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 خالصه
 
      در کـار، لـزوم    عیدر حمـل پـول، تسـر    تیـ بـه امن  ازیـ گسـترش شـهرها، ن   لیاز قب یمختلف روز افزون مردم به خدمات ازین

و بهبـود عملکردشـان    هـا  نـه یبـه منظـور کـاهش هز    هـا  بانک. ها شد گیري بانک موجب شکلها  و پرداخت يکنترل موجود

هـم بـراي   هـا و   بانـک  يبـرا هـم   توانـد  یمـ  ینترنتـ یا يدار بانک .ندنمای یم ک،یالکترون يدار در بانک یمیعظ يگذار هیسرما

  .واقع شود سودمندو  دیمف ان،یمشتر

هـاي سـنتی وجـود     ها و از آنجا که توانایی این کـار در سیسـتم   نهان در این پایگاه داده منظور دستیابی به اطالعات به

الگوهـا و   ای، به مفهوم استخراج اطالعات نهان و يکاو در واقع داده .میالدي مطرح شد 90کاوي در ابتداي دهه  نداشت، داده

  .زرگ استب یچند بانک اطالعات ای کیها در  از داده يادیروابط مشخص در حجم ز

کـاوي و کاربردهـاي آن در صـنایع مختلـف،      هاي انجام شـده پیرامـون داده   گردآوري پژوهش ق،یتحقاین  یهدف اصل

در  رفتهیصورت پذ قاتیتحق نیشتریب د،یمشخص گرددر نهایت  .باشد داري الکترونیک می داري و بانک خصوصاً صنعت بانک

 صیتشـخ  ایـ  يکالهبـردار  ییشناسـا ، )سـک یر تیریمد( انیمشتر یاعتبارسنج در چهار حوزه توان یرا م يدار صنعت بانک

ـ بازار، مدیریت )قسمت دانست نیاز ا یبخش زیرا ن یاتیفرار مال ییو شناسا یکشف پولشوئ يها روش توان یکه م( تقلب  یابی

  .کرد يدسته بند یمنابع انسان تیریمدو در انتها  بازار لیتحل و

 

  کیالکترون يدار بانک ،يدار بانککاوي،  هاي داده کاوي، الگوریتم کاوي، کاربردهاي داده دادههاي  روش: کلمات کلیدي

 
 

  مقدمه .1

در کار، لـزوم کنتـرل    عیدر حمل پول، تسر تیبه امن ازیگسترش شهرها، ن لیاز قب یمختلف روز افزون مردم به خدمات ازین

 ،يدار اطالعات در صـنعت بانـک   يفناور عیتوسعه و گسترش سر .[1] ها شد گیري بانک موجب شکلها  و پرداخت يموجود

بـه منظـور کـاهش     ها بانک .کند یم يتکنولوژ قیارائه کاال و خدمات از طر قیاز طر يبه نوآور قیرا تشو یو بانک یبخش مال

ــهیهز ــا ن ــرما  ه ــان س ــود عملکردش ــذار هیو بهب ــیعظ يگ ــک یم ــیا يدار در بان ــوان  ،ینترنت ــیبعن ــاخهیاز ز یک ــا رش               يه

و  باشـد  یمـ  نترنـت یا قیـ از طر یو مـال  یانجام مبادالت بـانک  یبه معن ینترنتیا يدار بانک. ندنمای یم ک،یالکترون يدار بانک

 هـاي  هـا، صـورت حسـاب    حسـاب و صورتحسـاب   شینمـا  لیـ از قب یانجام انواع خدمات بانک يااز آن بر توانند یم انیمشتر

. [2]ندها استفاده نمای چک ستیها و ل پردازش حساب، مشاهده تراکنش بیها، مشاهده ترت حساب نیپرداخت، انتقال وجه ب

بـه   نیارائه خدمات بصورت آنال کهییاز آنجا. واقع شود سودمندو  دیمف ان،یها و مشتر بانک يبرا تواند یم ینترنتیا يدار بانک
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خـود را   یاتیـ عمل يهـا  نـه یهز توانند یم ینترنتیا يدار ها با استفاده از بانک دارد، بانک ازین يکمتر یکیزیکارکنان و شعب ف

از . در دسترس اسـت  یو در هر زمان و مکان عتر،یتر، سر راحت ینترنتیهم، استفاده از خدمات ا انیمشتر يبرا. کاهش دهند

 انیهـا و مشـتر   بانـک  يمختلف بـرا  يها نهیاز مخاطرات را در زم یعیوس فیط ،يدار نوع بانک نیا تیبنا به ماه گر،ید يسو

 .آورد یبوجود م

 اریدر بـر خواهـد داشـت و بسـ     را هایی سکیر نترنت،یا قیخدمات بانک از طر رشتجارت، پذی يها روش گریهمانند د

که آنهـا را بـه    ،ندینما یسازمانده يریرا در مس ستمیکرده و س ینیب شیرا درك و پ یاحتمال يضررها نیمهم است که چن

و  دیـ نما جـاد یا تیریمد يرا برا يجد هاي چالش تواند یم انیتوسط مشتر ینترنتیا يدار بانک رشیعدم پذ .حداقل برسانند

 توانـد  یمـ  یحتـ  رشیمنظر عدم پذ نیاز ا. را به خطر اندازد کیالکترون يدار مرتبط با بانک کیاهداف استراتژ تواند یم یحت

عملکـرد،   نیدر هر سازمان ارائه بهتر سکیر تیریبخش مد کهییاز آنجا. در نظر گرفته شود کیاستراتژ سکیر کیبه عنوان 

خـود مطـرح    یسـهامداران را بعنـوان هـدف اصـل     هـاي  یـی و به حداکثر رسـاندن ارزش دارا  هیاستفاده از سرما يساز نهیبه

 ییراستا شناسـا  نیدر ا. را پوشش دهد یاساس يها سکیبه موقع، ر يکارهامتناسب و راه  ریبا استفاده از تداب دیبا د،ینما یم

  .[3] شود یمحسوب م سکیر تیریمد هیها، از اقدامات اول سکیوجود آورنده ر هعوامل ب یابیو ارز

بـا وجـود    .باشـد  یمـ  یاطالعـات  يها ستمیس ،آن يریاست و ابزار بکارگ يمحرکه اقتصاد و دانش امروز يرویاطالعات ن

     .کنـد  یمـ  ینیهـا سـنگ   پـروژه  نیـ ا يسـاز  ادهیشکست بر پ يباال سکیهنوز ر ،یاطالعات يها ستمیس يریبکارگ ادیمنافع ز

را بـا   نـد یو فرآ ستمیکل س ،عوامل نیعدم توجه به ا. کشف کرد و ییآنها را شناسا دیوجود دارند و با تیموفق یاتیعوامل ح

و انتقـال اطالعـات،    يدر جمـع آور  یصنعت يها شبکه شیدایبا پ. [4] سازد یو شکست پروژه در اجرا مواجه م یخطر اساس

 نیـ از ا زیـ صـنعت ن  و تبوجـود آمـده اسـ    یمختلـف صـنعت   يها اطالعات در بخش نگیتوریدر صنعت کنترل و مون یانقالب

ـ  ،و انتقـال اطالعـات در صـنعت    يجمع آور نهیدر زم یو تحوالت شگرف رییثر شده و تغأتحوالت مت        .اسـت وجـود آمـده   ه ب

 حیصـح  يزیـ ر و برنامـه  يتکنولوژانتخاب  نهیدر زم ياستراتژ نیجهت تدو ،يتکنولوژ راتییاز روند تغ یمرحله آگاه نیدر ا

  .[5] باشد یم یدر سطح مل يضرور ازین کی ،و ساخت یطراح يانتقال تکنولوژ يبرا

 نیجانشـ  ،يقـو  هـاي  تمیو الگـور  وترهـا یداده، امکانـات کامپ  گـاه یهـا در پا  از داده یوجود حجم انبـوه  لیامروزه به دل

کشـف   نـد یفرآ 1يداده کـاو  .[6] موجود استخراج کند يها اطالعات و دانش را از دادهبتواند شده است تا  یدست هاي لیتحل

 يهـا بـا فنـاور    داده گـاه یشـده در پا  رهیـ از اطالعات ذخ یعیحجم وس یاست که به بررس يدار یها، الگوها و روند معن رابطه

کرد که باعث بهبود سرعت، دقـت و کـاهش    يساز ادهیپ یستمیس توان یم يکاو با کمک داده. [7] پردازد یمالگو  صیتشخ

  .[8] آن شود یدگیچیپ

کـاوي و کاربردهـاي آن در صـنایع مختلـف،      هاي انجام شـده پیرامـون داده   گردآوري پژوهش ق،یتحقاین  یهدف اصل

  .باشد داري الکترونیک می داري و بانک بانکخصوصاً صنعت 

 
 

  داده کاوي .2

ها در صنایع تجاري، مخابراتی، پزشکی، بـانکی و   روز بر حجم پایگاه داده به ها، روز فناوري اطالعات و تولید داده با رشد سریع

هاي سنتی  ها و از آنجا که توانایی این کار در سیستم منظور دستیابی به اطالعات نهان در این پایگاه داده به. غیره افزوده شد

مطرح شد در سال  2کاوي اولین بار توسط فایاد اصطالح داده .میالدي مطرح شد 90دهه  کاوي در ابتداي وجود نداشت، داده

                                                
1 Data minnig 
2 Usama M. Fayyad 
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، بـه مفهـوم   يکـاو  در واقـع داده  .[9] شـروع بـه کـار کـرد     1، نشریه کشف دانش از پایگاه داده1996در سال و  1995سال 

. بـزرگ اسـت   یچند بانـک اطالعـات   ای کیها در  از داده يادیالگوها و روابط مشخص در حجم ز ایاستخراج اطالعات نهان و 

هـا را   داده میحجـ   يهـا  گاهیپا ،يکاو داده. دانند یها م کشف دانش از داده جیرا يها را مترادف واژه يکاو از مردم داده ياریبس

رار همان امتداد و اسـتم  توان یها را به واقع م گونه مطالعات و کاوش نیا. دهد یقرار م لیکشف و استخراج، مورد تحل یدر پ

ابعـاد و   زیـ و کاربردهـا، و ن  هـا  نـه یزم یوسـعت و گونـاگون   اس،یـ تفاوت عمده در مق. آمار دانست ریدانش کهن و همه جا گ

  .[10] دینما یو آموزش را طلب م ،يساز مدل ،يریادگیمربوط به  ینیماش يها وهیاست که ش نیامروز ياه داده يها اندازه

کـاربران   یلـ یتحل يهـا  بـه پرسـش   عیسـر  ییگـو  منظور پاسـخ  به یلیداده تحل گاهیکه از پا ییها سیسرو گرید سوياز 

افزارهـا   از نـرم  يا عبارت است از مجموعه ،پردازش تحلیلی برخط. شوند یم دهینام 2برخط یلیپردازش تحل کنند، یاستفاده م

 شـود  یاستفاده م 3يساز سطح از مجموع نیبا چند يبعد ندچ وهیش کیبر  یمبتن يها داده عیسر لیاکتشاف و تحل يکه برا

          بـه   ازیـ بـدون ن  ،هـا  لیـ تحل تیهـدا  تیـ قابل لیـ بـه دل  يریگ میآسان شدن تصم. کند یم لیو تسه عیرا تسر يریگ میو تصم

             زیـ ن يریـ گ میشـدن تصـم   تـر  عیسـر . شـود  یحاصـل مـ   یبانـک اطالعـات   نیریفهم ساختار ز ای ،یاصل يجو و زبان پرس کی

 ،زمـان محاسـبه   نیبنـابرا  .شـده اسـت   4محاسـبه  شیمتداول از پـ  يها درخواست يها برا جهت است که مجموع داده نیاز ا

                    و 5انبــار داده. خواهــد بــود ریبــه ســرعت امکــان پــذ، یلــیتحل دهیــچیپ يوجوهــا بــه پــرس ییگــو و پاســخ افتــهیکــاهش 

از  ییهـا  پردازش گرید يدر سو. ندیآ یبه شمار م اری میتصم يها ستمیدر س يجمله عناصر ضروراز ، بر خط یلیپردازش تحل

روزانـه حاصـل از    يهـا  تـراکنش  يهـا  بـه داده  ،داستیهمان طور که از نامشان پ و قرار دارند 6برخط ینوع پردازش تراکنش

 یلـ یپـردازش تحل  يهـا  نشـان دهنـده تفـاوت    زیرجدول . [8],[11] گردد یاطالق م زمانسا يندهایمختلف در فرآ اتیعمل

  :استبرخط  راکنشیپردازش ت و برخط

  

 برخط یتراکنش پردازش و برخط یلیتحل پردازش يها تفاوت: 1جدول 

  پردازش تحلیلی برخط  پردازش تراکنش برخط نوع ارزیابی

 کارکنان دانش کاربران فناوري اطالعات کاربر

 پشتیبانی تصمیم عملیات روزانه کارکرد

 گرا موضوع گرا کاربرد طراحی

 ، چند بعدي، یکپارچهسابقه، خالصه اي روز، با جزئیات، رابطه به جاري، داده

 خاص منظوره عملیات تکرار شونده کاربرد

 وجوهاي پیچیدهپرس هاي ساده و کوتاهتراکنش واحد کاري

 کاربرصدها  هزاران کاربر تعداد کاربران

 ترابایت -گیگابایت   گیگابایت -مگابایت  داده پایگاه اندازه

                                                
1 Knowledge Discovery in Database 
2 Online Analytical Processing (OLAP) 
3 Aggregation 
4 Pre-Aggregate 
5 Data Warehouse (DW) 
6 Online Transaction Processing (OLTP) 
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 هاي مدیریتی جو و به پرس و پاسخ  پشتیبانی از تصمیم وکار روزانه هاي کسب انجام کار هدف

 با تمرکز گسترده اتگزارش چند بعدي، با تمرکز دقیق اتاي، گزارش دورهروزمره،  گیري گزارش

 هاي تخصصی چند پردازنده، ظرفیت بزرگ، پایگاه داده اي معمولی هاي رابطه دادهپایگاه  نیازمندي

 )هاي پیچیده، بزرگ و نیازمند منابع زیاد جو و پرس(کند  )روزمره اتها و گزارش تراکنش(سریع  سرعت اجرا

  

 
 

  کاوي در صنایع کاربرد داده .3

 کند بینی رفتار مشتریان به تجارت کمک می مدیریت ریسک و پیشبازاریابی هدف، تحلیل بازار، کاوي در  داده :تجارت .

. [13] یابی گروهی مشتریان، می تواند در کاهش هزینـه ارسـال سـودمند واقـع شـود      همچنین به وسیله موقعیت

کنـد تـا درك بهتـري از الگوهـاي پنهـان بدسـت آیـد و امکـان          کاوي در تجارت الکترونیک نیـز کمـک مـی    داده

 .[12] بینی معامالت آتی را از سوي دیگر ایجاد می نماید بازاریابی را از یک سو، و امکان پیش ریزي و برنامه

 بینی نیازهاي مشـتریان،   هاي درمانی واهی و همچنین با پیش هاي تقلبی و پوشش بینی خسارت با پیشکاوي  داده: همبی   

  .[12] کند میکمک به صنعت بیمه 

 تریان ضرررسـان از  بـراي شناسـایی مشـتریان و تفکیـک مشـتریان سـودده از مشـ       شـرکت هـاي مخـابرات     :مخابرات

 .[12] کنند استفاده میخصوصاً خوشه بندي کاوي  هاي داده تکنیک

 ایـن اطالعـات توسـط     .ها را بهتر شناسایی کنیم کاوي کمک می کند تا بیماران و اطالعات مربوط به آن داده :بهداشت

از طرفـی  . ها، عملیات درمانی، ایجاد الگوهاي درمانی و غیـره بدسـت آمـده اسـت     هها نفر و به واسطه نسخ میلیون

هاي مختلف از جمله بیمـاري قلبـی، دیابـت و     کاوي در تشخیص بیماري مقاالت متعددي در خصوص کاربرد داده

 .[12],[13] غیره نگاشته شده است

 طالعات شهري داشت و مدیریت اطالعـات شـهري و   تر نسبت به ا توان ارزیابی دقیق کاوي می به کمک داده :شهرداري

تـوان از رخـداد بالیـاي طبیعـی در محصـوالت کشـاورزي و        همچنین می. تر نمود سیاست گذاري شهري را آسان

 .[12],[13] فجایع مناطق آسیب دیده کاست

 کاوي پیـدا شـود و اطالعـات مفیـدي بـراي       هاي بازار سهام از طریق داده بینی داده هاي مؤثر براي پیش راه :بازار بورس

 .[12] شود تصمیمات سرمایه گذاري در بازار ارائه داده می

 ایـن ابـزار در مـواردي چـون     . کـاوي، شناسـایی و کشـف تقلـب اسـت      ترین کاربردهاي داده یکی از عمده :کشف تقلب

این موارد در . [13] تشخیص کالهبرداري، فرار مالیاتی، کشف پولشوئی، تقلب در بیمه اتومبیل استفاده شده است

 .گردد داري بیشتر بررسی می کاوي در بانک بخش کاربردهاي داده
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  داري بانککاوي در  رد دادهکارب .4

هـاي            کـاوي بـا تحلیـل داده    داده .تـوان تصـور کـرد    کاوي در مسـائل مـالی اولـین کـاربردي اسـت کـه مـی        دادهاستفاده از 

بـا رونـق   . [14]تاریخی مشترین در مورد شناخت مشتریان و اعتبارسنجی آنها هنگـام دریافـت تسـهیالت سـودمند اسـت      

هـاي اخیـر بسـیار     هـاي در سـال   اند و حجـم تـراکنش   هاي بانکی از نظر فنی قدرتمندتر شده الکترونیک، سیستمداري  بانک

  .[12]تواند مفید واقع شود  کاوي می ها، داده افزایش یافته است و براي استخراج الگوهاي پنهان در این حجم عظیم داده

 حفـظ            . بی اسـت و بانـک نیـز از ایـن امـر مسـتثنی نیسـت       کـاوي بازاریـا   از کاربردهـاي عمـومی داده  یکـی  : بازاریابی

با شـناخت مشـتریان سـودآور،     .[12]مشتریان قدیم در کنار جذب مشتریان جدید همواره مورد توجه بوده است 

تواند در این مسیر گام بردارد و با شناسایی نیاز این گروه از مشـتریان و سـاماندهی محصـوالت خـود در      بانک می

  .[14],[15]راستا، بازاریبی مؤثري داشته باشد این 

 پولشـوئی  . در عصر حاضر پولشوئی به یکی از تهدیدات مهم براي اقتصاد جهـانی تبـدیل شـده اسـت     :کشف پولشوئی

هـاي بدسـت آمـده از     فعالیتی است آگاهانه که در آن، جهت پنهان سازي محل اصلی و مالکیت پول، رد سـرمایه 

           پنهــان نمــودن مبــدأ عبــارت دیگــر، بــه  بــه. طریــق غیرقــانونی را بــا تــرکنش هــاي متعــدد از بــین مــی برنــد 

      . شـود  گفتـه مـی  پولشـوئی  د ظاهر قـانونی بـراي پـول،    از بین بردن رد پول و ایجاهاي نامشروع و غیرقانونی،  پول

با توجـه بـه   . ها جرایم سنگینی به دنبال داشته باشد ممکن است براي بانکعدم پیشگیري از معامالت غیرقانونی، 

تواند براي استخراج الگوهـاي معـامالتی کـه ممکـن اسـت منجـر بـه         کاوي می هاي بانک، داده حجم زیاد تراکنش

 .[12],[14] وند کمک کندپولشوئی ش

 بـا تحلیـل   . هـا از بـین مـی رود    هـا در کالهبـرداري   هـا دالر از سـرمایه بانـک    سالیانه میلیـون  :شناسایی کالهبرداري

تواند الگوهاي مرتبط را اسـتخراج   کاوي می هاي گذشته که به عنوان کالهبرداري شناخته شده است، داده تراکنش

هـاي اعتبـاري و    تـوان بـه کالهبـرداري در کـارت     از جملـه ایـن مـوارد مـی    . دکرده و از تکرار آن پیشگیري نمایـ 

 .[12],[14],[15] هاي مالی ارائه شده اشاره نمود اظهارنامه

 دهـد کـه اعتبارسـنجی مشـتریان      ها براي وصول مطالبات معوق، نشان می مشکالت موجود در بانک :مدیریت ریسک

شود، ریسک عدم بازپرداخت  در هر تسهیالتی که در بانک ارائه می. شود قبل از اعطاي تسهیالت جدي گرفته نمی

مشـتري، از مهمتـرین    شناخت توانایی مشتري براي بازپرداخت تسـهیالت و تشـخیص اعتبـار وثـایق    . وجود دارد

تـوان بـه رتبـه بنـدي      کـاوي، مـی   با استفاده از تحلیل اطالعات مشتریان به وسـیله داده . تصمیمات اعتباري است

 .[12],[14],[15] اعتباري متقاضیان تسهیالت پرداخت

 گهـداري  ها در بازار رقابتی حـال حاضـر، ارتبـاط مسـتقیمی بـا روش جـذب و ن       موفقیت بانک :مدیریت منابع انسانی

توانند روابط بین نمـرات ارزشـیابی و سـایر متغیرهـاي شخصـی       کاوي می هاي داده روش. هاي انسانی دارد سرمایه

        توانـد، در تـدوین   کـاوي مـی   همچنـین داده . کارکنان را با عملکرد شغلی و وضعیت ارتقـاء آنـان شناسـایی کننـد    

 .[14]شود اساس نیازهاي سازمان، مفید واقع برنامه آموزشی بر 
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  مطالعات انجام شده .5

صـورت گرفتـه اسـت    داري  و کاربرد آن در صنایع مختلف از جمله بانککاوي  هاي داده روش نهیدر زم یمختلف هاي پژوهش

  :ه در ادامه آورده شده استانجام شدحاصل از مطالعات  جیکه نتا

        ر،یـ اخ يهـا  درسـال  یاجتمـاع  نیمهـم سـازمان تـأم    يهـا  از چالش یکیکه نمودند  یبررس )1394(و رادفر  يپورنظر

جـذب،   ،ییراستا شناسا نیا در. باشد یآن م يدرآمدها با رشد منابع و سهیسازمان در مقا يها نهیهز مصارف و ندهیفزا رشد

منـابع درآمـد    نیتر به عنوان مهم )انیروابط مشتر تیریمد( ندهیآ در اآنه رفتار ینیب شیپ سازمان و انیتوسعه مشتر حفظ و

 انیبه کثرت مشـتر  تیعنا با نیهمچن .است تیپراهم و يضرور اریبس ،یاجتماع نیسازمان تأم يها نهیمحور هز نیهمچن و

اسـتفاده از انـواع    بـا  تـوان  یمـ  ،سـازمان  نیـ ا ها در حجم انبوه داده یبطورکل و مهیب يتنوع قراردادها سازمان و نیمخاطب و

      ، 1کریسـپ اسـتفاده از اسـتاندارد    بـا  قیـ تحق نیـ ا در .قواعد پنهان موجود پرداخت به کشف الگوها و يکاو داده يها کیتکن

          یاجتمـاع  نیشـعب سـازمان تـأم    از یکـ یداده  گـاه یاز پا، هـا  داده ادیـ ز حجم نسبتاً يجمع آور مدل اقدام و با کی هیبه ته

 و انیرفتـار مشـتر   یبـه بررسـ   ،بـوده اسـت  ) ها شدگان وکارگاه مهیب( سازمان انیمشتر یدسته کل دو اتیکه شامل خصوص

 يداده کاو يها کیتکن بیترک قیطر ازاین تحقیق  .پردازد میسازمان این  انیروابط مشتر تیریمد بر پنهان يکشف الگوها

 و 4ام.اف.آر افتهیتوسعه  و یلیبا مدل تحل 53سی میدرخت تصم و 2مینز کی يها تمیالگور، يطبقه بند، يجمله خوشه بند از

 .[11] است دهیاقدام گرد 7کلمنتاین و 6ماینر رپیدو  5اکسل یلیتحل ينرم افزارها با کمک ابزارها و و

          یو پـول  یو گسـترده حـوزه مبـادالت مـال     ریچشـمگ  شیشـد کـه افـزا    یبررسـ  )1394( يدریپژوهش صراف و ح در

          اسـتفاده گسـترده   سـوء  هـا بـه همـراه داشـته، امکـان      هـا و ملـت   دولـت  يکـه بـرا   يادیـ عالوه بر منافع ز ،در سطح جهان

در حـوزه   ژهیـ بـه و  ،یالمللـ  نیو بـ  يا منطقـه  یلو مـا  یپـول  ينهادها دیو امکانات جد ها تیاز ظرف ،پنهان و آلوده يدستها

. کـرده اسـت   لیتبد يجد اریدغدغه بس کیرا به  فیکث يها از انتقال پول يریرا فراهم آورده و جلوگ یکیالکترون يدار بانک

و فـروش   دیـ خر نیاختالس، قاچاق کـاال و همچنـ   ،یاتیمانند فرار مال یمیجرا شتریب وعیش موجب، ییعدم مبارزه با پولشو

مولد را کـاهش داده و موجـب    يها تیدر فعال يگذار هیسرما لیو تما شود یم میجرا لیقب نیاز ا يگریمخدر و موارد د مواد

      و کشـف  يریشـگ یبـا پ  یکه بـه نـوع   یذکر شده امروزه همه کسان لیبنا بر دال .گردد یکشور م ياقتصاد يها انیبن فیتضع

از  یکـ ی .رسـاند  ياریـ سخت و دشوار  ریمس نیرا در ا هستند که آنها ییها  حل به دنبال راه ،نامشروع در ارتباطند ندیفرآ نیا

             حیبـه توضـ   ،ییمفهـوم پولشـو   یضـمن بررسـ   در ایـن تحقیـق  . باشـد  یمـ  ياوداده ک يها کیها استفاده از تکن حل راه نیا

 .[16] دپرداخته ش يکاو داده يها کیاز تکن ادهبا استف ییو کشف پولشو يریگ شیعوامل مؤثر بر پ

گسـترش   شـرکت هـا،   يمبـادالت و معـامالت تجـار    یدگیـ چیشد که پ یبررس )1394( ریو دستگ یبیپژوهش غر در

مورد استفاده  يها روش ییعدم توانا ات،یو وصول مال ییدر چالش شناسا یاتیمقامات مال ریاخ يها یاطالعات، نگران  يفناور

            را بـه خـود جلـب کنـد و از آنجـا کـه        يادیـ توجـه ز  يداده کـاو  تاباعث شده است  ات،یفرار از پرداخت مال ییشناسا يبرا

     زیـ پـژوهش ن ایـن  و انـواع تقلـب اسـتفاده شـده اسـت؛ در       ییشو مانند پول ییها تیکشف فعال يبرا يزیآم تیبه طور موفق

                                                
1 CRISP 
2 K-Means 
3 C5.0 
4 RFM 
5 Excel 
6 Rapid Miner 
7 IBM SPSS Modeler (Clementine) 
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          یاتیـ فـرار مال  صیتشـخ  يبـرا  يبـه عنـوان ابـزار    ،یبـر قواعـد وابسـتگ    یمبتنـ  يداده کـاو  يشده است که سودمند یسع

      باشـد  یشـده در بـورس اوراق بهـادر تهـران مـ      رفتهیپذ يها شرکت هیپژوهش کل نیا يجامعه آمار. ردیقرار گ یبررس وردم

   . دیـ انتخـاب گرد  1390تـا   1383 یشـرکت در دوره زمـان   125 ،انتخاب نمونه يدر نظر گرفته شده برا طیاساس شرا که بر

              یقواعـد وابسـتگ  . مـدل اسـتفاده شـد    جـاد یبـه منظـور ا   ،طبقـه  9در قالـب   یرمـال یو غ یمـال  ریمتغ 28پژوهش از  نیدر ا

بـه   یها به طور تصـادف  منظور داده نیبد. ها استفاده شد شرکت یاتیفرار مال صیتشخ يبرا يکاو داده تمیالگور يریکارگ با به

      بـر  یمبتنـ  يداده کـاو  يهـا  وشکـه ر  دهـد  یپژوهش نشان م جینتا. شدند میو آزمون تقس یسه دسته آموزش، اعتبارسنج

 يهـا  داده يبـر رو %  88آموزش، بـا درصـد صـحت     يها داده يبر رو%  91مدل با درصد صحت  دو جادیبا ا یقواعد وابستگ

 .[17] گردد یاتیمال فرار صیآزمون توانسته است موفق به تشخ يها داده يبر رو%  86و با درصد صحت  یاعتبارسنج

                             ســـکیر تیریو اصـــول مـــد 1بـــال تـــهیکم ياز ســـو رگـــذاریاز عوامـــل تأث يبـــا الگـــوبردار) 1391( یمانیســـل

پرداختـه و   رانیـ ا یدولتـ  يهـا  بانـک  کیـ الکترون يدار نظـام بانـک   یاتیـ عمل سـک یر یبـه بررسـ   ،کیالکترون يدار در بانک

          را  تیـ و امن سـتم یبـه س  یسترسـ د ،يتکنولـوژ  رسـاخت یز یداخلـ  هـاي  هـا، کنتـرل   پـنج عامـل صـحت داده    يگـذار  ریتأث

        یمـورد بررسـ   يهـا  مولفـه  یبا تمام یکه هر پنج عامل مورد بررس دهد ینشان م قیتحق نیحاصل از ا جینتا. نمودند یبررس

 .[18] است گذار ریتأث یرانیا يها بانک کیالکترون يدار در بانک

       . هـا پرداخـت   بانـک  انیمشـتر  نیدر بـ  کیـ خـدمات الکترون  رشیپـذ  زانیـ م یبه بررسـ ) 1391(و همکاران  خواجوند

در مـورد  . وجـود دارد  يرابطـه معنـادار   یکـ یالکترون يدار بانـک  رشیو پـذ  يورفنـا  هاي یژگیو نینشان داد ب قیتحق جینتا

  کیـ الکترون يدار خـدمات بانـک   رشیبـا پـذ   التیتحصـ سـطح   سـن و  نیب يرابطه معنادار ان،یمشتر یتیشخص هاي یژگیو

 .[10] دیمشاهده نگرد رهایمتغ نیب يدرآمد رابطه معنادار زانیو م تیجنس يرهایمتغبدست آمد، حال آن که در خصوص 

       بانـک توسـعه صـادرات،     ینترنتـ یا يدار بانـک  رشیخود تحت عنوان عوامـل مـؤثر بـر پـذ     ژوهشدر پ) 1388( يریام

         يبنـد  تیـ و اولو ییشناسـا  يبـرا  ،منـد بسـط داده شـده    رابطـه  یابیبازار يها که با استفاده از مؤلفه يتکنولوژ رشیمدل پذ

 يدار و اسـتفاده از خـدمات بانـک    رشیدر پـذ  ،صـادرات  وسـعه بانـک ت  انیو رفتار مشـتر  میتصم يریگ عوامل مؤثر بر شکل

 رشیپـذ  بـر  را ریتـأث  زانیـ م نیشـتر یبودن ، ب ياحساس کاربرد ریمتغ قیتحق نیدر ا. مورد استفاده قرار داده است ینترنتیا

           و  يراعتمـاد مشـت   ،ینترنتـ یا يدار بـا بانـک   ییآشـنا  زانیـ م ،ياحساس سـهولت کـاربر   بیبه ترت يبعد يرهایداشته و متغ

 .[2] اند بوده يمشتر تیرضا

در مؤسسـات   ،انیاعتبـار مشـتر   يریـ سنجش و انـدازه گ  ،یشد که بررس انیب )1392( یو خدام يقبادیپژوهش ک در

 التیتسـه  يدر خصـوص اعطـا   يریگ مینحوه تصم. دیآ یشمار مه ب یمال اتمیتصم نیاز مهمتر یکیامروزه  ،ياعتبارمالی و 

گذشته  دیمنجر به مطالبات سررس تواند یم ،انیمشتر قیدق یابیکه عدم ارز باشد یم تیاهم يجهت دارا نیاز ا انیبه مشتر

ـ ا. هـا گـردد   سوخت شدن مطالبـات بانـک   تیها و در نها بانک یده التیو معوق با کاهش توان تسه پـژوهش بـا هـدف     نی

             بانیبــردار پشــت نیو ماشــ میدرخــت تصــم ،یشــبکه عصــب يهــا بــه روش ،در بانــک انیمشــتر یاعتبارســنج يســاز مــدل

خوش حسـاب و   يمشتر 218( ییتا 300 ینمونه تصادف کی یفیو ک یمال يها اطالعات و داده ،ن منظوریبد. شود یانجام م

،         رانیــا یبانــک ملـ شــعب شـهر تهـران   از  90و  89 يهـا  را کــه در سـال  یحقـوق  يهـا  از شــرکت) بدحسـاب  يمشـتر  82

         ان،یاز مشـتر  کیـ هر ياعتبـار  يهـا  پرونـده  یبررسـ پـس از   قیـ تحق نیـ در ا. شـود  یم ی، بررسه اندنمود افتیدر التیتسه

 دهـد  ینشان مـ  ،یو مال ياقتصاد يها هینظر دییأضمن داللت بر ت جیقرار گرفت و نتا یابیمورد ارز ،دهنده حیتوض ریمتغ 31

ــ  ییبـاال  ییاز کـارآ  انیمشــتر یجهـت اعتبارسـنج   يداده کــاو يهـا  کیـ کـه تکن       عملکــرد  نیو همچنـ  باشـد  یبرخـوردار م

 .[19] الگوها است ریبه مراتب بهتر از سا یشبکه عصب يلگوا ینیب شیپ

                                                
1 Basel Committee 



 
 

www.elcm4.ir         ٨ 

 يطبقـه بنـد   يبـرا  1يو منطـق فـاز   يکـاو  داده ياز ابزارهـا  يریهدف بهره گبا  )1391( یفرد و نادعل يپژوهش تقو

       زیــو ن انیرا در خصــوص طبقـات مشـتر   تیـ ابهامـات و عـدم قطع   کــهیبـه طور  .دانجــام شـ  ياعتبـار  التیتسـه  انیمشـتر 

 ،ياستاندارد داده کـاو  ندیفرآ کیکه طبق  باشد یم شکل نیروش کار بد. گذار در رفتار آنها را پوشش دهد ریثأت يرهایمتغ

کـردن   يفـاز  تیـ کـه قابل  ییرهـا یشده و سـپس طبقـات و متغ   شیو پاال يسابق بانک سامان جمع آور انیمشتر يها داده

شـده و بـا اسـتفاده از     يفـاز  رهـا، یمتغ نیـ ا يآنهـا بـرا   یداشتند، طبق نظر کارشناسان بانک و با توجه به اصطالحات کالم

 گـر ید تمیبـا چنـد الگـور    زین يفاز ریغ يها داده نیهمچن. دندیگرد يساز مدل یینها يها داده ،يفاز میرخت تصمد کیتکن

 ،انیمشـتر  کیـ را بـه لحـاظ دقـت تفک    يبهتر جینتا يفاز میحاصل شده نشان داد که درخت تصم جهینت. شدند يساز مدل

 یدارد؛ ولـ  نیزیـ ب يهـا  و شبکه کیلجست ونیرگرس لیقب زا يآمار يها و روش یعصب يها شبکه ،یسنت ينسبت به درختها

نسـبت   يفـاز  میدرخت تصم کیتکن یاز طرف. دارد يدقت کمتر بانیبردار پشت نیو ماش یکیدرخت ژنت يها نسبت به مدل

 .[20] حاصل نموده است يبهتر ینیب شیقدرت پ زیکارشناسان اعتبارسنج بانک ن ینیب شیبه عملکرد پ

هـا، در جهـت    کیـ نمودن تکن زهیمکان تر شدن و متعاقب آن يبه منظور کاربرد )1386( یو رضائ یگیپژوهش آقاب در

نسبت بـه اسـتفاده از الگوهـا و    ، باشد یم ياعتبار سکیرکه همانا  یمال يها ستمیاز مشکالت مبتال به س یکیمرتفع نمودن 

نـان  آ يجهـت سـنجش اعتبـار    یبانک ملـ  انیمشتر ياه داده گاهیبه منظور استخراج دانش از انبار و پا يداده کاو يها مدل

هـدف،   یابیـ بـازار، بازار  تیریو مد لیتحل رینظ ،يتجار يها در بخش يکاو با توجه به کاربرد دادهاین پژوهش  .گردیداقدام 

                 کشـور   يگوناگون اقتصـاد  يها سنجش شتریب یلزوم همگام و یبه توسعه تجارت جهان تیو با عنا سکیر تیریو مد لیتحل

 يهـا  از الگوهـا و مـدل   یبـا برخـ   ییو آشـنا از یـک سـو؛   تحـوالت   نیبا ا يو اعتبار یباالخص مؤسسات مال ،با تحوالت روز

 85 یال 81 يها سال ینموده و ط تیفعال يدیتول يها در بخشمورد بررسی  انیمشتر. از سوي دیگر شکل گرفت يکاو داده

 يمناسـب بـرا   يالگـو ارائـه   ق،یـ تحق نیـ ا هـدف . انـد  نمـوده  افـت یدر التیشده از بانک مذکور تسه نییتع طیبا احراز شرا

جهـت   کیلجسـت  ونیراسـتا از مـدل رگرسـ    نیـ در ا. بـود ها  بانک ژهیوه ب یمؤسسات مال یآت يزیر جهت برنامه يبسترساز

 انیمتقاضـ  یو بدحساب یاحتمال خوش حساب زانیم نییگرفته شده به منظور تع نظردر  یو کم یفیک يرهایمتغ يساز مدل

 .[21] بال صورت گرفته است تهیکم يها هیبر اساس توص انیمشتر يرتبه بند تاًیو نها التیتسه افتیدر

 يهـا  انیـ کرده است، دسته اول ز يبند میها را به دو گروه تقس در بانک تیریمد یاتیعمل سکیر) 2011(جارو  روبرت

خطاهـا در پشـت باجـه،     یو حتـ  هـا  يگـذار  هیشرکت همچون شکست در مبادالت بـا سـرما   اتیو عمل ها تیمرتبط با فعال

 هـا  انیـ نوع دوم ز. و اختالس تیرها شامل سوء مدی محرك از یناش هاي انیدسته دوم ز. یو مالحظات قانون ندیمحصول، فرآ

 .[22] است تیریاز مد تیمالک ییاز جدا یناش نهیو هز یندگینما نهیمسئله هز انگرینما

 ،سازد یتلفن همراه را متأثر م قیاز طر يدار بانک رشیکه پذ یعوامل رامونیپ یقیتحق )2013( براون و همکاران نیارو

          دارنـدگان تلفـن همـراه کـه      ونیـ لیم 13 یشـامل تمـام   ق،یـ تحق نیـ ا يجامعـه آمـار  . دداانجام  یجنوب يقایدر کشور آفر

. دیـ انتخـاب گرد  اي بزرگ نمونـه  يها و فروشگاه دیآنها با مراجعه به مراکز خر انیکه از م دیگرد یبودند، م زیبانک ن يمشتر

 رشیبـر پـذ   یمثبتـ  ریتأث ان،یمشتر یبانک يازهایو تنوع ن یشیاستفاده آزما تیقابل ،ینسب تینشان داد که مز قیتحق جینتا

 .[23] تلفن همراه بود قیاز طر يردا بانک رشیدرك شده، مانع پذ سکیتلفن همراه داشت حال آنکه ر قیاز طر يدار بانک

را  ینترنتـ یا یکه تجربه استفاده از خدمات مـال  يمشتر 204 يدر پژوهش خود بر رو 2012در سال   نایسیو تاد سن

 جـاد یا يفراهم آوردن امکانات مناسـب بـرا  (شده  ی، ارتباطات سفارش)یمال تیامن(که شش عامل اعتماد  افتندیداشتند، در

و  قیـ دق يمؤسسه در اجـرا  ییتوانا يبه معنا( نانیاطم تیت، قابلیسا ياستفاده، محتوا ی، سادگ)تیدر وب سا يمشتر ازین

           را ) يبـه درخواسـت مشـتر    عیهـا و پاسـخ سـر    شـامل سـرعت تـراکنش   ( لیـ و سـرعت تحو ) يبدون نقص خدمت به مشتر

                                                
1 Fuzzy Logic 
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              ینترنتـ یا یدر مؤسسـات مـال   يل مـؤثر بـر جـذب مشـتر    و بـه عنـوان عوامـ    ییشناسـا  ،یاکتشـاف  یعـامل  لیبه کمک تحل

  .[24] نمودند یمعرف يدییأت یعامل لیبر اساس تحل

 يهـا  بـر ارزش افـزوده بـازار بانـک     یاتیعمل سکیر يدادهایرو ریتأث یبه بررس يمطالعه مورد کیدر ) 2012( نزیکام

بـا انتشـار اخبـار     ،سـهام  مـت یق نیب یمنف يقو يرابطه آمار کیکه  دیرس جهینت نیپرداخت و به ا کایآمر مهیب يها شرکت

ها  آن یاتیعمل انیز زانیها فراتر از م شرکت نیارزش بازار سهام ا هشبه عالوه کا. ها وجود دارد شرکت نیدر ا یاتیعمل انیز

 .[25] ها دارد شرکت یوجوه نقد آت انیبر جر ینامطلوب راتیتأث هایی انیز نیاست که چن نیا انگربوده که بی

مـدرن و   هـاي  انیـ ز ک،یکالسـ  هـاي  انها به سه گروه عمـده زیـ   را در سازمان یاتیعمل سکیانواع ر) 2014( کورفس

 هـاي  یسـتگ یشا رندهیدر برگ کیکالس هاي انیاساس ز نیبر ا. کرده است ياطالعات طبقه بند يبر فن آور یمبتن هاي انیز

 هـاي  تیـ از جملـه عـدم انطبـاق فعال    یمسائل سازمان کنان،متخصصان و کار هاي و مهارت تیفیدر تمام سطوح، ک یتیریمد

 رنـده یمـدرن در برگ  هـاي  انیز. است ها هیدییاعتبارات و تأ ها، یمبادالت، بده تیریشامل مد ییاجرا سکیر ،يو ستاد یصف

در آن  انککه ب ییقضا يها حوزه یتمام قانون در سکیشده، ر تیحما هاي کانال قیاز طر يسپرده گذار ،یامان هاي تیفعال

و بـرون   یدرون سـازمان (تقلـب   ت،یـ شـامل امن  زیـ اطالعـات ن  يورفنـا  سکیر .باشد می ها هیو تسو کند یم تیها فعال حوزه

  .[26] است يساز یو جهان يدر ارتباط با نوآور یاتیعمل سکیر یحال و آت تیو وضع یرساختی، خدمات ز)یسازمان

  

  

 

  تیجه گیرين .6

اي خـود هسـتند، تـا بتواننـد     هـ  صنایع مختلف براي رقابت با یکدیگر، نیازمند استخراج الگوهاي پنهان در حجم عظیم داده

.     هاي مؤثري در جهـت پیشـبرد اهـداف خـود داشـته باشـند       گیري بینی کنند و تصمیم شرایط آینده بازار را به درستی پیش

مطالعـات  و بـا توجـه بـه     پژوهشبه اهداف  یابی به منظور دست. دمند واقع شودتواند مفید و سو کاوي می در این راستا داده

هـاي بررسـی شـده مشـخص گردیـد، بیشـترین        با توجـه بـه پـژوهش    .دشو یارائه متحقیق  نتایج بخش نی، در اانجام شده

  . حوزه زیر دسته بندي کرد چهاردر توان  را می داري تحقیقات صورت پذیرفته در صنعت بانک

 مدیریت ریسک(تبارسنجی مشتریان اع(.  

  نیـز را  فـرار مالیـاتی  شناسـایی  هاي کشف پولشـوئی و   توان روش که میکالهبرداري یا تشخیص تقلب، شناسایی 

  .بخشی از این قسمت دانست

 بینی رفتار آتی مشتریان بازاریابی، تحلیل و شناخت بازار و پیش.  

  تقاء کارکنانریزي آموزشی و ار ، برنامهمنابع انسانیمدیریت.  

هـاي   کاوي بهره جسـت و هنـوز بهبـود بسـیاري از بخـش      توان از داده مشخص است که در بسیاري موارد دیگر نیز می

 .کاوي قابل انجام است هاي داده داري، با استفاده از روش صنعت بانک
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