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 بسمه تعالي 

 

 بررسي کاربرد داده کاوي درجهت کاهش ريسک حاصل از تخصيص وام  به مشتريان بانک

 حامد هاشمي

 چکيده

بخش بزرگي از در آمد خود را از طريق ارائه موسسه هاي اعتباري که بانک ها رکن اساسي آن شناخته مي شوند، 

تسهيالت به مشتريان تامين مي کنند. بدين منظور ابتدا با استفاده از سنجش پارامترهاي مختلف، متقاضيان را 

اعتبارسنجي نموده و  سپس با در نظر گرفتن ريسک اعتباري حاصل از انجام اين کار، تصميم هاي الزم درخصوص 

ص اعتبار به متقاضي، ميزان اعتبار قابل تخصيص، و همچنين نرخ سود متناسب گرفته خواهد تخصيص يا عدم تخصي

 شد.

قضاوت نيروي انساني صورت مي اعتبار سنجي مشتريان با استفاده از  در حال حاضر در کشور با توجه به اينکه

ت ا حال حاضر نتوانسته اند موفقيپذيرد و راه هاي غيرانساني پيشنهادي و حتي پياده سازي شده در مقياس پايلوت ت

چنداني پيدا کنند و همچنين نياز به دانش صريح و صحيح از ميان داده ها و اطالعات موجود در جهت مديريت 

ريسک و تخصيص آگاهانه ي وام به مشتريان جديد و گذشته به صورت روزافزون  افزايش مي يابد ، از اين رو راه 

ي و محکم برمبناي داده ها و اطالعات موجود جهت اعتبارسنجي مشتريان بانک رسيدن به يک  راه حل غيرانسان

 به منظور تخصيص وام هنوز به عنوان يک نيازمندي بدون پاسخ مناسب و بادوام در کشور باقي مانده است.

 رامترهايکليد واژه ها: داده کاوي، اعتبارسنجي مشتريان، الگوريتم هاي داده کاوي در اعتبارسنجي مشتريان، پا

 موثر اعتبارسنجي مشتريان،

 

 مقدمه
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 مروري بر داده کاوي

                                                 
1 Data Marts  
2 Measures 
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[1] 

[2,5]

[1] 

 مدل ها و روش هاي داده کاوي

                                                 
3 Knowledge Discovery 
4 Knowledge Discovery 
5 Machine Learning 
6 If-Then-Else 
7 Clustering 
8 Classification Trees 
9 Association Rules 
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 [1,2,4]  

 

 [1,2,4]

 [2,4]   

 [1] 

 

 [1]

 

                                                 
10 Bayesian Classifiers 
11  Sequence Discovery 
12  Visualization 
13  Forecasting 
14  Characterization and Discrimination 



 کاهش ريسک حاصل از تخصيص وام

 به مشتريان بانک  

     

 

www.farabar.net خط( 10) 88533266تلفن:  22پالک  –کوچه چهاردهم  - شهيد عشقيارخيابان  -خرمشهر )آپادانا(  خيابان

  8533267فکس: 

@Farabar_BI 

 اهميت داده کاوي

 

                                                 
15 Business Intelligence 
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[2] 

 [1]

 کاوي در بانکداري داده

 [5]

 [2]

                                                 
16 Fraud Detection 
17 Text Mining 
18 Image Recognition 
19 Web Mining 
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 مروري بر کاربردهاي داده کاوي در بانک

برنامه هاي کاربردي مهم داده کاوي در اين صنعت  

بزرگ، نگاهي خواهيم داشت.

 بازاريابي رابطه اي 

 

 

                                                 
20 Cutomer Relationship Management(CRM) 
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[ 6,7]

 کشف تقلب 
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         [8].         
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              [9]

                                                 
21 Monitoring 
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 22امتيازدهي اعتباري  

[4] 

 

                                                 
22 Credit Scoring 
23 Discriminate Analysis 
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 ارزيابي ريسک 

 ساير کاربردها 

               

  .

 تاثير داده کاوي در اعتبارسنجي مشتريان بانکي جهت تخصيص وام

 خصيص وام بانکي در دنياداده کاوي و مقوله ي ت



 کاهش ريسک حاصل از تخصيص وام

 به مشتريان بانک  

     

 

www.farabar.net خط( 10) 88533266تلفن:  22پالک  –کوچه چهاردهم  - شهيد عشقيارخيابان  -خرمشهر )آپادانا(  خيابان

  8533267فکس: 

@Farabar_BI 

 

تکنيک داده کاوي  نوع مساله بانک مورد بررسي

 مورد استفاده

الگوريتم مورد 

 استفاده

پارامترهاي مجموعه داده ي 

 ورودي

 نتيجه ي بررسي
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 نتايج بررسي مقاله هاي انجام شده در زمينه ي ارتباط داده کاوي و تسهيالت -1جدول 

 

 نتيجه گيري

 

                                                 
24 CHAID 
25 Quick Strategy 
26 Dynamic Strategy 
27 Multiple Strategy 
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