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   :چكيده

سرعت تحوالت جهان معاصر بي ترديد در گذشته سابقه نداشته است، تغييرات فناوری و فضای فشرده رقابتي، شرايط دشواری را 
برای توليدكنندگان، ارايه دهندگان خدمات خصوصاً بانك ها و بيمه ها بوجود آورده است كه ديگر نمي توان در ساليان متمادی 

تغييرهای سريع در ساليق مشتريان موجب ارايه محصوالت و . تضمين شده و مشتريان دايمي داشتتقاضای باال، پايدار و بازارهای 
خدماتي بطور متناوب گرديده به طوری كه تهاجم  مدل های جديد بهبود يافته در بازار، سبب كاهش شديد عمر محصول و 

ديريت ارتباط با مشتری از جنبه ی ريسك پذيری هايي همچون م¬لذا در دنيای امروزه استفاده از سيستم. خدمات گرديده است
در اين مقاله نخست به بيان مفاهيم اوليه داده كاوی و . تنها يك مزيت رقابتي نيست بلكه ضرورت برای سازمان محسوب مي شود

ن خواهد شد و معرفي تكنيك ها و الگوريتم های آن پرداخته شده، سپس كاربرد های داده كاوی در مديريت ارتباط با مشتری بيا
در ادامه به بيان كاربردهای داده كاوی در صنعت بانكداری ازجمله بازاريابي، بازاريابي متقاطع، مديريت ريسك، تشخيص تقلب، 
كسب و حفظ مشتری بيان شده و بهبود مديريت ارتباط با مشتری از جنبه ی ريسك پذيری در صنعت بانكداری و در نهايت با 

كالسه بندی و قوانين انجمني روی داده های مشتريان بانكي در آلمان كه از طريق پياده سازی به وسيله  استفاده از تكنيك های
  .اعمال گشته و نتايج آن مورد تحليل قرار گرفته است  wekaی نرم فزار 

  

  crm-پايگاه داده-بانك- داده كاوي:كلمات كليدي
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 :مقدمه

از اين رو براي يك . كه استراتژي هاي بازاريابي، مشتري را به عنوان مهم ترين منبع براي يك شركت معرفي نموده است همان طور
شركتهاي امروزي از طريق تجزيه و تحليل  .آوردن مشتريان و نگه داشتن مشتريان سودمند امري است حياتيشركت بدست 

پس براي رسيدن به اين اهداف، سازمان هاي زيادي اقدام به جمع . چرخه زندگي مشتري به افزايش ارزش مشتري دست يافته اند
كه براساس آنها مي توانند تجزيه، تحليل و گسترشي در استراتژي هاي آوري تعداد زيادي از پايگاه داده هاي بزرگ نموده اند 

از اين رو به جاي هدف قرار دادن كليه مشتريان به طور  .تجاري جديد داشته و فرصت هاي سود آوري براي خود فراهم نمايند
رياني را كه سود محقق شده بيشتري مساوي و يا فراهم آوردن پيشنهاد هاي تشويقي براي كليه مشتريان، بانك ها مي توانند مشت

در واقع ديدگاه . را براساس نحوه رفتارشان در سپرده گذاري و يا باز پرداخت به موقع اقساط تسهيالت داشته اند انتخاب نمايند
بنابراين با جمع آوري داده هاي مربوط به مشتري و تصميم گيري . محصول محوري جاي خود را به مشتري محوري داده است

راساس الگوهاي استخراج شده از روابط پنهان ميان داده ها به وسيله ابزار داده كاوي، مي توان به خواسته مشتري محوري خود ب
   .جامه عمل پوشاند

  

    :تعريفي از داده كاوي- 1
چشم انداز هاي  عبارت از فرايندي است كه از) كه گاهي اوقات اكتشاف اطالعات با دانش ناميده مي شود( بطور كلي،داده كاوي 

  .مختلف به تحليل دادها مي پردازد و جمع بندي آنها را در قالب اطالعات مفيدي ارائه مي كند
  .اين اطالعات را مي توان براي افزايش در آمد،كاهش هزينه ها يا هر دو به كاربرد

اطالعاتي  ارتباطي بزرگ، همبستگي ها  به لحاظ فني،داده كاوي عبارت از فرايندي است كه در ميان حوزه هاي گوناگون بانك هاي
داده كاوي در حقيقت يكي از ابزارهاي علم آمار به حساب مي آيد، اما گاهي ديده مي شود كه در . يا الگوهايي را پيدا مي كند

  .برخي موارد آن را به عنوان شاخه اي جداگانه در نظرميگيرند و يا حتي سعي در بيان تفاوت هاي آن با آمار دارند
  :پنج ويژگي مهم داده كاوي عبارت است از

  استخراج، دگرگوني و بار نمودن داده هاي تراكنشي بر روي سيستم انبار داده ها؛) 1
  ذخيره و مديريت داده ها در سيستم بانك اطالعات چند بعدي؛)2
  فراهم آوردن امكان دسترسي تحليل گران تجاري و متخصصان تحليل اطالعات به داده ها؛)3
  تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار كاربردي؛) 4
  .همانند گراف يا جدول, ندي سودمندمعرفي نمودن، در يك قالب ب) 5

. داده كاوي پل ارتباطي ميان علم آمار، علم كامپيوتر، هوش مصنوعي، الگوشناسي، فراگيري ماشين و بازنمايي بصري داده مي باشد
اسايي الگوها و مدل هاي صحيح، جديد و به صورت بالقوه مفيد، در حجم وسيعي از داده مي داده كاوي فرآيندي پيچيده جهت شن

  .باشد، به طريقي كه اين الگوها و مدلها براي انسان ها قابل درک باشند
بنابراين بهره  .داده ها اغلب حجبم مي باشند و به تنهايي قابل استفاده نيستند، بلكه دانش نهفته در داده ها قابل استفاده مي باشد

گيري از قدرت فرآيند داده كاوي جهت شناسايي الگوها و مدلها و نيز ارتباط عناصر مختلف در پايگاه داده جهت كشف دانش نهفته 
  در داده ها و نهايتا داده به اطالعات، روز به روز ضروري تر مي شود
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  :علم داده كاوي از يك پايگاه داده-2
درون اين . رسيده است) هزار گيگابايت(بسيار بزرگ شده اند و حجم برخي از آنها به بيش از يك ترابايت  امروزه پايگاه های داده ها

اما سوال اينجاست كه چگونه مي توانيد از اين حجم بزرگ . حجم از داده ها اطالعات راهبردی مهمي به صورت مخفي وجود دارد
  دادها يك نتيجه ی مفيد به دست آوريد؟

است كه روشي پربازده Data miningه حل برای استخراج اطالعات مخفي از درون بانك های اطالعاتي، داده كاوی ياتازه ترين را
پيش از اين سازمان های نو آور جهاني، از داده كاوی برای مكان يابي و جذب مشتری های با ارزش تر . و نسبتا كم هزينه مي باشد

  .يشتر و كاهش ضررهای ناشي از اشتباهات با كاله برداری ها استفاده كرده اندو طراحي مجدد محصوالت شان با هدف فروش ب
داده كاوی فراينديست كه از ابزارهای متنوع تحليل داده ها، برای كشف الگوها و ارتباط های پنهان موجود در داده ها استفاده مي 

  .استفاده مي شودنتايج داده كاوی برای پيش بيني رفتار و تحليل روند های آينده . كند
در فرايند داده كاوی با نگاه به گذشته مي توان درباره ی آينده، پيش بيني هايي را انجام داد و به سوال های تجاری پاسخ گفت كه 

امروزه در بسياری از شركت ها و . روش های سنتي حل آنها بسيار زمان بر بوده و يا حتي در مواردی غير ممكن مي نموده اند
ای نو آور از داده كاوی برای يافتن و جذب مشتری های با ارزش تر، فروش بيشتر، كاهش ضررهای ناشي از خطاهای سازمان ه

  .تجاری یا كالهبرداری و طراحي مجدد محصوالت استفاده مي شود
  
  :كاربردهاي داده كاوي-3

)) ( دروني((ت ها را قادر مي سازد كه رابطه داده كاوی اين شرك. امروزه در درجه اول شركت ها از داده كاوی استفاده مي كنند
مانند شاخص های اقتصادی، رقابت و )) ( خارجي(( را با عوامل ) مانند قيمت، موقعيت يابي فر آورد يا مهارت های كارمندان

ی و مشخص كنند؛ داده كاوی شركت ها را قادر مي سازد اثر گذاری بر مشتری، رضايتمندی مشتر) آمارگيری جمعيتي مشتری
  باالخره، شركت ها را قادر مي سازد كه اطالعات فشرده را برای دیدن داده های معامالتي دقيق. منافع شركت را تعيين كنند

  .نمايند)) حفاری((  
  :برخي از كاربردهای داده كاوی در محيط های واقعي عبارتند از

  :موارد زير اشاره كرداز كاربردهای كالسيك داده كاوی است كه مي توان به : خرده فروشي)1
  تعيين الگوهای خريد مشتريان)1-1
 تجزيه و تحليل سبد خريد بازار)1-2

  پيشگويي ميزان خريد مشتريان از طريق فروش الكترونيكي) 1-3
  :بانكداری) 2
  پيش بيني الگوهای كالهبرداری از طريق كارت های اعتباری) 2-1
  تشخيص مشتريان ثابت) 2-2
  )استفاده از كارت های اعتباری بر اساس گروه های اجتماعيتعيين ميزان ) 2-3
  :بيمه 
  تجزيه و تحليل دعاوی) 3-1
  پيشگويي ميزان خريد بيمه نامه های جديد توسط مشتريان) 3-2
  :پزشكي) 4
  تعيين نوع رفتار با بيماران و پيشگويي ميزان موفقيت اعمال جراحي) 4-1
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  ي در برخورد با بيماری های صعب العالجتعيين ميزان موفقيت روش های درمان) 4-2
  
  :كاربردهاي داده كاوي در بانك-4

سازی، پذيرش و استفاده از بانكداری الكترونيك،  با پياده. صنعت بانكداری در سراسر جهان متحمل تغييرات شگرفي شده است
تحليل چنين . ای افزايش يافته است مالحظهبطور قابل  هايي  تر شده و همزمان حجم چنين داده های معامالتي آسان ذخيره داده

هايي كه  حجم عظيم داده. های خام و تبديل آن به دانش مفيد برای استفاده سازمان فراتر از ظرفيت بشر است حجم بزرگي از داده
با كاربرد داده كاوی  .های داده كاوی مؤثر باشد تواند تا حد زيادی در موفقيت تحليل اند مي آوری كرده ها در طول ساليان جمع بانك

بيني اينكه چگونه مشتريان به تعديل  توانند با دقت زياد به پيش ها مي منظور تحليل الگوها و روندها، مديران اجرايي بانك به
العمل نشان خواهند داد، كدام مشتريان احتماالً پيشنهادهای محصول جديد را خواهند پذيرفت، كدام مشتريان  های بهره عكس نرخ
  .توان روابط مشتريان را سودمندتر ساخت، بپردازند ك بيشتری در تأخير وام خواهند داشت و چگونه ميريس

ترين و  بدون شك، اين صنعت غني. صنعت بانكداری بطور گسترده در حال شناسايي اطالعات مهمي در رابطه با مشتريان است
های اعتباری، و غيره را در  ای مبادالتي، الگوی استفاده از كارتبزرگترين منبع اطالعات مشتريان، پوشش جمعيتي مشتری، داده ه

  . اختيار دارد

منظور  گذاری منابع خود به ها نيازمند سرمايه كند زيرا بانك تأثيرگذار و قوی نقش بزرگي در صنعت بانكداری ايفا مي CRMيك
توانند محصوالت و خدمات سفارشي  ها مي ده كاوی، بانكبا استفاده از ابزار مناسب دا. درک بهتر از مشتريان موجود و آتي هستند

  .برای مشتريانشان ارايه دهند

بندی و سودآوری  تواند در صنعت بانكداری مورد استفاده باشد از جمله تقسيم شماری در داده كاوی وجود دارد كه مي های بي حوزه
های تقلبي، مديريت وجوه و عمليات  زاريابي، تشخيص تراكنشبيني تأخير پرداخت، با مشتريان، تأييد و امتيازدهي اعتباری، پيش

ها از داده كاوی برای شناسايي مشتريان  بعالوه، بانك. ها گذاری بندی سرمايه كردن سودهای سرمايه و رتبه بيني، بيشينه پيش
های تحليلي به منظور  زمند ايجاد قابليتبنابراين، نيا. كنند های با ريسك باال استفاده مي های اعتباری يا متقاضيان وام سودآور كارت

  .عنوان كردن موضوعات مذكور هستيم و داده كاوی سعي در تهيه پاسخ به آن را دارد
  

  بازاريابي 4-1
تواند با استفاده از داده كاوی به  ها مي دپارتمان بازاريابي بانك. يكي از نواحي پركاربرد داده كاوی در صنعت بانكداری، بازاريابي است

تواند پول  با ارايه محصوالت و خدماتي كه خواست واقعي مشتريان است، بانك مي. تحليل پايگاه داده مشتريان و توسعه آماری بپردازد
منظور بهبود خدمات  های بازاريابي به عنوان مثال، يك بانك آمريكايي، از پايگاه داده به. قابل توجهي از هزينه تبليغات را ذخيره كند

با ادغام اطالعات ثبت شده مشتری طي پنج سال، بانك قادر به دادوستد و فروش . زايش سودها استفاده كرده استمشتری و اف
  .خدمات مورد هدف به مشتريان خواهد بود

»Cross Selling «دهندگان   در اين روش از بازاريابي، ارايه. يكي از نواحي بازاريابي است كه به شدت نيازمند داده كاوی است
توانند با ارايه   ها نيز مي  بنابراين بانك. دهند خدمات، محصول يا خدمات اضافي جذاب و مشابه با مورد خريد به مشتريان ارايه مي 

برای مثال، چندين بانك خارجي و . تر و بيشتر به مشتريان، احتمال حفظ مشتری خود را افزايش دهند محصوالت و خدماتي متنوع 
از داده كاوی برای پيدا كردن مشترياني با حساب جاری كه عالقمند به دريافت وام  HSBCو  ICICIظيرخصوصي موفق در هند ن
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بدين صورت كه مدلي از مشترياني كه قبالً موفق به اخذ وام با گرو . كنند با وثيقه گذاشتن سند خانه خود هستند، استفاده مي
ی بررسي دقيق ساير مشترياني كه ممكن است عالقمند به دريافت وام اند، ساخته و از آن مدل برا گذاشتن سند خانه خود شده

جستجو در «توان به يك بانك آمريكايي اشاره كرد كه اخيراً پروژهای تحت عنوان  عنوان مثال ديگر مي به. كنند باشند، استفاده مي
  . ی انجام داده استرا با ابزار داده كاو» ها منظور كشف نيازهای آتي آن های مشتريان به پايگاه داده

  :كالهبرداري تشخيص2- 4

وجود كالهبرداری نگراني بزرگي برای . يكي ديگر از نواحي پركاربرد داده كاوی در صنعت بانكداری در تشخيص كالهبرداری است
  .وكارها كمك نمايد تواند در تشخيص و گزارش كالهبرداری به كسب داده كاوی مي. وكارها است بسياری از كسب

 :منظور تشخيص الگوهای كالهبرداری توسعه يافته است ش توسط مؤسسات مالي بهدو رو

كند و با كمك داده كاوی به تشخيص الگوهای  های طرف سوم استفاده مي روش اول، يك بانك يا موسسه مالي از انبار داده
های خود مقايسه  مالي با پايگاه دادههای داخلي احت منظور تشخيص كالهبرداری سپس آن الگوها را به. پردازد كالهبرداری مي

  .كند مي

  .پردازد روش دوم، يك بانك يا مؤسسه مالي بر پايه اطالعات داخلي خود به شناسايي الگوی كالهبرداری مي

منظور تشخيص  كاوی به هايي است كه از داده از جمله بانك Mellonبانك . كنند استفاده مي» تركيبي«ها از روش  اغلب بانك
های  كالهبرداری استفاده كرده است و با اين روش توانسته محافظت بهتری از وجوه خود و مشتريانشان در مقابل كالهبرداری

  .كارت اعتباری داشته باشد

  

 :مشتري حفظ و جذب3- 4

داده كاوی عالوه بر كمك به كسب مشتريان جديد، به . عت بانكداری استويژه صن جذب و حفظ مشتری دغدغه مهم هر صنعتي به
امروزه، مشتريان نظرات مختلفي در خصوص جاييكه برای انجام كارهايشان . كند حفظ و نگهداری مشتريان موجود نيز كمك مي

توجه كامل مشتريان را جلب كنند، مشتريان بنابراين، اگر مديران اجرايي در صنعت بانكداری نتوانند . توانند انتخاب كنند، دارند مي
  .ها بانك ديگری برای خود پيدا خواهند كرد دهند و آن سادگي از دست مي خود را به

داده كاوی همچنين در هدف قرار دادن مشتريان جديد برای محصوالت و خدمات و در پوشش الگوهای خريد پيشين مشتری 
 Chaseزمانيكه بانك نيويوركي. ها خواهند بود نيازهای مشتريان قادر به حفظ آنها با ارايه  كند، بنابراين بانك كمك مي

Manhattan های مشتريان و ايجاد  منظور تحليل حساب شروع به از دست دادن مشتريان كرد، مسؤالن اين بانك از داده كاوی به
  .را حفظ كنندتغييرات در الزامات حسابشان استفاده كردند تا بتوانند مشتريان سودمند خود 

گذاری در صندوق سهام خود   منظور شناسايي بهترين كانديدها برای سرمايه در بوستون نيز از داده كاوی به   Fleetهمچنين بانك
گذاری هر يك از مشتريان را تعيين و   ها احتمال سرمايه  اين بانك با كاوش در آمار مشتريان و اطالعات حساب آن. استفاده كردند

  .العات برای هدف قرار دادن آن مشتريان استفاده كرداز آن اط



 

۶ 
 

با استفاده از داده كاوی پروفايل كاملي از مشتريان خود آماده  West Coastهمچنين مركز تماس خدمات مشتری بانك آمريكايي
  .گيرندگان را در اختيارشان قرار دهد كرده است تا محصوالت و خدمات جديد مناسب برای هر يك از تماس

 :نتيجه گيري

 وفاداری مشتری، باشناخت مباحث مرتبط روی ازبانك ها تجاری و بانك ها،بسياری محيط در مشتری رضايت اهميت فزايش باا
 تغييرميكند ن ما باز مشتری رابطه. اند تمركزنموده بيشترمشتری و كسب رضايت خود بازار سهم افزايش برای مشتری وسود آوری

در اين صورت بانك ها مي توانند هدفشان  .مييابد ورشد رابطه تكامل اين بدانند بيشتر يكديگر باره در و مشتری بانك ها وچنانچه
  .را روی مشترياني متمركز كنند كه سود آوری بيشتر دارند و خوش حساب تر هستند

. تناسب باهربخش استيكياز روش های شناخت مشتری، بخش بندی مشتريان به گروه های مگنواتخاذ سياست های بازار يابي م
مديريت ارتباط با . چرخه زندگي مشتری چارچوب خوبي برای به كارگيری داده كاوی درمديريت ارتباط بامشتری فراهم ميكند

دربخش و روديدادهكاوی ، چرخه زندگي مشتری ميگويد چه .مشتری به عنوان يك مزيت رقابتي برای بانكها محسوب ميگردد
دربخش خروجيآن ،چرخه زندگي ميگويد چه چيزی احتماالً جالب توجه است و چه تصميماتي بايد  اطالعاتي در دسترس است و

  .و اينكه تا چه مدت به صورت مشتريان وفادار به ما خواهند ماند و چگونه احتماًال ما را ترک خواهند كرد گرفته شود

 رابطه دراين را ای وتصميمات آگاهانه پيشبيني را آنها دهرفتارآين تعيين، را مشتريان ارزش كاوی داده ازطريق ميتوان بنابراين
 .اتخاذ نمود

از پر اهميت ترين مسايل در صنعت بانكداری كه در اين پروژه نيز مورد بررسي قرار گرفت تحليل مديريت ريسك مشتريان در 
مي تواند رفتار مشتريان را از روی ميزان داده كاوی . اعتماد به بانك ها و همچنين بانك ها، جهت اعطای وام به مشتريان خود است

با تجزيه و تحليل الگوها، مديران بانك با دقت بيشتری پيش بيني مي . تشخيص بدهد...) تأهل، شغل و(موجودی، وضعيت زندگي 
اسايي كنند كه چه مشترياني ريسك بيشتری برای پرداخت بدهي ها و وام خود دارند، و از اين طريق مشتريان خوش حساب را شن

  .مي كنند
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