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 هاکاوی در مدیریت ریسک مشتریان بانکاستفاده از داده
 *,۲,۳مهدی رعایائي. ۱ميعاد موسویسيده

 كارون، اهواز، ايران گروه كامپيوتر، دانشکده مهندسی كامپيوتر، موسسه آموزش عالی-۱

 مهندسی كامپيوتر، دانشگاه صنعتی اميركبير دكتری -۲

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی -۳

 دهيچک

، هرر روزه برر اهتيرت    داری بانکهای رقابت در تکنولوژی یسابقهو رشد بی داریبانکسازی در صنعت با روند خصوصی

 و شرناخت  شود. نگهداریافزوده می و جذب مشتريان جديد حسابو تشخيص مشتريان خوشنگهداری از مشتريان كنونی 

 ارتباط مديريت مروزها .كندرا تضتين می هابانکمشتريان يک استراتژی ارزشتند است كه سودآوری بلندمدت و موفقيت 
 در حيرات  ادامره  برای هاآن داشتننگه و و وفادار مشتريان و جذب شناسايی بلکه نيست رقابتی مزيت يک فقط مشتری با

 .است امری ضروری رقابت، بازار
هرای خرانوادگی،   های مشتريان موجود است كه اطالعات مربوط بره ويژگری  ها، اطالعات وسيعی از ويژگیدر بانک هامروز

گيرنردگان عرصره امرور    توانرد بره تصرتي    اطالعات می شود. پيدا كردن الگوها و دانش نهفته در اينشغلی و ... را شامل می

توانرد در  و ... مری  ۳بندی، طبقه۲بندیمانند خوشه ۱كاویهای پيشرفته دادهد. استفاده از تکنيکشايانی كن داری كتکبانک

حساب، يرافتن يرک برنامره يرا روش موفر ،      ان، يافتن الگوهای خاص و با ارزش در مورد مشتريان خوشيبندی مشتردسته

 .داشته باشدها و موارد ديگر كاربرد يافتن نقاط بحرانی در مديريت مالی بانک

كراوی  های دادهسپس كاربردو ای آن ها و الگوريت هكاوی و معرفی تکنيکهداد ینخست به بيان مفاهي  اوليه مقالهاين 

و بهبرود مرديريت ارتبراط برا      داریبانرک در صرنعت  كراوی  دادهدر مديريت ارتباط با مشتری و در ادامه به بيان كاربردهای 

روی  Apprioriو استفاده از الگروريت    و قوانين انجتنی بندیردهای هدر نهايت با استفاده از تکنيک پرداخته است.مشتری 

ها به اين مقصود خرواهي   جواب با تجزيه و تحليل .و نتايج آن مورد تحليل قرار گرفته است سازی شدههای واقعی پيادهداده

مشرتريان   بره اطالعرات   ها و وام خرود دارنرد، و از ايرن طرير     بدهیچه مشتريانی ريسک بيشتری برای پرداخت رسيد كه 

 .شوي بيشتر نزديک میحساب خوش

 یديکلمات کل

 ، قوانين انجتنینياستخراج قوان، 4یريگ يدرخت تصت بندی،های ردهتکنيک ،داری بانک ،سکيت ريريمد، یكاوهداد

 

 مقدمه   -۱

. پرس بررای   انرد هچرخه زندگی مشتری به افزايش ارزش مشتری دست يافتی امروزی از طري  تجزيه و تحليل هاشركت

كره براسرا     انرد هی بزرگ نترود هاتعداد زيادی از پايگاه دادهآوری جتعی زيادی اقدام به هارسيدن به اين اهداف، سازمان

دآوری بررای خرود فرراه     ی سوهای تجاری جديد داشته و فرصتهاتوانند تجزيه، تحليل و گسترشی در استراتژیمیها آن

ی تشويقی بررای كليره   هااز اين رو به جای هدف قراردادن كليه مشتريان به طور مساوی و يا فراه  آوردن پيشنهاد نتايند.

                                                 
Corresponding author: Mehdy Roayaei 
Email: mroayaei@aut.ac.ir 
1 data mining 
2 clustering 
3 classification 
4 Classification and Regrssion Tree 



  

 
 www.ieeec.ir         2 

توانند مشتريانی را كه سود محق  شده بيشتری را براسا  نحوه رفتارشان در سپرده گذاری و يرا براز   ها میمشتريان، بانک

محوری مشتریدر واقع ديدگاه محصول محوری جای خود را به  انتخاب نتايند. اندهاقساط تسهيالت داشتپرداخت به موقع 

 داده است.

از روابرط پنهران ميران    شرده  استخراجبراسا  الگوهای گيری تصتي ی مربوط به مشتری و هادادهآوری جتعنابراين با ب

  خود جامه عتل پوشاند.محوری مشتریتوان به خواسته می كاوی،به وسيله ابزار داده هاداده

گيرندگان است كه بتوانند مشرتريان را براسرا  رفترار و    يی برای كتک به تصتي هابندی اعتباری و رفتاری تکنيکرتبه

 به ابزارهای كشف دانش داري .  اعتبارشان شناسايی نتايند. بدين منظور نياز 

در علروم  كراوی  دادهگيررد.  می پيشرفته در تحليل داده و كشف دانش مورد استفاده قراربه عنوان يک توانايی كاوی داده

 در مسرايل و ...( و  ...( در وب )موتورهرای جسرتجو  و  داریبانرک  در تجارت ) مديريت ارتباط با مشتری، ...(و  شناسیاختر)

 .كاربرد دارد ديگر

كنرد،  می را استخراج های اطالعاتی، اطالعات و دانش مفيد از دادههای موجود در بانکهابه وسيله كاوش دادهكاوی داده

آرايش مغازه خرود را بررای ايجراد ميرل      ،هابه عنوان مثال فروشگاهباشد. می بنابراين يکی از ابزار مديريت ارتباط با مشتری

يان جهرت پروازهرای مکررر    كنند و يا خطوط هواپيتايی تسهيالت خاصی را بررای مشرتر  می بيشتر به خريد مجدداً طراحی

يی در مورد رفتار مصرفی گذشته مشتريان برای تعيرين الگوهرايی بره وسريله     هاگيرند. اين دو مثال به دادهمی در نظرها آن

 شود. می ت الزم اتخاذتيتاداده كاوی، نياز دارد. براسا  اين الگوها تص

 هاسازد، اين مدل روابط موجود در دادهمی واقعيت به شکل مدلگيرد و يک تصوير از می اوی، داده راكدر واقع ابزار داده

 دهد.  می را شرح

 

 

 تحقيقکار و  یپيشينه-۲

كراوی در  ی ذاتری بشرر بره اسرتفاده از داده    گروهی از استادان دانشگاه خواجه نصير در تحقيقی در ارتباط با علت عالقه

 صرنايع،  وسريعی از  طيرف  در اسرت،  فراوان مشتريان با روابط مديريت به طور می نويسد: عالقهارتباط با مشتريان خود، اين

دارايری   يکری از  مشرتريان  آن درباره اطالعات حياتی هستند و برای سازمان مشتريان كه اند بينش رسيده اين ها بهشركت

 هر   بلکه برای ديگران برای خودشان تنها نه شان دارندمشتريان ها دربارهشركت باشد. اطالعاتی كهمی های اساسی سازمان

 ].۱[ است محصول يک اطالعات است. ارزشتند

بانک  شعب از یکياز  رندهيگشركت كوچک و متوسط وام ۲8۲های مربوط به اعتباری داده یازدهيامت برای ساخت مدل

هرای  شرركت  یمال تيكننده وضعنييهای تعشاخصعنوان به ینسبت مال ۱۳تجارت استان تهران مورد استفاده قرار گرفت. 

 بندیهای مذكور در طبقهدقت روش نيهای مؤثر و هتچندو روش، نسبت نياز ا استفاده كار گرفته شدند. باشده بهانتخاب

دارای دقرت   کير ناپارامتر هایروش كه ديفهت توانیها مروش نيا یابيحاصل از ارز جيمشخص شد. با مشاهده نتا انيمشتر

 .]7[ باشندیم کيترهای پارامبا روش یقابل رقابت

هرای  كسی بليط يعنی چه بدانند دارند هوايی دوست های خطوطشركت كه دانداعتباری چيزهايی می كارت شركت يک

 هرايی از فرروش لينرک   برا  شرناخت  ايرن  از و چيرزی هسرتند   چه دنبال وب در مردم داندمی گوگل خرد.پرواز متعددی می

   برد.می پشتيبانی مالی بهره
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ند جرامع جرذب و حفرش مشرتری     يعنوان فرآكيد دارد و از آن بهأت MRCت نقش ي  بر اهتين گروه تحقيراستا ان يدر ا

عنروان اسرتفاده   بره  MRC"كنند: ف میين طور تعريرا ا MRCكنند و اد میيسازی ارزش مشتری برای سازمان جهت شبيه

 " .ت كردن روابط مشتری با سازمان استيريندها، تکنولوژی و افراد برای مدياستراتژيک از اطالعات، فرآ
MRC  تروان  . پرس مری  اني. توسعه مشتر4ان ي. حفش مشتر۳ان ي. جذب مشتر۲ان ي. شناسايی مشتر۱فاز است:  4دارای

 .]۲[ دارد قرار اطالعات واسطه يک كند در موقعيتآوری میجتع ارزش های باداده شركتی كه هر نتيجه گرفت؛

 مشرتری  اعتبرار  سرط   كنندهتعيين متغيرهای محاسبه برای هايیورزقان از پرسشنامه شهرستان ملت در تحقيقی بانک

 پشرتيبانی؛  )ب مالی؛ ظرفيت )الف از است ها عبارتاستفاده كرده كه محتويات سوال اين پرسشنامه ی تسهيالتجهت ارئه

 شرعبه  ملرت  بانک اعتبارات مسئول توسط مشتری سه ای كه اطالعاتبه گونه .بازپرداخت سابقه )ت و اطتينان قابليت )پ

 عرددی  بره  مثلثری  ترابع  از اسرتفاده  با ابتدا هاپاسخ از هريک ها،داده استخراج از پس و شد وارد هاپرسشنامه اين به ورزقان

 .]8[ آمد دستبه متغير هر برای مثلثی ميانگين سپس و شده تبديل فازی

تسرهيالت برانکی برا اسرتفاده از      5ارتباط با تخصريص اعتبرارات و اعتبارسرنجی   يکی از دانشجويان دانشگاه اميركبير در 

هرا بره صرورت    اندازهای افراد حقيقری و حقروقی و تخصريص آن   آوری پسها با جتعگويد: بانکطور میدرختان تصتي  اين

اقتصرادی و افرزايش    هرای های صنعتی، توليدی و خدماتی شروع به هدايت منابع مالی به ستت فعاليتتسهيالت به شركت

گويد برای انجام اين مه  و باز پرداخت به موقع اين تسهيالت نياز به تقسري   اشتغال در جامعه بپردازند. ايشان در ادامه می

 .]۳[ی مشتريان با اعتبار خوب و بد نياز است مشتريان به دو دسته

كه در  يالت قبل از اعطای تسهيالت ارائه دادندريان تسهت، مدلی برای اعتبارسنجی مش۱۳35محتدی و عليوند، در سال 

نترودن  آن با مصاحبه با كارشناسان خبرره تغييرهرای تاثيرگرذار در رفترار اعتبراری مشرتريان را شناسرايی نتروده و فرازی         

هرا تعريرف   حسابی و بدحسابی داري  سره طبقره بررای هتره نتونره     متغيرهای شناسايی شده, سپس با تعريفی كه از خوش

 .]۱۳[كنند و با استفاده از درخت تصتي  فازی قوانين جديدی برای اعتبارسنجی مشتريان استخراج می كني می

هرا برا اسرتفاده از فرآينرد     گيری از تحليل اطالعات مربوط به مشرتريان بانرک  با بهره، ۱۳35صفری و خسروی، در سال  

حساب و بدحساب بردون  ها به مشتريان خوشبندی آنقهبندی اعتباری متقاضيان تسهيالت و طبتوان به رتبهكاوی میداده

هرای  بررروی داده  K-Means, J48هرای  های هوشتند پرداخت. در اين تحقي  الگروريت  قضاوت شخصی و بر اسا  سيست 

نترايج  های ايجاد شده از اجرای اين دو الگوريت  مورد ارزيابی و بررسی قرار گرفته اسرت.  بانک مورد مطالعه اجراشده و مدل

كراوی بررای   های دادهتوانند از الگوريت ها و موسسات مالی میاين تحقي  حاكی از آن است كه مسئولين، كارشناسان بانک

 .]۱1[اعتبارسنجی مشتريان ومديريت ريسک اعتباری استفاده نتايند 

هرا  برد بره اعتبارسرنجی آن   ان خروب و  يتوانند با شناسايی مشترگيری میهايی هتچون درختان تصتي تکنيکبنابراين 

نره  يتواند منجرر بره كراهش هز   دگی كتتر، میيچيبندی و پگيری بهتر و با دقت باالی طبقهبپردازند. انتخاب درخت تصتي 

ان را يمنردی مشرتر  نه اعتبارسنجی را كاهش و رضرايت يگر زمان و هزيها شده و از طرف دان بانکياعتبارسنجی غلط مشتر

 .]4[ دش دهيافزا
سامان در تحقيقی كه در ارتباط با ريسک اعطای تسهيالت به مشرتريان اعتبراری خرود در ارتبراط برا بازپرداخرت       بانک 

تسهيالت با استفاده از مقايسه الگوريت  ژنتيک و كلونی مورچگان انجام داده است. با دريافت كامل اطالعرات از مشرتريان و   

ريت  ذكر شده باال با استفاده از اين اطالعات نتودند و در نهايرت مردلی   شناسايی متغيرهای تأثيرگذار، به اجرای هر دو الگو

عنوان اصلی صحي  جهت پيشربرد اهرداف خرود دنبرال     بينی طبقه مشتريان دارد را بهكه باالترين ميزان صحت را در پيش

 .]5[ كرده است

                                                 
5 validation 
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 هرای مشرتريان بره   سرتجو در پايگراه داده  ج»ی تحت عنوان يهاهپروژ توان به يک بانک آمريکايی اشاره كرد كه اخيراًمی

 .]۱5[كاوی انجام داده استرا با ابزار داده« هامنظور كشف نيازهای آتی آن

 
 

 یکاواز دادههدف  -۳

ی هرا رفتارهای آينده را براسا  تحليل هااست. اين مدلگيری تصتي يی برای هادر واقع هدف از داده كاوی، ايجاد مدل

، 6ی انبرار داده هرا و تکتيل قابليت هاسازی دادهبه عنوان اهرمی برای آمادهكاوی دادهكنند. استفاده از می بينیگذشته، پيش

   كند.می ی رقابتی ايجادهابهترين موقعيت را برای كسب مزيت

...  و اطالعات بسيار زيادی در مورد پرسنل، مشتريان و منابع مادی و هاست  بانکداری هتواره با دادهيبا توجه به اينکه س

رسرد يکری از مهتتررين    مری  تواند حامل اطالعات و الگوهای با ارزشی باشند، لذا بره نظرر  می هااين دادهاكثراً ست و ا روبرو

 داری است. در بانکكاوی دادهكاربردهای 

 

 

 کاوی  داده و کاربردهای داریبانکصنعت  -4

 داریبانرک سازی، پرذيرش و اسرتفاده از   با پياده. در سراسر جهان متحتل تغييرات شگرفی شده است داریبانکصنعت 

افرزايش يافتره   ای هور قابرل مالحظر  بطيی هاشده و هتزمان حج  چنين داده تری معامالتی آسانهاالکترونيک، ذخيره داده

ی خام و تبديل آن به دانش مفيد برای اسرتفاده سرازمان فراترر از ظرفيرت بشرر      هاتحليل چنين حج  بزرگی از داده. است

ی هرا تواند تا حد زيادی در موفقيرت تحليرل  می اندهكردآوری جتعدر طول ساليان  هايی كه بانکهاحج  عظي  داده. است

توانند با دقت زيراد بره   می هامديران اجرايی بانکمنظور تحليل الگوها و روندها،  بهكاوی دادها كاربرد . بثر باشدؤمكاوی داده

 العترل نشران خواهنرد داد، كردام مشرتريان احتتراالً       ی بهرره عکرس  هرا بينی اينکه چگونه مشتريان به تعرديل نرر    پيش

 خير وام خواهنرد داشرت و چگونره   أمحصول جديد را خواهند پذيرفت، كدام مشتريان ريسرک بيشرتری در تر    هایپيشنهاد

 .ن روابط مشتريان را سودمندتر ساخت، بپردازندتوامی

بردون شرک، ايرن صرنعت     . ور گسترده در حال شناسايی اطالعات مهتی در رابطه با مشتريان استطب داریبانکصنعت 

هرای   ترين و بزرگترين منبع اطالعات مشتريان، پوشش جتعيتی مشتری، داده های مبادالتی، الگوی استفاده از كارت غنی

 .اعتباری، و غيره را در اختيار دارد
بندی مورد استفاده باشد از جتله تقسي  داریبانکتواند در صنعت وجود دارد كه میكاوی دادهشتاری در های بی حوزه

هرای تقلبری،   خير پرداخرت، بازاريرابی، تشرخيص ترراكنش    أبينی تر  ييد و امتيازدهی اعتباری، پيشأو سودآوری مشتريان، ت

هرا از  بعرالوه، بانرک  . هرا گرذاری سررمايه بنردی  رتبره كردن سودهای سررمايه و   بينی، بيشينهوجوه و عتليات پيش مديريت

بنابراين، . كنند های با ريسک باال استفاده میهای اعتباری يا متقاضيان وامبرای شناسايی مشتريان سودآور كارتكاوی داده

 را سعی در تهيه پاسرخ بره آن  كاوی دادهكردن موضوعات مذكور هستي  و عنوان منظوره های تحليلی بنيازمند ايجاد قابليت

 .]۱۲[ ددار

 
 

 هاداده شرح -5

                                                 
6 Data Warehouse 



  

 
 www.ieeec.ir         5 

ی كره توسرط دانشرگاهی در    ديتاسرت های داده اعتباری كارت متقاضيان از نتونه يا تراكنش ۱111 شامل هاداده مجتوعه

  .]۱6[ آوری شده استجتع آلتان

 از ويژگی ۲۱ شامل هر نتونه شوند،می استفادهگيری تصتي برای آموزش، تست و ساخت درختان  هااين مجتوعه داده 

ويژگری آن   ۱4ويژگری عرددی و    7پردازد. از اين تعداد ويژگی، می مشتری است كه به بررسی خوب يا بد بودن مشتری هر

 ۲۲3برد )  اعتبرار  و مشرتری(  77۱خروب )  عتبرار ا برا  يیهاكال  در مشتريان اعتبار دهندهنشان پاسخ، استی هستند. متغير

 باشند.می مورد ۲35مورد و نادرست  715درست  یهی رده بندی شدهاباشد. هتچنين نتونهمی مشتری(

 عبارتند از: هااين ويژگی

وضعيت چک )استی(، مدت زمان )عددی(، سابقه اعتبار )استی(، هدف )استی(، مقدار اعتبرار )عرددی(، وضرعيت پرس     

ی ديگرر )اسرتی(،   هرا )استی(، سابقه كار )استی(، تعداد اقساط )عددی(، وضعيت شخصی و جنسيت )اسرتی(، طررف   انداز

ی پرداختی ديگرر )اسرتی(، مسرکن )اسرتی(،     ها)استی(، سن )عددی(، برنامه هامحل اقامت فعلی )عددی(، اموال و دارايی

ی(، مالکيت تلفن )استی(، كارگر خارجی )استی(، طبقره  وضعيت اعتباری موجود )عددی(، شغل )استی(، تعداد عائله )عدد

 يا كال  )استی(.

 

 

 مدل ساختن -6

 باشرد.  داشته وجود بطور واض  آگاهی مسئله طبيعت به نسبت بايد موجود، یهاداده تحليل جهت مدل يک انتخاب برای

 یهرا كرال   در متقاضری  يرک  اعتبرار  دودويری و هردف پيشرگويی    پاسرخ  متغير كه بندی رده مسئله با يک كه است واض 

درخت  الگوريت  چند لجستيک، 7رگرسيون با را كار حساب برای اعتبارسنجی داري ، روبرو هستي . ما اين بد وحساب خوش

دهی اعتبار در حالت  امتياز در كل و بندی رده برای استفاده مورد معتول یهاروش كه اليه ی عصبی چندهاشبکه و تصتي 

مشتريان بانک و اعطرای تسرهيالت   اعتبارسنجی كاربرد زيادی در كاوی دادهی هاكني  اين تکنيکمی دنبال باشد،می خاص

اعتبارسرنجی  دارای قابليت فه  و سرعت باالی يادگيری الگو در مسايل طبقه بنردی هتچرون    هااعتباری دارند. اين تکنيک

 هستند.

االمکان زرگی بيش از حد درخت تصتي  و حتیسازی و جلوگيری از باين است كه ما برای بهبود پياده قابل تأمل یهنکت

ترر  و زمرانبر  ترر ی تخصصری هرا ی زايد كره باعرب بررسری   هاو قابل درک بودن آن به حذف برخی ويژگی بودنروان سادگی،

 كني :می ويژگی زير شروع ۱۱بهينه، كار را با  یهاي . پس برای پياده سازی نهايی و دريافت نتيجشود، پرداختهمی

سابقه اعتبار )استی(، هدف )استی(، مقدار اعتبار )عددی(، وضعيت پرس انرداز )اسرتی(، وضرعيت شخصری و جنسريت       

)استی(، سن )عددی(، مسکن )استی(، شغل )استی(، مالکيت تلفن )اسرتی(، كرارگر خرارجی )اسرتی(، طبقره يرا كرال         

 )استی(.

 يت  درخت تصتي  توضيحاتی ذكر شود.پياده سازی نهايی الزم است كتی در ارتباط با الگورپيش از 

 

 

 قوانين استخراج وگيری تصميم درخت -7

گيری است كه بتوانند به طور بهينه به طبقه بندی مشرتريان خروب و   مسئله اصلی در اين مقاله ساخت درختان تصتي 

 .ها برای اعتبارسنجی بپردازندبد بانک

                                                 
7 Regression 
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كراربرد زيرادی در اعتبارسرنجی مشرتريان بانرک و اعطرای       كراوی  دادهی های تصتي  به عنوان يکی از تکنيکهادرخت

تسهيالت اعتباری دارند. اين تکنيک دارای قابليت فه  و سررعت براالی يرادگيری الگرو در مسرايل طبقره بنردی هتچرون         

ی اعتباری بانرک ذكرر   هابر روی مجتوعه داده هاكردن داده يی كه به منظور آماده سازی و تتيزهاروش اعتبارسنجی است.

 شده، اعتال شده است بدين صورت است:

 .  8مقادير پراكنده حذف. ۱
 لحاظ شد. ها. نرمال سازی كه فقط بر روی ويژگی سن اعتال شده و مقادير ويژگی هدف در محاسبات اين روش۲
 لحاظ شد. هاروش مقادير ويژگی هدف در محاسبات اين روشی عددی كه در اين هاسازی مقادير ويژگی. گسسته۳
 ی استی. ها. ادغام و مقادير داده در ويژگی4
 ی عددی به استی.ها. تبديل ويژگی5

 

 

 روش تحليل -8

 عبرور  3ی آموزشی كه از آن گرههابرای يافتن بهترين صفت در هر گره، در نظر گرفتن يک زير مجتوعه كوچک از نتونه

 كافی است.كنند می
 شود.می برای انتخاب صفت ريشه استفاده ها، اولين نتونههابا در دست داشتن جريانی از نتونه

شروند ترا بررای انتخراب     می ی مربوطه عبور دادههای بعدی به ستت پايين و برگها، نتونه۱1با تعيين شدن صفت ريشه

 صفت در آنجا استفاده شوند.
 .]6[ شودمی اين عتل به صورت بازگشتی تکرار

 
 

 قوانين انجمني -9

IA،IBكره  در حرالی  ،BAای است به صرورت قانون انجتنی گزاره يک   وBA    باشرد. بررای

 قوانين را معرفی می كني .   Confidenceو  Supportبررسی ارزش و معيار مقبوليت قوانين انجتنی دو پارامتر مه  يعنی 

 شرامل  D هرای در صرد از ترراكنش   Sاست اگرر   Sبرابر با  Supportدارای  Dهای در مجتوعه تراكنش BAقانون 
 BA باشند و اين قانون دارایConfidence  برابرC  است اگرC  درصد از تراكنش هايی كه شاملA  شرامل   هسرتندB  

 نيز باشند. يا به قول ديگر:

)|()(
)()(
ABPBAConfidence

BAPBASupport





 
را دارا باشرند قروانين انجتنری قروی      min-confيا  Confidenceو حد پايين   min-supياSupport قوانينی كه حد پايين 

 .]۱۳[ها چنين قوانينی است يده می شوند و هدف تتام الگوريت نام

ای، در مرحلره اول مجتوعره   پيدا كردن قوانين انجتنی فرآيندی است دو مرحله Apprioriها از جتله در بيشتر الگوريت 

شوند و در مرحلره دوم از ايرن مجتوعره    هستند شناسايی می min-sup بيشتر از Supportاقالم مه  يعنی آنهايی كه دارای 

هرای كشرف   توجه اين است كره كرارايی كلری الگروريت      اقالم برای توليد قوانين انجتنی قوی استفاده می شود. نکته جالب

                                                 
8 scattered amounts 
9 node 
10 root 
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ای مه ، قوانين انجتنری بره سرادگی از روی    قوانين انجتنی وابسته به مرحله اول فرآيند است و پس از پيداشدن اقالم داده

 .]۱4[ها قابل استخراج خواهد بود آن

 سپس قوانين را مشخص كرد.  ا بايد انتخاب نتود. ر Aprioriالگوريت   ابتدابرای انتخاب نوع تکنيک 

 شوند.تغييرات مشخص شده در بخش مشاهده و تحليل مشاهده می

جرز    باشد و هتچنين از نظرر تأهرل مررد مجررد باشرد،      بحرانی/ ديگر اعتبار موجودها آن. افرادی كه وضعيت حساب ۱

 گيرد.ها تعل  میآيند و وام به آنمشتريان خوب به حساب می
باشند، جز  مشتريان   مراهر باشد و هتچنين از نظر شغلی  بحرانی/ ديگر اعتبار موجود هاحساب آن . افرادی كه وضعيت۲

 گيرد.ها تعل  میآيند و وام به آنخوب به حساب می
 گيرد.ها تعل  میباشند و خانه از خود داشته باشند وام به آن ماهر . مردان مجرد كه از نظر شغلی ۳
هرا  ام گرفتن خريد راديو و تلويزيون باشد و هتچنين صاحب خانه باشرند درخواسرت وام آن  از وشان هدف. كسانی كه 4

 شود.قبول می
 باشد واجد شرايط برای دريافت وام هستند. بحرانی/ ديگر اعتبار موجود ها. افرادی كه وضعيت حساب آن5

 مشاهده و تحليل  -۱1

ی سابقه اعتبار، هدف، مقردار اعتبرار، وضرعيت پرس انرداز،      هاويژگیدهي . كه شامل می ويژگی ادامه ۱۱كار را با هتان 

 وضعيت شخصی و جنسيت، سن، مسکن، شغل، مالکيت تلفن، كارگر خارجی، طبقه )كال ( است.

اين درخت، صرفت   یهبرگ است. ريش ۳1ی آن هاو تعداد برگ ،۳3بندی اندازه درخت تصتي  بعد از اعتال تکنيک رده

 ت كه در سط  صفر واقع شده است و دارای چند حالت و مقدار است.اس« سابقه اعتبار»

شرود. بنرابراين برا انتخراب     مری  هتانطور كه گفته شد تحليل درخت از ريشه به ستت برگ و بصرورت بازگشرتی انجرام   

ده را با توان رفتار طيف خاصی از مشتريان را تحليل نتود. برای تحليل بهتر درخت تصتي  بدست آممی از درختای هشاخ

 نتايش داده شده است. چند نتودار

بحرانری/  يرا   تأخيرگذشرته  هاآنشوند. افرادی كه وضعيت حساب می مشتريان بانک به پنج دسته تقسي  ۱طب  نتودار 

گيرد. برای مشرتريانی كره مشخصره    می تعل ها آنآيند و وام به می باشد جز  مشتريان خوب به حسابديگر اعتبار موجود 

پرداخت هاهمه /بدون اعتبار

خانه

اجاره

بد

شخصي

سن

<=34

خوب

>34

بد

رايگان

بد
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شود اگر دارای خانه شخصی نباشرند  می بررسیها آناست وضعيت خانه ها بدون اعتبار/ هته پرداختها آنوضعيت حساب 

 تعل  نتی گيرد.ها آنآيند و وام به می )به صورت رهنی يا آزاد باشد( جز  مشتريان بد به حساب
 نتودار درخت سط  صفر -۱نتودار  

داشته باشند مشتری برد   ۳4شود اگر سن بيشتر از می سن افراد بررسی ۲  نتودار طب ما اگر دارای خانه شخصی باشند

 آيند.می سال داشته باشند جز  مشتريان خوب به حساب ۳4و اگر سن كتتر از 

 هابدون اعتبار/هته پرداختدرخت برای  -۲ نتودار

هرا از وام گررفتن   است برای گام بعردی بره هردف آن   ها هته پرداختها برای افرادی كه وضعيت حساب آن ۳در نتودار 

هرا تعلر    شوند و وام به آنحساب شناخته میها خريد وسايل خانه است جز  افراد خوششود. كسانی كه هدف آنتوجه می

بره  در غير ايرن صرورت وام   چک شود. ها ها خريد راديو يا تلويزيون است بايد سن آنگيرد. اما برای كسانی كه هدف آنمی

ها بررسی گردد، مردها )مجرد، متأهل يرا  گيرد. اگر هدف افراد استفاده از ماشين باشد بايد وضعيت تأهل آنتعل  نتیها آن

هرا اگرر مجررد باشرند وام بره      گيرد. اما برای زنها تعل  میآيند و وام به آنحساب میطالق گرفته( جز  مشتريان خوب به

تجرارت كرردن   شران  هردف آيند. برای افرادی كه های بد به حساب میصورت جز  مشتری گيرد، در غير اينها تعل  میآن

آينرد كره   كه اين افراد از خود خانه داشته باشند جز  افرادی به حساب میشود در صورتیها چک میباشد وضعيت خانه آن

گيرد، و بالعکس. افرادی كه برای تعتير وسايل خانره خرود در خواسرت وام را داشرته باشرند وضرعيت       ها تعل  میوام به آن

 بالعکس گيرد وتعل  نتیها ه آنيورو كتتر باشد وام ب 511ها از گيرد، اگر موجودی آنها مورد بررسی قرار میموجودی آن

 شود.موافقت میشان درخواستبا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اراعتب-تاريخ

بدون  
همه  /اعتبار

پرداخت ها

همه 
پرداخت ها

پرداخت  
موجودي

تاخير  
گذشته

خوب

ر ديگ/بحراني
اعتبار موجود

خوب
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 اههته پرداخت درخت سط  يک برای -۳نتودار 

گيررد و جرز  مشرتريان    باشد وام تعل  میمی 8648تنها به افرادی كه موجودی حسابشان بيشتر يا مساوی  4در نتودار 

 .آيندخوب به حساب می
 موجودی حسابدرخت سط  يک برای  -4نتودار 

همه 
پرداخت ها

هدف

ماشين 
جديد

بد

ماشين 
مورداستفاده

-وضعيت
ذخيره 
سازي

مرد متأهل خوب

زن متأهل بد

مرد تنها خوب

مرد

طالق گرفته

خوب

زن تنها خوب

 /مبلمان
تجهيزات

-وضعيت
ذخيره 
سازي

<100 بد

100<=x<500 بد

500<=x<1000 خوب

>=1000 خوب
صرفه 
جويي

بد

تلويزيون/راديو سن
<=31 بد

>31 خوب

لوازم خانگي خوب

تعميرات بد

تحصيالت بد

تعطيالت بد

بازآموزي خوب

كسب و كار خانه

اجاره بد

شخصي خوب

رايگان ديگربد بد
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 گيرینتيجه -۱۱

 بازاريرابی  یهرا سياسرت  اعترال  و مشرخص  یهاگروه به مشتريان بندیبخش مشتری، شناخت یهاروشبهترين از  يکی

 مشرتری  با مديريت ارتباط در كاویداده به كارگيری برای خوبی چارچوب مشتری زندگی است. چرخه بخش هر با متناسب

 ورودی بخرش  در گرردد. مری  محسروب  هرا بانرک  بررای  رقابتی مزيت يک به عنوان با مشتری ارتباط كند. مديريتمی فراه 

 چه گويدمی زندگی چرخه آن، خروجی بخش در و است دستر  اطالعاتی در چه گويدمی مشتری چرخه زندگی ،كاویداده

و اينکه تا چه مردت بره صرورت مشرتريان وفرادار بره مرا        شود  گرفته بايد تصتيتاتی و چه است توجه جالب احتتاالً چيزی

 خواهند ماند و چگونه احتتاالً ما را ترک خواهند كرد.

 در راای هتصتيتات آگاهان و بينی پيش راها آن آينده رفتار تعيين، را مشتريان ارزشكاوی داده طري  از توانمی بنابراين

 نتود. اتخاذ رابطه اين
نيز مورد بررسری قررار گرفرت تحليرل مرديريت ريسرک        مقالهكه در اين  داریبانکين مسايل در صنعت تراز پر اهتيت

توانرد رفترار   مری  كراوی ای وام بره مشرتريان خرود اسرت. داده    ، جهت اعطهاو هتچنين بانک هامشتريان در اعتتاد به بانک

يص بدهد. برا تجزيره و تحليرل الگوهرا، مرديران      مشتريان را از روی ميزان موجودی، وضعيت زندگی )تأهل، شغل و...( تشخ

و وام خرود دارنرد، و از    هرا كنند كه چه مشتريانی ريسک بيشتری برای پرداخت بدهیمی بانک با دقت بيشتری پيش بينی

 كنند.می را شناسايیحساب خوشاين طري  مشتريان 
 كاویو دادهبانک  كارشناسان اعتبارسنجی عتلکرد از بهتر مراتب به نتايجیدر اين مقاله،  درخت تصتي  مدل از استفاده

های بسريار زيراد   به دليل استفاده از ويژگی ]۱۱[و استفاده از بازاريابی مستقي  ]3[مشتريان بندی طبقه برای فازی و منط 

 دهد.می انجام در خصوص انتخاب مشتری هدف را

 

 

 يآت یکارها -۱۲

 از: عبارتند گيرند قرار توجه مورد تواندمی آينده در كه تحقيقاتی

 ها.مشتريان بانک پذيریريسکدر تحليل كاوی دادههای . كاربرد۱

 تقاضا ريزی برنامه و مشتريان رفتار بينی . پيش۲

 .داری بانکدر صنعت كاوی داده. كاربردهای ۳

 در بهبود رفتار مشتريان.كاوی داده. كاربردهای 4
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