نقش كﻼن داده در بازاريابي ديجيتال
فناوريهاي جديدي مانند آناليز كﻼن داده و يادگيري ماشيني ،دقت و هوشمندي قابل توجهي براي بازاريابي ديجيتال رقم
زدهاند و روشهاي سنتي ديگر اثرگذاري سابق را ندارند .اهميت كﻼنداده بسيار بيشتر از يك كلمهي كليدي است .در واقع
حجم عظيمي از اطﻼعاتي كه بهصورت رايانش ابري جمعآوري ميشود ،همهي جنبههاي زندگي ما از بهبود سﻼمتي تا كاهش
ترافيك در كﻼنشهرها را تحت تاثير قرار ميدهد .قدرتمندسازي كمپينهاي بازاريابي نيز خدمت ديگر اين علم به بازاريابان
ديجيتال است.
به همين دليل است كه بازاريابان ديجيتال بهطور فزايندهاي از فناوريهاي هوش مصنوعي و يادگيري ماشين براي تجزيه و
تحليل حجم عظيمي از اطﻼعات و كشف راه حلهاي جديد براي خلق كمپينهاي تبليغاتي هوشمندتر استفاده ميكنند .آنها
همچنين قادر خواهند بود از الگوريتمهاي پيشبيني كننده براي حدس و تخمين سليقه و نياز آتي مشتريان و تطبيق خود با
آن استفاده كنند.

در باب مثال نتفليكس قادر است با جمعآوري و پايش حجم عظيمي از اطﻼعات كاربران بتواند پيشنهادهاي بهتري

متناسب با سليقهي آنان ارائه دهد .بازاريابان نيز ميتوانند درك بهتري از رفتار كاربران در وبسايتها داشته باشند .اين كار
باعث ميشود شخصيسازي سايت آسانتر از گذشته باشد .واضح است كه اگر بخواهيم ارتباط بهتري با مشتريان خود داشته
باشيم ،ارزش شخصيسازي قابل كتمان نخواهد بود.
در ادامه مواردي از كاربردهاي كﻼنداده را در بازاريابي ديجيتال معرفي ميكنيم.
هدفگيري و هوشمندي بهتر تبليغات
هرچه ناشران اطﻼعات بيشتري از بازديدكنندگان خود جمعآوري كنند ،اين امكان را براي آنها فراهم خواهد ساخت
تا تبليغات مرتبطتري با سليقهي مخاطب نمايش دهند .به همين منظور در حال حاضر گوگل و فيسبوك جزئيات دقيقتري
براي تبليغات ارائه ميدهند .خردهفروشان نيز همين رويه را در پيش گرفتهاند .تصور كنيد كه هدفگيري كاربران برمبناي
مقاﻻتي كه كليك ميكنند يا ارتباط و اشتراكاتي كه با مشتريان فعلي دارند ،چقدر ميتواند در موفقيت و كاهش هزينهي
كمپينهاي تبليغاتي مؤثر باشد.
سرويس  Weather Channelاكنون گوشهاي از آيندهي تبليغات را با تحليل و بررسي الگوهاي رفتاري مخاطبان در سه
ميليون مكان در سراسر كره زمين نشان ميدهد .اين سرويس ،اطﻼعات را با دادههاي هواشناسي براي فراهم كردن امكان
تبليغات دقيقتر و اثربخشتر به تبليغدهندگان ارائه ميكند .براي مثال برندهاي توليدكنندهي شامپو ميتوانند در تبليغات
آنﻼين براي مشترياني كه در مناطق مرطوب زندگي ميكنند ،محصوﻻت نرمكننده پيشنهاد دهند.

جستوجوي معنايي

جستوجوي معنايي يعني فرآيند جستوجو به زبان محاورهاي و در قالب جمله به جاي استفاده از كلمات كليدي كه بهطور
معمول استفاده ميشود .الگوريتم تحليل كﻼن داده و يادگيري ماشين اين امكان را براي موتورهاي جستوجو فراهم ميكند
كه بتوانند درك درستتري از منظور كاربر داشته باشد .بازاريابان در حال تركيب اين فناوري در الگوريتم موتور جستوجوي
وبسايتهاي خود براي بهبود تجربهي كاربري بازديدكنندگان هستند .
يك مثال مشهود براي اين منظور فروشگاه والمارت است كه از آناليز متن ،يادگيري ماشين و كشف مترادفها براي بهبود دقت
جستوجوي سايت استفاده ميكند .افزودن جستوجوي محاورهاي براي وبسايتهاي والمارت باعث افزايش نرخ دقت آن

در حدود  ١٠الي  ١٥درصد شده است كه براي فروشگاهي به بزرگي آن به معناي ميليونها دﻻر درآمد بيشتر است.
افزايش دقت مطالب مرتبط

همانگونه كه نتفليكس با آناليز كﻼنداده دقت پيشنهادات را بهبود ميبخشد ،ناشران نيز قادر خواهند بود با اتكا به دادههاي
ارزشمند مطالب جالبتري براي هر يك از كاربران نمايش دهند .بازاريابان محتوايي نيز از اين موضوع نفع خواهند برد .بازاريابان
ديجيتال بايد تفكر محتواي ثابت وبﻼگها را دور بيندازند .در همين باب شايد با نتايج متفاوتي با جستوجوي عبارت يكسان
در مكانهاي مختلف روبهرو شويد .وبﻼگهاي امروزي بايد خودشان را بر مبناي سليقهي هر يك از كاربران تطبيق دهند.

البته اين امر چالشهاي تكنيكي مربوط به خود را دارد .اما مانند ساير فناوريهاي جديد ،حوزهي بازاريابي ديجيتال نيز همواره
مملو از چالشهاي دشوار بوده است و به سرعت تغيير ميكند .آنهايي كه اين چالشها را قبول نكنند ،عقب خواهند ماند و
حذف خواهند شد .در يك فرآيند دوطرفه ،مشتريان با سليقهي خريد و كليك خود براي بازاريابان خط مشي ترسيم ميكنند و
آنها نيز با نمايش مطالب و محتواي متناسبتر ،بازديدكنندگان را به خريد بيشتر ترغيب ميكنند.
بررسيهاي دقيقتر

جمعآوري و تحليل اطﻼعات با حجم بسيار زياد اين امكان را فراهم ميكند كه آزمايشها را هر چه دقيقتر هدايت كنيم.
الگوريتمهاي آينده قادر خواهند بود به جاي بررسي تغيرات فقط يك پارامتر ،به بررسي و دخالت معيارهاي چندگانهاي مانند
سابقهي مراجعهكنندگان كه منجر به دقت و تطبيق بيشتر تستها خواهد شد ،بپردازند.
براي مثال اگر متغير  Aاز پارامترهاي صفحهي فرود مورد استقبال مراجعهكنندگان جوانتر است و متغير  Bمورد عﻼقهي
مشتريان مسنتر است ،طراحان رابط كاربري قادر خواهند بود با استفاده از اين اطﻼعات ،سايت را براي مشتريان متفاوت مورد
پسندتر طراحي كنند .پيشبيني سليقهي كاربران قبل از مراجعهي آنها به سايت احتمال جذب شدن آنها به محصول يا
خدمات عرضهشده را افزايش ميدهد .

تحليلهاي قدرتمند ماشيني

هرگز ادعا نشده كه هوش مصنوعي يا كﻼنداده به معناي پايان عصر بررسيهاي انساني است؛ بلكه اين انقﻼب مربوط به
استخراج نتايج معين از حجم عظيمي از اطﻼعات است كه بدون حمايت سختافزاري و نرمافزاري قادر به انجام آن نخواهيم
بود.
بازاريابان ديجيتال در آينده نياز خواهند داشت كه بهصورت مبرم با ماشين كار كنند و برمبناي نتايج حاصل تصميم بگيرند.
مهم نيست چه زماني اين فناوري تكامل خواهد يافت؛ حتي وقتي كه در زمينههاي پيچيدهتري نيز كاربرد خود را اثبات
كردند ،همواره اين نياز خواهد بود كه انسانها در آن بازنگري كنند .هيچ انساني قادر به تحليل كﻼنداده بهتنهايي نيست و
هيچ نرمافزاري هم بهصورت مستقل توانايي انجام آن را ندارد؛ براي پيشرفت اين علم ،تيم متحدي از انسانها و الگوريتمهاي
نرمافزاري ﻻزم است.

در آينده چه خواهد شد

هر چه قدرت پردازشي هوش مصنوعي و يادگيري ماشين بيشتر و بيشتر ميشود و در طول زمان اطﻼعات بيشتري براي
يادگيري در اختيار آنها قرار ميگيرد ،دقت آنها نيز بيشتر ميشود و اهميت آنها افزايش مييابد.
در حال حاضر براي بازاريابان پتانسيلهاي فراواني براي استفاده از مزيتهاي كﻼنداده وجود دارد .احتماﻻ در آينده پايگاه
كﻼنداده براي هر شركتي مانند آنچه امروزه براي ليست ايميل شاهد آن هستيم ،اهميت پيدا خواهد كرد و موجب تمايز و
قدرت رقابت شركتها خواهد شد.
مانند بقيهي فناوريها كساني كه خود را زودتر تطبيق دهند ،بيشترين بهره را خواهند برد؛ زيرا اين كار به آنها مزيت رقابتي
اولين بودن را خواهد داد .سخن آخر اينكه بهتر است ارزيابي دادههاي موجود خود را از اكنون شروع و براي آينده برنامهريزي
كنيد.

