از مشنتر   یدمحصوالت و خدمات جد

 یافتکاهش خواهد  یدشکست محصول جد یسکر یند. بدابراشو

ای را  فدّاوری اطالعات زمیدنه  یو ابزارها یانمشتر یها [. داده79]

 ینن، کددد. عالوه بنر ا  می یجادا یبا مشتر قارتباط موف یجادا یبرا

 یشهنای وابسنته باعنث افنزا     و فدّناوری  یدترنتسرعت روبه رشد ا

سنازمان و   ینهنای ارتبناط بن    شنده اسنت و راه   ینابی فرصت بازار

 [.4داده است ] ییررا تغ یانمشتر

 یها داده یمممکن است استخرا  دانش از حجم عظ هرچدد

 با ها بانک تعامالت خصوص به وها  از تعامالت سازمان مانده یبرجا

 

 a.alikia@gmail.comرایانامه نوسدده پاسخگو:  *

ناممکن به نظر  یسخت و گاه یاردر نگاه اول بس مشتریانشان،

ها همچون  داده یلتحل یننو یری از ابزارهاگی برسد، اما با بهره

همچون مباحث  یاهای روز دن کاوی و استفاده از دانش داده

ها را  داده ینتوان ا می یارتباط با مشتر یریتدانش و مد یریتمد

همان دانش  یدهگدج یننمود. ا یلبها تبد گران ای یدهبه گدج

 هاست. داده ینکددوکاو ا یقشده از طر استخرا 

 یها تا انبوه داده کدد می کمکها  کاوی به سازمان داده دفراید

 استخرا ها  را از آن یدو اطالعات مف یددنما یلرا تحل یانمشتر

 [.2] یددکسب نما یگرانرا نسبت به د یرقابت مزیت و نموده

دانست  یمتصم یبانپشت یکاوی را ابزارها های داده روش توان می

از  یرپذیریجای تأث سازد که به سازمان را قادر می یرانکه مد

 باشدد. یرگذاربر بازار و عوامل آن تأث یط،مح

 یدر کشف الگوها سعیها  آن یبدد با بخش یانمشتر بددی رتبه

تواند  الگوها می ینمشابه حاکم بر آن بخش دارد. کشف ا یرفتار

 سازمان بکار گرفته شود. یراهبرد یماتاتخاذ تصم یردر مس
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   یقروش تحق -1

 کارهای مرتبط -1-2

بدنندی  کنناوی و منندل رتبننه از داده ی[ منندلی ادمننام1هسننیه در ]

در باننک   مشنتریان  اعتبناری  هنای  کارت مدیریت جهت مشتریان

دهد. در این تحقیق جهت ساخت مدلی بنرای شداسنایی    ارائه می

 سازمان خود روش و عصبی یها الگوی رفتاری مشتریان از شبکه

 .است شده استفاده  دهدده،

جهت کشف تقلب  یانمشتر یبدد [ به دسته1و همکاران در ] چن

 یبنرا  یدیاز عوامل کل یبعض ییو شداسا یهای مال و سوءاستفاده

توسط  ینو فروشددگان در معامالت آنال یدارانتقلب خر یصتشخ

و  ینت الج یونمدظنور از رگرسن   این بهاند.  پرداخته یکارت اعتبار

فنروش   ینن آنال یندات مزا هدوره سنه ماهن   یکمربوط به  یها داده

 شده است.  تاپ استفاده لپ

مشنابه   یرفتنار  یاتبا خصوص یانبددی مشتر [ به خوشه0] مقاله

(RFMبا هدف تخم )اتخناذ   یلجهنت تسنه   یمشتر یوفادار ین

 ینب های متداسب هنر گنروه بنا ترک    سرویس یشدهادو پ یاستراتژ

(، پرداخته CLV) یعمر مشتر کاوی و ارزش طول های داده روش

 یهنا  و داده یشنداخت  ینت جمع یهنا  از داده یقتحق یناست. در ا

( مربوط به شنرکت  RFM) یانمشتر یهای مال مربوط به تراکدش

دار بنا   وزن RFMروش  ینب و ترک یعدنوان ورود  ساپکو بنه  یرانیا

 استفاده شد. K-Means یتمالگور

هنا   در باننک  یبا مشتر[ به لزوم ارتباط 77و همکاران در ] مؤمدی

 08/58شده که طبق قاعده معروف  مقاله اشاره این در. اند پرداخته

سنازمان را مدجنر    یسنودآور  %08 یان،مشنتر  %58پارتو معمنوال   

 ییتوانند ابنزار شداسنا    می یانمشتر یبدد دسته ین،شوند. بدابرا می

 بیشتر سود و بودهها  به آن یشترو ارائه خدمات ب ییگروه طال ینا

 سازمان به ارمغان آورد. یسازمان را برا

 یریتجهت مند  کاوی داده هوشمددهای  [ از روش74در ] حسیدی

نامه  بهره گرفته است. او در پایان یانبانک پارس یانارتباط با مشتر

متغیر برای بررسی الگوی  98خود با ترکیب دو دسته از متغیرها، 

از شنبکه عصنبی   رفتاری مشتریان شداسایی نموده و بنا اسنتفاده   

را تشخیص داده و  2*9شبکه  خروجی های کوهدن ماتریس نرون

مسئله که کدام  یننمود. کشف ا یمخوشه تقس 79مشتریان را در 

دسننته از مشننتریان سننودمددی الزم را بننرای نگهننداری دارننند و  

 ارائنه  بنا  گسترده صورت به تبلیغات اضافیهای  جلوگیری از هزیده

 ماعال یبررس ینا نتایج از بالقوه، مشتریان به مداسب های سرویس

 شده است.

عدوان موضوعی که دائما   به بانکداری به [7]حسدی و همکاران در 

کددند و معتقدنند    هنای بنزرب بنوده اشناره منی      تحت تنأثیر داده 

را  5879های کاربردی موجود تدها برنامه کاربردی تا سال  بررسی

آوری اینن شنکاف    عدهدد. این مطالعنه بنا هندف جمن     پوشش می

هننای قابننل توجننه و جدینندترین   تحقیقننی و نمننایش پیشننرفت 

انجام شنده   5879در بانکداری بعد از سال   کاوی داده سازی پیاده

آوری و تجزیه و تحلیل روند تمرکز تحقینق، مدنابع    است. با جمع

ها، این مقاله بیدش ارزشمددی در رابطه  ها، ابزار تحلیلی داده داده

و بخش بانکی همراه با یک جدول  کاوی داده ی آیددهها با پیشرفت

دهند. عنالوه بنر اینن، در اینن       مرجع یکپارچه جامع به دست می

ای را بنرای همنه    تحقیق موانع کلیدی شداسایی شنده  و خالصنه  

 .دهد ها ارائه می های بزرب داده مدد مواجه با چالش افراد عالقه

بننا مشننتری و نقننش منندیریت ارتبنناط  [3]دانننو و همکنناران در 

کددد. در این مطالعه اشناره   ها را بررسی می کاوی و توسعه آن داده

بنر روی   K-Meansهنای حاصنل از الگنوریتم     شده که بنا تحلینل  

تنوان  اطالعنات    خالصه اطالعات تعداد زینادی از مشنتریان، منی   

هنا را در دسنترس مشنتریان قنرار داد. هندف       بسیار مفیدی از آن

که خود  CRMهای تجاری برای اجرای  بددی کمک به بانک دسته

 ای دارد بیان شده است. اهمیت ویژه

عدنوان ابنزاری منؤثر در سیسنتم      کناوی بنه   به داده[ 78]در مقاله 

CRM های تجاری اشاره شده که اطالعات را به دانش تبدیل  بانک

گیری بهتر برای بانک مفیند   کاوی با کمک به تصمیم کدد. داده می

های مشنتری،   های خوشه مقاله  تحلیل ویژگی خواهد بود. در این

تنرین کاربردهنای    تحقیق روی مدل خرید و کشف تقلنب از مهنم  

 کاوی بیان شده است. داده

کاوی مرتاضی و پارسا در مقاله  با توجه به کاربرد مختلف ابزار داده

 یرفتار یلتحلبات و شبکه  یصتشخکاوی جهت  از ابزار داده [5]

هنای واقعنی    . بعد از تهیه مجموعه دادهبهره گرفتدد شبکه یانجر

که ترکیبی از ترافیک سنالم و ترافینک تولیندی توسنط چدندین      

 988هنای زمنانی    ها در پدجره ، جریان بستهبودشبکه بات مشهور 

تشنخیص،   های ترافیکی قابل شده و با توجه به الگو ای تحلیل ثانیه

هنا   این خصیصهها  نآهای مختلفی استخرا  )تولید( شد.  خصیصه

کناوی   های یادگیری ماشنین داده  در ابزار وِکا و به کمک الگوریتم

 کردند.عدوان خروجی ارائه  به را بددی و نتایج طبقه نموده

 Anti Harmonic Means یتملگورا -1-1

بدندی سناده و    یک روش خوشنه  K-Meansبددی  خوشه الگوریتم

آسان و تعداد تکرار کم، عموما   سازی یادهسریع است که به دلیل پ

در تنالش بنرای    K-Means. الگنوریتم  گیرد یمورد استفاده قرار م

 کدد یای عمل م گونه ( بهc1, c2, ... , cK) یها یافتن مراکز خوشه

مرکنز   تنرین  ینک تنا نزد  xi طنه هر نق ی که مجموع مربعات فاصله
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روی  K-Means( کمتننرین شننود. وابسننتگی کننارایی  cjخوشننه )

باشند.   اردهی اولیه مراکز، یک مشکل اصلی این الگوریتم منی مقد

مراکز  ترین یکقوی بین نقاط داده و نزد یدر این الگوریتم ارتباط

تراکم   ها از محدوده مراکز خوشه شود یخوشه برقرارشده و باعث م

این مشکل  K-harmonic meansها خار  نشوند. روش  داده حلیم

مترین فاصله یک نقطه از مراکز که عمده را از طریق جایگزیدی ک

با میانگین هارمونیک  فاصنله هنر    شود یاستفاده م K-Meansدر 

. مینانگین هارمونینک ینک    کدند  ینقطه تا تمامی مراکز برطرف م

داده بر اساس نزدیکی آن بنه هنر    ی امتیاز مداسبی را به هر نقطه

عدنوان ینک ویژگنی مینانگین      کنه اینن امنر را بنه     دهند  یمرکز م

روش  یننک، A-H-Means روش  .گیرننند یمونیننک در نظننر مننهار

 یرسا Qمختلف  یرمقاد یاست که به ازا یافتهبسط  گیری یانگینم

 خواهد داد. یجهنت یزرا ن یانگینهای محاسبه م روش

اسنتفاده   A-H-Meansالگنوریتم   یبدند  زیر برای فرمول نمادهای

 : شود یم

X= {x1, x2, ... ,  xn}بددی شود. خوشه یدای که با : داده 

C= {c1, c2, ... , cK}ها. : مجموعه مراکز خوشه 

Qتواند از بازه  توان که می یر: متغR شود. انتخاب می 

توانند   مراکز منی  ینشود. ا مرکز آماز می Kبا انتخاب  یتمالگور -7

 انتخاب گردد. یتصادف یا یطور حدس به

 است: یرصورت ز محاسبه مقدار تابع هدف به -5

(7)     (   )   

 ∑
 ‖     ‖

   

       

 
   

 ∑
 ‖     ‖

 

       
 
   

 

 

و  cjهنر مرکنز    یبنه ازا  m(cjǀxi) یت، عضنو xiهر داده  یبرا -9

 شود. محاسبه می (w (xi)) وزن مربوط به آن

 شود: محاسبه می یرصورت ز به یتعضو تابع

(5)    
    (     )

  {                    ‖     ‖
 

                                           
 

 

 شود: محاسبه می یرصورت ز به یتوزن عضو تابع

(9)     (  )     

 ینر صنورت ز  بنه  یند جد cjهر دسته، مجنددا  مرکنز    یبرا -4

 شود: محاسبه می

(4)     
∑  (     ) (  )  

 
   

∑  (     ) (  )
 
   

 

  [.0]  نمایید تکرارها  را تا همگرا شدن دسته 4و  9 یها گام -2

 یقچارچوب تحق -1-3

 نشان داده شده است. یقتحق ینا یچارچوب کل (7)شکل  در

 

 

 یقچارچوب تحق (:2) شكل

در مطالعنه   ینق، تحق ینن مربوط بنه چنارچوب ا   یها ادامه گام در

 بانک ملت به کار گرفته خواهد شد. یمورد

 یورود یرهایآوری متغ گام انتخاب و جمع -1-3-2

 یکردهنای رو یبانک و بررس یانمشتر یرفتار یبدد حوزه بخش در

 شنداختی  جمعینت های  بانک ملت، سه دسته متغیر داده یسازمان

شامل جدسیت، سن، تحصیالت، وضعیت تأهل، شنغل و   مشتریان

مربننوط بننه  یهننا و ...، داده یتولنند، محننل مدطقننه بننانک  یختننار

(، Rمشنتری )  اخینر تنراکدش   ینر مالی مشنتریان نظ  یها تراکدش

دهدننده  ( کنه نشنان  K( و فناکتور ) M(، فراواننی ) F) یپنول  ینر متغ
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باننک اسنت و در باننک ملنت      ینبنودن مشنتر   ینا بنودن   یدیکل

بنا   ینکدر هر استان بدا بر نظر خبرگان بنا  یبانک یدیکل یانمشتر

 انتخاب شده است. ،گردند می یفتعر یخاص های یژگیو

خننام کننه   یهننا داده یننناز ا ییتننا ای ده نمونننه (7)جنندول  در

 ،باشند  باننک ملنت منی    یاندهدده اطالعات مربوط به مشنتر  نشان

 داده شده است. یشنما

 بانک ملت یانمربوط به مشتر یها از داده ییتا نمونه ده (:2) جدول

ID
 S

e
x

 A
g

e
 

E
d

u
c
a

ti
o

n 

M
a

ri
ta

l 

S
ta

tu
s

 

J
o

b
 

L
o
c
a

ti
o

n
 

R F M K 

رد 1
م

 45
 

سی
شنا

کار
 

هل
متأ

گی 
رهن

ف
 

بل
با

 13
4

 

22 35
33

33
3

 

 خیر

رد 2
م

کل 26 
سی

هل 
متأ

 

زاد
آ

ران 
ته

 

14 

2 26
64

21
 

 خیر

رد 3
م

لم 26 
دیپ

هل 
متأ

رز 
او

کش
 

31 قم
1

 

7 

26
63

16
62

4
 

 خیر

رد 4
م

 23 

ی 
اس

شن
کار

شد
ار

رد 
مج

 

زاد
آ

ران 
ته

 

54 26 

42
43

13
33

3
 

 خیر

رد 5
م

لم 51 
دیپ

هل 
متأ

 

زاد
آ

ران 
ته

 

23 36 

23
54

53
11

4
 

 خیر

سی 35 زن 6
شنا

کار
 

هل
متأ

ند 
رم

کا
ان 

رم
ک

 

24 11 

22
33

67
24

 

 خیر

رد 7
م

لم 51 
دیپ

هل 
متأ

 

زاد
آ

ریز 
تب

 

14 14
3

 

22
52

43
73

17
2

 

 خیر

رد 8
م

لم 55 
دیپ

هل 
متأ

 

زاد
آ

ران 
ته

 

7 21 

42
34

21
36

 

 خیر

رد 9
م

سی 53 
شنا

کار
 

هل
متأ

اه  
شگ

مای
ن

یل
ومب

ات
ان 

فه
اص

 

2 43 

41
26

22
43

14
 

له
ب

 

 27 زن 11

بی
واد

س
 

هل
متأ

 

انه
خ

ان دار
فه

اص
 

35 

2 

44
22

24
53

 

 خیر

 

در این تحقیق به جهت حفظ اطالعنات مشنتریان بنانکی شنماره     

گنذاری شنده   های قنراردادی شنماره  شداسایی مشتریان با شماره

 است. 

 ها داده پردازش یشو پ یساز گام آماده -1-3-1

 باننک  اطالعاتی پایگاه در موجودهای  این تحقیق از داده های داده

خنام انتخناب    یهنا  کنه داده  شده است. ازآنجنایی  آوری جمع ملت

 یبر رو یاتیاست عمل یازن یستددها ن اعمال الگوریتم یبرا یمداسب

هنا صنورت    ورود به الگنوریتم  برایها  آن یساز ها جهت آماده داده

 باشد. ها می داده سازی نرمال یاتعمل ینا . ازجملهیردگ

 یان،شده جهت مطالعه رفتار مشنتر  ییشداسا یرمتغ یازده یانم از

  یبنودن مشنتر   یدیکل یرتراکدش اخیر مشتری و متغ یرهایمتغ

شوند.  بددی در نظر گرفته می خوشه های یتمالگور یعدوان ورود به

های منورد مطالعنه در    از نمونه یانتخاب های یژگیکه و اما ازآنجایی

 یریجلوگ یبرا باشدد، ینم یکسان غییراتبازه ت یدارا یقتحق ینا

بزرب  یربا مقاد  یرهایکه متغ )ازآنجایی ها یژگیمتفاوت و یراز تأث

تنر   مهنم  یکه لزوما  به معدن  گذارند یبر تابع هدف م یشتریب یرتأث

سازی به روش  ل( از نرمایستن یبدد بخش یتمها در الگور بودن آن

Min-Max  است شده ( استفاده2)فرمول. 

(2 )     
     ( )

     ( )
 

 .است یردهدده مقدار متغ نشان Xفرمول باال  در

نرمنال   یرهنای از متغ ییتنا  نموننه ده  یک ( 5)مثال جدول  طور به

را  ینق تحق ینن منورد مطالعنه در ا   یها از داده Kو  R ،F ،Mشده 

 .دهد ینشان م

 نرمال شده یرهایمتغبخشی از  (:1) جدول

ID R F M K 

511 334265/3 3 365722442/3 3 

512 4/3 246244172/3 52231371/3 3 

513 234442/3 3 773212264/3 3 

515 1/3 223246244/3 63163312/3 3 

514 373444/3 3 213224611/3 3 

512 344425/3 413355424/3 412744722/3 3 

517 325732/3  25137631/3  616225667/3  1 

514 523426/3 3 643436726/3 3 

516 565114/3 376313354/3 11122234/3 3 

523 557346/3 531335543/3 211463324/3 3 

 



                                               723                                                            یدی، دکتر جواد وحیریام کیا یعل یهعط سیده؛ Anti-Harmonic-Means یبند بانک با استفاده از روش خوشه یاندانش مشتر یریتمد

 

 

 ها خوشه ینهتعداد به یینگام تع -1-3-3

و  ینق توانند بنا توجنه بنه اهنداف تحق      هنا منی   خوشه یدهبه تعداد

بنا   ینق تحق ینن های مختلف خبرگنان متفناوت باشند. در ا    دیدگاه

نظنرات   یمنورد اسنتفاده و بررسن    یهنا  استفاده از مجموعنه داده 

تعنداد مداسنب    ینین تع یبنرا  یدنه گز ینخبرگان بانک ملت بهتنر 

بنه   2ن باننک عندد   ین ا یانمشنتر  یرفتار یکها، جهت تفک خوشه

 هنای  یتمردر الگنو  یورود ینک عدنوان   عندد بنه   ینن دست آمند. ا 

 کار گرفته خواهد شد.هبددی مورد نظر ب خوشه

  A-H-Meansبندی به روش  گام خوشه -1-3-4

A-H-Means ینا یها بددی داده جهت خوشه یشدهادیپ یتمالگور 

مطنر    یلبه تفص یناز ا یشروش پ ینا یاتاست که جزئ یقتحق

 ینن انتخناب شنده اسنت کنه در ا     Q ϵ [5,5-] کاربرد ینشد. در ا

 یکهارمون  یانگینم Q = -1و اگر  یحساب یانگینم Q = 0صورت 

 خواهد داد. یجهرا نت

هنای حاصنل از    مربنوط بنه خوشنه    ینمودارهنا  1تا  5 های شکل

 دهد. را نشان می Q=0با مقدار  A-H-Means یتمالگور

  

 K-Means یتمخوشه اول، الگور: (1) شكل

 

 K-Means یتمخوشه دوم، الگور (:3) شكل

 

 K-Means یتمخوشه سوم، الگور (:4) شكل

 

 K-Means یتمخوشه چهارم، الگور (:1) شكل

 K-Means یتمخوشه پدجم، الگور (:6) شكل

ها به روش  مجموع مربع خطاها  و  خوشه زیابیار -1-3-1

 روش ینانتخاب بهتر

های حاصل از  خوشه یگام الزم است مجموع مربع خطاها ینا در

محاسنبه شنود تنا     Q=5تا  Q=-5با  A-H-Means یتماعمال الگور

 یجنه مجموع مربع خطاهنا را نت  ینکه کمتر یحالت یبرا Qمقدار 

های حاصل از  شود و خوشه یدهعدوان روش مدتخب گز دهد به می

مورد مطالعه قنرار   دروش مذکور جهت استخرا  دانش در گام بع

 .یرندگ

(1)      ∑ ∑ ∑(  
    )
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 باشد: می یربه شر  ز (1)کار رفته در رابطه هب مادهای

x :نقطه در خوشه  یکCi 

xj: j یژگیو یناُم x 

mij: j خوشه  یددهنقطه نما یژگیو یناُمCi 

 ، با مرکز خوشه متداسب است.mijنشان داد که  توان می

         مرحلننه یننندر ا (9)حاصننل در جنندول  SSE یرتوجننه مقنناد بننا

A-H-Means  با مقدارQ=0  که معادل روشK-Means باشند   می

 اند. مورد نظر داشته یها تداسب را با داده ینبهتر

 

مختلف  های یتممجموع مربع خطاها در الگور یرمقاد (:3) جدول

 بددی خوشه

 SSE الگوریتم

A
-H

-M
ea

n
s

 

2Q= - 041993120410/210 

4Q= - 330121159025/427 

9Q= - 199327015293/479 

5Q= - 987513578205/425 

7Q= - 294134858975/453 

8Q=  3049154717254/33 

7Q=  895324531143/519 

5Q=  531072288494/901 

9Q=  91748527104/417 

4Q=  497111898991/258 

2Q=  949730733210/219 

 

 بندی دانش حاصل از خوشه یریکارگ گام به -1-3-6

 یهنا  بدندی داده  خوشنه  یبنرا  یتمترین الگور مداسب کهاز این پس

در پندج   یانشده و مشنتر  ییبانک ملت شداسا یانمربوط به مشتر

گینری از داننش حاصنل از     شدند نوبت به بهره یبدد خوشه بخش

و بنا   یمرحله با حضور خبرگان بانک ینرسد. در ا ها می خوشه ینا

 ینل و تحل یتنوان بنه بررسن    می بانک یانمشتر یلمراجعه به پروفا

 یککه در  یانیطور معمول مشتر ها پرداخت و از آنجا که به خوشه

خواهدند   یمشنابه  یرفتار های یژگیو یگیرند دارا خوشه قرار می

جهنت   یخنوب  یاربسن  یتواند راهدما بود، دانش استخرا  شده می

هنر   یریتمند  یمتداسب با هر خوشه بنرا  یدهبه یاتخاذ راهبُردها

از اطالعنات   یبخشن  (4) جندول  باشد. یانتر ارتباط با مشتربه چه

مربنوط بنه    یهنا  از داده ییبدندی نموننه هزارتنا    حاصل از خوشنه 

 .دهد یبانک ملت را نشان م یانمشتر

بانک ملت به  یانبددی مشتر اطالعات مربوط به خوشه (:4) جدول

 A-H-Meansروش 

 

تعداد 

عناصر 

 خوشه

 میانگین متغیرها در خوشه

R F M K 

 8 717319/8 290915/8 7015/8 511 7خوشه 

 8 177253/8 113193/8 22351/8 517 5خوشه 

 8 743111/8 255925/8 10854/8 529 9خوشه 

 8 143515/8 523114/8 90189/8 707 4خوشه 

 7 344412/8 437720/8 45183/8 93 2خوشه 

 و بحث یجنتا -3

 یگینری از نظنرات خبرگنان بنانک     و بهنره  (4)جندول   یبا بررسن 

 یعدی) یینآن پا R یرکه خوشه اول که مقدار متغ یافتتوان در می

تعنداد تنراکدش    یعدنی  F متغیر ،اند( به بانک مراجعه داشته یرا اخ

 یعدنی  M ینر سال گذشته آن نسبتا  باال و متغ یک طیها  آن یراخ

شنته نسنبتا    سال گذ یک یط درها  های آن مبلغ تراکدش یانگینم

 یینحسناب پنا   هسنتدد وفنادار بنا ماننده     یانیاسنت، مشنتر   یینپا

به دنبنال   یدگروه با ینتر( و بانک در مواجهه با ا قدیمی یان)مشتر

را  یانگروه از مشنتر  ینتوان ا سؤال باشد که چطور می ینجواب ا

شنتر و  یگذاری ب به بانک دارند به سرمایه یینسبتا  باال یکه وفادار

حسناب از طنرق مختلنف در باننک      ینت و فعال یجنود مو یشافزا

مداسنب جهنت    یشندهادی پ دتوان می یالت،نمود. ارائه تسه یبترم

 گروه باشد. ینا یاننگهداشت مشتر

کنه   دارنند، ازآنجنایی   یینسبتا  باال Mو  R ،Fدوم که مقدار  خوشه

 یانیدارند، مشتر باالیی تراکدش تعداد وها  مبلغ تراکدش یانگینم

 یشوند. اما ازآنجاکه فاصله زمنان  بانک محسوب می یارزشمدد برا

است، احتمال  بزرگی نسبت به عدد بانک باها   تراکدش آن ینآخر

تر  رسانی سریع با ارائه خدمت ید. بانک بااالستب یانمشتر ینفرار ا

احتمنال را کناهش داده و    ینن ا یان،دسته از مشنتر  ینو بهتر به ا

 یانمنورد مشنتر   در .نمایند  تالشها  آن جهت جلب اعتماد مجدد

باوجود تعداد گردش بناال   یانمشتر ینتوان گفت ا خوشه سوم می

 منورد  درانند.   نداشنته  یگردش حسناب  یرا سال گذشته، اخ یکدر 

هایی  بهروش یدتوان گفت با خوشه و خوشه دوم می ینا مشتریان

در جنذب   یسنع  یانمشنتر  ینن به ا یدهای جد طر  یماندد معرف

داشنتن   ینل خوشنه دوم بنه دل   یانمشنتر  البته. نمودها  مجدد آن



                                                717                                                            یدی، دکتر جواد وحیریام کیا یعل یهعط سیده؛ Anti-Harmonic-Means یبند بانک با استفاده از روش خوشه یاندانش مشتر یریتمد

 

 

خوشنه از ارزش   ینن ا مشنتریان  بنه  نسنبت مبلنغ بناالتر    یانگینم

 برخوردارند. یباالتر

 ینت بنا فعال  ینسبتا  ارزشنمدد ولن   یانیخوشه سوم مشتر مشتریان

 ینزان هستدد کنه م  یدجد یانطور معمول مشتر و به یینحساب پا

باشندد. باننک    بنا باننک را دارا منی    یدگیتبنادل نقند   ینسبتا  باال

ارائنه شنده بنه     یخندمات بنانک   ینه کامنل کل  یبنا معرفن   دتوان می

و ...  یمیلا یامک،پ ارسال ،  های مختلف ماندد ارائه کاتالوب روش

 یرا در انتخاب خندمات متداسنب و درنتیجنه بقنا     یدجد یمشتر

 .یدنما یاریبانک  ینارتباط با ا

در خوشنه پندجم نشنان     K ینر مربنوط بنه متغ   7 ینانگین م مقدار

باننک   یندی کل یانخوشه جنزء مشنتر   ینا یانمشتر یهکل دهد یم

مربنوط بنه    یرهنای متغ یرباشد. با گسترش دامده مطالعه به سا می

. یافتدست  یارزشمدد یهای دانش توان به گزاره می یانمشتر ینا

شنغل آزاد   یخوشنه منرد، متأهنل و دارا    ینن افنراد ا  یتمثال  اکثر

باننک   یانمشنتر  ینداننش در منورد ارزشنمددتر    ینن باشندد. ا  می

 یتروزافزون رضنا  یشجهت افزا یماتیدرزمیده اخذ تصم دتوان می

باننک   اینن  ازها  آن یگردانیو ممانعت از رو یاندسته از مشتر ینا

در  دتوانن  رویکردهنا کنه منی    یناز ا یکیکمک کددده باشد.  یاربس

هنایی   باشد، ارسنال پیامنک   یرگذارتأث یانرمشت ینت ایارتقاء رضا

 یبازده یشبه قصد افزا یدخدمات جد معرفی وها  گروه ینخاص ا

 یند باشد. توسعه خدمات جد بانک می ینهای آنان در نزد ا حساب

هنا   ارتبناط آن  یموجب بقا دتوان گروه می ینمتداسب با مطالبات ا

 یادیز یدر درازمدت سودآور یمشتر رضایت قطعا  و بوده بانک با

 بانک به همراه خواهد داشت. یرا برا

لنت  هنا در باننک م   راهبنرد  ینن ا یریحاصل از بکارگ یجنتا بررسی

 یانمشنتر  یجلنب وفنادار   یسازمان برا یتدهد که قابل نشان می

کار برده است هب یبدد دسته ینکه با توجه به ا ییها راهبردخود با 

هنا   که در اکثر سازمان ینتخاب تصادفبا روش معمول ا یسهدر مقا

 داشته است. یریچشمگ یشافزا رود،یکار مهب ایران در

 گیری نتیجه -4

لنت  باننک م  یانکاوی مشتر های هوشمدد داده روش یریکارگهبا ب

 یرفتنار  یشنباهت در الگنو   یشنترین در پدج دسته و با توجه به ب

 بددی شدند. گروه

 یقتحق ینچارچوب ارائه شده در ا یبر مبدا یانمشتر بددی خوشه

مشابه  یرفتار یالگوها یکه دارا یانیتا مشتر کدد یبه ما کمک م

 یننتو متغیرهنای جمع  یانمشننتر یتراکدشن  یرهننایبرحسنب متغ 

 یدر نظر گرفته و بنر مبدنا   یهای واحد هستدد را در گروه یآمار

هنای متداسنب بنا     هر گروه، سرویس یانمشتر یتاکثر های یژگیو

 نمود. یشدهادپ یانهای متفاوت به مشتر ها را به روش گیویژ ینا

تعنداد   تنرین  یشهنایی کنه بن    ها، خوشنه  خوشه یبا بررس توان می

 ینن نمنود. بنا ا   شداسنایی  انند  قرارگرفتهها  در آن یدیکل یانمشتر

شنوند و بنا    شندن شنداخته منی    یندی مسنتعد کل  یانامکان مشتر

 ادامنه  و حفظ به مدجرها  گروه ینبه ا یشتررسانی هر چه ب خدمت

 .گردید بانک با ها آن مؤثر ارتباط

را در خنود   یندی کل یانمشنتر  ترین یشهایی که ب خوشه یبررس با

ها از مدظر  خوشه یندر ا یانمشتر یتاکثر شداسایی واند  داده جای

و ... و با نظر کارشداسان  یتو جدس ینوع شغل، محل مدطقه بانک

 ینن و متداسنب بنا ا   ینژه و یتوان خدمات بانک می یو خبرگان بانک

طنور رودررو بنه    به یاو  یامکپ یقطر زنموده و ا طراحی راها  گروه

 نمود. یافراد معرف ینا
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