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بررسی کاربرد الگوریتم های هوشمند داده کاوی، در شناسایی و جلوگیری از انواع تقلبات 

 بانکی

 

 3محبوبه وفاخواه ،2حمیدرضا رخصتی ،1زهره فصیح فر

 سبزواری حکیم دانشگاه کامپیوتر، و برق مهندسی دانشکده علمی، هیات عضو-1

 شناسی مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواریدانشجوی کار-2

 سبزواری حکیم دانشگاه کامپیوتر، و برق مهندسی دانشکده کامپیوتر، مهندسی کارشناسی دانشجوی-3

 چکیده 

یکی از کاربرد های داده کاوی، تحلیل داده ها در بانک ها و دیگر مؤسسات مالی است، باتوجه به 

افزایش روزافزون داده ها پردازش دستی و سنتی داده ها بسیار مشکل و تقریبا ناممکن می باشد. 

داده کاوی به بانکها و مؤسسات اعتباری کمک می کند تا داده های خود را طبقه بندی تکنیک های 

و در صورت لزوم مرتب سازند. داده کاوی، کشف الگوهای پنهان و با معنی دربین داده های مرتبط 

، یبا هم می باشد. الگوریتم هایی که در داده کاوی مورد استفاده قرار می گیرند تلفیقی از آمار، ریاض

 منطق فازی، الگوریتم های ژنتیک و هوش مصنوعی می باشند.

داده کاوی کاربردهای مختلفی در زمینه بانکداری دارد. با توجه به اینکه بانکها ،مؤسسات مالی ای 

ز ا هستند که مستقیما با مشتری در ارتباط میباشند، تحلیل هوشمند رفتار دوره یی مشتری می تواند

کاربردهای دیگر داده کاوی در  در بانکداری باشد.داده کاوی یداده کاوجمله کاربردهای مهم 

بانکداری از شامل کشف انواع تقلب و مدیریت ارتباط با مشتری و همچنین مدیریت ریسک می باشد. 

در این مقاله تکنیک های مختلف داده کاوی در کشف  تقلبات بانکی بر اساس مطالعات اسنادی و 

 .رد بررسی و تحلیل قرار گرفته استومنابع کتابخانه ای م

 داده کاوی، کشف تقلبات بانکی، الگوریتم های داده کاویواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

امروزه به دلیل افزایش روزافزون حجم اطالعات ذخیره شده و تنوع بسیار زیاد در اطالعات موجود در سازمان ها، ذخیره 

شد و همچنین به این دلیل که نمی توان از قابلیت های بالقوه اطالعات ذخیره شده و بازیابی اطالعات بسیار مشکل می با

استفاده کرد، نیاز به تبدیل اطالعات به دانش در بسیاری از زمینه ها آشکار گردیده است. برای جلوگیری از بروز چنین 

ده کاوی را دو چندان گرده است. مشکلی، داده کاوی مطرح می گردد. رشد بی رویه داده ها در سطح جهانی اهمیت دا

داده کاوی در آغاز توسط آمارگران،محققان پایگاه داده و سیستم اطالعات مدیریت و جوامع کسب و کار مورد استفاده 

قرار می گرفت. کشف دانش در پایگاه داده ها، برای اشاره به فرآیند کلی کشف اطالعات مفید از داده ها می باشد و داده 

 بانک ها نیز پس از ورود امروز،با ورود عصر ارتباطات و تکنولوژی به دنیای صی در این فرآیند است. کاوی گام خا

ه و بازیابی ذخیر ی نموده و سیستم سنتی خود را مدرنیزه کرده و وظیفه بروز رسانی تکنولوژی کامپیوتری شروع  به

شتریان خود را در پایگاه داده های عظیمی ذخیره سازی اطالعات را به دست سیستم های کامپیوتری سپرده اند و اطالعات م

 کرده اند.

با استفاده از الگوریتم های داده کاوی می توان  به دانش مفیدی در مورد مشتری جهت انجام امور بانکی دست پیدا کرد و 

یب های بانکی، یری از آسچنانچه مشتری دارای اعتبار کافی نباشد، از ارائه تسهیالت بانکی به مشتری موردنظر جهت جلوگ

 خودداری نمود. 

تقلب از  شویی،کشف پول،بهبود مدیریت ارتباط با مشتری کاربردهای دیگر داده کاوی در بانکداری الکترونیکی شامل  

 چک می باشد. طریق کارت های اعتباری و تقلب های مربوط به دسته

 

 داده کاوی  -1

الگوهای معنی دار در یک پایگاه داده بسیار بزرگ وپیچیده .به عبارتی دیگر داده کاوی عبارت است از کشف ارتباطات یا 

داده کاوی فرآیند خودکار یا نیمه خودکار استخراج دانش در قالب الگوهای پنهان از مجموعه اطالعات ورودی می باشد. 

های اصل از داده کاوی، با روشدر داده کاوی ورودی عمدتا بسیارحجیم و پردازش دستی آن ناممکن است.در نتیجه نتایج ح

سنتی پردازش اطالعات ، قابل دستیابی نمی باشد. انواع اطالعات کمی و کیفی در داده کاوی قابل پردازش می باشند. داده 

  کاوی مفهوم یادگیری ماشین را به داده ها اعمال می کند.
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 مدیریت ذخیره سازی و دستیابی اطالعات -1-1

از سازمان ها با اطالعات و دانش سازمانی خود مانند سایر  بسیاری استاز منابع حیاتی سازمان اطالعاتی یکی  داده های

 . برخورد می کنند دارایی های ارزشمندشان

 

 

 

 
 1شکل 

 

 از استفاده تا وندش ذخیره و بندی طبقه منطقی یا شیوه به بایست می هاداده مناسب، اطالعاتی سیستم یک به رسیدن برای

 ها آن بر بهتری ریتمدی درنتیجه و گیرند قرار استفاده مورد سریعتر و شوند تحلیل بیشتری کارایی با و  بوده، ترهاساده آن

 .شود اعمال

 

 
 2شکل 
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 :اطالعاتی سازمان ساختار بانک -1-2

 گردند. ساختارهای متنوعی ذخیره می ای اطالعاتی و باداده های سازمان ها در انواع بانک ه

 

 
 3شکل 

 

 :فنون داده کاوی -2

 

 داده کاوی مستقیم یا یاد گیری نظارت شده یا پیش بینانه: -2-1

ت و ا به عنوان مجموعه صفادر داده کاوی مستقیم متغیر خاصی به عنوان هدف مد نظر قرار گرفته می شود. رفتار هدف ر

ویژگی های مستقل یا پیشگویی کننده مورد بررسی قرار می دهد.روش های اصلی داده کاوی مستقیم شامل طبقه 

 بندی،پیش بینی و تخمین می باشد.

 

در این تکنیک یک آیتم داده به محض ورود به سیستم، درون یکی از کالس های از پیش تعریف طبقه بندی:  -2-1-1

گوریتم ژنتیک و القرار  میگیرد .روش های طبق بندی شامل:درخت تصمیم گیری، شبکه های بیزی، شبکه های عصبی  شده

 می باشد.

 

  د.های گذشته تعیین می کنواین تکنیک ارزش آینده یک ویژگی معین را بر اساس الگ پیش بینی: -2-1-2

 

از تخمین می توان برای رتبه بندی یک مجموعه و در این تکنیک متغیر هدف مقداری عددی است. تخمین: -2-1-3

 سپس برای تعیین یک آستانه نمره استفاده کرد.
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 یادگیری نظارت نشده یا غیرپیش بینانه:یا داده کاوی غیرمستقیم -2-2

از  موعه ییمجیافتن روابط بین متغیرها در ،بلکه هدف  در داده کاوی غیر مستقیم متغیرمشخصی هدف قرار نمی گیرد،

در واقع در داده کاوی غیرمستقیم هیچ نتیجه  داده کاوی بدون جهت می باشد. داده کاوی غیرمستقیم، اطالعات است.

لگوهایی یافتن ا، هدف آن  وخروجی از پیش تعیین شده ای وجود ندارد که بتواند الگوریتم ها را در ایجاد مدل هدایت کند،

 در 

 

 

ا بدون داشتن مجموعه از پیش تعیین شده می باشد. روش های اصلی  هدف ویبین داده های موجود بدون داشتن متغیر 

 ی و کشف الگوی ترتیبی می باشد.خوشه بندی،کشف قانون وابستگ شامل آن

در این  .دسته بندی متغیرها براساس روابط موجود در مجموعه داده ها می باشد هاین تکنیک ب: خوشه بندی -2-2-1

دی تفسیر ر گروه ها را در خوشه بنانتخاب شده نیستند و حسابرس با استفاده از دانش خود زی تکنیک زیر گروه ها از پیش

  کند.می 

 

ز این اده مشخص می کند. اداین تکنیک روابط بین ویژگی ها را درپایگاه  های  کشف قانون وابستگی:-2-2-2

ستگی ی بزرگ استفاده میشود. انواع مختلف واببرای یافتن آیتم های تکرارشونده در بین پایگاه داده ها تکنیک  اغلب،

 ی غیر مستقیم می باشد.ستگشاملقانون وابستگی چند سطحی، قانون وابستگی چند بعدی، قانون وابستگی مستقیم، قانون واب

 

تحلیل  .هدف یافتن روابط بین متغیرها در مجموعه داده ها می باشد ،در این تکنیک کشف الگوی ترتیبی: -2-2-3

 .ستده ها به دنبال جستجوی روابط بین متغیرها گر دا
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 در بانکداری: و تکنیک های مورد استفاده  الگوریتم ها -3

ز انسان ، آنجا که مغکارکرد مغز انسان طراحی شده است یک شبکه عصبی با تقلید از شبکه های عصبی: -3-1

ده تشکیل مجموعه ای گره های  به هم متصل ش یادگیرنده است شبکه عصبی نیز اینگونه عمل میکند. یک شبکه عصبی از

 .می دهند ش، شبکه را آموزاعمال یک الگوریتم آموزشی به آن شده است. و باایجاد شبکه ای بین این گره ها و

تند که تصویری پیش بینی کننده ای هس اتتصمیم یپشتیبانی برای ، ابزار درختان تصمیم درخت تصمیم گیری: -3-2

 را براساس مقادیر صفتها طبقه بندی می ات ، موضوع. درختان تصمیمپیامدهای ممکن را ایجاد می کننداز مشاهدات برای 

، هر گره در یک درخت تصمیم نماینده یک صفت در یک موضوع نماد پیش بینی ها هستند های درخت،  برگکنند.

در واقع اشتراک ویژگیها را . کند  اذتخمورد طبقه بندی است و هر شاخه نماینده مقداری است که یک گره می تواند ا

 .نشان می دهد

 یکاو داده تکنیکهای ترین وقدیمی ترین ازرایج یکی داده بندی خوشه : k-meansالگوریتم خوشه بندی -3-3

 هب تاحدامکان خوشه کی  اشیای طوریکه میکندبه هاترسیم داده بندی دسته برای را فرآیندی بندی خوشه .است

مام هدف این الگوریتم این است که مجموع عدم تشابه بین ت ،باشند متفاوت ها، دیگرخوشه اشیاء با و بوده یکدیگرشبیه

 شه های متناظرشان کمترین باشد.اشیای یک خوشه از مراکز خو

 و دیگر موسسات مالی نشان می دهد: کاربردهای داده کاوی را در بانکداری 1جدول شماره 

 1جدول 

 روش داده کاویالگوریتم/مدل/ کاربرد

 مدل شبکه عصبی اعتبارسنجی مشتریان

 مدل طبقه کننده ترکیبی اعتبارسنجی مشتریان

 الگوریتمژنتیکوشبکةعصبی کارتاعتباریدربانکداریاینترنتی

 روش طبقه بندی ودرخت تصمیم گیری کشف پولشویی

 k-meansالگوریتم ارزش گذاری مشتریان

 یروش خوشه بند ارزش گذاری مشتریان

 RFMمدل  بخش بندی ارزش مشتریان

 k-meansالگوریتم



 

7 

 

 (k-meansروش خوشه بندی)الگوریتم کشف پولشویی

 مدل شبکةعصبی بازپرداختتسهیالت

 روش خوشه بندی وکالس بندی کشف پولشویی

 روش خوشه بندی والگوریتم شبکه عصبی کشف پولشویی

 الگوریتم شبکه عصبی پیش بینی بازده سهام شرکت ها

 رگرسیون الجستیک مدیریت ریسک پرداخت وام

 درخت تصمیم گیری پیش بینی افت تجاری شرکت ها

 پیش بینی کننده ترکیبی

 الگوریتم شبکه های عصبی پیش بینی نرخ بازده و انتخاب سبد سهام 

 الگوریتم ژنتیک بهینه سازی سبد سهام

 الگوریتم ژنتیک  انتخاب سبد سهام مقید

 k-meansالگوریتم  یان بانکداری خردخصوصیات مشتر

 Two Stepالگوریتم خوشه بندی 

 قواعد وابستگی Aprioriالگوریتم

 k-meansالگوریتم بررسی رضایتمندی مشتری در بانکداری همراه

پذیرش مشتریان در پرداخت قبوض با استفاده از 

 موبایل بانک

 k-meansالگوریتم و  clusteringروش

مدل درخت تصمیم وشبکه عصبی وشبکه  مالی هایصورتهای ادهد ازطریق تقلب کشف

 باوربیزین

 

 شامل: ر بانکداری کاربردهای داده کاوی د -4

 ،رداخت وامریسک پ ،کشف پولشویی ،کشف تقلب کارتهای اعتباری ،کشف تقلب )کاله برداری( و آنالیز ریسک

 مدیریت ارتباط با مشتری

 اط با مشتری:نقش داده کاوی در مدیریت ارتب -4-1
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از الگوریتم های داده کاوی برای شناسایی و  است( CRMکاربردهای داده کاوی مدیریت ارتباط با مشتری)یکی از 

ی همچنین از داده کاو نگهداشتن آنها در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری استفاده می شود. و جذب مشتریان وفادار

 احتمالیی های سودآوری مشترتوانایی تشخیص داده کاوی  ریان استفاده کرد.میتوان برای اعتبارسنجی و بخش بندی مشت

بانک  میزان وفاداری مشتری، و احتمال و دالیل ترککند و می پیش بینی را  تبدیل شوند فعلیکه می توانند به مشتریان 

با رکتها ش ده را شناسایی کند تا سود .داده کاوی می تواند مشتریاننیز از نتایج  استفاده از  الگوریتم های داده کاوی است.

 هدفشان را روی مشتریانی متمرکز کنند که سودآوری بیشتری دارند.استفاده از داده کاوی 

 این درک ،نقش بنابراین پس .باشد می متغیر زمان طول در او با رابطه همین برای است،ویا پ معموال ارزشمند مشتری یک

 یا تری،مش حیات چرخه درباره کنکاش طریق از درک این کهباشد می مشتری با ارتباط مدیریت اصلی (CRM) روابط

 میگردد. حاصل دارد، ارجاع وکار کسب و مشتری با رابطه مختلف مراحل به که مشتری عمر طول

. ی شودمگذاری بهتر مشتریان بانک ها از هرم ارزش مشتریان استفاده  الگوریتم های داده کاوی برای شناخت و ارزشدر 

یسک میزان ر.  جای دارند سود آوری  هرم دسته تقسیم میکند: مشتریان فعال در باالترین سطح  5مشتریان را به  ،این هرم

مشتریان %28در واقع این مشتریان سود بانک را تآمین میکنند.%08بانک در کار با این مشتریان بسیار پایین است،این مشتریان

مشتریان غیرفعال در پایین ترین سطح هرم جای دارند و سود آوری ای  سود بانک را به همراه دارند. %08بانک هستند که

(،مشتریان احتمالی یا بالقوه مشتریانی هستند که انتظار داریم در آینده به مشتریان فعال تغییر Inactiveبرای بانک ندارند)

(و انتظار Medium(،مشتریان حدسی مشتریانی هستند که هنوز خدماتی از بانک دریافت نکرده اند )Bigدهند)سطح 

  . (Small) داریم که در آینده به مشتریان فعال تبدیل شوند، وسایرین
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 4شکل 

 

 نقش داده کاوی در کشف تقلب های بانکی: -4-2

. کاربردهای داده کاوی در زمینه می گرددداده کاوی تقلب وجعل در بانکداری شناسایی الگوریتم های با استفاده از 

لب برات تق سوئیفت، چک های بی محل، کشف پولشویی،کشف تقلب در کارت های اعتباری، شامل کشف تقلب 

برای  ، آنها از تکنیک خوشه بندیاغلب  در زمینه پول شویی تحقیقات زیادی انجام گرفته است که در می باشد.دیداری 

 می گردد.دسته بندی مشتریان بانک ها استفاده 

 

 نقش داده کاوی در مدیریت ریسک پرداخت وام -4-3

 توجه و تمرکز برآنها نظارت و کنترل هاو وام یکایک ریسک و بازده ارزیابی بر اعتباری و مالی مؤسسات و ها بانک

 دهی وام یگیر تصمیم در ریسک عوامل تعیین برای کاوی داده های ازتکنیک  ان،گیرندگ وتصمیم مدیران. دارند ویژه

 . کنند می استفاده
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درباره مشتری خود داشته باشند تا بدانند که مشتریان مورد اعتماد هستند  و دانش کاملی بانک هاالزم است اطالعاتمدیران 

ه مشتریان موجود اعتباری و تایید پرداخت وام به مشتریانی ک های اعتباری به مشتریان جدید، گسترشکارتارائه  نه؟  یا

 .همراه داردها بهریسک باالیی برای بانک وجود ندارد هااطالع کافی در مورد آن

سوال عامل ریسک زا، اندازه گیری عامل، ارزیابی ریسک عامل و کنترل و  4ریسک،  شناخت و مدیریت در فرآیند

 :ی گرددمدیریت ریسک عامل  بررسی م

کاوی داده .نیز موثر است تکنیک های داده کاوی برای تشخیص وام گیرندگانی که بازپرداخت وام را بی درنگ می دهند،

هش کند و ریسک را کامیمدیریت و گیری ها را در این موارد تصمیمریسک بانک،در مورد مشتریان دانشبا استخراج 

رداخت توان رفتار آنها را در ارتباط با وام و بازپهایشان میهای سپردها حساب. با تحلیل رفتارهای تراکنشی مشتریان بدهد

سوابق استفاده از  با استفاده نمایند وابزارارزیابی ریسک الزم است از  ها برای تصمیم گیری، بینی کرد. وام دهندهشیها پوام

  رند.بگیبه کار این الگوها را وامضیان متقاضیان وام برای ایجاد یک الگو برای تشخیص خوب یا بد بودن متقا

 

 نتایج -5

.از دنرا از داده های جمع آوری شده استخراج می کن یمفیددانش ابزارهای داده کاوی با استفاده از الگوریتم های خود 

علم داده کاوی در بانکداری برای کسب مشتریان جدید،حفظ مشتریان موجودو شناسایی سود آورترین مشتریان و به 

عبارتی برای مدیریت ارتباط با مشتری و همچنین برای کاهش ریسک های مدیریت مثل پرداخت وام و اعطای کارت 

 اعتباری به مشتریان استفاده کرد.

یکی دیگر از کاربردهای داده کاوی تشخیص الگوی تقلب های مختلف در زمینه بانکداری و مؤسسات مالی واعتباری می 

د از:پولشویی،تقلب مربوط به کارت های اعتباری .در واقع کارآمدترین روش های داده کاوی باشد.این تقلب ها عبارتن

باید توجه داشت برای افزایش بهره وری از روش های داده کاوی می توان روش ها و  .طبقه بندی و خوشه بندی می باشد

 سایر حوزه ها به کار برد.تکنیک های داده کاوی را با هم ترکیب کرد و در بخش های مختلف بانکداری و 
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