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 بینی ریزش مشتری با استفاده از یادگیری ماشین: مدل ها و رویکردهای اصلیپیش
 دقیقه 9زمان مطالعه: 

 

 

 
 ها و رویکردهای اصلیبینی ریزش مشتری با استفاده از یادگیری ماشین: مدلپیش

حفظ مشتری یکی از ارکان اولیه رشد کسب و کارهای مشتری محور است. رقابت در بازار سخت 
که مشتریان در انتخاب بین بسیاری از ارائه دهندگان حتی در یک دسته محصول آزاد است، جایی

و یک مشتری ممکن است منجر به ترک شود. و اگر  –یا حتی یکی  –هستند. چندین تجربه بد 
مشتریان ناراضی وجود داشته باشد، ضررهای مادی و آسیب زیادی به شهرت یک کسب انبوهی از 

 .و کار وارد خواهد شد
در این مقاله، برخی از روش های مدیریِت ریزش مشتری با استفاده از مدل های یادگیری ماشین 

ه های حل این مشکل مطرح شده است. همچنین دربارارائه شده است و برخی رویکردها و روش
های رفتار مشتری که بیشترین ارتباط ها در مورد ارتباط مشتری با یک برند، ویژگیآوری دادهجمع
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های یادگیری ماشین بررسی را با ریزش دارد بحث خواهیم کرد و منطِق پشت انتخاب بهترین مدل
 .شده است

 
 ریزش مشتری چیست؟

 
ریزش مشتری تمایل مشتریان به کنار گذاشتن یک نام تجاری و متوقف شدن ارتباط مشتری با یک 
سازمان خاص است. درصدی از مشتریانی که استفاده از محصوالت یا خدمات یک شرکت را در یک 

های محاسبه نرخ شود. یکی از راهکنند، نرخ ریزش مشتری نامیده میدوره زمانی خاص متوقف می
این است که تعداد مشتریان از دست رفته را در یک بازه زمانی معین بر تعداد مشتریان به  ریزش

درصد ضرب کنید. به عنوان مثال، اگر در ماه  100دست آمده تقسیم کرده و سپس آن عدد را در 
درصد  2مشتری دریافت کردید و سه مشتری را از دست دادید، نرخ ریزش ماهانه شما  150گذشته 

 .است
ها مشترک هستند و به طور نرخ ریزش، یک شاخص سالمت برای مشاغلی است که مشتریان آن

کنند، مشتریاِن کسب و کارهایی که دارای اشتراک مکرر برای دریافت خدمات هزینه پرداخت می
تواند نسبتا کوتاه باشد کنند، که میهستند محصول یا خدماتی را برای یک دوره خاص انتخاب می

باشد. به عالوه، یک ماه. بنابراین، مشتری برای پیشنهادات جالب یا سودمندتر قابل جذب میمثال  –
رسد، مشتریان این فرصت را دارند که تجدید نظر کنند و ها به پایان میهر بار که تعهد فعلی آن
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و  های طبیعی اجتناب ناپذیر استتصمیم بگیرند که با شرکت ادامه ندهند. البته برخی از ریزش
این رقم در صنایع مختلف متفاوت است. اما داشتن رقم ریزش باالتر از این، نشانه قطعی انجام کاِر 

 .اشتباه توسط آن کسب و کار است
باید به این نکته توجه کرد که به طور کلی، این تجربه مشتری است که ادراک مشتری از برند را 

ادار هم اگر یک یا چند مشکل با یک کسب تعریف میکند. واقعیت این است که حتی مشتریان وف
درصد از پاسخ دهندگان آمریکایی به  59کنند. به عنوان مثال، و کار داشته باشند، آن را تحمل نمی

خاطرنشان کردند که پس از  PricewaterhouseCoopers (PwC) نظرسنجی انجام شده توسط
ها تنها پس از یک تجربه بد رصد از آند 17چندین تجربه بد با یک برند خداحافظی خواهند کرد و 

این کار را خواهند کرد. بنابراین تجربیات بد ممکن است حتی مشتریان وفادار را نیز از یک برند دور 
 .کند

 چه زمانی مشتریان تعامل با برندی را که دوست دارند متوقف می کنند؟

 
 تاثیر ریزش مشتری بر کسب و کارها

ریزش مشتری یک اتفاق ناگوار و بد است. اما دقیقًا چگونه در بلندمدت بر عملکرد شرکت تأثیر 
 گذارد؟می
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گوید تأثیر حتی درصد کمی از ریزش را دست کم نگیرید. می HubSpot در Service Hub مدیر کل
با توجه به اینکه به دست آوردن یک مشتری جدید بسیار گرانتر از حفظ یک مشتری موجود است، 

یابند زیرا باید منابع کسب و کارهای با نرخ ریزش باال به سرعت خود را در یک حفره مالی می
 .شتری را برای جذب مشتری جدید اختصاص دهندبی

های جذب و حفظ مشتری به صورت آنالین در دسترس ها با تمرکز بر هزینهبسیاری از نظرسنجی
هستند. بر اساس یکی از این آمارها، دریافت یک مشتری جدید ممکن است تا پنج برابر بیشتر از 

 .حفظ مشتری فعلی هزینه داشته باشد
های جذب مشتری مرتبط است. عالوه بر با درآمد از دست رفته و افزایش هزینههای ریزش نرخ

این، نرخ ریزش نقش مهمی در پتانسیل رشد یک سازمان دارند. خریداران امروزی از به اشتراک 
های اجتماعی های نقد و رسانههایی مانند سایتگذاشتن تجربیات خود با فروشندگان از طریق کانال

 .کشندهای اجتماعی خجالت نمیهو همچنین شبک
ای را که با یک شرکت داشتند درصد از خریداران تجربه 49نشان داده است که  HubSpot تحقیقات
رود، وکارها از بین میاند. در دنیایی که اعتماد به کسبهای اجتماعی به اشتراک گذاشتهدر رسانه

درصد از  55کند. همچنین خرید ایفا میتری نسبت به قبل در فرآیند تبلیغات شفاهی نقش مهم
درصد به  65کنند اعتماد ندارند، هایی که از آنها خرید میخریداران دیگر به اندازه گذشته به شرکت

درصد به  71درصد به تبلیغات اعتماد ندارند، و  69بیانیه های مطبوعاتی شرکت اعتماد ندارند، 
 .تماد ندارندتبلیغات حمایت شده در شبکه های اجتماعی اع
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هایی با نرخ ریزش باال نه تنها در روابط خود با مشتریان بنابراین می توان نتیجه گرفت که شرکت

نفی در مورد محصوالت خود های دهان به دهاِن مخورند، بلکه با ایجاد صحبتسابق شکست می
 .رسانندها نیز آسیب میبه تالش های خرید آینده آن

 شناسایی مشتریان در معرض خطر با یادگیری ماشین

 
ان را تشویق کنند، مشتریهایی که به طور مداوم بر نحوه تعامل مردم با محصوالت نظارت میشرکت

های کنند تا نظرات خود را به اشتراک بگذارند، و مسائل خود را به سرعت حل کنند و فرصتمی
 .بیشتری برای حفظ روابط سودمند با مشتری دارند
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کند، بنابراین آوری میهای مشتریان را جمعو اکنون شرکتی را تصور کنید که برای مدتی داده
تواند مشتریان الگوهای رفتاری افراد بالقوه استفاده کند، با این کار میتواند از آن برای شناسایی می

ها انجام دهد. کسانی بندی کند و اقدامات مناسبی را برای جلب اعتماد آندر معرض خطر را تقسیم
کنند از تجزیه و تحلیل پیش که از یک رویکرد پیشگیرانه برای مدیریت ریزش مشتری پیروی می

بینی احتمال نتایج، فاده میکنند. این یکی انواع تحلیل است که مستلزم پیشبینی کننده است
های فعلی و تاریخی است. تجزیه و تحلیل پیش رویدادها یا مقادیر آینده با تجزیه و تحلیل داده

 (ML) های آماری مختلفی مانند داده کاوی )تشخیص الگو( و یادگیری ماشینبینی کننده از تکنیک
 .کنداستفاده می

هایی است که قادر به یافتن الگوها در داده ها و ویژگی اصلی یادگیری ماشین ساختن سیستم
بینی ریزش مشتری، اینها یادگیری از آن بدون برنامه نویسی صریح هستند. در زمینه پیش

دهنده کاهش رضایت مشتری از استفاده از های رفتار آنالین هستند که نشانویژگی
 .شرکت استخدمات/محصوالت 

 
 ام شودشناسایی مشتریانی که در معرض خطر ریزش هستند کمک می کند تا اقداماتی از قبل انج

روش های یادگیری ماشین برای مدیریت پیشگیرانه ریزش مشتری از اهمیت زیادی برخوردار است. 
توانند کار بزرگی انجام دهند. های یادگیری ماشین میهای بالقوه، الگوریتمدر مورد شناسایی ریزش
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دهند. اند، نشان میها برخی از الگوهای رفتاری مشترک مشتریانی را که قباًل شرکت را ترک کرده آن
کنند های یادگیری ماشین رفتار مشتریان فعلی را در برابر چنین الگوهایی بررسی میسپس، الگوریتم

 .دهندو در صورت کشف ریزش های بالقوه سیگنال می
کنند تا کننده استفاده میبینیوکارها می توانند از یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل پیشکسب

ام کاربران فعلی کاماًل از خدمات خود راضی نیستند و تا زمانی که خیلی دیر نشده است بفهمند کد
ها رسیدگی کنند. شناسایی مشتریان در معرض خطر ریزش، یک سازمان را قادر به مشکالت آن

ها را درک کنند، و سازد تا با این مشتریان تعامل داشته باشند، نقطه نظرات و دلیل مشکالت آنمی
ها، یک برنامه بلند مدت با تمرکز بر کمک به مشتری برای درک ارزش خدماتی که ه با آنهمرا

 .خریداری کرده است، تنظیم کنند
کننده فراتر از تعامل فعال با مشتریان بالقوه و بینیسازی ریزش پیشموارد استفاده برای مدل

ماشین به مدیران یک کسب و  انتخاب اقدامات حفظ مؤثر است. نرم افزارهای مبتنی بر یادگیری
دهد تا تعیین کنند که با چه مشتریانی باید تماس بگیرند. به عبارت دیگر، کارمندان کار اجازه می

 .کنندتوانند مطمئن باشند که در زمان مناسب با مشتریان مناسب صحبت میمی
ها برای تحلیل دادهتوانند از دانش تجزیه و های فروش، موفقیت مشتری و بازاریابی نیز میتیم

هایی از خطر ریزش هماهنگ کردن اقدامات خود استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر مشتری نشانه
دهد، احتمااًل زمان خوبی برای فروش نیست تا اطالعاتی در مورد خدمات اضافی که را نشان می

ید با بخش مدیریت ها عالقه مند باشد به دست بیاورد، این تعامل بامشتری ممکن است به آن
شود و ارزش محصوالتی را ها بتوانند کمک کنند مشتری دوباره درگیر خدمات مشتری باشد تا آن

های فعلی تواند بسته به نشانهکه در حال حاضر دارند ببیند. مانند بخش فروش، بخش بازاریابی می
ی ماشین برای تجزیه و ریسک ریزش با مشتریان متفاوت تعامل داشته باشد. استفاده از یادگیر 

 .هایی را برای تقویت این استراتژی به ارمغان بیاوردتواند بینشهای مشتری میتحلیل داده
 بینی ریزش مشتری با یادگیری ماشینپیش

توان پیش بینی نرخ ریزش مشتری را شروع کرد؟ چه داده هایی مورد نیاز است؟ و اما چگونه می
 مراحل اجرا چیست؟

های مرتبط با موضوع ر یادگیری ماشین، متخصصان علم داده ابتدا به جمع آوری دادهمانند هر کا
هایی را باید جمع آوری کنند. سپس، کنند که چه دادهنیاز دارند. بسته به هدف، محققان تعریف می
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های یادگیری های انتخاب شده آماده، پیش پردازش شده و به شکلی مناسب برای ساخت مدلداده
ها و ها، تنظیم دقیق مدلهای مناسب برای آموزش ماشینشوند. یافتن روشتبدیل میماشین 

شود که با باالترین انتخاب بهترین مدل بخش مهمی از کار است. هنگامی که مدلی انتخاب می
 .توان آن را به تولید رساندکند، میدقت پیش بینی می

های مجهز به یادگیری ماشین که قادر محدوده کلی کاری که دانشمندان داده برای ساختن سیستم
 :دهند، ممکن است به شرح زیر باشدبینی ریزش مشتری هستند انجام میبه پیش

 درک یک مشکل و هدف نهایی 
  هاجمع آوری داده 
 هاآماده سازی و پیش پردازش داده 
 مدل سازی و تست 
 ارت مدلاستقرار و نظ 
 
 
 

 درک یک مشکل و هدف نهایی

این مهم است که بفهمیم چه بینش هایی باید از تحلیل به دست بیاوریم. به طور خالصه، شما باید 
تصمیم بگیرید که چه سوالی را بپرسید و در نتیجه چه نوع مشکل یادگیری ماشین را حل کنید: 

 .طبقه بندی یا رگرسیون
های مشتری ن است که مشخص کنیم داده )در اینجا منظور دادههدف از طبقه بندی ای .طبقه بندی

است( به کدام کالس یا دسته تعلق دارد. برای مسائل طبقه بندی، دانشمندان داده از داده های 
برای آموزش یک الگوریتم استفاده   تاریخی با متغیرهای هدف از پیش تعریف شده )برچسب(

 :می توانند به سواالت زیر پاسخ دهندکنند. با طبقه بندی، کسب و کارها می
 شود یا خیر؟آیا این مشتری رویگردان می 
 کند؟آیا مشتری اشتراک خود را تمدید می 
 دهد؟آیا کاربر یک طرح قیمت گذاری را کاهش می 
 آیا نشانه هایی از رفتار غیرعادی مشتری وجود دارد؟ 
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سوال چهارم در مورد عالئم رفتار غیرمعمول نوعی مشکل طبقه بندی به نام تشخیص ناهنجاری را 
ای که به طور نقاط داده –دهد. تشخیص ناهنجاری در مورد شناسایی نقاط پرت است نشان می

 .قابل توجهی از بقیه داده ها انحراف دارند
یک کار رگرسیونی نیز فرموله کرد. تحلیل  توان به عنوانبینی ریزش مشتری را میپیش .رگرسیون

ای است رگرسیون یک تکنیک آماری برای تخمین رابطه بین یک متغیر هدف و سایر مقادیر داده
شوند. نتیجه رگرسیون همیشه گذارند که در مقادیر پیوسته بیان میکه بر متغیر هدف تأثیر می

کند. عالوه بر این، تجزیه و پیشنهاد میکه طبقه بندی همیشه یک دسته را عددی است، در حالی
ها بر یک متغیر هدف دهد که چند متغیر مختلف در دادهتحلیل رگرسیون اجازه تخمین زدن می

بینی کنند که در چه دوره زمانی یک مشتری توانند پیشوکارها میگذارد. با رگرسیون، کسبتأثیر می
 .کندیزش به ازای هر مشتری را دریافت میکند یا تخمین احتمالی ر خاص احتمااًل ریزش می

 شکل زیر نمونه ای از رگرسیون لجستیک است که برای پیش بینی احتمال ریزش در مخابرات توسط
Towards Data Science دهد که چگونه تعداد شود. در اینجا، شکل نشان میاستفاده می

 .ارتباط داردالمللی با ریزش های بینهای سرویس و استفاده از طرحتماس
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 جمع آوری داده ها

-تجو کنید، شناسایی کردید، میهایی را که باید جسکه انواع بینشهنگامی :شناسایی منابع داده

ای برای مدل سازی پیش بینی بیشتر ضروری است. بیایید توانید تصمیم بگیرید که چه منابع داده
 :توانید برای پیش بینی ریزش استفاده کنید، فرض کنیمای را که میرایج ترین منابع داده

 هایسیستم CRM (شامل سوابق فروش و پشتیبانی مشتری) 
  یه و تحلیلخدمات تجز ( ،به عنوان مثالGoogle Analytics) 
 بازخورد در رسانه های اجتماعی 
 بازخورد ارائه شده در صورت درخواست برای سازمان شما و غیره. 
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 .بدیهی است که لیست بسته به صنعت ممکن است طوالنی تر یا کوتاه تر باشد
 آماده سازی و پیش پردازش داده ها

اند باید به قالبی مناسب برای یادگیری ماشین های تاریخی که برای حل مسئله انتخاب شدهداده
ها های دریافتی به کیفیت دادهتبدیل شوند. از آنجایی که عملکرد مدل و بنابراین کیفیت بینش

بستگی دارد، هدف اصلی این است که مطمئن شویم همه نقاط داده با استفاده از منطق یکسان 
های اولیه ای در مورد تکنیکقالهم شوند و مجموعه داده کلی عاری از تناقض است. قبالً ارائه می

خواهید درباره این موضوع بیشتر بدانید، نوشتیم، بنابراین اگر می هاسازی مجموعه دادهبرای آماده
 .آن را بررسی کنید

ر مهمی ساخت، استخراج و انتخاب ویژگی ویژگی بخش بسیا .ساخت، استخراج و انتخاب ویژگی
ها ای از ویژگیاز آماده سازی مجموعه داده است. در طول فرآیند، دانشمندان داده مجموعه

دهنده الگوهای رفتاری مختلف مربوط به سطح کنند که نشانهای ورودی( را ایجاد می)ویژگی
 .تعامل مشتری با یک خدمات یا محصول است

هر صنعت است، اما رویکردها برای شناسایی  های رفتاری مختصباید توجه داشت که اگرچه ویژگی
وکار به دنبال الگوهای رفتاری خاصی یک کسب»مشتریان در معرض خطر کلی و عمومی است: 

 «.دهدهای بالقوه را نشان میاست که ریزش
 .های مشتریان را به چهار گروه طبقه بندی کردمی توان ویژگی

 عات اولیه در مورد یک مشتری است )به که حاوی اطال های جمعیت شناختی مشتریویژگی
 عنوان مثال، سن، سطح تحصیالت، مکان، درآمد(

 که نحوه استفاده شخص از یک سرویس یا محصول را توصیف  های رفتاری مشتریویژگی
شود، های خود میکند )به عنوان مثال، مرحله چرخه عمر، تعداد دفعاتی که وارد حسابمی

ها یا شود، ویژگیطول جلسه فعال، زمانی از روز که از محصول به طور فعال استفاده می
 های استفاده شده، اقدامات ، ارزش پولی(ماژول

 کند )به عنوان مثال، که تعامل مشتری با پشتیبانی را مشخص می های پشتیبانییژگیو
 های ارسال شده، تعداد تعامالت، سابقه امتیازات رضایت مشتری(درخواست

 که نشان دهنده سایر اطالعات متنی در مورد مشتری است ای های زمینهویژگی. 
 .های زیاد همیشه خوب نیستاما باید توجه داشت که داشتن داده

https://modamcrm.com/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%d9%87/
https://modamcrm.com/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%d9%87/
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هایی است که متمایزترین ها( با برگزیدن آنهدف استخراج ویژگی، کاهش تعداد متغیرها )ویژگی
هایی کند )ابعاد ستونها کمک میدهند. استخراج ویژگی به کاهش ابعاد دادهاطالعات را نشان می

 .کندداده هستند( و اطالعات نامربوط را حذف میهای یک مجموعه با ویژگی
کنند و زیرگروهی شده قبلی را بازبینی میهای استخراجدر طول انتخاب ویژگی، متخصصان ویژگی

کنند که بیشترین ارتباط را با ریزش مشتری دارد. در نتیجه انتخاب ویژگی، ها را تعریف میاز آن
 .ی های مرتبط دارندمتخصصان یک مجموعه داده تنها با ویژگ

هایی که دامنه محصوالت خود را گسترش های در حال رشد و آنشرکت .بخش بندی مشتری
شده و انتخاب شده قبلی بخش های تعریفدهند، معمواًل مشتریان خود را با استفاده از ویژگیمی

ای مورد استفاده، هتوان براساس مرحله چرخه عمر، نیازها، راه حلکنند. مشتریان را می بندی می
سطح تعامل، ارزش پولی یا اطالعات اولیه به زیر گروه هایی تقسیم کرد. از آنجایی که هر دسته 

های بینی را از طریق استفاده از مدلتوان دقت پیش مشتری الگوهای رفتاری مشترکی دارند، می
دهند، ا نشان میای که هر بخش رهای دادهطور خاص بر روی مجموعهیادگیری ماشین که به

 .اند، افزایش دادآموزش داده
از معیارهای تقسیم بندی مانند شخصیت مشتری، مرحله چرخه عمر،  HubSpotعنوان مثال،  به

 .کندمحصوالت خریداری شده، منطقه، زبان و کل درآمد حساب استفاده می
لیت های نگهداری خود را توانند می توانند فعاکارکنان با داشتن دانش در مورد ارزش مشتری، می

بندی مشتری، زمان سازی داده، انتخاب ویژگی و تقسیمدر اولویت قرار دهند. پس از مراحل آماده
 .رسدبینی فرا میبرای ردیابی رفتار کاربر قبل از ترسیم پیش

 مدل سازی و تست

ریزش  بینی برایهدف اصلی این مرحله از یک پروژه یادگیری ماشین، توسعه یک مدل پیش
کنند، ارزیابی دهند، تنظیم میهای متعددی را آموزش میمشتریان است. متخصصان معمواًل مدل

های بالقوه را با دقت مطلوب در کنند تا مدلی را که ریزش کنندهکنند و آنها را آزمایش میمی
 .دهد، تعریف کنندهای آموزشی تشخیص میداده
عنوان شوند، بهبینی ریزش مشتری استفاده می برای پیشهای یادگیری ماشین کالسیک معموالً مدل

های تصمیم، جنگل تصادفی و غیره. به عنوان نمونه شما می توانید مثال، رگرسیون لجستیک، درخت
 های پیچیده تر مانندعملکرد مدل»از جنگل تصادفی به عنوان مدل پایه استفاده کنید، سپس 
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XGBoost ،LightGBM یا CatBoost» ارزیابی کنید. دانشمندان داده معمواًل از عملکرد یک مدل  را
 .کنندتر استفاده میهای پیچیدهبینی الگوریتمپایه به عنوان معیاری برای مقایسه دقت پیش

شود. احتمال الگوریتمی است که برای مسائل طبقه بندی باینری استفاده می رگرسیون لجستیک
رابطه بین یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل )ویژگی(  وقوع یک رویداد را با اندازه گیری

کند. به طور خاص، رگرسیون لجستیک احتمال یک نمونه )نقطه داده( متعلق به پیش بینی می
 .کنددسته پیش فرض را پیش بینی می

نوعی الگوریتم یادگیری نظارت شده است )با یک متغیر هدف از پیش تعریف شده.(  درخت تصمیم
های عددی را نیز مدیریت تواند دادهشود، میدر حالی که بیشتر در کارهای طبقه بندی استفاده می

ترین متمایزکننده در کند. این الگوریتم یک نمونه داده را به دو یا چند مجموعه همگن براساس مهم
حال تولید کند. با هر تقسیم، بخشی از یک درخت در متغیرهای ورودی برای پیش بینی تقسیم می

است. در نتیجه، یک درخت با گره های تصمیم و گره های برگ )که تصمیم گیری یا طبقه بندی 
 .شودشود. یک درخت از یک گره ریشه شروع میهستند( ایجاد می

 
 ساختار پایه یک درخت تصمیم
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ه توان به راحتی تفسیر و تجسم کرد. حتی افراد بدون پیشیننتایج پیش بینی درختان تصمیم را می
شود. در مقایسه با توانند بفهمند که یک خروجی مشخص چگونه ظاهر میتحلیلی یا علم داده می

های کمتری نیاز دارند که این نیز یک مزیت سازی دادههای تصمیم به آمادهها، درختسایر الگوریتم
شند. به عبارت ها ایجاد شود، ممکن است ناپایدار بااست. با این حال، اگر تغییرات کوچکی در داده

ها ممکن است منجر به تولید درختان کاماًل متفاوت شود. برای پرداختن به دیگر، تغییرات در داده
کنند که استفاده می (AKA انجمن) های تصمیم در یک گروهاین موضوع، دانشمندان داده از درخت

 .در ادامه در مورد آن صحبت خواهیم کرد
گروهی است که از درخت های تصمیم گیری متعددی برای نوعی روش یادگیری  جنگل تصادفی

کند. این روش با هر دو عمل رگرسیون دستیابی به دقت پیش بینی باالتر و پایداری مدل استفاده می
دهد( را براساس و طبقه بندی سروکار دارد. هر درخت یک نمونه داده )یا به کالس خود رای می

کند که بیشترین رای را دریافت کرده طبقه بندی را انتخاب میکند و جنگل -ها طبقه بندی میویژگی
 .شودباشد. در مورد وظایف رگرسیون، میانگین تصمیم گیری درختان مختلف گرفته می
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 استقرار و نظارت

بینی ریزش است. مدل/مدل های انتخاب شده باید و اکنون، مرحله نهایی گردش کار پروژه پیش
در مرحله تولید قرار گیرد. یک مدل ممکن است در نرم افزار موجود گنجانده شود یا به هسته یک 

ریوی استقرار و فراموش کردن کار نخواهد کرد: دانشمندان برنامه جدید تبدیل شود. با این حال، سنا
بینی ریزش داده باید سطوح دقت مدل را پیگیری کنند و در صورت نیاز آن را بهبود بخشند. پیش

 .یابدمشتری با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی یک فرآیند تکراری است که هرگز پایان نمی
 نتیجه گیری

های مبتنی بر اشتراک است. توانایی شناسایی نرخ ریزش یک شاخص سالمت برای شرکت
دهد تا درباره وکارها این امکان را میشده راضی نیستند، به کسبهای ارائهحلمشتریانی که از راه

گذاری، مسائل مربوط به عملیات، و همچنین ترجیحات و نقاط ضعف محصول یا طرح قیمت
 .ی برای کاهش فعاالنه دالیل ریزش اطالعات کسب کنندانتظارات مشتر 
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برای داشتن تصویری کامل از تاریخچه تعامل با مشتری، تعریف منابع داده و دوره مشاهده بسیار 
گذارد: هرچه بینی آن تأثیر میها برای یک مدل بر عملکرد پیشترین ویژگیمهم است. انتخاب مهم

 .تر استهای دقیقینیبتر باشد، پیشمجموعه داده کیفی
هایی با پایگاه مشتری بزرگ و پیشنهادات متعدد از تقسیم بندی مشتری سود می برند. شرکت

ها برای های مستقر شده، و بازنگری و تطبیق ویژگیدانشمندان داده همچنین نیاز به نظارت بر مدل
 .بینی دارندحفظ سطح مورد نظر از دقت پیش

 


