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مقدمه و تعریف صورت مسئله



مقدمه و تعریف صورت مسئله
د و جذب منابع مازاد مشتریان و در جریان اندختن این منابع برای رش•

.توسعه اقتصادی
.  ..تاثیر نوع درآمدها، ترکیب هزینه های خانوار، سمت و سوی آن و •

.بر کسب و کار بانک و خدمات بانکی
د بر تأثیر دادن ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوارها در سطح خر•

تقاضای وام و اعتبار و تسهیالت
نشان دادن اهمیت داده های بودجه خانوار در راستای مساله فوق•
ارها که ارئه تسهیالت به عنوان بخشی از برنامه های بانکی برای خانو•

می توان به نسبت بنگاهها درآمدهای باثبات برای بانک ها 



مقدمه و تعریف صورت مسئله
خدماتوعملیاتهوشمندیواطالعاتفناوریعصرضرورتهای•

.بانکی
.کاروکسببرایجدیدیهایمدلاستخراج•

میکهاریاعتبسقفواعتبارمیزانبینیپیشخانوارها،اینبندیگروه
.استهابانکتوجهموردمواردازداد،ارایهخانوارهااینبهتوان
هایکارتتوفیقعدمدالیلازیکیمقالهاینموضوعبهتوجهیبی

.استبودهاعتباری



مقدمه و تعریف صورت مسئله
پژوهشاهداف•

جدیدمدل هایاستخراجبرایخانواربودجههایدادهازاستفاده1.
بانکیکاروکسب

هابانکسویازخانواراقتصادبهتوجه2.

.یالتتسهووامدریافتمستعدخانوارهایپیشبینیوشناسایی3.

انوارخهایویژگیپایهبرسنجیاعتبارواعتبارمقدارپیشنهاد4.



مواد و روش ها

Data Set
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سیستم هوشمند



مجموعه داده
سالخانواربودجهاطالعاتبهمربوطاستفادهموردیدادهمجموعه•

.استایرانآمارمرکز1392
وشهریمناطقدر1347سالازخانواردرآمدوهزینهآمارگیریطرح•

:هدفبا
الگویشناختشهری،خانواریکدرآمدوهاهزینهمتوسطبرآورد
ودرآمد،فقرخطتعیینکاالها،اهمیتضریبخانوار،مصرف

.استشدهانجام...وتسهیالت
یهمه(خانواردرآمدوهزینهآمارگیری)طرحاینهدفجامعه•

.اندبودهشهریخانوارهای
.داردوجودایرانآمارمرکزسایتدراطالعاتاین•



مجموعه داده
نفر68058اقتصادی-اجتماعیاطالعاتشاملدادهمجموعهاین•

.باشدمیشهریخانوار18880شاملکهاست
خانوارسرپرست18880یهمهاطالعاتازتحقیقایندرما•

.کردیماستفادهشهری
.داردنیزشدنبروزامکانمطالعهجدید،هایدادهبهتوجهبا•
هتوجموردکمخیلیبانکهاومحققینسویازتاکنونهادادهاین•

کاراواریاعتبسابقهبابیشتربانکهااعتبارسنجیدرو.استبوده
خانواراقتصادیواجتماعیهایویژگیتادارند



پیشینه تحقیق



انتخاب متغیر بر مبنای پیشینه تحقیق
جنس•
سن•
نوع فعالیت•
نوع خانواده•
نوع مسکن •
جمع هزینه های کل خانوار •
منطقه زندگی •
سطح تحصیالت •
وضعیت دارا بودن سهام•



مقایسه رویکردها



یادگیری ماشین



شبکه بیزین



Kمین نزدیک ترین همسایه



درخت تصمیم



الگوریتم بیز ساده



پیاده سازی و نتایج



پیش پردازش
اماده سازی مجموعه داده مورد در این گام به پیش پردازش داده ها و 

.پرداختیمنظر 
.خانوارها را جدا کردهبه سرپرست ابتدا اطالعات مربوط •
.بستهکل هر خانوار را جمع سپس هزینه های •
ایج داده بر اساس نتو گسسته سازی مجموعه و در انتها به کدبندی •

.تحقیقات انجام گرفته در این زمینه پرداختیم



خروجی شبکه بیزین



پیاده سازی



پیاده سازی
پس از تعیین مجموعه داده آموزشی و تست،

شبینی به اجرای الگوریتم های یادگیری ماشین برای دسته بندی و پی
.خانوار مستعد دریافت اعتبار پرداختیم
را برای KNNو D3 ،Bayesسه الگوریتم حوزه ی یادگیری با ناظر 

.  آموزش و تست مجموعه داده به کار بردیم
تفکیک نوع الگوریتم ها را به منظور پیشبینی تقاضا یا عدم تقاضا و به

.وام اجرا کردیم



مصورسازی داده



مصورسازی داده



عدپیشبینی خانوار مستارزیابی الگوریتم ها برای 



نتایج و بحث
اعتبارمقدارپیشبینیبهتست،وآموزشیدادهمجموعهتعیینازپس

.پرداختیمهامشتریدرخواستیاحتمالی
را برای آموزش و تست مجموعه داده KNNو D3 ،Bayesسه الگوریتم 
.به کار بردیم

نوع وام اجرا الگوریتم ها را به منظور پیشبینی مقدار تقاضا و به تفکیک
.کردیم



مصورسازی داده



مصورسازی داده



ارمقدار اعتبپیشبینی الگوریتم ها برای ارزیابی 
خانوارهای مستعد



نتیجه گیری کلی
تحقیقاینازآمدهبدستنتایجطبقبر•

ونکیباتسهیالتدریافتمستعدخانوارهایتوانندمیبانکیمراکز
وباالیاربساحتمالدرصدبابانکیتسهیالتبرایراهاآنتقاضامیزان

.نندکپیشبینیخانوارهراجتماعی-اقتصادیشرایطبامتناسب
فرادابرایغیرحضورییاحضوریتبلیغاتارائهآنپیدرنتیجهدر

اتقراردهند،خودکاردستوردررا(مشتری-خانوار)شدهشناسایی
.کارگیرندبههدفمندتررامالیوانسانیزمانی،هزینه
خانوارداقتصابهتوجهباتاباشندداشتهتمایلهابانکاگرالبته

!!!کنندارایهواقعیتهابامتناسبراجدیدیتسهیالتوخدمات



پیشنهادات
مراکزDSSسیستمدانشپایگاهدرتحقیقایننتایجازاستفاده1.

.بانکی
درنکبابهکمکبرایپیشنهادیمدلمبنایبرافزارینرمطراحی2.

.مشتریانشناسایی
وامتدریافمستعدخانوارپیشبینیبخشدرخطاکاهشدرسعی3.

.پیشنهادیمناسبمقداروغیرمسکن
مثال)خانواراجتماعیواقتصادیهایویژگیدیگرازاستفاده4.

.(...ومنزلاجارههزینهها،هزینهترکیب
.خانوارهااعتبارسنجیدرخانواربودجههایدادهازاستفاده5.
.آنمقدارهمچنینوخانوارهابرایسهامخریدتقاضاپیشبینی6.
.اییروستخانوارهایبرایسهامواعتبارمقدارتقاضا،پیشبینی7.



با تشکر از توجه شما
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