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که در  .مواجه هستندامروزه، تکنولوژیهای جدید و پيشرفته با حجم وسيعی از داده های ساختاریافته و غيرساختاریافته  - چکيده

می بایستی وارد  خدمات خود فت و بهينه سازیاین ميان صنعت برق و الکترونيک نيز از این مساله مستثنی نبوده و در جهت پيشر

پژوهی و داده کاوی به اهداف بزرگ خود نائل گردد. مقاله گستره داده های بزرگ شده و از طریق راه حل های موجود از جمله داده 

  .تپيش رو مروری است بر علم داده پژوهی و استفاده از آن در راستای نيل به بسترهای جدید علم فناوری اطالعا
  داده پژوهی، داده کاوی، دیتای بزرگ، بانکداری. -کليد واژه

 

 مقدمه 1

با ورود به عصررا العاعاو و الراطاعاو و ازاا الفرره اد  الا دالد   ا و 

 ،یالقهصاد  ،یدر حاکت علم یالصل  ی ا هیالعاعاو به عنوالن فاما 

مخهلف و  یجوالمع، فرراامان  ا و کرراکت  ا یو فا نگ یالجهماع

شارکت الفا    فعه م کطکه ال  نهانتیالد در جهان الاو در  یو الراطاعاو 

بود  ییدالد   ا  نیکاد که الا جنس  م  دالی باوا پ یدزدزه ال   ا،ی دن

که  یمخهل  یو در عاصه  ا  ایدر دن ایادکه  مه روا و با فاعت  

. الما فرروال  کررود  یم دیکاد  بود، اول دالیالعاعاو ورود پ یفناور

د   ا و العاعاو حجم بزرگ و مهنوع دال نیچگونه ال الین الفررت که

العاعاو وجود  یفناور یکه در فضررا ییرال با اوجه به فررااهار  ا

کنها  و پادالاش کاد و الا ان در جهت   ت،ی ایاوالن مد  یم ،دالرد

 بها  جست؟ شهایب یبهطود فااهار ا و فوداور

حا  رهور مهمی باالی     یاو علمی دالد  م،ور، اللگوی در  کشررر 

فطاو در حوا   ای الجهماعی، ادماو   کطکه  ای   م،ا ، الینهانت، 

کت، درمان و...            فی، بهدال کنا ست  سگا، الراطاعاو رال  دور، ای ح

دالد  پژو ی م اح می گادد موضرروع الفررت. در رالب ه با الین اللگو، 

فت که ا،قیقاو جدید رال در حوا   ای ایادی الا     سهه الی ال که  

چال           ند.  یت می ک ماع  دال اا الجه علمی    ای  م،یط ایسرررت 

 الیجاد،   ا، دالد  ضرررطط الا العم ود دالرد،ان وج با مااطط بسررریاری 

کهاالک  به جسهجو،  فاای،  ذایا   و اجزیه فاای،  مد  گذالری، ال

 و نمای  اصویای دالد   ا.   ا،لیل

به اوضررری      هدال  )دالد   ای بزرگ و   big dataدر الین ا،قیق الب

حجیم( می پادالایم و فررروس والرد مط،ص الصرررلی یا  مان دالد      

 .پژو ی می کویم 
 

  (Big Data)                 :داده های بزرگ .1

که پادالاش انها اوفررط  د یچیبزرگ و پ یالا دالد   ا یمجموعه ال

به   ای  سرررتین ایپادالاش العاعاو المکانوذ    یفرررنه ینام الفزالر ا 

 کود. یالنجام م یفخه

 

 (DATA SCIENCE IN BANKINGداده پژوهی در بانکداری)

 (ISCEE2015) 
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الا مهمهاین دالیل اولید دالد   ای بزرگ می اوالن به گسرررهاش      

 ا موالرد ذیل در ف   فاامانها الکار  نمود:الفه اد  ال
 RFID  
 مدالربسهه دوربینهای 

 کاراخوالنها 

 الفزالر ای نام دیهای نگهدالری ERP  

  الجهماعی  ای کطکه الا الفه اد 

 جسهجو مواور ای 

 العاعاو باالی الفه اد  مورد فنسور ای 

 ا فیلم و دیجیها   ای عکس  

  ای ال ن  ای  ماال  و فیگنا  GPS انها 

 (BIG DATAای داده های بزرگ)ه ویژگی 1.1

 حجم :(Volume)    الفزالی  اصررراعدی   دالد الندالا ،

 حجم دالد 

 انوع(Varity)  : یاا  میزالن یه  به  ن یل  و اجز  ا،ل

   ا دالد 

  فاعت:(Velocity)  کد   اولید دالد   ای میزالن 

  جدید  ای دالد  الیجاد فاعت امانی یا باا  یک در

  اغییا:(Variation) پایدالری    چه   ا  م،یط در نا

 اا فخت  ا دالد  ا،لیل و مدیایت بیشها،

      پیچیرردگی :(Complexity)      یکوررارچرره و  مگن

منابع   الا پیچید   ای دالد  الا ایادی فرراای حجم

 مخهلف

 
 

 (BIG DATAسير تحولی داده های بزرگ) 1.2

     پادالاش ااالکن   ای بااط 

   پادالاش ا،لیلی بااط 

      پادالاش اجزیه و ا،لیل  ای در ل،ظه 

  بزرگ داده ها ی سرمایه گذارشرکت ها 1.3

 Software AG  

 Oracle  

 IBM  

 SAP  

 HP  

 Dell 

 

 (Data Science) معرفی داده پژوهی 2

دالد   ا به عاا کررگ ت النگیزی در حا  ، در جهان الماوا 

الفزالی   سهند. در عین حا  دفهافی به انها نیز با بها  

گیای الا فن اوری  ای دیجیها  بسررریار فرررهل اا الا      

الفت. العاعاو و دالد   ایی که در د ه  ا و  گذکهه کد  

به رالحهی             ند نیز  مد  ال به وجود ا هه  گذکررر قان  ای 

 کموانیکررد  و مورد الفرره اد  قاالر می گیاند. دیجیهالی 

IBM  درصد  90پی  بینی می کند که بی  الا 

فه اد  می کنیم در دو      ضا ال دالد   ایی که ما در حا  حا

کد  الند، لذال رون      کهه اولید  کد اولید  فا  گذ د رو به ر

دالد   ا، نیاا روا الفزون به اجزیه و ا،لیل دقیق انها رال به 

 دنطا  اوال د دالکت.

ر  مین امان، فن اوری  ای پیشرررافهه اوفرررعه پیدال        د

کاد  الند که روند اجزیه و ا،لیل و معنا بخشرری به دالد   

 ا رال اسرررهیل می کنند. یافهن اللگو ا و قوالنینی که دالد   

به الا ان    ند الراش      ای مشرررا ند می اوال ها پیاوی می کن

سانها و بهطود فاالیند        کاالیط اندگی الن سهیل  ایادی در ا

 ای کسررو و کار دالکررهه باکررد. الا الین قوالنین به دالد     

 پژو ی یاد می کود.

 (Data Scientist)  داده پژوهتعریف  2.1

کان بارفررر   قادر      یدالد   ا  لی و ا،ل یالم ما رال   بزرگ 

که  یی ا د یپد تیالا ما  یقهایفرررااد که درک عم یم

ص    یما رال در اندگ کهه   یو کار یکخ الحاعه کاد  الند دال

به عهد  دالنشرمند دالد     جینها نیبدفرت اوردن ال  م،یباکر 

 باکد. یپژو  م

 دانشمندان داده پژوه مهارتهای  2.2

  اوالنایی باالی یافهن و ا سیا منابع بزرگ دالد 

 فخت الفزالر مدیایت حجم ایاد العاعاو با 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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 هنای باندپ الفزالری وم،دودیت  ای نام 

 الدزام منابع دالد  با یکدیگا 

  اضمین پایدالری مجموعه  ای دالد 

  اولید اصویا باالی فهم دالد 

 با الفه اد  الا دالد  مد   ای ریاضی فاات 

      الرالئه و مطادله یافهه  ا و دیدگا   ا در حوا  دالد  با

ضا در گاو  و یا در         شمندالن حا صان و دالن ص مهخ

ارو صررورو المکان مخاعو معمولی و مجموعه مه

سهاد  به     شمندالن دالد  پژو  به عور گ  ایی که دالن

 .کار می گیاند

  دالنشمندالن دالد  پژو  عضو کاملی الا حوا  ی  وش

سهند، که حوا   فت   رقابهی   ی جدید نورهوری ال

یت  ا رال در با می گیاد،           عال ماری الا ف که کررر

که می اوالند به الفزالی  فررود در  کاویدالد  الاقطیل

 .رقابت  ای اجاری کمک کند

 داده پژوهیی مختلف هاحوزه 2.3

 (Statictics)و امار ریاضیاو -

 (Data analysis)اجزیه و ا،لیل دالد   -

 (Data Engineering) مهندفی دالد  -

 (Pattern Recognition) بااکناات اللگو  -

 (Data Mining)دالد  کاوی -

 (Data Visualization)نمای  اصویای دالد   ا -

 (Big Data)بزرگ دالد   ا -

 (MachineLearningیادگیای ماکین یا فاالگیای دالن   -

 (Data Warehousing)النطار دالد   ا -

 Healt Information فامت فناوری العاعاو  -

Technology (HIT) 

 

 اهميت رشد داده پژوهی 2.4

ا دالد  پژو ی الفهخاالج دالن  الا دالد  الفت. دالد  پژو ی نیاا  دف ال

مند الا مشا دالو، ا،ت حمایت روکهای علمی  به یک م العه روش

 دالرد.

رکد اصاعدی دالد   ا، به اصوص دالد   ای فااهارنیافهه، باعص 

می کود دالد   ای بزرگ، الا جنطه  ای مهم دالد  پژو ی باکد. 

شافهه  ماال  با حجم وفیعی الا الماوا ، اکنولوژیهای جدید و پی

دالد   ای فااهاریافهه و زیافااهاریافهه در دفهاس، بادرنگ 

الجاا  فاایند ای اصمیم گیای چندکاناله رال می د د که می اوالند 

 پو  رال ذایا  کند و درامد رال الفزالی  د د.

 ،الا عناصا، روکها و نظایه  ا در بسیاری الا امینه  ا دالد  پژو ی

 : ای ایا الیجاد کد  الفتمانند نمونه 

 پادالاش فیگنا  -

 ریاضیاو -

 مدلهای اماری -

 یادگیای ماکین یا فاالگیای دالن  -

 بانامه نویسی کامویواا -

 امار -

 مهندفی دالد  -

 اشخیص اللگو و یادگیای -

 نمای  اصویای دالد )اجسم( -

 مد  فاای عدم ق عیت -

 النطاردالد   ا -

 م،افطاو با کارالیی باال -

  یورودی  ای کلیدی باالی دالد  پژو -

 :دالد  پژو ی کامل فه ویژگی الفافی الا دالد   افت 

 سرعت 

 پادالاش دفهه الی)فاایند گاو ی( -

 نزدیک به امان والقعی -

 امان والقعی)بادرنگ( -

 حجم

 رکورد ای در حد ااالبایت و پهابایت -

 تنوع

 دالد   ای ااالکنشی فااهاریافهه -

دالد   ای فااهار نیافهه یا نیمه فااهار یافهه الا  -

 منابع الجهماعی

 برخی از مشاغل حوزه داده پژوهی 2.5

یرادگیای یرا فاالگیای دالن  اوفرررط مراکرررین      -
(Machine Learning) 

 (Data Mining Engineer) مهندفی دالد  کاوی -

 (Big Data Architect)معماری دالد   ای بزرگ  -

 (Trading Analyst)ا،لیل گا اجارو  -

 Data Specialist) مهخصرررص دیها باالی اطلیغاو   -

for Advertising) 

یل      - ها، گزالرش د ی و ا،ل  Director of)مدیا دی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88
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Data, Reporting & Analysis) 

 Data & Research)ا،لیررل گا دیهررا و ا،قیق  -

Analyst) 

 Machine )یادگیای ماکرررین در اقلو و المنیت      -

Learning in Fraud and Security) 

 
بها   دالد  پژو یبسیاری الا امینه  ای کسو و کار می اوالنند الا

 ود:مند ک

 امایاو مصاف کنند  )فطد ااید( -

 اشخیص کا طادالری -

 ادماو مشهای -

 بااالر دف)بااالریابی( -

 پاوفایل مشهای)الیجاد نمایه( -

 پی  بینی  ای  وکمندالنه -

 یکی الا کارباد ای دالد  پژو ی در حوا  بانکدالری می باکد.

 موارد استفاده از داده پژوهی  2.6

 یان ااجی  باالی الینکه به درفهی معلوم کود چگونه مشها

می د ند که بانک به انها ادمت کند، بانکها می اوالنند 

 الاروکهای دالد  پژو ی ذیل الفه اد  کنند: 

 اامون فاض -

 منطع یابی جمعیت -

 یکوارچه فاای و ال یق دالد   ا -

 یادگیای ماکین یا فاالگیای دالن  -

 اجزیه و ا،لیل فای  ای امانی  -

کد  الا الین رو    فه اد  الا بین  جمع اوری  ش  ا، بااالریابان الا با ال

عایق ااکیطی الا پیامهای بااالریابی و پیشرررنهادالای که اوفرررط           

مشررهایان و بخ   ای فادی اشرردید کررد  الفررت، می اوالنند    

 .الفهاالاژی  ای ص،ی  بااالریابی رال نهیجه گیای کنند

 

باالی مثا  با الفه اد  الا یک نام الفزالر ال ن  ماال ، بانکها  -

کنند   و فعالیت   می اوالنند رفهار ای کخصی مصاف

مخارج رال اجزیه و ا،لیل و الین دالد   ا رال با العاعاو 

گزالرش العهطار ااکیو کنند. نهیجه اجزیه و ا،لیل النجام 

ی حو  یک الرالئه بالقو  مندکد  منجا به پیامهای  دف

مانند یک والم اانگی باالی مشهای الی که با  ؛می کود

شی و الفاس اجزیه و ا،لیل دالد   ای فایلهای ااالکن

والجد کاالیط کنااهه  ،اعاماو در رفانه  ای الجهماعی

 کد  الفت.

مقادیا ایادی دالد   ای اناین باالی عاضه به بانکها باالی  -

جسهجوی باااورد مشهایان وجود دالرد. باالی مثا : با 

ااکیو العاعاو مابوط به وب فایت  ای مسافاای و 

اللگو ای مخارج جمع اوری کد  الا پایگا  دالد   ای 

الالی، بانکها می اوالنند ااکیو م،صوالو و ف ارکاو د

 اود رال بهینه فاای کنند.

 الین پیشنهاد، در من قی ااین امان باالی اصمیم گیای  -

می اوالند با پیام کواا  ف ارش دالد  کود. الین  مان 

روکی الفت که امااون و دیگا ااد  فاوکان الفه اد  

 می کنند.

  نظاالو رفانه  ای دالد   ای فااهار نیافهه مانند الرفا -

الجهماعی، به بانکها یک دید کلی در مورد باند ا و 

م،صوالو و ادماو مورد امایل مشهایان و   مچنین 

 باااورد انها می د د.

با ردیابی دقیق نظاالو مشهایان، بانکها به فاعت می  -

اوالنند مسائل رال کنافائی کاد  و القدالماو الام رال باالی 

 نجام د ند. بهطود اجابه مشهای مدالری ال

باااورد فوری الا رفانه الجهماعی، بانکها رال قادر به   -

فامایه گذالری روی فاصت  ا باالی زلطه با دیدگا های 

من ی، ح ظ النهظارالو مشهای و کنها  وفادالری می 

 فااد.

بانکها  مچنین الا دالد   ای رفانه الجهماعی باالی   -

مشهایان  دف با پیشنهادالو یا ادماای که  مسو با 
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ل اندگی الفت الفه اد  می کنند. باالی مثا : مسائ

 ا،صیاو، الادوالج، کار جدید.

دالد  پژو ی به بانکها باالی اشخیص اللگو ای رفهاری،  -

فاال م کادن یک دید کامل الا بخ   ا و مشهایان 

 من،صا ب اد می اوالند کمک کند. 

اکنیکهای اجزیه و ا،لیل، نق  مهمی رال در اشخیص  -

ینگ کا طادالری باای می اود نگام، کشف و مانیهور

 کنند.

اکنیکهای دالد  پژو ی پیشافهه، مؤفساو رال قادر به  -

بهطود اصمیماو پذیا  نویسی و الفزالی  درامد،   مزمان 

 با کا    زینه  ای ا ا می فااند.

دالد  پژو ی اوفط بانکها، باالی اجزیه و ا،لیل، مهوفط  -

  زینه  ای مصاف کد  باالی  ا کانا  الفه اد  

 . باالی مثا : ماکز اماس، کعطاو بانک.می کود

 مانگونه که الکار  گادید یکی الا مطاحثی که جزء حوا   -

کد و الماوا  ایاد به ان پادالاهه    ای دالد  پژو ی می با

کود ،        فه اد  می  صنعت بانکدالری نیز ال کود و در  می 

می باکد ، در الین قسمت   ( data miningدالد  کاوی )

اوضرری،اای مخهصررا در مورد الین حوا  و الراطاط ان با   

 بانکدالری اورد  می کود:

 (Data Mining) داده کاوی 3

فاایند الفهخاالج و اشخیص اللگو ای پنهان یا العاعاو  -

حجم ایادی الا  ماکینی ا،لیل و الا پایگا  دالد  )اجزیه

 قابل و ااا  م ید، اللگو ای کادن پیدال باالی  ا دالد 

 بزرگ(  ای دالد  پایگا  در الفهناد

فاایند به ادمت گافهن یک مهدولوژی کامویواای با  -

الفه اد  الا اکنیک  ای مخهلف جهت الفهخاالج دالن  الا 

 دالد   ا 

الیجاد فناوریهایی  مچون النطاردالد  و نام الفزالر ای  -

مدیایهی مدیایت الراطاط با مشهای در یک حوا  جدید 

 باالی کاکههاجهت کسو مزیت رقابهی 

مدلهای )  اگیای الا البزالر ای اجزیه و ا،لیل دالد بها  -

که   ای یاد گیاند  ای ریاضی و روشاماری، اللگوریهم

الی که الا کار اود رال به صورو اودکار و با الفاس اجابه

به   ای اصمیم گیاییا درات  ای عصطیعایق کطکه

 ا به منظور کشف اللگو (بخشد.اورند بهطود میدفت می

 ناکنااهه و روالبط معهطا

پایگا   الی در روند کشف دالن  درماحله -

 (KDD)   ادالد 

 

 ویژگيهای داده کاوی  3.1

ی دراقسیم بندی بااالر، فاویس  ای مشهای نق  کلید -

 ،اشخیص اقلو و م،ک ادن رفهار مشهایان

 ای البزالری باالی کنافایی فعالیت)اامین المنیت ملی  -

 (پو  جاییجابه  الفاالد ااالبکار کامل

 الرایابی میزالن ریسک و فاوش م،صوالو -

ر با گیاند  البزالر ای اجزیه و ا،لیل العاعاو به منظور د -

کشف اللگو ای معهطا و ناکنااهه در بین النطو ی الا دالد  

  ا

صنایعی چون بانکدالری، بیمه، بهدالکت مورد الفه اد  در  -

  ا، الراقاء کی ی پژو  و بااالر یابی باالی کا    زینه

 و باالاا بادن میزالن فاوش   ا

  ا بانامه فاایبهینه فنج  و -

 کاربرد های داده کاوی دربانک  3.2

 کشف پو  کویی -

 اشخیص مشهایان ثابت و  میشگی -

ن مشهایان الفه اد  کنند  الا یک فاویس اعیی -

 ااص

 دفهه بندی مشهایان -

 اعیین میزالن فود بخشی مشهایان -

 (کسو وح ظ مشهای)مدیایت الراطاط با مشهایان -

 اعیین الراش عما مشهایان -

  دف گذالری مشهایان با الراش -

 العهطار فنجی مشهایان -

 اصویو العهطار -

 مدیایت پو  نقد -

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C


 دانشجويی مهندسی برق ايران -ملیكنفرانس  ینهجدهم

  1394آبان  28الی 26،دانشگاه پیام نور مركز مشهد 

 

   6 

 بینی عملیاوپی  -

  ا یه گذالریراطه بندی فاما  -

 مدیایت ریسک -

 پی  بینی عدم پادالات بد یها -

 یابی کعومکان -

 کشف اقلو و کا طادالری -

 بانامه ریزی اطلیغاو و بااالریابی -

 ... الرایابی کعو و کارکنان و -

ه کاوی در بانکداری چهار جنبه مهم کاربرد داد 3.3

 الکترونيکی 

 اشخیص کا طادالری  -

 مشهای(مدیایت الراطاط با مشهایان)جذب و ح ظ  -

 بااالریابی -

 مدیایت ریسک دالرالیی  ا  -

 غلبه برچالش ها 3.4

فهاالاژی دالد  پژو ی      موالنع مشهاکی که بانکها باالی پیاد  فاای ال

 موفق با انها روباو  سهند عطاراند الا:

 حجم داده ها 3.5

اشررخیص فرریگنا  الا فررا وصرردال )النطو ی الا دالد   -

صلی و     شد ( به عنوالن یک چال  ال  ای مدیایت ن

جه باقی می ماند. روکهای مخهل ی  فاصت قابل او 

باالی پاکسررراای دالد  وجود دالرد: اوکررره  بندی،  

 اشخیص نقاط دور الفهاد  و زیا .

 محدودیت های بودجه )مالی( 3.6

بانکها باید مایل به فرررامایه گذالری قابل اوجهی               -

باالی مادم، ایافراات  ا و  فریسرهم عامل  ا به    

یل مؤثااا و اصرررمیم گیای     یه و ا،ل منظور اجز

 طادی دالد   ای بزرگ باکند.رال 

فامایه گذالری  ا، بانک  مچنین نیاا   - فاالاا الا الین 

سو   به ااالا رال طادی  با دیدگا  کلی و مأموریت ک

 و کاردالرد. 

الولویت  ا رال می اوالن با الفرراس مزالیای ااکهیکی و  -

رال طادی، قیمت، مدو امان، مادم و در دفررهاس 

 بودن فناوری اعیین کاد.

 ات و حریم خصوصیمشکالت حفظ اطالع 3.7

کسررو الجاا  باالی الفرره اد  و پادالاش دالد   ا الا    -

 موبایل و رفانه الجهماعی یک چال  بزرگ الفت.

انچه که در بانک مهم الفرررت الین الفرررت که الفاالد  -

منافو در فااافا فاامان می اوالنند به دالد   ای    

 منافو در امان منافو دفهافی پیدال کنند.

ی دالد  پژو ی رال فاامان  ا  قطل الا الینکه پاوژ   ا  -

پیاد  فرراای کنند باید در مورد الینکه چه کسرری  

که        ند، ب وری لک دالد  الفررررت، اصرررمیم بگیا ما

جوالبگوئی و گادش کار به درفررهی انظیم و دنطا  

 کود.

 کارشناسان با استعداد)متخصصان ماهر( 3.8

اقاضا ای ایادی باالی دالنشمندالن دالد  پژو  وجود    -

صان موجود باالی پ    ص فخگوئی   دالرد و اعدالد مهخ ا

 به نیاا فاامان کافی نیسهند.

فان       - صص ا شمندالن دالد  پژو  مهخ پیدال کادن دالن

نیسرررت. انها به فرررادگی روی دالد  گزالرش نمی    

کارگیای          با ب یای مخهلف  به دالد   ا الا اوال ند،  د 

جسرهجو ای پیچید   باالی پیدال کادن الراطاعاو و  

اللگو ای بین دالد   ا نگا  می کنند .انها  مچنین      

شان و اوصیه   نیاا ب ه باقاالری الراطاط بین یافهه  ای

  ای ر طا الرکد دالرند.

باای الا مهاراهای دالنشرررمندالن دالد  پژو  عطاراند 

 الا:

 دالن  اجزیه و ا،لیل -

 قو  اشخیص اماری -

 اخصص دالمنه دالد  کاوی -

 اوالنائی باقاالی الراطاط مؤثا و ک اف -

 مصادیق کاربردی در بکارگيری داده پژوهی 4



 دانشجويی مهندسی برق ايران -ملیكنفرانس  ینهجدهم

  1394آبان  28الی 26،دانشگاه پیام نور مركز مشهد 

 

   7 

 LTV(LIFE TIME خه عمر مشتریبينی ارزش چرپيش 4.1

VALUE)  

ید ویژگی  - با      الگا بهوالن یانی   باال رال   LTV ای مشرررها

ید، الین موضررروع در بخ   پی  بااالر،    بینی کن ندی  ب

 ای پافاوش و حمایت الا فررایا کررنافررایی فاصررت  

 کند.ی بااالریابی به کما کمک میالقدالماو پیشگامانه

 اخمینِ فررهم الا کیف پو  مشررهای: بارفرری دقیق و   -

ککافانه  شهای الا مخارج و کیف    مو فهمی که یک م ی 

صاص می    کما الاه کما الجاا  می پول  به  د د  د د به 

  ای پافاوش و فاوش مق عی رال کنافایی کنید.فاصت

 ای  بندی بااالر: الگا بهوالنید به صررورو کی ی گاو بخ  -

فایی کنید، می      کنا شهایان رال درک و  اوالنید مخهلف م

 ا نسررطت )الاهصرراص(  به ان رفهار ای مه اوای رال  م

دالد  و به فوالالای کطیه به فوال  مقابل پافخ د ید: چه 

چیزی مشررهایان رال مجاب به ااید و یا الا ان منصرراف 

 کند.می

صوالو    امیخهه - صو : چه ااکیطی الا م، ی بااالریابی م،

 کنند.رفهه رال الیجاد میااین مشهایان الا دفتکم

ا گافهن فرروالبق پیوند ادن فاوش و پیشررنهاد: با در نظ -

 ای ،    ی ااید و فرررایا ویژگی مشرررهایان، فرررابقه   

چه چیزی          می ند  ند  بخوال  ید در ای حدس بزن ید  اوالن

 بخاند.

شهای   الراقای فاوش: با مدنظا قاالر دالدن ویژگی -  ای م

که ان      مالی وجود دالرد  ند  میزالن     چه الحه  ا در ای

 اایدکان رال الفزالی  د ند.

 ن روش باالی دفررت فرراای کانا  فاوش: بههای  بهینه -

  ایی مشخص. یابی به یک مشهای با ویژگی

ما  وجود دالرد       دف  - قدر الحه گذالری باالی اخ یف: چ

که با اخ یف بهوالنیم مشهای رال مجطور کنیم رفهار مورد  

 النهظارمان رال باوا د د.

عا     - ما  ف مالی باالی        الحه چه الحه جدد:  فرررراایِ م

 فاای مجددِ یک مشهایِ مشخص وجود دالرد.فعا 

ی قیمت والقعیِ کلید  والژگان و اایدِ اطلیغاو: م،افررطه -

  ای مخهلف. ا و اطلیغوالژ 

 ارائه خدمات پشتيبان به مشتری 4.2

سیایابی اماس با مطنای      - فخگویی )اماس(: م ماالکز پا

قه   ماس،      ، caller idی فرررراب عدالد ا مان  ا روا، ا ا

شهای،         سک الا دفت دالدن م فهی، ری م،صوالو دراوال

 ای.الراش چااه عما مشه

 ای ماالکز پافررخگویی )اماس(: قاالر  فرراای پیامبهینه -

  ای ص،ی  روی ص ،ه نمای  الُپاالاور.دالدن دالد 

بینی  بینی اعدالد ماالکز پافخگویی )اماس(: پی   پی  -

 میزالن اماس باالی اعیین لیست ورایف کارکنان.

 پشتيبانی و منابع انسانی 4.3

چه   ا : چه اعدالدی الابینی اقاضررا ا و دراوالفررتپی  -

به ان       ید؟ و در کجا  یاا دالر ید؟       چیز ایی ن یاا دالر  ا ن

ید و در عین حا  الا       )می قل کن ید موجودی رال حدال اوالن

 کمطودِ موجودی جلوگیای کنید(

کند و با علیه الثاگذالری با درامد : الا رکرررد حمایت می -

 جنگد.کا   درامد می

د ی و الرایابی راومه با بارفررری و الرایابی راومه : نما  -

 ای کغلی   ای نهایج و پیامد ای حاصل الا مصاحطه  مطن

  ای قطلی. و الفهخدالم

ند: پی     - کارم با          گادش  نان  کارک کدالم  که  بینی الین

 کنند.الحهما  بیشهای فاامان رال ااک می

 ای  پیشرررنهادالو امواکررری: پیشرررنهاد دالدن امواش    -

 ای موجود در اصوص الرایابی   مشخص با مطنای دالد  

 .و ماور عملکاد کارکنان

مدیایت الفهعدالد: جسهجوی معیار ای عینی و ملموس    -

 الا موفقیت کارکنان.

 توليد 4.4

 گا باالی جسهجوی ا ا ای حسدالد   -

 مدیایت کی یت -
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 بینی اقاضا/ مدیایت موجودیپی  -

 گذالریگارالنهی/ قیمت -

 ریسک 4.5

یاا دالریم در         - یه ن طاری: چه میزالن فررراما ریسرررک العه

 فع کنیم. ا رال ردفهانمان باکد اا اللزالماو و ضاورو

بینی الینکه ایا باید     کشرررفِ اقلو و کا طادالری: پی    -

 ا،   ا یا کا طادالری  یک ااالکن  به دلیل باای اقلو

 بلوکه کود.

بینیِ   ای دریافهنی: پی    باایابی و وصرررو  حسررراب    -

 الحررررررررررررررررهررررررررررررررررمررررررررررررررررا    

یم بررا مرردنظا قاالر دالدن ویژگی           الین   ن هوال  ررای  کرره ب

 وصو  کنیم. گیاند  و والم، یک بد ی رال باایافت وقاض

 بيمه 4.6

 بینی الدعا ای دراوالفت اساروپی  -

 حسافیت قیمهی -

  اگذالریفامایه -

  ا و کعطاوعملکاد نمایندگی -

 ی م،صو / ادمتامیخهه -

 فروشیخرده 4.7

مت   - نه   قی مت باالی  ا دور  گذالری: بهی ی فرررراای قی

 امانی،  ا م،صو ،  ا فاوکگا 

  ای جدیدیابی فاوکگا مکان -

  اچین  م،صو  در فاوکگا  -

 مدیایت موجودی -

اجزیه و ا،لیل گارالنهی: ناخ کرررکسرررت باالی الجزالی      -

چه نوع        یانی  چه نوع مشرررها مخهلف م،صررروالو؛ 

صوالای می  فه اد  الا گارالنهی در  م، ااند که الحهما  ال

  ا باالفت.ان

 اجزیه و ا،لیل فطد بااالر -

 اجزیه ا،لیلِ بههاین پیشنهادِ بعدی -

 مراکز خرید  4.8

جاالن در پادالات الجار    بینی رافیت مالی مسرررهأ   پی  -

 بامطنای میزالن فاوش و صنعهشان.

بینی بههاین مسررهأجا باالی دالدن فضررا ای باا به  پی  -

 انها به منظور حدالکثافاای فاوش کل ماکز ااید.

 نتيجه گيری 5

ند           ها و البزالر ای دالد  پژو ی، می اوالن پذیافهن اکنولوژی با  بانکها 

صمیم گیای      فاای  ای رال طادی رال جهت ا صمیم  فت  ا های در

النجام د ند، عدم ق عیت رال کا   دالد  و اجزیه و ا،لیل  مسان 

 رال حذف کنند.

بانکها در  ا الندالا ، کرررکل و فام، نیاا به دالد  پژو ی در مدلهای     

عملیاای اود دالرند. در ایند ، بانکدالری با اوجه به الینکه چگونه            

ن          ند به اوبی الا اکنولوژی، باالی به حدالکثا رفرررا دن  بانکها بهوالن

دالرالئی النطاکرررهه الا بین دالد   ای ااالکنشررری و اعاملی باالی درک 

بهها اللگو ای پنهان رفهار مشهای الفه اد  کنند، اعیین می کود.    

بناباالین بانکها می اوالنند ادماو مورد لزوم رال بهطود بخشرررند و         

پیشنهادالو موجود رال به درفهی الا م،صوالو منافو به مشهایان    

 د.منافو، ف ارکی فاای کنن

به کررراوع          یاا  ها ن بانک یت امیز دالد  پژو ی،  باالی الجاالی موفق

کار ای کوچک و الاخاذ یک رویکاد فررااهاریافهه بامطنای فررند  

یل دالد   ای              یه و ا،ل نائی اجز که اوال هائی  بانک ند.  رال طادی دالر

ها باالی اصرررمیم گیای  ای        ند و الا ان جمع اوری کرررد  رال دالر

ی کررران رال به حدالکثا   رال طادی الفررره اد  می کنند مزیت رقابه     

کان      فوداوری  فاند و بانکهائی که الین اوالنائی رال ندالرند  اوال ند ر

قاالر            ا ا  عاض  م بقررای بررانررک در   رال الا دفررررت دالد  یررا 

 می گیاد.

بین  جمع اوری کرررد  الا  بانکها با درک دالد   ا و الفررره اد  الا     

کاکا و کارمندالن، می اوالنند با روی کد ا رقابت کنند     شهایان،  م

رقابهی باورنکادنی الی بدفت اورند. بااالر ای کاکت  ائی   و مزیت

پاندورال، امااون و زیا  به ااعا معنا دالر کادن و            ند گوگل،   مان

ها و         مان هالی العاالف الفاالد، فررراا عاو دیجی بارفررری عمقی العا

  Code Haloدفهگا ها در حا  پیاوای  سهند که ا،ت عنوالن    

 اش می نماید.کنااهه می کود که باالی کسو وکار الیجاد الر
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