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به یک حوزه مهم برای بسیاری از سازمان های کسب و کار از جمله بخش بانکداری، داده کاوی در حال تبدیل شدن  :چکیده 

 سازی آن در اطالعات ارزشمند است ،کهیک فرایند تجزیه و تحلیل داده ها از دیدگاه های مختلف و خالصه داده کاوی راهبردی است. 

یک گروه و کشف رابطه ناشناخته در داده ها کمک می نماید. امروزه، با توجه به جایی که به بانک ها برای جستجوی الگوی پنهان در 

د. تکنیک های تجزیه و تحلیل اطالعات اولیه دار وجود مشتریان می توانند برای انجام کسب و کار خود انتخاب کنند، عقاید مختلفی

. این تکنیک ها تفسیر داده های مفید برای بخش بانکداری را به دآماری صورت می گیرن با محوریت استخراج ویژگی داده های کمی و

منظور جلوگیری از کاهش مشتری تسهیل می نمایند. حفظ مشتری، مهم ترین عامل در محیط کسب و کار رقابتی امروز است. و 

الهبرداران طرح های همچنین تقلب یک مشکل مهم در بخش بانکداری است. تشخیص و جلوگیری از تقلب دشوار است، چرا که ک

جدید را در همه زمان ها توسعه می دهند و برای سخت تر شدن تشخیص آسان، طرح ها بیشتر و بیشتر پیچیده می شوند. این مقاله، 

تکنیک های داده کاوی و کاربردهای آن در بخش بانکداری مانند پیشگیری و کشف تقلب، حفظ مشتری، بازاریابی و مدیریت ریسک را 

 تحلیل می نماید. تجزیه و
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 مقدمه -1

فناوری اطالعات به صنعت .نموده استنوآوری های تکنولوژیک، صنعت بانکداری را قادر به باز کردن کانال های تحویل کارآمد 

امروزه، بانک ها متوجه شده اند که روابط با مشتری یک عامل  وبانکداری برای مقابله با چالش های جدید اقتصاد کمک کرده 

یک استراتژی است که می تواند در ایجاد روابط طوالنی مدت  (CRM)بسیار مهم برای موفقیت آنهاست. مدیریت ارتباط با مشتری 

 مستلزمCRM در بخش بانکداری از اهمیت بیشتری برخوردار است. CRMکمک کند.  به آنهاان و افزایش درآمد و سود با مشتری
 عمر دوره عنوان تحت روند این .است سازمانی برون دیدگاه از بازار استراتژي تعریف و مداري مشتري سمت به حرکت
حفظ مشتریان خوب می  و مشتري ارزش افزایش جدید، مشتریان جذب شامل که شود می مطرح (Life Cycle)مشتري

 1] ص[Edlestein,2003،باشد

از کسب مشتری به حفظ مشتری و اطمینان از مقدار مناسب از زمان، پول و منابع مدیریتی در هر دوی این وظایف  CRMتمرکز 

گونگی انجام این کار با کمترین هزینه کلیدی تغییر یافته است. چالش پیش روی بانک، چگونگی حفظ سودآور ترین مشتریان و چ

کنند و باید راه حلی انعطاف پذیر باشد. روش های سنتی تجزیه و می است. در عین حال، آنها این راه حل را به سرعت پیدا و اجرا 

دارند که با حوزه تحلیل داده ها از مدت ها قبل برای تشخیص تقلب استفاده شده است. آنها نیاز به تحقیقات پیچیده و وقت گیر 

های مختلف دانش مانند مالی، اقتصاد، شیوه های کسب و کار و قانون سرو کار دارد. موارد تقلب می توانند در محتوا و ظاهر مشابه 

باشند، اما معموال یکسان نیستند. در کشورهای در حال توسعه مانند هند، بانکداران با مشکالت بیشتری در مورد کالهبرداران روبرو 

ار برای کاربر ساده است. هستند. با استفاده از روش داده کاوی، ساخت یک مدل پیش بینی موفق و تجسم گزارش اطالعات معنی د

 نشان دهنده جریان روش داده کاوی در مدل سیستم ماست. (1) شکل 

 

 :باشد  می ذیل شرح به مشتري روابط مدیریت در کاوي داده از استفاده مزیتهاي از برخی  1-1

 مشتري ئواالت به پاسخگویی سهولت جهت طالعات به دقیق و سریع دسترسی 1-
 تکراري هاي داده حذف به منظور ها داده تصفیه و سازي کیفی 2-
 مدلهاي به دستیابی و مشتري سودمندي تحلیل و تجزیه جهت داده پایین به اال دسترسی و مدیریت استخراج، 3-

 مشتري حفظ

 االتر سطوح به گزارش ارائه جهت داده تحلیل پیشرفته ابزار و یکپارچه هاي داده - 4
 مشتریان از یک هر براي آینده ارزش برآورد و ارزش کلی درصد محاسبه 5-
ازهاي کارو و کسب محیط هاي سریع تغییرات به واکنش 6-  مشتري نی
 او وفاداري و مشتري رضایتمندي افزایش 7-
 7] ص.[He,2004بازار افزایش سهم و جدید مشتریان جذب 8-
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 ما جریان روش داده کاوی در مدل سیستم(1شکل )

کشف خودکار -2رفتارهای آینده خودکار روندها و پیش بینی  -1: ابزار داده کاوی، با استفاده از پایگاه داده های بزرگ، می تواند

 ]5ص,[…&Petra Hunziker,را تسهیل نماید شناخته الگوهای نا
 

 داده پایگاه از دانش کشف و کاوی داده -2
 .[ Edward,1995,51 ] است ها داده از ییاه مجموعه از دانش استخراج یا اقتباس از عبارت کاوی، داده

 داده از ییاه مجموعه از را دانش هوشمند، های روش از استفاده با که است فرآیندی کاوی داده دیگر، بیان به

 ]1،ص1131زرین قلمی،.[.میکند استخراج ها

 استخراج دانش .شوند می شناخته آموزشی مجموعه عنوان تحت گیرند، می قرار پردازش مورد که ییامجموعه ه

 دانش ارائه برای مختلفی قواعداشکال و ها مدل الگوها، این .میشود ارائه قواعد یا الگوها ها، مدل قالب در شده

 در الزم تغییرات یا و بعدی آتی،عملکردهای های گیری تصمیم مالك میتواند دانش این .هستند شده استخراج

 ]1111مروج،،11ص[.  گیرند قرار سیستم

الگوهای صحیح وبدیع وسودمند وقابل درك از داده های موجود در یک پایگاه داده است . که با استفاده از  داده کاوی شناسایی

  ]6،ص2111علی جماعت،[.هدف اصلی داده کاوی پیش بینی است .پردازش های معمول قابل استفاده نیستند

درك و شناخت 

 مشکل

مسیست سازی مدل  

 ارزیابی سیستم

 و تجزیه نتایج

 تحلیل

 هداد کردن یلترف

 ها

درك و شناخت 

 داده

 بانکداری بخش مورد در دانش 

 بانک نگرانی های ترین مهم و آن های چالش 

 نیاز مورد های ویژگی مورد در ها داده آوری جمع 

 مشتری های داده 

 ها ویژگی سازی آماده ها، داده کردن فیلتر 

 آماده و رفته، دست از اطالعات کردن چک ها، داده مجموعه انتخاب 

 نمودن آن  برای استخراج

 کشف و پیشگیری مشتری، حفظ برای سیستم سازی مدل 

 تقلب 

 آنها ترین ویژگی های اجرا قابل یافتن 

 و طراحی مدل با جدید مشتریان از ها داده کردن چک 

  نتایج تایید 

 عملکرد تحلیل و وتجزیه ها مدل سایر با مقایسه 
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 تکنیک ها و الگوریتم های داده کاوی -3

د. توابع داده کاوی به طور کلی در ند مدلسازی و حل شونمشکالتی را مشخص می کنند که می توانالگوریتم های داده کاوی، انواع 

 :دو دسته قرار می گیرند

 با نظارت )نظارت شده( یادگیریالگوریتم های . 1

 یادگیری بدون نظارتالگوریتم های . 2

ه اند که یک حوزه فرعی از هوش مصنوعی نامیده مفاهیم یادگیری نظارت شده و نظارت نشده از علم یادگیری ماشین گرفته شد

می شوند. هوش مصنوعی به معنی اجرا و مطالعه سیستم هایی است که هوش و یا رفتار خود مختار را نشان می دهند. یادگیری 

سازد. داده ماشین با تکنیک هایی سرو کار دارد که دستگاه ها را برای یادگیری از عملکرد خود و اصالح عملکرد خود فعال می 

 کاوی، مفاهیم یادگیری ماشین را برای داده ها اعمال می نماید.

 

 یادگیری نظارت شده 1-3

 حقیقت در است؛ مشخص کاوی داده از هدف نظارت، با یادگیری های الگوریتم بر مبتنی کاوی داده های روش در

 دسته تعاریف یافتن هدف بندی، طبقه در مثال عنوان به .میگردد دانشی چه دنبال به که میداند گر تحلیل

 ]55،ص 1131حاجی زاده ،.[باشد می ها داده برای شده مشخص مختلف های

یادگیری نظارت شده به طور کلی به مدل های پیش نیز شناخته شده است.  یادگیری نظارت شده به عنوان یادگیری هدایت شده

 .ستااست که هدف آن، تشخیص الگو بینی کننده منجر می شود. این متضاد با یادگیری بدون نظارت 

د، فرآیندی که به موجب آن نرم افزار، بسیاری از موارد را که در آن ارزش ک مدل نظارت شده شامل آموزش می باشساختمان ی

. به "یاد می گیرد"پیش بینی را  و ساخت ،ته شده است تجزیه و تحلیل می نماید. در فرایند آموزش، مدل منطقهدف قبالً شناخ

باید توسط تجزیه و به ارتقاء پاسخ می دهندو احتمال زیاد  عنوان مثال، یک مدل است که به دنبال شناسایی مشتریانی است که به

 پاسخ داده اند یا نداده اند، آموزش ببیند. شده که به ارتقاء در گذشتهخته تحلیل ویژگی های بسیاری از مشتریان شنا

 .، الگوریتم های داده کاوی برای توابع تحت نظارت را توصیف می کند( 1)جدول
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 الگوریتم های داده کاوی برای توابع نظارت شده(1 )جدول

 الگوریتم                                                            تابع                                                                       شرح                      

 

                            کننده را بینی پیش گیری، اطالعات تصمیم های درخت

 گیری تصمیم های درخت                                         بندی  قهطب                              .استخراج می نمایند درك قابل انسانی قوانین قالب در

 می  در غیراینصورت -آنگاه-این قوانین، به عبارات اگر 

 به منجر تصمیماتی را توضیح می دهند که آنها شوند؛

 د.نمی شو بینی پیش 

 

GLM ، اهداف طبقه بندی برایرا  لجستیکرگرسیون                     

 (GLM) یافته تعمیم خطی های مدل                         رگرسیون  و طبقه بندی                           مستمر پیاده اهداف برای رگرسیون خطی و باینری 

 مرزهایاز  GLM و رگروسیون طبقه بندی.سازی می کند

  .پشتیبانی می کند پیش بینی احتماالت اعتماد برای 

 

MDL  است. نظری اطالعات مدل انتخاب اصلیک 

 MDL حداقل شرح طول                                             اهمیت ویژگی                                ترینفشرده  و ساده ترین فرض می کند که(MDL) 

  محتمل ترین توضیح و بهترین اطالعات، از ارائه

 .استه دادهبرای 

 

 قضیه  با استفاده ازها را  پیش بینی

Bayes  بندی طبقه                      پیش بینییک  احتمالانجام می دهد که                                        Bayes  ساده(NB) 

 همانطور، زمینه ای استنتاج می کند شواهد ازرا 

 .مشاهده شده است در داده ها که 

 

 

 هسته مختلف از توابع، SVM مجزا از نسخه های

  مجموعه داده استفاده می کنند که انواع مختلف 
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  و هسته های خطی .را هدایت می کند 

 .پشتیبانی می شوندغیر خطی( ) گاوسی

 (SVM)ماشین بردار پشتیبانی                                 طبقه بندی و رگرسیون                        هدف کالس های برای جدا کردن SVM طبقه بندی

 .ممکن تالش می کند حاشیه با وسیع ترین 

  تابع پیوسته پیدا کردن یک برای SVM رگرسیون

 داده ها نقاط حداکثر تعداد تالش می کند به طوری که

 می گیرد.قرار  در اطراف آن ای با اندازه اپسیلون لوله در 

 
 

 

 

 یادگیری بدون نظارت 2-3

قبال شناخته  ی یادگیری بدون نظارت غیر هدایت شده است. هیچ تمایزی بین صفات وابسته و مستقل وجود ندارد. هیچ نتیجه

 .شده ای برای هدایت الگوریتم در ساخت مدل وجود ندارد

 .نمود. همچنین می تواند برای پیش بینی مورد استفاده قرار گیردیادگیری بدون نظارت را می توان برای اهداف توصیفی استفاده 

 .الگوریتم های داده کاوی بدون نظارت را توصیف می کند(  2)جدول  
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 (الگوریتم های داده کاوی برای توابع بدون نظارت2جدول)

 الگوریتم                                                                           تابع                                                                             شرح            

APRIORI  :شده انجام بازار سبد تحلیل و تجزیه  

 را( مکرر اقالم مجموعه) همزمان اقالم کشف توسط

               APRIORI                                                                      ارتباط                     قوانین APRIORI. مجموعه انجام می دهد یک در

  اعتماد و حمایت حداقل از بیشتر پشتیبانی را با

 .نماید می مشخص اعتماد حداقل از بیشتر

  خریداری هم با مواردی را بیابید که مثال عنوان به

 .آنها را مشخص می نماید ارتباط و شوند می

 

K- : فاصله-بر مبتنی بندی خوشه الگوریتم یکمیانگین 

                    از شده تعیین پیش از تعداد به را ها داده که است
 دارای خوشه هر. بندی می نماید ها پارتیشن خوشه

 میانگین -K                                                      بندی خوشه   ( جمعیت در افراد) موارد. است (ثقل مرکز) مرکز یک 

  به. هستند مرکز به نزدیک هستند خوشه یک در که

 خوشه ها بخش را به دموگرافیک اطالعات مثال، عنوان

  خوشه یک به فرد یک که این احتمال بندی نماییدو 

 . داشته باشد را رتبه بندی نمایید تعلق شده داده

 

NMF صفات از خطی ترکیبات از استفاده را با جدید صفات  

 .است منفی غیر خطی، ترکیبات ضرایب. تولید می نماید اصلی

 (NMF) منفی غیر ماتریس                                                  ویژگی استخراج                  را به اصلی های ، دادهNMF مدل یک مدل، طی اعمال در

 مدل  توسط شده کشف های ویژگی از جدید ای مجموعه 

  دموگرافیک با توجه به اطالعات مثال، عنوان به. نگاشت می کند

  های ویژگی برای صفات را مشتریان، از ای مجموعه مورد در

 . نماییدمشتریان گروه بندی  کلی

 

SVM کالس را ایجاد می نماید یک از پروفایل کالس، یک-تک  

 متفاوت که تا حدودی موارد پرچم که اعمال می شود، هنگامی و

 نادر موارد تشخیص اینکار،. می شوند استفاده پروفایل هستند از 

 کالس تک برداری پشتیبانی ماشین                                   ناهنجاری تشخیص  عنوان به. نیستند مربوط یکدیگر به لزوماً  را میسر می سازد که 

 از ای مجموعه مورد در دموگرافیک با توجه به اطالعات مثال، 

 است را طبیعی از متفاوت که مشتری معامله رفتار مشتریان، 

 شناسایی نمایید. 

 

 

 کاربردهای داده کاوی در بخش بانکداری -4

تکنیک های داده کاوی و الگوریتمی را به تصویر می کشد که برای بخش بانکداری قابل اجرا هستند. حفظ مشتری (  2)شکل 

برای  CARTنقش حیاتی را در بخش بانکداری ایفا می نماید. روش یادگیری نظارت شده درخت تصمیم اجرا با استفاده از الگوریتم 

، مورد کاوی داده بندی طبقه الگوریتمهای کلیه به نسبت باالتری دقتاین الگوریتم  حفظ مشتری استفاده می شود.
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 های داده دانش مورداعتمادترین عنوان به درخت این از شده استخراج دانش بنابراین دارد؛ تحقیق در استفاده

 کاوی داده از شده استخراج سازمانی دانش عنوان به تصمیم درخت از حاصل قوانین و باشد می بررسی مورد

 .میگردند تلقی مطالعه مورد بانک مشتریان در

جلوگیری از تقلب بهتر از  انواع تقلب مالی عبارتند از: تقلب در وام مسکن،تقلب در حوزه کارت های اعتباری و پولشویی است که

تشخیص معامله جعلی بعد از وقوع آن است. از این رو برای فرآیند تصویب کارت اعتباری، تکنیک داده کاوی درخت تصمیم گیری، 

و رگرسیون لجستیک استفاده می شوند. مدل خوشه بندی پیاده سازی شده با استفاده از الگوریتم  (SVM)ماشین بردار پشتیبانی 

EM می توان برای شناسایی تقلب در بخش بانکداری مورد استفاده قرار داد را. 

 حفظ مشتری در بخش بانکداری 1-4

امروزه، با توجه به جایی که مشتریان می توانند برای انجام کسب و کار خود انتخاب کنند، عقاید مختلفی دارند. بنابراین، مدیران 

که اگر آنها به هر یک از مشتریان توجه کاملی ارائه ندهند، مشتری می تواند به سادگی اجرایی در صنعت بانکداری باید آگاه باشند 

بانک دیگری را بیابد که مورد تمایل آن است. محوریت تکنیک های تجزیه و تحلیل اطالعات اولیه، استخراج ویژگی داده های کمی 

 و آماری داشتند.

نمایند و می توانند به دریافت بینش بهتر به فرآیندهای پشت داده کمک  این تکنیک ها، تفاسیر اطالعات مفید را تسهیل می

نمایند. اگر چه روش های تجزیه و تحلیل داده های سنتی به طور غیر مستقیم می توانند ما را به دانش هدایت نمایند، این کار 

را که وظیفه یادگیری ماشین می تواند به شده است. این یک منبع طبیعی از ایده هاست، چنهنوز توسط تحلیلگران انسان ایجاد 

 عنوان تبدیل دانش پس زمینه و نمونه ها )ورودی( به دانش )خروجی( شرح داده شود.

داده کاوی می تواند به هدف قرار دادن مشتریان جدید برای محصوالت و خدمات و در کشف الگوهای خرید مشتری قبلی کمک 

تا مشتریان موجود را با ارائه مشوق هایی که به صورت جداگانه برای نیازهای هر مشتری  نماید به طوری که بانک قادر خواهد بود

طراحی شده حفظ کند. نوسانات در بخش بانکداری یک مشکل بزرگ امروزی است. از دست دادن مشتریان می تواند بسیار گران 

اده کاوی پیش بینی کننده برای تبدیل داده های تمام شود، زیرا به دست آوردن یک مشتری جدید هزینه بر است. تکنیک های د

معنی دار به دانش مفید هستند. در این بخش، ما تکنیک های داده کاوی پیش بینی کننده را برای مسئله نوسان در بخش 

 بانکداری مورد بحث قرار می دهیم.

سائل ( شناسایی علل ریشه ای فرار و م2( اندازه گیری حفظ مشتری1است:  له مورد نیازبه منظور بهبود حفظ مشتری، سه مرح

 ( توسعه اقدامات اصالحی برای بهبود حفظ مشتری.1 مربوط به خدمات کلیدی مرتبط 

 هم در امر بهبود وفاداری است. اندازه گیری نرخ های حفظ مشتری موجود، اولین گام م 

 

: در این روش، سطوح خطر به دو دسته بر اساس تاریخ پیش فرض گذشته سازماندهی می شوند. روش های طبقه بندی1-4 -1

طبقه بندی نمود، در حالی که بقیه به عنوان  "خطرناك"به عنوان مثال، مشتریان پیش فرض خاطی سابق را می توان به گروه 

عنوان هدف از پیش بینی، تکنیک های تصمیم گیری درخت قرار می گیرند. با استفاده از این اطالعات طبقه بندی به  "امن"گروه 

کاربردهای جدید وام پیش بینی را برای نمود که می تواند سطوح خطر  و قانون القایی را می توان برای ساخت مدل هایی استفاده

 .نماید
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 درخت تصمیم گیری1-4=2

 4 ]ص.[K Chitra,B Subashini,2014می باشند ی، محبوب ترین مدل های پیش بینیدرخت های تصمیم گیر

 .ستا  رخت تصمیم گیری یک گراف مانند درخت به نمایندگی از روابط بین مجموعه ای از متغیرهاد

 (2شکل)                                                                            

 

 

 

 

 

 

 تکنیک های داده کاوی در بانکداری

 

طبقه بندی و پیش بینی مشکالتی استفاده می شوند که در آن موارد به یکی از دو  مدل های درخت تصمیم گیری برای حل

کالس، به طور معمول مثبت و منفی، یا نوسان کننده و غیر نوسان کننده در مورد طبقه بندی نوسانی طبقه بندی می شوند. این 

درخت های تصمیم گیری شامل دو مرحله می شود:  مدل ها به شیوه ای از باال به پایین نشان داده و ارزیابی می شوند. توسعه

 .ساخت درخت و هرس درخت

ساخت درخت از گره ریشه شروع می شود که نشان دهنده یک ویژگی از مواردی است که باید طبقه بندی شود. انتخاب ویژگی 

گره های سطح پایین تر توسط تقلید ارزیابی افزایش اطالعات،  عات از هر ویژگی است. پس ازمبتنی بر ارزیابی نسبت افزایش اطال

 :دیم گیری شامل سه عنصر کلیدی می باشاستراتژی تقسیم و پیروزی ساخته می شوند. ساخت یک درخت تصم

 .شناخت نقش ها در گره برای تقسیم داده ها با توجه به مقدار آن در یک متغیر یا ویژگی -1

 .ه یک درخت فرعی ایجاد می شودشناسایی یک قاعده توقف برای تصمیم گیری، زمانی ک -2

 ."عدم نوسان"یا  "نوسان"شناسایی یک نتیجه کالس برای هر گره برگ ترمینال، به عنوان مثال،  -3

فرایند هرس کردن نه تنها برای تولید یک درخت کوچکتر بلکه برای  معموال بسیار بزرگ می باشند. درخت های تصمیم گیری

تضمین تعمیم بهتر استفاده می شود. این فرآیند شامل شناسایی و از بین بردن شاخه هایی می شود که حاوی بزرگترین نرخ 

ن فرآیند، بهبود دقت پیش خطای تخمین زده می شود و می تواند به عنوان یک فرآیند آزمایش در نظر گرفته شود. هدف از ای

 ] 5ص[Yao,Chan,Au,2003یچیدگی درخت تصمیم گیری است .بینی و کاهش پ

داده کاوی در بخش 

 بانکداری

 تشخیص کالهبرداری

یپیشگیری از کالهبردار  

 یادگیری نظارت شده حفظ مشتری

 تصویب کارت اعتباری

 درخت تصمیم

 درخت تصمیم گیری 

 خوشه بندی        EMالگوریتم 

کرگرسیون لجستی  

SVM 

CART 
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به آن متعلق است با  ی کههنگامی که مدل ساخته می شود، تصمیم گیری درباره یک مورد معین با توجه به یکی از دو کالس

به تا زمانی که  ،رکت با محاسبه شباهت تعیین می شودحرکت از گره ریشه به تمام برگ و گره داخلی صورت می گیرد. مسیر ح

 .، که در آن نقطه، تصمیم گیری طبقه بندی صورت می گیردیک گره برگ برسیم 

 

در این روش، به عنوان مثال، به جای طبقه بندی برنامه های وام جدید، تالش برای پیش  روش های پیش بینی مقدار: 1-3-4

نی شده، عددی هستند و در ظار به منظور برنامه های وام جدید صورت می گیرد. مقادیر پیش بیبینی مقادیر پیش فرض مورد انت

تکنیک های مدل سازی نیاز دارند که می توانند داده های عددی را به عنوان متغیرهای هدف )یا پیش بینی شده( اتخاذ  نتیجه

نمایند. شبکه عصبی و رگرسیون برای این منظور استفاده می شوند. رایج ترین روش های داده کاوی مورد استفاده برای پروفایل 

 :مشتری عبارتند از

 فی(. خوشه بندی )توصی

 . طبقه بندی )پیش بینی کننده( و رگرسیون )پیش بینی کننده(

 ]66هومن حری ،ص[. کشف قانون ارتباط )توصیفی( و کشف الگوی توالی )پیش بینی کننده(

 

 تایید اعتبار به صورت خودکار با استفاده از روش طبقه بندی 4-2 

تقلب دشوار است، چرا که کالهبرداران طرح های جدید را  تقلب یک مشکل مهم در بخش بانکداری است. تشخیص و جلوگیری از

در همه زمان ها توسعه می دهند و این طرح ها برای جلوگیری از تشخیص آسان، پیچیده و پیچیده تر می شوند. تقلب بانکی، یک 

از هر موسسه مالی فدرال عنوان برنامه ریزی برای به دست آوردن اموال و یا پول ال در بسیاری از کشورها است که به جرم فدر

 بیمه تعریف می شود. این مورد گاهی اوقات به عنوان جرم یقه سفید در نظر گرفته می شود.

همه حوزه های عمده عملیاتی در بانکداری، فرصت خوبی برای کالهبرداران را با بروز در حال رشد گزارش شده تحت سپرده، وام و 

ه وجوه ارسالی نشان می دهند. در کشورهای در حال توسعه مانند هند، بانکداران با حسابداری معامالت بین شاخه ای، از جمل

 .مشکالت بیشتری از طرف کالهبرداران روبرو هستند. عدم روش تشخیص تقلب برای بانکداری وجود دارد

 در کاوی داده شهای رو العاده فوق مزایای از یکی.کرد استفاده حمالت تشخیص برای توان یم م نیز کاوی داده شهای رو زا
 را آنها انسانی هوش آنکه از را،قبل جدید حمالت تواندمی   که هاست ل مد از کالسی سازی ه پیاد حمالت،امکان تشخیص
 قواعد الگوریتم با شده ی بند طبقه لهای مد همچنین.نماید ارائه و شناسایی شود، مشاهده متخصصین توسط یا و دهد تشخیص
 های ل مد اتوماتیک طور به تواندمی  رویکرد این.شوند می استفاده ناهنجاری تشخیص جهت نیز  مکرر رخدادهای و پیوستگی
 ]1ص,[Stolfo & San,1998 .نماید ایجاد اطالعات از زیادی حجم برای را ودقیقی مختصر تشخیص

 عالوه .است نیازمند کاربر هر مشخصه قواعد مجموعه ایجاد منظور به ممیزی اطالعات از زیادی بسیار حجم به روش این گرچه
 ثابت زمانی دوره یک در اصوالً  که تشخیص لهای ماژو توسط شده استفاده قواعد مجموعه دلیل به آموزش فرایند این آن، بر

 .باشد می حمله تشخیص سیستم یک از صحیحی و پیوسته بخش یک نیستند،
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بانکداری و موسسات مالی است. تقلب را می توان با ساخت یک تصمیم خوب برای تایید اعتبار خودکار، مهم ترین فرایند در بخش 

(، ماشین بردار CARTو  C5.0تصویب اعتباری با استفاده از مدل طبقه بندی بر اساس تکنیک های درخت های تصمیم گیری )

 و رگرسیون لجستیک جلوگیری کرد. این کار از تقلب ممانعت می کند. (SVM)پشتیبانی 

طبقه بندی، شاید آشنا ترین و محبوب ترین روش داده کاوی است. برآورد و پیش بینی را می روش های طبقه بندی:  1-2-4

مبتنی بر آماری ، مبتنی بر فاصله ، مبتنی بر  :توان به عنوان انواع طبقه بندی مشاهده نمود. روش های طبقه بندی بیشتر مانند

 ، مبتنی بر قاعده وجود دارد . های عصبیدرخت تصمیم گیری ، مبتنی بر شبکه 

 

C5.0  

C5.0 شیوه ، درختان تصمیم گیری را از مجموعه ای از داده های آموزش به همانID3 با استفاده از مفهوم آنتروپی اطالعات ،

 1] ص.[K Chitra,B Subashini,2013ایجاد می نماید

بعدی  Pشامل یک بردار  Siاز نمونه های قبالً طبقه بندی شده است. هر نمونه  داده های آموزشی، یک مجموعه  

نشان دهنده صفات یا ویژگی های نمونه و همچنین طبقه ای است که در آن  می شود که در آن  

 3] ص.[K Chitra,B Subashini,2013می افتد

یک صفت از داده هایی را انتخاب می کند که به طور موثر مجموعه نمونه های خود را به مجموعه  C5.0در هر گره از درخت،  

های غنی در یک کالس و یا دیگر مجموعه ها تقسیم می کند. معیار تقسیم، افزایش اطالعات نرمال شده )تفاوت در آنتروپی( 

بر روی زیر لیست های  C5.0میم گیری است. سپس الگوریتم است. صفات با باالترین بهره اطالعات نرمال انتخاب شده برای تص

کوچکتر بازگشت می کند. بهره، برای برآورد افزایش تولید شده یک تقسیم بر یک صفت محاسبه می شود. افزایش اطالعات برای 

 را شناسایی نماید. به چند سوالفاده می شود که می تواند پاسخ ایجاد درختان کوچک تصمیم گیری است

 

CART 

، CART بریمن لئو نامهای به آماردان چند توسط 1984 سال در که است درخت ساخت فرآیند یک ، 

 دارای این نمونه ها که است نیاز نمونه یکسری به درخت ساخت برای .گردید ارائه استون و الشن ، فریدمن

 .میدهد نشان را موردنظر نمونه برای کالس چسب بر yهستند.yنام به وابسته متغیر یک و ویژگی تعدادی

 بهترین باید حال .است موجود های نمونه تمام گیرنده بر در که میشود شروع ریشه گره یک با درخت ساخت

 ویژگیهای برای .میشوند مقادیرامتحان تمام پیوسته های ویژگی برای .بگیرد صورت ها داده روی جداسازی

 برای ویژگی بهترین آن از پس .میشودf<t انجام ویژگی یک ممکن های حالت تمام روی امتحان نیز گسسته

 قرار جدید گره دو قالب به و شده تقسیم ریشه گره در موجود های داده و شده انتخاب ها نمونه تقسیم

 مربعات خطای .برسیم کننده متوقف و بازدارنده نقطه یک به اینکه تا میشود تکرار مرتباً فرآیند این .میگیرند

 ]51،ص1131حاجی زاده ،[.میرود بکار درخت ساخت در تقسیم نقطه کردن پیدا جهت معیاری عنوان به میانگین

 



 

12 
 

 (SVM)ماشین بردار پشتیبانی 

ها( و سایر مدل های هسته  SVMدر یادگیری ماشین، هسته چند جمله ای یک تابع کرنل معموال با ماشین آالت بردار پشتیبانی )

ای استفاده شده است که نشان دهنده شباهت بردار )نمونه آموزش( در یک فضای ویژگی روی چند جمله ای های متغیرهای 

 د.، هسته چند جمله ای به صورت زیر تعریف می شوd-اصلی است. برای چند جمله ای های درجه

 P Salman Raju] ,2014],،5ص 

 
 بردارها در فضای ورودی هستند، یعنی، بردارهای ویژگی های محاسبه شده از نمونه های آموزش و یا آزمون، Yو  Xکه در آن 

 c> 0 یک ثابت برای سبک سنگین کردن اثر مرتبه باالتر در مقابل شرایط مرتبه پایین تر در چند جمله ای است. 

, K Chitra,B Subashini,2013]2] ص 

 

 رگرسیون لجستیک

لجستیک و یا رگرسیون الجیت یک نوع از تجزیه و تحلیل رگرسیون مورد استفاده برای پیش بینی نتیجه یک متغیر رگرسیون 

وابسته قطعی بر اساس یک یا چند متغیر پیش بینی است. به جای تناسب داده ها در یک خط راست، رگرسیون لجستیک از 

 : تغیره به صورت زیر استمنحنی لجستیک استفاده می کند. فرمول یک منحنی لجستیک م

 
 انجام تابع لگاریتمی را می توان برای به دست آوردن تابع لجستیک به کار برد

 
 .پیاده سازی رگرسیون لجستیک ساده و آسان است و عملکردی خوب را در طیف گسترده ای از مسائل ارائه می دهد

 [Michal Meltzer,20046ص]. 

 

 تشخیص تقلب در بخش بانکداری 3-4

گاهی اوقات جمعیت شناسی داده ها و تاریخچه معامله مشتریان به احتمال زیاد برای گول زدن بانک است. روش داده کاوی به 

د کمک می کند. بخش بانکداری، باید بیشتر برای تشخیص تجزیه و تحلیل چنین الگوها و معامالتی که منجر به تقلب می شو

تشخیص تقلب بسیار مهم  در معامالتی  که کاربر انجام می دهدت دانش محور است. . مدیریت تقلب یک فعالیتقلب تالش کند 

ویا بنابراین سیستم استخراج چک می کند که کدام معامالت مناسب یک دسته بندی خاص نیستند و یا معامالت تکراری است. 

 استاندارد نیستند.
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رفتار طبیعی او متناظر هستند و کدامیک بدون هیچ گونه کمک تصمیم گیری در این مورد الزم است که کدام اقدامات کاربر با 

استثنایی هستند. با کمک الگوریتم های منحصر به فرد، تشخیص فعالیت های مشکوك در داده ها با راه های غیر تجویزی میسر 

بندی معامالت مشابه با هم می شود. در حالی که این سیستم معامالت کاربر را مشاهده می کند، الگوهای رفتاری مشترك با گروه 

 را کشف می کند.

به منظور کشف معامالت غیر عادی، معامالت جدید با الگوهای رفتاری مشترك کاربر مقایسه می شوند. معامله ای که با یکی از این 

شود.یک گام  الگوها متناظر نیست به عنوان یک فعالیت مشکوك در نظر گرفته می شود و بر این اساس باعث مراحل احتیاطی می

مهم اولیه در تشخیص تقلب، شناسایی عواملی است که می تواند به تقلب منجر شود. چه پدیده های خاصی به طور معمول قبل از، 

به طور کلی با تقلب دیده می شوند؟ هنگامی که این  در طول، و یا پس از یک حادثه جعلی رخ می دهند؟ چه ویژگی های دیگری

ص می شوند، پیش بینی و تشخیص تقلب یک کار قابل کنترل تر می شود. به علت ماهیت داده ها، پدیده و ویژگی ها مشخ

تکنیک های ماشین یادگیری سنتی مناسب نیستند. تکنیک های سنتی ممکن است اقدامات جعلی شبیه به اقدامات قبلی که به 

یت های جعلی از قبل آموخته شده تشخیص داده می شوند. عنوان تقلب شناخته شده اند را شناسایی نماید، اما آنها به ندرت فعال

مدل خوشه بندی و چگالی احتمال از روش های برآورد، که در بخش های زیر شرح داده شده اند، می توانند به خوبی برای 

 تشخیص تقلب در بخش بانکداری استفاده شوند.

ه مشابه کمک می کند که در بازیابی بدون عارضه از داده خوشه بندی به گروه بندی داده ها در خوش مدل خوشه بندی: 1-3-4

ها مفید است. تجزیه و تحلیل خوشه یک تکنیک برای تجزیه داده ها به اجزای مربوطه است، به گونه ای که الگوها و نظم قابل 

ن حوزه ها از عیین ایبه منظور ت.مشاهده می شوند. این مدل مبتنی بر استفاده از حوزه های خوشه بندی داده پارامتری است

 (DIFFmax)بین مقادیر ویژگی در داده های آموزش یافت شود. این تفاوت  (DIFFmax)باید حداکثر تفاوت  خوشه بندی، ابتدا

است. به طور کلی،  Npointsز مقادیر صفت برای الگاریتم باینری  Nintervalتقسیم می شوند.  Nintervalبه بخش های 

Ninterval  با استفاده از یکی دیگر یافت. چنین محاسبه ای از را می توانNinterval  بر اساس این فرض است که یک افزایش

اف و انحربرای هر بخش پیدا شده، محاسبه مقدار متوسط .به عالوه یک خواهد بود Nintervalبرابر با  Npointsدو برابری 

 ارزش صورت می گیرد.متناظر برای مقادیر  صفت ضرب در 

و انحرافات مربوطه که تمام مقادیر ویژگی خاصی از آموزش داده ها را توصیف می کنند، به نظر می  Nintervalبنابراین مراکز 

 .رسد

 :نتیجه نهایی طبقه بندی کل معامله، ترکیب خطی از نتایج طبقه بندی برای هر پارامتر است

                                             (1فرمول)

مدل تابع چگالی احتمال، مدل مخلوط گوسی استفاده شده است، که مجموعه ای از روش برآورد چگالی احتمال:   2-3-4

 تراکم جزء وزن از فرم گاوسی است.

                                                                                  (               2فرمول)
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نسبت ترکیب آن است. پارامترهای مدل مخلوط گوسی را می توان با استفاده از  P (j)تراکم جزئی فرم گاوسی و  

)محاسبه برآورد حداکثر احتمال از پارامترها( برآورد نمود. این روش، مدل کلی را توسط برآورد دوباره نسبت ترکیب  EMالگوریتم

ند. در وپس از اینکه هر دوره نمونه به عنوان داده های جدید در دسترس می ش برای هر کاربر به صورت پویا مشخص می کند،

حالی که میانگین ها و واریانس های مدل های خاص کاربر  رایج هستند، فقط نسبت های ترکیب بین مدل های کاربران متفاوت 

انطباق نسبت های ترکیب برای به حداکثر روز گذشته و  Kهستند. به منظور برآورد چگالی رفتار گذشته، بازیابی داده ها از 

رساندن احتمال رفتار گذشته الزم است. اما این روش به تعامل بیش از حد با سیستم پرداخت که در عمل استفاده می شود نیاز 

موله می نماید. دارد. برای جلوگیری از این پردازش سنگین داده ها، این روش، روش برآورد جزئی را با استفاده از برآورد آنالین فر

 .معرفی شد Nowlanبرای اولین بار توسط  EMنسخه آنالین الگوریتم 

                                                                               ( 3فرمول)

بر روی کل مجموعه داده ها  به عنوان مقدار مورد انتظار از  P (j)برای یادآوری اینکه حداکثر برآورد احتمال جدید برای 

با تناسب پارامتر فعلی محاسبه می شود، این مدل به راحتی می تواند برآورد بازگشتی برای این مقدار مورد انتظار را فرموله نماید، 

 ، طول کارآمد از پنجره نمایی پوسیدگی در گذشته را تعیین میمحاسبه شده است. عبارت میرایی 1همانطور که در معادله 

نماید. این روش، مدل سازی آماری رفتار گذشته و اندازه گیری اخبار از مصرف کنونی تولید شده را به عنوان یک احتمال ورود 

 .منفی مصرف کنونی انجام می دهد. بنابراین تصمیم تشخیص مبتنی بر خروجی این فیلتر است

 بازاریابی   4-4

ه را تجزیه و تحلیل نمایند، تقاضای کنونی را تعیین نمایند و رفتار مشتری را همچنین تحلیلگران بانک می توانند روندهای گذشت

در مورد محصوالت و خدمات مختلف به منظور گرفتن فرصت کسب و کار بیشتر و پیش بینی الگوهای رفتاری پیش بینی نمایند. 

دیگر از حوزه های اصلی توسعه در بانکداری، روش داده کاوی نیز به شناسایی مشتریان سودآور از غیر سودآور کمک می کند. یکی 

فروش متقاطع است، یعنی بانک، با درخواست از مشتریان برای خرید محصول و یا خدمات اضافی پیشنهادی جذاب را به آنها ارائه 

 می دهد.

 

 مدیریت ریسک  5-4

دهند از کسانی که این کار را نمی کنند انجام می که بازپرداخت وام را به سرعت  روش داده کاوی به تشخیص وام گیرندگانی

کمک می کند. همچنین به پیش بینی زمانی که وام گیرنده در تخطی است، اینکه آیا ارائه وام به مشتری خاص در وام های بد 

ان را صورت و غیره کمک می کند. همچنین مدیران بانک با استفاده از روش داده کاوی می تواند رفتار و قابلیت اطمینان مشتری

تجزیه و تحلیل نماید در حالی که کارت های اعتباری را نیز به فروش می رساند. همچنین به تجزیه و تحلیل اینکه آیا مشتری به 

 .موقع خواهد پرداخت یا تاخیر کمک می کند، اگر کارت های اعتباری به آنها به فروش برسد
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 نتیجه گیری -5

ستخراج اطالعات حیاتی از مقدار عظیمی از داده های موجود و میسر نمودن تصمیم داده کاوی، یک روش مورد استفاده برای ا

گیری بهتر برای بانکداری و صنایع خرده فروشی است. آنها از انبار داده ها برای ترکیب داده های مختلف از پایگاه های داده در 

ستخراج نمود. سپس تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعاتی قالب قابل قبول استفاده می نمایند، به طوری که داده ها را می توان ا

صورت می گیرد که در سراسر سازمان برای حمایت تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد. تکنیک های داده کاوی برای بخش 

کار برای پیشگیری از بانکداری برای هدف قرار دادن بهتر و کسب مشتریان جدید، حفظ با ارزش ترین مشتریان و تایید اعتبار خود

تقلب، تشخیص تقلب در زمان واقعی، ارائه محصوالت بر اساس بخش، تجزیه و تحلیل مشتریان، سبک سنگین کردن الگوها در 

بانک هایی که سودمندی داده کاوی را تحقق  طول زمان برای حفظ بهتر و ارتباط، مدیریت ریسک و بازاریابی بسیار مفید است.

آیند ساخت یک محیط داده کاوی برای فرآیند تصمیم گیری خود هستند، مزیت رقابتی قابل توجهی را در آینده یافته اند و در فر

 .به دست خواهد آورد
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