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 چکیده

و  که مورد خواست یمحصول دیتا با تول اندتالشدر  عیو صنا هاسازمان هیامروز، کل یرقابت یایدر دن

 ریسختدهند و بازار را با محصول خود  شیسهم خود را در بازار افزا شتریهرچه ب بتوانند باشد، یمشتر ازین

ت. در واقع برخوردار اس یفراوان تیاز اهم میمستق یابیدر بازار، انیو شناخت مشتر انیمشتر یبنددسته کنند

. شوندمیانتخاب  میمستق یابیدر بازار دیارائه محصوالت و خدمات جد یهدف هستند که برا انیمشتر نیا

 یادیز تیاهم یادار یحاکم بر صنعت بانکدار یرقابت طیهدف در شرا انیمشتر ییشناسا ندیبهبود فرا نیبنابرا

 یه آمارجامع، بوده است. یکاودادهبا روش  کیدموگراف کردیبا رو انیمشتر بندیگروه. هدف این تحقیق است

به  سپ،یکر یمتدولوژو  41 نسخه نیکلمنتا افزارنرم ازتشکیل داده است. با استفاده  انیمشتر قیتحق نیا

اعم از نام و  انیعدد رکورد مربوط به اطالعات مشتر 9142پرداخته شده است از مجموع  انیمشتر یبنددسته

قرار  یموردبررس، انیمشتر دیخر یمندعالقه نییشغل و تع الت،یتحص زانیم ت،یسن، جنس ،ینام خانوادگ

خطی  یهامدل، بیز معمولیاز جمله  یکاوداده رگذاریتأثمهم و  یهامدلگرفته است. با توجه به اجرای 

 پشتیبانبردار  ماشینو  یریگمیتصم، درخت درخت گردینت، جنگل تصادفی، رگرسیون لجستیک، افتهیمیتعم

لق خطای مط ،کاپا، ضریب یبنددستهدرصد صحت، میانگین زمان اجرا، خطا  یهاتمیآانجام شد و بر حسب 

درصد  از نظر یسازادهیپ یهامدلنرمال، ضریب همبستگی و مربع ضریب همبستگی مقایسه شد. بر اساس 

 نگل تصادفیجعملکرد را  نیترفیضعبهترین شرایط را دارا بودند.  بیز معمولیو  پشتیبان بردار ماشینصحت 

 ود.را دارا ب

 

 یکاودادهدموگرافیک،  یهایژگیومشتریان،  یبنددسته کلمات کلیدی:

 

  



Abstract : 
In today's competitive world, all organizations and industries are working to produce the 

product that they want and need to be able to increase their market share and increase market 

share with their product. Customer categories and customer recognition in marketing. Direct is 

of great importance. In fact, these target customers are chosen to provide new products and 

services in direct marketing. Therefore, improving the process of identifying target customers 

in competitive conditions prevailing in the banking industry is important. The purpose of this 

research was to group the customers with a demographic approach with data mining. The 

statistical community of this research has formed customers ....... With the help of Clementient 

software version 14 and Crisp methodology, customers have been surveyed from a total of 2319 

records of customer information, such as name, age, gender, education, occupation, and 

customer preferences. , Has been studied. Regarding the implementation of important and 

effective data mining models including Native Bayes, Generalized Line, RegressionLogistic, 

Deep Learning, Random Forest, Gradent Boost tree, Decision tree and SVM, the percentage of 

accuracy items, average runtime, Error classification, kappa coefficient, absolute absolute error, 

correlation coefficient and square correlation coefficient were compared. Based on 

implementation models, SVM and Native Bayes had the best conditions. Random Forest had 

the weakest performance. 
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