تجزیه و تحلیل اعتمادکاربران دربانکداری الکترونیکی با استفاده از روش داده کاوی
ترجمه آتنا سلطانی  ،دانشجوی رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید  ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

چکیده:
مشکالت بالقوۀ کالهبرداری ها ،بحران های بین المللی اقتصادی و بحران اعتماد در بازار بر
موسسات مالی تاثیر گذاشته است که سعی در حفظ اعتماد مشتریان به روشهای مختلفی داشته
اند .برای حفظ سطح اعتماد ،آنها مجبور به بوجود آوردن تطابقات قابل توجهی در ساختارهای
اقتصادی بوده اند تا بتوانند دوباره سرمایه گذاریها را بدست آورند و وفاداری مشتریان را حفظ
نمایند .برای بدست آوردن این اهداف ،اجرای بانکداری الکترونیکی برای مشتریان بعنوان یک
استراتژی موفق در نظر گرفته شده است .استفاده از بانکداری الکترونیکی در اسپانیا در دهه
های اخیر بسته به مزایای بسیار آن که باعث ادغام حقیقی شبکه ها در موسسات مالی شده است،
رشد یافته است .این مقاله ،روشها و تکنیک های مختلفی را بررسی می کند تامشخص کند کدام
متغیرها می توانند مهمترین متغیر در موسسات مالی باشند تا بتوانند سطوح احتمالی اعتماد را
در میان کاربران بانکداری الکترونیکی از جمله متغیرهای استراتژیک اجتماعی -جمعیتی،
اق تصادی ،مالی و رفتاری را که در پایگاه داده ای خود دارند ،پیش بینی نمایند .برای انجام چنین
کاری ،جدیدترین توسعۀ صورت گرفته در یادگیری ماشینی و محاسبات نرم افزاری ،از جمله
انتخاب یک اپراتور برای الگوریتم ژنتیکی چند هدفه ،مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج
بدست آمده بوسیلۀ این الگوریتمها توسط یک کمیته از متخصصان مورد بررسی و ارزیابی قرار
گرفت که کیفیت آنها را درجه بندی کردند .روش شناسی جدید پیشنهادی ،بهترین نتایج را
برحسب بهینه سازی و همچنین باالترین تاکید ارائه شده توسط متخصصان را بدست آورد.
کلمات کلیدی:بخش مالی ،بانکداری الکترونیکی ،اعتماد ،انتخاب متغیرها ،بهینه سازی چند
هدفه ،MOGA ،NSGA-II ،MOEA ،الگوریتم ژنتیکی
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 -١مقدمه :بحران اقتصادی و اعتماد در بخش مالی
رفتار سیستم های مالی در برابر بحران اقتصادی در میان کشورهای اتحادیه اروپا متفاوت بوده
است .در حالی که اکثر موسسات بین المللی توجه خود را بر اعتبار و انتقال ریسک و نا دیده
گرفتن خدمات مشتریان معطوف کرده اند ،بخش بانکداری به داشتن شبکه هایی جامعی از
ادارات ادامه داده است که محصوالت مالی را توزیع می کنند و روابط مشتری مداری
نزدیکتری را پرورش می دهد .این مح یط بسیار رقابتی ،بانکها را مجبور به کنترل هزینه ها
کرده است که سیستم های مالی را یکی از مناسبترین سیستم ها در جهان کرده است
( .)8002 ،spsacctoremoveAPAAlvarezعلیرغم این مزایا ،سیستم های مالی اسپانیا در
وضعیت پر مخاطره ای قرار داشت ،بخصوص بسته به وضعیت مستغالت در این کشور .در
بخش دوم دهۀ  ٠٩و در اوایل دهۀ اخیر ،تامین مضاعفی از مستغالت و بنابراین تقاضای بسیار
مالی وجود داشت .این وضعیت موسسات مالی را مجبور به ورود به بازار عمده فروشی کرد،
چرا که بازارهای داخلی منابع تحت پوشش قرار دادن سرمایه گذاریهای زیاد را نداشتند .بسته به
این مورد و بحران فشارآور بین المللی ،دولت و بانک مرکزی می بایست اقتصادهای مختلف در
میان خود (اسپانیایی ها) بکار برند (.)8022 ،Liebana-Cabanillas et al.
بخش مالی اسپانیا تقریبا ً شروع به تغییراتی در نتیجۀ این موقعیت کرده است که باید از صندوق
بازسازی بانکها)FROB( 2و قوانین جدیدی که در سال  ٣٩٠٢با ظهور باسیل سوم 8و اخیرتر
با فرمان رویال برای بازسازی بانکهای پس انداز اسپانیا همراه بود .مطابق با گزارشات اخیر
در مورد «رفتارهای مالی افراد در سال  ٣٩٩٠در اسپانیا» که توسط اینمارک ()٣٩٩٠
توسعه یافت %٥٥/٠ ،از نمونه ها اعتماد خود را نسبت به بخش مالی اسپانیا اعالم کرده اند که
در مقایسه با ٩/٠درصدی که بیان شده است بهبود یافته است و  ٠٩/٠درصدی که می گویند
هیچ تغییری صورت نگرفته است ،خرابتر شده است.در این شرایط پیچیده ،سیستم مالی اسپانیا،

-٠صندوق بازسازی بانکها در  ٣٢ژوئن سال  ٣٩٩٠توسط حکم وزارتی که قوت قانونی
دارد بوجود آمد که برای بازسازی بانکها و تقویت منابع موسسات اعتباری بکار می
رود .هدف این صندوق ادارۀ فرایند بازسازی بانکها و کمک به تقویت منابع می
باشد .بودجۀ اولیه در نظر گرفته برای این کار  ٠٩٩٩میلیون یورو می باشد.
-٣باسیل سوم نیازمند موسسات مالی برای افزایش ذخایر تا  %٧از دارایی سهامی
آنهاست تا بتواند موقعیتهای بحرانی را مدیریت نماید.
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می بایست بهبودهای تکنولوژیکی را برای کاهش هزینه ها و سرمایه گذاری بهینه ایجاد نماید.
از تمام ابزار در دسترس برای رسیدن به این اهداف ،بانکداری الکترونیکی از گسترده ترین
روشهای مورد استفاده هستند.
از نظر سنتی ،محصوالت و خدمات مالی در سرتاسر شعبه های بانکی بسته به نزدیکی به
مشت ریان ،تعداد زیادی از خدماتی که آنها اجرا می کنند توزیع شده اند و مقادیر افزوده شده ای
که مشتریان در شعبه ها دریافت می کنند و نقش مهم شعبه های بانکی که در تصمیم گیری های
مشتریان ایفا می کنند.

شکل -٠درصد استفاده از شبکه های اصلی عملیات بانکی .منبع :گزارشات بانکداری جزئی
بهرحال ،علیرغم این موضوع ،این شبکۀ مرسوم ،همانگونه که در داده های گزارشات
بانکداری جزئی جهان ( )٣٩٠٩در درصد استفاده از شبکه های اصلی تاثیرگذار بوده است ،در
شرف جایگزین شدن با یک شبکۀ سریع االنتقال تر و دینامیک تر می باشد (شکل  ٠را ببینید).
از دهۀ  ٠٩تا کنون ،بانکداری الکترونیکی به شبکۀ توزیعی با باالترین پتانسیل موسسات مالی
تبدیل شده است (کراجولوتو و همکاران .)٣٩٩٣ ،اخیراً ،اکثریت شرکتها به مشتریانشان
دسترسی به اکثر خدمات را از طریق این شبکه فراهم می آورند .بنابراین ،بانکداری
الکترونیکی یکی از خدمات اصلی شده است که از طریق آن می توان رضایت و وفاداری
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مشتریان را بدست آورد و رابطۀ نزدیکتری را با مشتریان بوجود آورد و بموجب آن باعث
برآورده شدن انتظارات مشتریان شد (آزکورا و همکاران٣٩٩٠ ،؛ بروکال٣٩٩٠ ،؛ کلیمنت و
مومپارلس٣٩٩٢ ،؛ سو.)٣٩٩٠ ،
بنابراین  ،شبکه های جایگزین اولیه در شعبه های بانکداری سنتی ،بانکداری الکترونیکی است،
چرا که مزایای بسیاری را برای مشتریان دارد ،از جمله آسانی ،دسترسی جهانی ،در دسترس
بودن ،صرفه جویی در هزینه و زمان ،شفافیت اطالعات ،انتخاب و رقابت ،بهینه سازی و
نوآوری های مالی (دلگادو و نیئتو٣٩٩٣ ،؛ مونوز -لیوا .)٣٩٩٢ ،بهرحال ،این خدمات
همچنین زیانهایی را نیز در بر دارد ،از جمله اصلی ترین این زیانها در رابطه با امنیت و اعتماد
است .اما ،اعتماد بهمراه رضایت بعنوان یکی از اصلی ترین عوامل یک رابطۀ طوالنی مدت،
یک استراتژی اساسی تجاری در شرایط اقتصادی کنونی می باشد (گارسیا و همکاران،
)٣٩٩٢b؛ لم و همکاران.)٣٩٩٠ ،
در این زمینه ،این مقاله ،روشها و تکنیکهای مختلفی را بررسی می کند تا مشخص سازد کدام
متغیرها می توانند مهمترین متغیر برای موسسات مالی باشد تا بتوانند سطوح احتمالی اعتماد را
در میان کاربران بانکداری الکترونیکی از جمله متغیرهای استراتژیک جمعیتی -اجتماعی،
اقتصادی ،مالی و رفتاری را که موسسات در پایگاه داده ای خود دارند ،مشخص سازند.
این مقاله اینگونه شکل گرفته است .بخش  ،٣بانکداری الکترونیکی را در اتحادیه اروپا و
همچنین مفهوم اعتماد مشتریان را توصیف می کند .بخش  ،٢روش شناسی تحقیق ،توصیف
داده ها و مدلها و الگوریتم های مورد استفاده برای تحلیل داده ها را توصیف می کند .سپس
بخش  ، ٠نتایج تحلیل داده ها و اعتبار آن را توسط یکسری از متخصصان ارائه می دهد و
باالخره ،بخش  ،٥نتیجه گیری را از چشم انداز مدیریت تجاری و کارهای آتی انجام می دهد.
-٢تاثیر بحران اعتماد در بانکداری الکترونیکی و مشکالت کالهبرداری ها:
-١-٢بخش بانکداری الکترونیکی:
یک مطالعۀ اخیر توسط بنیاد نارنجی ( ،)foundation orange, 2011اهمیت نوآوریهای
صورت گرفته تکنولوژیکی را در بخش مالی و اینکه چطور بانکداری الکترونیکی به اینکه
یکی از ابزارهای آنالین مورد استفاده اخیر توسط اسپانیایی ها ادامه می دهد را نشان می دهد.
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مطابق با بنیاد نارنجی ،درصد افراد اسپانیایی که از بانکداری آنالین استفاده می کنند در مقایسه
با درصد افرادی که از اینترنت استفاده می کنند بیشتر از میانگین تعداد اروپایی ها رشد
سریعتری داشته اند همانطور که از شکل  ٣مشخص است.
علیرغم این افزایش ،شکل  ٣نشان می دهد که نفوذ اینترنت در کل هنوز هم پایینتر از میانگین
استفادۀ اتحادیه اروپا ( ) EUاست و نشان می دهد که هنوز هم رشد بالقوۀ قابل توجهی در بخش
بانکداری اینترنتی اسپانیا برای رسیدن به سطح اروپایی ها وجود دارد .تجزیه و تحلیلی از
ارزیابی های بانکداری الکترونیکی در مقایسه با استفاده های دیگر از اینترنت نشان می دهد که
کمتر از خدمات اینترنتی مانند ایمیل با میزان %٢٥؛ تحقیقات اینترنتی ( %٢٥و  %٢٠در
اسپانیا و در اتحادیه اروپا در سال  )٣٩٩٠و دانلود و خواندن روزنامه ها ( %٢٣و )%٥٩
استفاده می شود .از طرف دیگر ،درصد استفاده کنندگانی که نرم افزار دانلود می کنند (به ترتیب
 %٢٢و  ،) %٢٠انجام جستجوهای شغلی ،انجام تماس های اینترنتی و کنفرانسهای ویدئوی (به
ترتیب  %٣٠/٥و  )%٣٣در اسپانیا نسبت به اتحادیه اروپا بیشتر است.
عالوه بر این داده ها ،مطالعات منتشر شدۀ اخیر در اکتبر سال  ٣٩٠٩توسط شرکت
 ComScoreنشان داد که اسپانیا بعد از کانادا ،هلند ،فرانسه ،سوئد ،بریتانیای کبیر ،نیوزیلند و
بلژیک و با شکست ایاالت متحده و استرالیا ،هشتمین کشور در دنیا در مورد نفوذ در بانکداری
الکترونیکی می باشد (شکل .)٢
این گزارش از داده های قبلی متفاوت است ( )Fundation Orange, 2011که میزان نفوذ در
اسپانیا را در  %٠٣و در اتحادیه اروپا  %٥٣در نظر می گیرد.
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شکل -٣درصد افرادی که از بانکداری آنالین در اسپانیا و در اروپا استفاده می کنند ( Orange
)Foundation, 2011

شکل -٢ده کشور برتر در نفوذ بانکداری اینترنتی .منبعcomScore :
-٢2-٢اعتماد بدست آمده در بانکداری الکترونیکی:
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رفتار کاربران بانکداری الکترونیکی ( )Fundaton Orange, 2011با احتیاط توصیف شده
است .تا کنون ،کاربران بصورت دوره ای جابجایی صورتحسابهای خود را بصورت آنالین
بررسی کرده اند ،بررسی های امنیتی را برای مبادالت و اقدامات الکترونیکی انجام داده اند و
از دسترسی به کامپیوترهای عمومی برای انجام چنین کارهایی دوری جسته اند و اطالعات
شخصی خود را توسط ایمیل یا تلفن ارائه نکرده اند و قبل از بستن مرورگرها از وب سایتهای
بانکی خارج شده اند .بهرحال ،برخی از گروه های مشتریان هنوز هم نسبت به چنین خدماتی
محتاط هستند .با در نظر گرفتن تجارت الکترونیکی در کل ،مشتریان نگرانی های بیشتری را
در مورد استفاده از خدمات بانکی در زمانی که مقدار پول کالهبرداری شده تا حدی بیشتر از
انواع دیگر خدمات یا سازمانهاست نشان می دهند (میلنه و بوزا.)2١١١ ،
همه ساله مشتریان مقدار قابل توجهی از پولهای خود را از طریق کالهبرداریهای اینترنتی از
دست

می

دهند.

مطابق

با

سازمان

نظارت

بر

کالهبرداریهای

اینترنتی

( )http://www/fraud.orgکه توسط اتحادیه ملی مشتریان اداره می شود ،مشتریان تقریبا ً
 ٠٢/٢٣میلیون دالر را از طریق اینترنت در سال  ٣٩٠٩و بیتشر از  ٥/٧٠میلیون دالر را
در سال  ٣٩٩٠از دست داده اند .بطور متوسط ،خسارات در هر شخص از  ٣٠٢دالر در سال
 ٠٠٠٠تا  ٣/٠٢٥/٠٥دالر در سال  ٣٩٩٧متفاوت است .البراتورهای ریوست ،شمیر و
آدلمان ( ٣٢٠٩٩٩ )RSA, 2010حملۀ انتشاری را در ژانویه سال  ٣٩٠٩شناسایی کردند که
هدفشان موسسات مالی با هر سایزی بود.
بنابراین ،اعتماد یکی از تاثیرگذارترین متغیرها در خرید اینترنتی است (پاولو.)800٢ ،
مطالعات بیساری نشان داده اند که نبود اعتماد در روابط اینترنتی بر تجارتهای الکترونیکی
(اختر و همکاران800٢ ،؛ بلمن2١١١ ،؛ گفن8000 ،؛ هو و همکاران8008 ،؛ لی و وو،
8022؛ مک نایت و همکاران8008 ،؛ مک نایت و همکاران800٢ ،؛ شانکار و همکاران،
8008؛ زورتزاتوس و بولیان800٢ ،؛ ویکفیلد و وایتن )800٢ ،و محیط های مجازی (وی و
همکاران )8002 ،صدمه وارد می کنند .بهرحال ،تعداد انتقاالت و مقدار واحد پول انتقال داده
شده از طریق بانکداری اینترنتی در سالهای اخیر اعتمادی را نشان می دهد که مشتریان در این
شبکه دارند و متعاقبا ً اعتماد آنها به موسسات مالی.
اعتماد یک موضوع مورد مطالعه بطور گسترده در ادبیات علمی با ابعاد چندگانه همانند ابعاد
شناختی و رفتاری است( .دویر و همکاران )2١2١ ،بعد شناختی را «بعنوان اعتقادی تعریف
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می کند که واژه یا قول یک طرف قابل اعتماد است و اینکه این اعتماد تعهدات آنها را در یک
رابطۀ متقابل برآورده می سازد» ،در حالیکه بعد رفتاری را بعنوان «تمایل یکی از طرفهای
معامله در برابر اقدامات طرف دیگر بر مبنای این امید که طرف دیگر رفتار بخصوصی را در
مورد این اعتماد انجام می دهد ،صرفنظر از توانایی نظارت یا کنترل طرف دیگر» تعریف می
کند (مایر و همکاران.)2١١٢ ،
ما بیان می کنیم که این اعتماد ،مطابق با اصول گونزالس و همکاران ( )8022و بالنجر و
همکاران ( ،)800١درجه ای است که کاربران شبکه های الکترونیکی موسسات مالی انتظار
دارند که موسسات صادق ،خیراندیش ،با صالحیت باشند و اقدامات امنیتی را برای کاهش عدم
اطمینان و نبود حریم خصوصی کاربران ارائه نمایند.
ابعادی که معموالً به اعتماد نسبت داده می شود (دونی و کانون2١١١ ،؛ فالویان و گوئینالیو،
 :)800١یکپارچگی (تبعیت به اصول اخالقی پذیرفته شده) ،دستکاری (اعتقادی که طرف دیگر
به قول ها و تعهدات خود وفا می کند) ،خیرخواهی ( اعتقادی که طرف های دیگر در رسیدن به
مزایای متقابل عالقمند است و تصمیم و یا اقدامی را که منجر به خسارت به اطمینان می شود) و
صالحیت ( سطوح سطح آموزش یک طرف که باید وظایف خاصی را عهده دار شود) (دونی و
کانون٠٠٠٧ ،؛ فالویان و گوئینالیو)٣٩٩٧ ،؛ تمام مسائل مهم برای موسسات مالی بمنظور
حفظ اعتماد مشتریان و کاربران بانکداری الکترونیکی.
تحقیقات اخیر انجام شده در سال گذشته نشان می دهد که اعتماد چطور عاملی است که به حفظ
تمایل استفاده (گو و همکاران )٣٩٩٠ ،در انواع سنوریوها (هو و همکاران )٣٩٠٩ ،و
همچنین روابط تجاری کمک می کند .این عامل آخر واقعا ً در زمینۀ تجاری مهم است (بیگنه و
بلسا٣٩٩٢ ،؛ گارسیا و همکاران.)٣٩٩٢ ،
در محیط های مجازی ،اعتماد بوسیلۀ مسائل امنیتی و پنهانی تاثیر گذاشته است (ها٣٩٩٠ ،؛
الروچه و همکاران .)٣٩٩٥ ،بهرحال ،بنظر می رسد که مطابق با بررسی های صورت
گرفته بروی استفاده از تکنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی و تجهیزات در خانوارها
( InstitutoNacional de Estadistica, 2011در اسپانیا ٧٣/٠٪ ،از معامالت الکترونیکی
تجاری صورت گرفته منظم ای ن مسائل در حال مغلوب شدن هستند ،اگرچه کاربران هنوز از
استفادۀ بانکداری الکترونیکی برای دالیل ذکر شده در باال ترس دارند.
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بنابراین ،ما نتیجه می گیریم که اعتماد سه تاثیر مهم بروی مدیریت تجارت (سگارا)٣٩٩٧ ،
دارد )٠( :کاهش خطرات مشاهده شده در رابطه با رفتار انتهازی توسط فروشندگان )٣( ،یک
افزایش بیشتر در اعتماد بخود ،و ( )٢کاهش هزینه های معامالت در روابط تجاری.

-٣رویکرد روش شناسی:
-٣-١مطالعات عملی و جمع آوری اطالعات:
این مطالعه بین ماههای سپتامبر و اکتبر سال ٣٩٩٠انجام شده است .شرکت کنندگان در این
بررسی بصورت د اوطلبانه بوده اند و زمانی به کاربران ارائه شده اند که طرف منتخب و به
رسمیت شناخته شده در وب سایت بانک ملی پس انداز در جنوب اسپانیا ثبت نام کرده است.
حجم نمونۀ این مطالعه  ٠٩٢٠پرسشنامه بود که توسط فروشندگان منفردی تکمیل شدند اما
تعداد نهایی پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش به  ٠٠٢کاهش یافت.
پرسشنامه های تکمیل شده توسط کاربران با شخصیت حقوقی حذف شدند تا تنها تحلیل رفتاری
افراد یا افراد معمولی صورت گیرد (جدول  ٠و  ٣را ببینید).
مرور مطالعاتی نشان می دهد که سطح اعتماد مشتریان نسبت به وب سایت ها بسته به تعدادی
از فاکتورها از جمله شهرت درک شدۀ وب سایت (مونوز -لیوا و همکاران)٣٩٠٩ ،؛ ویژگی
های سایت (طراحی سایت ،در دسترس بودن اطالعات ،سهولت در زمان جستجو در سایت،
حریم خصوصی و امنیت بخصوص در مکانهایی که مشتریان می توانند معامالت مالی را انجام
دهند) (فالویان و همکاران ،)٣٩٩٠ ،و ویژگی های مشتریان (مونوز-لیوا )٣٩٩٢ ،بستگی
دارد .در پژوهش ما ،ما تعداد  ٢٠متغیر کلی که در سه دستۀ جمعیتی ،اجتماعی ،مالی-
اقتصادی و اعتقادی (اعتماد) طبقه بندی شدند مورد تحلیل قرار گرفتند.
بمنظور مشخص کردن ارتباط هر متغیر (جدول  ٢را ببینید) ،دو معیار انتخاب شدند :تست دلتا
و اطالعات متقابل .زیر مجموعه های زیر هر دوی آنها را تعریف می کند.
-٣-٢تعریف مسائل:
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این زیر مجموعه الگوریتم ها و پارادایم هایی را توصیف می کند که برای مشخص کردن
مرتبط ترین عامل در اعتماد مشتریان بکار رفته است .این مسئله در مرور ادبیات بعنوان
انتخاب متغیر شناخته شده است و بعنوان طبقه بندی از داده های در قبل از پردازش آنها و قبل
از طبقه بندی یا مدل های پیش بینی قرار می گیرد.
این مسئله می تواند بطور معمول اینگونه نشان داده شود :با فرض یک مجموعه از ورودی های

 /Nخروجی ها (

)

و

جفت می شود ،که

که توصیف

شده اند تا یک زیر مجموعه از متغیرها را بدست آورند که کاردینال آن و اعتبار خطاها ،حداقل
انتخاب ها از یک پاراتو هستند.
فرایند انتخاب متغیرها (گوئیلن و همکاران ،)٣٩٩٢ ،همانطور که امروزه شناخته شده است،
در کاهش تعدادی از متغیرهای مربوطه وجود دارند تا یک زیر مجموعۀ کوچکتر از متغیرها و
در اکثر مسائل حقیقی جهانی چند بعدی حائز اهمیت هستند .هر چه تعداد متغیرها در بردارهای
خروجی بیشتر باشند ،تعداد بیشتر برای نمونه سازی بخصوص برای فضای برداری مورد نیاز
است ،چرا که تعداد محاسبات را در زمان طراحی مدل افزایش می دهد( .حررا و همکاران،
.)٣٩٩٢
بنابراین ،مشخص است که این روند باید بکار گرفته شود ،اگرچه رویکردهای دیگری نیز در
این فیلترها (گوئیلن و همکاران )٣٩٩٢ ،و مدلهای لفافه ای (آلبرتو و همکاران )٣٩٩٠ ،تقسیم
بندی شده اند .روندهای اولیه انتخاب متغیرها را قبل از طراحی مدل رگرسیون مجزا کنندۀ دو
مرحله اجرا می کند .رویکرد دوم ،انتخاب متغیر را در طی تنظیم پارامترهای تعریف شده
توسط هر مدل اجرا می کند .این رویکرد آخر دو عیب دارد:
 عملکرد انتخاب متغیرها «فاقد عمومیت» در مدلی است که قرار است طراحی گردد،
بنابراین انتخاب نمی تواند معرفی برای دیگر روشهای رگرسیونی باشد.
 تعداد مدلهای تولید شده بمنظور کشف انتخابهای احتمالی زیاد است و این رویکرد را
در زمانی که تعداد بردارهای ورودی یا ابعاد زیاد هستند ،غیر عملی می سازد.
با در نظر گرفتن روکیدر فیلر ،مسئلۀ اصلی ،تعریف معیاری است که تعیین می کند آیا یک زیر
مجموعه مناسب است یا خیر .برخی از نویسندگان مدل کامی را برای هر ترکیب از متغیرها
طراحی می کنند ،بهرحال ،مشکالتی که با روشهای رپر /لفافی با آن روبرو می شویم ،مجدداً
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مطرح می شوند .دیگر نویسندگان (ایروال و همکاران )٣٩٩٢ ،استفاده از یک روش غیر
پارامتریکی را مطرح می کنند که برای ارزیابی مناسب تر هستند و اجازۀ بهینه سازی یک
الگوریتم را برای کشف تعداد بیشتری از راه حل ها می دهد .این رویکردهای غیر پارامتریکی
دارای ویژگی مدلی مستقل هستند ،بنابراین انتخاب انجام شده باید برای هر مدل انتخاب شده در
بعد نیز مناسب باشد.
هماطور که قبالً توضیح دادیم ،تمایل به سوی بهینه سازی معیاری است که تعیین می کند که آیا
یک زیر مجموعه از متغیرها مناسب است یا خیر و همچنین تعداد متغیرها را در راه حل ها
کاهش می دهد تا ما با مشکل بهینه سازی عینی که فرایندی از بهینه سازی یک یا بیشتر از یک
موضوع در محدودیت های خاص هستند ،مناسب است .مسائل بهینه سازی چند هدفه ()MOP
مجموعه ای از  nمتغیر تصمیم گیری ( ،)xیک مجموعه از عملکردهای هدفی  )y=f(x)( kو
یک مجموعه از عدم تساوی در محدودیت ها () )g(xو یک تساوی  pاز محدودیت های ))(h(x
و عملکردهای عینی و محدودیت هایی می باشد که بر متغیرهای تصمیم گیری  nبستگی دارند.
ظاهراً:
جدول  -٠داده های فنی* .برای تخمین یک نسبت ،جایی که  p=Qو سطح اطمینان  ٪٠٥است،
تحت اصول ساده سازی تصادفی ساده.
جمعیت آماری :کاربران اینترنتی بانکها
چهارچوب نمونه گیری :کاربران بانکداری آنالین
نوع نمونه گیری :نمونه گیری تصادفی ساده.
حجم نمونه گیری ٠٠٢ :مورد صحیح
خطاهای نمونه گیری ٢/٠٠ :درصد
تاریخ نمونه گیری :سپتامبر و اکتبر سال ٣٩٩٠
بهینه سازی:
() ٠
مشمول
()٣
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که

()٢
و بردار تصمیم گیری  x1است ،فضای تصمیم گیری  Xاست ،بردار عینی  yاست و فضای
عینی  Yمی باشد .ما فرض می کنیم که یک راه حل در این مشکل می تواند بر حسب بردار
تصمیم گیری ) (x1-x2m,,,xnدر فضای تصمیم گیری  Xتوصیف گردد .یک عملکرد f:X=Y
کیفیت یک راه حل خاص را بوسیلۀ تخصیص یک بردار عینی ) (y1,y2,…ynدر فضای عینی Y
ارزیابی می گردد .بنابراین ،در یافتن  xبا بهترین مقادیر برای ) ،f(xمشکلی وجود دارد.
مجموعۀ تمام بردارهای تصمیم گیری که محدودیت  m+pرا جبران می کند ،راه حل عملی
مجموعه نامیده می شود و بعنوان  Xfمشخص شده است.
گفته می شود که بردار تصمیم گیری  ، x1بردارهای تصمیم گیری دیگر ) x2(x1<x2را در
صورتی که هیچ مولفه ای از  x1بزرگتر (کوچکتر) از مولفه های مربوطۀ  x2نباشد و باالخره
یک مولفه کوچکتر (بزرگتر) است ،نشان می دهد .این مفهوم بعنوان سلطۀ پارتو شناخته شده
است:

()٠
مجموعۀ تمام راه حل های بهینه در فضای تصمیم گیری  Xدر کل بعنوان مجموعه پارتو X*<X
شناخته شده است و اینگونه تعریف می شود:
()٥
و تصویر آن در فضای پارتو با

مواجه می شود.

بمنظور حل این مسئله ،الگوریتم های ژنتیکی ( )GAsیک تکنیک کامالً مناسب بسته به کاربرد
آسان آن می باشد .تطبیق کالسیکی GAها بمنظور استنتاج کردن چندین هدف بود تا یک پارتو
از راه حل های غیر غالب را تولید نماید و یک طبقه ای GAها را تعریف نمایدGA :های چند
هدفه ( .)MOGAsدر میان MOGAها( NSGA-II ،الگوریتم ژنتیکی طبقه بندی غیر غالب)
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(دب و همکاران008 ،٣٩٩٩ ،؛ سرینیواس و دب )٠٠٠٠ ،یک نسخۀ بروز از NSGAهای
کالسیک است.
جدول  -٣ویژگی های پاسخگویان

هدف اصلی الگوریتم  NSGA-IIیافتن بهترین افراد از یک جمعیت آماری راه حل های کاندید
شده ،مطابق با مواجه شدن پارتو توسط اجرای یک روند قوی می باشد که اهداف مختلفی را که
باید بهینه سازی شوند را در نظر می گیرد NSGA-II .بطور موفقیت آمیزی برای طیف وسیعی
از مشکالت ارائه کنندۀ یک اجرای عالی بکار رفته است.
در این متن ،این پژوهش ،روشها و تکنیکهای مختلفی را بررسی می کند که مشخص می سازد
کدام متغیر ها می توانند مهمترین متغیر برای موسسات مالی باشند تا بتوانند سطوح احتمالی
اعتماد را در میان کاربران بانکداری الکترونیکی از جمله متغیرهای استراتژیک جمعیتی-
اجتماعی ،اقتصادی ،مالی و رفتاری پیش بینی نمایند که موسسات در پایگاه داده ای خود دارند.
-٣-٣معیارهایی برای ارزیابی راه حل ها:
این زیر مجموعه روشهای مختلفی را ارائه می کند که برای مشخص کردن اینکه آیا یک زیر
مجموعه از متغیرها کافی است یا خیر انتخاب شده اند .ویژگی های مشترک این است که آنها در
ساخت مدلی که خروجی را تقریب سازی می کند ،زمان را ذخیره می سازد و انتخاب مدل را از
قلم می اندازد و پارامترهای خود را دارد اعتماد نمی کنند.
 -٣-٣-١تست دلتا:
این روش (پی و پیترسون )٠٠٠٠ ،قادر است تخمینی از نویزها را بین جفت های ورودی/
خروجی اجرا نماید ،بنابراین ،نمایشگر مناسبی از اینکه به چه اندازه دقیق یک مدل می تواند
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مجموعۀ داده ای را بدون تجهیز بیش از حد این داده ها ،تقریب سازی نماید .کاربر آن برای
مشکل انتخاب متغیر بسیار آسان است :راه حل قرار است زیر مجموعه ای از متغیرها را رائه
نماید که کمترین مقادیر تست دلتا ( )DTرا ارائه می دهند (لندیس و همکاران.٣٩٩٢ ،
 DTیک مجموعه از بردارهای ورودی

می باشد همراه با

و خروجی آنها

 k=1…nکه اینگونه تعریف شده است:

()٢
که ] nn[i,kشاخصی از نزدیکترین  kهمسایه به  xiمی باشد .معیار مشخص کنندۀ چگونگی
بستن بردار ورودی می تواند از گونه های مختلفی انتخاب گردد ،بهرحال ،رایج ترین این
متغیرها مسافت اقلیدسی می باشد.
از آنجایی که

،

واریانس نویز در خروجی است و

می تواند بعنوان تخمینی از

حداقل میانگین مربعات خطا استفاده شود که می تواند بوسیلۀ یک مدل بدون تنظیم بیش از حد
بدست آید.
تادیه اصلی این روش شناسی ،نبود نیرومندی در زمانی است که تعداد نمونه های ورودی زیاد
نیست ،چرا که تبدیل به

زمانی بدست می آید که  nدر حال افزایش است.

-٣-٣-٢اطالعات متقابل:
مفهوم اطالعات متقابل ( )MIنیز بعنوان میزان انتقال اطالعات مورد استفاده قرار گرفته است
که مشکل انتخاب یا مشخص کردن مرتبط ترین متغیر را از یک مجموعه از جفت های
ورودی -خروجی حل می کند و عملکرد خوبی را نیز نشان می دهد .بگذارید و برای باشد،
سپس  MIبین  Xو  Yرا می توان بعنوان مقداری از اطالعات در نظر گرفت که زیر مجموعه
ای از متغیرهای  Xهستند که در طی متغیر خروجی  Yارائه شده است و فرمول آن
) I(X,Y)=H(Y)-H(Y|Xمی باشد که ) H(Yانتروپی  Yو ) H(Y|Xشرایط انتروپی است که
عدم قطعیت  Yرا با فرض یک  Xشناخته شده اندازه گیری می کند .بنابراین ،ما می توانیم
مقادیر عددی را که ارتباط  Xرا اندازه گیری می کنند بدست آوریم.
جدول  -٢متغیرهای تحلیل شده
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نوع
جمعیتی-
اجتماعی

اقتصادی -مالی

متغیر
اداره
منطقۀ جغرافیایی
سن
جنسیت
شماره موبایل
ایمیل
زیپ کد
استان
سوددهی در هر مشتری در سال  8020در هر موسسه
سوددهی در هر مشتری در سال  800١در هر موسسه
توازن میانگین موجودی بانکی در میان مشتریان در سال
8020
توازن میانگین موجودی بانکی در میان مشتریان در سال
800١
توازن موجودی حساب خارج از حساب مشتریان در سال
8020
توازن موجودی حساب خارج از حساب مشتریان در سال
800١
میانگین توازن دارایی های مشتریان در سال 8020
میانگین توازن دارایی های مشتریان در سال 800١
تعداد محصوالت خریداری شده در سال 8020
تعداد محصوالت خریداری شده در سال 800١
محصوالت پیوندی در هر مشتری در سال 8020
محصوالت پیوندی در هر مشتری در سال 800١
حجم تجاری در هر مشتری در سال 8020
حجم تجاری در هر مشتری در سال 800١
سوددهی مشتریان در سال 8020
سوددهی مشتریان در سال 800١
سپرده مستقیم برای هر چک
سپرده مستقیم برای مستمری بازنشستگی
دبیت کارت
کارت اعتباری
تجربه های ماهیانه با رورالوا
تعداد عملیات های انجام شده در رورالوا در سال 8020
تعداد عملیات های انجام شده در رورالوا در سال 800١
تعداد کل مقدار یوروی عملیاتهای رورالوا در سال
8020
تعداد کل مقدار یوروی عملیاتهای رورالوا در سال
800١
15

تعداد متغیر
2
8
8٢
82
82
82
8١
82
٢
2
2
2
١
2
١
20
22
28
2٢
22
22
22
2١
22
2١
80
82
88
8١
٢0
٢2
٢8
٢٢
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برای موردی که متغیرها پیوسته هستند ،فرمول انتخابی بین دو واقعه با احتمال یکسان زیر را
می توان اینگونه تعریف نمود:
()٧
که تابع چگالی نهائی است .این تابع می تواند بعنوان اتصالی بین توابع چگالی احتمالی  Xو
تعریف شود که اینگونه بدست می آید:
()٢
بنابراین ،زمنیکه مقادیر ) H(Yبرای مقدار  MIمشخص گردد ،ضروریست تا ) H(Y}Xرا
برای موارد پیوسته محاسبه نماییم که اینگونه تعریف می شود:
()٠
با استفاده از ویژگی های انتروپی MI ،می تواند مجدداً اینگونه I(X,Y)=H(X)+H(Y)-
) H(X|Yفرمولسازی گردد که منجر به این فرمول می شود:
()٠٩
سپس برای بدست آوردن مقادیر  ،MIتنها نیاز است که تابع احتمالی چگالی مشترک ( )PDFرا
بین  Yو  Xتخمین بزنیم .در میان چندین روش تخمین زنندۀ آن ،روش های زیر از رایج ترین
روشها می باشند :نزدیکترین همسایه های  Kو پنجرۀ پارزن.
-٢-٢-٣-٠محاسبۀ  MIبا استفاده از  .k-NNیکی از روشهای محاسبۀ  PDFاز الگوریتم های
نزدیکترین همسایه  ) k-NN( kاستفاده می کند که بسته به هیستوگرام ها چندین مزیت نسبت به
روشهای دیگر دارند (کراسکوو ،استاگبائور و گراسبرگر٣٩٩٠ ،؛ استاگبائور ،کراسکوو،
آستاخوو و گراسبرگر .)٣٩٩٠ ،الگوریتم ارائه شده توسط نویسنده در سایت
 http://www.klab.caltech.edu/~kraskov/MILCA/موجود است.
تنها مقداری که برای اجرای آن نیاز است در صورتی که تعداد همسایه های  kباید در نظر
گرفته شوند ،بهرحال ،نویسندگان توصیه کرده اند که مقدایر باال را تا  ٢تنظیم نماییم تا
آزمایشات راهنمایی های زیر را انجام دهند و  K=٣٩می شود.
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 -٢-٢-٣-٣محاسبۀ  MIبا استفاده از پنجرۀ پارزن .در پنگ و همکاران ( ،)٣٩٩٥یک
رویکرد جدید برای انتخاب ویژگی ها با در نظر گرفتن هم ارتباط و هم عدم ارتباط در نظر
گرفته شده است .محاسبۀ  )p(x)( PDFبر مبنای پنجرۀ پارزن است همانطور که در (کوآک و
چوئی ( )٣٩٩٣توصیف شده است .بنابراین دارای فرم زیر می باشد:

()٠٠
که ) δ(0تابع پنجرۀ پارزن و  hسایز پنجره می باشد .این پنجره معموالً انتخاب می شود تا
نرمال باشد (کوآک و چوئی.)٣٩٩٣ ،

 -3-4الگوریتم ژنتیکی انتخاب چند هدفه:MSGA :
 NSGA-IIرفتاری خوبی را دارد ،اگرچه بر حسب زمان محاسباتی بسیار گران است.
همانطور که پایگاه های داده ای بزرگتر می شوند ،این جنبه را در زمان انتخاب یک الگوریتم
باید در ذهن در نظر گرفت .عامل دیگری که می تواند این الگوریتم را در زمانیکه برای انتخاب
متغیرها ( ) VSبکار می رود بهبود داد ،کاهش سایز پارتو است که اجازۀ بهره برداری راه حل
های مناسب تری را می دهد که متغیرهای زیادی دارند.
نتایج ارائه شده توسط  GAکالسیک بهمراه این دو عامل در نتایج بهتر و زمان محاسباتی
کمتری خاتمه می یابند.
-٣-٤-١اپراتور انتخاب:
بمنظور جلوگیری از هزینۀ نوع غیر غالب و نگهداری جنبۀ  ،MOاپراتور انتخابی جدیدی
همراه با  GAتعریف شده است که با انتخاب مسابقات دو دوئی شروع می شود ،یکی از والدین
با در نظر گرفتن کیفیت زیر مجموعۀ متغیرها انتخاب می گردد و دیگری با در نظر گرفتن
تعداد متغیرها.
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-٣-٤-٢اپراتور محصول:
همانند مسئلۀ انتخاب متغیرها ،راه حل های با تعداد باالیی از متغیرها مورد نظر نیستند (حتی
اگر آنها بهترین معیار بهینه سازی را ارائه نمایند) ،اپراتور دیگری در الگوریتم معرفی می
شود .در هر تولید ،افرادی که از  xتعداد متغیر بیشتر دارند ،رد می شوند .مقادیر  xباید بطور
دستی و با در نظر گرفتن نظر متخصصان انتخاب شوند.
-٤آزمایشات ،نتایج و بحث:
آزمایشات در  ٠٥اجرا از هر یک از GAها در نظر گرفته شدند و از جستجوی تب برای
بهترین راه حل استفاده شد.
پارامترهای  GAموارد زیر بودند:
 حجم جمعیت آماری٠٩٩ :
 معیار :دو امتیازی
 احتمال معیار٩/٢٥ :
 تغییر :تغییر ژن ساده
 احتمال تغییر٩/٠ :
 اپراتور انتخاب :مسابقۀ دو دوئی /انتخاب  MOجدید
 معیار توقف :هیچ اصالحی برای پارتو در چندین تکرار دیده نشد.
نتایج بدست آمده در جدول  ٠نشان داده شده اند.
از نظر علوم کامپیوتری ،نتایج نشان می دهند که چطور اصالحات انجام شده توسط MGA
منجر به نتایج قویتری می شود ،همانگونه که انحراف معیار در تمام موارد کمتر می شود .قابل
توجه است که تعداد متغیرهایی که راه حل ها را بهینه می سازند در  MGAنسبت به NSGA-II
ب یشتر است .با در نظر گرفتن ظرفیت بهینه سازی ،هر دو الگوریتم بخوبی عمل میکنند و بسته
به معیارها ،یکی نسبت به دیگری رفتار مناسبتری دارد.
بمنظور تایید این نتایج ،با پنج متخصص در زمینۀ این آزمایشات در شرکتهای ملی و بین المللی
مشورت شد .تمام آنها  ٠٩سال تجربه و سه متخصص آخر در کارهای تجاری نیز مشغول بوده
اند .پروفایل متخصصان در جدول  ٥موجود است.
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فرایند تایید به سه مرحله در اولین ترم سال ٣٩٠٣دسته بندی شد :مصاحبۀ شخصی با هر کدام
از آنها ،ارزیابی روشها و ارزیابی نتایج .در مصاحبۀ انفرادی ،مختصات توصیف شدند و یک
انتخا ب از متغیرها اجرا شد .سپس ،زیر مجموعه های متغیرها توسط الگوریتم های ارائه شده
در جلو روی مختصات های ارائه شد و آنها را در مقیاس لیکرت ( )2-١ارزیابی کردند.

جدول -٠نتایج بعد از کاربرد تحقیق تب توسط MOGAها بدست آمدند .مقادیر میانه و انحراف
معیار (در پرانتز) از معیارهای مختلف هستند DT .نوع کمتر بهتر است می باشد و  MIاز نوع
باالتر بهتر .متغیرهایی که در راه حل های بیشتر از ٪٥٩از اجرائیات ظاهر شدند در ستون
آخر نشان داده شده است.

جدول  -٥پروفایل متخصصان

جدول  -٢رتبه بندی نتایج  MOGAتوسط متخصصان
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نتایج در جدول  ٢نشان داده شده اند .مرحلۀ آخر شامل ارزیابی نتایج روشهای بکار برده شده
توسط چشم اندازهای مدیران تجاری می باشد.
با در نظر گرفتن تنها مقایسۀ بین دو الگوریتم ( MGAدر برابر  ،)NSGA-IIمتخصصان با
رتبه بندی های باالتر ،راه حل های ارائه شده توسط الگوریتم دوم را برای تمام معیارها
پشتیبانی می کنند .نشان دادن این امر برای کاربردهای خاص و سعی در بدست آوردن کل
پارتو ،ممکن است استراتژی مناسبی نباشد ،حتی زمانی که این مشکل چند هدفه باشد.
در یک مرور دوم ،متخصصان دالیلی را برای تاکید آورده اند .با در نظر گرفتن NSGA-
IIمسئل ۀ اصلی این است که یک تعداد بسیار کمی از آنها را در زندگی واقعی ارائه نمایند.
بعالوه ،اهیت متغیرهای انتخاب شده بنظر ارتباط زیادی را با اهداف مدیریتی نشان نمی دهند.
از طرف دیگر MGA ،راه حل های کامل تری را ارائه می دهد که شامل متغیرهای مهمتر
است ،بنابراین تصمیمات بهتری را می توان از چشم انداز یک مدیریت گرفت.
بطور خالصه ،بهترین روش برای اجرای انتخاب متغیر با استفاده از متغیرهای متخصصان این
است که  MGAاز اطالعات متقابلی استفاده کند که با الگوریتم  k-NNمحاسبه شده است.
متغیرهایی که انتخاب می کند قابل اعتمادتر از روشهای دیگر از چشم انداز یک مدیریت است
تا بانکداری الکترونیکی را بهبود بخشد.
روش انتخابی دوم این است که  MGAاز تست دلتا استفاده کند که یک زیر مجموعه از
متغیرهای مهم را پیشنهاد می کند ،اگرچه تعداد آنها کمتر است و همانطور که متخصصان می
گویند ،پشتیبانی تصمیماتی را سخت تر می سازد.
بدترین روش ارزیابی ،اطالعات متقابلی بود که با استفاده از پنجره پارزن بطور مستقل از GA
که برای بهینه سازی آن استفاده شد ،محاسبه گردید .از آنجایی که تنها یک متغیر را انتخاب می
کند ،از نظر مدیریتی ،اطالعات کافی را برای تصمیمات مدیریتی ارائه نمی نماید.
-٥نتیجه گیری ،محدودیت ها و پژوهش های آتی:
در طی دهه های اخیر ،سیستم مالی اسپانیا با تغییرات عمیقی با هدف کاهش میزان استفاده
بانکی بمنظور ذخیرۀ هزینه ها روبرو شده است .یکی از مهمترین تغییرات در این بخش،
انقالب بانکداری الکترونیکی در میان مشتریان بوده است ،اگرچه کاهش صورت گرفته به
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اندازۀ مورد انتظار باال نبود .با این وجود ،بانکداری الکترونیکی اخیراً در تا حدود ٪٥٩از
کاربران اینترنتی و ٪٣٩از کل جمعیت مطابق با منابع مختلف نفوذ کرده است و پذیرش
اجتماعی قابل توجهی را در این خدمات نشان می دهد .این امر ،بانکها را مجبور به ایجاد
سرمایه گذاریهای اصلی برای حفظ و افزایش رضایت کاربران با این شبکه کرده است که مفهوم
سنتی موسسات مالی را تغییر می دهد .تعداد زیادی از مزایا و تعداد کمی از استنتاج های
بانکداری الکترونیکی پیشنهادی اهمیت آن را نشان می دهند.
با در نظر گرفتن این موضوع ،هدف پژوهش ارائه شده این است که این ناحیه را با استفاده از
چندین روش یادگیری ماشینی در طی مجموعه ای از داده ها که بوسیلۀ موسسات مالی انتخاب
شده اند ،روشن نماید .داده ها شامل اطالعاتی در مورد مشتریان ،ادارات و ارزیابی بانکداری
الکترونیکی است که توسط مشتریان اجرا شده اند .هدف ،مشخص کردن متغیرهایی بود که می
توانند بر اعتماد بیشتر مشتریان تاثیر گذارند.
همانطور که مسئلۀ انتخاب متغیر در قبل در مرور ادبیاتی مورد مطالعه قرار گرفت ،الگوریتم
های ژنتیکی چند هدفه با استفاده از چندین تابع سازگاری بکار رفتند :تست دلتا و اطالعات
متقابل.
دو اپراتور جدید معرفی شدند تا راه حل های مهمتر و قابل اعتمادتری را از نقطه نظر
مخصصان بدست اورند که منجر به نتایج بهتر می گردند .از تحلیل ها مشخص است که چطور
اطالعات متقابل امتیازات باالتری را بدست می آورند و نشان می دهند که تست دلتا ممکن است
چنین نشانگر مناسبی نباشد ،چرا که تمایل به انتخاب متغیرهای کم نویز تر بجای مهمترین
متغیرها دارد.
بنابراین ،برای بکار بردن این تکنیک و الگوریتم های جدید در فرایند تصمیم های اتخاذ شده،
کمک می کند که کدام متغیرها می توانند مهترین متغیرها باشند و بر بهبود این متغیرها در
افزایش اعتماد مشتریان در بانکداری الکترونیکی تمرکز دارد .این فرایند بسته به مقدار باالی
اطالعاتی که شرکتهای مالی در مورد مشتریانشان دارند ،عملی می باشد.
در سالهای اخیر ،بخش مالی ،مبارزاتی در مورد وفاداری مشتریان در سطوح مختلف انجام داده
است .از طرف دیگر ،سیستم های مدیریتی همانند  ،CRMهمراه با مبارزات تجاری کلی در
مورد فعالیتهای موسسات ،مشارکت مشتریان را از طریق شعبات بانکی افزایش داده است .از
طرف دیگر ،اکثر موسسات ،امتیازات انحصاری اعتباری و نرخ بهره بیشتری را برای سپرده
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مش تریان و دیگر محصوالتی که استراتژی های فروش بیشتر (فروش تقلبی ،کاهش محصول و
حذف خدمات و بهبود روابط مشتریان) را بوجود می آورند ،مرتبط می سازند .به این دالیل،
منطقی است که سه هدف دو سویه با این استراتژی بدست آیند؛ افزایش فروش ،افزایش توازن
دارایی ها و بنابرا ین سوددهی خالص مشتریان برای موسسه .بهمین دلیل بخش بندی درست
مشتریان برای مدیریت بهینه خدمات بانکداری الکترونیکی حیاتی است .زمانی که سازمانی،
پروفایل مشتریان متفاوتی را می داند و متغیرهایی که آنها را تعریف می کند ،می تواند نیازهای
آنها را پیش بینی نماید و به سود دهی مضاعفی برسد و سطح اعتماد مشتریان را بهبود بخشد که
منجر به وفاداری شعبه ای بیشتری می شود .در نتیجه ،برخی از پژوهش های آتی تحلیلهای
مدلهای رگرسیونی و چگونگی رفتار آنها را با استفاده از راه حل های ارائه شده با الگوریتمهای
انتخاب متغیر و همچنین مطالعۀ نظرات متخصصان در رابطه با قابلیت تفسیر این مدلها انجام
می شوند.
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