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  خالصه

ات مورد توجه بسیاری از محققان و امروزه داده کاوی به عنوان یکی از کاراترین ابزارهای تحلیل داده واطالع

قرار گرفته است.وکاربردهای تکنیک های مختلف داده کاوی در تمامی حوزه ها نظیر بانکداری ،بیمه ،  پژوهشگران

مخابرات ، پزشکی ،حمل ونقل و... شاهدی براین ادعا می باشد.یکی از حوزه های کاربردی داده کاوی که می تواند مورد 

ها یکی از انواع نهادهایی هستند که به ارائه خدمات توجه قرارگیرد مسائل مرتبط با صنعت بانکداری است.زیرا بانک 

گاهی آهمچنین ارائه خدمات به مشتریان  مالی می پردازند بنابراین باتوجه به اهمیت بانک ها در نظام اقتصادی کشور و

شده در از تکنیک ها وکاربرد های داده کاوی در این حوزه حائز اهمیت می باشد.در این مقاله براساس مطالعات انجام 

داخل و خارج کشورکه در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته اند و از الگوریتم های مختلف داده کاوی به ویژه 

تکنیک های خوشه بندی و طبقه بندی که در حوزه های مختلف صنعت بانکداری استفاده شده مورد بررسی قرار 

ات کتابخانه ای می باشد.هدف این مقاله تهیه چارچوب توصیفی و مطالع –گرفته اند.روش این مقاله به صورت تحلیلی 

معرفی تکنیک های  کاربردی تکنیک های داده کاوی در صنعت بانکداری است.دراین مقاله ابتدا به تعریف داده کاوی و

داده کاوی درحوزه های مختلف صنعت بانکداری پرداخته شده وکاربرد تکنیک های داده کاوی در سه حوزه پرکاربرد 

این صنعت از جمله حوزه اعتبارسنجی مشتریان، ارزش طول عمر مشتریان وحوزه بازاریابی مورد تحلیل وبررسی قرار 

 گرفته ودرنهایت یک چارچوب کاربردی براین اساس ارائه گردیده است.
 

 تری ، بازاریابی،اعتبارسنجی مشتریان ،ارزش طول عمر مش، کاربردها ،تکنیک ها داده کاوی ، بانکداری کلمات کلیدی: 
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 مقدمه   .1

 درباره ای شده تعیین پیش از برداشت و تصور درآن که است اکتشافی تحلیل سناریوی سودمندترین 1کاوی داده

 اطالعات یافتن برای الزم جستجوی ،فرآیند کاوی داده حقیقت در.ندارد وجود شده کسب توجه قابل نتایج ی

(  نامند می دانش کشف یا دانش را آن گاهی که) کاوی داده.[1]است ها داده از انبوهی میان در وناشناخته جدید،ارزشمند

 دارای کند می تبدیل مفید اطالعات به را آن خالصه و کند می وتحلیل تجزیه مختلف های روش با هارا داده اینکه دلیل به

 می بکار انها بین وروابط پنهان الگوهای کشف برای را داده از زیادی حجم کاوی داده های تکنیک. است رشد روبه اهمیت

 از مفید و جدید دانش کشف ، فرآیند داده پایگاه از 2دانش کشف. [2] باشند می مفید گیری تصمیم برای که گیرند

 در مشتریان که موسساتی تمامی توسط گسترده صورت به کاوی داده عملیات امروزه .[3] است بزرگ داد ه های مجموعه

 با داخلی عوامل ارتباط تا کند می کمک موسسات این به کاوی داده از استفاده.شود می دارنداستفاده قرار آنها توجه کانون

 استفاده... و ها بیمارستان ، ، بیمه ها ، بانک فروشی خرده فروشگاههای در کاوی داده از [.4]نمایند کشف را خارجی عوامل

در سال های اخیربه عنوان کاربرد تکنیک های داده کاوی مورد توجه پژوهشگران قرار یکی از حوزه هایی که .[5]شود می

گرفته ، مسائل مرتبط با حوزه بانکداری است.ودر این میان حوزه هایی که حجم زیادی از تحقیقات را به خود اختصاص 

ابی در صنعت بانکداری است. که با داده اند ، مسائل اعتبارسنجی مشتریان ،محاسبه ارزش طول عمر مشتری وحوزه بازاری

استفاده از تکنیک های مختلف داده کاوی مورد تحلیل قرار گرفته اند. دراین مقاله سعی می شود کاربرد تکنیک های 

 مختلف داده کاوی در این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته ویک دسته بندی وچارچوب کاربردی براین اساس ارائه گردد.

در بخش بعدی مقاله به مرور ادبیات مرتبط با داده کاوی از جمله تاریخچه ،تعاریف ، تکنیک ها و به این ترتیب  

کاربردهای مختلف آن در صنعت بانکداری به صورت خالصه پرداخته می شود وضمن مرور مطالعات داخلی وخارجی انجام 

بانکداری ارائه می شود ودر انتها نیز به نتایج  شده در این زمینه یک چارچوب کاربردی از تکنیک های داده کاوی در حوزه

 ونکات قابل توجه اشاره می شود.
 
 

 یداده کاو خچهیتار .2

نو ،به مساله استخراج  یظهور گذاشته وبا نگرش یپا به عرصه  09 یاست که درآغاز دهه  یندیفرا یکاو داده

 نیکنفرانس ب نیدر اول  ادییبار توسط ف نیاول یبرا ی، اصطالح داده کاو یپردازد.به طور رسم یداده ها م گاهیاطالعات از پا

وارد مباحث  یبه صورت جد یداده کاو 1005شد.از سال  طرحم 1005درسال  " یکشف دانش و داده کاو " یالملل

حاصل تحول  یوداده کا یداده ها منتشرشد . به طور کل گاهیشماره مجله کشف دانش از پا نیاول 1001آمارشد و درسال 

علم  کی نوانبه ع یداده ا یها گاهیشدن  استفاده از پا ریهمزمان با همه گ09دهه  لیبوده  واز اوا خیدر طول تار یجیتدر

 .[1]مطرح شده است
 

 تعریف داده کاوی  .3

 به کاوی همچنین داده .[7]باشد ومفید می جالب های داده میان ناشناخته روابط پیداکردن فرآیند کاوی داده

   کسب مشکل شناسایی شامل کاوی داده فرایند. دارد اشاره بزرگ داده پایگاه یک از قوانین ویا مفید الگوهای استخراج
                                                 
1 Data Mining 
2 Knowledge Discovery    
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 به دستیابی هدف با ها داده وتحلیل تجزیه برای کاوی داده های تکنیک از استفاده و نیاز مورد داده پایگاه ،بازیابی وکار

مراحل فرآیند کشف دانش و جایگاه داده  1که در شکل شماره  .[8]است استراتژیک های گیری تصمیم برای مهم نتایج

 کاوی نشان داده شده است.

 

 [5] دانش کشف فرآیند -1شکل شماره
 

 
 یداده کاو یها تمیانواع الگور .4

 داده. [1]شوند وحل سازی مدل توانند می که کنند، می مشخص را مشکالتی انواع کاوی داده های الگوریتم

 که شود می گفته قوانینی از ای مجموعـه یـا الگـوریتم بـه اساسا   مدل یک است مرتبط ها مدل ساختن با عمدتا   کاوی

 به منجر تواند می درست شرایط تحت مدل یک. نمایـد مـی مرتبط خاصی مقصد یا هدف با را ها ورودی از ای مجموعه

 به ، داد قرار زیر  های الگوریتم انواع از یکی قالب در توان می را اطراف محیط مسائل از بسیاری. شود درست بینش

 های فعالیت از یکـی بـه را آن باید کاوی داده مسأله یک به تجارت و کار و کسب مسأله یک تبدیل برای دیگر عبارت

 گیرند: می قرار دسته سه در کامل طور به کاوی داده توابع. [0]نمود تبدیل کاوی داده

 نظارت وبدون نظارت با یادگیری های الگوریتم-1

  1شده( هدایت)نظارت با یادگیری های الگوریتم-2
 2هدایت( بدون) نظارت بدون یادگیری های الگوریتم-3

هدایت  هم و شده هدایت هم توانند می هم دسته این های الگوریتم :نظارت وبدون نظارت با یادگیری های الگوریتم-1

 : شامل که باشند نشده

 سازی ونمایه توصیف  

                                                 
1 Supervised 
2 Unsupervised 
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 شده تعیین پیش از و خاص هدفی دارای شده هدایت کاوی داده (: شده هدایت) نظارت با یادگیری های الگوریتم-2

 باید که چیزی دارد، وجود هدف متغیر یک همیشه شده هدایت کاوی داده در. گردد می خاص الگویی بدنبال که است

 :شامل دسته این های الگوریتم.شود بینی پیش یا بنـدی،تخمین دسـته
 بندی دسته 

 تخمین 

 بینی پیش 

 تـشابهات یـا الگوها یافتن شده غیرهدایت کاوی داده هدف : (هدایت بدون) نظارت بدون یادگیری های الگوریتم -3

 می شده تعیین پیش از الگوهای و ها دسته از ای مجموعه یا و خاص هدفی داشتن بدون اطالعات از هـایی گـروه بـین

 را ای کلی الگوهای که است این کاوی داده وظیفـه و نـدارد وجـود هدفی متغیر شده هدایت غیر کاوی داده در. باشد

 : شامل دسته این های الگوریتم همچنین.نیستند خاص متغیر یک به متعلق که بیابد

 ( وابستگی قوانین) شباهت بندی دسته 
 [.19] بندی خوشه 

 
 
 های داده کاوی . توصیف الگوریتم5

 :1سازی( مصور)سازی نمایه و توصیف-5-1

 که است درجریان پیچیده ای داده پایگاه یک در که است چیزی آن توصیف تنها کاوی داده هدف اوقات گاهی

 توان می تر ساده عبارت به.شود می ، اند کرده تولید را ها داده ، اول مرحله در که یی فرآیندها از ما درك افزایش باعث

 نیاز که است، مسائل از بسیاری برای آشنا روش یک سازی نمایه. برد نیزنام سازی بصری طریق از داده شناخت به آن از

 تصمیم های درخت. آور سود غیر و سودآور مشتریان بین تفاوت مثل. ندارد ها داده پیچیده تحلیل با شدن درگیر به

 استفاده سازی نمایه برای توان می نیز را بندی خوشه و وابستگی قوانین.  هستند سازی نمایه برای مفیدی ابزار گیری

 استخراج آن درون پیچیده الگوهای که است ای گونه به ها داده مناسب نمایش ، سازی مصور های روش هدف. [0]نمود

.  رود می کار به روابط یا شده استخراج الگوی  سازی شفاف جهت ها مدل سایر با ترکیب در ها روش این.شود می

 مناسب روش و متغیرها انتخاب جهت ، داده از اولیه درك ایجاد به سازی مصور ابزارهای از استفاده با ها داده بررسی

 [.11] کند می کمک کاوی داده

 :2( بندی طبقه) بندی دسته-5-2

 نشان دارد، تعلق آن به مورد هر که را گروهی که است هایی ویژگی شناسایی هدف بندی دسته مسائل در

 کاوی داده. کرد استفاده جدید مواد رفتار نحوه بینی پیش هم و موجود های داده فهم برای هم میتوان الگو این از. دهند

 به را کننده بینی پیش الگوی یک و می کند ایجاد قبلی شده بندی دسته های داده بررسی با را بندی دسته های مدل

 بندی دسته [.12] باشند آمده تاریخی داده پایگاه یک از است ممکن موجود موارد این. یابند می استقرایی صورت

 یا دسته برچسب که شیئ ی دسته بینی پیش باهدف را مجزایی های دسته که تابعی یا مدل یافتن برای است فرآیندی

 خوبی وعملکرد دقت که را هایی مدل همواره محققان ، اخیر های درسال. [13]کرد تعریف نیست مشخص آن کالس

 بندی خوشه مرحله در آمده بدست نتایج از قوانین استخراج برای بندی دسته های الگوریتم [.14] کنند می ،دنبال دارند

 دیگر عبارت به  [.15]شود می استفاده او خرید الگوهای و مشتری هر شناسایی برای قوانین آن از و. شود می استفاده

 است شده تعیین قبل از های مجموعه از یکی به آن تخصیص و جدید شئ یک های ویژگی بررسی شامل بندی دسته

                                                 
1 Visualization 
2 Classification 
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 و عصبی شبکه تکنیک و گیری تصمیم درخت تکنیک: مانند دارند وجود بندی دسته برای مختلفی های تکنیک. [0]

 . [15]باشد می وغیره رگرسیون
   :1تخمین-5-3

 متغیر یک درآن که ای بگونه متغیرها از ای مجموعه بین معلولی و علت رابطه برآورد از است عبارت تخمین

 و شده مدل وارد ورودی های داده تخمین، در.شود می برآورد آنها بین روابط و شده گرفته نظر در متغیرها سایر معلول

 زمان به لزوما تخمین که است آن اهمیت حائز نکته. شوند می ارائه خروجی متغیرهای صورت به تحلیل و تجزیه از پس

 می تخمین برای کاوی داده مناسب های تکنیک جمله از  عصبی های شبکه و  رگرسیون های مدل. ندارد بستگی

 [.0]باشند

    :2بینی پیش-5-4

 نیاز بینی پیش.زنند می تخمین کنون تا شده کشف الگوهای اساس بر را آینده مقادیر ، بینی پیش های روش

 و عصبی شبکه شامل بینی پیش رایج های روش.روند می شمار به بینی پیش مدل یک از  معمول مثال یک مشتریان

 های سری تحلیل.  است خورده گره افتد، می اتفاق زمان طول در آنچه با  معموال کاوی داده.باشد می زمانی های سری

 اهمیت حائز نیز بررسی آغاز نقطه کردن مشخص ، برآن وعالوه دارد داده برای مناسب زمانی فریم انتخاب به نیاز  زمانی

 کند می فراهم را مختلفی مفید اطالعات زمانی سری نمودار چراکه است 3زمانی های سری رسم ، بعد مرحله. است

 منظور این برای. دهد نمی است نبوده یا بوده انتظار مورد زمانی طول در تغییرات آیا اینکه با رابطه در ای ایده ،هرچند

. است کاوی داده وظیفه مشهورترین و مهمترین بینی پیش. [11]است آماری بررسی های روش به نیاز تر دقیق وتحلیل

 پیش همچنین.ورزید مبادرت آینده های فعالیت خصوص در منطقی بینی پیش به توان می ان در که الگوهایی کشف

 می بیان درآینده مدل منطقی وروابط مدلسازی برای که است شده داده بسط برالگوهای مبتنی آینده برآورد مقادیر بینی

 [.11] شود

 :4وابستگی( قوانین) شباهت بندی دسته-5-5

 این آیا اینکه تشخیص.  دهند می نشان خاصی هدف هیچ بدون را ها داده در موجود الگوهای وابستگی، قوانین

 بازار سبد تحلیل موضوع تحت را اصطالح این افراد از بسیاری.  است گر تحلیل فرد عهده به ، نه یا است دار معنی الگو

 هم با کاالها کدام کند می مشخص که شده استخراج فروش نقطه های داده از اصل در وابستگی قوانین.اند شنیده

 های درقفسه اقالم چیدمان تعیین برای شباهت بندی دسته از توانند می فروشی خرده های زنجیره. اند شده خریداری

 مثال.) گیرند قرار هم کنار در شوند می خریداری هم با اغلب که اقالمی تا کنند استفاده کاتالوگ یک در یا فروشگاه

 برقراری وابستگی قوانین هدف. [0( ]خرند می هم را شیر شیشه pاحتمال با خرند می نوزاد خشک شیر که افرادی

 مثال ، بیشتر فروش و جانبی فروش های برنامه .اند آمده گرد تراکنش یک در بایکدیگر که است عناصری بین ارتباط

 محور کاتالوگ های سازمان قوانین این از استفاده با مثال برای .باشند می وابستگی قوانین گیری بکار از معمول های

 از فرد توسط شده خریداری محصوالت به توجه با آن خرید احتمال دهندکه می ارائه مشتریان به را خاصی محصوالت

 [.4]باشد بیشتر مشخص مقدار یک

 : 5خوشه بندی-5-6
[. 7، 4] شود می همگن خوشه تعدادی به ناهمگن جمعیتی بندی تقسیم موجب که است عملی بندی خوشه

 این شوند می بندی گروه شباهت براساس ها ونمونه ندارد وجود شده تعریف پیش از نمونه و بخش هیچ بندی درخوشه

                                                 
1 Estimate 
2 Prediction 
3 Time Series 
4 Association Rules 
5 Clustering 
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 بندی گروه وظیفه ، بندی خوشه[.17]کند می کمک ها خوشه درون ویژگی از اگاهی برای کاربران به بندی بخش

 یک مثال.  دارند یکدیگر به را شباهت بیشترین دیگر های گروه به نسبت گروه همان در که است ها داده از ای مجموعه

 بندی گروه... و اقامت ومحل جنسیت ، سن ، درآمد شباهت براساس بخش چند در را خود مشتریان است ممکن بانک

 خوشه های تکنیک انواع از بسیاری .[18]نماید ارائه خود مشتریان به را متناسبی خدمات ها ویژگی این طریق واز کند

 مختلف های تکنیک همچنین.اند آمده وجود به بزرگ های داده مجموعه در همگن های گروه کشف منظور به بندی

 دشوار آنها کامل تفکیک و شفاف بندی طبقه یک ارائه دلیل همین اند،به یافته توسعه گونانی مقاصد برای بندی خوشه

 نداشته وجود طبقات این بین روشنی مرز است وممکن دارند همپوشانی باهم مواردی در ها طبقه این که چرا است

 برای کلی بندی طبقه یک حال این با.باشد داشته را طبقه چند های ویژگی خاص تکنیک یک دارد امکان نتیجه در.باشد

 حالت در.  [10] است شده انجام روند می بکار بندی خوشه حوزه در که مختلفی های الگوریتم وجایگاه ها روش انواع

 مبتنی)   پارتیشنال بندی خوشه روش : کرد تفکیک زیر های طبقه به را بندی خوشه های الگوریتم توان می کلی

 مبتنی بندی خوشه روش ،( ها داده چگالی) تراکم بر مبتنی بندی خوشه روش مراتبی، سلسله بندی خوشه ،(برافراز

 مدل. بر مبتنی بندی خوشه روش گرید، شطرنجی های برشبکه

 

 

 در صنعت بانکداری 1کاربردهای داده کاوی.6

 قرار آنها توجه کانون در مشتریان که موسساتی تمامی توسط گسترده صورت به کاوی داده عملیات امروزه

 را خارجی عوامل با داخلی عوامل ارتباط تا کند می کمک موسسات این به کاوی داده از استفاده.شود می دارنداستفاده

به گروههایی با نیازها و ویژگی های متفاوت می تواند  کنندگان مصرف بندی بخش با کاوی داده همچنین. نمایند کشف

شاید استفاده از داده کاوی در مسائل مالی اولین کاربردی باشد که بتوان  .[4]در بازاریابی، خدمات ارزنده ای را ارائه دهد 

دراین حوزه از آن نام برد.بانک ها دارای طیف وسیعی از سرویس های مالی هستند وبسیاری از داده های جمع آوری 

شود تا تحلیل داده ها شده در این موسسات مالی برای داده کاوی کامل وقابل اعتمادند.کیفیت خوب داده ها باعث می 

داده کاوی با ساخت وتحلیل داده های تاریخی مشتریان درمورد وام واعتبار  [.19]وعملیات داده کاوی تسهیل شوند

داده کاوی برای پیدا کردن الگو ها وارتباطات بین انها بکار می رود .این فن آوری ،  .[3]موسسات مالی گزارش می دهد

ا است چون شرایطی برای شناخت مشتریان وتصمیم گیری درمورد آنها فراهم می محبوب بسیاری از کسب وکاره

 این از ببرند،برخی بهره متنوعی کاربردهای برای ها داده بر حاکم دانش کشف از توانند می ها بانک همچنین. [5]کند

 : شامل کاربردها

 ونگهداشت، جذب های برنامه با را بخش این توانند می  بانکها سودآور، مشتریان بخش شناسایی با  :بازاریابی 

 خوشه ابزارهای.بخشند بهبود مناسب مهای وا پرداخت مانند اختصاصی گذاری قیمت و هدف محصول توسعه

 قرار استفاده مورد بخش این در بدحساب و حساب خوش مشتریان شناسایی برای بینی پیش همچنین و بندی

 .گیرند می
 تراکنش تحلیل با اما هستند بر هزینه ای فزاینده طور به بانکها برای ها فریب  :ها کالهبرداری تشخیص 

 استخراج را مرتبط الگوهای توانند می ها بانک است، شده شناخته کالهبرداری عنوان به بعد ا که گذشته های

 تحلیل و بینی پیش های ش رو بخش، این در کارآمد ابزارهای. نمایند جلوگیری آن تکرار از آینده ودر نموده

 [.11] هستند روند

                                                 
1 Data Mining Applications 
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 مالی ترکیب جمع محاسبه شامل مشتری عمر چرخه ارزش :مشتریان ای شبکه ارزش و عمر طول ارزش 

 با ارتباطش طول در( مشتری از شده حاصل خالص درآمد) مشتری یک های هزینه منهای درآمد یعنی. است

 را مشتریان وضعیت از نمایی مالی خدمات دهندگان ارائه به که است روشی مشتری عمر طول ارزش. سازمان

 کمک مشتری حفظ برای مؤثر راهبردهای و مناسب ارتباطی کانالهای توسعه جهت سازمانها این به و داده ارائه

 اطالعات این از استفاده با ها سازمان. است دسترس در مشتری از اطالعاتی چه گوید می روش این. خواهدکرد

 ارزش مفهوم. کنند اتخاذ ای آگاهانه تصمیمات آنها مورد در و بینی پیش را خود مشتریان سودآوری توانند می

 با روابط مدیریت اساسی اصول از و گیرد می سرچشمه مشتریان با روابط مدیریت از مشتری عمر طول

 مشتری رویگردانی احتمال مشتری، عمر ی دوره ارزش محاسبه در موثر پارامترهای از یکی[.13]است مشتریان

 به ها بانک در مشتری رویگردانی مدیریت.است امکانپذیر کاوی داده های روش با احتمال این محاسبه که است

 .کنند منتقل رقیب های بانک به را خود سرمایه دارند قصد که است مشتریانی شناسایی مفهوم
 بدان اعتباری ریسک وکنترل مدیریت برای ها بانک که ابزارهایی مهمترین از یکی: مشتریان اعتبارسنجی 

 مالی ریسک مدیریت یافته توسعه ابزار اولین عنوان به مشتریان اعتباری بندی رتبه هستند،سیستم نیازمند

 تسهیالت اعطای از قبل در که دهد می نشان معوق مطالبات وصول برای ها بانک در موجود مشکالت. است

 جاری غیر مطالبات مشتریان، اعتبار سنجش به توجه دیگر طرف از. شود نمی گرفته جدی اعتبارسنجی بحث

 از استفاده با بانک مشتریان به مربوط اطالعات تحلیل از گیری بهره با.داد خواهد کاهش چشمگیری طرز به را

 .پرداخت آنها بندی طبقه و وام متقاضیان اعتباری بندی رتبه به توان می کاوی، داده فرایند
 و جذب چگونگی با مستقیمی ارتباط سازمان، رقابتی مزیت کسب و موفقیت: انسانی منابع مدیریت 

 های آزمون نمرات بین روابط و قواعد شناسایی به قادر کاوی، داده های تکنیک.دارد آن انسانی منابع نگهداری

. است آنان ارتقا وضعیت و شغلی عملکرد با کارکنان وضعیت و شغلی و شخصی متغیرهای سایر و ورودی

 داده اساس بر را سازمان انسانی منابع گزینش بر موثر های شاخص تعیین و استخراج توانایی کاوی داده رویکرد

 گرفت بهره سازمان انسانی نیروی وضعیت ارزیابی و تحلیل برای توان می کاوی داده از.داراست سازمان آن های

 طراحی انسانی نیروی های ویژگی و سازمان نیازهای اساس بر را انسانی نیروی تامین و آموزشی های برنامه و

 [.29]نمود

 است انها شکایات و مشکالت به مربوط ، مشتریان با ارتباط مدیریت های داده از بخشی: شعب ارزیابی 

 مشتریان بازخورد از که دهد می را شانس این ها سازمان به مشتریان انتظارات و مشکالت ، شکایات بررسی.

 و وفاداری و رضایت گذاری پایه و وکار کسب عملکرد ضعف نقاط کاهش برای اطالعات این واز بگیرند اطالعاتی

 وقتیکه تا بود نخواهد مدیریت و ارزیابی قابل شعب بازدهی.کنند استفاده مشتریان با مدت بلند رابطه حفظ

 استوار شده گیری اندازه و دقیق اطالعاتی شواهد مبنای بر محور داده مدیریت رویکرد. اند نشده گیری اندازه

 به پاسخگویی در آنها ناتوانی به مربوط شعب امداد کارکنان از مشتریان نارضایتی از مهمی بخش. است

 در شعب امداد عملکرد چگونگی و شعب مشتریان مشکالت بررسی برای گام اولین. است خدمات مشکالت

 [.21]است آن از شده ثبت های داده تحلیل و اطالعات این بندی خوشه مشکالت، این به پاسخگویی

 پنهان روند پولشویی. است شده تبدیل جهانی اقتصاد برای جدی تهدید به پولشویی پدیده امروزه : پولشویی 

 کشور تجربه اساس بر. بگیرد خود به قانونی ظاهری که طوری به است، غیرقانونی پولهای نامشروع مبدا کردن

 بهترین آنها مالی های فعالیت کنترل و بانک مشتریان شناسایی برای کارا های سیستم ایجاد مختلف های

 آگاهانه که است فعالیتی پولشویی. [22]است پولشویی عملیات انجام جریان در مجرمان با مبارزه برای روش

 جهت در و نامشروع های فعالیت منظور به بانکی های تراکنش در را نامشروع طرق از آمده دست به منابع
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 و حجم با مقابله برای گزینه ترین اصلی اطالعات. گیرد می کار به مالکیت و منبع اصلی، محل سازی پنهان

 های شبکه در مالی های تراکنش انواع خصوص در که عظیمی دادهای وجود با. باشد می مالی جرائم از سیعی

 و شناسایی را نرمال غیر های تراکنش و پرداخت کاوش به سنتی ابزارهای با توان نمی دارد، وجود بانکی

 شبکه ههای داد تحلیل و کاوی داده مختلف های تکنیک از استفاده با اند کوشیده پژوهشگران. نمود ردیابی

 الگوهای و شناسایی را پولشویی فرآیندهای حساب، و تراکنش دوسطح در مشتری رفتار تحلیل قبیل از بانکی

 [.29]نمایند معرفی را شده استفاده

 

 مروری برمطالعات انجام شده در زمینه کاربرد تکنیک های داده کاوی در صنعت بانکداری.7

مطالعات انجام شده در زمینه کاربرد تکنیک های داده کاوی نشان می دهد که این حوزه در سال های اخیر 

از مطالعات داخلی وخارجی در مورد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.در این قسمت به عنوان نمونه به چند مورد 

 کاربردهای مختلف تکنیک های داده کاوی در مدل سازی صنعت بانکداری اشاره می شود.

 منظر از ایران بانکی سیستم مشتریان بندی طبقه و شناسایی باعنوان ای مقاله در، [23] وتیمورپور فرخی

 اول مرحلة در ها، داده تحلیل منظور به ؛ کاوی داده های تکنیک از استفاده با بانکی خدمات شدة درك ارزش و انتظارات

 ای خوشه تحلیل از شده ی مرحله اول، شناسایی عوامل به توجه با سپس. کردند استفاده اکتشافی عاملی تحلیل روش از

 خوشه طریقاز  بانکی سیستم مشتریان تقسیم با گفت توان می بنابراین،. کردند استفاده K-Means و ای مرحله دو

 و خدمات و محصوالت رهبری مشتری، با صمیمت: شود می استخراج متمایز استراتژیک گیری جهت سه بندی های

 بوداستراتژی مناسب را بکاربگیرند. خواهند قادر آن وسیلة به ها بانک که عملیاتی برتری

 تکنیک از استفاده با بانکی مشتریان عمر طول ارزش بینی پیش عنوان با ای مقاله در ، [22] وهمکاران خانلری

 بینی پیش و محاسبه به GMDH عصبی شبکة از استفاده با ؛ عصبی شبکة در( GMDH) ها داده گروهی بندی دسته

 بانکداری صنعت در مشتری با ارتباط مدیریت نقش تحقق در کلیدی ابزاری عنوان به ، مشتریان عمر طول ارزش

 مشتریان عمر طول ارزش درصد09 باالی دقت با توان می روش این کمک به داد نشان پژوهش این  نتایج .اند پرداخته

 دارد. بیشتری دقت متعارف، آماری روشهای نسبت به که کرد بینی پیش را

 بخش به ؛ کاوی داده از استفاده با ایران صادرات بانک مشتریان بندی بخش مقاله در [،13] وهمکاران خواجوند

 مشتریان . اند پرداخته خرد بانکداری حیطه در مشتریان عمر طول برارزش مؤثر عوامل اساس بر بانک مشتریان بندی

 بین پنهان الگوهای کشف سپس. شدند بندی خوشه two step الگوریتم از استفاده با و ام اف آر تحلیل اساس بر نمونه

 طبق. گرفت انجام C5.0 الگوریتم از استفاده با مشتریان مختلف های بخش و بانکداری خدمات از استفاده های داده

 و تجزیه و بررسی مورد ها بخش از هریک های ویژگی و شدند تفکیک بخش چهار به مشتریان آمده دست به نتایج

 .قرارگرفت تحلیل

، در مقاله ای باعنوان ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک ها ،از یک روش  [25]میرغفوری و امین آشوری 

پارامتریک )رگرسیون لجستیک ( ویک روش نا پارامتریک )درخت تقسیم ورگرسیون ( برای ایجاد مدل امتیازدهی 

بندی  طبقه رد مذکور روشهای دقت همچنین و مؤثر نسبتهای روش، دو این از بااستفاده اعتباری استفاده کردند.

 دقت دارای ناپارامتریک که روشهای فهمید می توان روشها این ارزیابی از حاصل نتایج مشاهده با. شد مشخص مشتریان

 .می باشند پارامتریک روشهای با رقابتی قابل
 مدل و ها آن عمر دوره ارزش اساس بر بانک مشتریان بندی بخش عنوان با ای مقاله در [ ،21]ونائینی مظفری

RFM شهر های بانک از یکی مشتریان بندی بخش به ؛ کاوی داده و چندمعیاره گیری تصمیم های روش ترکیب با 

 استفاده با ها شاخص از کدام هر بدست آوردن وزن پس. پرداختند RFM مدل و ها آن عمر دوره ارزش اساس بر شیراز
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 و شده تفکیک اصلی خوشه یا بخش پنج به ده سازمان خود عصبی شبکه کمک به مشتریان شانون آنتروپی روش از

 هرم قالب در بانک با ارزش و کلیدی مشتریان آن از پس. شد شناسایی ها بخش از یک هر در مشتریان های ویژگی

 ارائه مشتری با ارتباط مدیریت سیستم بهبود جهت پیشنهادهایی نیز پایان در و شدند مشخص مشتری عمر دوره ارزش

 .گردید
 استفاده از با کشور سراسر در آینده بانک شعب مشکالت ، در مقاله ای با عنوان تحلیل [21]محمدی وعلیزاده 

 Fبه معنای تازگی اعالم مشکل ، Rفاکتورهای  شباهت براساس را بانک شعب RFSکاوی ،با ارائه مدل  داده روش
 موجود فاکتورهای میان ارتباط و کرده خوشه بندی تماس، مرکز از شعب میزان رضایت  Sفرکانس یا تعداد مشکالت ، و

 مشکالت رفع می توان توانایی مرکز تماس را  برای Sفاکتور بررسی با همچنین. پیداکردند را شده اعالم نوع مشکالت با

 در و شدند تحلیل نتایج شده، توزیع بهینه چهارخوشة در رفتارشان الگوی اساس بر شعب. کرد ارزیابی خوشه هر شعب

 .است شده ارائه تماس، عملکرد مرکز بهبود منظور به پیشنهادهایی پایان
 درشناسایی کاوی داده های تکنیک کارگیری به مدل باعنوان ای مقاله در [،27] العابدینی وزین بابایی خان

 مدل تحلیلخدمات بانکداری الکترونیک ؛ با استفاده از تکنیک های داده کاوی و  رفتارمشتریان وتحلیل بندی ،بخش
RFM  به بخش بندی، شناسایی و تحلیل رفتار مشتریان بانکداری الکترونیکی و تعیین میزان ارزش هر یک از آن ها

پرداخته اند. همچنین با استفاده از الگوریتم قوانین  وابستگی به یافتن ارتباط بین ویژگی های مشتریان خدمات 

 RFM ن می دهد که به کارگیری تکنیک های خوشه بندی و مدل تحلیلبانکداری الکترونیکی پرداخته اند. نتایج نشا
می تواند مشتریان با ارزش باال را شناسایی نموده و با استفاده از رتبه بندی هر یک از گروه ها، به تخصیص برنامه های 

 .استراتژی بازاریابی هدف، متناسب با ارزش هر گروه از مشتریان پرداخته شده است
در مقاله ای با عنوان یک روش ترکیبی جدید دراستفاده از مدل داده کاوی وتکنیک [ ،28ن بابایی ]البرزی و خا

؛ یک  RFMشبکه عصبی برای تجزیه وتحلیل رفتارمشتریان و مدل امتیاز دهی اعتباری در خدمات بانکی براساس روش

اده کاوی و تکنیک های شبکه عصبی برای مدل ترکیبی جدید،مدل امتیاز دهی رفتاری ومدل ارزیابی اعتباری براساس د

امتیاز دهی اعتباری اضافه  WRFML حوزه بانکداری ارائه کرده اند.دراین روش ترکیبی یک روش تجزیه وتحلیل جدید

شده است که بااستفاده از تکنیک های خوشه بندی و طبقه بندی توسعه یافته است.نتایج نشان می دهد که مدل ارائه 

 .طور موثر در بخش بندی وطبقه بندی مشتریان بانک ارزشمند باشد شده می تواند به
در اندازه  RFM ، در مقاله ای باعنوان استفاده از تکنیک داده کاوی و مدل تعمیم یافته [20بوناك وهمکاران ]

ور وهمچنین گیری وفاداری مشتریان ؛ به اندازه گیری وفاداری مشتری برای ایجاد شرکت های بازاریابی وعملیات سود آ

والگوریتم   RFMمحصوالت وخدمات مناسب برای مشتریان وایجاد ارتباط خوب با مشتری می پردازد.این مقاله از مدل 

به تقسیم مشتریان می پردازد.ودرنهایت با سیستم طبقه بندی حاصل از قوانین تصمیم گیری   K-means خوشه بندی

 .بدست آورند C4.5 از الگوریتم درخت تصمیم گیری وفاداری مشتریان جدید در آینده را بااستفاده
-FAHP،RFM  ،K، در مقاله رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک )باترکیب مدل [39محمدی وهمکاران ]

MEANS عوامل اصلی موثر بر روی رتبه بندی مشتریان از جمله معامالت، بازپرداخت و  ( ؛RFM  تازگی، تکرار و(

متغیر از  5پولی (را برای طبقه بندی مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران از لحاظ اعتباری انتخاب کردند که،

پایگاه داده بانک استخراج و بر این اساس نرمال شدند. وزن هر متغیر از طریق مصاحبه با کارشناسان بانک با استفاده از 

FAHP  تفاده از ارزش های متغیر ها والگوریتم محاسبه شد.  با اسK-means بهینه مشتریان تعیین شد. خوشه 
 انی؛ ب   RS هیو نظر RFM مدل قیاز طر یارزش مشتر یبا عنوان طبقه بند یدر مقاله ا[، 31چنگ وچن]

منظور به   K-MEANS تمیشود و از الگور یاستفاده م یکم یبه ارزش ها یابیدست یبرا  RFM کردند که از مدل

 هیبا استفاده از نظر نیاستخراج قوان نیشود.همچن یموفادار ( استفاده  انیمشتر یی)شناسا انیارزش مشتر یخوشه بند
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 یشنهادیشود.که روش پ یم یابیارز میو درخت تصم یبا استفاده از شبکه عصب جینتا تیودرنها دیریگ یانجام م  RS ی

 .کند یروش ها عمل م رینسبت به  سا یمذکور از دقت بهتر
 

 

 یپر کاربرد صنعت بانکدار یحوزه ها یدر مدل ساز یداده کاو یکاربرد چارچوب.8

 کی یدر صنعت بانکدار یداده کاو یها کیقسمت براساس مطالعات  انجام شده در مورد کاربرد تکن نیا در

 یقسمت مسائل کل نیشود.در ا یصنعت ارائه م نیپرکاربرد ا یدر حوزه ها یداده کاو یها کیاز تکن یچارچوب کاربرد

 کیبه تفک یابیبانک وبازار انیمشتر ی،اعتبارسنج یدر قالب سه حوزه پرکاربرد ارزش طول عمر مشتر یمرتبط با بانکدار

قرار گرفته که در جدول  یمورد بررس یحوزه ها در بانکدار نیا یریمورد استفاده و هدف بکارگ  یداده کاو یها کیتکن

 شود. ینشان داده م 1شماره

 

چارچوب کاربردی داده کاوی در مدل سازی درسه حوزه پرکاربرد-1جدول شماره  

 
 مراجع تکنیک های مورد استفاده هدف استفاده از حوزه ها حوزه های کاربردی ردیف

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 اعتبارسنجی مشتریان

ارزیابی ریسک اعتباری برای 

 وام عملیات

 طبقه بندی

 C5.0  درخت تصمیم گیری

Mandala &et al 
2012 

سیستم خبره  -طبقه بندی  طبقه بندی مشتریان اعتباری 

 فازی 
FuzzyExpert System 

Eslami Nosratabadi 
&et al ,2011 

استفاده از مدل  -خوشه بندی  رتبه بندی اعتباری مشتریان

Rfm  و تکنیک هایFahp 
And K-Means 

Mohammadi & et al 
,2014 

تجزیه وتحلیل رفتار مشتریان 

 ومدل امتیازدهی اعتباری

 خوشه بندی وطبقه بندی

K-means و SOM 

Alborzi& khanbabaei 
, 2016 

مقایسه مدلهای پارامتریک 

وناپارامتریک در ارزیابی ریسک 

 اعتباری

رگرسیون لجستیک ودرخت 

 تقسیم ورگرسیون

اشوری میرغفوری و امین 

،1304 

 

 

 

2 

 

 

 

 ارزش طول عمرمشتریان

بخش بندی مشتریان براساس 

 ارزش طول عمر مشتری

 RFMمدل  -خوشه بندی

 و two stepالگوریتم های 
C5.0 

 1301خواجوند وهمکاران ،

خوشه بندی ارزش مشتریان برای 

 شناسایی مشتریان وفادار

  RFMمدل -خوشه بندی

 K-MEANS الگوریتم

Cheng & chen ,2009 

پیش بینی ارزش طول عمر 

 مشتریان بانکی

 عصبی شبکه -طبقه بندی

(GMDH) 

 1305وهمکاران، خانلری

  

مشتریان  بندی طبقه و شناسایی

 از منظر ارزش طول عمر مشتریان

 ای دومرحله ای خوشه تحلیل
k-means 

 (1305) وتیمورپور فرخی

 بر بانک مشتریان بندی بخش

 عمر دوره ارزش اساس

وشبکه عصبی  RFMمدل 
SOM 

 ونائینی مظفری

 (1304) 
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بخش بندی مشتریان براساس 

 ارزش طول عمر مشتری

  های وتکنیک RFMC مدل
 کوهنن و شبکه میانگین -کا

 (1303) وفرخی برادران

 

 

 

3 

 

 

 

 بازاریابی

مدل -طبقه بندی وخوشه بندی بخش بندی مشتریان وفادار

rfm  - تکنیک های 
k-means, decision tree 

Bunnak & et al ,2015 

 &k-means Wankhade -خوشه بندی بخش بندی مشتریان
Shelke,2017  

شناسایی مشتریان برای تدوین 

 استراتژی های بازاریابی

و  RFM  مدل -خوشه بندی

  های تکنیک
 مینز-وکا  کوهنن شبکه

 العابدینی وزین بابایی خان

(1302 ) 

 

 گیری نتیجه.9

کاربرد تکنیک های داده کاوی در صنعت بانکداری موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته 

است. در این پژوهش ،مسائل مرتبط با بانکداری در قالب سه حوزه پرکاربرد اعتبارسنجی مشتریان ،ارزش طول عمر 

کاوی در این سه حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.  مشتریان وبازاریابی دسته بندی شده و کاربرد تکنیک های داده

براساس مطالعات انجام شده تکنیک های خوشه بندی و طبقه بندی بیش از سایر تکنیک های داده کاوی در مورد 

مسائل بانکداری مورد استفاده قرار گرفته اند. و از بین الگوریتم های طبقه بندی وخوشه بندی مدل های درخت 

حجم بیشتری از پژوهش ها را به خود تخصیص داده  k-means،شبکه های عصبی و الگوریتمتصمیم گیری 

استفاده شده است.تکنیک های دیگر داده  two setpاند.همچنین در مواردی نیز مدل های سیستم خبره فازی و

کاوی نیز در حوزه های مختلف صنعت بانکداری وهمچنین حوزه های یاد شده می توانند مفید وقابل استفاده 

شده وتکنیک های پرکاربرد در حوزه اعتبارسنجی استفاده از تکنیک های  انجام مطالعات باشند.پیشنهاد ما براساس

-kزش طول عمر مشتری استفاده از تکنیک های خوشه بندی از جمله شبکه عصبی و طبقه بندی و در حوزه ار
means  و همچنین در حوزه بازاریابی استفاده از مدل های ترکیبی برای شناسایی سودآوری مشتریان است که می

 توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

 

 

 قدردانی  .11

 

 یب یها تیبابت  حما یدکتر مهرداد مدهوش یام جناب آقا یدانم از پدر ومادر مهربانم و استاد گرام یبرخود الزم م

 .مینما یارزشمندشان تشکر وقدران یها ییو راهنما غیدر

 
 
 مراجع  .11

با استفاده از  یبانک انیمشتر ی، ارائه روش جهت اعتبارسنج1304،ع . ی،س. هارون آباد ینیعابد ریالغره ،ف. م یصادق .1
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