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   دهیچک

الکترونیک محسوب می شود. از طرفی مطالعات نش  به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی و از عناصر اصلی موفقیت در تجارت  ان می  جلب اعتماد مشتریان 

با توسعه  می باشند.  دهد که اعتماد از جنبه های مهم و ضروری در پذیرش بانکداری الکترونیکی و عنصر اساسی برای ایجاد روابط بلند مدت مشتریان به بانک ها  

کنند، یکی از این روشهای  و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، بانکها و موسسات مالی روشهای جدیدی را به منظور خدمت رسانی بیشتر به مشتریان خود عرضه می 

به استفاده از خدمات بانکی با مرور ادبیات بانکداری اهمیت اعتماد مشتریان  اینترنتی است.  بانکداری    گردد. بر همین اساس با شناسایی ویژگی محرز می  نوین، 

بر آن  تاثیر  و  اینترنتی  بانکداری  روش  شد  افزایش   های  تدوین  تحقیق  مفهومی  مدل  مشتریان،  امنیت،  .اعتماد  های  متغیر  که  داد  نشان  آمده  بدست  نتایج 

. و باعث افزایش اعتماد و  در گرایش به استفاده تاثیر معنی داری دارندبر اعتماد مشتریان    و تبلیغات   کاربرپسندی، سودمندی، سهولت ادراکی و آگاهی دهندگی 

 . کارایی در استفاده از بانکداری الکترونیکی می شود

 بانکداری الکترونیکی، اعتماد، کارایی. ، کاوی، درخت تصمیمدادهکلمات کلیدی: 

Presentation  Model for Increasing the Trust of Bank 

Customers in Electronic Banking Based on the Decision 

Tree Model 
 Zahra Abbasnejad* 

Faculty of Computer Engineering, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, 

Tehran, Iran. 

Abstract  
    Gaining customer trust is one of the key factors and one of the main elements of 

success in e-commerce. On the other hand, studies show that trust is an important and 

necessary aspect in accepting e-banking and an essential element for establishing 

long-term customer relationships with banks. With the development and 

advancement of communication technology, banks and financial institutions offer 

new methods in order to provide more services to their customers, one of these new 

methods is Internet banking. A review of the banking literature reveals the 

importance of customers' trust in the use of banking services. Accordingly, by 

identifying the characteristics of Internet banking method and its effect on increasing 

customer trust, a conceptual model of research was developed. The results showed 

that the variables of security, user friendliness, usefulness, perceptual ease and 

awareness and advertising on customer trust They have a significant effect on use. 

And increases trust and efficiency in the use of electronic banking.   
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 مقدمه   -  1

امروزه با توجه به جایگاه ویژه مشتری در کسب و کار و با توجه        

مشتریان   نگهداری  اینکه  به  بردن  پی  و  ها  بانک  رقابتی  فضای  به 

. پس  ]1[موجود کم هزینه تر از به دست آوردن مشتریان جدید است

از    کلید اصلی حفظ مشتری ایجاد احساس رضایت در مشتری است. 

این رو شرکت ها به مطالعه رفتار مشتریان در محیط اینترنت و درک  

وسعه شگفت انگیز فناوری  . ت]2[عوامل موثر بر رضایت آنان نیاز دارند 

بر   عالوه  جهان،  بانکی  و  پولی  بازارهای  به  آن  گسترش  و  اطالعات 

ها، روش های جاری بانکداری را متحول و  ن بانک تسهیل امور مشتریا

است  ساخته  تجارت  ]3[دگرگون  معامالت  روزافزون  رشد  با   .

الکترونیک در سطح جهان و نیاز تجارت به حضور بانک جهت نقل و  

تفکیک  بخشی  عنوان  به  الکترونیک  بانکداری  مالی،  منابع  انتقال 

اساسی   نقشی  دارای  و  الکترونیک  تجارت  از  آن  ناپذیر  اجرای  در 

. به جرأت می توان گفت: بدون بانکداری الکترونیک، تجارت  ]4[است 

سرعت توسعه صنعت انفورماتیک،    الکترونیک نیز محقق نخواهد شد.

عمده  تغییرات  ایجاد  سیستمباعث  و  پول  شکل  در  انتقال  ای  های 

منابع در عرصه بانکداری گردیده و مفاهیم جدیدی را به عنوان پول  

مفهوم   دو  این  است.  نموده  ارائه  آن  الکترونیکی  انتقال  و  الکترونیک 

)بانکداری   عنوان  تحت  بانکداری،  از  جدیدی  نوع  کننده  ایجاد 

دسترسی   قابل  و  اینترنت  شبکه  گسترش  با  باشند.  می  الکترونیک( 

بانکها متحول شده و    ، شیوه عرضه خدمات در]5[بودن برای همگان

...  و    ،2اینترنت بانک ،1همراه بانک   هایی مانند:تحوالت زمینه پدیده  این

اعتماد مشتریان در  گردیده است بر  این پژوهش عوامل موثر  . ما در 

پژوهش   این  در  ما  اهداف  کرد.  خواهیم  بررسی  را  بانک  اینترنت 

 عبارتند از: 

 افزایش تعداد تراکنش های اینترنت بانک •

استفاده آن در شناسایی و بهبود تراکنش های محبوب و   •

 اینترنت بانک

 افزایش اعتماد مشتریان در استفاده از اینترنت بانک •

تحقیق،   این  بررسدر  به  بانکداری    یابتدا  های  سرویس  ویژگی 

نمائیم و سپس  های را شناسایی میو ابتدا تراکنش اینترنتی پرداخته

استاندارد  ویژگی براساس  را  موجود  های  تراکنش    ISO8583های 

؛ فیلدهای موردنیاز که در تراکنش های بانک  استفاده  رده انتخاب ک

 استخراج نموده ایم.  را  می شود  

 

 
1 - Mobile Bank 
2 -Internet Bank 

 ادبیات تحقیق   –  2

بانکبانک  استفاده  الکترونیک  ازداری  ارائه   اینترنت  ها  برای 

برای   اینترنت  از  مشتریان  استفاده  و  مشتریان  به  بانکی  خدمات 

روی حسابهای بانکی خود    برکنترل و انجام تراکنش    ،]6[ساماندهی 

باشد. تری   می  کلی  تعریف  صاحبنظران  از  برخی  حال،  این  با 

کانالهای کرده   ارائه و  ابزارها  سایر  از  استفاده  و  الکترونیک    ]7،8[اند 

رسانی،  نظیر تلفن همراه، تلفن و تلویزیون دیجیتال به منظور اطالع 

داری  ریف بانک ایجاد ارتباط و انجام تراکنش بانکی را نیز مشمول تع

با   ویکتوریا اسکاوارسیانی 2017در سال . [9،10]اندالکترونیک دانسته 

اعتماد   عامل  مهمترین  که  کرد  اظهار  رگرسیون  تحلیل  از  استفاده 

بانک می   ]11[مردم به بانکداری الکترونیکی، سیستم های اینترنتی  

بود رسیده  نتیجه  این  به  آماری  جامعه  اساس  بر  که  سال  .  باشد  در 

تجزیه و تحلیل و تحقیق در مورد استفاده  "، مقاله ای با عنوان 2017

با استفاده از تکنیک    ]12["پرداخت الکترونیکی در ایراناز ابزارهای  

با استفاده از روش های داده کاوی و درخت تصمیم   3داده کاوی  های

و کریسپ داده های موجود را با توجه به سطح تحصیالت، میانگین  

متوسط   و  نهایت  سن  در  و  کرده  بندی  دسته  دستمزد  و  حقوق 

 .رفتارهای بانک را برای جذب مشتری ارزیابی کرد

 پیشنهادی   روش  –  3
 

تصمیم از  درختان  یکی  فهمساده گیری  قابل  و  نوع  ترین  ترین 

دسته الگوریتم داده های  در  که  هستند  کاربردهای  بندی  و  کاوی 

شوند و درعین سهولت دارای مشکالتی نظیر عدم  مربوطه استفاده می

مسائل   در  استفاده  امکان  عدم  و  نویز،  به  حساسیت  پایداری، 

 . [13]پوشانی هستندهای دارای همباخروجی 

 

از   این  یکی  گیری  تصمیم  درختهای  علمی  مزایای  مهمترین 

-IF)  واقعیت است که دانش می تواند در شکل طبقه بندی قوانین 

THEN  )هر قانون می تواند  [14]استخراج شده و نشان داده شود .

باشد.   برگ  هر  به  ریشه  از  فرد  به  منحصر  مسیر  یک  دهنده  نشان 

 در که است مانند فلوچارت درختی ساختار یک گیری تصمیم درخت

نشان هر آن  برگ هرگره و آزمون، از خروجی یک دهنده، شاخه 

 به که اطالعات است  بهره  باالترین با  ویژگی کالسهای  دهنده نشان

 ویژگی، است. این شده انتخاب فعلی گره برای آزمون ویژگی عنوان

رساند.   می حداقل به را نمونه بندی  طبقه برای نیاز مورد اطالعات

 فلوچارت  درختی ساختار یک گیری  تصمیم درخت گفت  توان می

 
3 - Gain Ratio 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 دهنده غیر برگ )نشان های گره داخلی گره هر آن در است که مانند

 می را نشان آزمون نتیجه شاخه است. هر ویژگی یک روی آزمون یک

 است.   کالس برچسب  یک دارای  پایانی گره  یا  برگ گره هر و دهد

گره نمونه گره درخت، در باالترین  است.   درخت یک از ای ریشه 

 .است شده داده نشان  1 شکل در ساده گیری تصمیم

 

 نمونه ای از یک درخت تصمیم گیری ساده: (1-)شکل

انتخاب   به کمک برای که است روشی گیری تصمیم درخت یک

مورد   در  خصوص به کنیم، استفاده آن از توانیم می خوب های

های  تصمیم هستند.   باالیی ریسک و  ها هزینه شامل که گیری 

 و  ها  مقایسه گزینه برای  گرافیکی  روش از  گیری تصمیم های  درخت 

 گره تصمیم درخت هر . در[15] کنند می استفاده اختصاصی مقادیر

 بیضی توسط برگها  و شود می داده نشان مستطیل با  داخلی های

 تنها گیری تصمیم درخت های الگوریتم از شود. برخی می داده نشان

 می تولید دارد( را فرزند گره دو دقیقا داخلی گره )هر دودویی درخت

 درختهای می توانند الگوریتم ها از دیگر برخی که حالی کنند، در

 . [16]کنند  تولید دودویی غیر

که یکی   ،C4.5ها به یک الگوریتم  در روش درخت تصمیم، نمونه

شوند، سپس درخت هرس  گیری است اعمال میاز درختهای تصمیم

هایی که در آن را گرفته و کلیه ویژگی C4.5شده حاصل از الگوریتم 

 گردانیم.  وجود دارد را بعنوان جواب مساله باز می

استفاده   ،C4.5  الگوریتم اطالعات  پایه  بر  مکاشفه  تابع  یک    از 

ع برای مسائل دو کالسه به صورت زیر  کند، یک فرم ساده این تواب می

 است: 

I(p, n) =  
−p

p + n
log2

p

p + n
−

n

p + n
log2

n

p + n
 

 

آن   در  نمونه   pکه  و  تعداد  اول  کالس  نمونه  nهای  های  تعداد 

بعنوان ریشه درخت در    F1کالس دوم است. فرض کنید که صفت  

و    T1نظر گرفته شده است و مجموعه آموزشی را به دو زیرمجموعه  

T0    تقسیم کرده است. آنتروپی ویژگیF1   :برابر است با 

E(F1) =  
p0 + n0

p + n
I(p0, n0) +

p1 + n1

p + n
I(p1, n1) 

 
 . الگوریتم درخت تصمیم به صورت زیر است

 

 الگوریتم درخت تصمیم: (1-)الگوریتم
 
DTM(D) 
 (1) T= Ø 
 (2) Apply C4.5 to the training set, D 
 (3) Append all features appearing in the                     
pruned decision tree to T 
 (4) Return T 

 

می   مطرح  تصمیم  مورد ساخت یک درخت  در  سوال  دو 

 شود. اول اینکه کدام ویژگی برای ریشه در نظر گرفته شود؟  

پایین   به  باال  از  را  ها  گره  ترتیب  چگونه  مدل  اینکه  دوم 

ما  است که  واضح  این سواالت  به  پاسخگویی  برای  تعیین می کند؟ 

داده ها داریم.  برای تعیین کیفیت همگنی برای مجموعه نیاز به راهی 

زیرمجموعه   اگر  آنتروپی مطرح می شود.  نام  به  مفهومی  اینجا  و در 

درصد همگن باشد یعنی همه بله و یا خیر باشد آنتروپی  100داده ها  

درصد   50متغییر مورد بررسی صفر است و برای یک زیر مجموعه که 

   خواهد بود.  1درصد آن خیر باشد آنتروپی هدف    50آن بله و  

)که نسبت آنتروپی پس   4ار رپیدماینر از نسبت سودنرم افز 

بهره   معیار  از  یا  و  باشد(  می  تقسیم  از  قبل  آنتروپی  به  تقسیم  از 

)که تفاوت بین آنتروپی ها قبل و بعد از تقسیم( و شاخص    5اطالعات 

برای تعیین کیفیت همگنی استفاده می کند. این مقادیر برای   6جینی

 شود. تمام ویژگی ها محاسبه می  

آن ویژگی که این دو نسبت را حداکثر می کند به عنوان  

گره ریشه و یا گره باالیی درخت انتخاب می شود. مقدار این ویژگی  

که در این افزایش رخ می دهد به عنوان نقطه تقسیم در نظر گرفته  

خواهد شد. این تقسیم شدن در طول این ویژگی می تواند ادامه پیدا  

زیر مجموعه کوچکتر و کوچکتر با خلوص  ،  سیمکرده و نتیجه این تق

 . باالتر خواهد بود

 
4 - Gain Ratio 
5 - Information Gain  
6- Gini Index 
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از هر دو    ییاز به داده هاین  یاضیک مدل ریساختن    یبرا 

  ی هادادهم. یبر رفتار کاربر و تراکنش ها دار یمبتن یها دسته تراکنش

ه اپایگـ  در  بانک  نترنتیا  ةدشـت  ثبـ  یاـ هکنشاتر  ازهش  پژوصلی  ا

  و   کشف  بچوچار حی  طرا   برای  ازآن  و  همدآست  بهد  بانک  داده

  جویی بهره   کاربران  و  ها  تراکنش  پنهانی  الگوها  و  رفتارهایی  شناسا

  شده   استخراج ماهه کی زمانی بازه در هاتراکنش این.  ]17[است   شده

  دن ونبـ  دیبرراکـ  واتی  ـ طالعا  یدها فیلـ  تعداد  به  توجه  با.  است

پژ ا  برای  هاآن  از  برخی   افزار نرم  کمک  به  تحلیل  از  پس  شهوین 

SQL  این  درمؤثر    پارامترهای  گذار،تأثیر  فیلدهای  شناسایی  و  

  کنارطالعاتی  ا  پایگاه  از  ناکارا  فیلدهای   و   شد  استخراج  پژوهش

شدگذا به  .  شته  مربوط  تحقیق  این  در  استفاده  مورد  های  داده 

تعداد   باشد.  می  بانک  اینترنت  حسابهای  صاحبان  رکوردها  اطالعات 

باال    10000 برای  و  ها  داده  پردازش  از  پس  باشد.  می  رکورد  هزار 

ویژگی    رسید.  5000بردن سرعت نرم افزار رپیدماینر تعداد رکودها به  

 به صورت زیر می باشد.   داده هاهای این  

سطح می باشد و    6ه دارای  تحصیالت: این فیلد در نمونه مورد مطالع

 است.  7به صورت عدد صحیح

سیکل  1محصل   دیپلم3دیپلم  ،  2،  فوق  لیسانس  4،   فوق  5،    ،

 6لیسانس و باالتر

سن: این فیلد بیانگر سن صاحبان حسابهای بانک می باشد که بین 

 سال است.   72و    18

تعداد تراکنش ها در یک ماه: این فیلد برای هر رکورد مجموع تعداد  

می   نمایش  را  ماه  زمان یک  مدت  در  را  فرد  دهدکه  خریدهای یک 

 است. عدد صحیح  مقدار آن  

استاندارد طبق  که   : تراکنش  در     ISO8583انواع    ( 1-)جدولکه 

 نمایش داده می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 - integer 

 تراکنش ها  :(1-)جدول

 TransactionTypeTitle TransactionTypeCode نوع تراکنش 

 BALANCE 1 مانده 

 card2cardTRANSFER 3 کارت به کارت 

پرداخت  

 قبوض 
PAY BILL 5 

 CARD STATEMENT 8 صورتحساب 

 changepin2 31 تغییر رمز دوم 

 purchase 33 تسهیالت 

تقسیم بندی مقادیر عددی به گروه های متفاوت گسسته سازی  

تمام      .[18]شودنامیده می   زمانی که  زیادی  اپراتورهای  آنجا که  از 

مواردی    8اسمیویژگی   چنین  در  دهند،  می  بهتری  نتایج  باشند 

یا   اسمی  نوع  به  عددی  خصوصیات  که  است    Nominalضروری 

گسسته شود. عمل نرمال سازی یک تکنیک پیش پردازش است که  

برای ترسیم کوچکتر مقادیر و مناسب کردن آنها در یک رنج خاص  

زمانی که با خصوصیات واحدها و مقیاس های   .]19[استفاده می شود

است.    مختلف سرکار مهم  خیلی  ها  داده  نرمال سازی  باشیم  داشته 

شوند.   می  محسوب  پردازش  پیش  های  تکنیک  از  تکنیک  دو  این 

نرمال   را  ها  داده  ابتدا  بایستی  تصمیم  درخت  ساخت  برای  بنابراین 

 سازی نمود و سپس آن را گسسته سازی کنیم.

 شبیه سازی ج  نتای   –  4

و          تحصیالت  متغییرهای  تاثیر  تحت  شدت  به  تحقیق  مدل 

این   از  استفاده  با  خوبی  نتایج  توان  می  که  است  سن  و  تراکنش 

  معیار تقسیم شاخه ها بر اساس   متغییرها گرفت. در مدل ایجاد شده

برای قوانین ایجاد شده    9شاخص جینی تعریف شد و معیار اطمینان

در نظر گرفته می شود. نمودار ابتدایی تعداد تراکنش های جامعه    0.5

این    2آماری در شکل های   نشان دهنده  داده می شود. که  نمایش 

می باشد که در جامعه آماری کدام تراکنش ها محبوب تر و بیشترین 

 می باشند. 

 
8 - Nominal 
9 - Confidence 
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 تراکنش های محبوب : (2-)شکل

بندی   گرفته  دسته  صورت  تحصیالت  اساس  بر  مشتریان 

  -است . همانطور که مشاهده می کنید تحصیالت به سطوح : محصل

باالتر در نظر    -لیسانس  -فوق دیپلم  -دیپلم  -سیکل و  لیسانس  فوق 

 گرفته شده است. 

 
 دسته بندی مشتریان بر اساس تحصیالت: (3-)شکل

در   که  است.  شده  تفکیک  گروه  پنج  به  سن  اساس  بر  مشتریان 

 نمایش داده می شود.   (2-)جدول

 دسته بندی بر اساس سن: (2-)جدول

 بازه زمانی 
∞- 1326 

1326-1342 

1342-1358 

1358-1374 

∞-  1374   

رپید افزار  صورت  نرم  به  تصمیم  درخت  روش  در  ماینر 

سن را دسته بندی می کند. که    C4.5هوشمندانه از طریق الگوریتم  

 نمایش داده شده است.   4شکل  در  

 

 بندی بر اساس سندسته  :(4-)شکل

است  5-)شکلدر   تجمیع  نمودار  که  آن (  در  که 

صورت  به  تراکنش  نوع  و  تراکنش  تعداد  و  تحصیالت  پارامترهای 

داده می شود.   نمایش  تفکیک رنگ  به  منزله  ستونی  به  که رنگ ها 

 نوع تراکنش می باشند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار تجمیع : (5-)شکل

از ایجاد مدل، ارزیابی آن انجام می شود. در ارزیابی   پس 

استفاده شده است.  سنجی  10اعتبارمدل درخت تصمیم ساخته شده از  

این اپراتور داده را به صورت تصادفی به دو دسته مجموعه آزمایشی  

(test  و  )( آموزشی  می  trainingمجموعه  تقسیم  سپس (  و  کند 

 
10 - Splite Validation 

0 200 400 600 800

BALANCE

PURCHASE

TRANSFER

CARD STATEMENT

BILL

CHARGEPIN2

سیکل

محصل

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس و
باالتر

0
25
50
75

100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775

range1[-∞ - 1326] range2[1326 -
1342]

renge3[1342 -
1358]

range4[1358 -
1374]

range[1374 - ∞]
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پژوهش   این  در  کند.  می  ارزیابی  را  ها    70مدل  داده  از  درصد 

و   آموزشی  های  داده  های    30مجموعه  داده  مجموعه  نیز  درصد 

 آزمایشی انتخاب شده اند.  

تصمیم   درخت  شده  ارایه  مدل  کارایی  سنجش  با   C4.5برای 

رگرسیون   عصبی،  شبکه  چون  دیگر  بندی  طبقه  های  الگوریتم 

جدول   طبق  نتایج  که  گرفت  قرار  مقایسه  مورد  قابل    3لجستیک 

باشد.   می  تصمیم  مشاهده  درخت  شود  می  مشاهده  که  همانطور 

اختالف  C4.5 گیری   میزاندقت  با  به    0.62  به  الگوریتم  نسبت 

و   عصبی  الگوریتم    9.36دقت  اختالف  با  شبکه  به  نسبت  درصد 

لجستیک است  رگرسیون  یافته  تعداد .  بهبود  اینکه  به  توجه  با    اما 

اندازة   و  برگها  تعداد  از  بیشتر  خیلی  درخت  ایـن  انـدازة  و  برگها 

   .درختان دیگر است، بنابراین بهترین الگوریتم انتخـاب شده است

 سن دسته بندی بر اساس(: 3-جدول)

 C4.5 Neural Net Logistic  الگوریتم 
Regression 

 %61.38 %70.12 %70.74  صحت
 

را   یادگیرنده  اپراتور  یک  کارایی  اپراتور  این  همچنین 

برای تخمین چگونگی صحت مدلی که در  تخمین می زند و عمدتا 

. مدل   اجرا خواهد شد استفاده می شود  با داده آموزشی  عمل  ابتدا 

برده می شود.   یاد بکار  داده تست  بر روی  و سپس  گرفته می شود 

مجموعه    اعتبارسنجی به  مدل  یک  مناسب  بینی  پیش  برای  راهی 

دسترس  در  واضحی  تست  مجموعه  یک  زمانیکه  است  فرضی  تست 

 بدست می آید.  %70.74  11دقت  پس از اجرای مدل مقدار    .نباشد

واقع مشاهداتی است که بدرستی دسته میزان صحت در  

انجام   بر روی مجموعه آموزشی  این دسته بندی  باشد و  بندی شده 

  های اصلی دقت، لکرد مدل از شاخص عممنظور ارزیابی    به  می شود.

شامل تعداد   TPفراخوانی، از روابط زیر استفاده شده است. که در آن 

ه غلط مثبت تعداد جمالتی که ب  FPجمالتی است که به درستی و  

تعداد جمالت منفی که به غلط   FNبینی شده و به همین شکل  پیش 

 منفی برچسب خورده است. 

Precision =  
TP

TP + FP
 

Recall =  
TP

TP + FN
 

 
11 - Accuracy 

Accuracy =  
TP + TN

TP + TN + FP + FN
 

 

PerformanceVector:      
Accuracy: 
70.74 % 

     

True: CARD 
STATMENT 

BALANC
E 

TRANSF
ER 

BILL CHANGEPI
N2 

CARD 
STATEMENT: 

14 2 3 1 1 

BALANCE: 18 81 23 0 0 
TRANSFER: 3 4 31 0 0 
BILL: 0 0 7 0  
CHANGEPIN2: 0 0 0 0 0 

 

 ارزیابی مدل  :(6-)شکل

قدرت تشخیص و صحت الگوریتم برای هر تراکنش اندازه  

مانده   تراکنش  را در  باالترین تشخیص درست  است. که  گیری شده 

   موجودی انجام داده است.

 قدرت تشخیص و صحت داده های تراکنش  : (4-)جدول

Class 
Precisi

on 

True 
CHANGEP

IN2 

True 
BILL 

True 
TRANSF

ER 

True 
BALAN

CE 

True 
CARD 

STATEM
EN 

 

66.57
% 

1 1 3 2 14 Pred.CARD 
STATEMENT 

65.39
% 

0 0 23 81 18 Pred.BALAN
CE 

81.58
% 

0 0 31 4 3 Pred.TRANSF
ER 

100.0
0% 

0 7 0 0 0 Pred.BILL 

0.00% 0 0 0 0 0 Pred.CHANG
EPIN2 

 0.00% 87.5
0% 

54.39% 93.10
% 

40.00% Class recall 

انتخاب   و  داده ها  بندی  داده ها و طبقه  پاکسازی  از  بعد 

ویژگی تمامی مراحل چندین بار با داده های متفاوت ارزیابی و تست  

 شده است تا به بهینه ترین مدل دست یابیم.  
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 دل بهینه ترین م :(7-شکل)

TransactionType Confide
nce 

(STATM
AENT) 

Confid
ence 

(BALA
NCE) 

Confidenc
e 

(TRANSFE
R) 

Confide
nce 

(BILL) 

Confidence 
(CHANGEPI

N2) 

BALANCE 0 1 0 0 0 

CARD 
STATMENT 

0.500 0 0 0.500 0 

BILL 0.500 0 0 0.500 0 

TRANSFER 0 0 1 0 0 

BALANCE 0.277 .538 0.185 0 0 

 

 داده های تستی  :(8-)شکل 

 های آتی گیری و پژوهشنتیجه  –5    

خصوص            در  متنوعی  و  حجیم  اطالعات  ها،  بانک  که  آنجا  از 

مشتریان و دارندگان حسابهای جاری در بانک های اطالعاتی ذخیره  

می کنند و کشف دانش مورد نیاز مدیران از این حجم زیاد اطالعات  

یک های داده  نیاز به ابزارها و تکنیک های جدیدتری دارد لذا از تکن

الگوریتم های درخت تصمیم .  کاوی جهت این منظور میتوان سود برد

یکی از روش های مناسب در علم داده کاوی می باشد. که عالوه بر  

ساده   روشهای  محاسبات،  پیچیدگی  کاهش  و  ها  داده  بندی  دسته 

تری برای ساخت و فهم آسان و راحت آن ارائه می کند. و دقت آن  

 با سایر روش های دسته بندی مطلوب می باشد. نیز در مقایسه  

در مقاالت و پژوهش های پیشین انجام شده، در رابطه با  

افزایش اعتماد مشتریان بانک از پرسش نامه استفاده کردند. و عامل  

های سهولت و سودمندی و امنیت و کاربر پسندی را از عوامل اعتماد  

کردند.   بیان  اینترنتی  بانکداری  به  روش،  مشتریان  این  بر  عالوه 

پژوهش هایی بودند که با استفاده از درخت تصمیم و بر اساس سن و  

تحصیالت مشتریان را دسته بندی کرده و تمهیداتی باتوجه به طبقه  

بندی مشتریان ارائه داده بودند. در پژوهش حاضر عالوه بر فیلدهای  

زمانی  سن و تحصیالت، انواع تراکنش و تعداد تراکنش ها در یک بازه 

برای تعیین کیفیت همگنی داده های درخت   در نظر گرفته شده و 

تصمیم از معیار شاخص جینی و نسبت سود و بهره اطالعات استفاده  

است. گیری    شده  تصمیم  اختالف  C4.5 درخت  میزان  با  به  دقت 

با    0.62 و  عصبی  الگوریتم شبکه  به  میزان   دقتاختالف  نسبت    به 

.  بهبود یافته است درصد نسبت به الگوریتم رگرسیون لجستیک    9.36

دانش   اعتمادترین  مورد  این درخت  از  استخراج شده  دانش  بنابراین 

مبنای   تواند  می  و  رفته  شمار  به  بررسی  مورد  های  داده  از  حاصل 

 استخراج قوانین داده کاوی باشد. 

بانکدار    صنعت  مهمی  در  موضوعات  از  مشتری  حفظ  ی 

کار  است.   به  و  ها  ویژگی  از  زیرمجموعه  بهترین  انتخاب  بنابراین 

دارندگان حسابهای جاری   بندی  برای طبقه  گرفتن درختان تصمیم 

بانک می تواند منجر به ارائه الگوهای مناسبی جهت پیش بینی های  

 . مورد نظر شود

با رفتارشناسی مشتری با توجه به نوع تراکنش می توان در اینترنت  

بانک سرویس های جدیدی را ارائه داد که باعث افزایش بهره وری از  

 اینترنت بانک می شود.  

با طبقه بندی مشتریان بر اساس تحصیالت / سن و نوع تراکنشی و  

   تعداد تراکنش ها که انجام می دهند میتوان دریافت کرد که:

رده سنی نوجوان به دلیل دانش کم و دسترسی محدودتر استفاده    -

 کمتری از اینترنت بانک دارند. 

در    - کافی  مهارت  نداشتن  به  توجه  با  میانسال  و  باال  سنی  رده  در 

های   روش  از  استفاده  به  راغب  اینترنتی  های  سرویس  از  استفاده 

ت وب  سنتی می باشند. به همین دلیل سهولت و آسان بودن صفحا

برای میانساالن امکان استفاده از اینترنت بانک را برای آنان فراهم می  

کند. با توجه به اینکه حفظ مشتری برای بانک بسیار مهمتر از جذب  

باشد   پژوهش،  و  مشتری می  با موضوع  مرتبط  بررسی پژوهش های 

 عوامل زیر برای افزایش اعتماد مشتریان مدنظر قرار گرفته است. 

 طراحی مشتریان تنوع به توجه با سیستمها: از ادهاستف سهولت

ای به سیستمها  استفاده  گونه   همه  برای شده ارائه خدمات  از  که 

 . باشد ساده مشتریان
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 که گونه ای به سیستمها طراحی سیستمها: از استفاده سودمندی 

 باال اثربخشی و بهره وری با همراه  را خدمات بانکی از  استفاده امکان

 .کند فراهم مشتریان برای

های  توان  سیستمها:  ثبات در   شده گرفته کار به فنی سیستم 

 قطعی و  خطا بدون صورت مستمر، به خدمات ارائه سرویس های وب

 . مشتریان به

گرفته شده در سرویس   کار به سیستم های  توان سیستمها: امنیت

 اطالعات مانند  سازمان، مهم برای  اطالعات امنیت حفظ های وب در

 . آن مانند و  کاالها قیمتها، فروش، به مربوط

 در  شده گرفته کار به  سیستم های مناسب سیستمها: سرعت سرعت

 شبکه  ترافیک زمان های در به مشتریان خدمات ارائه ی

ای به سیستمها طراحی سیستمها: از استفاده جذابیت  که گونه 

 جالب و جذاب مشتریان برای  بانکداری اینترنتی خدمات از استفاده

 . باشد
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