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کاویداده

   .است سازماني تصميم گيري پشتيباني سيستم هاي ايجاد داده كاوي، نهايي هدف
  .مي پردازد داده ها زياد حجم ز ا دانش و مفيد اطالعات استخراج به ،داده كاوي
  اين .مي كند جست وجو موجود داده هاي در را اطالعات حاوي الگوهاي ،داده كاوي

  داشته پيش بيني جنبه يا و كنند توصيف را داده ها يعني باشند، توصيفي مي توانند الگوها،
   .روند به كار متغيرها ساير ناشناخته ارزش هاي پيش بيني براي متغيرها يعني باشند،
 سوال

 استراتژيک
 عملياتي

 كاوي داده وظيفه
 است گذشته اقدامات يا فعاليت ها در اگرها يافتن دنبال به ،توصيفي داده كاوي

   .مي كند پيش بيني را آينده رفتار سابقه، به نگاه با بينانه پيش داده كاوي :

 



منافعودستاوردها:کاویدرصنعتبانکداریداده

  و بزرگ هاي داده فناوري بکارگيري دستاورد مهمترين ، ها بانک در تمايز خلق
 .است آنها كاوي داده

  رقابتي مزيت منشاء و شده بانک دارايي مهمترين  ها داده از شده استخراج نهان دانش
 بود خواهد مشتريان نزد در بانک برند اعتالي و تمايز و

 مديران استراتژيک اقدامات و گيري تصميم اساس بانکي، هاي داده عظيم حجم تحليل
 بانکي
  منظور به مشتريان رفتار بيني پيش و ارزيابي شناسايي، براي مشتريان بندي بخش
 بانکي خدمات متنوع سبدهاي تعريف

 مشتريان خواستگاه تغيير كردن رصد
 مشتريان مختلف هاي بخش اساس بر بانکي خدمات سازي سفارشي



کاویدرصنعتبانکداریهایدادهکاربرد



کاویدرصنعتبانکداریهایدادهکاربرد

 مشتريان اي شبکه ارزش و عمر طول ارزش
 مشتريان اعتبارسنجي

 انساني منابع مديريت
 شعب ارزيابي

 پولشويي
 

 

 برآورده يا و ملموس منافع افزوده، ارزش ايجاد
 مركزي بانک الزامات كردن



مشتریانارزشطولعمر

 مشتري با ارتباط مديريت در خاص طور به و بازاريابي در مهم هاي سنجه از
  منابع است الزم مشتريان، همه سودآوري نبودن يکسان و جديد مشتري جذب هاي هزينه به توجه با

  سودآوري بيشترين كه هدف مشتريان انتخاب بنابراين .شود ارزش با مشتريان صرف سازمان محدود
 .است مهم بسيار باشند داشته سازمان براي را

 سازمان با مشتري ستد و داد حيات طول در مشتري از آمده دست به خالصي ضرر يا سود
 ويژه خدمات ارائه :مثبت سرمايه برگشت حفظ با مشتري نگهداري روي بر سازمان گذاري سرمايه
  هدفمندسازي و منابع بهينه تخصيص استراتژيک، ريزي برنامه مشتريان، بندي بخش مشتري، انتخاب

 سودآوري انداز چشم



مشتریانارزشطولعمر

 احتمال مشتري، عمر ي دوره ارزش محاسبه در موثر پارامترهاي از يکي
 كاوي داده هاي روش با احتمال اين محاسبه كه است مشتري رويگرداني
 .است امکانپذير
 است مشترياني شناسايي مفهوم به ها بانک در مشتري رويگرداني مديريت

 .كنند منتقل رقيب هاي بانک به را خود سرمايه دارند قصد كه



 CRM بانکی،مشکلCLV
 RFM تحلیل مدل و کاوی داده تکنیکهای از استفاده با بانک مشتریان شناسایی و بندی بخش

 
 

روشهای  
بندی   بخش

 مشتریان

تقسیم بازار بر 
اساس 

متغیرهای  
جمعیت 
 شناختی

تقسیم بازار بر 
اساس 

متغیرهای  
 جغرافیایی

تقسیم بازار بر 
اساس عوامل 
 روانشناختی

تقسیم بازار بر 
اساس عوامل 

 رفتاری 



 CRM بانکی،مشکلCLV
 RFM تحلیل مدل و کاوی داده تکنیکهای از استفاده با بانک مشتریان شناسایی و بندی بخش

 
 R (Recency): 

تاریخ آخرین ارتباط 
مشتری با بانک برای 

 دریافت خدمات

مشتریانیکهزمانآخرین•
خریدآنهابهزمانحالنزدیکتر

 .استارزشبیشتریدارند

F (Frequency): 

تعداد مراجعات 
مشتری به بانک 

برای دریافت 
 خدمات 

مشتریانیکهدریکبازه•
زمانیخاصتکرارخرید

بیشتریدارنداحتمالخرید
مجددآنهانسبتبهسایر
 .مشتریانبیشترمیباشد

M(Monetary):

مجموع مبالغ مالی 
که یک مشتری در 
بازه زمانی معین 

 ایجاد نموده

براساسقانونMپارامتر•
درصداز20گویدپارتومی
درصدازمبلغ80مشتریان

دهندوخریدهاراانجاممی
 .تاثیرگذاریزیادیدارند

تحلیل
RFM 



 CRM بانکی،مشکلCLV
 RFM تحلیل مدل و کاوی داده تکنیکهای از استفاده با بانک مشتریان شناسایی و بندی بخش

 
 

 رتبهبندی

 خوشهها

تخصیص
استراتژی
 بازاریابی

مشتریان
 ارزشمند

مشتریانبا
ارزشمالی
 متوسط

ارائهیاپیشنهادانواع1.
خدمات

افتتاححسابهایپیشنهاد2.
مختلفجهتدریافت

تسهیالت
...3.

استراتژیهای
 بازاریابی

ارائهکارتهایعضویت1.

بررسیدالیلرویگردانی2.

.....3.



اندازپسدرحسابهایایارتباطاتشبکه:مشتریانارزششبکهای

 

 
 



اعتبارسنجیمشتریان

 باشند مي ريسک مديريت فرايندهاي نيازمند كاري ماهيت لحاظ به بانکها و مالي موسسات
 .است اعتباري ريسک مالي، نظام اصلي بخش عنوان به ها بانک هاي ريسک ترين عمده از يکي

  مديريت هاي سيستم و اعتباري ريسک گيري اندازه مناسب هاي مدل فقدان گوياي ها، بانک معوقه
 است بانکي شبکه در ريسک

  هستند، نيازمند بدان اعتباري ريسک وكنترل مديريت براي ها بانک كه ابزارهايي مهمترين از يکي
 .است مالي ريسک مديريت توسعه يافته ابزار اولين عنوان به "مشتريان اعتباري بندي رتبه سيستم"

  بلکه باشد، داشته ها بانک اعتباري ريسک مديريت به زيادي بسيار كمک تواند مي تنها نه اعتبارسنجي
   .نمود خواهد فراهم نيز را سرمايه بازار حتي و ها ليزينگ ،ها بيمه در ريسک مديريت بهبود موجبات

  اعطاي از قبل در كه دهد مي نشان معوق مطالبات وصول براي ها بانک در موجود مشکالت
  مشتريان، اعتبار سنجش به توجه ديگر طرف از .شود نمي گرفته جدي اعتبارسنجي بحث تسهيالت
 .داد خواهد كاهش چشمگيري طرز به را جاري غير مطالبات

  به توان مي كاوي، داده فرايند از استفاده با بانک مشتريان به مربوط اطالعات تحليل از گيري بهره با
 .پرداخت آنها بندي طبقه و وام متقاضيان اعتباري بندي رتبه



نکولمشتریانحقوقیبانک
 

 
 

اعتبارسنجیمشتریان

ایاعتبارسنجیشبکه



مدیریتمنابعانسانی

  نگهداري و جذب چگونگي با مستقيمي ارتباط سازمان، رقابتي مزيت كسب و موفقيت
   .دارد آن انساني منابع

  ورودي هاي آزمون نمرات بين روابط و قواعد شناسايي به قادر ،كاوي داده هاي تکنيک
  ارتقا وضعيت و شغلي عملکرد با كاركنان وضعيت و شغلي و شخصي متغيرهاي ساير و

 .است آنان
  انساني منابع گزينش بر موثر هاي شاخص تعيين و استخراج توانايي كاوي داده رويکرد
 .داراست سازمان آن هاي داده اساس بر را سازمان

  گرفت بهره سازمان انساني نيروي وضعيت ارزيابي و تحليل براي توان  مي كاوي داده از
  هاي ويژگي و سازمان نيازهاي اساس بر را انساني نيروي تامين و آموزشي هاي برنامه و

 .نمود طراحي انساني نيروي
 



بانکشعبارزیابی

  مديريت رويکرد .اند نشده گيري اندازه وقتيکه تا بود نخواهد مديريت و ارزيابي قابل شعب بازدهي
 .است استوار شده گيري اندازه و دقيق اطالعاتي شواهد مبناي بر محور داده

شعبارزیابیدشبورد
KPI  دشبورد در 

 شود طراحي پايين به باال از دانشي نياز اساس بر دشبورد
 بر و طراحي متوازن كارت شاخصهاي و  سازماني تعالي نظام يک ابتدا عملکرد ارزيابي به مربوط دشبوردهاي در

 .شود حاكم سازمان
 كننده؟ استفاده واحد فاوا، واحد ريزي، برنامه واحد :شود شناسايي سازمان در مسئول

 .است وكار كسب محيط در كليدي موفقيت عوامل از يکي مشتريان شکايات مديريت امروزه
  به پاسخگويي در آنها ناتواني به مربوط شعب امداد كاركنان از مشتريان نارضايتي از مهمي بخش

   .است خدمات مشکالت
  اين به پاسخگويي در شعب امداد عملکرد چگونگي و شعب مشتريان مشکالت بررسي براي گام اولين

  عليزاده، و محمدي) .است آن از شده ثبت هاي داده تحليل و اطالعات اين بندي خوشه مشکالت،
1393) 

 



پولشویی

  به بانکي تراكنش هاي در را نامشروع طرق از آمده دست به منابع آگاهانه كه است فعاليتي پولشويي
 مي گيرد كار به مالکيت و منبع اصلي، محل سازي پنهان جهت در و نامشروع فعاليت هاي منظور

(Caputo, 2005) 

 ((Hand & Weston, 2008 : پولشويي مراحل

 ها درآمد واريز و حساب گشايش :جايگذاري
 گماشته افراد توسط گوناگون معامالت انجام :چيني اليه
 واريز اصلي صاحب حساب به و جمع آوري :ادغام و آوري جمع

 پولشویی الگوهای معرفی
 .مشتري انتظار مورد فعاليت سطح از بيش مالي عمليات
 .باشد شده واقع پرخطر مناطق در معامله طرف قانوني اقامتگاه

 .باشد مي واضح اقتصادي اهداف بدون و غيرمعمول پيچيده، مشمول، اشخاص كاري عرف طبق كه عامالتيم
 .مشتري فعاليت معمول هاي رويه و سوابق برخالف نقد وجه مالحظه قابل حجم انتقال
 .خاص دليل بدون و اتفاقي بصورت ها حساب شدن راكد و فعال

   .گيرد صورت ها معامله آنکه از بعد يا قبل رجوع ارباب سوي از واقع خالف گزارش يا و كذب اظهار جعل، كشف



پولشویی

   .(Mena, 2003) مي باشد مالي جرائم از سيعي و حجم با مقابله براي گزينه ترين اصلي اطالعات
   دارد، وجود بانکي هاي شبکه در مالي هاي تراكنش انواع خصوص در كه عظيمي دادهاي وجود با

 .نمود رديابي و شناسايي را نرمال غير هاي تراكنش و پرداخت كاوش به سنتي ابزارهاي با نمي توان
  از بانکي شبکه داده هاي تحليل و كاوي داده مختلف هاي تکنيک از استفاده با اند كوشيده پژوهشگران

  الگوهاي و شناسايي را پولشويي فرآيندهاي حساب، و تراكنش دوسطح در مشتري رفتار تحليل قبيل
 (1392 تيمورپور، و نژاد حسن) .نمايند معرفي را شده استفاده

 



شبکهتقلببیمه

 

 
 



کاویدرصنعتبانکداریهایدادهچالش



کاویدرصنعتبانکداریهایدادهچالش
 داده حاكميت و كفايت
 بانکداري صنعت و دانشگاه ارتباط
 بانکي بين كاوي داده و خصوصي حريم حفظ



کفایتوحاکمیتداده

  با مناسب موقع در مناسب اطالعات به دسترسي عدم بانکها جدي ازمشکالت يکي
 .(اعتبارسنجي :مثال) است مناسب كيفيت

  بسيار موارد در اما هستيم شاهد را بانکي خدمات و محصوالت انواع شدن الکترونيکي
 شود مي انجام سيستماتيک غير و پراكنده ها، داده تحليل و اطالعات به دسترسي زياد

  در كمتر ساز، تصميم جانبه همه كامل هاي گزارش مديره هيأت اعضاي و ارشد مديران
   .است بانکداري در جدي هاي چالش سبب اين و دارند اختيار
  تخصص با افراد نيازمند رو اين از و است بعدي چند موضوعي اطالعات مديريت حوزه

 سازماني عرصه در تقاطعي هاي كارگروه نيازمند همچنين و اي رشته ميان و اي چندرشته
 .است
  فنون پيشرفته، هاي پردازش ها، داده مديريت دانش از عبارتند الذكر فوق مختلف ابعاد

  مختلف ابعاد در بانکداري تحليلي هاي نيازمندي اطالعاتي، منابع و اطالعات مديريت
   .ها آن سازي پياده چگونگي و مديريتي هاي نيازمندي ساير همچنين و اقتصادي و مالي



ارتباطدانشگاهوصنعتبانکداری

  ايده هاي از حمايت و فناوري و علم مراكز و دانشگاهي بخش با بانک ها بيشتر ارتباط
  در ماندگار و رقابتي مزيت ايجاد باعث هوشمند، بانکداري بخش در آن ها تجاري سازي

 (صادرات توسعه بانک وكيلي،مديرعامل بهمن دكتر) .شود مي اقتصادي بنگاه هاي اين

 ملموس منافع و خروجي نتيجه ايجاد به توجه عدم :صنعت از دانشگاه جدايي
 VC و محور دانش شركتهاي ايجاد



بانکیکاویبینحفظحریمخصوصیوداده

 بدهيم كاوي داده براي ديگري شركت/شخص به را ها داده خواهيم مي :اول مسئله

 
  در اگرچه كه مي كند رفتاري به شروع بانک ها تمام در شخصي كنيد فرض :دوم مسئله

  كل در را وي عمل بتوان اگر اما مي رسد، نظر به معمولي وي عمل بانک   ها تک تک
 .است مشاهده قابل داده كاوي روش هاي با وي خالف يا تقلب كرد، رصد بانک ها

 
  رفتارهاي جامعه در افراد .جامعه بانکي و اقتصادي رفتاري الگوي يافتن :سوم مسئله

  به گاهي و است ساده رفتار اين كردن رصد گاهي .مي دهند نشان خود از را متفاوتي
  باشيم داشته قصد اگر اينکه جمله از .مشکل بسيار اطالعات نبودن دسترس در خاطر
  بانک ها كل اطالعات به بايستي كنيم، تحقيق بانک ها كل در را افراد بانکي رفتار

 .باشيم داشته دسترسي



حفظحریمخصوصی

 .مي شوند مربوط "فرد هويت افشاكننده داده هاي" به فقط شخصي حريم
  چراكه است، شخصي حريم مسئله داده كاوي، و داده ذخيره منفي جنبه هاي از يکي
  با مي توان دارد، وجود موضوع يک يا شخص يک مورد در زيادي اطالعات وقتي

  هم آن ها خصوصي اطالعات به افراد، هويت استخراج بر عالوه مختلف روش هاي
 .يافت دست

 



ارتباطبینبانکها

  اينکه بدون داده ها، مجموع روي قواعد كشف براي بانک دو ارتباط در محرمانگي حفظ
 است رمزنگاري نيازمند باشد، داشته دسترسي ديگري داده هاي به هيچکدام

  ثالث شركت يک كه كرد استفاده شبکه يک از مي توان هم بانک چند ارتباط براي
 .باشد داشته دسترسي اطالعات اصل به اينکه بدون بوده معتمد

 افقي عمودي،

(گزارش فنی) 1393مدنی م،    



 1382 سال از :اجتماعی های شبکه تحلیل و کاوی متن کاوی، داده
 (1389) ایران کاوی داده مسابقه اولین برتر تیم

 (مترو) ایران در بلیت کارت سیستم اولین پروژه مدیر
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هایمحتواییحوزههایکاربردیحوزه

 بانک، بيمه
بخش بندي مشتريان، توسعه 

 محصول جديد
 هاي تجاري شبکه

 سالمت و بهداشت
 سنجي  علم

 كارت بليت

 انباره داده و داشبورد
 كاوي وب

 هاي اجتماعي تحليل شبکه
 كاوي متن



 با تشکر


