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 چکیده:

وفقیت های مترین جنبهآید و مدیریت بانکداری، از کلیدیترین ارکان ساختارهای پولی و مالی در هر کشور به شمار میبانکداری یکی از مهم

ترین ارکان سیستم اقتصادی کشور به شمار می آیند و ترین تامین کننده منابع مالی، از مهمها به عنوان اصلیساختارهای بانکی است. بانک

های موجود برای ترین ریسکها قرار دارند. یکی از مهمهمانند هر نهاد درگیر در فرآیندهای مالی و اقتصادی در معرض انواع مختلفی از ریسک

رتست از امکان بالقوه این که قرض گیرنده از بانک و یا از طرف حساب وی در اجرای تعهدات ریسک اعتباری است. ریسک اعتباری عبا ،یک بانک

بانک  های یکتواند در موفقیت فعالیتخود در مقابل بانک در مدت مشخصی ناتوان شود. ارزیابی و تجزیه و تحلیل این ریسک و مدیریت آن می

 ئهاکاوی ارهای یادگیری ماشین و دادهها با استفاده از روشزیابی ریسک اعتباری بانکمدلی جهت ار ،پژوهشبسیار موثر واقع گردد. در این 

رتبه  ،ها توسط الگوریتم برتر انتخاب ویژگیبندی وضعیت اعتباری مشتریان بانکهای مهم جهت تقسیمگردیده است. در این مدل نخست ویژگی

، Inf-FSگردند. در گام نخست سه الگوریتم انتخاب ویژگیبندی می، مشتریان طبقهبندی و انتخاب شده و سپس با استفاده از یک کالسیفایر

EC-FS  وFisher  مقایسه و با استفاده از کالسیفایر غیرخطیSVM های بدست آمده از الگوریتم برتر، اند و سپس ویژگیارزیابی گردیده

مشتری  140های شامل داده ،اند. مطالعه موردی تحقیقبندی شدهطبقههای تصادفی ، لوجیت بوست و جنگل1توسط سه کالسیفایر آدابوست ام

بهترین دقت و در گام دوم،  Inf-FSها گردآوری شده، در گام نخست الگوریتم . با اجرای مدل برای دادهباشد میخصوصی بانک شعبه ی حقوقی 

 الگوریتم لوجیت بوست، بهترین کارایی را با توجه به معیارهای ارزیابی کسب نمود.

 

  5داده کاوی ،4یادگیری ماشین، 3بانکداری، 2، مدیریت ریسک اعتباری1ریسک واژگان کلیدی:

                                                           
1 Risk 
2 Credit Risk Management 
3 Banking 
4 Machine learning 
5  Data Mining 
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 مقدمه -1

منابع  ترین تامین کنندهها به عنوان اصلیکنند و بانککشور ایفاد میامروزه نهادهای مالی نقشی کلیدی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی هر 

ها همانند هر نهاد درگیر در فرآیندهای مالی و اقتصادی در معرض انواع ترین ارکان سیستم اقتصادی کشور به شمار می آیند. بانک مالی، از مهم

گردد. عبارت ریسک می 9و اعتباری 8، عملیاتی7، بازار6های نرخ بهرهریسکها قرار دارند؛ که در یک دسته بندی کلی شامل مختلفی از ریسک

اعتباری  10اکسپژورنماید که منجر به تغییر غیرمنتظره در ارزش بازاری اشاره به امکان تغییر غیرمنتظره در اعتبار طرف معامله می ،اعتباری

اری عبارتست از احتمال اینکه بعضی از دارایی های بانک، به ویژه تسهیالت ی بانکداری، ریسک اعتبحوزه (. در2007سیرونی )رستی و گردد می

ها نسبت به ارزش با توجه به اینکه سرمایه بانک (.1392، )فالح پور، راعی و هندیجانی زادهاعطایی از نظر ارزش کاهش یابد و یا بی ارزش شود 

د گردبانک با خطر ورشکستگی روبه رو می ها کم است، حتی اگر درصد کمی از وام ها قابلیت وصول خود را از دست بدهند، کل دارایی های آن

باشند تا اعتبار متقاضیان تسهیالت بانکی دنبال یافتن روشی میه ها ببا توجه به موارد مطرح شده همواره بانک (.1384)فالح شمس و تهرانی، 

توان یا تمایل بازپرداخت تسهیالت در موعد مقرر( را بکاهند. از این رو پژوهش پیرامون یافتن )عدم  11ریسک نکولار دهند و را مورد ارزیابی قر

 های بانکی نماید. تواند کمک شایانی جهت مدیریت داراییها می باشد که میروشی مناسب جهت ارزیابی اعتباری مشتریان بانک

 اساس بر ایران در خصوصی هایبانک تمامی 57 اسالمی انقالب از بانکداری در ایران، بانکداری خصوصی است. پسیکی از انواع ساختارهای 

 خصوصی هایبانک تاسیس ساززمینه 1376 سال از اعتباری مالی هایموسسه تاسیس رفته رفته اما. شدند اعالم دولتی اساسی، قانون 44 اصل

 کرد.  اعالم خصوصی هایبانک تاسیس با را خود موافقت 1377 اسفند در مرکزی بانک نهایتاً. شد

سک ب       شور )در پایگاه های داده علمی داخلی و خارجی(، فقدان پژوهش تحلیل ری صورت گرفته در این حوزه در داخل ک سی تحقیقات    هبا برر

ای هنست تا مدلی کارا جهت ارزیابی مشتریان بانک. در این پژوهش سعی بر آگرددی بانکداری خصوصی نمایان میویژه ریسک اعتباری در حوزه

  از معیارهای ارزیابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. خصوصی در ایران ارائه گردد و با استفاده

نمودن  ها در جهت اعطای تسمممهیالت با هدف حداککر کردن سمممود و کمینهگیری در راسمممتای مدیریت پول بانکتوان گفت که تصممممیممی

سک  صلی هری شاخص   ای بانکی، ا ست.  سک موجود که بانک ب ترین اقدام مدیران بانکی و تحلیلگران این نهادهای پولی ا فعالیت  دلیله ترین ری

عبارت دیگر ریسممک اعتباری مشممتریان وام و ه باشممد، ریسممک نکول دریافت کنندگان تسممهیالت یا ب ای خود با آن مواجه میمرکزی و هسممته

سهیالت بانک  شتریان، پیش از اعطای وام، می     باها میت ضعیت اعتباری م سک نکول    شد. ارزیابی و سیار موثری در جهت کاهش ری تواند نقش ب

های ارزیابی ریسممک ای، بکاهد. از این رو بررسممی و پژوهش پیرامون مدلمشممتریان بازی نماید و احتمال ورشممکسممتگی انتظاری را به نحو عمده

سزایی در حوزه   ساختارهای درونی بانک  ها با توجه بهاعتباری و برازش آن ضرورت و اهمیت ب ست. یافتن     ها، از  صادی برخوردار ا ی تحقیقات اقت

یرندگان گگیری های کالن اعتباری، کمک شایانی به مدیران و تصمیم  تواند بر تصمیم یک مدل مناسب درونی برای ارزیابی ریسک یک بانک، می  

ی یک مدل منسجم برای ارزیابی ریسک اعتباری   ه ضرورت و اهمیت موضوعات اشاره شده، در جهت ارائه     بانکی نماید. در این پژوهش با توجه ب

 های خصوصی گام برداشته شده است.مشتریان حقوقی بانک

 مقاله می باشند:اصلی محوریت  ،در این مقاله فرضیه و اهداف تحقیق به شرح ذیل

 های خصوصی از کارایی الزم برخوردار است.مشتریان برای بانکمدل پیشنهادی ارزیابی ریسک اعتباری  فرضیه:

 

 های خصوصی.ارائه مدلی کارا جهت ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک هدف اصلی:

                                                           
6 Interest Rate 
7 Market Risk 
8 Operational Risk 
9 Credit Risk 
10 Market Exposure 
11Default 
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ری، )روش های آماپژوهش های مورد استفاده در این های استخراج ویژگی، انتخاب ویژگی، تجزیه و تحلیل دادهارزیابی کارایی روش هدف فرعی:

 های خصوصی.داده کاوی( برای تعیین ریسک اعتباری مشتریان بانک

در این پژوهش ابتدا پیشینه ای از بررسی های صورت گرفته در زمینه ریسک اعتباری در تحقیقات داخلی و خارجی ارائه شده است. در بخش 

پیشنهادات جهت مطالعات آتی و یافته های پژوهش  ،ر پایانگشته اند. داجرایی مطرح و سپس بکار رفته در پژوهش بعد به اختصار متدولوژی 

 مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی خصوصی کشور ارائه شده است.خصوص در 

 تحقیقادبیات و پیشینه  .1

ع یکی از بالطبی بانکداری و موسسات مالی صورت پذیرفته است. های مالی در حوزهای پیرامون بررسی انواع ریسکتاکنون تحقیقات گسترده

و  ی تسهیالت پولیها و موسسات مالی یعنی ارائههای اصلی و مرکزی بانکهای موجود که ارتباط وثیقی با یکی از فعالیتمهم ترین ریسک

برای تعیین ورشکستگی شرکت ها بکار گرفته بی ور توسط ، روش رگرسیون لجستیک 1966در سال . مالی را داراست، ریسک اعتباری است

 گیری ریسک اعتباریو بعدها به منظور بررسی ریسک اعتباری اوراق قرضه مورد استفاده قرار گرفت. یکی از اصلی ترین متدهای اندازه شد

که در آن یک تحلیل ممیزی با استفاده از نسبت های مالی جهت  ؛آلتمن شهره شد Zارائه گردید و به مدل نمره  1968توسط آلتمن در سال 

از این متد برای تفکیک ساندرز و آلن بعدها  (.1968)آلتمن، پذیرد شکسته و غیر ورشکسته صورت مین شرکت های وربیتمایز بخشیدن 

جهت بررسی  1970های احتمالی خطی و وضعیتی احتمالی چندگانه در اواخر ها و موسسات مالی بهره یافتند. مدلاعتباری مشتریان بانک

های عصبی مصنوعی، آنالیز ممیزی خطی و آنالیز شبکه دیسای و همکارانش به کاربرد، 1996ر سال ورشکستگی شرکت ها معرفی گردید. د

ها پی بردند. با گسترش کاربرد هوش مصنوعی، داده کاوی و یادگیری ماشین، استفاده از رگرسیون خطی در ارزیابی اعتبار مشتریان بانک

ی طبقه بندی، جهت تفکیک مشتریان مورد توجه قرار گرفت و تاکنون تحقیقات بسیاری در این حوزه صورت پذیرفته است. متدهای گسترده

کاربرد مدل ارزش در معرض خطر را جهت برآورد ریسک اعتباری مشتریان آزمود. طراحی مدلی برای اندازه گیری و  1998در سال  تریسی

 (.2003قرضه ارائه گردید )فرانس، ن بار توسط جان موری برای بررسی ریسک نکول اوراق درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستی
ی بررسی و تحلیل ریسک اعتباری در صنعت بانکداری و موسسات مالی مورد بررسی قرار در حوزهبرخی تحقیقات داخلی اخیر ، 1 در جدول

 :گرفته است

 

 مطالعات انجام شده در تحقیقات داخلی -1جدول 

 شرح تحقیق سال نشریه محققین نام

ر. تهرانی، م. فالح 

 شمس

مجله علوم 

اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز

1384 

همای احتممالی خطمی، لجسمتیک و شمبکه همای       در این مقاله کارایی ممدل 

عصممبی مصممنوعی بممرای پممیش بینممی ریسممک اعتبمماری مشممتریان مممورد    

دهمد کمه ارتبماط    بررسی قرار گرفته اسمت. نتمایب بدسمت آممده نشمان ممی      

بین متغیرهما در ممدل پمیش بینمی ریسمک اعتبماری خطمی نبموده و تمابع          

های نممایی و سمیگمویید بمرای پمیش بینمی ریسمک اعتبماری مناسمب تمر          

بیشمترین کمارایی نیمز متعلمق بمه روش شمبکه عصمبی مصمنوعی         . باشندمی

 باشد. می

س. صفری، م. 

ابراهیمی شقاقی، 

 م.ج. شیخ

های پژوهش

 ایرانمدیریت در 
1389 

متغیممر در  27متغیممر از  8در ایممن تحقیممق بمما اسممتفاده از روش دلفممی،    

نظرگرفتممه شممده بعنمموان معیممار ارزیممابی ریسممک اعتبمماری مشممتریان شممعب 

بانک تجارت استان تهمران، انتخماب گردیمده و بما اسمتفاده از ممدل تحلیمل        

همما امتیممازات کممارایی شممرکتهای حقمموقی )مشممتریان( بدسممت پوششممی داده

ه اسممت و بعنمموان معیمماری جهممت ارزیممابی ریسممک اعتبمماری مممورد     آمممد

 استفاده قرار گرفته است. 
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ح. میرزایی، ر. 

 نظریان، ر. باقری

فصلنامه روند 

های پژوهش

 اقتصادی

1390 

در ایممن پممژوهش بمما اسممتفاده از رگرسممیون لجسممتیک، و بمما درنظممر گممرفتن 

کهممای ملممی بممرای ارزیممابی ریسممک اعتبمماری، مشممتریان بان  5Cمعیارهممای 

شممعب اسممتان تهممران بممه دو دسممته خمموش حسمماب و بدحسمماب تقسممیم    

بنممدی گردیممده اسممت. نتممایب تحقیممق نشممان داده اسممت کممه بممر اسمماس     

های آمماری ضمرایب و همینمین قمدرت تفکیمک کننمدگی معنمادار        شاخص

 بوده و اعتبار باالیی دارد

م. ابراهیمی، ع. 

 دریابر

فصلنامه دانش 

 سرمایه گذاری
1391 

هممما، رگرسمممیون ایمممن تحقیمممق از سمممه روش تحلیمممل پوششمممی داده در 

لجسممتیک، و شممبکه عصممبی مصممنوعی بممرای بررسممی وضممعیت اعتبمماری    

متغیممر مممالی توضممی    27مشممتریان یممک بانممک تجمماری بمما اسممتفاده از    

دهمد کمه ممدل شمبکه     دهنده استفاده شده است. نتایب تحقیمق نشمان ممی   

مممدل دیگممر بررسممی   عصممبی مصممنوعی کممارایی بمماالتری را نسممبت بممه دو 

 شده داراست. 

س. فالح پور، ر. 

راعی، م. هندیجانی 

 زاده

مجله مهندسی 

مالی و مدیریت 

 اوراق بهادار

1392 

در ایممن تحقیممق از ترکیممب الگمموریتم شممبکه عصممبی مصممنوعی و روش      

انتخاب ویژگی پوشمش دهنمده بمه نمام کلمونی زنبمور عسمل اسمتفاده شمده          

ه هممای دویسممت و پنجمماه مشممتری اسممت. بممه منظممور بررسممی مممدل از داد 

ی تسممهیالت از بانممک کممارآفرین اسممتفاده شممده اسممت و نتممایب     گیرنممده

دهد کمارایی روش مبتنمی بمر کلمونی زنبمور عسمل بماالتر از روش        نشان می

 باشد. شبکه عصبی مصنوعی خام می

ا. پویان فر، س. فالح 

 پور، م. عزیزی

مجله مهندسی 

مالی و مدیریت 

 اوراق بهادار

1392 

در این پژوهش با بکارگیری روش حداق مربعات ماشین بردار پشتیبان مبتنی  

بر الگوریتم ژنتیک، ریسک اعتباری متقاضیان تسهیالت اعتباری مورد ارزیابی 

ست. بدین منظور از مجموعه داده  های بانک آلمان در پایگاه داده قرار گرفته ا

جهت اعتبارسنجی مدل استفاده شده است. یافته های    UCIیادگیری ماشین  

 باشد.پژوهش حاکی از عملکرد مناسب مدل می

ج. بیک زاد، غ. 

 آقازاده، م. آقازاده
 1393 فصلنامه روند

انتخاب گردیده است و سپس  6Cابتدا معیارهای اعتبارسنجی بر اساس مدل 

این معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی برای تمام شعب بانک 

 ملی در استان آذربایجان غربی اولویت بندی شده اند.

س.ح. میرغفوری، ز. 

 امین آشوری

دو فصلنامه 

کاوشهای مدیریت 

 بازرگانی

1394 

و روش ناپارامتریک  در این تحقیق از روش پارامتریک رگرسممیون لجسممتیک 

ست و از         شده ا ستفاده  سیم برای ایجاد مدل امتیازدهی اعتباری ا درخت تق

نسبت مالی به عنوان معیارها و شاخصهای تعیین کننده اعتبار مشتریان       13

 دهد که روش ناپارامتریکبانک تجارت بهره گرفته شده است. نتایب نشان می   

ساب و بدحساب نسبت به روش دقت باالتری را در تفکیک مشتریان خوش ح

 پارامتریک داراست.

ا. قاسمی، ط. دنیایی 

 هریس

مجله مهندسی 

مالی و مدیریت 

 اوراق بهادار

1395 

سک اعتباری با     شتریان در حوزه ری در این پژوهش مدلی جهت رتبه بندی م

شمماخص بر  29صممورت پذیرفته اسممت.   SOMو  MADMرویکرد تلفیقی 

ساس مدل   ستفاده از روش     6Cا سپس با ا ستخراج گردیده و   MADMهای ا

ستفاده        ساب با ا ساب و بدح شتریان خوش ح انتخاب گردیده اند. در نهایت م

 تفکیک شده اند. SOMاز الگوریتم 
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ا. محمدیان حاجی 

کرد، م. اصغرزاده 

زعفرانی، م. امام 

 دوست

مجله مهندسی 

مالی و مدیریت 

 اوراق بهادار

1395 

ق جهت تدوین مدلی جهت ارزیابی ریسممک اعتباری مشممتریان  در این تحقی

حقوق بانک از ماشممین بردار پشممتیبان و الگوریتم ژنتیک بهره گرفته شممده   

بدین منظور، از داده   مالی   اسمممت.  جارت         282های  نک ت با که از  شمممرکت 

های تحقیق نشممان تسممهیالت دریافت کرده اند اسممتفاده شممده اسممت. یافته 

عملکرد بهتری را  SVMنسمممبت به مدل  GA-SVMدهد مدل هیبریدی می

 در شناسایی مشتریان خوش حساب و بد حساب داشته است.

 

 

ی بررسی و تحلیل ریسک اعتباری در صنعت بانکداری و موسسات مالی مورد بررسی قرار برخی تحقیقات خارجی در حوزه 2در جدول در ادامه، 

 .گرفته است

 خارجیمطالعات انجام شده در تحقیقات  -2جدول 

 شرح تحقیق سال نشریه نام محققین

Tor Jacobson, Kasper 

Roszbach 

Journal of 

Banking & 

Finance 
2003 

در این مقاله از روش ارزش در معرض خطر مبتنی بر   

یابی ریسمممک         له جهت ارز عام مال نکول طرف م احت

ست. نتایب تحقیق       ستفاده شده ا شان مشتریان ا می  ن

، ریسک  %80دهد که با غربالگری توسط این روش تا  

 اعتباری کاهش یافته است.

Soner Akkoç 

European 

Journal of 

Operational 

Research 

2012 

در ایممن تحقیممق روش شممبکه عصممبی مصممنوعی و    

بممه منظممور ارزیممابی ریسممک اعتبمماری  ANFISروش 

مشممتریان بممانکی ترکیممه مممورد بررسممی قممرار گرفتممه 

را نسممبت بممه   ANFISاسممت. نتممایب برتممری روش   

 دهد.روش شبکه عصبی مصنوعی نشان می

Lai Huia 

, Shuai Lia 

, Zhou Zongfang 

Information 

Technology 

and 

Quantitative 

Management 

2013 

و رگرسمممیون   MCLPدر ایمممن تحقیمممق دو روش  

هممای  لجسممتیک جهممت ارزیممابی مشممتریان بانممک  

تجاری در چین ممورد اسمتفاده قمرار گرفتمه اسمت و      

را نشممان مممی  MCLPنتممایب عملکممرد بهتممر مممدل  

 دهد.

Fatemeh Nemati Koutanaei 

, Hedieh Sajedi 

Mohammad Khanbabaei 

Journal of 

Retailing and 

Consumer 

Services 

2015 

هممای گروهممی طبقممه  در ایممن پممژوهش از تکنیممک

بندی ترکیبی بما الگموریتم ژنتیمک بمه هممراه روش      

و همینممین شممبکه عصممبی    PCAکمماهش ابعمماد  

مصممنوعی جهممت تفکیممک مشممتریان خمموش حسمماب 

و بدحسمماب اسممتفاده شممده اسممت. نتممایب تحقیممق    

-کممارایی بهتممر روش شممبکه عصممبی را نشممان مممی  

 .دهد
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Maher Ala’raj , Maysam F. 
Abbod 

Knowledge-

Based 
Systems 

2016 

در ایممن تحقیممق از یممک مممدل ترکیبممی آممماری و    

هممموش مصمممنوعی بمممرای امتیمممازدهی اعتبممماری   

استفاده شمده اسمت. بمدین منظمور از روش گروهمی      

شممبکه عصممبی، ماشممین بممردار پشممتیبان، جنگممل    

هممای تصممادفی و درخممت تصمممیم در مقایسممه بمما    

متغیممره  چنممد یقممیتطب رگرسممیون روش اسممپیالین

انمد و کمارایی بهتمر روش ترکیبمی را     استفاده نمموده 

 اند.نشان داده

 

 روش تحقیق -2

سی یا متدلوژی   شنا ست که ما      ،روش  صول و قواعدی ا سی مجموعه ا سی  سازد. بنابراین را به معرفت علمی رهنمون می شامل برر  جزییات برر

گیرد. همینین روش های کاربردی قرار میی پژوهشزمرهدر  ،حاضر بر اساس هدف  پژوهش  .است  سودمند  پژوهش فهم منظور به و ضروری  آن

ین ابردای تصادفی بدست آمده است. متدولوژی پیشنهادی      ای و نمونهغیرآزمایشی و با استفاده از اطالعات کتابخانه   -ها توصیفی گردآوری داده

شامل تحقیق شد  6 ،  سپس       با  ،مرحله ی اول این مدلدو در  .مرحله می با شتریان مورد مطالعه و  صی و م صو سی ادبیات   ابانتخاب بانک خ برر

سک اعتب  شاخص     آنالیز ری سایی معیارها و  شنا شتریان بانک    ،هااری و  سک اعتباری م صورت    های دادهو های تجاری جهت تعیین ری شتریان ب م

بعدی، فرآیند پیش مرحله ی در ایلوت، آغاز می گردد. اجرای پ و جهت تشکیل ویژگی ،توسط مدل داخلی بانک "بد حساب "و  "خوش حساب "

های خام بدسممت آمده از گام پیشممین، گیری از دادهگردد. در گام اسممتخراج ویژگی، با بهرههای جمع آوری شممده اعمال میپردازش بر روی داده

و تعداد ویژگی با اسممتفاده از روش طبقه بند صممورت  گردند. در ادامه، گام انتخاب ویژگی، تنظیم پارامترتعیین شممده اسممتخراج می هایویژگی 

شممود. پس از های اولیه، برگزیده می، بهترین روش جهت انتخاب ویژگی از میان ویژگیAccuracy12پذیرد و در نهایت با اسممتفاده از معیار می

تعیین بهترین و در مرحله آخر،  گردد. می یبند طبقه مرحله ی  های انتخاب شمممده، در گام بعدی وارد      اعمال روش انتخاب ویژگی برتر، ویژگی  

 .بررسی قرار می گیرد بند موردالگوریتم طبقه
 

 انتخاب نمونه : مرحله اول

که از خدمات وام و تسهیالت در    باشد  میمورد مطالعه خصوصی    بانک تمامی مشتریان حقوقی جامعه آماری شامل  پژوهش، مرحله از در این 

ستفاده   این بانک ضوع  ا شده برای  نمونهنموده اند. با توجه به این مو شامل داده این پژوهشی گردآوری  شکیل ویژگی ،   ،های مورد نیاز جهت ت

مشتری به صورت تصادفی انتخاب  140کلیه مشتریان حقوقی یکی از شعب بانک خصوصی مورد مطالعه، مورد بررسی قرار گرفته، و از این میان 

 و در نظر گرفته شده است.

 

 شناسایی ویژگی های تحلیل ریسک اعتباری : دوم مرحله

های استفاده شده جهت تعیین ریسک اعتباری    به بررسی ادبیات آنالیز ریسک اعتباری و شناسایی معیارها و شاخص     در این مرحله از پژوهش، 

های صوص، سعی گردیده تا از آخرین پژوهش  پرداخته شده است. در این خ   LAPPو  5C ،5Pسه روش  با استفاده از   های تجاریمشتریان بانک 

شود تا نگاه جامع     ستفاده  سبت به ویژگی صورت گرفته در این حوزه، ا سایی ویژگی    تری ن شنا شده، ایجاد گردد. پس از  لیل  های تحهای معرفی 

ای هدر دسترس است، به عنوان ویژگی   هاهای خام برای آنباشند و همینین داده ی بیشتر برخوردار می هایی که از توان استفاده ریسک، ویژگی 

سک انتخاب می  شامل داده دادههمینین گردند. اولیه جهت تحلیل ری شکیل ویژگی های مورد نیاز،  شتریان  ها و طبقههای خام ت بندی اعتباری م

 .نیز دریافت گردید داخلی بانکتوسط ارزیابی  "بد حساب"و  "خوش حساب"رت بصو

                                                           
 دقت 12
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 هادادهپیش پردازش مرحله سوم : 
ته کاوی صورت پذیرفهای آماری، یادگیری ماشین و دادهی مدل ارزیابی ریسک اعتباری، با استفاده از تکنیکها جهت ارائهتجزیه و تحلیل داده

ست. فرآیند  شامل حذف داده  ا سماوی و همکاران    پیش پردازش  ستفاده از روش آماری راما سماوی و همکاران،  های پرت با ا ا نرم ب (2000)راما

ستفاده از نرم های انتخاب ویژگی و طبقهو فرآیند انجام تکنیک Rapid Minerافزار صورت پذیرفته است. در الگوریتم    Mat labافزار بندی با ا

صله ارائه بندی برای دادههای پرت، فرمولحذف داده ست    های پرت مبتنی بر فا صله    ؛شده ا ساس فا سایه  kی یک نقطه از که بر ا ی امین هم

صله    نزدیک خود می ساس فا شد. هر نقطه بر ا سایه  kاش از با صله نقطه nگردد و بندی میی نزدیک خود رتبهامین هم عنوان ه ی باالتر بی با فا

 (.در نظر گرفته شده است n=8و  k=3در اینجا مقدار ) گردندهای پرت شناسایی میداده

 بندیمعیارهای ارزیابی روش انتخاب ویژگی و طبقه .1

صنوعی ی در حوزه سی  ، 14، ماتریس در هم ریختگی13هوش م های مربوطه به نمایش گذارده شود که در آن عملکرد الگوریتم گفته میبه ماتری

 گردد. نظیر کالسیفایرها استفاده می ،های نظارت شدهاز این ماتریس برای ارزیابی الگوریتم شود. معموالًمی

تعیین تعداد   ،αبرای کالیبره کردن پارامتر    Accuracyها توسمممط هر الگوریتم، از معیار   بندی ویژگی  از رتبه ی انتخاب ویژگی، پس  در مرحله 

ست. از معیارهای      ویژگی شده ا ستفاده  سب و تعیین بهترین روش انتخاب ویژگی، ا و   ccuracyA ،pecificityS15 ،ensitivity S16های منا

recisionP 17 کالسیفایر استفاده گردیده است.برای تعیین بهترین 

 استخراج ویژگی :چهارم مرحله 

صحی  ویژگی های موثر بر ریسک اعتباری جهت ارزیابی دقیق و کامل است. موسسات      ز عوامل موفقیت تصمیمات اعتباری، استخراج   یکی ا

صادی پیرامو      شان و محیط اقت ست با توجه به پیییدگی فعالیت های شان،  اعتباری و بانک ها می بای سک    ن سبی جهت ارزیابی ری معیارهای منا

ش  ستخراج   اعتباری م شان ا شده   ویژگینمایند. در این پژوهش،  تریان ستخراج  های موجود و قابل ارائه بانک، با توجه به مرور ادبیات و داده ،های ا

 ی پرداختی مشتریان در زمینه ین سابقه عموماً شامل وضعیت مالی مشتریان که در صورت های مالی و به تبع آن در نسبت های مالی و همین     

ی موردی تحقیق و همینین  گردد. با توجه به اطالعات موجود برای مطالعهها منعکس میی عملیاتی آنتسممهیالت و یا نکول و همینین سممابقه

ستفاده از برخی ویژگی  شده در این ها در ادبیات تحقیق، ویژگیفراوانی ا شده پژوهش  هایی که برای تحلیل مدل ارائه  ش در نظر گرفته  امل اند، 

 :  گرددموارد زیر می

(، فروش به بدهی 4(، بدهی جاری به دارایی کل )3به بدهی جاری ) (، دارایی جاری2به دارایی کل ) (، فروش1) کل دارایی به گردش در سرمایه

سهام )   5کل ) صاحبان  سهام    8(، بدهی کل به دارایی کل )7(، دارایی جاری به دارایی کل )6(، بدهی کل به حقوق  صاحبان  (، فروش به حقوق 

(، حقوق صاحبان سهام به دارایی کل 12ص به فروش )(، سود خال11(، سود خالص به حقوق صاحبان سهام )10(، سود خالص به دارایی کل )9)

سرمایه در گردش ) 13) سابقه فعالیت ) 14(، فروش به  سابقه همکاری با بانک ) 15(،  سابقه نکول ) 16(،  سی )  17(،  سابر (، مجوز 18(، گزارش ح

 (. 23(، نوع فعالیت )22(، نوع تضمین )21(، مالکیت محل فعالیت )20(، سابقه مدیر عامل )19کسبی )

ردآوری نیز گ ،صورت پذیرفته "بد"و  "خوب"برای هر یک از مشتریان بصورت مشتری  شده که توسط بانکهمینین مقادیر طبقه بندی نظارت 

 گردیده است.

 

                                                           
13 Artificial Intelligence 
14 Confusion Matrix 
 اختصاصیت 15
 حساسیت 16
 صحت 17
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  انتخاب ویژگی: نجمپمرحله 

ه ها استفادبا کاهش ابعاد داده پردازش به شمار می آید و برای بهبود عملکرد کاوشی پیشبطور کلی به عنوان یک مرحله ،انتخاب ویژگی

اوی کباشد و یک گام ضروری، پیش از اجرای اقدامات دادهی ویژگی تا حد امکان کوچک میگردد. هدف انتخاب ویژگی، تعیین یک زیرمجموعهمی

های نامربوط و گردد. ویژگییهای اصلی بدون از دست رفتن اطالعات مفید انتخاب مای از ویژگیهای انتخاب ویژگی، زیرمجموعهاست. در روش

 گردد. باها حذف می گردند. در نتیجه، دقت کاوش، کاهش زمان محاسباتی و تقویت قابلیت درک نتایب حاصل میزائد برای کاهش ابعاد داده

 آید.ش ابعاد( بدست میهای اصلی )بدون کاهها با بعد کاسته شده، همان نتایب با دادهی دادهکاوی توسط زیرمجموعهانجام اقدامات داده

 ی تولید شده، تعیین معیار توقفها، ارزیابی زیرمجموعهای از ویژگیشامل تولید زیرمجموعه ،چهار گام کلیدی برای هر الگوریتم انتخاب ویژگی

دید مجموعه ی کانی ویژگی یک فرایند جستجوی ابتکاری است که منجر به انتخاب یک زیرباشد. تولید زیرمجموعهو صحت سنجی نتایب می

ده، بهتر ی جدید تولید ششود. اگر زیرمجموعهی تولید شده با استفاده از یک معیار ارزیابی سنجیده میگردد. نیکویی زیرمجموعهبرای ارزیابی می

گردد ادامه می یابد.  ی قبلی باشد، جابجایی میان این دو زیرمجموعه صورت می پذیرد. این فرآیند تا زمانیکه شرط توقف ارضااز زیرمجموعه

 های مختلف صحت سنجی می گردد.  ی نهایی تولید شده در نهایت توسط اطالعات پیشینی یا با استفاده از تستزیرمجموعه

که در ادامه به تشری  این سه روش پرداخته شده  ؛استاستفاده شده  EC-FSو  Fisher ،Inf-FSانتخاب ویژگی از سه روش پژوهش در این 

 .است

 EC-FSو   Fisher روش .1
)روفو ارائه گردیده است روفو و ملزی و توسط  2016در سال  EC-FSروش  و( 1972)دودا و هارت،  1972نخستین بار در سال  Fisher روش

تشری   EC-FSدر خالل تشری  روش  Fisherای این دو روش، روش و با توجه به ارتباط رابطه تشری  EC-FSابتدا روش  (.2016و ملزی، 

 گردد.می

𝑋فرض کنید،   = {𝑥(1), … , 𝑥(𝑛)}  هاست و گراف مجموعه ای از ویژگی𝐺 = (𝑉, 𝐸) بطوریکه  ؛یک گراف بدون جهت است𝑉  مجموعه

، وضعیت 𝐺، مرتبط با 𝐴دهد. ماتریس همسایگی ها را نشان میهای موزون میان ویژگییال 𝐸باشد و می 𝑥ای از رئوس متناظر با هر متغیر 

توانند بشکل یک دهد. این روابط بالقوه میی زوجی بالقوه را نشان مییک رابطه 𝐴از  𝑎𝑖𝑗نماید، یعنی هر عنصر های موزون را مشخص مییال

,𝜑(𝑥(𝑖)تابع باینری  𝑥(𝑗)) های از گره𝑥(𝑘)صورت ارائه گردند:ه این ، ب 
 (1)  𝑎𝑖𝑗 = 𝜑(𝑥(𝑖), 𝑥(𝑗)) 

تواند بصورت دستی در روش بکار گرفته شود و یا بصورت اتوماتیک از می 𝜑های مختلفی موزون گردد. بنابراین تابع تواند توسط روشگراف می

 ها آموزش داده شود.داده

  طراحی𝛗 
ها السی کمناسب که مرتبط با جداساز و باشد. در این تحقیق، گراف مطابق با یک معیار منطقی، بسیار تعیین کننده و مهم می 𝜑طراحی تابع 

کالس هستند.  2شوند که چقدر قادر به تفکیک بین بندی میها بر این اساس رتبهعبارت دیگر، ویژگیه گردد. بباشد وزن دهی میاز یکدیگر می

 پذیرد:یند زیر صورت میآدر اینجا، فر

 
 

 شود:بکار گرفته می Fisherنخست معیار 

(2) 𝑓𝑖 =
|𝜇𝑖,1 − 𝜇𝑖,2|

2

𝜎𝑖,1
2 + 𝜎𝑖,2

2  

𝜎𝑖,𝑐و  𝜇𝑖,𝑐بطوریکه 
 امین کالس در نظر گرفته شده است. 𝑐باشد، وقتی نمونه های امین ویژگی می 𝑖، میانگین و انحراف استاندارد 2

𝑓𝑖  باالتر، تفکیک پذیری بیشتر ویژگی𝑖 دهد. معیار ام را نشان میFisher قرار گیرد رد استفاده ها موبندی ویژگیتواند برای رتبهبه تنهایی می

ها را در اختیار داریم، مطلوب است های کالسگی از آن استفاده شده است. چون برچسبژهای انتخاب وی، بعنوان یکی از روشکه در این پژوهش
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ستیابی مشترک برای دی باالتری قرار دهیم(. بنابراین از اطالعات اند را نگه داریم )در رتبهها مرتبطهایی که به این کالسکه بخواهیم تنها ویژگی

 یم.بینی پذیری باالتری برای تعلق به یک کالس را دارند، بهره ببرها با امتیاز باال قابلیت پیشبندی ویژگی مناسب که در آن ویژگیبه یک رتبه

)3 ( 𝑚𝑖 = ∑ ∑ 𝑝(𝑧, 𝑦) log (
𝑝(𝑧, 𝑦)

𝑝(𝑧)𝑝(𝑦)
)

𝑧∈𝑥(𝑖)𝑦∈𝑌

 

 

.)𝑝ها و های کالسای از برچسبمجموعه 𝑌بطوریکه  , .  گردد:بوسیله ضرب ماتریسی زیر حاصل می 𝑘باشد. سپس کرنل توزیع احتمال توام می (

)4 ( 𝑘 = (𝑓.𝑚𝑇) 
 

𝑛بردارهای ستونی  𝑚و   𝑓بطوریکه  × 𝑛یک ماتریس  𝑘باشند و می 1و  0ی نرمالیزه شده در بازه 1 × 𝑛 باشند.می 

ها گردد که میزان تغییرپذیری یا پراکندگی ویژگیبر اساس انحراف استاندارد معرفی می ی ارزیابی ویژگی ثانویه،برای بهبود عملکرد، یک سنجه

 کند:را از میانگین بصورت زیر بیان می

)5 ( ∑(𝑖, 𝑗) = max(𝜎(𝑖), 𝜎(𝑗)) 

 

𝑛ماتریس  ∑و  𝑥های انحراف استاندارد برای نمونه 𝜎بطوریکه  × 𝑛  باشد.می 1و  0وارونی است که دارای مقادیر بین 

 آید.بصورت زیر بدست می 𝐺برای گراف  𝐴در نهایت، ماتریس همسایگی 

)6 ( 𝐴 = 𝛼𝑘 + (1 − 𝛼)∑ 

 باشد.می 1و  0یک ضریب بار بین  𝛼بطوریکه 

تواند می 𝑎𝑖𝑗شوند و همزمان، وجود دارد، وقتی بصورت توام در نظر گرفته می 𝑗و  𝑖دهد که چقدر تفکیک پذیری برای ویژگی نشان می 𝑎𝑖𝑗مقدار 

 کند.ام را مدل می 𝑗امین گره، توزیع ویژگی  𝑖گراف در نظر گرفته شود، بطوریکه  𝑗و گره  𝑖بعنوان یک وزن یال ارتباطی بین گره 

 

 مرکزیت بردار ویژه 
ا( هاهمیت نسبی گرههای مرکزیت درون یک گراف )برای مکال ها، معادل مشخص کردن برخی شاخصترین گرهاز دید نظریه گراف شناسایی مهم

ی برای یک مقدار به اندازه𝐴𝑙 ی ی اصلی محاسبههاست. ایدهاست. نخستین روش استفاده شده در نظریه گراف، کار بر روی دسترس پذیری گره

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑖) باشد، و سپس استفاده از مجموع سطرها، بعنوان معیاری برای سط  دسترس پذیری )یعنی)معموال قطر گراف( می𝑙کافی بزرگ  =

[𝐴𝑙𝑒]𝑖  بطوریکه ،e 1 داربرداری است با مق. 

پذیری به تر، مقدار دسترسدلبخواهی است، با این وجود با در نظر گرفت مسیرهای طوالنی 𝑙یکی از مشکالت این روش این است که که مقدار 

 گردد یعنی:شاخصی که بنام مقدار مرکزیت بردار ویژه معروف است، همگرا می

)7 ( lim
𝑙→𝐿

[𝐴𝑙𝑒] = 𝜈0 

 

 کند و به لحاظ محاسباتی از همگرایی برخوردار است.آزاد می 𝑙ی اختیاری از های مرکزیت را از استفاده، تخمین شاخص𝐸𝐶شاخص 

 Inf-FSروش  .2

  (.2016)روفو و همکاران، ارائه گردیده است  2015توسط ملزی و همکاران، در سال  Inf-FSروش 

ECهمانند روش  − FS  فرض کنید که𝑋 = {𝑥(1), … , 𝑥(𝑛)} هاست و و گراف گیژای از ویمجموعه𝐺 = (𝑉, 𝐸)  یک گراف بدون جهت

 𝐴دهد. ماتریس همسایگی ها را نشان میهای موزون میان ویژگییال 𝐸باشد و می 𝑥مجموعه ای از رئوس متناظر با هر متغیر  𝑉است بطوریکه 

دهد که بصورت زیر ی زوجی بالقوه را نشان مییک رابطه 𝐴از  𝑎𝑖𝑗نماید، یعنی هر عنصر را مشخص میهای موزون ، وضعیت یال 𝐺، مرتبط با 

 آید:بدست می
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)8 ( 𝑎𝑖𝑗 = 𝛼𝜎𝑖𝑗 + (1 − 𝛼)𝑐𝑖𝑗 

𝜎𝑖𝑗، ضریب بار و αبطوریکه  = max(𝜎(𝑖), 𝜎(𝑗))  و𝜎(𝑖)های ، انحراف استاندارد نمونه{𝑥} ∈ 𝑥𝑖  و عبارت دوم یعنی𝑐𝑖𝑗  : عبارتست از

𝑐𝑖𝑗 = 1 − |𝑠𝑝𝑒𝑎𝑟𝑚𝑎𝑛(𝑥(𝑖), 𝑥(𝑗))|  که𝑠𝑝𝑒𝑎𝑟𝑚𝑎𝑛ی ضریب هبستگی بین ، نشاندهنده𝑥(𝑖) و𝑥(𝑗) ی باشد. پس از این مقایسهمی

 ویژگی توسعه دهیم: 2خواهیم مقدار انرژی را برای بیش از زوجی، می

γفرض کنید  = {𝜈0 = 𝑖, 𝜐1, … , 𝜐𝑙−1, 𝜐𝑙 = 𝑗}  یک مسیر بطول𝑙  بین دو راس𝑖  و𝑗 های کند )که عبارتند از ویژگیرا مشخص می𝑥(𝑖) و

𝑥(𝑗)هایگیژ( از میان سایر وی𝜐1, … , 𝜐𝑙−1 برای سادگی کار فرض کنید که طول.𝑙 های برای مسیر کمتر از تعداد کل ویژگی 𝑛 است و مسیر

 را بصورت زیر تعریف نمود: γتوان انرژی شود. در این شرایط مینمی بار ویزیت 2ای دور ندارد، بنابراین هیچ ویژگی

)9(  𝜉γ =∏𝑎𝜐𝑘,𝜐𝑘+1

𝑙−1

𝑘=0

 

ای از تواند بعنوان انرژی توام زیرمجموعهگیرد و میهای مسیر مدنظر قرار میی ویژگیهای زوجی همهضرورتا برای انرژی  𝜉γکه در این رابطه، 

Ρ𝑖,𝑗ی فرض وجود دور، مجموعهها فرض شود. مدل با ویژگی
𝑙 ی مسیرهای بطول را بعنوان همه𝑙  بین𝑖 و𝑗 ها ی انرژیدر نظر گرفته و با جمع همه

 داریم :

(10)  𝑅𝑙(𝑖, 𝑗) = ∑ 𝜉γ

𝛾𝜖Ρ𝑖,𝑗
𝑙

 

 که با در نظر گرفتن جبر استاندارد ماتریسی داریم:

(11)  𝑅(𝑖,𝑗) = 𝐴𝑙(𝑖, 𝑗) 
رژی توانیم امتیاز انگردد. بنابراین میها یکنواخت میی ویژگینهایت، احتمال جزیی از یک دور بودن برای همهبا بسط طول مسیر به سمت بی

 بصورت زیر تعریف کنیم: 𝑙را برای طول مسیر  𝑥(𝑖)یک ویژگی مجزا برای ویژگی 

)12( 𝑠𝑙(𝑖) =∑𝑅𝑙(𝑖, 𝑗) =∑𝐴𝑙(𝑖, 𝑗)

𝑗∈𝑉𝑗∈𝑉

 

 توان محاسبه کرد:جدیدی از امتیاز یک ویژگی مجزا را می نهایت نوعبه سمت بی 𝑙با میل دادن 

)13( 𝑠(𝑖) =∑𝑠𝑙(𝑖) =∑(∑𝑅𝑙(𝑖, 𝑗)

𝑗∈𝑉

)

∞

𝑙=1

∞

𝑙=1

 

 داریم : 𝐴بصورت یک سری هندسی از ماتریس  𝑆با در نظر گرفتن 

)14( 𝑆 =∑𝐴𝑙
∞

𝑙=1

 

 را بصورت زیر محاسبه نمود: 𝑠(𝑖)توان می

)15 ( 𝑠(𝑖) =∑𝑠𝑙(𝑖) = [(∑𝐴𝑙
∞

𝑙=1

)𝑒]

𝑖

= [𝑆𝑒]𝑖

∞

𝑙=1

 

توان از توابع تشکیل دهنده استفاده نمود تا مقداری می 15ی نهایت رابطهی حالت بی، ماتریس واحد یک بعدی است. برای محاسبه𝑒بطوریکه 

 گردد:یدهنده بصورت زیر تعریف مسازگار برای مجموع یک سری همگرای ممکن بدست آورد. در اینجا تابع تشکیل

)16( �̌�(𝑖) =∑𝑟𝑙𝑠𝑙(𝑖) =∑∑𝑟𝑙𝑅𝑙(𝑖, 𝑗)

𝑗∈𝑉

∞

𝑙=1

∞

𝑙=1

 

گی را می ژتفسیر گردد. درحالت کلی امتیاز هر وی 𝑙های بطول تواند بعنوان وزن برای مسیرمی 𝑟𝑙فاکتور تنظیم مقدار واقعی است و  𝑟 بطوریکه

 توان بصورت زیر بیان نمود:
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)17 ( �̌�(𝑖) = [�̌�𝑒]
𝑖
 

𝑟اند که مقدار سازی نشان داده همکاران، بصورت تجربی و با شبیهروفو و  =
0.9

𝜌(𝐴)
𝜌(𝐴)بطوریکه   = 𝑚𝑎𝑥(|𝜆𝑖|)  و{𝜆0, … , 𝜆𝑛−1} 

 باشد.ها برخوردار میباشند، از کارایی کافی جهت تفکیک ویژگیمی 𝐴ی ماتریس مقادیر ویژه

 بندیطبقه: ششم مرحله 

د، ی جدیبندی عبارت است از اینکه یک مشاهدهی طبقهباشد. یک مسئلهداده کاوی نظارت شده میی بندی یکی از مباحث مطروحه طبقه

ها با های شامل مشاهدات که عضویت آنی یادگیری از دادهگردد، مطابق با یک مجموعهها )زیرمجموعه جامعه( میمتعلق به کدامیک از دسته

دارد. نام  18طبقه بند یا کالسیفایربندی را انجام می دهد، الگوریتمی که طبقه (1394سماعیلی، )ا .باشدهای اشاره شده مشخص و معلوم میدسته

 های زیر جای داد:توان بطور کلی در دستهها را میکالسیفایر

بردار های ماشین -23شبکه های بیزین -22های عصبیشبکه -21استدالل مبتنی بر حافظه -20های مبتنی بر قواعدروش  -19درخت تصمیم

 24پشتیبان

 .در ادامه اشاره ی مختصری به کالسیفایرهای به کار برده شده در این پژوهش خواهیم داشت

  درخت تصمیم .1

 صمیمت درخت یک. است بندی طبقه جهت آن کاربرد بیشترین که است کاوی داده عمومی و پرکاربرد اریبس الگوریتم های از تصمیم درخت

( عابانش) گیری تصمیم برگ، غیر گره های از یک هر در. هستند ها کالس بیانگر ها برگ نهایت در و است شده تشکیل شاخه و گره تعدادی از

 می شمار به کاوی داده در محبوبی بسیار تکنیک بودن، فهم قابل و سادگی بدلیل تصمیم درخت. پذیرد می صورت ویژگی چند یا یک به توجه با

 استفاده با هبهین تصمیم درخت یک ساختن. نیست آن تفسیر جهت بیرونی ی خبره یک به نیازی و کند می توصیف را خود تنهایی، به خود و آید

 NP ی مسئله یک کمینه، عمق با تصمیم درخت یک که است شده داده نشان مراجع برخی در و نیست ای ساده کار آموزشی های داده از
25hard رطش دوم، و انشعاب جهت گره هر برای ویژگی ترین مناسب یافتن نخست باشد، می مطرح درخت یک تولید در اساسی موضوع دو. است 

 (:2001 همکاران، و هاستیه) گردد محقق زیر شروط از یکی که یابد می ادامه زمانی تا درخت رشد دوم، مورد برای. الگوریتم پایان

 ی آموزشی متعلق به یک کالس باشند.های باقیمانده از مجموعهی نمونههمه 

 .به حداککر عمق درخت رسیده باشیم که این مقدار توسط کاربر الگوریتم تعیین می گردد 

 .تعداد نمونه های گره از حداقل تعدادی که کاربر مشخص کرده است، کمتر باشد 

 تعریف شده است.هایی است که برای هر گره فرزند ها در یک یا چند گره فرزند کمتر از حداقل نمونهدرصورت انشعاب، تعداد نمونه 

 ها از مقدار آستانه آن بیشتر نباشد.یک از ویژگی مقادیر محاسبه شده برای انتخاب ویژگی برای هیچ 

 

 بردار پشتیبان های ماشین .2
، 1992(. در سال 1963)واپنیک و چروننکیس،  ، ارائه گردید1963، نخستین بار توسط واپنیک و چروننکیس در سال SVMی الگوریتم اولیه

های با حداککر حاشیه، ارائه نمودند )بوسر و همکاران، بوسر و همکاران روشی جهت ایجاد کالسیفایر غیر خطی با افزودن لم کرنل به ابرصفحه

1992 .)SVM ماید.نی باینری است که دو طبقه یا کالس را با استفاده از یک مرز خطی از یکدیگر تفکیک میکالسیفایر یا طبقه بندی کننده یک 

                                                           
18  Classifier 
19  Decision Tree   

20  Rule-Based 

21  Memory-Based Reasoning 

22  Artificial Neural Network 
23  Bayesian  

24  Support Vector Machines 

25  Non-deterministic Polynomial-time hard 
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ی تفکیک کننده با بیشترین حاشیه را تشکیل دهد. با حداککر شدن یابی به تابعی است که ابرصفحهدر صورت خطی بودن مرز، هدف کلی، دست

𝑆گردد. فرض کنید که حاشیه این ابر صفحه، تفکیک بین طبقات حداککر می = {𝑥𝑖, 𝑦𝑖}ی آموزشی است که شامل دو کالس یک نمونه𝑦𝑖 =

𝑖هر کالس از گردد و می1̅+ = 1,… ,𝑚 های یادگیری به ابرصفحه جداکننده، بردار پشتیبان ترین دادهویژگی تشکیل شده است. به نزدیک

 گویند.می

کیک ها را بصورت خطی از یکدیگر تفها بصورت خطی یا غیرخطی صورت می پذیرد. درحالتی که بتوان دادهدر ماشین بردار پشتیبان، تفکیک داده

ار ی بهینه را با حداککر مقدهای یادگیری و با حل مسئله بهینه سازی زیر، ابرصفحهبردار پشتیبان با درنظرگرفتن مجموعه دادهکرد، ماشین 

 کند.حاشیه پیدا می

)18 (  1

2
‖𝑤‖2 𝑀𝑖𝑛 

𝑖 = 1,2,… ,𝑚 𝑦𝑖(< 𝑤. 𝑥𝑖 > +𝑏) ≥ 1 𝑆. 𝑡  
 گردد.ی صفحه میمنجر به بیشینه شدن پهنای حاشیه ‖𝑤‖کمینه شدن مقدار  (نرم اقلیدسی است. بر اساس معادله  ‖𝑤‖که در این رابطه، 

ها بصورت خطی است. در عمل این فرض، در بیشتر مواقع، صادق نیست. برای نخستین بار ، قابلیت تفکیک دادهSVMیک فرض بسیار مهم در 

𝜀𝑖کالس بدست بیاورند، متغیرهای نامنفی  2(، برای اینکه بتواند یک ابرصفحه بهینه را برای جداسازی 1995کورتس ) ≥ را بعنوان مقادیر 0

 سازی زیر حاصل می گردد:ینهی بهخطا برای هر بردار تعریف نمودند که در نهایت مسئله

)19 (  
1

2
‖𝑤‖2 + 𝐶∑𝜀𝑖

𝑖

 𝑀𝑖𝑛 

 𝜀𝑖 ≥ 0∀𝑖 𝑦𝑖(< 𝑤. 𝑥𝑖 > +𝑏) ≥ 1 − 𝜀𝑖 𝑆. 𝑡 
باشد که نقش برقراری تعادل را بین حداککر کردن حاشیه و حداقل کردن خطای دسته بندی به ی حاشیه میکننده، پارامتر تنظیمCبطوریکه 

 از صفر است.عهده دارد و همواره بزرگتر 

گردد و خطای ها با مشکالتی روبرو میباشند، جدا کردن کالسها دارای همپوشانی میباشد و کالسناپذیر میهای تفکیکدر حالتی که داده

د باالتر نگاشت شده ، از فضای اولیه به فضایی با بع𝜑ها با استفاده از یک تبدیل غیرخطی رود. به منظور حل این مسئله، ابتدا دادهتفکیک باال می

گیری از معادالت قبل و جایگزین کردن ها به فضای باالتر، با بهرهها همپوشانی کمتری خواهند داشت. پس از نگاشت دادهو در فضای جدید، داده

𝑥𝑖  با𝜑(𝑥𝑖)د. در اینجا به منظور تبدیل از توان با استفاده از توابع کرنل شکل دا، ابرصفحه بهینه بدست خواهد آمد. نگاشت اشاره شده را می

 تابع کرنل شعاعی استفاده شده است که بصورت زیر تعریف می گردد:

)20 ( 
𝐾(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = exp(−

‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗‖
2

𝜎2
) 

 باشد. پارامتر قابل تنظیم می σکه در این رابطه، 

 داریم : 𝑥𝑖به جای  ) 19(ی با جایگذاری تابع کرنل در رابطه

  ∑𝑎𝑖 −
1

2
∑∑𝑎𝑖𝑎𝑗𝑦𝑖𝑦𝑗𝑘(𝑥𝑖, 𝑥𝑗)

𝑗𝑖

 𝑀𝑎𝑥 

)21 ( 𝑎𝑖 ≥ 0 ∑𝑎𝑖𝑦𝑖 = 0

𝑖

 𝑆. 𝑡 

 ∀𝑖 0 ≤ 𝑎𝑖 ≤ 𝐶  
 تابع زیر انجام داد:گیری را بر اساس توان تصمیمی جدید، میبندی یک دادهبرای دسته

)22 ( 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛∑𝑎𝑖𝑦𝑖𝑘(𝑥𝑖, 𝑥) + 𝑏 
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 یادگیری جمعی .3

به  تیرا انجام دهند تا در نها شیخو یاصل ی فهوظی کدام هر که هاست از مدل ای مجموعه بیترک ،یجمع یریادگی یمتدلوژ یاصل ی دهیا

بدست آورد.  یمدل تک کیاز  توان یباشد که م یمیتصم ای نیو قابل اعتمادتر از تخم تر قیدق کهیبطور ؛میبرس یمدل کل کیبهتر از  بیکتر کی

بولمان . قرار گرفته است یو بررس لیاست که مورد تحل یادیمدل، مدت زمان ز نیچند قیتلف ی لهیبوس ینبی شیمدل پ کی جادیا یلاص ی دهیا

 ونیاز دو مدل رگرس یبیگردد که در آن ترک یبرم یو روش توک 1977به سال  ،یجمع یروش ها ی خیهتاری که اند اشاره کرده (2003) ویو 

 .گردد یم  یاست که در ادامه تشر یجمع بندی طبقه های روش نتری یو از جمله اصل نگیبگ نگ،یمتد بوستدو  .ارائه شده است یخط

 بوستینگ 

ن ی ضعیف )نظیر قوانییک روش عمومی برای بهبود عملکرد هر الگوریتم یادگیریست. این روش با اجرای مکرر یک یادگیرنده ،بوستینگ

-ادگیرندهیگردد. کالسیفایرهایی که توسط اند اجرا میشکل مختلفی توزیع شدهه های یادگیری که بهای تصمیم( بر روی دادهبندی یا درختطبقه

گردند تا یک کالسیفایر قدرتمند جدید با دقتی باالتر از کالسیفایرهای تکی ایجاد گردد. شاپیر گردند با یکدیگر ترکیب میی های ضعیف تولید م

 (. 1990نمود )شاپیر، برای نخستین بار الگرویتم بوستینگ را ارائه 

 بگینگ 

)تجمیع بوت استرپ(. هدف روش، بهبود دقت با آمیختن  باشدکند بگینگ میها را بطور مکرر پردازش میشده ترین روش که نمونهشناخته

 .(1996بینی، و ایجاد یک کالسیفایر ترکیبی بهبود یافته است )بریمان، های مختلف از کالسیفایرهای آموزش دیده در یک پیشخروجی

  1آدابوست ام  

زش می ها را بصورت پشت سرهم آمون الگوریتم، یادگیرندهبندی باینری است. ای، یک الگوریتم بوستینگ بسیار رایب برای طبقه1آدابوست ام 

 نماید :بندی را بصورت زیر محاسبه می، خطای موزون طبقه1، آدابوست ام tدهد. برای هر یادگیرنده با اندیس 

) 23 ( 
𝜀𝑡 = ∑𝑑𝑛

(𝑡)𝐼(𝑦𝑛 ≠ ℎ𝑡(𝑋𝑛))

𝑁

𝑛=1

 

تابع نشانگر و t ،𝐼بینی یادگیرنده با اندیس پیش ℎ𝑡برچسب صحی  کالس،  𝑛 ،𝑦𝑛ی بینی کننده برای مشاهدهبردار مقادیر پیش 𝑋𝑛بطوریکه، 

𝑑𝑛
(𝑡) ی وزن مشاهده𝑛  در گام𝑡 .است 

بندی ها را برای مشاهداتی که بدرستی طبقهدهد و وزن، افزایش می𝑡بندی نشده توسط یادگیرنده های طبقهها را برای مشاهده، وزن1آدابوست ام 

𝑡دهد و در ادامه، یادگیرنده هش میاند کاشده + 𝑑𝑛های های آپدیت شده را با وزنداده 1
(𝑡+1) بینی دهد. پس از پایان آموزش، پیشآموزش می

 پذیرد:های جدید با استفاده از تابع زیر صورت میبرای داده

) 24 ( 
𝑓(𝑥) =∑𝑎𝑡ℎ𝑡(𝑥)

𝑇

𝑡=1

 

𝑎𝑡بطوریکه  =
1

2
𝑙𝑜𝑔

1−𝜀𝑡

𝜀𝑡
 باشد.بند ضعیف در الگوریتم آنسامبل میهای طبقه، وزن

 ای زیان نمایی زیر صورت پذیرد:تواند بصورت مینیمم سازی مرحله، می1یادگیری توسط آدابوست ام 

)25 ( 
∑𝑤𝑛exp(−𝑦𝑛𝑓(𝑋𝑛))

𝑁

𝑛=1
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𝑦𝑛بطوریکه  ∈ 𝑓(𝑥𝑛)و  باشندی مشاهدات میوزن نرمالیزه شده 𝑤𝑛های صحی  کالس، برچسب  {1,1−} ∈ -امتیاز طبقه (∞+,∞−)

 بینی شده است.بندی پیش

 لوجیت بوست 

های لوجیت بوست یکی از روش (.2000گردید )فرید من و همکاران، الگوریتم لوجیت بوست نخستین بار توسط فریدمن و همکاران ارائه 

 نماید :ای را کمینه میهکند، با این تفاوت که انحراف دوجملعمل می 1بندی باینری است و مشابه آدابوست ام طبقه

)26 ( 
∑wnlog(1 + exp(−2ynf(Xn)))

N

n=1

 

ynبطوریکه  ∈ f(Xn)ی مشاهدات ، وزن نرمالیزه شده wn، برچسب صحی  کالس، {1,1−} ∈ بینی بندی پیشامتیاز طبقه (∞+,∞−)

 باشد.شده می

دهد )یعنی مشاهداتی با مقدار منفی بزرگ میاند تخصیص بندی شدهای وزن کمتری به مشاهداتی که بصورت ناصحیحی طبقهانحراف دوجمله

ynf(Xn) یادگیرنده .)t کند بصورت زیر:یک مدل رگرسیون را برای مقادیر پاسخ برازش می 

)27) ỹn =
yn
∗ − pt(Xn)

pt(Xn)(1 − pt(Xn))
 

ynبطوریکه 
∗ ∈ –بجای  0های مجددا برچسب گذاری شده )کالس {1+,0} 1 ،)pt(Xn)  احتمال تخمین جاری برای تعلق به کالس اول

 گردد:بندی نیز بصورت زیر محاسبه میباشد. میانگین مربعات خطا برای هر طبقهمی Xnی مشاهده

(28) 
∑𝑑𝑛

(𝑡)
(

𝑁

𝑛=1

ỹn − ℎ𝑡(𝑋𝑛))
2 

𝑑𝑛بطوریکه 
(𝑡)  وزن مشاهدات در گامt  ،امℎ𝑡(𝑋𝑛) بینی مدل رگرسیون پیشℎ𝑡  که بر مقادیرỹn .برازش شده است 

 جنگل های تصادفی 

های تصمیم برازش حالت بوستینگ، بصورت متوالی، درخت(. در 1995ارائه گردید )هو، های تصادفی نخستین بار توسط هو الگوریتم جنگل

س، ضعیف ایجاد کند. بالعکهای گیرد تا یک یادگیری جمعی از یادگیرندههای پیشین را در نظر میبندی درختگردند که هر یک خطای طبقهمی

های ها ایجاد شده است. جنگلهای مختلفی از دادهباشد که بر روی نمونهی بسیار عمیق میهای غیر همبسته های تصادفی شامل درختجنگل

.الگوریتم وجه قرار گرفتتر آن نسبت به فرآیند بوستینگ، بسیار مورد تی سادهمعرفی گردید و بدلیل استفاده 2001تصادفی توسط بریمان در سال 

های ی تصادفی از دادهتصادفی، نخست یک زیرمجموعه در جنگل BRAFهای یک از درخت های تصادفی نسبتا ساده است. برای هررشد در جنگل

ویژگی  mRAFی آن شود که بوسیلهگردد. سپس یک درخت تصمیم اصالح شده بر روی این نمونه رشد داده میاصلی یادگیری استخراج می

شود. خروجی نهایی، تجمیعی از رشد داده می JRAFگردد. سپس درخت تا حداککر ویژگی تحت هر انشعاب انتخاب می pبصورت تصادفی از 

BRAF یانس ای وارمالحظهبرداری بشکل قابلبندی بتواند توسط رای اککریت اجرا گردد. نمونهدرخت جنگل تصادفی است بصورتیکه طبقه

جا با سه پارامتر که نیاز به تنظیم دارند مواجهیم. یعنی زداید. در اینها را میها، همبستگی میان آنکاهد و انتخاب تصادفی ویژگیمیها را درخت

های تصادفی در (. جنگلmRAFگردند )هایی که بصورت تصادفی انتخاب می(، و تعداد ویژگیJRAF(، حداککر عمق )BRAFها )تعداد درخت

در نظر گرفته  20برابر با  JRAFاستفاده کرد. حداککر عمق   BRAFدرخت  1000توان از جا میباشند، بنابراین در اینرازش نمیبمعرض بیش
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ه به سازد. با توجای را میسر میباالی قابل مالحظه فرض در یادگیری ماشین درآمده است و تعامالت مرتبهشده است که بشکل یک مقدار پیش

 (.2001)هاستیه و همکاران، شود در نظر گرفته می ⌊p√⌋با برابر  mRAFویژگی، معموال مقدار برداری نمونه

 اعتبارسنجی متقابل .4

 Holdoutگیرند. روش ی روش های اعتبار سنجی متقابل قرار میروش برای اعتبارسنجی یک کالسیفایر وجود دارد که در زمره 3بطور کلی 

-kروش  ها اجرا می گردد.شود و مدل یادگیری برای مابقی دادههای اعتبارسنجی در نظر گرفته میداده عنوانه ها بدرصد از داده pکه در آن 

fold ها بصورت تصادفی به که درآن دادهk های اعتبارسنجی در نظر گرفته گردد. برای هرنمونه، یک مجموعه  بعنوان دادهمجموعه تقسیم می

های اعتبارسنجی در نظر گرفته عنوان دادهه مشاهده ب nکه در آن  leave outگردد. روش ر اجرا میی دیگمجموعه k-1شود و آموزش برای می

 .(1394)اسماعیلی،  استفاده شده است  k=5با  k-foldشود. در این تحقیق از روش مشاهده آموزش داده می n-1شود و مدل با استفاده از می

 

 یافته ها  -3

ویژگی انتخابی اعمال گردید. به  23بر روی   Fisherو  Inf-FS ،EC-FSمطابق با روش تحقیق ارائه شده، برای انتخاب ویژگی، سه روش 

رزیابی سه روش بصورت استفاده گردید. نتایب حاصل از ا Accuracyو معیار  SVMو تعداد ویژگی انتخابی، از روش  αمنظور تنظیم پارامتر 

 باشد.زیر می

 خالصه نتایج انتخاب ویژگی .1

 روش انتخاب ویژگیInf-FS 

αشاهده می گردد، در ممانطور که ه = های حداککر مقدار را داراست. همینین ویژگی Accuracyویژگی، مقدار  6و با در نظر گرفتن  0.6

 .6، 20، 17، 15، 18، 3های انتخابی به ترتیب عبارتند از ویژگی

  روش انتخاب ویژگیECFS 

αمشاهده می گردد، در  که همانطور = های ، ویژگیحداککر مقدار را داراست. همینین Accuracyویژگی، مقدار  5و با در نظر گرفتن  0.1

 .5، 18، 15، 6، 3های انتخابی به ترتیب عبارتند از ویژگی

  روش انتخاب ویژگیFisher 

های انتخابی به حداککر مقدار را داراست. همینین ویژگی Accuracyویژگی، مقدار 20همانطور که در مشاهده می گردد، با در نظر گرفتن 

 .9 و 22، 3، 7، 1، 2، 13، 10، 8 ،5، 11، 12، 6، 4، 21، 19، 20، 17، 15، 18های ترتیب عبارتند از ویژگی

های شده توسط الگوریتمبندی های رتبهبرای ویژگی SVMحاصل از اعمال روش  Accuracy، مقادیر انتخاب ویژگی توجه به نتایب بخشبا 

 باشد:می جدولانتخاب ویژگی، بصورت 

 

 برای الگوریتم های انتخاب ویژگی Accuracy: شاخص 3جدول

 Accuracyشاخص  روش انتخاب ویژگی

Inf-FS 0.927 
ECFS 0.918 
Fisher 0.909 

 

های های انتخاب شده توسط این روش، برای بررسی روشرا داراست و ویژگی Accuracyبیشترین مقدار  Inf-FS، روش 3 جدولمطابق با 

 استفاده می گردد. در این پژوهش طبقه بندی
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 نتایج طبقه بندی .2

 های تصادفیجنگل 

 .های تصادفی بدست آمده استبرای کالسیفایر جنگل FN=5و  TP=107 ،TN=16 ،FP=3، مقدار 1مطابق با شکل 
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 1- 1 

  Predicted class 

 : ماتریس درهم ریختگی الگوریتم جنگل های تصادفی1شکل

 

 گردد:حاصل می 4جدول  از این رو مقادیر معیارهای ارزیابی بصورت 

 

 های تصادفیجنگل: مقادیر معیارهای ارزیابی 4جدول 

 Precision Sensitivity Specificity Accuracy Average الگوریتم

 0.925 0.94 0.83 0.96 0.97 های تصادفیجنگل

 

 لوجیت بوست 

 .برای کالسیفایر لوجیت بوست بدست آمده است FN=5و  TP=107 ،TN=16 ،FP=2، مقدار 2مطابق با شکل 
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 لوجیت بوست تمیالگور یختگیر درهم سیماتر: 2شکل
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 گردد:حاصل می 5جدول از این رو مقادیر معیارهای ارزیابی بصورت 

 

 لوجیت بوست: مقادیر معیارهای ارزیابی 5جدول 

 Precision Sensitivity Specificity Accuracy Average الگوریتم

 0.945 0.95 0.89 0.96 0.98 لوجیت بوست

 

  1ادابوست ام 

 .بدست آمده است 1برای کالسیفایر آدابوست ام  FN=3و  TP=109 ،TN=15 ،FP=3، مقدار 3مطابق با شکل 
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 .1آدابوست ام  تمیالگور یختگیر درهم سیماتر :3شکل
 

 گردد:حاصل می 6جدول   این رو مقادیر معیارهای ارزیابی بصورت

 

 لوجیت بوست: مقادیر معیارهای ارزیابی 6جدول

 Precision Sensitivity Specificity Accuracy Average الگوریتم

 0.93 0.95 0.83 0.97 0.97 1آدابوست ام 

 

، false negativeو   true positive  ،true negative ،false positiveهای ماتریس در هم ریختگی یعنی مطابق با مقادیر درون سلول

ی و امتیاز نهایی هر روش به عنوان میانگین معیارهای اشاره شده، برای همه Accuracyو  Precision ،Sensitivity ،Specificityمقادیر 

 ارائه شده است. 7 جدولبندی، در های طبقهروش

 

 : نتایج بررسی کالسیفایرهای تحقیق7جدول

  Precision Sensitivity Specificity Accuracy Average 

AdaBoost1 0.97 0.97 0.83 0.95 0.93 

Random Forest 0.97 0.96 0.83 0.94 0.925 
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Logit Boost 0.98 0.96 0.89 0.95 0.945 

 
ه ست بوبا توجه به میانگین بدست آمده برای معیارهای ارزیابی کالسیفایرها و در نظر گرفتن آن بعنوان معیار نهایی ارزیابی، الگوریتم لوجیت ب

 آید.به شمار می پژوهشی موردی این شده بعنوان مطالعه های استفادهبندی دادهعنوان بهترین کالسیفایر جهت طبقه

 

 بحث و نتیجه گیری -4

تامین  ترینعنوان اصلیه ها ببانکنقش در توسعه و پیشرفت اقتصادی هر کشور و  با توجه به اهمیت نهادهای مالیگردید، همان گونه که ذکر 

همانند هر نهاد درگیر در فرآیندهای مالی و ها بانکاز این رو ترین ارکان سیستم اقتصادی کشور به شمار می آیند. مهم و کننده منابع مالی

 هاعطای تهسیالت اعتباری از جمله مهم ترین وظایف بانک ها ب ی بانکداری،در حوزه ها قرار دارند.اقتصادی در معرض انواع مختلفی از ریسک

اعتباری  ارزیابی وضعیت شناسایی و کنترل نمایند.ناشی از اعطای تهسیالت بانکی را ریسک اعتباری بنابرین بانک ها ناگزیرند  شمار می رود.

مشتریان بازی نماید و احتمال ورشکستگی انتظاری را اعتباری تواند نقش بسیار موثری در جهت کاهش ریسک مشتریان، پیش از اعطای وام، می

  ای، بکاهد.به نحو عمده

ران های خصوصی در ایرزیابی وضعیت ریسک اعتباری مشتریان در بانکعبارتست از اینکه آیا مدل ارائه شده جهت ا پرسش اصلی این پژوهش،

 های خصوصی است.باشد یا خیر؟ و هدف اصلی آن، ارائه مدلی کارا جهت ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانکاز کارایی الزم برخوردار می

وصی صناسب جهت ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان یک بانک خی مدلی مکاوی و یادگیری ماشین برای ارائههای دادهدر این پژوهش از تکنیک

 تواند اطالعاتهایی که میعنوان دادهه در مدل پیشنهادی، اطالعات مالی، اقتصادی، سوابق و مشخصات مشتریان بدر ایران استفاده شده است. 

 استفاده شده است.  ها را نمایان سازدحاصل از وضعیت پیشینی نکول مشتریان و خوش حسابی و بدحسابی آن

در گام نخست تحقیق، با مرور ادبیات تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، معیارهای مختلف ارزیابی ریسک مشتریان مورد بررسی قرار گرفت و 

، در مرور ادبیاتهای ذکر شده ها، معیارهای مهم و همینین در دسترس مشخص گردید. سپس با عنایت به ویژگیبا توجه به ککرت استفاده از آن

های کای ناکامل و پرت(، استخراج گردید. دادهها )حذف دادههای گردآوری شده و با پیش پردازش آنهای انتخاب شده با استفاده از دادهویژگی

و رکوردهای  هادر گام بعد ویژگی. باشدمی خصوصیبانک  یکی از شعب تعداد از مشتریان حقوقی 140 گردآوری شده متعلق به اطالعات حساب

روش  ،مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از معیار دقت Fisherو  Inf-FS ،EC-FS، تحت سه روش انتخاب ویژگی مشتریان در هر ویژگی

های یبندی و کاهش ویژگبعنوان بهترین گزینه جهت رتبه Inf-FSبندی گردید. با توجه به این معیار، روش ماشین بردار پشتیبان غیرخطی رتبه

و لوجیت بوست  1بندی جمعی جنگل تصادفی، آدابوست امبندی توسط سه روش طبقهمسئله انتخاب گردید. نتایب حاصل از این گام، برای طبقه

ی هایی از بندی گردید. رتبهرتبه Accuracy ،Specificity ،Sensitivity ،Precisionمورد استفاده قرار گفت و با استفاده از معیارهای 

معیار حاصل گردید. مطابق با این معیار الگوریتم لوجیت بوست بهترین مقدار را کسب نمود. بنابراین استفاده از ترکیب روش های  4انگین این می

Inf-FS   بعنوان روش انتخاب ویژگی و لوجیت بوست بعنوان یک کالسیفایر جمعی، کارایی مناسبی را جهت تعیین کالس یک مشتری ارائه

 طور کلی پیشنهادات حاصل شده از این پژوهش می توان به صورت زیر خالصه نمود:ب دهد.می

 پیشنهادات حاصل تحقیق .1

ابی ریسک بندی و ارزیهای داده کاوی و یادگیری ماشین، با توجه به تحقیقات پیشین، نتایب کارا و مناسبی را جهت طبقهبا توجه به اینکه روش

وق یابد. ها سها برای ارزیابی ریسک اعتباری به سمت این دسته از تکنیکگردد که رویکرد داخلی بانکمیمشتریان ارائه نموده است، پیشنهاد 

های کلیدی برای های مناسب از گامگیهای مورد نیاز جهت تشکیل ویژهمینین بررسی وضعیت داخلی بانک ها به منظور تعیین و اخذ داده

جهت رسیدن به مدلی درونی استفاده پژوهش توانند از چارچوب پیشنهادی این ها میار می آید. بانکها به شماعتباری در بانکارزیابی ریسک 

 دی است. های موجود گامی کلینمایند. مطابق با این مدل، تعیین روش مناسب انتخاب ویژگی و همینین تعیین بهترین کالسیفایر از میان گزینه
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 پیشنهادات برای مطالعات تکمیلی .2

 پژوهش. ی اینها در مدل ارائه شدهی میان آنهای انتخاب و استخراج ویژگی و مقایسهیر روشبررسی سا

 ها نظیر الگوریتمسازی درونی آنهای بهینههای متاهیوریستیک جهت حل مدلبررسی سایر کالسیفایرهای موجود و همینین استفاده از مدل  

 . ژنتیک، مورچگان و ...

 

 فهرست منایع -5
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 .53-33: 21 ،6 .بهادار اوراق مدیریت و مالی مهندسی مجله. ها بانک مشتریان اعتباری رتبه
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