
1 

 

 تعالیبسمه

 

 یاعتبار سکیو سنجش ر یکاوداده

 مقدمه

ای خود بق توانندنمی هاریسکمالی که در شرایط امروزی بازار سرمایه فعال هستند بدون ارزیابی صحیح  مؤسساتبسیاری از 

 گرددیماثرگذار است، شناسایی  وکارکسب هایفعالیتیی که بر هاریسکرا تضمین کنند. مدیریت ریسک فرآیندی است که در آن 

منجر به نتایج زیان باری برای منابع  تواندمییی که هاریسکبا شناسایی  اصوالًتا تهدیدات به حداقل برسند.  شودمیو تالش 

 .داد کاهش را خسارت وقوع احتمال توانمی شود، …پرسنل، مالی و  جملهمنورد تملک شرکت ملموس و ناملموس م

از جانب مشتریان کاهش دهد و مدیریت  آمدهپیشی هاریسکمدیریت ریسک را برای حداقل کردن  تواندمییکی از ابزارهایی که 

ند تقاضای کارت اعتباری، وام، تسهیالت و توانمی هابانک کاویدادهاست. با کمک  کاویدادهنگهداری مشتری را تسهیل نماید، 

 تقاضاها یهاریسک و هاآن بودن اعتمادقابل میزان مورد در مشتریان رفتار تحلیل طریق از و نمایند ریسک مدیریت را. …

این  . با استفاده ازکندمیایجاد  هادادهوه انب درون از الگوها یافتن برای را هاییمدل که است ابزاری کاویداده. نمایند گیریتصمیم

ی مشتریان و یا هاریسککسب مزیت رقابتی، کاهش  منظوربهرا آنالیز کرده و رفتار مشتری را  هادادهکاربران نهایی  هامدل

در  اجراقابل، معتبر و از استخراج اطالعات ناشناخته ایپروسه عنوانبه کاویداده درواقع. نمایندمیاستخراج  هاآنرفتار  بینیپیش

 .باشدمی هاگیریتصمیمو برای کمک به  گیردمیی بزرگ نشات هادادهعمل است که از پایگاه 

 هاکبانداشته است،  گیریچشماخیر رقابت در حوزه صنعت بانکداری افزایش  هایسالبا در نظر گرفتن این واقعیت که در 

ریق ند از طتوانمی هابانکحفظ مزیت رقابتی خود استفاده نمایند.  منظوربه کاویدادهجدیدی مثل  هایاستراتژینیاز دارند تا از 

ل خطا، ، تحلیبرداریکالهمدیران در رابطه با مسائلی مانند تشخیص  گیریتصمیمفرآیند  کاویدادهدر  هاتحلیلتوسعه متدها و 

 .تخمین تقاضا و سنجش مدیریت ریسک را تسهیل نمایند

 راهکار سنجش ریسک اعتباری مشتریان

. رویکردهای اصلی پیشنهاد شده برای سنجش پردازدمیسنجش ریسک اعتباری بر ارزیابی سود و گارانتی یک درخواست اعتبار 

ت. اعتباری اس امتیازدهیی هامدلی از پیش تعیین شده و گروه دوم هامدلیم به دو گروه تقسیم کنیم: نخست، توانمیاعتبار را 

ابراین بن ؛شودمیشده سنجیده  ساختهپیشی از پیش تعیین شده شانس مشتری برای اخذ اعتبار بر مبنای قواعدی از هامدلدر 

تن تا با در نظر گرف شودمیاعتبار تالش  امتیازدهیی هامدلاما در  ؛در این شانس ندارد تأثیریشرایط و وضعیت سایر مشتریان 

 .رد اعتبار گیرنده این کار انجام شودمیزان اعتبار ف

 از جانب افراد تواندمی هادرخواستبرای تخصیص اعتبار وجود دارد. این  شماریبی هایدرخواستاطالعاتی بانک  هایپایگاهدر 

 هایدرخواست از هایینمونه …دانشجویی، مشاغل، خرید مسکن و  هایوامحقیقی یا حقوقی باشد. برای مثال درخواست 

در مورد پرداخت یا عدم پرداخت اعتبار فرآیندهای سنجش ریسک طوالنی و  گیریتصمیمبرای  معموالً. است اعتبار از مندیبهره

مدیران  معموالً. رویکرد سنتی این بود که پردازندمیسازمان به بررسی آن  هایدپارتمانو تمام  شودمیاعمال  یارانهیگسخت
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ن این نکته گرفت در نظراما با  ؛کردندمی گیریتصمیمروشن  ایرویهبانک بر مبنای تجارب پیشین و تشخیص خود بدون پیروی از 

در این  گیریتصمیماز تجارب و دانش ضمنی مدیران برای  گیریبهره، پیداکردهافزایش  هادرخواستو  هادادهکه امروزه حجم 

ا میزان ریسک ر هاآنو تحلیل چند بعدی  هاحوزهاز همه  هادادهمی احتیاج داریم که با تجمیع حوزه کافی نیست. بلکه به سیست

 هایتقابلی چراکهکنند.  گیریتصمیمهوشمند معین کند، سپس مدیران با کمک این سیستم در رابطه با این موضوع  طوربه

از ابزارهای  گیریبهرهی برای درک الگوهای ناشناخته است. با بشر هایظرفیتباالتر از  مراتببه هادادهاین پایگاه  ایحافظه

 .با حداقل ریسک یاری نمود گیریتصمیممدیران را برای  توانمی هادادههوشمند و تحلیل 

. در این گویندمی BASEL2 سرمایه را ارائه کرد که به آن گیریاندازهکمیته نظارت بانکداری بازل یک سیستم  211۲در سال 

رای جبران ب بایستمیشده است که تخمین حداقل سرمایه قانونی را که  سازیپیادهسیستم، یک چارچوب ارزیابی ریسک اعتباری 

سک ری هایسیستممالی به اتخاذ  مؤسسات. بر مبنای این سیستم، کندمیوام و یا تعهدات اختصاص داده شود را پشتیبانی 

یار مهمی نقش بس کاویداده هایتکنیکمتعاقب آن  و ؛اندشدهی تراکنشی خود ترغیب هادادهایگاه سفارشی بر مبنای پ بندیرتبه

سنتی هستند که تحلیلی دقیق در مورد امکان تخصیص  هایشیوهجایگزینی برای  هاآندر رابطه با سنجش ریسک اعتباری دارند. 

 .دهندمیاعتبار به هر درخواست ارائه 

ت مدیری طورکلیبهدر مورد مدیریت ریسک منتشر کرده است.  (شرکت ناظر بازار مالی اتریش) FMA کهبر مبنایی راهنمایی 

 :است زیر شامل فازهای  مؤثرریسک 

 است  هاریسکمدیریت ریسک فرآیندی پیوسته برای افزایش شفافیت و مدیریت 

.  
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 استراتژی پاسخ به ریسک

انک ب هایظرفیتو  هامشیخطموفقیت در مدیریت ریسک در حوزه بانکی احتیاج به تعریف استراتژی ریسک دارد که این هم از 

 ؛شودیمو ظرفیت تحمل ریسک بکار گرفته  وکارکسباستراتژی ریسک برای برقراری اتصال بین حوزه  درواقع. گرددمینشات 

ک ، یک استراتژی ریسویژهبهرا تسهیل کند.  وکارکسبی هاگیریتصمیمداریم که  عملیاتی هاییشاخصبنابراین احتیاج به 

 :بر مبنای قواعد زیر باشد بایستمی

 
 بندیجمع

 هایتکنیک. با استفاده از رودمیی بزرگ بکار هادادهبرای اکتشاف اطالعات استراتژیک پنهان در پایگاه  کاویداده هایتکنیک

تا قطعات مختلف پازل را در کنار هم قرار دهیم و تصویری  کنیممیدر حوزه تحلیل ریسک اعتباری این امکان را پیدا  کاویداده

 تبایسمیی موجود در پایگاه داده هادادهی موجود در پایگاه داده استخراج نماییم. هادادهواضح از میزان اعتبار مشتریان بر مبنای 

 کارگیریبهاصلی  هایگامشود.  سازیآماده هاآن کارگیریبهو  کاویداده هایتکنیکدر  هاآناز  مناسبی برای استفاده طوربه

 :از اندعبارت هاداده

 ؛شدهگرفتهبکار  هایالگوریتمدر  هاآنفرمت برای بکار گیری  بر اساس هاآن سازیآمادهو  هاداده پردازشپیش 

 با در نظر داشتن اعتبار مدل هادادهو کاهش حجم  بردارینمونه 

  هامشخصهو  هاویژگیکاهش تعداد 

  ی موجودهاویژگیاز ترکیب سایر  تراثربخشی جدید هامشخصهو  هاویژگیساخت 

 تکمیل و حذف نویزها؛سازیمتعادل، هاداده سازیپاک ، 


