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0Bچكيده: 

كترونيك به يكي از هاي اخير صورت گرفته در حوزه بانكداري و پرداخت الكترونيك در دنيا، كيف پول ال همراه با پيشرفت
اين در حالي است كه در كشور ما نيز در حوزه توسعه استفاده از كيف . ابزارهاي كاربردي در زندگي افراد تبديل شده است

ورت گرفته است كه از جمله آنها مي ولي ص ول الكترونيكي اقدامات قابل قب ول الكترونيكي با نام  پ وسعه كيف پ وان به ت ت
هاي مربوط به توسعه و ترويج اين  در اين ميان اما فارغ از همه مالحظات و دغدغه. دس اشاره نموددر مشهد مق» كارت من«

توان ايجاد بستري بسيار غني براي تحليل رفتار دارندگان در  نوع ابزار پرداخت، يكي از كاربردهاي اساسي اين فناوري را مي
كاوي، اطالعات كاربردي و حائز اهميت متعددي در  و ابزارهاي دادهها  به كمك تكنيك. زمينه پرداخت و استفاده از آن دانست

اينگونه اطالعات كاربرد زيادي در كشف الگوهاي بكارگيري و تعميم آن به . ارتباط با الگوي رفتاري كاربران قابل استخراج است
ناي گسترش يا بهبود ارائه خدمات وكاري، مديريت درآمد متناسب با الگوي رفتاري كاربران داشته و مب هاي كسب ساير حوزه

كاوي با هدف تحليل رفتار كاربران كيف  با اين رويكرد در اين مقاله به استفاده از يك متدولوژي رايج داده. شود محسوب مي
هاي شارژ اعتبار و پرداخت  هاي بانك اطالعاتي تراكنش در شهر مشهد و بر اساس داده» كارت من«پول الكترونيكي موسوم به 

هاي آتي پرداخته  به عنوان مبنايي براي شناخت رفتار كاربران جهت اعمال توسعه) ونقل عمومي در حوزه حمل(ين پروژه ا
بندي، روندهاي كلي حاكم بر رفتار كاربران، خصوصيات اعضاي اين  در اين تحليل، همچنين ضمن ارائه يك طبقه. شده است

نتايج اين مطالعات امكان تحليل . استفاده نيز به تصوير كشيده شده استها بر حسب مدت زمان سپري شده از آخرين  گروه
هاي رفتاري كاربران كيف پول الكترونيك، بخصوص با توجه به ميزان استفاده از آن را فراهم كرده و زمينه را براي  شاخص

هاي ترفيعي متناسب  عمال سياستهاي مختلف پذيرندگي و نيز ا اتخاذ اقدامات مناسب در راستاي بهبود مديريت درآمد حوزه
 . سازد با نوع كاربران فراهم مي

 

 كاوي كارت، شبكه پذيرندگي، داده رفتار كاربران كيف پول الكترونيك، من: واژگان كليدي

 مقدمه .1

  هاي هوشمند در   پرداخت هاي پرداخت الكترونيك، افزايش محبوبيت استفاده از كارت ارتقاي فناوري اطالعات و سيستم   
يكي از ابزارهايي كه امروزه در دنيا با استقبال شديد ارائه دهندگان خدمات و كاال مواجه شده . الكترونيك را در پي داشته است
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َ پرقدمتي كه در سال   از سوي دتالف و گورتروپ، محققان آلماني به  1968است فناوري كارت هوشمند است، فناوري نسبتا
0Fدي آي واقع يك چيپ آراف اين كارت در. [2]ثبت رسيده است

سي تعبيه شده  وي است كه درون يك كارت از جنس پي 1
وشمند قابليت ثبت مشخصات دارنده و سابقه تراكنش كارت. است ها براي  اين كارت. هاي انجام شده را دارا هستند  هاي ه

از طرفي با توجه به . خوان نياز دارند با كارتثانيه ارتباط بدون تماس  3تا  2انجام هرگونه تراكنش يا انتقال اطالعات تنها به 
هاي كسر و افزايش  امكان ثبت مقدار مشخصي به عنوان اعتبار و امكان كسر و افزايش اين مقدار و ثبت سابقه اين تراكنش

ت ثبت دهنده در لحظه انجام تراكنش نيازي به برقراري ارتباط با مركز ديگري جه روي كارت و سيستم كسر كننده و افزايش
هاي بانكي رايج مغناطيسي كه متصل به حساب  امري كه در هنگام استفاده از كارت. يا دريافت اطالعات بيشتر وجود ندارد

هاي هوشمند پياده سازي كيف پول الكترونيك را با استفاده از اين  هاي ذكر شده براي كارت ويژگي. هستند الزامي است  بانكي
 .سازد پذير مي نوع كارت امكان

توان  ترين مراكز استقبال كننده از كيف پول الكترونيك را مي ها، يكي از مهم هاي اين نوع كارت در ميان همه انواع پذيرنده   
هاي كيف پول الكترونيك كه عبارتند از سرعت در پرداخت،  ويژگي. شهرها دانست هاي حمل و نقل عمومي در كالن سامانه

هاي پرداخت  ز به دخالت مستقيم پذيرنده در دريافت وجه، امكان گسترده تحليل دادهخط و عدم نيا امكان تراكنش برون
ريزي بهبود خدمات و تسهيل گردآوري درآمد استفاده از كيف پول الكترونيك را در سامانه حمل و نقل  مشتريان براي برنامه

ومي به امكاني جذاب تبديل مي ول الكترون. كند عم يك براي دريافت كرايه  قابليت مديريت از طرفي به كارگيري كيف پ
 . [3]آورد اي  به خصوص در نواحي شهري وسيع را به وجود مي ساختارهاي پيچيده كرايه

ونقل  هاي گردآوري خودكار كرايه در حمل همراه با افزايش محبوبيت و رواج استفاده از كيف پول الكترونيك و سيستم
با توجه به حجم داده قابل توجهي كه . شود هاي اطالعاتي انباشته مي انه در پايگاهها بصورت روز عمومي، حجم زيادي از داده

 ها و ابزارهاي داده كاوي  شود، با استفاده از تكنيك ثبت مي»  من كارت«روزانه از پرداخت به وسيله كيف پول الكترونيك
حوزه پرداخت و نحوه استفاده آنها از خدمات كاالهاي توان اطالعات كاربردي و مهمي در ارتباط با الگوي رفتار كاربران در  مي

 تدوين همچون ترفيعي ابزارهاي توسعه و طرح پذيرندگان كيف پول الكترونيك به دست آورد كه در امر مديريت درآمد نظير
 هاي حوزه در پذيرندگي  شبكه توسعه وفاداري، هاي برنامه سازي پياده تشويقي، خدمات اعطاي پرداخت، منعطف ساختارهاي

ً اين كه بررسي و تحليل اين روند، اطالعات ملموسي براي توسعه اين خدمت نوين  .كاربرد دارد...  و وكار كسب مختلف مضافا
 .دهد بانكي به ساير ارائه دهندگان كاال و خدمات كه قابليت پذيرندگي كيف پول الكترونيك را دارند به دست مي

هاي  كاوي درصدد كسب شناختي بهتر نسبت به ويژگي يري هرچه بهتر متدهاي دادهبا اين رويكرد، اين مقاله با بكارگ
. باشد است، مي» من كارت«نقل عمومي شهر مشهد كه مجهز به سيستم هاي پذيرندگي  و هاي حمل رفتاري كاربران سيستم

وشمند گردآوري كرايه در كشور هاي ه و سيستم  برداري كيف پول الكترونيك امري كه تا پيش از اين و به سبب تازگي بهره
ذكر اين نكته نيز ضروري است كه به گواه حجم باالي مطالعات و تحقيقات . چندان مورد توجه محققان داخلي قرار نگرفته بود

اي  صورت گرفته از سوي پژوهشگران خارجي، حوزه تحليل رفتار كاربران كيف پول الكترونيك حوزه مطالعاتي بسيار گسترده
ً به تحليل حوزه رفتاري كاربران در ارتباط با ميزان استفاده از خدمات  محسوب مي در اين (شود و از اين رو اين مقاله صرفا

پردازد، موضوعي كه مشابه آن در تحقيقات خارجي  و شارژ اعتبار كيف پول الكترونيك مي) ونقل عمومي مطالعه موردي؛ حمل
 .شمار است نيز انگشت

وع داده 2در بخش : ترتيب ساختار يافته استادامه اين مقاله بدين  وض هاي  كاوي و تحليل داده به ارائه مرور ادبيات م
واهد شد و كارت در حمل من وان يكي از خدمات مبتني بر كيف پول الكترونيك پرداخته خ ومي به عن  3در بخش . نقل عم

سازي پايگاه  نحوه آماده. كاوي مطرح شده است دادهها و ابزارهاي  متدولوژي مورد استفاده و موضوع موردكاوي، ساختار داده
وردي  4در بخش . اند موضوع بررسي قرار گرفته 3داده و اطالعات استخراج شده نيز در بخش  وع مطالعه م وض به معرفي م
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بخش ارائه شده و در نهايت، در  5هاي تجربي در بخش  نتايج تحليل. شود پرداخته شده و شرايط و ابعاد موضوع تشريح مي
 .بندي مقاله و ارائه پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي پرداخته شده است آخر به ارائه جمع

 
 مروري بر ادبيات موضوع  .2

 كاوي داده .2,1

كاوي را به صورت كشف الگوهاي قابل درك حائز اهميت، تلويحي، ناشناخته و بطور بالقوه سودمند از درون مجموعه  داده
بندي و توصيف در زمره  بندي، برآورد، بخش در برخي از مطالعات نيز طبقه. [4]ده استهاي حجيم و گسترده تعريف ش داده

هاي جديد بر اساس دانش استخراج شده از  زني به داده بندي مشتمل بر برچسب طبقه. [5]اند كاوي عنوان شده كاركردهاي داده
فيلدهاي ركوردهاي جديد و با كاركرد فيلدهاي ديگر برآورد با پركردن مقادير نامشخص در . باشد ها و سوابق تاريخي مي داده

هايي كوچكتر و با رفتار مشابه مبتني بر معيارهاي از پيش  بندي، جامعه را به زيربخش بندي و يا خوشه بخش. سروكار دارد
ختلف را هاي م بندي همگني بين اعضاي يك گروه و عدم تجانس بين اعضاي گروه در واقع خوشه. كند شده تقسيم مي تعيين

بر اين اساس ممكن . گيرد ها مورد استفاده قرار مي توصيف و مصورسازي نيز به منظور تشريح ارتباط بين داده. سازد بيشينه مي
 .است الگوهاي تكرر نيز قابل تعريف باشد

ي و ساخت، تحليل توان به مطالعات طراح اند كه از جمله آنها مي هاي مختلفي قابل استفاده كاوي در حوزه هاي داده تكنيك
در خالل ادبيات همچنين به . [7,6]در ارتباط با بازاريابي، فروش و خدمات مشتريان اشاره كرد... رفتار كاربران نهايي و 

هاي محصوالت و تحليل عمليات كنترل كيفيت ساخت و توليد براي بازچينش  كاوي درطراحي خانواده مواردي از كاربرد داده
 .  [9,8]ره شده استفرايند توليد نيز اشا

 
كيف پول الكترونيك  .2,2

كيف پول الكترونيك ابزار پرداختي با قابليت ذخيره ) به اختصار كيپا(مطابق تعريف بانك مركزي از كيف پول الكترونيك 
ه دور خط از را ها به صورت برون پول الكترونيك با قابليت شارژ از طريق كارت يا حساب بانكي با پردازش الكترونيكي تراكنش

هاي نوين ارتباطي مجازي يا مبتني بر تراشه قابل ارائه است، در مبادالت با  آوري يا نزديك است كه با نام بوده و مبتني بر فن
هاي ذكر شده رواج استفاده از كيف  با توجه ويژگي. [1]مبالغ ريز  كاربرد داشته و وابستگي مستقيم به حساب بانكي فرد ندارد

ولي حذف كرده، امر پرداخت سريعپول الكترونيك اس تر شده و گردآوري و تحليل  تر و امن كناس و سكه را از مبادالت پ
 . شود اطالعات براي مشتريان و ارائه دهندگان خدمات و كاال تسهيل مي

و  هاي ذكر شده شبكه پذيرندگي كيف پول الكترونيك قابليت گسترش به تمامي ارائه دهندگان كاال با توجه به ويژگي
وعات، فروش فرآورده. خدمات با قيمت خرد را داراست ومي، فروش مطب هاي سوختي،  خدماتي مانند حمل و نقل عم

واد غذايي و  ور مي از ميان مثال... . فروشندگان م ول الكترونيك كارت  هاي ارائه خدمات كيپا در داخل كش وان از كيف پ ت
وسط بانك ملت راه وخت كه ت ور و در هنگ كنگ در حال ارائه . رداندازي شده است نام ب س ورد ديگري كه خارج از كش م

ونقل آغاز به كار كرده و  است كه در ابتدا با همكاري شش شركت بزرگ حمل  Octopusخدمات است كيف پول الكترونيك 
.اكنون شبكه پذيرندگي بسيار گسترده و متنوعي دارد

 متدولوژي .3

هاي مبتني بر كيف پول الكترونيك برخاسته از تكرارپذيري مشاهدات  هاي تراكنش از ديدگاه تحليلي، ارزش و جذابيت داده
از اين رو و با توجه به . باشد از سوي كاربران مي» كارت من«شده از تهيه  براي هر يك از كاربران در طي مدت زمان سپري
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سازي به  بندي و بصري ها، خوشه ر كردن دادهكاوي شامل فيلت هاي داده هاي مزبور، در اين مقاله از تكنيك گستردگي حجم داده
ورد مطالعه استفاده شده است منظور تحليل رفتار كاربران سيستم حمل هدف اين اقدامات نيز كشف و بررسي . ونقلي م

كارت در  ونقل عمومي به عنوان يكي از خدمات اصلي مبتني بر من رفتارهاي كاربران در حوزه شارژ اعتبار و استفاده از حمل
 . باشد هاي توزيع شده در مشهد مقدس مي كارت هاي مبتني بر تراكنش من شهري و بر اساس داده هاي درون جابجايي

وجه به ضرورت طبقه مبتني دوره عمر كارت و مدت زمان (ونقل عمومي   بندي كاربران خدمات مبتني بر حمل با ت
نخستين گام براي تحليل رفتار كاربران ) ونقل عمومي ملشده از آخرين تراكنش كسر كرايه يا استفاده از سيستم ح سپري

ونقل عمومي، در نظر گرفتن كل ديتاست به صورت يك جامعه آماري كلي و سپس تفكيك آن به  كارت در حوزه حمل من
 ها در وهله نخست وضعيت و بر همين اساس در تحليل.  خوشه هاي همگن مجزا بر اساس الگوهاي رفتاريِ مشاهده شده است

مورد بررسي قرار خواهد  1هاي مشخص شده به شرح مندرج در جدول  رفتارهاي كل جامعه و سپس وضعيت رفتاري خوشه
 .گرفت
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 مطالعه موردي .4

كارت  بر من هاي پرداخت مبتني هاي بانك اطالعاتي تراكنش گرفته در اين مقاله بر اساس داده ها و مطالعات صورت تحليل
دستگاه اتوبوس، به ارائه خدمات به جمعيت  2200سازمان اتوبوسراني مشهد با ناوگاني متشكل از نزديك به . انجام گرفته است

اندازي سيستم گردآوري  سال از راه 2در زمان انجام اين تحليل نزديك به . ميليون نفري اين شهر مشغول است 5/2تقريبي 
ميليون مورد در روز  1كارت به رقمي بالغ بر  هاي مبتني بر من ن گذشته و در اين مدت، تعداد پرداختخودكار كرايه اين سازما

 .رسيده است

برداري دائم اين پروژه و برنامه شركت اتيك براي توسعه خدمات مبتني  حال با گذشت مدت زمان نسبتاً زيادي از آغاز بهره
حليل رفتار كاربران در استفاده از كيف پول الكترونيك در دستور كار قرار بر كيف پول الكترونيك در سطح كشور، موضوع ت

 . گرفته است

هاي موجود دسته كوچكي از  كارت در بازه زماني مناسب و حجم عظيم داده با توجه به نياز به تحليل رفتار دارندگان من
وجه به تاريخ فعال كارت عدد  20،146هاي  هاي مبتني بر تراكنش وي دادهاين تحليل بر ر. سازي آنها انتخاب شدند ها با ت

همچنين ديتاست مورد بررسي در اين تحليل مشتمل بر . كارت صادر شده صورت گرفته است 3035376كارت از ميان  من
شده در پايگاه اطالعاتي سيستم گردآوري  تراكنش شارژ اعتبار ثبت 576،376تراكنش پرداخت و  4،390،501اطالعات 

اي از ركوردهاي ثبت  نمونه 2در جدول . ساله بوده است 1يه سازمان اتوبوسراني مورد مطالعه در طي بازه زماني خودكار كرا
 . شده در بانك اطالعاتي آورده شده است

 ونقل عمومي تشريح فرايند پرداخت در حوزه حمل .4,1

هاي مشابه در  هد مشابه غالب سيستمدر ناوگان اتوبوسراني مش) كارت من(فرايند پرداخت مبتني بر كيف پول الكترونيك 
نقل عمومي ملزم به نزديك  و به اين ترتيب كه هر مسافر به ازاي هر بار استفاده از خدمات حمل). 1شكل (سرتاسر دنياست 

هاي پذيرنده نصب شده در درون  به دستگاه) كه داراي ميزان شارژ كافي براي كسر كرايه مربوطه است(بليت خود  كردن كارت
هاي مربوط به تراكنش كسر كرايه در پايگاه اطالعاتي  پس از اين اقدام، داده. باشد نقل عمومي اين سازمان مي و گان حملناو

ها به  سپس در انتهاي هر روز و بازگشت اتوبوس. گردد شده در درون خود اتوبوس ذخيره مي محلي و در درون تجهيزات نصب
ود كارت، زمان تراكنش كسر كرايه، ميزان شارژ و دپوهاي خود، اي وط به خ از روي ... ن اطالعات مشتمل بر اطالعات مرب

سپس . شوند سازي مي هاي اطالعاتي متمركز سازمان ذخيره ها برداشته شده و بر روي پايگاه تجهيزات منصوبه بر روي اتوبوس
ل فرايند گردآوري كرايه و مديريت درآمد ناشي از ارائه خدمات افزار مركزي كه به منظور مديريت و تسهي از طريق يك نرم

 . گردد ها فراهم مي طراحي و توسعه داده شده است، امكان دسترسي و بررسي اين داده



 

6 
 

 
اطالعاتي مبتني بر كارت اي از سيستم نمونه -1شكل   هاي هوشمند بليت هاي 

سازمان، اطالعات مربوط به كليه عمليات ) كيف پول الكترونيك(كارت  هاي من بر اين اساس، در پايگاه اطالعاتي تراكنش
افزايش اعتبار كارت و نيز پرداخت از قبيل شماره كارت، تاريخ افزايش اعتبار، مبلغ موجودي كارت، تعداد دفعات شارژ اعتبار، 

ثبت و  5اين دست مشابه جدول مجموع مبالغ شارژ اعتبار، تعداد دفعات پرداخت، مجموع مبالغ پرداخت و اطالعات ديگري از 
 . گردد سازي مي ذخيره

 

 

 
الكترونيك نمونه ديتاست مبتني بر تراكنش -2جدول   هاي كيف پول 

 
 
 

 تحليل نتايج .5

 كارت رفتارهاي كلي كاربران من .5,1

ارج شدند و ها در همان ابتداي امر از چرخه استفاده خ كارت آيد، تعداد زيادي از من برمي 2و 1همانطور كه از نمودارهاي 
ها داراي عمر اندكي بوده و يا به بيان ديگر مدت زمان زيادي از  در واقع تعداد زيادي از كارت. ديگر مورد استفاده قرار نگرفتند

توان اين رفتار را به مسافراني  ها مي با توجه به وضعيت غيرعادي اين كارت. آخرين تراكنش كسر كرايه آنها سپري شده است
گونه وجه نقدي از كاربران  چرا كه بنا بر قوانين وضع شده، رانندگان حق دريافت هيچ. كنند، نسبت داد ر ميكه به مشهد سف

 . باشند كارت مي نقل عمومي مزبور نداشته و از اين رو مسافران ملزم به تهيه و استفاده از من و هاي حمل سيستم
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ز آخرين تراكنش پرداختها بر اساس مدت زمان سپ توزيع فراواني كارت -1نمودار   ري شده ا

 
 ها بر اساس عمر كارت توزيع فراواني كارت-2نمودار 

به . با افزايش عمر كارت، سرانه تعداد دفعات شارژ اعتبار و نيز تعداد دفعات پرداخت افزايش يافته است 3 با توجه به نمودار
با فراواني ) ت زمان بين اولين استفاده و آخرين استفادهمد(كارت  اين ترتيب و با توجه به روندهاي مزبور، افزايش عمر من

توان اظهار داشت بطور ميانگين، افرادي كه عمر كيف پول  بر اين اساس مي. استفاده از كارت ارتباط مستقيمي داشته است
 . نندك ونقل عمومي استفاده مي آنها بيشتر بوده است، به ميزان بيشتري از خدمات حمل) كارت من(الكترونيكي 

  
اعتبار كارت: سمت راست -3نمودار   سرانه تعداد دفعات پرداخت به تفكيك عمر كارت: سمت چپ/سرانه دفعات شارژ 

آيد كه با افزايش عمر كارت، سرانه روزانه دفعات شارژ اعتبار و سرانه روزانه استفاده  نيز چنين بر مي 5و  4از نمودارهاي 
افزايش سرانه مربوط به قسمت سمت چپ نمودار به استفاده چندباره در مدت . يابد ش ميونقل عمومي افزاي از خدمات حمل

به تدريج و با افزايش عمر . تناسب دارد) مقطعي كاربران تك(زمان اندك عمر كارت اشاره دارد كه بيشتر با رفتار گردشگران 
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 .رسد مي) ر روزبار د 0,4حدودًا (كارت، سرانه استفاده از كارت به عددي نسبتاً ثابت 

 
اعتبار كارت به تفكيك عمر -4نمودار   سرانه روزانه شارژ 

توان اينطور نتيجه گرفت كه با افزايش عمر كارت و به عبارت ديگر با وابستگي فرد به  نيز مي 6در خصوص نمودار 
اين نتيجه را . و به افزايش استخدمات مبتني بر كيف پول الكترونيك، متوسط مبلغ هر بار شارژ اعتبار نيز در روندي كلي ر

نخست اين كه با افزايش يقين فرد نسبت به استفاده مداوم از خدمات مبتني بر : توان تحليل نمود از دو منظر مختلف مي
و متناسب با انتظار وي نسبت به فراواني استفاده آتي از خدمات مزبور در يك بازه زماني ) كارت من(كيف پول الكترونيك 

ود را شارژ ميمعين، هر ول الكترونيك خ از منظري ديگر با افزايش . كند باره براي تعداد بيشتري استفاده، اعتبار كيف پ
هاي كسر كرايه، اعتماد وي به سيستم افزايش يافته و بر اين اساس با  كارت در تراكنش استفاده از خدمات مبتني بر من

 .  كند ارژ ميكارت خود را به مبالغ بيشتري ش تري من خيال آسوده

 
تفكيك عمر سرانه روزانه پرداخت مبتني بر من -5نمودار   كارت به 
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تفكيك عمر كارت -6نمودار   متوسط مبلغ هر بار شارژ اعتبار به 

نيز ادعاي بند قبل را مبني بر افزايش اعتماد به سيستم و افزايش مبلغ شارژ اعتبار كارت متناسب با ميزان عمر  7نمودار 
ودار نشان داده شده است، كاربراني كه استفاده كمتري از خدمات مبتني بر . ت ثابت مي كندكار ور كه در اين نم همانط
پول الكترونيك(كارت  من كنند و  كارت خود را براي تعداد دفعات استفاده كمتري شارژ مي براي خود متصور بودند، من) كيف 

اند، كارت خود را براي تعداد دفعات بيشتري  يشتري از اين نوع خدمات داشتهبه همين ترتيب كاربراني كه انتظار استفاده ب
، ميزان 8به نحوي كه مطابق نمودار . پيروي از اين روند بر روي ميزان مانده اعتبار كارت نيز موثر است. اند استفاده شارژ نموده

اند، كمتر از افرادي است كه در حال حاضر نيز از  مانده اعتبار افرادي كه براي مدت محدودي از خدمات مزبور استفاده كرده
ماندن  در واقع اين روند حاكي از اين است كه در وضعيت مورد بررسي، مسافران نسبت به باقي. كنند اين خدمات استفاده مي

اضرند مبلغي در عين حال تنها در صورتي ح. اند تفاوت در كيف پول الكترونيك بي) ريال 4000در حدود (مقدار شارژ معيني 
 .كارت بطور دائم استفاده نمايند بيش از اين مقدار را برروي كارت خود به عنوان مانده داشته باشند كه از خدمات مبتني بر من

 
ز آخرين تراكنش پرداخت -7نمودار   نسبت تعداد پرداخت به تعداد دفعات شارژ اعتبار به تفكيك مدت زمان سپري شده ا
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يس -8نمودار  اال(و متوسط مبلغ هر بار شارژ ) خط پائين(كارت  ه متوسط رسوب منمقا به تفكيك مدت زمان سپري شده از آخرين تراكنش ) خط ب

 پرداخت

 ها رفتارهاي اعضاي خوشه .5,2

براي اين منظور با . هاي مورد نظر سازمان اتوبوسراني پرداخته شد هاي خوشه در مرحله دوم به بررسي و مقايسه رفتار گروه
افزارهاي صفحه گسترده به محاسبه پارامترهاي حائز اهميت در بررسي رفتارها مشتمل بر سهم هر يك از  اده از نرماستف
هاي كاربري از كل كاربران، از تعداد دفعات شارژ اعتبار، مجموع مبالغ شارژ اعتبار، تعداد دفعات پرداخت، مجموع مبالغ  گروه

 .ارائه شده است 3نتايج اين محاسبات در جدول . اخته شدپرداخت و مجموع مبالغ مانده اعتبار پرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز پارامترهاي مورد بررسي 5هاي  سهم خوشه -3جدول   گانه ا
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 .هاي مختلف پرداخته شده است در ادامه به مقايسه و تحليل رفتار گروه
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ز تعداد كارت ) راست -9نمودار  د دفعات ) آبي(سهم هر گروه ا تفكيك گروه(چپ)/ قرمز(شارژ كارت و تعدا  سرانه دفعات شارژ كارت به 

نقل عمومي مورد  و توان دريافت بيشترين سهم از بين كاربران سيستم حمل مي 9با توجه به بخش سمت راست نمودار 
با . ختصاص داردا% 24و % 26,5فعال به ترتيب با اختصاص  فعال و سپس به كاربران نيمه مطالعه به كاربران چندمقطعي نيمه

فعال اختصاص  اين حال با توجه به نمودار سمت چپ، بيشترين سرانه دفعات شارژ به كاربران فعال و سپس به كاربران نيمه
وع  هاي شارژ اعتبار به كارت بر اين اساس هرچند بيشتر تراكنش. دارد هاي چندمقطعي فعال اختصاص دارد، ولي در مجم

هاي شارژ  كنند و لذا حجم زيادي از تراكنش دفعات بيشتري نسبت به شارژ كارت خود اقدام مي فعال به كاربران فعال و نيمه
وجه به هزينه. ها اختصاص دارد اعتبار به اين گروه هاي عملياتي مترتب بر عمليات شارژ اعتبار كارت،  بر اين اساس و با ت

اين اقدام همچنين . ها كاست هاي اين گروه م تعداد تراكنشهاي شارژ در مقادير معين، از حج توان با در نظر گرفتن بسته مي
هاي شارژ اعتبار را به همراه  كاهش طول صفوف و به تبع آن كاهش مدت زمان انتظار كاربران در انتظار شارژ اعتبار در باجه

 .   دارد

 
ز تعداد كارت ) سمت راست -10نمودار  سرانه مجموع مبلغ شارژ كارت به )سمت چپ)/ قرمز(و مجموع مبالغ شارژ كارت ) آبي(سهم هر گروه ا

 تفكيك گروه

ودار  وجه به بخش سمت راست نم وع مبالغ شارژ اعتبار به كاربران  مي 10با ت وان دريافت بيشترين سهم از بين مجم ت
ا توجه به نمودار با اين حال ب. اختصاص دارد% 27و % 28فعال به ترتيب با اختصاص  فعال و سپس به كاربران نيمه چندمقطعي 

بر اين اساس . فعال اختصاص دارد سمت چپ، بيشترين سرانه مجموع مبالغ شارژ به كاربران فعال و سپس به كاربران نيمه
فعال به  هاي چندمقطعي فعال اختصاص دارد، ولي در مجموع كاربران فعال و نيمه هرچند بيشتر مبالغ شارژ اعتبار به كارت
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هاي شارژ اعتبار به اين  اند و لذا حجم زيادي از مبالغ حاصل از تراكنش ارژ كارت خود اقدام كردهمبالغ بيشتري نسبت به ش
وجه به هزينه. ها اختصاص دارد گروه هاي عملياتي مترتب بر عمليات شارژ اعتبار كارت، نظير بند قبل  بر اين اساس و با ت
اين اقدام همچنين . ها كاست هاي اين گروه از حجم تعداد تراكنشهاي شارژ در مقادير معين،  توان با در نظر گرفتن بسته مي

هاي شارژ اعتبار را به همراه  كاهش طول صفوف و به تبع آن كاهش مدت زمان انتظار كاربران در انتظار شارژ اعتبار در باجه
 . دارد

ودار  وجه به نم وزه ح(هاي پرداخت  ، بيشترين تعداد تراكنش11با ت به كاربران ) ونقل عمومي مليا كسر كرايه در ح
هاي فعال به مراتب بيشتر از  هاي كسر كرايه براي كارت از سوي ديگر سرانه تراكنش. چندمقطعي فعال اختصاص داشته است

بر اين اساس و با توجه به ميزان كاربري هر يك از . هاي كاربري چندمقطعي فعال، نيمه فعال و كاربران تك مقطعي است گروه
هاي ترفيعي شارژ با توجه به ميزان مصرف  توان نسبت به ارائه بسته ها و با در نظر گرفتن مالحظات مالي، مي گروهاعضاي اين 

فعال و فعال را نيز به  اقدام نمود و به اين ترتيب كاربران چندمقطعي نيمه) ماهه 1نظير دوره (اعتبار كارت در طي مدتي معين 
توان نوع  مقطعي نيز مي در خصوص كاربران تك. نقل عمومي مزبور تشويق نمود استفاده هر چه بيشتر از سيستم حمل و

 .بليت الكترونيك با مبلغي مشخص صادر و در دسترس آنان قرار داد ديگري از كارت

 
د كارت )سمت راست -11نمودار  يه ) آبي(سهم هر گروه از تعدا يه به تفكيك گروهسرانه تعداد كسر ك) سمت چپ)/ قرمز(و مجموع تعداد كسر كرا  را

ودار  وجه به نم وجه به حجم باالي 12با ت ، بيشترين مانده اعتبار كارت به كاربران فعال اختصاص داشته است كه با ت
از سوي ديگر با توجه به استفاده كم اعضاي گروه كاربران . استفاده اين گروه از حمل و نقل عمومي، چندان دور از انتظار نيست

اين امر نيز دليلي بر برآورد صحيح . مانده اعتبار اعضاي اين گروه در مقايسه با سايرين به مراتب كمتر است مقطعي، ميزان تك
 . باشد ونقل عمومي و در نتيجه شارژ اعتبار كارت متناسب با اين برآورد مي اين افراد نسبت به فراواني استفاده از حمل
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ز تعدا) سمت راست -12نمودار  تفكيك )سمت چپ)/ قرمز(و مجموع مبالغ مانده اعتبار ) آبي(د كارت سهم هر گروه ا اعتبار كارت به  سرانه مانده 

 گروه

 جمع بندي .6

هاي كيف  هاي مبتني بر تراكنش اين مطالعه، تنها تحقيقي محدود در ارتباط با بكارگيري ابزار داده كاوي در تحليل داده
كاوي براي  توان از تكنيك هاي داده نتايج حاصله حاكي از آن است كه مي در وهله نخست.  شود پول الكترونيكي محسوب مي

با تاكيد بر (هاي مختلف بازار در بين كاربران كيف پول الكترونيك  هاي رفتاري بخش ها و مشخصه شناسايي و تعيين ويژگي
زيادي از آمار و ارقام مرتبط با  اين ابزارها همچنين امكان دسترسي به حجم. استفاده نمود) نقل عمومي و هاي حمل سيستم

ها و روندهاي مهم همچنان به تحقيق و تحليل بيشتري  با اين حال براي استخراج داده. آورند ركوردهاي ديتاست را فراهم مي
 از جمله اين اقدامات. ها نياز است از سوي محققين و دست اندركاران براي شناخت هرچه بيشتر رفتار كاربران اينگونه سيستم

 .توان به موارد زير اشاره نمود مي

 بررسي رفتار و الگوي تردد مسافران در استفاده از خدمات مختلف مبتني بر كيف پول الكترونيك 

ول الكترونيك در استفاده از خدمات مبتني بر كيف بررسي تعميم وي رفتاري كاربران كيف پ پول  پذيري الگ
 وكارهاي مشابه  الكترونيك در كسب

پول الكترونيك به عنوان شاخصي براي تحليل  هاي كاربران كيف وهاي رفتاري و تحليل سبد هزينهبررسي الگ
...رفتار اقشار مختلف درآمدي و 

تقدير و تشكر .7

هاي جناب مهندس سعيد  ها و همكاري دانند مراتب قدرداني خود را نسبت به مساعدت در انتها، نگارندگان بر خود الزم مي
وسعه فناوريماركالئي، مديرعا وشمند اتيك پارس و نيز آقاي مهندس مرتضي رحيمي، معاونت  مل محترم شركت ت هاي ه

نقل  و آوردن امكان استفاده از بانك اطالعاتي سامانه مديريت هوشمند كيف پول الكترونيك و حمل محترم فني، جهت فراهم
 . عمومي اين شركت ابراز نمايند
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