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چکيده  -در این مقاله با استفاده از رویکرد دادهکاوی و فرآیند تحليل سلسله مراتبی ،مدلی جهت امتيازبندی رفتاری مشتریان حقيقی به منظور
ارزیابی ریسک اعتباری و ایجاد دان ش سازمانی در خصوص اعطای تسهيالت اعتباری ،ارائه شده است .بدین منظور ،در بخش اول یک روش بهبود
یافته برای انتخاب متغيرها و آمادهسازی دادهها برای ورود به مدل بکارگرفته شد .در این بخش با استخراج فيلدهای جدید سعی نمودهایم ،در حد
امکان همهی تعامالت مشتری با بانک لحاظ شود .سپس با استفاده از فرآیند تحليل سلسله مراتبی ،1اهميت دادهها مورد ارزیابی قرار گرفت و
دادههای مناسب برای ورود به مدل آماده شد .در فاز مدلسازی پژوهش ،امتياز رفتاری مشتریان با توجه به رفتار بازپرداخت مشتریان و ميزان
دیرکرد آنها به نحو مناسبی تعيين شد .تکنيکهای دادهکاوی استفاده شده ترکيبی از روشهای ردهبندی و روشهای متوازنسازی میباشد.
فرآیند دادهکاوی مربوط به مدل ،بر روی مجموعه دادههای متعلق به موسسهی مالی بخش خصوصی انجام شده است .روش بکاررفته در این
پژوهش ضمن داشتن نتایج بهتر نسبت به سایر روشها یک روش پيشنهادی برای بانکها خواهد بود تا با بهرهگيری از تحليل اطالعات موجود،
مشتریان خود را بهتر و دقيقتر شناسایی اعتباری نموده و نسبت به گذشته ،ریسک اعتباری خود را کاهش دهند.

كليد واژهها-ريسک اعتباري ،امتيازبندي رفتاري ،دادهكاوي ،ردهبندي.

.1

با توجه به حجم عظيم دادههاي مشتريان ،دادهكاوي
ميتواند جهت دستهبندي و پيشبيني رفتار مشتريان مورد
استفاده قرار گيرد .در واقع امروزه دادهكاوي از جمله مهمترين
ابزارهاي در دسترس اين سازمانها براي ارزيابي و شناسايي
ريسکهاي متنوع پيشرو است [ .]6تحقيقات متنوعي براي
اعتبارسنجي مشتريان بانکها و موسسات مالي ،با استفاده از
مدلهاي پارامتريک و ناپارامتريک ،جهت امتيازبندي مشتريان
صورت گرفته است .در يک تقسيم بندي ،دو روش كلي وجود
دارد )4( :امتيازبندي 4اعتباري 2جهت شناسايي مشتريان ،در
خصوص متقاضيان و مشتريان جديد و ( )2امتيازبندي اعتباري
جهت مديريت مشتريان موجود ،كه در اين صورت امتيازبندي
رفتاري 3ناميده ميشود [ .]7در واقع بهبود مدلهاي امتيازبندي
يک مزيت رقابتي براي بانکها محسوب ميشود كه امکان اتخاذ
تصميمات پيشگيرانه را ميسر ميسازد [.]8

مقدمه

موسسات مالي و بانکها از سازمانهايي هستند كه به
لحاظ ماهيت كار خود بسيار نيازمند فرآيندهاي مديريت ريسک
ميباشند [ .]4در اين ميان ريسک اعتباري كه در رابطه با
مشتريان ميباشد از اهميت ويژهاي برخوردار است و مديران بايد
راهکار مناسبي براي ارزيابي و شناسايي ريسک مشتريان ،ارائه
كنند .تا از اين طريق ،تخصيص كارآمد تسهيالت اعتباري ممکن
شود [ .]3در واقع مديريت ريسک اعتباري ،همان مفاهيم مطرح
شده در فاز اول مديريت ارتباط با مشتري ،در عرصهي بانکداري
و امور مالي است .فاز اوليهي فرآيند مديريت ارتباط با مشتري،
شناسايي مشتريان ميباشد كه شامل دستهبندي مشتريان و
تجزيه و تحليل بازار هدف است [ .]4در بحث مديريت ريسک
اعتباري نيز ،شناسايي مشتريان و تفکيک آنها به گروههاي
خوشحساب و بدحساب و تخمين ريسک مرتبط به هر يک ،از
اهميت ويژهاي برخوردار است [.]5
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تحليل سلسله مراتبي و الگوريتمهاي دادهكاوي و متوازنسازي
صورت ميگيرد .فيلدهاي لحاظ شده براي مدل امتيازبندي
پيشنهادي بر اساس دادههاي موجود در پايگاه دادهي مورد
مطالعه ميباشد و سعي شده است بر اساس حداقل پارامترهاي
موجود ،مدل با كارايي مناسب پيشنهاد شود.
در ادامه در بخش  ،2برخي از پژوهشهايي كه در اين
زمينه انجام شده و با موضوع تحقيق مرتبط بوده ،در قالب يک
دستهبندي مورد بررسي قرار گرفته است .دربخش  ،3چارچوب
پيشنهادي سيستم امتيازبندي رفتاري ارائه شده است .در بخش
 4نيز مراحل اجرايي تحقيق و نتايج بدست آمده بيان شده است.

اكثر روشهاي امتيازبندي اعتباري و رفتاري موجود،
گوياي احتمال قصور در يک دورهي مشخص است و براي
كميسازي اين احتمال ،به تفکيک مشتريان به دو گروه
خوشحساب و بدحساب اكتفا نمودهاند .چنين مدلهايي ممکن
است از لحاظ فيلتر كردن ريسکهاي باالتر مثمرثمر باشد ولي
هچنان احتمال زيان باال است.
اين مسائل مورد توجه كميتهي بال؛كميته نظارت بر
مقررات بانکي 4؛ هم بوده است و اين كميته اقدام به تعريف
توصيهنامهها يي در اين حوزه نموده است .اين كميته به بانکها
توصيه كرده است تا از رويکرد امتيازبندي داخلي 2جهت محاسبه
ريسک اعتباري استفاده نمايند [ .]3همچنين عالوه بر
راهکارهاي اوليه براي ارزيابي ريسک بر محاسبهي اطالعات
تکميلي ،نظير نرخ برگشت ،تخمين زمان قصور و غيره تاكيد
كرده است.
به همين دليل ،اهميت اين نوع سيستمهاي امتيازبندي
داخلي در بانکها خيلي بيشتر از سابق شده است .ولي براي
محاسبه چنين پارامترهايي الزم است كه روشهاي امتيازبندي
رفتاري و اعتباري توسعه داده شوند بنابراين لحاظ كردن روش
بهبود يافته براي انتخاب متغيرها ،آمادهسازي دادهها و تخمين
معيارهايي مناسبتر براي ايجاد ديد همه جانبه نسبت به
مشتري ،خصوصا مشتريان حقيقي الزامي است.
در اين مقاله سعي شده است با لحاظ كردن قواعد خاص
بانکهاي داخلي ،يک سيستم امتيازيندي داخلي را در قالب
روش امتيازبندي رفتاري ،براي مشتريان حقيقي موسسهي مالي
مورد نظر ارائه دهيم .به اين ترتيب يک سيستم ردهبندي كه
بتواند نوع مشتريان را شناسايي كند ،لحاظ شده است.
در اين تحقيق به منظور ارزيابي ريسک اعتباري
مشتريان ،ضمن جمعآوري و نظاممند كردن نظر و معيار
خبرگان ،ارتباطات موجود در مجموعه دادهها بررسي شده و
عوامل موثر و ميزان اهميت آنها شناسايي شده است .سپس
براي امتيازبندي مشتريان ،با لحاظ كردن سياست هاي اعتباري
بانک مورد بررسي ،مطابق نظر كارشناسان با توجه به ديركردها و
رفتارهاي بازپرداختي ،پنج رده براي انواع مختلف مشتري تعريف
شده است .سيستم ردهبندي تعريف شده با توجه به پارامترهاي
لحاظ شده تشخيص ميدهد كه هر مشتري به كداميک از دسته-
ها تعلق دارد .راهکار ارائه شده بر اساس تلفيق و تركيب فرآيند

 .2مرور کارهای انجام شده
توجه به عواملي كه منجر به افزايش ريسک اعتباري
بانکها و موسسات مالي ميگردد ،از اهميت خاصي
برخورداراست .يکي از اجزاء اصلي ريسک در حوزه ريسک
اعتباري ،احتمال نکول 3ميباشد .احتمال نکول اين است كه
طرف قرارداد ،به تمام يا بخشي از تعهداتش ،خواسته يا ناخواسته
عمل نکند [ .]41اين احتمال نکول نهايتا با در نظر گرفتن يک
آستانه 4مشتريان بانک را به دو دسته خوب و بد تقسيم مينمايد.
با توجه به تفکيک مشتريان به گروههاي خوشحساب و
بدحساب ،مسائل اعتبارسنجي در حوزهي مسائل ردهبندي
دادهكاوي قرار ميگيرد .ردهبندهاي مختلفي تا كنون ارايه شده
است كه از آن جمله ميتوان به شبکههاي عصبي ،ماشين بردار
پشتيبان ،انواع درختها و  ....اشاره كرد .در جدول  4مجموعهاي
از تکنيکهاي ردهبندي كه در حوزهي رتبهبندي اعتباري به كار
برده ميشوند ،نمايش داده شده است .البته به منظور افزايش
دقت ،روشهاي انتخاب مجموعه متغيرهاي بهينهي ورودي و
متوازنسازي 5نيز جهت تحليل رفتار مشتريان ،به ميزان زيادي
كاربرد دارند .در ادامه به توضيح هر كدام از اين گروه مقاالت
ميپردازيم.
در يک مدل دادهكاوي ،هر چقدر معيارهاي مورد استفاده
بهتر باشد ،خروجي سيستم دقيقتر بوده و با واقعيت منطبقتر
ميباشد [ .]2در برخي از مقاالت جهت بهبود جوابهاي بهدست
آمده ،متغيرهاي جديدي تعريف و بکارگرفته شدهاند .به عنوان
مثال در تحقيقي كه به منظور پيشبيني نکول وام مشتريان
3
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مدلهاي پيشبيني بر روي دادههاي نمونه به اين نتيجه رسيده
است كه با درنظر گرفتن اين دو دسته فاكتور در كنار هم به
عنوان مشخصات ورودي براي مدل مورد نظر ،صحت پيشبيني
وام نسبت به حالتي كه فقط از مشخصات افراد استفاده كنيم،
افزايش مي يابد [.]42
2
برخي از مقاالت نيز با استفاده از روش انتخاب ويژگي
تعداد وروديها را كاهش ميدهند .در تحقيقي كه براي
امتيازبندي اعتباري مشتريان با استفاده از تکنيک ماشين بردار
پشتيبان و بر روي مجموعه دادههاي آلمان و استراليا در بانک
اطالعاتي  UCI 3انجام شده است ،براي اينکه از ماشين بردار
پشتيبان جواب بهتري بگيرد دو مورد زير را لحاظ كرده است.
 .4تعيين متغيرهاي ورودي
 .2تنظيم بهينهي پارامترهاي ورودي مدل ماشين بردار
پشتيبان
درواقع اين مقاالت به تركيب ماشين بردار پشتيبان با
مکانيزمهايي پرداختهاند كه پارامترها و ويژگيهاي مدل را بهينه
مينمايند و از اين طريق ،عملکرد و صحت مدل را باال ميبرد
[.]44 ،43
دادههاي رتبهبندي اعتباري اصوال دادههاي نامتوازني
هستند .چرا كه عمدتا تعداد افراد يا شركتهايي كه در
بازپرداخت ديون خود دچار نکول ميشوند بسيار كمتر از تعدادي
است كه آنها را به موقع و به صورت مناسبي بازپرداخت مي-
نمايند .اين نسبت بسته به نوع وامها از يک به  41الي 411
گزارش شده است .در ادامه به مقاالتي كه به مسئلهي عدمتوازن
در دادههاي رتبهبندي اعتباري پرداختهاند اشاره شده است.
برون و مورس به مسئله عدم توازن در رتبهبندي اعتباري
پرداختهاند [ .]26در اين مقاله ردهبندهاي مختلف روي  5پايگاه
دادهي مختلف ،كه با شيوههاي مختلف نمونهبرداري ،توازن آنها
تغيير يافته است آزمايش شده است .نتايج تحقيق حاكي از آن
است كه در حالي كه پايگاههاي داده با انجام  undersamlingبه
يک حالت توازني رسيدهاند براي مثال در نسبت بد  ،%31روش
 LS-SVMنتايج بهتري را ارايه نموده است .ليکن هر چه به
سمت عدم توازن بيشتري حركت ميكنيم دو روش random
 forestو  gradiant boostingنتايج بهتري ارايه مينمايد.
كرون و فينلي ،تاثيرات اندازه نمونه و توازن را در مدل-
هاي اعتبارسنجي مورد بررسي قرار دادهاند[ .]27در اين مقاله

حقيقي بانک تايواني صورت گرفته است ،متغيرهاي جديدي
جهت مدلسازي لحاظ شده است.
جدول  :4تکنيکهاي ردهبندي استفاده شده براي امتيازبندي اعتباري
مشتريان بانک

تکنيکهاي كالسبندي

منابع استفاده كننده از اين تکنيکها
در حوزهي رتبهبندي اعتباري
]Baesens et al.(2003)[11

رگرسيون لجستيک و تجزيه و
تحليل مميزي خطي

]Leea et al. 2006[16
& Hayhoe, C. R., Leach, L.,
]Turner, P. R. (1999)[17
]West(2000)[18
]J.W(2008)[19

شبکههاي عصبي

Tsai, C.F., Wu,

]Baesens et al. (2005)[20
]Hsieh(2005)[15
Wang, G., Hao, J., Ma, J.,
]Jiang(2011)[21
]Chen, F., Li, F.:(2010)[14

ماشين بردار پشتيبان

TunLi, S., Shiue, W.,
]Huang(2006)[22
Huang, C.L., Chen, M.C., Wang,
]C.J (2007)[23

درخت تصميم
((C4.5 CART, etc

Arminger G, Enache D, and Bonne
T (1997)[24].
]Baesens et al.(2003)[11

در اين مقاله از دو دسته متغير پيشبيني استفاده شده
است )4( :متعيرهاي جمعيت شناسي و ( )2متغيرهاي نگرش
مالي .4متغيرهاي جمعيت شناختي شامل  5متغير :سن ،جنس،
شغل ،تحصيالت و درآمد ماهيانه ميباشد .متغيرهاي لحاظ شده
براي نگرش مالي نيز شامل  3ويژگي :سابقه مشتري در بانک،
وضعيت پس انداز ،مدت زمان نگهداري بودجه واعتبار ،بيتفاوت
نسبت به قيمت ،عالقهمندي به سرمايهگذاري و آزمايش خدمات
جديد ،ميزان وفاداري به بانک ،نسبت اعتبار به توان مالي ،برنامه-
هاي پرداختي ديگر و هدف وام ميباشد .دادههاي مورد نياز از
طريق اطالعات موجود در پايگاه دادهي بانک گردآوري شده
است ،همچنين از طريق پرسشنامه اطالعات مورد نياز در مورد
نگرش اشخاص نسبت به پول جمعآوري شده است .با بکارگيري

2

Feature selection
UCI machine learning repository. Available at:
http://archive.ics.usi.edu/ml

3

Money attitudeFeature
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شده است با تركيب انتخاب ويژگيها با تکنيک تحليل سلسله
مراتبي ،ضمن جمعآوري و نظاممند كردن نظر و معيار خبرگان،
دادههاي مناسبتر براي ورود به مدل آماده شوند .به منظور
امتيازبندي رفتاري مشتريان  5ردهي اصلي تعريف شده است.
همانطور كه قبال بحث شد اكثر مطالعات قبلي مشتريان
را تنها به دو گروه خوشحساب و بدحساب تقسيم نمودهاند كه
در آن مشتري بد حساب ،مشترياني هستند كه بيش از  31روز
از هر گونه تعهد اعتباري او سپري شده باشد .اين تقسيم بندي
خيلي كلي بوده و بازهها و حالتهاي مختلف ديركرد در آن لحاظ
نشده است .حال آنکه بانکها بايستي با توجه به سياستهاي
داخلي خود تقسيمبندي مشتريان را با دقت بيشتري انجام دهند.
در اين صورت آنها قادر خواهند بود با توجه به گروه رفتاري كه
مشتري به آن تعلق دارد ،طيف مختلفي از استراتژي تعامل با
مشتري را به كار گيرند .از اين رو در اين مقاله با لحاظ كردن
سياستهاي اعتباري بانک مورد بررسي ،مطابق نظر كارشناسان
با توجه به ديركردها و رفتارهاي بازپرداختي 5 ،رده براي انواع
مختلف مشتري تعريف شده است .براي اين منظور ابتدا با توجه
به پارامتر ميزان ديركرد در پرداخت ،اقساط به پنج گروه اقساط
بدون تاخير ،اقساط جاري ،اقساط با تاخير معمولي ،اقساط
سررسيدگذشته و اقساط معوق طبقهبندي ميگردند .پارامتر
ميزان ديركرد بهصورت زير در طبقهبندي دخيل است :

يک نوآوري كاربردي براي ساخت مدلهاي رتبهبندي اعتباري
ارايه شدهاست و نتيجه ميگيرند كه تخمين حداكثري بهتر از
حداقلي ميباشد و همچنين با باال رفتن تعداد نمونهها از بازه
 3111الي  ،4111همچنان به صورت معناداري جواب درصد
صحت مدلها باالتر ميرود.
به طور كلي يافتههاي حاصل از مرور كارهاي انجام شده
بهصورت زير ميباشد:
 .4عمده تحقيقات گذشته روي رتبهبندي اعتباري صورت
گرفتهاند و حجم كمتري از تحقيقات روي رتبهبندي رفتاري
متمركز شده است.
 .2مشکل براي انتخاب بهترين ويژگيهاي ورودي و
پارامترهاي كرنل در روش ماشين بردار پشتيبان .در واقع اكثر
روشهاي به كاربرده شده براي انتخاب مشخصههاي ورودي تنها
مبتني بر تکنيک هاي پايگاه داده بودهاند اين در حالي است كه
بسباري از بانکها ،سياستهاي اعتباري خود را در قالب قواعد
اجرا ميكنند لذا توجه بيشتر به اين قواعد منجر به نتايج بهتر
خواهد شد
 .3در حالي كه بخش زيادي از اطالعات اعتباري مشتري
ساختار نامتوازن دارند ،ولي متوازنسازي داده در مقاالت بررسي
شده كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
از اين رو در اين مقاله سعي شده چارچوبي براي بهبود
روش هاي امتيازبندي رفتاري ارائه شود كه با بکارگيري تکنيک-
هاي مختلف ،يک سيستم امتيازبندي داخلي كارا را براي بانکها
فراهم آورد.

اقساط بدون تاخير :در اين صورت پرداخت اقساط در
سررسيد مربوطه و يا زودتر از سررسيد صورت پذيرفته است.
اقساط جاری :چنانچه تاخير در پرداخت قسط از تاريخ
سررسيد قسط ،كمتر از  2ماه باشد قسط مزبور از لحاظ پارامتر
زمان ،شرايط جاري بودن را دارا ميباشد .مبالغ مربوط به اقساط
واجد اين شرايط ،جزء سرفصل تسهيالت به حساب ميآيند .در
اين شرايط در صورتحساب وام تاخير محاسبه و براي مشتري
جمع تاخيرها لحاظ ميشود.

 .3چارچوب پيشنهادی تحقيق
در اين قسمت ،يک مدل امتيازبندي رفتاري جهت
تخصيص بهينه تسهيالت اعتباري در يک موسسهي مالي بخش
خصوصي ارائه ميشود .چهارچوب كاربردي پيشنهادي ،تركيبي از
چند روش دادهكاوي و تکنيک تحليل سلسه مراتبي ميباشد.
همانطور كه قبالً ذكر شد شناسايي و اولويتبندي معيارها براي
گروههاي مختلف مشتريان ،گام اصلي و ابتدايي در امتيازبندي
اعتباري مشتريان محسوب ميشود .اگرچه در مقاالت بررسي
شدهي قبلي نيز يک سري روشهاي انتخاب و آمادهسازي
ويژگيها به كار برده شدهاند اما اين روشها تنها از ديدگاه علم
پايگاه داده انتخاب ميشوند .ليکن اطالعات دامنه ميتواند به
عنوان يک منبع ارزشمند جهت آمادهسازي و بهينهسازي
ويژگيها مورد استفاده قرار گيرد .از اين رو در اين مقاله سعي

اقساط با تاخير معمولی :چنانچه تاخير در پرداخت
قسط از تاريخ سررسيد بيشتر از  2ماه و كمتر از  3ماه باشد،
قسط يا اقساطي كه واجد اين شرايط باشد به گروه اقساط با
تاخير معمولي منتقل خواهد شد .در صورت احراز شرايط زماني
ذكر شده ،براي وام گيرنده و ضامن اخطاريه صادر ميشود ولي
مبالغ مربوط به اين نوع از اقساط ،جزء سرفصل تسهيالت مي-
باشد.
اقساط سررسيد گذشته :چنانچه تاخير در پرداخت
قسط از تاريخ سررسيد بيشتر از  3ماه وكمتر از  4ماه باشد،
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برخوردار نيستند.

قسط يا اقساطي كه واجد اين شرايط باشد به گروه اقساط
سررسيد گذشته منتقل خواهد شد .در صورت احراز شرايط
زماني ذكر شده از تاريخ سررسيد اقساط ،مبلغ اقساط از سرفصل
تسهيالت خارج و به گروه اقساط سررسيد گذشته منتقل خواهد
شد.

ردهی پنجم :چنانچه مشتري حداقل  3قسط از نوع
معوق داشتهباشد .در صورت احراز اين شرايط مشتري جزء ردهي
پنجم محسوب ميشود .گروه پنجم از نظر بازپرداخت اصل و
سود تسهيالت از تضمين خوبي چه در حال حاضر و چه در آينده
برخوردار نيستند ،اين گروه يا در حالت نکول قرار دارند و يا
اينکه بازپرداخت اقساط آنها با خطرات زيادي روبهرو است.
الزم به ذكر است كه تقسيمبندي مشتريان به نحوي كه
ارائه شد ،با توجه به دستورالعمل بانک و مطابق نظر كارشناسان
و خبرگان صورت پذيرفته است .مراحل اصلي تحقيق جهت
تخصيص بهينه تسهيالت اعتباري به صورت يک چارجوب كلي
در شکل  4مشخص شده است .در ادامه به توضيح هر يک از اين
مراحل ميپردازيم.

اقساط معوق :چنانچه تاخير در پرداخت قسط از تاريخ
سررسيد بيشتر از  4ماه باشد ،قسط يا اقساطي كه واجد اين
شرايط باشد به گروه تسهيالت سررسيد گذشته منتقل خواهد
شد .د ر صورت احراز شرايط زماني ذكر شده از تاريخ
سررسيداقساط ،مبلغ اقساط از سرفصل تسهيالت خارج و به
گروه تسهيالت معوق منتقل خواهد شد .
بر اساس طبقهبندي صورت گرفته براي اقساط ،با در نظر
گرفتن آستانهاي 5 ،ردهي اصلي و مهم جهت شناسايي ريسک
اعتباري مشتريان تعريف شده است .نحوهي ردهبندي و شرايط
هر رده به شرح ذيل ميباشد:
ردهی اول :چنانچه مشتري تمام اقساط خود را بدون
تاخير پرداخت كرده باشد و يا حداكثر  2قسط از نوع جاري
داشته باشد آن مشتري جزء ردهي اول محسوب ميشود .ردهي
اول بهترين كيفيت را از نظر بازپرداخت تسهيالت دارا است و از
كمترين ريسک برخوردار است.
ردهی دوم :چنانچه مشتري حداقل  3قسط از نوع
جاري و يا حداكثر  2قسط از نوع تاخير معمولي را داشتهباشد.
در صورت احراز اين شرايط مشتري جزء ردهي دوم محسوب
ميشود .ردهي دوم از لحاظ بازپرداخت از شرايط مطلوبي
برخوردارند و فرق آنها با گروه قبلي اين است كه حاشيه
امنيتشان به گستردگي گروه قبلي نيست و ريسک بلندمدت آن-
ها مقداري بيشتر است.
ردهی سوم :چنانچه مشتري حداقل  3قسط از نوع
تاخير معمولي و يا حداكثر  2قسط از نوع سررسيد گذشته را
داشته باشد .در صورت احراز اين شرايط مشتري جزء ردهي سوم
محسوب ميشود.گروه سوم از درجه متوسط محسوب ميشوند و
در حال حاضر از نظر بازپرداخت مشکلي ندارند اما در درازمدت
ممکن است دچار مشکل گردند.

شکل  -4چارچوب كلي مدل امتيازبندي رفتاري پيشنهادي

.3.1

ردهی چهارم :چنانچه مشتري حداقل  3قسط از نوع

شناخت عوامل تاثير گذار بر امتياز رفتاری
مشتریان حقيقی

سررسيد گذشته و يا حداكثر  2قسط از نوع معوق را داشته باشد.
در صورت احراز اين شرايط مشتري جزء ردهي چهارم محسوب
ميشود .گروه چهارم از نظر تضمين بازپرداخت تسهيالت در
شرايط مطلوبي قرار ندارند و از مشخصههاي يک متقاضي خوب

براي ايجاد نگرش جامع و درک كامل رفتار مشتري با
بانک ،بايستي كليهي تراكنشها و دادههاي جدا از هم مرتبط با
مشتريان را در نظر گرفت .بنابراين با لحاظ كردن كليهي داده و
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اطالعات جمعآوري شده موجود در پايگاه دادهي بانک و با در
نظر گرفتن سياستها و برنامههاي راهبردي بانک در اعطاي
تسهيالت ،زيرمجموعهاي از مشخصهها ورودي را بر اساس
اهميت آنها استخراج ميكنيم .فرض لحاظ شده براي اين
تحقيق بر اين اساس است كه مدل پيشبيني ما براي آن دسته
از مشتريان بانک كه قبال سابقهي دريافت تسهيالت اعتباري را
نداشتهاند هم قابل اعمال باشد .به همين خاطر متغيرهاي انتخاب
شده بايد بين هر دو گروه مشتريان مشترک باشد .بر اين اساس
فيلدهاي اطالعاتي موجود در جداول مشتري ،حساب و تراكنش
در نظر گرفته شده است و معيارها تعيين شدهاند.
بر اين اساس تعداد  3متغير اصلي شامل :سن ،جنس،
شغل ،كاركرد حساب  42ماه قبل از اخذ وام (بر اساس ميانگين
ريال/روز) ،موجودي اوليه ،تعداد حسابهاي فعال مشتري،
ميانگين زماني بين مراجعات ،سابقهي مشتري در بانک ،ميانگين
موجودي ساير حسابها به عنوان متغيرهاي اثرگذار بر امتياز
اعتباري مشتريان حقيقي تعيين شد .در اين فرآيند عوامل موثر
بر اعتبار فرد مطابق نظر كارشناسان اعتباري به سه دسته:
مشخصات شخصي مشتري ،اطالعات مربوط به حسابي كه
مشتري بر اساس آن وام گرفته و سطح فعاليت مشتريان تقسيم
شدند.

)(1

)

كه در آن  ValueNewمقدار نرمال شده براي مقدار
 ValueOldميباشد Min A ،و  MaxAبه ترتيب كوچک ترين و
بزرگ ترين مقدار براي ويژگي  Aميباشند .و  New_Max Aو
 New_MinAبزرگترين و كوچکترين مقادير بازهي جديد
هستند .در مورد مقادير اسمي روش نرمالسازي مخصوصي وجود
ندارد و ميبايست آنها را به مقادير باينري تبديل نمود و سپس
با استفاده از روشهاي نرمال سازي رايج آن را نرمال نمود.
مرحلهی دوم ،تاثيردهی ضرایب بدست آمده از
فرآیند تحليل سلسله مراتبی؛ دانش و اطالعات مسئله و نظر
تصميمگيران ميتواند ويژگيها و دادههاي بهتر و با اهميتتري
براي الگوريتم كالسبندي و مدل تامين نمايد .بر اين اساس در
اين پژوهش با تركيب انتخاب ويژگيها با تکنيک فرآيند تحليل
سلسله مراتبي ،يک رويکرد پيشنهادي جهت آمادهسازي
دادهها ي نهايي ،ارائه گرديده است .چارچوب كلي رويکرد
پيشنهادي جهت آمادهسازي دادههاي نهايي در شکل  2نشان
داده شده است .

 .3.2آمادهسازی داده

ورود معيارهای اثرگذار بر رتبهی اعتباری

بعد از مشخص شدن عوامل اثرگذار بر امتياز رفتاري
مشتريان در فاز قبلي ،در اين مرحله با توجه به دادههاي موجود،
فيلدهاي مورد نظر استخراج ميشوند .وظايف آمادهسازي در دو
مرحله انجام ميگيرد .مرحلهي اول پيشپردازش و مرحلهي دوم
تاثيردادن ضرايب بهدست آمده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي
ميباشد.

جمعآوری نظر کارشناسان از طریق پرسشنامه

محاسبهی وزنها از ماتریس مقایسات زوجی

تاثير وزن های بدست آمده برای هریک از فيلدها،

مرحلهی اول ،پيشپردازش؛ شامل يکپارچهسازي

بر روی دادههای نرماليز شده

دادهها ،پاكسازي دادهها ،شکل دادن و ايجاد فيلدهاي جديد،
همچنين انتقال داده براي ابزار مدل سازي ميباشد .يکي از
مراحل مهم اين گام نرمالساز ي است .مقادير موجود در مجموعه
داده شامل دادههاي اسمي و مقادير عددي ميباشد .روشهاي
نرمال سازي هر يک ،بر روي نوع خاصي از مقادير اعمال مي-
شوند .براي مقادير عددي از فرمول نرمالسازي Min_Max
استفاده ميشود كه در معادلهي ( )4نمايش داده شده است.

شکل  .2نهادي براي استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتبي جهت
آمادهسازي داده

پس از آنكه با در نظر گرفتن دانش مسئله و نظر
تصميمگيران معيارها و زيرمعيارهاي اثرگذار بر رتبهي اعتباري
مشتريان مشخص شد ،گام بعدي ارزيابي معيارهاي موجود با
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استفاده از مقايسهي دوبهدوي آنها ميباشد .براي مقايسهي
معيارها در اين تحقيق از پرسشنامههايي مبتني بر قضاوتهاي
عددي استفاده شده است و از اين طريق نظر كارشناسان جمع-
آوري شده است .در گام بعدي با توجه به ماتريس مقايسات به-
دست آمده ،ميزان اهميت هر معيار تعيين گرديده است [.]25
در واقع اهميت معيارهاي مشخص شده در مرحلهي3
اندازهگيري ميشود .و اين ضرايب در مقدار فيلدها يا ويژگيها
ضرب شده و دادهها جهت ورود به مدل آماده مي شوند.
با توجه به داههاي نرمال شده ،نحوهي تاثير ضرايب
بدست آمده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي بر روي دادهها به
شرح زير خواهد بود:
 -4اگر فيلد مورد نظر پيوسته و عددي باشد از معادله-
هاي ( )2و ( )3استفاده ميشود:
()2

= Value Norm

()3

Value New = Value Norm * weightA

مشتريان تعريف شده است .كه ردهي اول بهترين كيفيت را از
نظر بازپرداخت تسهيالت دارا است و از كمترين ريسک برخوردار
است و رده ي پنجم از نظر بازپرداخت اصل و سود تسهيالت از
تضمين خوبي چه در حال حاضر و چه در آينده برخوردار نيستند
و بازپرداخت اقساط آنها با خطرات زيادي روبهرو است و گروه-
هاي دوم و چهارم و سوم رفتار ما بين اين دو رده را دارند .در
اين بين به دليل افزايش تعداد ردههاي تعريف شده ،ممکن است
مشکل عدم توازن دادهها بيشتر رخ بنمايد .مجموعه دادهي مورد
استفاده در اين تحقيق نيز نامتوازن است به طوري كه فقط 4
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درصد متعلق به ردهي دوم ميباشند .اين در حالي است كه اغلب
الگوريتمهاي ردهبندي ،فرض ميكنند كه توزيع ردهها يکسان
است و در صورتي كه دادهها نامتوازن باشند ،اين الگوريتمها در
تشخيص خود دچار مشکل ميشوند و ردهاي كه تعداد دادههاي
آن بسيار كم است .اغلب ناديده انگاشته ميشود .از اين رو جهت
كارايي بهتر الگوريتمهاي ردهبندي در فاز پيشبيني بايد از
روشهاي متوازنسازي استفاده شود .همچنين تمام روشهاي
ارزيابي الگوريتمهاي ردهبندي ،براي مسائل دو ردهاي طراحي
شدهاند ،حال آنکه با توجه به چند ردهاي بودن نمونهي مورد
بررسي بايد از معيارهاي ارزيابي مسائل چند ردهاي استفاده شود.
روش متوووازنسووازي مووورد اسووتفاده در ايوون تحقيووق
 ModifiedBaggingميباشد كه مبتني بر زيرنمونهبرداري اسوت.
در اين الگوريتم ،زيرنمونههايي از ردههاي اكثريت توليد ميشوود.
سپس هر يک از اين زيرنمونهها با تمام نمونوههواي ردهي اقليوت
تركيب شده و مجموعهاي براي آموزش ردهبند توليد ميكنند در
نهايت نيز تمام ردهبندها با هم تركيب شده و مدل نهايي را توليد
مووويكننووود .شوووبهكووود موجوووود در تصووووير ،3الگووووريتم
 ModifiedBaggingرا معرفي ميكند [.]28
جهت ردهبندي از يک الگوريتم ردهبندي استفاده ميشود
كه با توجه به مجموعه داده صحت بهتري داشته باشد ،همچنين
جهت تركيب اين ردهبندها نوع نمونهگيري مبتني بر روش-
 baggingميباشد .پس از ساخت مدل ،ما بايد بتوانيم ميزان
دقت مدل پيشنهادي خود را مورد ارزيابي قرار دهيم .براي
مسائل با  Kرده ،ماتريس پيچيدگي ،به صورت يک ماتريس
 k×kمطابق جدول 2خواهد بود كه عناصر روي قطر اصلي،
عناصري هستند كه درست تشخيص داده شدهاند و مابقي اشتباه
تشخيص داده شدهاند.

كه در آن  ،weight Aوزن محاسبه شده براي ويژگي
ميباشد كه با توجه به رويکرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي،
محاسبه شده است.
 -2اگر فيلد مورد نظراسمي 4باشد ،همانطور كه قبال
بيان شد ،صفات اسمي را به صورت باينري نمايش ميدهيم در
اين صورت براي تاثير ضرايب فرآيند تحليل سلسله مراتبي به
شرح زير عمل مينماييم:
با توجه به مقدار فيلد ،اگر مقدار فيلد  4باشد،
خصيصهي باينري معادل آن برابر  weight Aو در غير اين صورت
صفر در نظر گرفته ميشود .كه در آن  ،weightAوزن محاسبه
شده براي ويژگي  Aميباشد كه با توجه به رويکرد فرآيند تحليل
سلسله مراتبي ،محاسبه شده است.
A

 .3.3مدل پيش بينی
متغير وابسته تحقيق عبارت است از :امتياز رفتاري
مشتريان .همانطور كه قبال اشاره شد ،بر خالف تحقيقات پيشين
كه براي تقسيمبندي مشتريان ،به دو گروه خوشحساب و بد-
حساب اكتفا ميكنند ،در اين تحقيق به منظور شناخت دقيقتر
مشتريان 5 ،ردهي اصلي و مهم جهت شناسايي ريسک اعتباري
Nominal

1
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ي  iتشخيص داده شدهاند ،FPi .تعداد ركوردهايي است كه
متعلق به ردهي  iنبودهاند اما ردهبند آنها را جزء ردهي i
تشخيص داده است ،FNi .تعداد ركوردهايي است كه متعلق به
ردهي  iبودهاند اما ردهبند ،آنها را جزء ردهي  iتشخيص نداده
است .معيارهاي بازخواني و دقت براي هر رده به صورت جداگانه
محاسبه ميشوند .در صورتي كه بخواهيم اين معيارها را براي كل
مسئله محاسبه كنيم ،دو روش ميانگينگيري براي اين كار وجود
دارد :ميکرو و ماكرو  .روش ميانگينگيري ماكرو بيشتر تحت
تاثير كارايي ردهبندهاي مربوط به ردههاي اقليت قرار دارد .به
همين خاطر در اين تحقيق ،از روش ميانگينگيري ماكرو؛ مطابق
معادلههاي ( )7و ()8؛ براي محاسبهي معيار كلي استفاده شده
است .در اين روش ابتدا معيار مورد نظر براي هر رده به صورت
جداگانه محاسبه ميشود و سپس ميانگين آنها به عنوان معيار
كلي در نظر گرفته شده است.

شکل  :3شبهكد الگوريتم ]28[ .ModifiedBagging

()7

جدول :2ماتريس پيچيدگي براي مسائل چند ردهاي

()8

∑

∑

 .4ساختار اجرایی تحقيق
از نظر زماني دادهها و اطالعات مورد استفاده مربوط به
مشتريان حقيقي است كه از سال  85تا  83اقدام به دريافت وام
قرضالحسنه از موسسهي مالي مورد مطالعه نمودهاند .تعداد
ركوردهاي موجود پس از پيشپردازش داده  3857ركورد مي-
باشد .پس از پيشپردازش اوليه و يکي كردن تراكنشها و داده-
هاي جدا از هم مرتبط با مشتريان ،در نهايت همهي دادهها در
يک پايگاه داده ادغام ميشوند .ويژگيهاي نهايي ،نوع آنها و
مقادير ممکن براي هر يک در جدول  3نمايش داده شده است.
همانطور كه گفته شد ،جهت استفاده از تکنيک تحليل
سلسه مراتبي در فرآيند آمادهسازي رويکرد پيشنهادي در شکل
 4استفاده ميشود .در ابتدا با توجه به عوامل تعريف شدهي
تاثيرگذار بر امتياز رفتاري مشتريان ،اهداف ،معيارها و زيرمعيارها
تعيين ميشوند .نمونهي مطالعاتي اين تحقيق شامل  3معيار
گروه اصلي است كه هر كدام از اين معيارها داراي زيرمعيارهاي
مربوط به خود ميباشند .در شکل  4يک نمايش گرافيکي سلسله
مراتبي از اين عوامل نشان داده شده است ،كه در راس آن هدف
كلي مساله و در سطوح بعدي معيارها و زيرمعيارها قرار ميگيرد.

بنابراين صحت ،مطابق معادلهي ( )4برابر است با
مجموع عناصر روي قطر اصلي تقسيم بر تعداد ركوردها [.]34
()4

∑
∑

معيارهاي بازخواني و دقت براي هر رده مطابق معادلهي
( )5و ( )6محاسبه ميشوند [.]23
()5

∑

()6
∑

 ،TPiتعداد ركوردهايي است كه به درستي متعلق به رده-
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جدول  :3مجموعه ويژگيهاي مورد استفاده براي امتيازبندي رفتاري
ردیف

4
2

نام ویژگی

نوع
ویژگی

شناسهي مشتري

اسمي

جنس

اسمي

كه نرخ ناسازگاري كمتر از  1.4داشته اند در فرآيند تحليل مورد
استفاده قرار گرفته است و در غير آن صورت پرسش نامه مذكور
از فرآيند تصميم گيري حذف شده است .جدول  4نتايج تحليل
پرسشنامههاي تکميل شده توسط كارشناسان را بيان ميكند.
با توجه به نتايج حاصل از پرسشنامه ،درجه اهميت
شاخصهاي فوق تعيين گرديد .و در نهايت پس از محاسبهي
ميزان اهميت با توجه به عددي و يا اسمي بودن شاخص ها،
ضرايب بهدست آمده مطابق رابطهي  3بر روي دادهها اعمال شده
است.

مقادیر ممکن
شمارهي مشتري
 :1زن
 :4مرد
 :4كمتر از 25

3

سال
سن

اسمي

 26 :2تا  35سال

 .1،4پيشبينی امتياز رفتاری

 35 :3تا  51سال

در ادامه بخش به معرفي نتايج بهدست آمده از اجراي
الگوريتم خواهيم پرداخت .پياده سازي الگوريتمهاي پيشنهادي
در نرمافزار كلمنتاين انجام شده است .پيش از عمليات ردهبندي،
ابتدا بايد مجموعه داده به دو بخش آموزش و آزمون تقسيم شود.
براي توليد مجموعهي آموزش و آزمون از روش نمونهبرداري
طبقهبندي شده 4استفاده شده است .همانطور كه قبال بيان شد
تعداد ركوردهاي موجود پس از پيشپردازش داده  3857ركورد
ميباشد كه با استفاده از روش نمونهبرداري طبقهبندي شده،
دادهها به دو قسمت آموزش به ميزان  ،%71و اعتبارسنجي به
ميزان  %31تقسيم شد.
با اعمال ضرايب بدست آمده از تحليل سلسله مراتبي
فرآيندي بر روي دادههاي نرمال ،مجموعه داده جديدي بدست
آمد .در اين بخش كارايي الگوريتمهاي ردهبندي روي اين
مجموعه داده با دادههاي نرمال بدون اين ضرايب مقايسه شده
است .بر اين اساس ،الگوريتمهاي ردهبندي مختلف اجرا و نتايج
بر اساس معيار صحت با هم مقايسه شدهاند.
بر اساس جدول  ،5كارايي الگوريتمهاي ردهبندي درخت
تصميم  ،C5رگرسيون لجستيک و شبکه عصبي ،با دادههاي
بدست آمده از تاثير ضرايب  ،AHPبهبود يافته است .در اين بين،
تغييرات الگوريتمهاي  C5و رگرسيون لجستيک جالب توجهتر
مي باشد و در شبکه عصبي تغييرات كمتر ميباشد .اين مورد هم
در مورد دادههاي آموزش و هم دادههاي آزمون صادق است.
ستون سوم جدول  5نتايج حاصل از اعمال مدل بر روي
مجموعهي آزمون ميباشد.

 :4باالتر از 51
سال
 :4كارمند

4
شغل

اسمي

 :2روحاني
 :3شغل آزاد

5

كاركرد حساب اصلي42ماه قبل
از اخذ وام (ميانگين ريال/روز)

عددي

]4و[1

6

موجودي اوليه

عددي

]4و[1

7

تعداد حساب هاي فعال مشتري

عددي

]4و[1

8

ميانگين زماني مراجعات

عددي

]4و[1

3

سابقهي مشتري در بانک

عددي

]4و[1

41

ميانگين كاركرد ساير حسابها

عددي

]4و[1

براي ارزيابي اين عوامل و مقايسهي آنها نياز به
نظرخواهي از افراد آگاه ميباشد .به همين خاطر با  41نفر از
كارشناسان بانک مورد نظر مصاحبه و دادههاي مورد نياز از طريق
پرسشنامههاي تکميل شده توسط آنها جمعآوري شد .پرسش-
نامه بر اساس قضاوت عددي طراحي شد .جهت وزن دهي
متغيرها ،بعد از جمعآوري دادهها و انتقال آنها به نرمافزار
 ،Expert Choice11با اعمال تکنيک تحليل سلسله مراتبي وزن
معيارها و زيرمعيارها محاسبه و بيان شده است .بعد از از وارد
كردن دادهها در نرمافزار Expert Choice11پرسش نامههايي را

Stratified Sampling
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شکل  :4ساختار سلسله مراتبي معيارها در رويکرد پيشنهادي

جدول :4
كارشناسان

نتايج تحليل پرسش نامه هاي تکميل شده توسط

تکنيک

تعداد حساب هاي فعال
مشتري
ميانگين زماني بين مراجعات
سابقهي مشتري در بانک

سن
جنس
شغل

موجودي

ساير

1/186

3

1/146

6

1/124

7

1/153

5

1/265

2

1/145

8

1/144

3

1/154

4

دادههاي حاصل از تاثير ضرايب

موجودي اوليه

1/442

4

C5.1

66/58

66/43

بردارهاي ماشين
پشتيبان)(SVM

53/47

53/25

رگرسيون لجستيک

53/74

53/15

شبکه عصبي

63/16

62/68

C5.1

68/87

67/72

ماشين بردار پشتيبان

51/64

51/64

رگرسيون لجستيک

64/32

61/22

شبکه عصبي

64/27

64/46

درخت

AHP

كاركرد حساب  42ماه قبل از
اخذ وام (ميانگين ريال/روز)

ترتي
ب اولويت

مدل/هاي مورد استفاده

صحت دادههاي
آموزش

صحت دادههاي
آزمون

درخت
دادههاي نرمال

ميزان-
اهميت شاخص

شاخص

ميانگين
حسابها

جدول  :5مقايسه نتايج كارايي الگوريتمهاي مورد بررسي

اما كارايي الگوريتم ماشين بردار پشتيبان ،كاهش پيدا
كرده است .اين الگوريتم ،از يک نگاشت غيرخطي براي تبديل
دادههاي مجموعهي آموزش به ابعاد باالتر استفاده ميكند .با اين
بعد جديد ،الگوريتم بدنبال يک ابرصفحهي 4جداساز بهينه مي-
گردد .اين ابرصفحه ،يک مرز تصميمگيري است كه ركوردهاي
يک رده را از ردهي ديگر جدا ميكند .از طريق يک نگاشت
Hyperplane
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مناسب غيرخطي به ابعاد باالتر ،دادههاي دو رده هميشه مي-
توانند به وسيلهي يک ابرصفحه جدا شوند .ماشين بردار
پشتيبان ،ابرصفحه را با استفاده از بردارها( 4ركوردهاي مجموعه-
ي آموزش) و حاشيهها( 2كه بوسيلهي بردارها تعريف ميشوند)
پيدا ميكند [ .]31براي مسائل چند ردهاي ،ردهبندهاي ماشين
بردار پشتيبان ،ميتوانند با هم تركيب شوند .در صورتي كه در
يک مسئله n ،رده داشته باشيم n ،ردهبند به صورت جداگانه
آموزش داده ميشوند .هر ردهبند براي يک رده .به عبارت ديگر
هر بار يکي از ردهها به عنوان ردهي مثبت و مابقي ردهها به
عنوان ردهي منفي در نظر ميگيريم و به اين ترتيب براي هر
رده ،يک ردهبند توليد ميشود و سرانجام ردهبندهاي بدست آمده
با هم تركيب ميشوند .اگرچه با توجه به روال كاري شرح داده
شده ،زمان يادگيري ماشين بردار پشتيبان نسبت به ساير
الگوريتمها كندتر است و اين مسئله در مورد مسائل چند ردهاي
محسوستر ميباشد ،با اين وجود در مقاالت بررسي شده در اين
حوزه كه اكثرا بر روي مجموعه دادههاي استاندارد  UCIانجام
گرفته ،الگوريتم ماشين بردار پشتيبان نتايج خوبي كسب كرده
بود .اما در اين مجموعه پس از اعمال ضرايب فرآيند تحليل
سلسله مراتبي بر روي دادهها اين الگوريتم جزء ضعيفترين
الگوريتمها بود .با توجه به نتايج بدست آمده ،الگوريتم ماشين
بردار پشتيبان با روشهاي آمادهسازي مبتني بر انتخاب ويژگيها
بهتر عمل كرده و اعمال ضرايب خارجي و روش پيشنهادي براي
اين الگوريتم مناسب نميباشد.
با توجه به نتايج بدست آمده ،الگوريتم  C5باالترين
كارايي را روي مجموعهي آموزش دارند اين الگوريتم همچنين
روي دادههاي آزمون هم خوب عمل ميكند و بيشترين دقت را
دارد.

چهارم ردهي اقليت بوده و ساير ردهها ،ردههاي اكثريت را
تشکيل ميدهند .بنابراين ما بايد با انتخاب ضرايب مناسب،
زيرنمونههايي از ردههاي اكثريت را انتخاب كنيم تا در تركيب با
ردهي اقليت ،موجب بهبود كارايي مدلهاي پيشبيني شوند .در
نهايت نيز تمام ردهبندها با هم تركيب شده و مدل نهايي را توليد
ميكنند .روشهاي يادگيري نامتوازن نسبت به ردهبند پايه
حساس هستند و هر يک از آنها با ردهبندهاي خاصي بهتر عمل
ميكنند .براي مثال زيرنمونهبرداري تصادفي با درخت تصميم
بهتر عمل ميكند .در حالي كه روش بيشنمونه برداري تصادفي
با رگرسيون الجستيک بهتر عمل مي كند  [29].با توجه به اين
نکته كه الگوريتمي كه جهت متوازنسازي دادهها به كار برده
ميشود روش  Modifiedbaggingميباشد كه مبتني بر تکنيک
زيرنمونهبرداري ميباشد كار را با الگوريتم  C.5دنبال مي كنيم.
اين الگوريتم همچنين قبل از متوازن سازي نيز نسبت به ساير
الگوريتمها از صحت باالتري برخوردار بوده است.
نتايج بهدست آمده از اجراي الگوريتم  ،C.5به ازاي
انتخاب ضرايب مختلف براي هر يک از ردهها در جدول 6آمده
است .بر اساس جدول  ،6بهترين نتايج به
بدست آمده است .به ازاي انتخاب اين
ازاي؛
ضرايب جهت ساخت زيرنمونههايي از ردهي اكثريت و اقليت،
دقت و بازخواني همهي ردهها در حد قابل قبولي ميباشد .از آنجا
كه تعداد دادههاي ردهي  4كم ميباشد ،نميتوان ضرايب ساير
ردهها را خيلي كوچک در نظر بگيريم.
چون در اين صورت زيرمجموعههاي حاصل نيز دچار
عدم توازن شده و نتايج مطلوب حاصل نخواهد شد .به عبارتي در
اين حالت اگرچه دقت و بازخواني براي ردهي چهارم به نحو قابل
توجهي افزايش مييابد ولي اين مقادير در ساير ردهها كاهش
پيدا ميكند .در مواقعي كه بخواهيم تاثير راي درخت تصميم را
باالببريم و يا در مواقعي كه پايگاه داده دو درخت تصميم متفاوت
باشد ميتوان از يک ردهبند ،بيش از يکبار استفاده نمود .در اين
تحقيق نيز در ادامه نتايج حاصل از درختهاي تصميم كه در
اينجا الگوريتم C.5ميباشد تركيب ميشوند .تعداد اجرا براي
يافتن مدل بهينه با اجرا به ازاي مقادير مختلف بر روي دادههاي
آموزش تعيين ميگردد .نتايج حاصل از تركيب اجراي الگوريتمها
به ازاي تعداد اجراهاي مختلف در جدول  7آمده است.

 .4،2نتایج حاصل از متوازنسازی با بکارگيری الگوریتم
Modifiedbagging

در بخش دوم سعي ميكنيم دادهها را متوازن نماييم.
جهت متوازنسازي از الگوريتم  ModifiedBaggingاستفاده شده
است .در اين الگوريتم ،زيرنمونههايي از ردههاي اكثريت توليد
ميشود .سپس هر يک از اين زيرنمونهها با تمام نمونههاي ردهي
اقليت تركيب شده و مجموعهاي براي آموزش ردهبند توليد مي-
كنند .در مسئلهي مورد مطالعه 5 ،رده تعريف شده كه ردهي
Vectors
Margins

1
2
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جدول  :7نتايج حاصل از تركيب اجراهاي الگوريتم

جدول  :8نتايج حاصل از اجراي الگوريتم بر روي مجموعههاي آموزش و آزمون

دهد ،كارايي چارچوب پيشنهادي از ساير الگوريتمهاي شركت-
كننده در اين مقايسه بيشتر است.

با افزايش تعداد اجرا ،كارايي ردهبند روي مجموعهي
دادهها افزايش مييابد .اين روند افزايش تا  21بار اجرا ادامه
داشته است .اما به ازاي اجراي باالتر از  21مقدار معيارهاي
صحت ،دقت و بارخواني تغيير چنداني نميكند .از اين رو  21بار
اجرا ،به عنوان تعداد اجراي بهينه انتخاب ميشود .از آنجايي كه
مدل فوق پس از  21بار اجرا بهينه شدهاست .مدل بهينه با
همين تعداد اجرا روي مجموعه دادههاي تست اجرا خواهد شد
كه نتايج آن در جدول  8آورده شده است.
در اين بخش نتايج نهايي حاصل از چارچوب پيشنهادي،
بانتايج اوليه حاصل از اجراي الگوريتمهاي پايهي درخت تصميم
 ،C.5ماشين بردار پشتيبان ،شبکهي عصبي و رگرسيون
لجستيک مقايسه شده است .همانطور كه جدول  3نشان مي-

جدول  .3مقايسه نتايج كارايي الگوريتمهايهاي مورد بررسي
مدل/هاي مورد
استفاده

صحت دادههاي
آموزش

صحت دادههاي
آزمون

الگوريتم پيشنهادي

76.23

74.18

66/58

66/43

درخت

63

C5.1

ماشين بردارهاي
ماشين
پشتيبان)(SVM

53/47

53/25

رگرسيون لجستيک

53/74

53/15

شبکه عصبي

63/16

62/68

امتيازبندي رفتاري مشتريان بانک با استفاده از رويکرد داده كاوي و فرآيند...................................................................محمدي و پيرمحمديان
تامين نمايد .بر اين اساس در اين پژوهش با بکارگيري ضرايب
بهدست آمده از تحليل سلسله مراتبي ،يک رويکرد پيشنهادي
جهت آمادهسازي دادههاي نهايي ،ارائه گرديده است .نتايج
حاصل از اجراي الگوريتمهاي ردهبندي مختلف بر روي مجموعه
دادهي مورد مطالعه نشان داد كه اين پيشنهاد ،باعث كارايي
الگوريتمهاي ردهبندي ،درخت تصميم  ،C.5شبکه عصبي و
رگرسيون لجستيک شده است ولي كارايي الگوريتم ماشين بردار
پشتيبان كاهش پيدا كرده و همچنين الگوريتم  C.5نسبت به
بقيه نتايج بهتري توليد ميكند.
در مقاالت بررسي شده تقسيمبندي به اين صورت بوده
كه مشتريان به دو گروه خوشحساب و بدحساب تقسيم مي
شوند .ولي به منظور شناخت دقيقتر رفتار مشتريان در اين
تحقيق  5رده اصلي و مهم جهت شناسايي ريسک اعتباري
مشتريان تعريف شد .با افزايش تعداد ردهها توازن دادهها كاهش
پيدا كرده است .به همين خاطر در مسئلهي مورد بررسي به
منظور بهبود كارايي الگوريتمهاي ردهبندي ،از روش متوازن
است.
شده
استفاده
modifiedbagging
سازي
 modifiedbaggingيک روش مبتني بر زيرنمونهبرداري است .بر
اين اساس پس از انتخاب ضرايب مناسب براي هر يک از رده ها
و تركيب اين نتايج ،شاهد بهبود كارايي الگوريتم ردهبندي به
ميزان قابل توجهي هستيم.
نتايج نهايي حاصل از اجراي چارچوب پيشنهادي به اين
شرح ميباشد؛ از ميان الگوريتمهاي رده بندي الگوريتم درخت
تصميم  C.5بيشترين ميزان صحت را دارا ميباشد و اين
الگوريتم ،مناسب ترين الگوريتم براي پيشبيني امتياز رفتاري
مشتريان ميباشد .روشهاي متوازن سازي نسبت به آماده سازي،
موجب بهبود كارايي به ميزان قابل توجهتري ميشوند .نهايتا
تركيب اين تکنيکها در كنار يکديگر موجب شده است كه
قدرت پيشبيني الگوريتم ردهبندي نسبت به حالت پايه به ميزان
چشمگيري افزايش يابد.

 .5نتيجهگيری
امتيازدهي نظامي است كه بهوسيلهي آن بانکها و
موسسات اعتباري با استفاده از اطالعات حال و گذشتهي
متقاضي ،احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وي را ارزيابي نموده
و به متقاضي امتياز ميدهد .اين روش مشتريان را بيطرفانه و بر
اساس آمار و اطالعات كمي امتيازبندي مينمايد .سيستم
امتيازدهي اعتباري مشتريان يکي از ابزارهاي مهمي هست كه
بانکها براي مديريت و كنترل ريسک اعتباري به آن نياز دارند.
روش امتيازدهي هم از طريق سيستمهاي امتيازبندي
داخلي بانکها و هم از طريق شركتهاي سنجش اعتباري قابل
محاسبه است .ولي در سطح وامهاي اعطايي به اشخاص حقيقي
سيستمهاي داخلي مناسبتر هستند مضاف بر اينکه پيادهسازي
موفق سيستمهاي داخلي در محيط رقابتي كنوني يک مزيت
رقابتي براي بانکها محسوب ميشود .مويد اين موضوع توصيه
بانک تسويه بينالمللي و كميته بال در سال  2114به بانکها
جهت استقرار و اجراي سيستم امتيازبندي داخلي در كنار
موسسات رتبهبندي است .در بانک ها و موسسات مالي حجم
قابل مالحظهاي از داده وجود دارد اما تا زماني كه دادهها به
صورت ركوردهاي ماهانه و تراكنشهاي روزانه ميباشند ،تحليل
پايگاه داده بانک براي مديريت رفتار مشتريان امري مشکل مي-
باشد .از اين رو دادهكاوي ابزار مناسبي براي تحليل اين داده و
تخمين امتياز رفتاري مشتريان حقيقي ميباشد.
ولي اصل مهمي كه در ارتباط با الگوريتم هاي دادهكاوي
وجود دارد ،اين است كه هيچ الگوريتمي براي تمام دادهها
مناسب نخواهد بود .به عبارت ديگر هيچگاه نميتوان ادعا كرد كه
يک الگوريتم يا روش براي تمام دادهها مناسب بوده و نتيجهي
مطلوبي ارائه ميدهد بلکه نتايج حاصل از الگوريتمهاي داده
كاوي ،وابستگي بسياري به مجموعهي مورد استفاده دارند.
از اين رو دغدغهي اصلي در اين تحقيق ،چگونگي
بکارگيري دادهكاوي براي امتيازبندي رفتاري مشتريان در بانک
مورد مطالعه بوده است .در اين تحقيق نيز ابتدا به مطالعهي
كارهاي مرتبط پرداخته شده است .مطالعات زيادي هم در اين
زمينه وجود دارد كه اكثر آنها روي مجموعه دادهي استاندارد
 UCIميباشد .در مقاالت بررسي شدهي قبلي ،يک سري روش-
هاي انتخاب و آمادهسازي ويژگي ها به كار برده شدهاند اما اين
روشها تنها از ديدگاه علم پايگاه داده انتخاب ميشوند .ليکن
دانش و اطالعات مسئله و نظر تصميمگيران ميتواند ويژگيها و
دادههاي بهتر و با اهميتتري براي الگوريتم كالسبندي و مدل
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