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  كليديهاي وازه
 .، حسابهاي خودپرداز بانكيخوشه بنديبخش بندي بازار، داده كاوي، 

  

  چكيده
از يك سو و نوسان مطلوبيتها از سوي ديگر مي نوين  كاالها و خدمات هجوممصرف كنندگان به ويژه در بخش هاي خدماتي در گير 

 براي تصميم گيري است كه توان تحليل به موقع و انباشته ترو داده هاي نتيجه چنين تالطمي ابهام بيشتر براي تصميم گيرنده . باشند
  . كسب مزيتي رقابتي براي بنگاهها خواهد بودسببدقيق اين داده ها 

 از تراكنش هاي ثبت  اي نمونهخوشه بندي تحليلي داده كاوي و ارائه يك الگوريتم پيشنهادي به قدرت در مقاله حاضر با استفاده از 
بنابر اين هدف از مقاله حاضر عالوه بر ارائه .  حسابهاي خودپرداز بانك ملت با رويكرد تقسيم بازار از ابعاد مختلف پرداخته ايمشده توسط

يك الگوريتم تركيبي جديد، نشان دادن اين امر بوده است كه تحليل داده هاي حاصل از تراكنش هاي دستگاههاي خودپرداز مي تواند 
 اين دستĤوردهاي اميد مي رود درنتيجه. نتايج حاصله گواه بر كارا بودن اين روش بودند.  اختيار تصميم سازان قرار دهددانش با ارزشي را در

  . قابل اعتمادي از بازار هدف مشتريان حسابهاي خودپرداز باشدخوشه بنديتحقيق منجر به 
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  مقدمه
وژي هاي جديدي مانند فن آوري اطالعات قرار گرفته صنعت بانكداري در خالل چند دهه گذشته به شدت تحت تاثير تكنول

 [10].در اين هنگام شكي نيست كه فن آوري هاي نوين اطالعاتي تاثير عميقي بر صنايع گوناگون از جمله بانكداري داشته اند [15].است
 براي تجارت اهميت 1ودپرداز بانكيامروزه دستگاههاي خ. يكي از پديده هاي نوين در اين صنعت، دستگاههاي خودپرداز بانكي بوده اند

اين درحاليت كه ورود آنها به عرصه تجارت همراه با تاثيرات عميقشان بر سطح صنعت بانكداري و ديگر صنايع بوده . فراواني يافته اند
 رويكرد [16].شوندمطرح مي  2بنابراين دستگاههاي خودپرداز با تغيير دادن شيوه رقابت، بعنوان سيستم هاي اطالعاتي راهبردي. است

  .مشتريان حسابهاي خودپرداز بانك ملت است3داده كاوي جهت بخش بندي در الگوريتمي ابتكاري از مقاله حاضر استفاده 

  بخش بندي بازار
قسيم بازاريابان با ت. هدف از تقسيم بازار اين است كه بطور دقيق خواسته هاي مشتريان برآورده شود و نهايتا ميزان سود افزايش يابد

گروههايي كه از . بازار مي توانند مشتريان را از نظر احتياجات و واكنش يكسان در برابر عمل بازاريابان به گروههاي مخصوصي تقسيم كنند
 [17].درون اين بخش بندي بيرون مي آيند، تقسيمات يا بخشهاي بازارند كه تقريباً همگن هستند

ناسي همه اطالعات مربوط به بازارهاي كلي و جزئي جمع آوري و بنا بر ترجيحات، نيازها، در بخش بندي بازار ابتدا از طريق بازار ش
واكنش ها و امكانات خريداران هر خرده بازار، محصوالت بازار پسند شناسايي مي شود؛ به عبارت ديگر بخش بندي بازار يعني شناسايي و 

  . پاسخگوي نيازهايشان باشدگزينش آن قسمت از بازار كه شركت بهتر و موثرتر مي تواند
 معيار اصلي براي پنج.  مشتريان و خرده بازارها بايد معيارها و متغيرهاي گوناگوني در بازار مورد توجه قرار گيردخوشه بنديبراي 

  :بخش بندي بازار عبارتست از
ت كه بيشترين فرصتها را براي سود و مناسب ترين روش براي تقسيم بازار روشي اس.  قابليت افزايش سود و بازده سرمايه گذاري-1
  . سرمايه گذاري ايجاد مي كند بازده

خريداران بالقوه در هر بخش از بازار بايد بر مبناي فعاليتهاي بازاريابي مانند طرح و .  مشابه بودن نيازهاي خريداران در هر قسمت-2
  .دشكل محصوالت مورد نياز يا نوع تبليغات، با هم شباهتهايي داشته باشن

اگر نيازهاي خريداران در بخشهاي مختلف بازار كامالً متفاوت نيستند، .  متفاوت بودن نيازهاي خريداران در بخشهاي گوناگون بازار-3
اگر . هر بخش مجزا فعاليت بازاريابي متفاوتي را مي طلبد كه بالطبع هزينه هاي بيشتري را نيز ايجاد مي كند. تقسيمات را بايد محدود كرد

  .دها جوابگوي هرينه ها نيستند بايد تقسيمات را محدود كرد و ميزان فعاليتهاي بازاريابي را كاهش داددرآم
اگر . دستيابي به يك بخش بازار نيازمند فعاليت بازاريابي كارا و سازنده است. ابي به يك بخشي امكان فعاليت بازاريابي براي دست-4

  .را بخش بندي كرداين فعاليت امكان پذير نيست نبايد بازار 
مدير بازاريابي بايد طرح تقسيم بازار را به صورت نسبتاً ساده و با هزينه كم .  سادگي و هزينه بخش بندي بازار به قسمتهاي گوناگون-5

  [17]. جاي دهداجرا كند به همين دليل بايد بتواند از طريق تحقيقات ويژگيهاي خريداران بالقوه را مشخص كرده، آنها را در بخشهاي گوناگون
به طوريكه اين متغيرها به تنهايي يا به . براي تقسيم بازار راههاي مختلفي وجود دارد و بازارياب بايد از متغيرهاي مختلف استفاده كند

  [4]:اين متغير هاي عبارتند از. صورت جمعي ساختار بازار را نشان دهد
                                                 
1 ATM 
2 Strategic Information Systems 
3 Segmentation 
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م بندي، بازار به واحدهاي مختلف جغرافيايي مانند كشورها، استانها،  در اين تقسي:تقسيم بازار بر اساس متغيرهاي جغرافيايي •
  .منطقه ها، شهرها يا خيابانها تقسيم مي شود

در اين تقسيم بندي، بازار بر اساس عوامل جمعيتي مانند سن، جنسيت، اندازه : تقسيم بازار بر اساس متغيرهاي جمعيت شناختي •
هنگام بخش بندي بازار از متغيرهاي . ل، ميزان تحصيالت، نژاد و مليت تقسيم مي شودخانواده، منحني عمر خانواده، درآمد، شغ

نخست به اين دليل كه خواسته ها، ترجيحات و ميزان استفاده از . جمعيت شناختي بيش از متغيرهاي ديگر استفاده مي شود
  .يرها را ساده تر مي توان اندازه گيري نمودمحصوالت با متغيرهاي جمعيت شناختي ارتباط نزديك دارد و ديگر اينكه اين متغ

در اين تقسيم بندي خريداران بر اساس سبك زندگي و شخصيت به گروههاي مختلفي : تقسيم بازار بر اساس عوامل روانشناختي •
  .گروههاي مشابه جمعيتي بر اساس عوامل روانشناختي، رفتارهاي مختلفي از خود بروز مي دهند. تقسيم مي شوند

در اين بخش بندي خريداران بر پايه اطالعات، طرز تلقيها يا ميزان استفاده از محصول به : رفتاريبازار بر اساس عوامل تقسيم  •
بسياري از بازاريابان عقيده دارند كه استفاده از متغيرهاي رفتاري بهترين وسيله براي بخش . گروههاي مختلفي تقسيم مي شوند

 [4].بندي بازار است

  پيشينه تحقيق
 آورده 2 و 1  كلي ذيل را كه در جداولخوشه بنديدر خصوص تحقيقات انجام پذيرفته شده بر روي بخش بندي بازار مي توان دو 

 رويكرد غير سنتي با استفاده از عوامل سطح خرد) 2( و رويكرد سنتي با استفاده از عوامل سطح كالن) 1 ([7]:شده است، در نظر گرفت
  توضيحات  محققان، تاريخ تحقيق  خش بندي هانام ب  پايه هاي بخش بندي

GNP ،توزيع GNP بخش هاي كشوري  و اندازه  Kotler, 1986 
كشورهاي منفرد بخش هاي 
  .جداگانه اي را ارائه مي دهند

GNP ،توزيع GNP اندازه و ،
 LDC سطح تكنولوژي

گروهبندي كشورها يا بخش 
  بندي آنها

Sethi, 1971; Porter, 
1986; Wind, 1986; 
Huszagh et al, 1986 

بخش هايي با الگوي فرهنگي و 
  عوامل جمعيت شناختي مشابه

 Nachum, 1994  بخش هاي نيازمند واردات  
 گامي از داده هاي 2تحليل 

واردات شامل امتيازات عوامل و 
  تحليل خوشه اي

نزديكي جغرافيايي، يكپارچگي 
 Daniels, 1987  بخش هاي منطقه اي  اقتصادي، سطوح توسعه

مناطق جهاني با ويژگيهاي 
  مشابه اقتصادي

 Frear, 1995  خريد مواد، اجزا و تكنولوژي  
بخش بندي بر ميناي استراتژي 

  هاي منابع

 Whitlock, 1987  بخش بندي هاي فرهنگي  الگوهاي ميان فرهنگي
ارزشها و ويژگيهاي فرهنگي 

  مشابه در كشورها

  Crawford et al, 1988  تجاريبخش بندي هاي   سطوح توسعه اقتصادي و تجارت
نگرش ها در خصوص كاالهاي 
وارداتي در كشورهاي توسه يافته 

  و در حال توسعه
 انطباق محصول، متغيرهاي

  كشوري
محصوالت و بخس بندي هاي 

 Sheth, 1986  خاص بازار
انطباق محصوالت از بخش بندي 

  يك كشور به كشور ديگر
 Hassanماخذ . امل سطح كالن رويكرد سنتي با استفاده از عو-1جدول 
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  توضيحات  محققان، تاريخ تحقيق  نام بخش بندي ها  پايه هاي بخش بندي
عوامل سبك زندگي و مزاياي 

 Domzal & Unger, 1987  بخش بندي ميان بازاري  محصول
بخش بندي روانشناختي و تحليل 

  منفعت

 Lascu et al, 1996  بخش بندي ارزش اصلي  
زشهاي مطالعه ميان فرهنگي ار

نهايي بخش بنديهاي عوامل 
  جمعيت شناختي

 ,Kale & Sudharshan  بخش هاي معادل استراتژيك  پاسخ به بازار
1987 

پاسخ بخش بندي به آميخته 
  بازاريابي خاص

 Luqmani et al, 1994  بخش هاي راحت محور  
ارزيابي راحتي ميان فرهنگي بر 

  اساس صرفه جويي زماني

 Smit & Neijens, 2000  بخش هاي پيوسته  
بخش بندي بر اساس پيوستگي 

  يا تبليغات

 مصرف -بخش هاي محصول   
 Hofstede et al, 1999  كننده

بخش بندي بر اساس روابط 
  محصول مصرف كننده

 ,Moskowitz & Rabino  بخش هاي حسي  ويژگيهاي فرهنگي
1994 

تقسيم بندي مصرف كنندگان بر 
  اساس الگوهاي حسي

 Verhage et al, 1989  هاي نگرشخوشه   نگرش ها
نگرش هاي مشابه مصرف 
  كنندگان بر محصوالت خاص

 ,Hassan & Katsanis  بخش هاي جهاني  عوامل تركيبي
1991 

  جمع بندي نگرش هاي جهاني

    Kreutzer, 1988 
 گامي با استفاده از 2بخش بندي 

  شاخص هاي رفتاري و محيطي

 Helsen et al, 1993  ي توزيعيبخش ها  پارامترهاي توزيعي خرد و كالن
روش ساختار نهفته در انطباق 

  مدل توزيع
  Hassanماخذ .  رويكرد سنتي با استفاده از عوامل سطح كالن-2جدول

در حاليكه .  مشتريان بر اساس يك يا حداكثر دو جنبه صورت گرفته استخوشه بندي اين تحقيقات،همانطور كه مشاهده مي شود در 
بنابر اين در مقاله حاضر از يك الگوريتم .  يك زمان از جنبه هاي گوناگون در خوشه هاي رفتاري متفاوت قرار مي گيرندمصرف كنندگان در

  . مشاهدات از جنبه هاي مختلف را دارد استفاده شده استخوشه بنديتركيبي داده كاوي كه توانايي 

  بخش بندي در بانكداري
تمايل به تقسيم  بازار بطور .  رفتاري مختلف استخوشه هايوانايي تقسيم مشتريان به در صنعت بانكداري يكي از تصميمات مهم ت

همزمان در صنايع مختلفي چون خرده فروشي ها، كامپيوتر و تكنولوژي هاي نوين، سرويس هاي خدماتي، بيمه، بانكداري و مخابرات 
 [8].پديدار شده است

بنابراين براي پياده . موجب مبهم تر شدن تصميم گيريهاي تجاري شده استاز سوي ديگر تغيير نگرش و خواست هاي مشتريان، 
خوشه رويكرد مقاله حاضر استفاده از تكنيك . سازي استراتژي هاي بازاريابي بايد بازار را به دقيق ترين بخش از جهات گوناگون تقسيم كرد

 .  داده كاوي جهت تقسيم مشتريان دستگاههاي خودپرداز بانكي استبندي
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اين .  مشتريان از ابعاد مختلف جهت تقسيم بازار است1خوشه بندييكي از جنبه هايي كه  در اين سيستم ها قابل مالحظه است، 
اما با توجه به حجم باالي اطالعات ثبت شده از . دسته هاي رفتاري مي توانند اطالعات با ارزشي را در اختيار تصميم گيرندگان قرار دهند

ت چند بعدي نگريستن به اين داده ها از سوي ديگر، استفاده از تكنيك هاي سنتي پاسخگوي اين نياز نخواهد بود بنابر يك سو و نيز قابلي
  .  استفاده نمود2اين بايد از تكنيك هاي تحليلي فن آوري اطالعات مانند داده كاوي

  داده كاوي
 استفاده از تكنيك هاي مختلف مستقيما از داده ها دانش داده كاوي فرآيند به خدمت گرفتن يك متدولوژي كامپيوتري است كه با

داده كاوي جستجويي است براي اطالعات جديد و نوين از ميان مقادير بزرگ داده ها و فرآيندي مشاركتي ميان  [9].استخراج مي كند
د اكتشاف و پردازش پايگاههاي داده اي   داده كاوي فرآين[11].كاوي استخراج دانش از ميان داده هاست  داده[2].انسان و كامپيوتر است

   [13].به منظور استخراج دانش از آنهاست
  .اصوالً فن آوري داده كاوي، پايگاههاي داده اي بزرگ را منبع بالقوه اي از دانش ارزشمند براي تصميم گيري در نظر مي گيرد

 داده ها را بررسي نموده و آنها را پيش پردازش مي نمايد، داده كاوي با پياده سازي يك فرآيند تعاملي و تكراري در گامهاي نخستين،
 نموده، يا با استفاده از آنها آينده را تخمين مي خوشه بنديسپس با استفاده از مدل هاي مختلف آنها را در الگوهاي رفتاري قرار داده، 

  [11].زند
پيش بيني، بعضي از متغير ها يا حوزه هايي از مجموعه در .  است4 و تشريح3عمالً دو هدف اساسي تكنولوژي داده كاوي، پيش بيني

از سوي ديگر تشريح، بر  [5].هاي داده اي به منظور پيش بيني ارزش ناشناخته يا ارزش آينده داده هاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد
  [9].يافتن الگوهاي تشريحي داده ها كه مي توانند به وسيله انسان تعبير شوند تمركز مي كند

  فرآيند داده كاوي
  :داده كاوي يك فرآيند تكراري و مستمر بوده و شامل گامهاي زير مي باشد

 :5بيان مساله و فرموله كردن فرضيه) الف

متاسفانه بسياري .  به منظور داشتن يك بيانيه معني دار براي مساله، معموال تجربه و توانمندي در حيطه يك دانش خاص الزم است
 در اين گام، مدل ساز معموال مجموعه اي [6].بردي به جاي تمركز بر مساله تمايل دارند بر تكنيكهاي داده كاوي تاكيد كننداز مطالعات كار

از متغير ها را براي وابستگي هاي ناشناخته تعيين و در صورت امكان، ساختاري كلي از اين وابستگي بعنوان يك فرضيه اوليه مشخص مي 
  . فرموله شده براي يك مساله وجود داشته باشدممكن است چند فرض . كند

  

                                                 
1 Clustering 
2 Data Mining 
3 Prediction 
4 Description  
5 State the problem and formulate the hypothesis 

Admin
da33



 

 : 1جمع آوري داده ها) ب

در حالت اول . مي توان متصور شد عموما دو حالت مجزا را در اين رابطه. اين مرحله با نحوه توليد و جمع آوري داده ها در ارتباط است
در حالت .  شناخته مي شود2وش بعنوان يك آزمايش طراحي شدهاين ر.  قرار دارد) مدلساز(فرآيند توليد داده ها تحت كنترل يك متخصص 

   [9]. شناخته مي شود3دوم متخصص نمي تواند بر فرآيند توليد داده ها تاثير بگذارد؛ اين حالت تحت عنوان رويكرد مشاهده اي

  : 4پيش پردازش داده ها) ج 
، انبارهاي داده و بازارهاي داده جمع آوري مي گردند، بايد قبل از از آنجايي كه داده ها معموال ازمنابع متعددي نظير پايگاههاي داده

  :پيش پردازش داده ها معموال شامل حداقل دو مرحله است. پردازش پااليش شوند
معموال اين بخش ازداده .   ارزش هاي بيروني معموال ارزش هايي هستند كه با اغلب مشاهدات تطابق ندارند-5بازرسي ارزش بيروني

دو استراتژي براي پردازش اين بخش از داده . از تخمين اشتباه و يا از كد گزاري و كدبرداري غلط و مقادير غير نرمال ناشي مي شوندها يا 
  :ها وجود دارد

  .يافتن و نهايتا حذف آنها بعنوان بخشي از گام پيش پردازش) 1
   يا
  .ني حساس باشدپياده سازي روش مدل سازي پايداري كه نسبت به ارزش هاي بيرو) 2

.  پيش پردازش داده ها شامل گامهايي چون هم مقياس سازي و كد گذاري است– 6هم مقياس سازي، كد گذاري و انتخاب ويژگيها
 يك وزن برابر ندارند، اين مقياس هاي متفاوت نتايج داده كاوي [100,1000-] و ديگري با دامنه  [0,1]بعنوان مثال يك حالت با دامنه 

از اين رو پيشنهاد مي شود هر دو حالت به يك وزن تبديل شده و براي تحليل . از  جنبه هاي مختلف تحت تاثير قرار خواهند دادنهايي را 
  .هاي آتي هم مقياس شود

در همه چرخش هاي فرآيند داده . گام هاي پيش پردازش داده ها نبايد كامال مستقل از ديگر فازهاي داده كاوي در نظر گرفته شوند
  .وي، همه فعاليت ها، با هم مي توانند اجرا شوند و مجموعه هاي داده اي بهبود يافته براي چرخش هاي بعدي فراهم شوندكا

  :7تخمين مدل) د
در عمل، چندين مدل بطور همزمان پياده سازي شده .  انتخاب و پياده سازي تكنيك مناسب داده كاوي وظيفه اصلي اين مرحله است

در اين گام است كه از تكنيك هاي مختلف داده كاوي براي استخراج مدل ها استفاده مي گردد و .  انتخاب مي شودو  سپس بهترين آنها
شايد بتوان بطور خالصه گفت كه ماموريت اصلي . به تناسب حجم، طبيعت و رفتار هر داده يكي از اين تكنيك ها مي تواند بكار گرفته شود

  .ه و خروجي اين گام الگوهاي كاوش شده داده اي استكاوش داده ها به عهده اين گام بود

                                                 
1 Collect the data 
2 Designed Experiment 
3 Observational Approach 
4 Preprocessing the data 
5 Outlier detection 
6 Scaling, encoding, and selecting features 
7 Estimate the model 
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  :1تفسير مدل و استنتاج) ه
 پس مدل زماني مفيد است كه تفسير پذير باشد زيرا [5].در غالب موارد، مدل هاي داده كاوي بايد به فرآيند تصميم گيري كمك كنند

 از سوي ديگر ميان هدف صحيح [9].ري جعبه سياه مانند خود استفاده كنندانسان ها مايل نيستند از اصول پيچيده در فرآيند تصميم گي
معموال مدل هاي ساده بيشتر قابل تفسير هستند، اما در عين حال از صحت . بودن مدل و تفسير آن تقريبا رابطه معكوس وجود دارد

  . كمتري برخوردارند
 كليه مراحل بصورت مجزا و در تمام فرآيند داده كاوي بعنوان يك كل، .گام هاي سوم و چهارم، تمركز اصلي فرآيند داده كاوي هستند

  . بصورت فزاينده اي تكرار پذير هستند

  خوشه بندي
 رفتاري مشابه مورد خوشه هاي يكي از مدل هاي مورد استفاده در داده كاوي است كه جهت طبقه بندي مشاهدات در خوشه بندي

 با متحد كردن خوشه بندي. ص روابط موجود ميان گروههاي بزرگ داده اي را تسهيل مي كنداين تكنيك تشخي. استفاده قرار مي گيرد
 مجموعه اي از خوشهيك . آمار و الگوريتم ها، در جستجوي بخش بندي كردن پايگاههاي داده اي بزرگ به گروههاي مجزا است

معموال معيار اندازه . اي درون دسته هاي ديگر دور مي باشند كه به يكديگر از ابعاد مختلف نزديكند در حاليكه از داده همشاهدات است
  [12] .گيري فاصله ميان دو مشاهده از فرمول فاصله اقليدسي، كه در زير آمده است  محاسبه مي شود

  
هاي  بطور وسيعي جهت تصميم گيري در حوزه هاي آمار، اكتشاف الگو، تئوري تصميم، يادگيري ماشيني و شبكه خوشه بنديمسائل 

  [6].عصبي استفاده مي شود
.  در نظر گرفته مي شوند و محاسبات آنها بطور نمايي افزايش مي يابد2 جزء مسائل مشكل براي حلخوشه بنديالبته معموال مسائل 

ت  يك الگوريتم پيشرونده و موثر جهK-Means.   مي باشدK-Means، الگوريتم خوشه بنديبه طور معمول يكي از روش هاي نيرومند 
در اين الگوريتم با يافتن تصادفي مراكز دسته ها و سپس محاسبه خطا و [12] .يافتن دسته هاي مشابه و دور از هم در داده ها است

  .خوشه بندي نسبتا مناسب مي رسيمتصحيح آن به 
  : [12]گامهاي اين الگوريتم عبارتند از

  .(K)تعيين تعداد دسته ها -1
 . دسته تعيين شدهKي محاسبه مركز ثقل تصادفي برا -2
سپس يافتن . براي هر مشاهده، يافتن فاصله اقليدسي با هر مركز ثقل دسته و سپس تخصيص آن مشاهده به نزديكترين فاصله -3

 :ميزان خطا بر حسب فرمول زير محاسبه مي گردد

( )
2

1

,∑∑
= ∈

=
k

i p
i

c
pDSSE

i

m  

                                                 
1 Interpret the model and draw conclusions 
2 NP Complete 



 

پس از . ام استi بيانگر مركز ثقل دسته miام و iات دسته   نماينده هريك از مشاهدp همان فاصله اقليدسي، Dدر اين فرمول
محاسبه ميزان خطا، و با توجه به تعريف دسته بندي كه بيانگر ايجاد دسته هايي است كه عالوه بر داشتن مشاهدات نزديك بهم در هر 

): مي گردد سته به اندازه كافي دور باشد، از اين فرمول  استفادهددسته، فاصله ميان دو  )
SSE

D
F mmm n,...,

 هدف از الگوريتم =21
  . استF بيشينه كردن مقدار K-Meansدسته بندي 

 دسته، مركز ثقل جديد با توجه به مشاهدات درون هر دسته و ابعاد آن مشاهدات محاسبه و به روز رساني مي Kبراي هر يك از -4
  :فرمول محاسبه مركز ثقل به شرح زير است. شود

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑∑∑=
nnn
zbam kikiki

i ,..., 

a ،b و zابعاد هر مشاهده  .nتعداد مشاهدات درون يك دسته .  
 يا تعداد Fاين امر تا زماني ادامه مي يابد كه شرط پايان حلقه كه مي تواند مقاداري مشخص براي . 5 تا 3 اجراي دوباره مرحله -5

 .تكرار باشد، صورت پذيرد
چنين . از روش كاهش گراديان خطا براي بهينه سازي استفاده مي نمايد  K-Meansالگوريتم  نكته اي كه وجود دارد اين است كه 

  [5].هستندبا وجود سرعت مناسب در رسيدن به جواب، همواره با خطر گرفتار شدن در نقطه بهينه موضعي مواجه الگوريتم هايي 
الگوريتم ژنتيك يك روش .  استK-Meansالگوريتم پيشنهادي مورد استفاده در اين مقاله تركيبي از الگوريتم ژنتيك و الگوريتم 

 اين الگوريتم براي حل [3]. ارائه شد1975 در سال John Hollandجستجوگرانه فرا ابتكاري براي حل مساله است كه اولين بار توسط 
ا از بين برده و بر مبناي مفروضات اين روش جوابهاي خوب جوابهاي بد ر. مساله از تئوري تكامل طبيعي و تنازع بقا استفاده مي كند

 [14].جايگزين آنها مي شوند
 در اين الگوريتم [1].امروزه الگوريتم ژنتيك به دليل خاصيت اكتشافي خود، براي حل مسائل پيچيده مورد استفاده قرار مي گيرد

 الگوريتم ژنتيك است عملگر جهش يكي از عملگرهاي بنيادين در. جستجوگرانه از عملگرهاي مختلفي براي يافتن جواب استفاده مي شود
البته به اين دليل كه در طبيعت جهش بندرت صورت . كه به دليل اجتناب از قرار گرفتن در نقطه بهينه موضعي مورد استفاده قرار مي گيرد

يك براي تمام كروموزوم هاي يك جمعيت در اين عملگر  [8] .احتمال اعمال جهش عدد كوچكي است مي گيرد، در الگوريتم ژنتيك نيز
 اجراي [9].بود جهش انجام مي پذيرد) 02/0معموال (عدد تصادفي بين صفر و يك توليد مي شود، اگر اين عدد كمتر از حد آستانه جهش

  :اين عملگرد بصورت زير است
nr بصورتيكهrدر گام اول توليد عدد صحيح تصادفي    : سپس اعمال جهش بصورت زير1≥≥

Sold={s1,s2,….sn} mutation==>Snew={si | if i ≠ r , else si=Random(si)} 
  . بنابراين براي رها شدن از نقطه بهينه موضعي، ما نيز در الگوريتم پيشنهادي خود از عملگر فوق استفاده مي نماييم

  الگوريتم پيشنهادي
گامهاي اين الگوريتم به صورت زير مي . ست و الگوريتم ژنتيك به وجود آمده اK-Means از تركيب تحقيقالگوريتم پيشنهادي اين 

  :) و گام پنجم عملگر جهش مي باشدK-Meansچهار گام اول همان گامهاي الگوريتم (باشند
   .(K)تعيين تعداد دسته ها

 . دسته تعيين شدهKمحاسبه مركز ثقل تصادفي براي 
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سپس يافتن ميزان .  آن مشاهده به نزديكترين فاصلهبراي هر مشاهده، يافتن فاصله اقليدسي با هر مركز ثقل دسته و سپس تخصيص
 :خطا بر حسب فرمول زير محاسبه مي گردد

( )
2

1
,∑∑

= ∈

=
k

i p
i

c
pDSSE

i

m  

پس از . ام استi بيانگر مركز ثقل دسته miام و i  نماينده هريك از مشاهدات دسته p همان فاصله اقليدسي، Dدر اين فرمول
 كه بيانگر ايجاد دسته هايي است كه عالوه بر داشتن مشاهدات نزديك بهم در هر خوشه بنديمحاسبه ميزان خطا، و با توجه به تعريف 

): مي گردد دسته، فاصله ميان دو دسته به اندازه كافي دور باشد، از اين فرمول  استفاده )
SSE

D
F mmm n,...,

 هدف از الگوريتم =21
  . استF بيشينه كردن مقدار K-Means خوشه بندي

.  دسته، مركز ثقل جديد با توجه به مشاهدات درون هر دسته و ابعاد آن مشاهدات محاسبه و به روز رساني مي شودK از براي هر يك
  :فرمول محاسبه مركز ثقل به شرح زير است

⎟⎟
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑∑∑=
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zbam kikiki

i ,..., 

a ،b و zابعاد هر مشاهده  .nتعداد مشاهدات درون يك دسته .  
  :براي هر دسته به صورت زيراعمال عملگر جهش الگوريتم ژنتيك 

 توليد عدد تصادفي بين صفر تا يك، اگر اين عدد تصادفي بيشتر از احتمال جهش در نظر گرفته شده بود صرفنظر نمودن از -1-5
  :اعمال جهش، در غير اينصورت اعمال جهش به صورت زير

nr بصورتيكهr توليد عدد صحيح تصادفي -2-5 ≤≤1) nسپس اعمال جهش بصورت زير ) ه آخرين عضو دسته مي باشد شمار  
Sold={s1,s2,….sn} mutation==>Snew={si | if i ≠ r , else si=Random(si)}  

 يا تعداد تكرار Fاين امر تا زماني ادامه مي يابد كه شرط پايان حلقه كه مي تواند مقداري مشخص براي . 5 تا 3اجراي دوباره مرحله 
 .ذيردباشد، صورت پ

 عملگر جهش 5در حاليكه گام . سنتي است K-Means همان الگوريتم 4 تا 1همانطور كه در الگوريتم فوق مشاهده مي شود مراحل 
  .مي سازد الگوريتم ژنتيك مي باشد كه با ايجاد آشوب در مسير الگوريتم، آن را از نقطه بهينه موضعي خارج

  ي بازار در حسابهاي خودپرداز بانك ملتاستفاده از الگوريتم پيشنهادي جهت بخش بند
 مشاهدات با خوشه بنديهمانطور كه در ابتدا ذكر گرديد، هدف از اين مقاله ارائه يك الگوريتم داده كاوي و تركيبي جديد براي 

رداز بانكي از ابعاد  تراكنش هاي حسابهاي خودپخوشه بندي.  رويكرد بخش بندي مشتريان حسابهاي خودپرداز بانكي از ابعاد گوناگون است
  .مختلف است

صفات . شدانتخاب ) 3جدول(بنابراين براي آزمودن توان اين الگوريتم در گام اول يك نمونه ده تايي از مشتريان حسابهاي عابر بانك 
زم به كد، سن، جنسيت، شهر، تحصيالت، نوع خدمت و گردش حساب البته درخصوص صفت نوع خدمت ال: خاصه مورد نظر عبارتند از 

   .ذكر است كه فقط سه خدمت دريافت وجه، پرداخت وجه و گرفتن موجودي مورد نظر قرار گرفته است
  
  
  



 

 

مشتريان حسابهاي خودپرداز نمونه – 3جدول   
ابتدا بايد عمل هم مقياس سازي بر روي اين شش صفت ) در فاز پيش پردازش(جهت كاوش اين داده ها و بنابر قوانين داده كاوي

  :اين هم مقياس سازي به صورت زير است .صورت پذيرد) به غير از كد(خاصه 
 و 1= تهـــران :       شـــهر                                                                                                2=  و زن 1= مـــرد: جنـــسيت
  2= اصفهان 

  3=  و فوق ليسانس 2=  ، ليسانس 1= ديپلم : تحصيالت
  3=  و موجودي 2= ، پرداخت 1= دريافت : نوع خدمت

  :از فرمول زير استفاده مي گردد [1,4]جهت قرار دادن آنها در فاصله در خصوص صفات خاصه سن و گردش حساب 
bm XX iscaled += .  

XX
LHm

minmax −
−=      و

XX
XX HL

b
minmax

minmax ..
−
−

=  

H : حد باال وL :حد پايين  
   : است4پس از اعمال هم مقياس سازي جدول مورد بررسي به شرح جدول 

 گردش حساب خدمتنوع  تحصيالت شهر جنسيت  سن كد
1  1,175 4  1  2  1  1,4  
2  2,496 4  1  2  2  3,2  
3  1  4  2  1  1  2,8  
4  4  1  3  4  3  4  
5  1,854 1  3  3  4  4  
6  1,64  4  4  3  3  1  
7  1,22  1  2  2  2  2,92  
8  3,46  4  2  3  2  3,6  
9  3,673 1  4  4  4  3,9  
10 1,1  4  1  1  1  2  

   جدول هم مقياس شده-4جدول 

 گردش حساب نوع خدمت  تحصيالت  شهر جنسيت سن كد
  700000  دريافت  ديپلم  تهران  مرد  27  1
  1600000  پرداخت  ديپلم  تهران  مرد  30  2
  1400000  دريافت  زير ديپلم  مشهد  مرد  16  3
  2000000  موجودي فوق ليسانس اصفهان  زن  44  4
  2000000  انتقال  ليسانس اصفهان  زن  24  5
  500000  موجودي  ليسانس  تبريز  مرد  22  6
  1460000  پرداخت  ديپلم  مشهد  زن  18  7
  1800000  پرداخت  ليسانس  مشهد  مرد  39  8
  1950000  انتقال فوق ليسانس  تبريز  زن  41  9
  1000000  فتدريا  زيرديپلم  تهران  مرد  17 10
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.  خوشه رفتاري است4 در حداكثر 2 مشاهده جدول 10 خوشه بندييان حساب هاي خودپرداز، فرض بر  مشترخوشه بنديدر مساله 
 در نظر گرفته 2/0ميزان احتمال جهش نيز به صورت آزمايشي تخمين زده شده و برابر با .   در نظر گرفته مي شودK = 4بنابر اين تعداد 

  .شده است
  :  مي باشد5 به صورت جدول Matlabنتيجه اجراي اين الگوريتم در نرم افزار 

  
شماره 
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  مشاهده

شماره 
  1  3  3  1  3  3  3  1  1  1  دسته

  خوشه بندينتيجه  - 5جدول 
 را داشته است در نتيجه عليرغم  تشخيص نزديكي داده ها پيشنهادي قدرت نكته قابل مالحظه در نتيجه فوق اين است كه الگوريتم

 مي 6جدول شماره  به شرح 3 و 1مركز ثقل دو دسته  . دسته جاي داده است2سته در اول الگوريتم، داده ها را تنها در  د4در نظر گرفتن 
  :باشد

  گردش حساب  نوع خدمت  تحصيالت  شهر  جنسيت  سن  دسته
  2,464  1,4  1,6  1,4  3,4  1,6  دسته اول

ساكنين تهران و   اغلب مرد   سال22  محدوده
  1230000  دريافت و پرداخت  زير ديپلم و ديپلم  مشهد

  3,3 3,2  3,4  3,2  2,2  2,9  دسته سوم

ساكنين اصفهان و   اغلب زن   سال34  محدوده
  تبريز

ليسانس و فوق 
  1650000  موجودي و انتقال  ليسانس

   مركز ثقل طبقات– 6جدول 
  : مي باشد1 بار تكرار  به صورت نمودار 15 پس از  )F(نمودار ارتقاي ميزان تابع هدف 

  
  تابع هدفسير رشد  -1ودار نم



 

 مشاهده مي شود، الگوريتم به صورت هوشمندانه اي توانسته است، نقاط بهينه موضعي را تشخيص داده و از 1 همانطور كه در نمودار
  .آنها با استفاده از عملگر جهش رهايي يابد

تصميم گيرنده مي تواند در خصوص دو دسته حال .  مشاهده مورد نظر است10 صورت گرفته تقريبا نشان دهنده رفتار خوشه بندي
مربوط به سرمايه گذاري بر روي افرادي با شرايط سني، جنسيتي و تحصيالتي معين اين تصميمات مي تواند . يري نمايدرفتاري تصميم گ

  .در شهرهاي معين باشد كه به استفاده از خدمت معيني و با گردش حساب معيني تمايل دارند

  نهاداتنتيجه گيري و پيش 
،  و حسابهاي خودپرداز بانكي، به اهميت خوشه بندياين مقاله پس از بيان مختصري در خصوص لزوم تقسيم مشتريان، داده كاوي، 

در الگوريتم  . تراكنش هاي ثبت شده در اين حسابها جهت تقسيم بندي بازار هدف و ارائه الگوريتمي ابتكاري در اين زمينه پرداخته است
  جهت رسيدن به جواب مناسب و هوش الگوريتم ژنتيك براي تشخيص نقاط بهينه موضعي K-Meansتوان الگوريتم پيشنهادي از 

  .استفاده گرديده است
يافته و  همانطور كه در مثال اين مقاله مشاهده شد اين الگوريتم پس از تعداد كمي تكرار توانسته است به يك جواب قابل قبول دست 

خوشه  خصوصا با رويكرد خوشه بنديبنابراين مي توان ادعا نمود اين روش براي حل مسائل .  را نيز تشخيص دهدحتي نقاط بهينه موضعي
  . مشتريان حسابهاي خودپرداز بانكي از ابعاد مختلف، كارايي الزم را داراستبندي

زيرا با استفاده از . ار هدف باشدنتايج حاصل از اين تحقيق مي تواند راهگشاي تصميم گيرندگان در بخش بانكي جهت تقسيم باز
  .الگوريتم پيشنهادي اين مقاله مي توان مشتريان را از ابعاد مختلف در خوشه هاي رفتاري مشابه و قابل تشخيص از يكديگر جاي داد

ها، سهام،  كاالخوشه بندي داده كاوي مانند خوشه بندي پيشنهادي مي تواند در حل ديگر مسائل خوشه بندياز سوي ديگر الگوريتم 
  .نيز مورد استفاده قرار گيرد... كاركنان و
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