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 بانک انیمشتردر پیش بینی رفتار  یداده کاو کیتکنبکارگیری 

 )مورد مطالعه: بانک توسعه تعاون(
 

 1محسن پیرمحمدی

 

 

 چکیده

 گیری و سمت ارتباطات، و فناوری اطالعات توسعه پیشرفته، و نو هایتکنولوژی رواج رقابت، محیطی، شدت پیچیدگی

 خود حیات دوران در بانک ها و هاسازمان شده که موجب است ای عمده عوامل از نامشهود به مشهود هایاز دارایی هاسازمان

یکی از مهمترین ریسک ها در بانک، مدیریت ریسک اعتباری  شوند. مواجه نشده بینی پیش حتی و بسیار متعدد هایریسک با

که بتوان بر است  بانک مشتریان تاررف بینی پیش برای کاوی داده تکنیک بکارگیریمقاله  از این رو هدف از این می باشد.

اساس شاخص ها و پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب متقاضیان اعتبار، آنها را به خوبی دسته بندی کرده و از احتمال عدم 

به تجزیه و  ش درخت تصمیم گیری ژنتیکرو است که از کاربردی ، تحقیقیبازپرداخت تسهیالت اعطایی کاست. این تحقیق

اعطای  برای بانکها مشتریان اعتبارسنجی مناسب مدل یک تحقیق این در ه های جمع آوری شده، پرداخته است.تحلیل داد

 انتخاب با توانند ژنتیک می های الگوریتم. شود می ارایه ژنتیک الگوریتم بر مبتنی طبقه هر با متناسب اعتباری تسهیالت

 پیشنهادی بندی طبقه مدل .کنند کمک اعتبارسنجی مشتریان به بهینه گیری تصمیم درختان ساخت و مناسب های ویژگی

 و انتخاب به مدل این. است ژنتیک الگوریتم و تصمیم گیری درختان ها، ویژگی بندی، انتخاب خوشه تکنیک های بر مبتنی

 سنجیبرای اعتبار نهایی گیری تصمیم درخت ساخت و بهینگی معیارهای بر مبتنی تصمیم گیری درختان ترکیب بهترین

 های مدل تمام از پیشنهادی به طورتقریبی بندی طبقه مدل طبقه بندی دقت که دهد می نشان نتایج. پردازد می مشتریان

 نتیجه در و گیری تصمیم درخت اندازه و ها برگ همچنین تعداد. است باالتر مقاله این در شده مقایسه گیری تصمیم درخت

 .است کمتر همه از آن پیچیدگی

 

 

 خوشه بندی تصمیم گیری، درختان ویژگی ها، انتخاب ژنتیک، الگوریتم اعتبارسنجی، کلیدی:واژگان 
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 مقدمه -1

 ودرنتیجه نامساعد پیدایش شرایط به مربوط اثرات کاهش برای ریسک ازمدیریت ها سازمان ها و شرکت در معمول طور به.

میشود. یکی از مهمترین موضوعاتی که  شرکت ها استفادهبرعملکرد وکارکردسازمان ها و  شرایط این تاثیررفتاری کاهش

هایی که بانک در گیری ریسک اعتباری در میان ریسکسازمان ها درشرایط رقابتی کنونی با آن سر وکار دارند، ارزیابی و اندازه

 ریسک این با زمانی مالی مؤسسات و ها بانک ای برخوردار است.حیطه وسیع عملکرد خود با آن روبرو است از جایگاه ویژه

 مالی مؤسسات یا بانک قبال در سررسید در را خود تمایل،تعهدات یا توان عدم علت به گیرنده تسهیالت که شوند می مواجه

 که هنگامی.دهد قرارمی تأثیر تحت را ومالی پولی نهادهای استکه هایی ریسک مهمترین از یکی اعتباری ریسک. کند نمی ایفا

 کلیه دیگر عبارت به یابد، می افزایش بانک اعتباری ریسک شود می مواجه مالی بحران با مختلف علل به گیرنده تسهیالت

 ریسک سبب بدین.گذارد می اثر مالی ومؤسسات ها بانک برریسک اعتباری ریسک ازطریق گیرنده تسهیالت های ریسک

 ای ویژه تأکید ریسک این وکنترل یبرشناسای نیز  بازل وکمیته برخورداربوده زیادی بسیار ازاهمیت اعتباری

باشد. گیری میهای تصمیمهای مناسب در این زمینه، بکارگیری الگوها و مدلیکی از تکنیک (26 ،1390راستی،.)دارد

ها تواند به بانکها میتر نمودن آنتر و به تبع آن مکانیزه و سیستمیریزی در جهت کاربردیها و برنامهبکارگیری این تکنیک

های اعتباری، نقدینگی، بازار، نرخ بهره و سودآوری می ها از جمله ریسکها و ریسکمک فراوانی در جهت مدیریت بر بحرانک

 تعاون است.  توسعه بانک مشتریان رفتار بینی پیش برای کاوی داده تکنیک از این رو هدف از این تحقیق بکارگیری نمایند.

 

 بیان مساله و روش تحقیق -2

 توسعه، ها،فرصت بر ایدریچه تواندمی ریسک که صورتی در گردد؛می تلقی پروژه بر منفی اثر معرف ریسک اوقات، غالب در

 مدیران، و مدیره هیأت نگرش از استفاده با ریسک مدیریت است بدیهی (30 ،1390رشیدیان،. )باشد نیز جدید تفکر یا و بهبود

 در جانبه یک و منفرد های روش جای به جامع استراتژی یک کردن یگزینجا با تا میکند کمک مؤسسات و ها سازمان به

 تیامروزه اهم (57 ،1386آقایی، حاجی.)بگذارد اجرا به و یافته را آنها صرفه به مقرون و مؤثر اداره نحوه ها، ریسک مقابل

در درک  یسع یمال خدمات دهندهارائه  یسازمان ها از جمله سازمان ها یو تمام ستین دهیپوش یبر کس انیارتباط با مشتر

استفاده از  ازمندین انیبر ارتباط با مشتر عالوه ، سازمان هایاز مشتر حیبه درک صح دنیرس یخود دارند. برا انیاز مشتر شتریب

فراهم خواهد شد که سازمان  یدر صورت اسیمق نی. اهستند مختلف انیمشتر تیارزش و اهم زانیسنجش م یبرا یاسیمق

 یآن بپردازد. شناخت گروه ها لیو تحل هیو به تجز افتهیخود دست  انیمشتر ارزش زانیاستفاده از ابزار مناسب به مبتواند با 

نمود، مساله  نیتضم ندهیسازمان را در آ یکه بتوان منافع اقتصاد یبا آنها به گونه ا اثربخش ارتباط جادیو ا انیمختلف مشتر

هر دو  یمیارزشمند قد انیمشتر یحفظ و نگه دار نیسودآور و همچن انیشترامروز است. جذب م کار مهم در کسب و یا

 باشد. ینم رینها امکان پذآ یها یژگیو قیدق ییهستند که جز با شناسا تیاهمی دارا

یعنی احتمال قصور در بازپرداخت تسهیالت اعطایی )بنابرین یکی از موضوعات دارای اهمیت، بررسی و ارزیابی ریسک اعتباری 

 گیری این ریسک در میان ریسک هایی که بانک در حیطه وسیع عملکرد خود با آن روبرواندازه. می باشد( سوی مشتریاناز 

کاهش و کنترل ریسک به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر بر بهبود فرآیند اعطای . ست، از جایگاه ویژه ای برخوردار استا

. تسهیالت و بقای بانک ها و مؤسسات مالی دارداست و نقش اساسی در تداوم ارائه اعتبار و در نتیجه بر عملکرد بانک ها مطرح 

در واقع (. 2007)چن،  کرده است دایگسترش پ یبه طور روز افزون یدر کسب و کار امروز یداده کاو یها کیاستفاده از تکن

هر گروه  یازهایو ن انیمشتری رفتار یلگوهاا ییشناسا قیتوان از طر یکه که م باشندی م ییاز ابزارها یداده کاو یها کیتکن

در واقع هدف اصلی در این  (.1388)جواهری،  دیمشکالت را حل نما نیخاص هر گروه ا یها سیو ارائه سرو انیاز مشتر
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یک تحقیق کمی است که تحقیق حاضر  می باشد. بانک مشتریان رفتار بینی پیش برای کاوی داده تکنیک بکارگیریتحقیق 

مورد نیاز از پایگاه داده بانک گردآوری گردیده است. بدین صورت که در ابتدا با توجه به موضوع تحقیق برای اطالعات 

از ادبیات تحقیق کمک گرفته شده، سپس بر اساس  بانک مشتریان رفتار بینی پیش برای کاوی داده تکنیک بکارگیری

س شاخص های مورد نظر، دسته بندی و جمع بندی گردید. اطالعات بدست آمده شاخص ها جداسازی و مرتب گردیدند.بر اسا

 سپس داده های مورد نظر استخراج، طبقه بندی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

 

 تجزیه و تحلیل داده ها -3

 توصیف داده ها 3-1

ه های اعتباری بانک توسعه داده هایی که برای آموزش، تست و ساخت درختان تصمیم گیری استفاده می شوند، مجموعه داد

تعاون استان اردبیل است. این مجموعه داده دارای مقادیر مفقود و اختالل نیست. بر روی این مجموعه عملیات آماده سازی و 

تمیز کردن و پیش پردازش داده ها صورت گرفته است. به منظور انجام پیش پردازش داده ها از تکنیک های خوشه بندی و 

ویژگی  7ویژگی است. از این تعداد ویژگی  21تراکنش و  1000ها استفاده شده است. این مجموعه داده دارای انتخاب ویژگی 

تای آن اسمی هستند. یک ویژگی هدف در این ویژگی ها به بررسی خوب یا بد بودن مشتری می پردازد. ویژگی  13عددی و 

 بیل به همراه نوع آنها در زیر آمده است. های مجموعه داده های اعتباری بانک توسعه تعاون استان ارد

 

 ویژگی های مجموعه داده-1جدول 

 نوع ویژگی ویژگی ردیف

 اسمی وضعیت چک 1

 عددی مدت زمان 2

 اسمی سابقه اعتبار 3

 اسمی هدف 4

 عددی مقدار اعتبار 5

 اسمی وضعیت پس انداز 6

 اسمی سابقه کار 7

 عددی تعداد اقساط 8

 اسمی جنسیتوضعیت شخصی و  9

 اسمی طرف های دیگر 10

 عددی محل اقامت فعلی 11

 اسمی اموال و دارایی ها 12

 عددی سن 13

 اسمی برنامه های پرداختی دیگر 14

 اسمی مسکن 15

 عددی وضعیت اعتباری موجود 16
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 اسمی شغل 17

 عددی تعداد عائله مندی 18

 عددی اقساط تعداد 19

 یعدد بدهی مانده آخرین 20

 عددی وثیقه ارزش 21

 

روش هایی که به منظور آماده سازی و تمیز کردن داده ها بر روی مجموعه داده های اعتباری اعمال بانک توسعه تعاون استان 

 اردبیل استفاده شده است، بدین صورت است:

 .حذف مقادیر پراکنده1

 گی هدف در محاسبات این روش لحاظ شده است..نرمال سازی که فقط بر روی ویژگی »سن« اعمال شد و مقادیر ویژ2 

 .گسسته سازی مقادیر ویژگی های عددی که در این روش مقادیر ویژگی هدف در محاسبات لحاظ شده است.3

 .ادغام مقادیر داده در ویژگی های اسمی.4

 .تبدیل ویژگی های عددی به اسمی.5

 

 گیریبندی و درخت تصمیمطبقه 3-2

بندی استفاده توان از آن ها برای طبقههای متنوعی می باشد که میف داده کاوی است و دارای تکنیکبندی یکی از وظایطبقه

 بندی پرداخته شده است.کرد. در این مقاله با استفاده از درخت تصمیم گیری به طبقه

ن بانک استفاده می شود. برای ساخت درختان تصمیم گیری به منظور اعتبار سنجی مشتریا 4.5Cدر این مقاله از الگوریتم  

توسط کوئینلن تهیه شده است. در این الگوریتم متغیرهای پیوسته و گسسته در محاسبات  1993در سال  4.5Cالگوریتم 

لحاظ شده و مقادیر مفقود در الگوریتم در نظر گرفته شده است. این الگوریتم لزوماً دودویی نیست. برای انتخاب یک جداکننده 

  .سیر درخت تصمیم گیری از شاخص کسب اطالعات یا کاهش آنتروپی استفاده می کندبهینه در طول م
 

 خوشه بندی 3-3

خوشه بندی به عنوان یکی از فعالیت های داده کاوی می باشد و به گروه بندی کردن تراکنش ها، مشاهدات یا حالت ها در 

ها است که به هم شبیه می باشند و از رکوردهای کالس های مشابه می پردازد. همچنین یک خوشه مجموعه ای از رکورد 

بیرون خوشه تفاوت دارند. در خوشه بندی متغییر هدف وجود ندارد و به طبقه بندی،  تخمین و پیشگویی مقدار متغییر هدف 

 Simple Kاستفاده می شود. مراحل الگوریتم  Simple K Meansنمی پردازد. در این مقاله از الگوریتم خوشه بندی 

Means .در به شرح زیر است 

 . K.انتخاب تعداد مورد تمایل خوشه ها به اندازه 1

 . seedمشاهده اولیه به عنوان  K.انتخاب تعداد 2

 .محاسبه متوسط مقادیر خوشه برای هر ویژگی یا متغیر.3

به مجدد متوسط .محاس5.تخصیص مشاهدات آموزشی دیگر به نزدیک ترین خوشه توسط محاسبه مقیاس فاصله مورد نظر. 4

 های خوشه بر اساس تخصیص ها در مرحله قبل.
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می توان از تکنیک خوشه بندی به عنوان پیش پردازش داده ها استفاده کرد، که در این پژوهش بر  5و  4.تکرار بین مراحل 5

 روی مجموعه داده های اعتبار سنجی بکار می رود.

 

 انتخاب ویژگی ها  3-4

پارامتریک در طبقه بندی مبتنی بر داده هستند، نیاز به صرف زمان و هزینه زیاد برای کسب داده به دلیل اینکه مدل های نا

های مدل است. پس بهتر است ویژگی ها و داده هایی جمع آوری شود که از اهمیت بیشتری در ساخت مدل طبقه بندی 

ناخت الگو، پیش پردازش نامیده می شود. در برخوردار هستند. حذف اطالعات غیر مرتبط و استخراج متغییرهای کلیدی در ش

ساخت مدل مناسب طبقه بندی نیاز به داده های آموزشی با کیفیت مناسب است. انتخاب ویژگی ها به عنوان یکی از روش 

های پیش پردازش داده ها می تواند منجر به افزایش کیفیت مجموعه داده آموزشی در آزمون و ساخت مدل درخت تصمیم 

 . گیری شود

تعاریف مختلفی از انتخاب ویژگی ها مطرح شده است. انتخاب ویژگی به شناسایی و انتخاب ویژگی های متمایز برای ساخت 

مدل ها و تفسیر بهتر داده ها می پردازد. انتخاب ویژگی ها مطرح شده است. انتخاب ویژگی به شناسایی و انتخاب ویژگی های 

تر داده ها می پردازد. بکارگیری انتخاب ویژگی ها در ساخت مدل درخت تصمیم گیری متمایز برای ساخت مدل ها و تفسیر به

در طبقه بندی باعث می شود تا اعتبار سنجی مشتریان اعتباری بانک به شیوه بهتری صورت گیرد. الگوریتم انتخاب ویژگی ها 

 شامل سه قسمت است:

 .معیار ارزیابی ویژگی.1

 .روش جستجو.2

 طور معمول معیارهای ارزیابی بدین صورت است: .قانون توقف. به3

 .اطالعات1

 .وابستگی2

 .فاصله3

 .سازگاری4

 .دقت طبقه بندی.5 

رویکرد اول در باال از روش فیلتر استفاده می کنند. در اینجا، الگوریتم انتخاب ویژگی  4الگوریتم های انتخاب ویژگی مبتنی بر  

ریتم انتخاب ویژگی که از معیار دقت طبقه بندی استفاده می کند، از مستقل از الگوریتم طبقه بندی دارد. الگو

بهره می برد. در این رویکرد از الگوریتم یادگیری مثل الگوریتم طبقه بندی برای انتخاب ویژگی ها استفاده   Wrapperرویکرد

 .تصادفی.3ستیک .هیوری2.کامل 1می شود. سه روش جستجو در انتخاب ویژگی ها وجود دارد که عبارتند از: 

دو روش کامل و هیوریستیک در فضاهای کوچک کاربرد دارد که نیاز به کارایی باال در فرآیند جستجو است. روش تصادفی مثل 

الگوریتم ژنتیک برای فضاهای بزرگ و پیچیده کاربرد دارد. قوانین مختلفی برای توقف الگوریتم انتخاب ویژگی ها موجود است: 

ار الگوریتم، کسب نتیجه بهتر توسط اضافه یا کم کردن یک ویژگی از مجموعه ویژگی ها، رسیدن به یک زیر ماکزیمم تعداد تکر

مجموعه بهینه از ویژگی ها. یکی دیگر از روش های انتخاب ویژگی، طرح های جاسازی شده است. در این روش الگوریتم 

و طرح  Wrapperشود. در این پژوهش از رویکرد فیلتر، انتخاب ویژگی به عنوان بخشی از الگوریتم طبقه بندی لحاظ می 

جاسازی شده برای انتخاب ویژگی ها استفاده می شود. روش جستجو در انتخاب ویژگی ها به صورت تصادفی و مبتنی بر 

 ژگی می باشد.الگوریتم ژنتیک است و قانون توقف برای الگوریتم انتخاب ویژگی ها، ماکزیمم تعداد تکرار در الگوریتم انتخاب وی
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 مدل تلفیقی پیشنهادی  -4

مدل تلفیقی پیشنهادی از الگوریتم انتخاب ویژگی ها مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و درخت تصمیم گیری ژنتیکی، درختان 

برای خوشه بندی داده ها استفاده می کند. برای هر خوشه،  Simple K Meansو همچنین الگوریتم  C 4.5تصمیم گیری 

ای طبقه بندی متا و الگوریتم انتخاب ویژگی مبتنی بر درخت تصمیم گیری ژنتیکی برای ایجاد درختان تصمیم الگوریتم ه

بکار می رود. از یک استراتژی مناسب مبتنی بر معیارهای بهینگی مطرح در این پژوهش برای انتخاب بهترین  C 4.5گیری 

م متا به ترکیب الگوریتم انتخاب ویژگی و الگوریتم درخت تصمیم درختان تصمیم گیری در هر خوشه استفاده می شود. الگوریت

 می پردازد. روش های متا روش هایی جدید می باشند که برای ترکیب چند طبقه کننده بکار می روند. C 4.5گیری 

ترکیب می  C 4.5 در این مقاله در روش متا الگوریتم انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با الگوریتم درخت طبقه بندی 

شود. ابتدا داده های اعتبار سنجی مشتریان پس از آماده سازی و تمیز شدن، به دو مجموعه داده آموزش و تست تقسیم می 

شوند. سپس توسط تکنیک خوشه بندی، این مجموعه داده به دو خوشه تقسیم می شوند. در هر خوشه با استفاده از پنج روش 

الگوریتم انتخاب ویژگی مبتنی بر رویکرد فیلتر و  4ژگی های مهم پرداخته می شود. البته انتخاب ویژگی به انتخاب وی

Wrapper  4.5به کمک الگوریتم متا با الگوریتم درخت تصمیم گیری C  ترکیب شده اند. پس از انتخاب ویژگی ها نوبت به

تصمیم گیری وجود دارد. مبتنی بر  درخت 5می رسد. تا این مرحله در هر خوشه  C 4.5ساخت درختان تصمیم گیری 

معیارهای بهینگی، بهترین درختان تصمیم گیری در هر خوشه انتخاب شده و با هم ترکیب می شوند تا درخت تصمیم گیری 

 نهایی برای اعتبار سنجی مشتریان بانک ساخته شود.

اده ها استفاده می شود. تعداد خوشه ها در مدل تلفیقی پیشنهادی از خوشه بندی به عنوان یکی از روش های پیش پردازش د

در نظر گرفته شد. انتخاب بهینه تعداد خوشه ها از مسائل پیچیده می باشد. می توان در ابتدا تعداد خوشه  2در این مدل عدد 

در این  گرفت و مرتباً این مقدار را اضافه کرد تا جایی که دیگر هیچ بهبودی در مدل طبقه بندی حاصل نشود. البته 2ها را 

مقاله از این روش استفاده نمی شود. به نظر می رسد بین درصد مشاهدات درست طبقه بندی شده و سایر معیارهای بهینگی 

درختان تصمیم گیری در برخی مواقع تضاد بوجود آید. به عبارت دیگر افزایش درصد مشاهدات درست طبقه بندی شده ممکن 

گو منتخب، تعداد برگ ها و اندازه درخت تصمیم گیری شود. این موضوع در خود است باعث افزایش تعداد ویژگی های پیش

و همچنین با هرس درخت تصمیم گیری و اعمال محدودیت هایی مثل مینیمم تعداد  C 4.5الگوریتم درخت تصمیم گیری 

 4باید یک تعاملی بین  نیز C 4.5تراکنش در هر برگ در نظر گرفته می شود. ولی برای مقایسه بین درختان تصمیم گیری 

معار بهینگی درخت تصمیم گیری بوجود آید. ممکن است درخت تصمیم با دقت کمتر، دارای اندازه و تعداد برگ های کمتری 

در درخت تصمیم گیری نیز باشد. در صورتی که کاهش دقت نامحسوس باشد، با توجه به نظر کاربر درخت تصمیم گیری با 

بهتر در هر خوشه به  C 4.5مشتریان بانک ها انتخاب می شود. زیرا این درخت تصمیم گیری  دقت کمتر برای طبقه بندی

 نظر کاربر یا کارشناس اعتبار سنجی بستگی دارد. 

 4.5در الگوریتم طبقه بندی متا به ترکیب الگوریتم انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم درخت تصمیم گیری 

C بدین ترتیب که ویژگی های مناسب توسط الگوریتم ژنتیک انتخاب می شوند و سپس این ویژگی ها به پرداخته می شود .

بکار می روند. از روش گلدبرگ برای نمایش ژنتیکی کروموزوم ها  C 4.5عنوان ورودی برای ایجاد درخت تصمیم گیری 

هر ژن نماد یک ویژگی است. مقدار آن ژن برابر  استفاده شده است. هر کروموزوم نشان دهنده زیر مجموعه ویژگی ها است.

 یک و صفر است که به ترتیب نشان دهنده وجود و عدم وجود ویژگی مورد نظر در زیر مجموعه ویژگی ها است.

در این مقاله از الگوریتم ژنتیک باینری استفاده شده است. در این الگوریتم چون متغیرها دارای تغییرات پیوسته نیستند و نمی 

توانند هر مقداری به خود بگیرند، الگوریتم ژنتیک گسسته است. مجموعه متغیرهای مساله که باید مقدار بهینه برای آنها پیدا 
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شود در قالب رشته های باینری کد شده و به همدیگر الحاق شده اند. به این ترتیب یک کروموزوم از متغیرهای مساله به دست 

اب منحصر به فرد برای مساله مورد بررسی است. کلیه متغیرهای تصمیم به صورت یک آمده است که هر کروموزوم یک جو

 رشته کد باینری به یکدیگر الحاق شده اند که به این ترتیب یک کروکوزوم از متغیرهای مساله به دست می آید. 

 

 عملگرهای الگوریتم ژنتیک -5

 انتخاب 5-1

شخص شد، طبق اصول طبیعی، فرزندانی که از زوج های برازنده تر به وجود می پس از اینکه برازندگی تمام افراد یک نسل م

آیند، برازندگی بیشتری دارند و همان طور که در طبیعت، افرادی که برتری هایی نسبت به دیگران دارند، به زوج های برتری 

نده تر شانس تولید مثل بیشتری می دهد. دست می یابند، الگوریتم ژنتیک این فرآیند را شبیه سازی می کند و به افراد براز

 از تحقیق این در انتخاب برای. کند شرکت تکثیر مرحله در تواند می فرد یک که است دفعاتی تعداد تعیین انتخاب فرآیند

در این روش احتمال انتخاب کروموزوم ها با برازندگی بیشتر باالتر است. به عبارت  .است شده استفاده گردان چرخ تکنیک

یگر، به هر کروموزوم به نسبت برازندگی آن یک احتمال انتخاب داده می شود. در نتیجه ممکن است بعضی از کروموزوم ها د

با هر کروموزوم بر مبنای برازندگی آن محاسبه می  چند بار انتخاب شوند یا اصال انتخاب نشوند. احتمال انتخاب متناظر 

در  متناسب با مقدار برازندگی  ام باشد، آنگاه مساحت هر بخش kمقدار برازندگی کروموزوم  شود، طوری که اگر 

 ام است. همچنین بر مبنای رابطه زیر داریم:kکروموزوم 

                                         
بر مبنای توزیع  rاست. در نهایت عددی بین صفر و یک به طورتصادفی انتخاب خواهد شد. اگر  1با  برابر از آنجا که مجموع 

به عنوان نشانگر )انتخاب عدد تصادفی( در فرآیند مدل سازی  rبه طور تصادفی انتخاب شود، آنگاه  یکنواخت در بازه 

 رابطه زیر انتخاب می شوند:اعضا بر مبنای ریاضی چزخه گردان استفاده می شود و 
 

 

 
 

 
 پیوند 5-2

پیوند مهم ترین عملگر الگوریتم ژنتیک و کلید موفقیت آن است. عملگر انتخاب برای کشف نواحی جدید فضای جست وجو 

ید ابزاری ندارد و اگر تنها، به نسخه برداری ساختارهای قدیمی، بدون تغییر آن اکتفا شود، نمی توان به بررسی موارد جد

پرداخت. عملگری است که اطالعات بین رشته ای را به طور اتفاقی مبادله می کند در این مقاله از عملگر پیوند یک نقطه برش 

استفاده شده است و از دو عضو والد دو عضو فرزند ایجاد شده است. در این نوع از پیوند بخشی از ژن های ذرات والد با هم 

ا به وجود می آورند. در این مرحله جواب های اولیه به عنوان والدین در نظر گرفته شده بر جابجا می شوند و ذرات فرزند ر

اساس عملگر یک نقطه برش تقاطع اعضای والد ادغام و اعضای ثانویه که در اصطالح جمعیت فرزند نامیده می شود، ایجاد می 

 شود.

یک عملگر صفر و یک باشد که به تعداد ژن های هر عضو   ریف شوند. به عنوان عضوهای والد تع و  اگر 

تعریف شده و مقدار آن صفر و یک است. اگر مقدار آن صفر باشد عمل پیوند صورت نمی گیرد ولی اگر مقدار آن یک باشد  

 را به وجود می آورد. و  عمل پیوند انجام می شود و فرزند 
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 شبه کد پیوند برای رشته ذرات

 قرار دهید.  را فرزند ذره   و   را فرزند ذره  

 باشد آنگاه:  اگر 

 باینری را برای هر ژن تعیین کنید. مقدار 

 انجام دهید. برای هر ژن 

 باشد آنگاه:  1برابر با  اگر 

 ژن ها را به صورت زیر جابجا کنید:

 

 
کل جمعیت اولیه در نظر گرفته شده است. از عملگر تقاطع تک  05/0و جمعیت فرزندان برابر با  8/0احتمال پیوند برابر با 

 نقطه ای برای تقاطع استفاده شده است.

 

 جهش5-3

ر در الگوریتم ژنتیک جهش نام دارد. گرچه عملگرهای انتخاب و پیوند، جست وجوی موثری درفضای جستجو سومین عملگ

طراحی می کنند، گاهی باعث می شوند از بین خصوصیات مفید رشته ها بروند. عملگر جهش امکان دستیابی مجدد به این 

بدین صورت است که اگر مقدار یک ژن صفر باشد،  مثبتی را که در جمعیت نیست، فراهم می کند. عملگر جهشویژگی های 

آن را تبدیل به یک می کند و اگر مقدار آن ژن یک باشد، آن را به صفر تبدیل می نماید. این عملگر در کروموزوم های متفاوت 

د جمعیت می کند. تغییرات تصادفی برنامه ریزی نشده ایجاد می کند و ژن هایی را که در جمعیت اولیه وجود نداشته اند را وار

را به وجود می اعمال می شود و عضو فرزند جهش یافته  ، برای هر ژن از عضو عملگر جهش با احتمال معین 

آورد. احتمال جهش به عنوان نرخ جهش شناخته می شود. در این تحقیق از عملگر جهش یکنواخت )تصادفی( استفاده شده 

ت. در این روش تعدادی ژن به طورتصادفی انتخاب و مقدار آن تعویض می شود. یک رشته به طور تصادفی انتخاب و مقدار اس

 در نظر گرفته شده است. 01/0یکی از سلول هایش از صفر به یک تغییر داده می شود. نرخ جهش نیز برابر با 

 شبه کد الگوریتم یکنواخت )تصادفی( جهش

 .دهید انجام j=1,….,n_x ژن هر برای

  آنگاه  m_〖u(0,1)≤p〗 اگر

  (x_ij (t)=~(x_ij ) ̃(t)) ̇  

 بررسی شرایط خاتمه -6

بعد از اجرای عملگر پیوند و جهش مساله دارای سه جمعیت شامل جمعیت فرزندان، جمعیت اصلی و جمعیت جهش یافتگان 

جواب هایشان و تابع هدف مساله با یکدیگر ادغام  است. به همین منظور کروموزوم های این سه جمعیت بر مبنای کیفیت

شده، جمعیت ادغام شده را به وجود می آورند. به عبارت دیگر مقدار متناظر هر کروموزوم در تابع هدف مساله قرار می گیرد و 

کرارهای مختلف، کروموزوم هایی با بهترین جواب انتخاب می شوند. پس از ادغام جمعیت ها و ایجاد نسل های جدید و انجام ت

 هر در رشته، بهترین نکردن تغییر پایانی، الزم است شرایط خاتمه در الگوریتم بررسی شود. در این تحقیق شرایط خاتمه شرط

تغییر  بدون متوالی نسل پنجاه در رشته، بهترین اگر که معنی بدین است؛ شده نظر گرفته در متوالی نسل پنجاه ای بر نسل،

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

9 

شرط توقف الگوریتم ژنتیک در اینجا تعداد نسل ها در نظر گرفته شد. عملگر جایگزینی  .پذیرد می پایان مالگوریت ماند، باقی

 کروموزوم با کروموزوم های دیگر مبتنی بر پایه شایستگی است.

 
 بانک مشتریان سنجی اعتبار در پیشنهادی تلفیقی مدل آزمون و ساخت فرآیند : 1 شکل

 

 

 مدل تست آموزش، -7

 ها خوشه تعداد است. شده استفاده تراکنش 690 تعداد از مدل تست و آموزش منظور به و ها داده کردن تمیز و سازی مادهآ بعد

 بندی خوشه الگوریتم محاسبات در هدف ویژگی است. شده گرفته نظر در یک برابر  Seed عدد و 2 بندی خوشه الگوریتم در
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 است. شده استفاده پژوهش این پیشنهادی تلفیقی مدل تست و آموزش در متقاطع اعتبارسنجی تکنیک از اند. نشده لحاظ

 است: زیر قرار بهWrapper  و فیلتر های رویکرد بر مبتنی ها ویژگی انتخاب در ژنتیک الگوریتم پارامترهای

 WRAPPER  و فیلتر های رویکرد بر مبتنی ها ویژگی انتخاب در ژنتیک الگوریتم پارامترهای -2 جدول

 میزان/ نوع پارامتر ردیف

 20 اندازه جمعیت اولیه  1

 1برابر  Seed عدد تصادفی نوع ایجاد جمعیت اولیه 2

 )رشته باینری( 16 اندازه کروموزوم 3

 یک نقطه برش نوع پیوند 4

 9/0 احتمال پیوند 5

 یکنواخت تصادفی نوع جهش 6

 01/0 نرخ جهش 7

 چرخ گردان روش انتخاب والد 8

 رتبه ای کروموزوم بهینهانتخاب  9

 

 برای ها داده اول دهم یک ابتدا که ترتیب بدین است. شده استفاده مدل تست و آموزش برای 10 متقاطع اعتبارسنجی عدد از

 دهم یک سپس رود. می بکار C4.5 گیری تصمیم درخت یا ویژگی انتخاب الگوریتم آموزش برای بقیه و شود می استفاده تست

 و ها دسته تعداد شود.می گرفته میانگین مراحل این نتایج از و گیرد می صورت عمل این بار 10 ترتیب همین به و بعدی

 01/0  و1 و 10 برابر ترتیب به  C4.5کننده طبقه با Wrapper  ارزیاب تابع با ویژگی انتخاب الگوریتم در آستانه حد و Seedعدد

 است. شده استفاده 10 متقاطع اعتبارسنجی عدد از نیز ژنتیک برالگوریتم مبتنی گیری تصمیم درخت ایجاد برای همچنین است.

 

 گیری تصمیم درخت سایر با پیشنهادی تلفیقی مدل گیری تصمیم درخت نتایج مقایسه -8

 بانک مشتریان سنجی اعتبار منظور به نهایی گیری تصمیم درخت ساخت برای پیشنهادی تلفیقی مدل ارائه به بخش این تا

 انجام بانک مشتریان سنجی اعتبار در نهایی گیری تصمیم درخت ساخت برای را زیر راحل مختصر طور به مدل این شد. پرداخته

 دهد: می

 ها داده بندی خوشه .1

 خوشه هر در ژنتیکی گیری تصمیم درخت و متا های الگوریتم توسط ها ویژگی انتخاب .2

 خوشه هر در ویژگی انتخاب الگوریتم هر از منتخب های یویژگ مجموعه از   C4.5 گیری تصمیم درختان .ساخت3

 خوشه هر در بهینگی معیارهای بر مبتنی بهتر  C4.5 گیری تصمیم درخت انتخاب منظور به مناسبی استراتژی .بکارگیری4

 ک.بان مشتریان سنجی اعتبار در نهایی گیری تصمیم درخت ساخت و خوشه دو در منتخب گیری تصمیم درخت دو .ترکیب5

 خت در ساخت برای ها داده کردن تمیز و سازی آماده اعمال از بعد اردبیل استان تعاون توسعه بانک اعتباری های داده مجموعه از

 است. شده استفاده پژوهش این در مطرح شده مقایسه گیری تصمیم درختان سایر و پیشنهادی تلفیقی مدل گیری تصمیم

 (نتایج2جدول) پردازد. می گیری تصمیم درختان این بندی طبقه الگوریتم اجرای از حاصل نتایج تبیین به 12 (الی2جداول)

 می نشان را اول خوشه در پیشنهادی تلفیقی مدل بر مبتنی  C4.5 گیری تصمیم درخت ساخت های الگوریتم اجرای از حاصل

 دهد.
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 در پیشنهادی تلفیقی برمدل تنیمب C4.5 گیری تصمیم درخت ساخت هایالگوریتم اجرای از حاصل نتایج :3 جدول

 اول خوشه

 
 ارزیاب تابع از ها ویژگی انتخاب در که است گیری تصمیم درخت به مربوط شده بندی طبقه درست مشاهدات درصد بیشترین

Wrapper  کننده طبقه با C4.5 ویژگی انتخاب در که است گیری تصمیم درخت به مربوط پیچیدگی کمترین کند. می استفاده 

 درخت اندازه و ها برگ تعداد کمترین دارای آن گیری تصمیم درخت زیرا است. کرده استفاده ژنتیکی گیری تصمیم درخت از ها

 نظر به .است مقدار (کمترین3) جدول گیری تصمیم درختان از بسیاری به نسبت گیری تصمیم درخت این بندی طبقه دقت است.

 کننده طبقه با Wrapper ارزیاب تابع از ها ویژگی انتخاب در که باشد گیری تصمیم درخت خوشه این در درخت بهترین میرسد

C4.5  چشم قابل آن باالی دقت مقابل در آن پیچیدگی بودن زیاد و داشته بندی طبقه در را دقت باالترین زیرا کند. می استفاده 

 کارشناس عهده به تواند می گیری تصمیم اندرخت بهترین انتخاب در بهینگی معیارهای بین تعادل گرفتن نظر در است. پوشی

 دوم خوشه در اعتباری های داده مجموعه برای کند. انتخاب را درخت بهترین خود تصمیم و نظر طبق بر که باشد سنجی اعتبار

 لجدو در دوم خوشه در مقاله این پیشنهادی تلفیقی مدل بر مبتنی C4.5 گیری تصمیم درخت ساخت به اول خوشه همانند نیز

  است. شده آورده (4)
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 پیشنهادی تلفیقی برمدل مبتنی C4.5 گیری تصمیم درخت ساخت های الگوریتم اجرای از حاصل نتایج : 4 جدول

 دوم درخوشه

 
 . دهد می نشان پیشنهادی تلفیقی مدل دوم خوشه در را C4.5 گیری تصمیم های الگوریتم اجرای از حاصل نتایج (4) جدول

و همبستگی بین ویژگی ها باهم و با ویژگی هدف   C4.5با طبقه کننده  Wrapper ارزیاب توابع با گیری تصمیم درختان

دارای باالترین دقت طبقه بندی و کمترین پیچیدگی هستند . بعد از انتخاب بهترین درختان تصمیم گیری در هر خوشه نوبت 

برای اعتبار سنجی مشتریان بانک مبتنی بر مدل تلفیقی به ادغام این دو درخت و در نهایت ساخت درخت تصمیم گیری نهایی 

(نتایج حاصل از اجرای الگوریتم مدل تلفیقی پیشنهادی در ساخت درخت تصمیم گیری نهایی 4پیشنهادی میرسد. جدول)

اول برای اعتبار سنجی مشتریان بانک نشان می دهد. کل مشاهدات در این جدول برابر با مجموع کل مشاهدات در خوشه های 

 و دوم است. 

تعداد ویژگی هالی پیشگو منتخب در الگوریتم طبقه بندی مدل پیشنهادی برابر اجتماع ویژگی های پیشگو منتخب در 

الگوریتم درختان تصمیم گیری انتخاب شده در هر خوشه به عالوه عدد یک است. ویژگی های پیشگو منتخب در دو درخت 

ویژگی پیشگو درون ویژگی های  3است. از طرفی این ( با هم یکی 4جدول  2و  1تصمیم گیری بهتر در خوشه دوم )ردیف 

پیشگو منتخب درخت تصمیم گیری بهینه خوشه اول قرار دارند. پس تعداد ویژگی های پیشگو منتخب در درخت تصمیم 

خوشه« اشاره دارد. زیرا در  است. عدد یک در اینجا به ویژگی »نوع 12یعنی  1به عالوه  11گیری مدل تلفیقی پیشنهادی برابر 

 مدل تلفیقی  پیشنهادی به منظور طبقه بندی مشتریان اعتبار سنجی نوع خوشه آن ها در ابتدا تعیین می شود. 

 مبتنی برمدل تلفیقی پیشنهادی C4.5از اجرای الگوریتم های ساخت درخت تصمیم گیری : نتایج حاصل 5جدول 
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در مدل تلفیقی پیشنهادی برابر مجموع تعداد مشاهدات درست طبقه بندی شده  تعداد مشاهدات درست طبقه بندی شده

درختان تصمیم گیری منتخب در خوشه های اول و دوم است. برای تعیین دقت کالس مشتریان خوب درخت تصمیم گیری 

 مدل تلفیقی پیشنهادی به صورت زیر عمل شد:

خوب هر دو خوشه با هم جمع شد؛ مقدار این عدد بر مجموع  تعداد مشتریان درست طبقه بندی شده در کالس مشتریان

مشتریان طبقه بندی شده در کالس مشتریان خوب هر دو خوشه تقسیم شد. به همین ترتیب دقت کالس مشتریان بد درخت 

تصمیم گیری مدل تلفیقی پیشنهادی به صورت زیر بدست آمد: مجموع تعداد مشتریان درست طبقه بندی شده در کالس 

شتریان بد هر دو خوشه، تقسیم بر مجموع تعداد مشتریان طبقه بندی شده در کالس مشتریان بد هر دو خوشه. تعداد برگ م

ها در درخت تصمیم گیری نهایی مدل تلفیقی پیشنهادی توسط مجموع تعداد برگ های درختان تصمیم گیری منتخب در هر 

فیقی پیشنهادی به صورت زیر تعیین می شود: مجموع اندازه درختان خوشه بدست می آید. اندازه درخت تصمیم گیری مدل تل

. عدد یک در اینجا بر گره تصمیم گیرنده »نوع خوشه« داللت دارد. این  1تصمیم گیری منتخب در هر دو خوشه به عالوه 

توسط درخت ویژگی در ابتدای درخت تصمیم گیری مدل تلفیقی پیشنهادی به تعیین نوع خوشه به منظور طبقه بندی 

تصمیم گیری منتخب در هر خوشه می پردازد. ویژگی »نوع خوشه« یک ویژگی اسمی می باشد و در مدل تلفیقی پیشنهادی 

دارای مقادیر »خوشه اول« و »خوشه دوم« است. درخت تصمیم گیری نهایی مدل تلفیقی پیشنهادی تحقیق پیش رو در ابتدا 

ه ویژگی »نوع خوشه« است. به عبارت دیگر با استفاده از این درخت در ابتدا نوع دارای گرهی می باشد که این گره مربوط ب

خوشه مشتری اعتبار سنجی جدید تعیین می شود. سپس با در نظر گرفتن نوع خوشه، بهترین درخت تصمیم گیری در هر 

دامه به مقایسه مدل تلفیقی خوشه برای طبقه بندی و اعتبار سنجی مشتریان بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد. در ا

پرداخته می شود. مقادیر پارامترهای این روش ها همانند  C4.5پیشنهادی با سایر روش های ساخت درخت تصمیم گیری 

را نشان می دهد که در آن از  C4.5تصمیم گیری نتایج درخت  9جدول مقادیر پارامترهای مدل تلفیقی پیشنهادی است. 

 گی ها و خوشه بندی به عنوان روش های پیش پردازش داده ها استفاده نمی شود. الگوریتم های انتخاب ویژ

 

بدون اعمال الگوریتم های انتخاب ویژگی ها و خوشه  C4.5نتایج حاصل از اجرای درخت تصمیم گیری  6جدول 

 بندی

 
ت تصمیم گیری  مدل تلفیقی (مشاهده می شود، دقت طبقه بندی این درخت به میزان کمی از درخ6همانطور که در جدول)

پیشنهادی بیشتر است؛ ولی از طرف دیگر پیچیدگی درخت تصمیم گیری مدل تلفیقی پیشنهادی از درخت تصمیم گیری 

کمتر است. در صورتی که در ساخت درختان تصمیم گیری تنها از الگوریتم های انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم  9جدول 

 (قابل مشاهده است.7یتم خوشه بندی به کار نرود، نتایج به صورت جدول )ژنتیک استفاده شود و الگور
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 با بکارگیری انتخاب ویژگی ها و بدون اعمال خوشه بندی C4.5حاصل از اجرای درخت تصمیم : نتایج 7جدول 

 
 

در انتخاب  C4.5با طبقه کننده  Wrapper که از تابع ارزیاب 1ردیف  C4.5طبقه بندی و پیچیدگی درخت تصمیم گیری 

ویژگی ها استفاده می کند، از درخت تصمیم گیری مدل تلفیقی پیشنهادی بهتر است. همچنین دقت طبقه بندی درخت 

از دقت طبقه بندی درخت تصمیم گیری مدل مدل تلفیقی پیشنهادی بیشتر  C4.5تصمیم گیری با تابع ارزیاب طبقه کننده 

هادی دارای پیچیدگی کمتری نسبت به این درخت تصمیم گیری است. است؛ ولی درخت تصمیم گیری مدل تلفیقی پیشن

از پیچیدگی درخت تصمیم گیری مدل تلفیقی پیشنهادی  10از جدول  2پیچیدگی درخت تصمیم گیری با تابع ارزیاب ردیف 

در انتخاب  کمتر است؛ ولی دقت طبقه بندی درخت تصمیم گیری مدل تلفیقی پیشنهادی از این درخت بیشتر می باشد. اگر

(است. روش 8نتایج به صورت جدول )ویژگی ها از الگوریتم جستجوی اول بهترین به جای الگوریتم ژنتیک استفاده شود، 

جستجوی اول بهترین، برای انتخاب ویژگی ها با مجموعه تهی از ویژگی ها شروع می کند و به کشف همه زیر مجموعه های 

ه کردن تک تک ویژگی ها انجام می دهد. زیر مجموعه با باالترین دقت انتخاب می شود ممکن می پردازد و این کار توسط اضاف

روش جستجوی اول بهترین از الگوریتم انتخاب رو به جلو  .و این روند تا جایی ادامه می یابد که دیگر بهبودی حاصل نشود

 5ه برابر یک و مقدار بازگشت به عقب برابر عدد برای انتخاب ویژگی ها استفاده کرده و ضریب تعداد ویژگی ها در مجموعه داد

 است.
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خاب ویژگی ها مبتنی بر جستجوی اول بهترین و با انت C4.5: نتایج حاصل از اجرای درخت تصمیم گیری 8جدول 

 بدون اعمال خوشه بندی

 
 

تصمیم گیری مدل از دقت طبقه بندی درخت  4و  1دقت طبقه بندی درختان تصمیم گیری با توابع ارزیاب ردیف های 

تلفیقی پیشنهادی بیشتر است. ولی پیچیدگی درخت تصمیم گیری مدل تلفیقی پیشنهادی از پیچیدگی درخت تصمیم گیری 

تصمیم گیری در نظر گرفت. برای این کار کمتر است. می توان ویژگی »نوع خوشه« را در ساخت درخت 4با تابع ارزیاب ردیف 

( نتایج حاصل از اجرای 9ک ویژگی پیشگو با نام ویژگی »نوع خوشه« اضافه می شود. جدول )به مجموعه داده اعتباری آلمان ی

 (،9این الگوریتم را نشان می دهد. در اینجا ابتدا توسط الگوریتم های انتخاب ویژگی با توابع ارزیاب مطرح در جدول)

 .ساخته می شود C4.5ویژگی های مناسب انتخاب شده و سپس درختان تصمیم گیری 

 

 با انتخاب ویژگی ها مبتنی بر جستجوی الگوریتم ژنتیک با در  C4.5: نتایج حاصل از اجرای درخت تصمیم گیری 9جدول 

 خوشه عون یظر گرفتن ویژگن
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از دقت درخت تصمیم گیری مدل  C4.5با طبقه کننده   Wrapperدقت طبقه بندی درخت تصمیم گیری با تابع ارزیاب 

 یشتر و پیچیدگی آن کمتر است.تلفیقی پیشنهادی ب

 نتیجه گیری-9

استان اردبیل در بخش  بانک توسعه تعاوناین پژوهش با هدف تعیین مدلی بهینه برای درجه بندی ریسک اعتباری مشتریان 

 C4.5با طبقه کننده   Wrapperدقت طبقه بندی درخت تصمیم گیری با تابع ارزیابمشتریان حقیقی صورت گرفته است. 

درخت تصمیم گیری مدل تلفیقی پیشنهادی بیشتر و پیچیدگی آن کمتر است . در این بخش از پژوهش به ارائه نتایج  از دقت

حاصل از اجرای مدل تلفیقی پیشنهادی در آزمون و ساخت درخت تصمیم گیری برای اعتبار سنجی مشتریان بانک پرداخته 

های ساخت درختان تصمیم گیری مقایسه شده است. می توان در  شده است. این نتایج به نتایج حاصل از اجرای سایر روش

انتخاب درختان تصمیم گیری بهتر مبتنی بر معیارهای بهینگی در هر خوشه از نظرات کارشناسان اعتبار سنجی استفاده کرده 

 حاظ کرد.و تعادل بین دقت طبقه بندی و پیچیدگی درختان تصمیم گیری را در انتخاب بهترین درخت تصمیم گیری ل

درخت تصمیم گیری دیگر در مجموعه داده اعتباری بانک توسعه  13درخت تصمیم گیری مدل تلفیقی پیشنهادی با تعداد 

درخت تصمیم  8تعاون استان اردبیل مقایسه شده است. دقت طبقه بندی درخت تصمیم گیری این مدل از دقت طبقه بندی 

ایسه شد . دقت طبقه بندی درخت تصمیم گیری این مدل از دقت طبقه بندی گیری دیگر در مجموعه داده اعتباری آلمان مق

درخت تصمیم گیری مقایسه شده بیشتر بوده است. همچنین پیچیدگی درخت تصمیم گیری مدل تلفیقی پیشنهادی از  8

از تابع ارزیاب درخت تصمیم گیری که در انتخاب ویژگی ها  3درخت تصمیم گیری مقایسه شده کمتر بود. تنها  7پیچیدگی 

Wrapper   با طبقه کنندهC4.5  استفاده کردند، دارای دقت طبقه بندی و پیچیدگی بهتری نسبت به درخت تصمیم گیری

ها بیشتر و مبلغ بدهی به ویژه بدهی های آنی و مدل تلفیقی پیشنهادی بوده اند. هر چه میزان مالکیت متقاضی بر دارایی

ها نشان داد، در مینان نسبت به برگشت منابع بانک بیشتر خواهد بود. به طوری که بررسیمدت کمتر باشد، حصول اطکوتاه

ها هزار مشاهده مورد استفاده قرار گرفته است. حجم اطالعاتی های موفق خارجی بیش از دهبسیاری از مطالعات تجربی بانک

توان مشکل کم بودن اطالعات را شنهادی تا حدودی میرسید که مدل پیکه ما در اختیار داشتیم بسیار اندک بود و به نظر می

 مرتفع سازد. 
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