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  چكيده

، يريـ گ  ميو كار سبب تشديد پيچيدگي در تـصم        نوين كسب    هاي  مدلابهامات محيطي ناشي از     

گـذار ناشـناخته    تاثيرهـاي      بسياري از متغيـر    كه  طوري به. ويژه در حوزه كسب و كار شده است         به

ها را    توان داده   در چنين شرايطي ديگر نمي    . خطي و پيچيده است   ها نيز غير   بوده و روابط ميان آن    

  .ش استخراج كردها دان با ابزارهاي سنتي تحليل نموده و از آن

 ي و متدولوژي در حوزه هوش محاسباتي داده کاويح تکنولوژياز اين روي مقاله حاضر به تشر   

 در ين تکنولـوژ يـ  اي از کاربردهـا يبنـد  ک طبقهي پرداخته و CRISP Data Miningاستاندارد 

در ادامـه يـك مطالعـه مـوردي بـر روي            . هاي كسب و كار ارايه داده اسـت         گيري  حوزه تصميم 

 .   گردد ها با استفاده از داده كاوي ارائه مي ايگاه داده مشتريان يكي از بانكپ
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  مقدمه
 و اجتماعي از اصول     يهاي فيزيكي، بيولوژيكي، اقتصاد    دانش نوين براي تشريح سيستم    

ه ماننـد قـوانين     يـ  علمـي اول   هاي  مدلچنين نگرشي با    . كند   گوناگوني استفاده مي   هاي  مدل و

 هـاي   مـدل  مختلـف    يحركتي نيوتن و تعادل الكترومگنتيك ماكسول آغـاز و بـا کاربردهـا            

 هـاي   مـدل  از موارد    ياري در بس  اگرچه. ابدي ي علمي و مهندسي ادامه م     يها  مذکور در حوزه  

هاي    داده يطين شرا يدر چن .  ناشناخته بوده يا سيستم تحت بررسي بسيار پيچيده است         ياساس

  ]. ١٥[ اساسي اوليه هستند هاي مدل به يابي دستي براي شده منبع با ارزشيآور گرد

هـاي    د شـده توسـط سيـستم      يـ  تول يهـا    از داده  يز مقـادير انبـوه    يرشد روز افزون رايانه ن    

آوري، پردازش، توزيع   گرد  عين رشد سر  يگر ا ي د ياز سو . وجود آورده است    گوناگون را به  

 اساسي اوليه،   هاي  مدلبنابراين، در غياب    . ]١٠[ز آسان ساخته است     ي داده را ن   يو دست کار  

  .وجود آورند هاي سيستم به ي را با استفاده از روابط ميان متغيرهاي مدلتوانند  ها مي اين داده

ها به سرعت در حال رشـد بـوده    هاي توليد و گردآوري داده آوري  فنهاي اخير     در سال 

آوري    ديگر جمـع   ي مال يها  يريگ  ميويژه در حوزه تصم     ها به   مساله پيش روي سازمان   . است

هـا دغدغـه     به تـوان اسـتخراج دانـش مفيـد نهفتـه در داده     يابيها نيست بلكه دست    صرف داده 

 بـراي اسـتفاده     آوري  فندرچنين شرايطي است كه بايد از رشد        ]. ١٨[ها است      سازمان ياصل

موثر از اين دانش بالقوه سود جست و داده كاوي يك جواب مناسب بـراي اسـتخراج ايـن                   

 ارشـد اسـت، ابتـدا بـه         يان نامه کارشناسـ   يک پا يمقاله حاضر که حاصل     ]. ١٦[ثروت است   

سـپس  . پردازد  ي م ي اصل هاي  مدلاز   يشناسي استاندارد آن و برخ      ، روش يکاو  ف داده يتعر

  .شود ي اشاره ميمات ماليبه مطالعات مختلف صورت گرفته در حوزه تصم

  
  يکاو داده

اي اسـت کـه بـا اسـتفاده از            شناسي رايانه    فرآيند به خدمت گرفتن يك روش      يکاو  داده

ن يـ ا].  ١٥[هاسـت      دانـش نهفتـه در داده      ي مختلـف  در جـستجو      يها  تميها و الگور    تكنيك

ت به دنبال کشف الگوها و قواعـد  معنـا دار     يدر نها ] ٤[فرآيند مشاركتي ميان انسان و رايانه       

عنوان منبع دانـش در   اي بزرگ را به  هاي داده   كاوي، پايگاه   داده]. ٣[باشد    يها م   ان داده يدر م 

  ].١٧[گيرد  نظر مي

  
  كاوي فرآيند داده

هـا و      گونـاگون، خالصـه    هـاي   مـدل  كـاوي فرآينـد اكتـشاف       ن امر که داده   يبا توجه به ا   
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، بـراي پيـاده سـازي جنـين         ]١٤[هاسـت     هاي نشات گرفته ازمجموعـه خاصـي از داده          ارزش

فرآينـد اسـتاندارد    « يدر اين راسـتا متـدولوژ     . افته استفاده كرد  يفرآيندي بايد از روش نظام      

ي دايملـر  هاه و تحليل نمايندگي ي با تجز)Crisp Data Mining ( »ميان صنعتي داده كاوي

، يـك پـروژه چرخـه عمـري         CRISPبا توجه بـه روش داده كـاوي         ]. ٦[كرايسلر ايجاد شد    

 مستمر و تكـراري در تمـام فرآينـد داده كـاوي             صورت  به ها  گاماين  .  گام دارد  ٦متشكل از   

و ] ٦[باشـند     به شرح زير مـي     CRISPي متدولوژي داده كاوي     ها  گام. شوند  گرفته مي  كار  به

]١٧:[ 
  :اين گام خود شامل بخش هاي زير است: وقعيت كسب و كاردرك م .١

هـاي پـروژه در غالـب مفـاهيم و واژگـان مـصطلح در                 تعيين اهـداف و نيازمنـدي      ‐الف

 ذكر شـده در     هاي ها و نيازمندي    ترجمه اهداف، محدوديت   ‐ مختلف، ب  يكسب و كارها  

راي دستيابي به اهداف     تعيين يك راهبرد اوليه ب     ‐ها و تعاريف داده كاوي و ج       غالب فرمول 

  .فوق

 تجربه و توانمندي در حيطـه يـك دانـش           معموالً موفق از مساله،     يبه منظور داشتن درك   

 بنابراين در ايـن گـام بايـد متخـصص داده كـاوي از تـوان و تجربـه                    .]١٤[خاص الزم است    

البته در يك پروژه موفق داده كاوي ايـن مـشاركت           . مند گردد  متخصص كسب و كار بهره    

گام اوليه متوقف نخواهد شد، بلكه در سراسر فرآيند داده كـاوي ادامـه خواهـد داشـت                  در  

]١٠.[  

ها در ارتباط اسـت و خـود         اين گام با مراحل توليد و گردآوري داده        :ها گام درك داده   .٢

  :باشد شامل چهار بخش به شرح ذيل مي

)  کنترل مدلـساز تحت (يا  مداخلهن گام به دو روش  ي ا معموالً. ها آوري داده   جمع ‐الف

گيري تحليـل   كـار   بـه  ‐ب]. ١٥ [رديـ گ يصـورت مـ   ) سـاز  بـدون کنتـرل مـدل      (يا و مشاهده 

 در ‐هـا و د   ارزيـابي كيفيـت داده     ‐ج]. ١٧ [ها براي دستيابي به يك ديد اوليـه        اكتشافي داده 

  .اي كه ممكن است شامل بعضي الگوهاي رفتاري باشد مجموعهانتخاب زيرصورت امكان 

ها بايـد خطاهـاي احتمـالي موجـود در           پس از گردآوري داده   . ها ازش داده پرد گام پيش  .٣

مقـادير خـارج از   :  احتمالي عبارتند ازين خطاهايا]. ١١[آنها را از بين برده و تميز نمود        

هايي كه در فرم مناسب بـراي     ، داده  صفات تكراري  هاي گم شده،   رفتار يا حدي، ارزش   

  ].٢٢[سازي نيستند  مدل

 ٦٠هـا بـه تنهـايي در         پايل در كتابش تخمين زده است پـيش پـردازش داده           كه  طوريبه  
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  :باشد ها شامل چهار بخش زير مي پردازش داده پيش]. ٢٤[درصد از موارد مورد نياز است 

اي نهـايي كـه در ديگـر         مجموعـه داده  هاي خـام اوليـه در قالـب          سازي داده   آماده ‐الف

هايي براي تجزيـه      انتخاب موارد و متغير    ‐ب. يردگ مراحل داده كاوي مورد استفاده قرار مي      

ر ي حـذف مقـاد    ‐د. هـا   در صـورت نيـاز تغييـر شـكل داده          ‐ج. باشـند  و تحليل مورد نظر مي    

  .يحد

انتخاب و پياده سازي تكنيـك مناسـب داده كـاوي وظيفـه اصـلي ايـن                 . سازي گام مدل  .٤

سپس بهترين آنهـا      شده و  يساز ادهي همزمان پ  طور  بهن مدل   يدر عمل، چند  . مرحله است 

هـا بـه      خالصه گفت كه ماموريت اصلي كاوش داده       طور  بهشايد بتوان   . شود انتخاب مي 

  :ن گام عبارتند ازي مختلف ايها بخش]. ٤[عهده اين گام است 

كاري و تنظـيم مـدل و         دست ‐ب. سازي مناسب   انتخاب و استفاه از تكنيك مدل      ‐الف

 در صـورت نيـاز برگـشت بـه گـام            ‐د. بـه نتـايج بهينـه     ها براي دستيابي     تمياستفاده از الگور  

  .پردازش پيش

سـازي مـورد     كه در گـام مـدل  هاي مدلدر اين گام مدل يا . گام ارزيابي و استنتاج مدل    .٥

در تمـام   . گيرنـد  بخشي مورد آزمون قـرار مـي       اند از نظر كيفيت و اثر      استفاده قرار گرفته  

اين گـام نيـز     ] ١٣[گيري كمك كنند     صميم داده كاوي بايد به فرآيند ت      هاي  مدلموارد،  

  ]:١٧[شود  هاي زير تقسيم مي به بخش

 اثربخـشي مـورد      گام قبـل از نظـر كيفيـت و         هاي  مدلهاي داده شده توسط       پاسخ ‐الف

. هاي مدل و ارزيابي آن بـا اهـداف اوليـه            تخمين مجموعه خروجي   ‐ ب .آزمون قرار گيرند  

ــه‐ج ــ   مــشخص نمــودن جنب ــه هــايي از مــساله كــه ت ــرار نگرفت ــون مــورد توجــه ق ــد ا كن   . ان

  . داده كاويهاي مدلاساس نتايج حاصل از  گيري بر تصميم‐د

يك مدل تا زماني كه در شرايط تجاري قرار نگيرد قـدرت و ضـعف               . به كارگيري گام   .٦

بنـابراين بايـد مـدل حاصـله را در شـرايط واقعـي بـه                ]. ١٩[سـازد    خويش را نمايان نمـي    

  ]:١٧[هاي زير است شامل بخشاين گام نيز . كاربرد

 اخـذ   ‐ج.  اخـذ يـك گـزارش سـاده        ‐ب.  مدل خلـق شـده     هاي  مدل يريکارگ  به ‐الف

  .تر گزارشات پيچيده

کردن بـه مـساله     تر نگاه    دنبال كردن چنين متدولوژي است كه به داده كاوي توان عميق          

  ]. ١٢[دهد  يرا م



  هاي مالي گيري داده کاوی و کاربرد آن در تصميم
  

  

٧

  ي داده کاوهاي مدلها و  کيتکن
، يبنــد ، دســتهي عــصبيهــا ون، شــبکهيرگرســ ماننــد يعــدد متيهــا هــا و روش تكنيــك

 آنهـا در    يشه تمـام  يـ  وجود دارد کـه ر     يبراي داده کاو  ... م و   ي تصم يها ، درخت يبند طبقه

هـاي   در تئوري، بيـشتر تكنيـك     .  و يادگيري ماشيني است    يات، آمار، هوش محاسبات   ياضير

اي بزرگتـر    هـاي داده   جموعـه اي بزرگ دارند زيـرا م      هاي داده  داده كاوي تمايل به مجموعه    

 داده  يامـا در هـر صـورت در هنگـام اجـرا           .  خواهند داشـت    همراه  بهتري را     دقيق هاي  مدل

 انتخاب تكنيك مناسـب     ‐٢ها و     سنجش صحت داده   ‐١ دو نکته قابل مالحظه است،       يکاو

  .شود ي پرداخته مي ماليها يريگ مي در تصمي داده کاويدر ادامه به کاربردها]. ١٨[

  
  هاي مالي گيري اربردهاي داده كاوي در تصميمك

اي  هـاي داده   با توجه به توان بـاالي داده كـاوي و هـوش مـصنوعي در پـردازش پايگـاه                  

خطي در آنها، تحقيقات زيـادي در زمينـه اسـتفاده از            رگ و يافتن الگوهاي پيچيده و غير      بز

ل يـ  به دل  يمات مال يان تصم ين م يدر ا . هاي مختلف صورت گرفته است     داده كاوي در حوزه   

 ي ابزارهـا يريگ بـه کـار  ي برايگذار بر آنها، بستر مناسب    ري تاث يهاري متالطم متغ  بعضاًعت  يطب

تـوان   ين مطالعـات را مـ     يـ  ا ي کل يبند ميک تقس يدر  . اند  بوده ي داده کاو  يلي و تحل  ياکتشاف

 هـاي  مـدل مـت سـهام،   ينـه ق ي در زمخـصوصاً کننـده   ينـ يب شي پـ  هـاي   مـدل صورت کاربرد    به

 کـشف الگـو در      يتم هـا  ي سبد سهام و الگـور     ي در طراح  خصوصاً ي و طبقه بند   يبند وشهخ

  . کرديبند  مانند کشف تخلف، طبقهييها قسمت

  
   ينيب شيپ

هـا را    وايت در مطالعاتش با استفاده از يك شبكه عـصبي جلوسـو بـازده سـهام شـركت                 

دفي بـازده سـهام و      ي تـصا  هـا   گـام هدف وي در درجه اول زير سوال بـردن          . بيني نمود  پيش

الكينز و استانسل نيز در تحقيقات خود اين فرضيه را آزمودنـد          ]. ۳۲[بيني آن بود     سپس پيش 

هـاي   هاي عصبي، مدلي را ارائه داد كـه بـا توجـه بـه نـرخ                توان با استفاده از شبكه     كه آيا مي  

هـاي    بـازده   گـرفتن  كار  بهبيني نمايد و در صورت        بتواند بازده سهام را پيش     اقتصادي ديگر، 

باشد  هاي ديگر مي بيني شده در سبد اوراق بهادار، آيا عملكرد سبد مزبور بهتر از روش           پيش

هاي عصبي بازده سهام را تخمـين بزننـد، امـا نتيجـه              يا خير؟ آنها توانستند با استفاده از شبكه       
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يني ب هاي ديگر پيش گرفتند كه ريسك سبد سهام ناشي از اين تخمين بيشتر از ريسك روش   

  ].۹[است 

 ي افـت تجـار    ينـ يب شينه پ ي ارائه دادند که در زم     ي از داده کاو   يبي ترک يروش يسان و ل  

 يب اسـقرا  يـ کننده بـا ترک    ينيب شيم پ يک درخت تصم  يمدل آنها   . ها کاربرد داشت   شرکت

بيني  سافر نيز با استفاده از داده كاوي اقدام به پيش         ]. ۲۸[ اطالعات است    يصفت گرا و تئور   

و مـدل    CRISPوي بـا اسـتفاده از متـدولوژي داده كـاوي            . نرمال بازار سهام نمود   غيربازده  

 .]٢٥ [هاي بازار سهام ارائه دهد هاي عصبي توانست تخمين مناسبي از ناكارآمدي شبكه
هـاي عـصبي،     شـبكه خـصوصاً  مختلـف داده كـاوي و   هاي مدلچان و كيم با استفاده از   

 تـاورن ونـگ و انكـه در         ].۸[تخـاب سـبد سـهام نمودنـد         ه و ان  بينـي نـرخ بـازد      اقدام به پيش  

 تطبيقـي متغيرهـاي مختلـف مـالي و حـسابداري را بـراي پـردازش در                  طور  بهمطالعات خود   

ها گزارش   هاي عصبي وارد نمودند و در نهايت كارايي شبكه را در پردازش اين متغير              شبكه

 شبكه عصبي داده كاوي اقـدام       يها  مدلاين دو در تحقيقي ديگر با استفاده از         ]. ۲۹[كردند  

 داده  يبـ يز بـا اسـتفاده از روش ترک       يـ گـران ن  يتـان و د   ]. ۳۰[بيني بازده سهام نمودنـد       به پيش 

مـدل  . مت سهام ارائـه دادنـد     ي ق ي برا ينيب شيک مدل پ  ي اکتشاف دانش    ي و متدولوژ  يکاو

 يهـا  ، شـبکه  مت سهام ي ق ي حاالت نوسان  يي بازنما ي برا K يل نمودارها ي از تحل  يبيآنها ترک 

ده   خـود سـازمان    يعـصب ک شبکه   يها و    تي محدود يولت گسسته جهت ارضا   ي و يبازگشت

  ].۳۱[ بود ينيب شي پي برايابتکار

  
  يبند  و طبقهيبند خوشه

 اقـدام بـه   Elmanهـاي عـصبي مـدل     لين و ديگران در تحقيقات خود با استفاده از شبكه 

شبكه آنهـا پـس از مـدل كـردن رفتـار            . ندا ارائه روشي براي انتخاب پوياي سبد سهام نموده       

ها را محاسبه نمـوده و سـپس اقـدام بـه مـدل               پوياي هر سهم، ماتريس پويايي از كوواريانس      

آنها در نهايـت روش خـود را بـا مـدل            . نمايد نمودن روشي پويا براي انتخاب سبد سهام مي       

VaR۲۰[هاي عصبي را گزارش نمودند   مقايسه نموده و كارايي بهتر شبكه.[  

گيري الگوريتم ژنتيك در انتخاب سبد سهام هـم مطالعـات فراوانـي             كار  بهدر خصوص   

آرنون و همكـارانش يـك الگـوريتم ژنتيـك بـراي مـساله پورتفوليـوي بـدون                  . وجود دارد 

نتايج محاسـبات   . محدوديت ارائه داند، اما معيار ريسك مورد استفاده آنها نيم واريانس بود           

لوراشي و همكارانش نيـز يـك الگـوريتم       . ]٢[وي محاسبه گرديد     دارايي در پورتف   ١٥براي  
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اي   جزيرههاي مدلژنتيك توزيع شده براي انتخاب سبد سهام بدون محدوديت با استفاده از    

تـر   هاي برازنـده    جدا از هم است كه در آن داده        تمي ژنتيك براي استفاده در جوامع     الگوري(

نتايج در  . ل مدل سبد سهام بدون محدوديت نمود      اقدام به ح  ) در ميان جوامع كوچ مينمايند    

در مطالعـات گـروه اوه از       ]. ٢١[ دارايـي مـورد مقايـسه قـرار گرفـت            ٣٥ و   ٥٣٠مساله بـا     دو

آنها نيز مانند تحقيقات قبلي     . سازي سبد سهام استفاده شده است      الگوريتم ژنتيك براي بهينه   

  ].٢٣[نمايند  از مدل بدون محدوديت استفاده مي

 يي بـا ارائـه بازنمـا      ي فـرد و منـصور     يد، تقـو  يـ نه حل مدل انتخاب سبد سـهام مق       يدر زم 

  ].۱[ مختلف حل نمودند يها  نمونهيک، مساله فوق را برايتم ژنتي از الگوريخاص

  
  اکتشاف الگو
 در  يعيصـورت وسـ     بـه  ي داده کـاو   يهـا  تميهـا و الگـور      مدل ي و اکتشاف  يلياز توان نحل  

 يبند س و همکارانش با استفاده از مدل طبقه       ياسپات.  است  استفاده شده  يکشف تخلفات مال  

ن منظـور آنهـا از      يبه ا . ها کردند   شرکت ي مال يها نامه  تخلف اظهار  ياقدام به کشف الگوها   

 سـود بردنـد     يزيـ م و شـبکه اسـتنتاج ب      ي تـصم  يها ، درخت ي عصب يها  مانند شبکه  ييها مدل

ص ي تــشخي بــراي داده کــاوي کمــيهــا  از روشيا ز مجموعــهيــم و هــان نيمقالــه کــ]. ۲۶[

گـر کـانوتو و بـک    يق ديـ ک تحقيـ در ]. ۲۷[ ارائـه داده اسـت    ي بانک ي کالهبردار يالگوها

 بـه کـار     ييم را در کشف موارد پـول شـو        ي و قواعد تصم   يبند  مانند طبقه  ييها هاوس روش 

  ].۵[گرفتند 

وزه  در حـ   ي و هـوش محاسـبات     ي داده کـاو   ي از کاربردهـا   يا ت چن به مجموعه   يدر نها 

  ].۷[ اشاره کرده است يمات ماليتصم

  
  كاوي در بانكداري مطالعه موردي كاربرد داده

هـاي كـسب و كـار، مطالعـه          گيـري  عنوان نمونه از كاربردهاي داده كاوي در تـصميم         به

هـاي مـشتريان در ادامـه        هاي دولتي در خصوص داده كـاوي حـساب         موردي يكي از بانك   

رد نظر به داليل خصوصي بودن اطالعات و نتايج پـروژه         ذكر نام بانك مو   . گردد تشريح مي 

بندي با اسـتفاده از الگـوريتم ژنتيـك          هاي خوشه  در اين مطالعه از مدل    . باشد پذير نمي  امكان

. ها استفاده گرديده است بيني رفتار هر يك از خوشه      بندي مشتريان بانك و پيش     براي تقسيم 

  .ي تحليل رفتار آتي مشتريان استفاده شده استهمچنين در اين راستا از قواعد انجمني برا
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تغييرات روزانه كل مانده حساب 
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فرآينـد اسـتاندارد ميـان صـنعتي داده         الزم به ذكر است در مطالعه موردي انجام شده از           

ــر همــين اســاس در خــصوص  . اســتفاده شــده اســت ) CRISP Data Mining (كــاوي ب

دار در  اهـاي معنـ    تـاريخ . الحسنه داده كاوي نتايج زيـر را ارائـه داده اسـت            هاي قرض  حساب

  : نشان داده شده است)۱( نگاره

  تاريخ هاي معنادار):۱(نگاره 

  شرح  تاريخ  نقطه

A ۰۱/۱۱/۱۳۸۴  شروع نمونه گيري  

B  ۲۱/۱۲/۱۳۸۴  روز شمار  

C  ۲۸/۱۲/۱۳۸۴  تاريخ سررسيد و تمديد  

D  ۲۴/۰۱/۱۳۸۵  روزشمار  

E  ۳۱/۰۱/۱۳۸۵  سررسيد  

F  ۲۷/۰۲/۱۳۸۵  قرعه كشي  

G  ۳۱/۰۲/۱۳۸۵  ونه گيريپايان نم  

  

  : مي باشد)۱(و رفتار كلي به صورت نمودار 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  رفتار كلي): ۱(نمودار 

  

 بـه   اني مـشتر  ي تمام ها، از طرفي با استفاده از جستجو در پايگاه داده، و تحليل بيزين داده            

  .اند  شدهمي تقس)۲( نگارهمطابق , سه دسته
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  دسته بندي مشتريان): ۲(نگاره 

  يتغييرات رفتار  گروه
  .مشترياني كه حساب خود را افزايش داده اند  اول

  .مشترياني كه حساب خود را تغيير نداده اند  دوم

  .مشترياني كه حساب خود را كاهش داده اند  سوم

  

 بـه شـرط   يراتـ يي دسته تغي احتمال شرط يك نمونه ازاحتماالت شرطي را كه      )۳( نگاره 

 نـشان داده شـده      نگـاره  نيـ  کـه در ا    گونـه   انهم .دهد ، نشان مي  باشد يگروه افتتاح حساب م   

احتمـال  % ۱در مقابـل تنهـا   % ۲۱ حـساب  شي احتمـال افـزا   Aاست در گروه افتتـاح حـساب        

 ني حـساب در کمتـر     شي احتمال افزا  H در گروه    گري د ياز سو . کاهش حساب وجود دارد   

  .است% ۵۶در مقابل احتمال کاهش قابل توجه % ۱۰سطح و تنها 

  

  نه ار احتماالت شرطييك نمو): ۳(نگاره 

  سوم  دوم  اول  گروه

A ۲۱%  ۷۸%  ۱%  

B ۱۱%  ۸۶%  ۳%  

C ۱۲%  ۸۱%  ۷%  

D ۱۵%  ۷۴%  ۱۱%  

E ۱۶%  ۶۷%  ۱۷%  

F ۱۶%  ۶۲%  ۲۲%  

G ۱۵%  ۵۰%  ۳۶%  

H ۱۰%  ۳۴%  ۵۶%  

  

هـاي بانـك بـا اسـتفاده از          بنـدي مـشتريان يكـي از حـساب         بنـدي، خوشـه    در بعد خوشه  

الت، مبلـغ افتتـاح حـساب و        يت، تحـص  يسـن ،جنـس    يهـا  شاخصهاساس   الگوريتم ژنتيك بر  

ها براي نمونه به صورت زير       رفتار يكي از خوشه   . رات حساب صورت پذيرفت   ييت تغ يوضع

  )۲نمودار  (:است
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  رفتار يكي از خوشه ها): ۲(نمودار 

  
    گيري نتيجه

 آن بـه    هـاي   و روش  هـا   مـدل در مقابله حاضـر پـس از بررسـي تكنولـوژي داده كـاوي،               

 گونـه   همان. نه تصميمات مالي پرداخته شده است     ي تحقيقات صورت گرفته در زم     يبند طبقه

هـاي متنـوعي كـه ايـن         كه بيان گرديد، توان و قدرت تحليل تكنولوژي داده كاوي و مـدل            

نمايد ابزار مناسبي جهت اخذ تصميمات مختلف حـوزه علـوم            ها استفاده مي     از آن  آوري  فن

مـت سـهام، انتخـاب سـبد سـهام و کـشف       ي قينـ يب شي ماننـد پـ  ييهـا  نهيم در ز  خصوصاًمالي  

  . تخلفات است

ها پيچيده و تركيبي بوده و روابط نيـز ناشـناخته و اغلـب               هاي مالي اغلب متغير    در تحليل 

اين تحقيقات صورت گرفته در خـصوص كاربردهـاي داده كـاوي             باشند، بنابر  خطي مي  غير

ايد بيشتر از توان داده كاوي براي پاسخ به نيازهاي تحليـل  در علوم مالي مويد آن است كه ب     

  .گران مالي استفاده نمود
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