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 ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان مدل پویای

 

A  dynamic credit risk  assessment model 

 saba60.moradi@gmail.com،  سمیه مرادی 

 چکیده )فارسی(

های اعتباری ها تخصیص منابع بوده است. باتوجه به مشکل رشد مطالبات معوق و لزوم راه اندازی کارتبانک اصلیهای یکی از دغدغه

های اقتصادی، امروزه ضرورت وجود سیستم اعتبارسنجی مشتریان با دقتی باال احساس می شود. در حال عنوان یکی از پیشرانبه 

و گام مهمی را در این زمینه در کشورمان  نسبت به رتبه بندی اعتباری اشخاص اقدام می نماید "شرکت مشاوره اعتباری ایران"حاضر 

اما باتوجه به  استفاده کنند. از دستاوردهای این شرکت ند برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان خودبانک ها می توانبرداشته است. 

، اعتبارسنجی مشتری را با توجه به تاریخچه تسهیالتی او انجام می "شرکت مشاوره اعتباری ایران"و نظر به اینکه  2رهنمودهای بال 

عالوه بر یاری گرفتن از نتایج بانک ها  بانک ها دسترسی ندارد الزم استدهد و به تعداد، مبلغ و گردش سپرده های مشتری در 

اما  .هایی هستندها دارای چنین سیستممجهز شوند. برخی از بانکداخلی خودشان اعتباری این شرکت ، به سیستم اعتبارسنجی 

ختلف سعی بر ارزیابی ریسک اعتباری نتایج همچنان رضایتبخش نیست. به بیان دیگر گرچه محققان مختلف با ارائه مدل های م

داشته اند با اینهمه هنوز بانک ها ساالنه مبالغ هنگفتی را بابت نکول مشتریان متضرر می گردند لذا داشتن مدلی پویا ،جامع و با دقت 

ن زمینه نشان می بررسی مقاالت معتبر منتشر شده در ایها است. باال جهت اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان نیاز اصلی بانک

هد ارائه مدلی پویا با مالحظه عوامل اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی با عنایت به این موضوع که اعتبار مشتریان تابعی از زمان و د

طراحی مدلی منعطف و چابک با درنظر  شرایط محیطی همچون اقتصاد کالن است تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. این مقاله به

ها رسیده است می پردازد. و شاخص های تسهیالتی و سپرده ای که به تایید خبرگان بانکی و بهروشحظات اقتصاد کالن گرفتن مال

همچنین استفاده می شود. و تخصیص بهینه سرمایه بانک ها جهت مدیریت ریسک اعتباری  از تکنیک های داده کاوی در این تحقیق

مشتریان بانکی است و در همه  مانند عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر حیطیماین مدل از این حیث که مستقل از شرایط 

خصوصا در شرایطی مانند دوران تحریم و پساتحریم نمود پیدا ما  . اهمیت کاربردی این تحقیق در کشورپویا است ،شرایط کاربرد دارد

ها و مشتریان در انتظار آن هاست بانکهای اقتصادی است و مدتانمندی از این مدل، کارت اعتباری که یکی از پیشربا بهرهمی کند. 

 .یابدمیتسهیالت خرد  گردد و هویتی فراتر ازهستند، به شیوه جهانی فعال می
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نتیجه این تحقیق نشان می دهد مدل این تحقیق از صحت و اعتبار باالتری نسبت به مدل های پیشین برخوردار است و قابلیت 

تریان را با دقت باالتری داراست. در این مدل تعادل خوبی بین سادگی، پیچیدگی و دقت برقرار شده است و مدل از اعتبارسنجی مش

گیری های قابل توجه روی هر یک از پوتفورها اجتناب می کند، نیز از اتکای بیش از حد بر یک عامل واحد ریسک اجتناب شده جهت

ای فراهم دهد و برآوردهای ریسک دقیق و محافظه کارانهغیرضروری را نشان نمی است. مدل با دقت کالیبره شده، نوسان های

 نماید. رتبه های ارائه شده مشتریان توسط این مدل به میزان قابل توجهی پایدار هستند.می

 ، رتبه بندی اعتباری واژگان کلیدی: مطالبات معوق ، وام ، نکول ریسک اعتباری

 چکیده )انگلیسی(

One of the main concerns of banks is resources allocation. Due to non-performing loans problem  

and need to launch credit cards as one of the economic drivers, the necessity of customer validation 

systems with high accuracy is felt. Now, “Iran Credit Risk Company” rating people and has taken 

an important step in this regard. Banks can use its achievement to assess the credit risk of their 

customers but according to Basel2 guidelines each bank has to have its internal credit risk 

assessment system and also because the “Iran Credit Risk Company” rating the customers 

according to loans history and doesn’t access to the number, amount and flow of customers’ 

deposits, It needs banks to equate by their own internal credit risk validation system. Some of 

banks have such systems. But the results are still not satisfactory. In other words, although 

researchers have tried to assess credit risk by providing different models, the banks lost large 

amount of money because of defaults, though. Hence, having a dynamic, comprehensive and high 

accuracy model for credit risk validation is the main requirement of banks. Reviewing the papers in 

this area is shown , a dynamic model in respect to   Social, political and economic factors, has not 

been considering yet with regard to the fact the customer credit is a function of time and 

environmental conditions such as macroeconomics 

. This paper designs a dynamic and agile model, with respect to macroeconomic, loan and deposit  

indicators. The indicators have approved by experts and best practices. In this research datamining 

techniques are used regarding to credit risk management and optimal bank’s capital allocation. 

This independent model of environmental conditions, such as political, economic and the social 

factors and could be applied in all conditions, so it is dynamic. In Iran, the practical importance of 
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this research is in sanctions and after that. Credit card which is an economic driver and both banks 

and customers are waiting for that long time, will be active in global approach – beyond kind of 

loan-. 

The result is shown the validity and accuracy of this study is better than other models, and 

customer validation is more accurate. In this model there is a good balance between simplicity 

,complexity and accuracy. The model avoids notable direction on each portfolio and also from 

overreliance on a single risk factor. The model was calibrated carefully and does not show 

unnecessary fluctuations and provides accurate and conservative risk estimates. Customer ratings 

provided by this model are significantly stable. 

Keywords: non-performing , loan , default, credit risk,  rating 

 مقدمه

منابع مالی و ارائه تسهیالت است. ارائه تسهیالت بدون ریسک نیست. بانک ها باید ریسک پذیر کسب و کار اصلی یک بانک جذب 

تصاد ایفا کنند ولی بانکی که بیش از حد ریسک پذیر باشد دچار مشکل می تا حاشیه خود را حفظ کرده و نقش خود را در اق باشند

پیمان بازل  مطابق باگردد. بانک ها با عوامل ریسک مختلفی مواجه هستند که باید شناسایی ، درک ، اندازه گیری و مدیریت شوند. 

ریسک اعتباری احتمال عدم بازپرداخت  مواجهند. هاها در تخصیص منابع با آناعتباری یکی از ریسک هایی است که بانکریسک   21

اندازه که عبارتست از شناسایی و  مدیریت ریسک مناسبفرایند   باشد .یا پرداخت با تاخیر تسهیالت بانک ها از سوی مشتری می

ارائه اعتباری  ریسکهای مختلفی برای کنترل تاکنون روشی هایی برای مدیریت آن راهگشا است. استراتژ ارائه  گیری ریسک و

دهی سازمانکمیته بازل، یکی از وظایف بانک ها این است که سیستم های امتیازدهی داخلی خود را  طبق قوانینگردیده است. 

 های مربوط بهسیستم توسعه صنعت رتبه بندی اعتباری افزایش یافته واهمیت  هابانکدر  امروزه بر همین اساس .نمایند و ارتقا دهند

 .باشددغدغه ها میاز ها آن

شوند. رتبه های کمّی ، تنها مبتنی بر اطالعات کمّی هستند. رتبه های کیفی با می رتبه ها به روش های مختلفی تخصیص داده

استفاده از تحلیل کارشناس انسانی تخصیص داده می شوند. این رتبه مبتنی بر اطالعات مالی است که توسط یک کارشناس یا تیم 

توسعه  ند.گردرد تایید کیفی قرار می گیرد. امروزه بسیاری از رتبه های کمّی با دانش کارشناسی کیفی تکمیل می رتبه بندی مو

                                                 
Basel 2 Capital Accord 1 
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 سیستم رتبه بندی داخلی باید به نوعی صورت گیرد تا یک سیستم کارا داشته باشیم.

رتبه که به عنوان نمایانگر ریسک نکول یک سیستم رتبه بندی داخلی از یک تابع امتیازدهی برای محاسبه امتیاز مشتریان و یک 

های تاکنون مدل باشد.شود . از ویژگی های مهم یک سیستم رتبه بندی قدرت تفکیک و دقت دسته بندی مدل میاست، تشکیل می

یی که ارائه بسیاری جهت رتبه بندی اعتباری مشتریان ارائه شده اند اما مساله اساسی که بروز می نماید این است که با وجود مدل ها

شده است چرا هنوز بانک ها از ارائه مدلی که بتواند ریسک اعتباری مشتریان را شناسایی نماید و از مقدار مطالبات معوق آن ها بکاهد 

مدل هایی که تاکنون ارائه شده است همگی مدل های ایستایی ها به این مهم گره خورده است ولی حیات بانک استفبال می نمایند.

حال آنکه ممکن است یک مشتری خوب یا به عبارتی مشتری که در رتبه بندی ها امتیاز خوبی کسب نموده است در شرایط هستند 

مختلف که می تواند دالیل خصوصی یا دالیل اجتماعی مثل رکود اقتصادی، تحریم و ... هویت متمایزی از خود نشان دهد. بنابراین 

ل ارائه شده این مقاله توانایی چشمگیری در جداسازی طرف های قرارداد خوب از بد دارد لزوم وجود یک مدل پویا حس می گردد. مد

نماید. مدل هایی و به دلیل اینکه مدل به خوبی کالیبره شده است امکان پیش بینی دقیق مقدار میانگین زیان های آتی را فراهم می

هستند و پیامدهای نامطلوبی برای بانک داشته باشد. دقت دسته  که به درستی کالیبره نشده اند، در تخمین ریسک با مشکل مواجه

های ارائه شده بندی مدل که نشان دهنده میزان تناظر ریسک واقعی با ریسک تعریف شده در بازه های همگن است نسبت به نمونه

هت ارزیابی ریسک اعتباری استفاده تاکنون متمایز است. گفتنی است این مدل به این جهت که از فاکتورها و شیوه جدید و یکتایی ج

مرور ادبیات به بررسی  -. در این مقاله در بخش دوممی نماید دقت ایده آلی دارد و علیرغم مدل هایی که تاکنون ارائه شده است

ر بخش های تحقیقاتی شناسایی شده سخن به میان می آوریم. دپردازیم و از شکافتحقیقات انجام شده در این زمینه تا کنون می

 پنجم در بخش  پویای این تحقیق ارائه می گردد. لدر بخش چهارم مد سوم، به بررسی مفاهیم و روش های امتیازدهی می پردازیم.

 نتیجه گیری از تحقیق خواهیم پرداخت. در بخش نهایی به به مطالعه موردی خواهیم پرداخت.

 ادبیات موضوع

ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان را با روش ها و تکنیک های مختلف حل نماید و  تحقیقات موجود در این زمینه سعی دارد مساله

هریک سعی می نماید دقتی بیشتر از روش های پیشین ارائه شده در مقاالت داشته باشد. در ادامه به بررسی ادبیات مدل های ارائه 

 شده تاکنون در این زمینه پرداخته می شود:
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ی با رویکرد شبکه عصبی جهت ارزیابی ریسک اعتباری در یک بانک تجاری در اردن ارائه دادند. ( مدل2114، 2)حسین علی بکحت 

 این مقاله اذعان دارد که علیرغم افزایش تعداد مطالبات معوق و رقابت در بازار بانک ها، بیشتر بانک های تجاری اردن از ابزارهای داده

ند و شبکه های عصبی یک سری تکنیک های استاتیک و ابزارهای داده کاوی کاوی در تصمیم گیری های ریسک اعتباری اکراه دار

در حوزه های مختلف موفق است. این مقاله برای تصمیم گیری اعطای وام در  classificationاستفاده می نماید که در مشکالت  

 Radialاز مدل  logisticه مدل رگرسون بانک های اردن روش امتیازدهی را استفاده می نماید. نتایج این تحقیق نشان می دهد ک

در شناسایی مشتریانی که ممکن است نکول  Radial basis functionعملکرد بهتری از لحاظ دقت، صحت و  درستی دارد گرچه 

، rejectedبهتر عمل می نماید: گزینش تقاضاهای  LRدر این موارد از مدل  RBFداشته باشند مقدم است. از طرف دیگر مدل 

و کمینه کردن خطای نوع دوم. نتیجه اینکه  LRسایی نکول کنندگان بالقوه این تحقیق در نهایت نتیجه می گیرد که هر دو مدل شنا

هر دو مدل نتایج امیدبخشی دارند و مدل ایده آلی برای ارزیابی تقاضای اعتباری وجود ندارد و تصمیم گیری در مورد انتخاب کدام 

 بانک و با توجه به اهم هاست.یک از روش به عهده مدیریت 

کم  . آنها این کار را با هدف( فاکتورهایی برای ارزیابی ریسک اعتباری در بانک غیرشهری را شناسایی نمودند2112، 3)ناریندرا مانداال 

از آن تعیین می کردن شمار وام های مطالبات معوق انجام دادند و از مدل درخت تصمیم در داده کاوی استفاده کردند و با استفاده 

یک مدل جدید  C5.0نمایند که یک متقاضی وام جزو ریسک نکول قرار می گیرد یا خیر. در این تحقیق با استفاده از متدولوژی 

درخت تصمیم ایجاد شده است که این مدل یک معیار جدید در تحلیل تقاضای وام پیشنهاد می نماید. براساس مدل ساخته شده ، 

ن سنجه در ارزیابی ریسک است و ارزش وثیقه در نود ریشه قرار گرفته است. این مدل نشان می دهد برخی میزان وثیقه مهمتری

مشتری  1102در بالی که  PTBPRXمتغیرهای دیگر به ارزیابی ریسک اعتباری مرتبط نیستند. مدل این تحقیق برای بانک 

شده است که این بانک در دسته بانک های ضعیف کاری قرار مشمول نکول دارد به کار گرفته شده است. این تعداد نکول موجب 

 %5بگیرد. ارزیابی ها نشان می دهد در صورتی که این مدل در بانک فوق به کار گرفته شود این بانک وام ها نکول شده خود را به 

 ) بازدهی خوب( قرار بگیرد.well performingکاهش می دهد و می تواند در رده بانک های 

                                                 

Hussain Ali Bekhet  2 

aGusti Ngurah Narindra Mandala 3 
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( برساخت یک مدل امتیازدهی تمرکز کردند. و یک تکنیک داده کاوی هیبریدی ارائه دادند که از دو مرحله از 2112، 4چن )ویمین 

( ، پذیرفته شدگان و متقاضیان جدید در clusteringفرایندها جهت امتیاز دهی تشکیل شده است. در مرحله اول،  خوشه بندی )

ونه های ایزوله شده حذف می شوند و نمونه های نامتجانس دوباره طبقه بندی می یک خوشه متجانس گروهبندی می شوند و نم

که از روش های شبکه های عصبی است استفاده شده است  SVM( ، از روش classificationشوند. در مرحله دوم ، طبقه بندی )

با سایر مدل ها در این است که در نتیجه این مدل برای نمونه هایی که دوباره طبقه بندی شده اند. تفاوت مدل امتیازدهی این مقاله 

دسته قرار می گیرند. نتایج کاربردی این  4یا  3نمونه ها به جای اینکه فقط در دو گروه با اعتبار خوب و با اعتبار بد قرار بگیرند، در 

زدهی خوبی برخوردار است و مناسب، مدل از با cut-offمدل در یک بانک محلی در چین نشان می دهدکه با انتخاب یک نقطه 

 براساس این مدل استراتژی های مدیریت ریسک مطابق با ویژگی های هر کالس توسعه می یابد. 

ارائه می دهند. از آنجایی که  ensemble learning classifierو FS( یک مدل هیبریدی از الگوریتم های 2115، 5)فاطمه نعمتی

کارایی و عملکرد بانک را در   ensemble learning classifierو FSز الگوریتم های تحقیقات اخیر نشان می دهند استفاده ا

مساله امتیازدهی اعتباری افزایش دهند محققان در این تحقیق از این حوزه مساله اساسی که بهره مندی متقارن و همزمان از چندین 

FS  وensemble   classifier ریدی توسعه دادند که از سه مرحله تشکیل شده است. در را مورد توجه قراردادند و یک مدل هیب

به کار گرفته شده است شامل  FSالگوریتم  4مرحله اول، جمع آوری داده و پیش پردازش صورت می گیرد. در مرحله دوم، 

PCA,GA, Information gain ratio , attribute evaluation function در این بخش پارامترهای .FS ج به برپایه نتای

استفاده می  classificationمی باشد. بعد از انتخاب مدل مناسب برای هر ویژگی انتخاب شده، از الگوریتم های  SVMکارگیری 

با پارامترهایش برای مرحله مدل سازی مدل پیشنهادی تعیین می شود. الگوریتم های  FSشود. در این مرحله بهترین الگوریتم 

classification ی که از الگوریتم برای دیتاستFS  تهیه شده است انتخاب می شوند. نتایج نشان می دهد که در مرحله دوم

را  classificationاز شبکه عصبی باالترین صحت  AdaBoosاست و در مرحله سوم  FSبهترین نوع از مجموعه  PCAالگوریتم 

 دهی اعتباری ارائه می دهد. دارد. در مجموع این مقاله یک مدل هیبریدی کاربردی و قوی جهت  امتیاز

                                                 

Weimin Chen 4 

Fatemeh Nemati Koutanaei  5 
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( یکی از مدل هایی را که بانک ها برای امتیاز دهی به جهت ارزیابی ریسک عتباری استفاده می کنند را 2114، 6)ژیوانگ ژانگ

MCOC  نویز دادهها ، مساله جداکننده غیرخطی و ... سبب می شود که معرفی می نماید. ولی در مسائل دنیای واقعی به طور مثال

 multi criteriaژیوانگ ژان در این مقاله یک مدل نوین با این روش به سرعت کاهش یابد.  classificationفیت کی

optimization classifier   برمبنای کرنل، فازی سازی و فاکتورهای پنالتی به نامKFP-MCOC  ارائه نموده اند.  در این مدل

 high dimensional ( feature spaceای نگاشت نقاط ورود به فضای ویژگی )نوین ابتدا از توابه کرنل استفاده شده است بر

مرتبط شده است و  feature spaceمعرفی شده است و با داده در  MCOCمناسب برای   membership functionسپس یک 

ده اند. بنابراین اثرات اشافه ش  imbalance( به نقاط ورودی کالس های unequal penalty factorفاکتورهای نابرابر خطا )

مقایسه نموده اند و نتیجه آن این  SVM , Fuzzy SVMرا با  MCOCمشکالت فوق الذکر کاهش یافته است. محققان این مقاله 

توانایی تمایز بین مشتریان و عملکرد امتیاز دهی ریسک اعتباری را ارتقا داده است. همچنین سطح  KFP MCOCاست که 

 یک مشتری جدید را بهبود بخشیده است.  پیشگویی درجه اعتبار

جدول طبقه بندی مقاالت ادبیات موضوع از منظر کاربرد تکنیک های داده کاوی ، ایستایی یا پویایی مدل، فاکتورهای مورد بررسی 

 .جهت ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان

 پویایی یا ایستایی مدل تکینک  کد مقاله ردیف

1 [1] ANN: RBF ایستا 

2 [2] Decision Tree: c 5.0  ایستا 

3 [3] Dynamic Panel Data  پویا 

4 [4] Clustering , SVM ایستا 

5 [5] GA,SVM,PCA  ایستا 

6 [6] kernel,fuzzification ,penalty factors  ایستا 

7 [7] Supervised classification , GAM ایستا 

0 [8] MLP , RBF ایستا 

9 [9] ANFIS ایستا 

                                                 
Zhiwang Zhang 6 
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11 [10] MLP پویا 

11 [11] logistic regression, neural networks and decision trees  ایستا 

12 [12] logistic regression, kernel density estimation, nearest 

neighbor 
 ایستا

13 [13] LR, discriminant analysis  ایستا 

14 [14] SVM ایستا 

15 [15] particleswarmoptimization(PSO)for the 

optimallinearSVMclassifier selection  
 ایستا

16 [16] MPL ایستا 

17 [17] decision tree, KNN, logistic discriminant analysis  ایستا 

10 [18] baggingensembleclassi-fier,includingANN,SVM,and 

Bayesiannetwork 
 ایستا

19 [19] thesubaggingensembleclassifier,in- cluding 

kernelSVM,KNN,decisiontrees,AdaBoost,andsubagged 

classifiers, 

 ایستا

21 [20] SVM ایستا 

21 [21] presented a new hybrid GA with ANN ایستا 

 

 وش تحقیقر

سازی ریاضی مساله مورد نظر دلدر این تحقیق ابتدا پیشینه مساله به طور دقیق مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته و براساس آن م

صورت می گیرد. سپس مسائل مختلفی در اندازه های کوچک توسط نرم افزارهای بهینه سازی شده حل شده و باتوجه به ساختار 

د ای آماری مور. در نهایت کارایی مدل و متدولوژی ارایه شده با استفاده از آزمون هی ابعاد بزرگتر توسعه داده شده استمساله برا

در  استفاده شده است. SPSSهای آماری با نرم افزار جهت تجزیه و تحلیل کارایی مدل ارایه شده از تحلیل .بررسی قرار گرفته است

می باشد و تفاوت عمده ای را با  هاو بهروش این تحقیق در درجه اول از شاخص هایی استفاده شده است که مورد تایید خبرگان بانکی

یقات دارد و دقت مدل و کارایی آن را تا حد قابل مالحظه ای باال می برد. این شاخص ها به زعم متخصصان شاخص های سایر تحق

 :دادن به سواالت ذیل انجام یافته استبانکی تاثیر فوق العاده ای روی ریسک اعتباری مشتریان دارند. این تحقیق جهت پاسخ 

o مشتریان بانک ها چگونگی طراحی مدلی پویا جهت ارزیابی ریسک اعتباری 



                                                                                                        

9 

 

o چگونگی لحاظ مالحظات اقتصادی و اجتماعی در مدل سازی 

o  چگونگی ارائه مدل بهینه و مقایسه کارایی و دقت مدل پیشنهادی با روش های تحقیقات پیشین 

 مانند سایر تحقیقات ملزم به در نظر گرفتن فرضیاتی تحت عناوین ذیل است:و 

o  وجود داشته باشد.مدل باید از جهت گیری های قابل توجه روی هریک از تعادل خوبی بین سادگی و پیچیدگی مدل

 پورتفوهای زیرمجموعه اجتناب کند. باید از اتکای بیش از حد بر یک عامل ریسک واحد اجتناب شود.

o ا به دقت کالیبره می شود. برآوردهای ریسک دقیق و محافظه کارانه ای فراهم کندکه در صورت نیاز، شرایط رکود ر مدل با

 اندازه کافی منعکس کنند.

o .رتبه های مدل به اندازه کافی پایدار، دوره ای و پیش بینانه باشند و نوسان های غیرضروری را نشان ندهند 

 مفاهیم

یادگیری ماشینی و داده کاوی از تکنیک هایی  شود.های ارزیابی ریسک اعتباری پرداخته میدر این بخش از تحقیق به بررسی مدل

تر و واقعی تر  البته ها سعی می گردد پاسخی مناسبشود. در هر یک از روشها استفاده میاغلب در این گونه تحقیقات از آن است که

 با توجه به زمان یافت شود.

 های داده کاویتکنیک

های وی هستند. سیستمهای حل مساله داده کاها باشد یک مساله است. در واقع روشداده کاوی بیشتر از آنکه مجموعه ای از روش

هایی را ایجاد کنند که به ها دوست دارند سیستمهوشمند برای حل مساله داده کاوی به کار گرفته شده اند. به این دلیل که انسان

  لذا هوش مصنوعی و هوش محاسباتی به طور مستقیم به حوزه داده کاوری ورود کردند.ها فکر کنند.جای آن

 ، مخابرات، بانکداری، کشف تقلب و پولشویییار زیاد است. از این شمار می توان به اقتصاد، امور تحلیل مالیکاربردهای داده کاوی بس

داده کاوی فرایند کشف الگوهای جالب توجه و مهم و دانش از مقدار زیادی اطالعات است. الگوهایی که  های اجتماعی نام برد.و شبکه

یا پیش بینی. الگوهای توصیفی، ویژگی های یک موضوع را توصیف می کنند و کمک می  قابل شناسایی هستند یا توصیفی هستند و

خواهیم بدانیم چه الگویی شناسیم و میای را میبینی در حالتی است که پدیدهنمایند ویژگی های آن را بهتر بشناسیم. الگوهای پیش

ای را خوب توصیف کرد می تواند آینده آن را نیز ی گذشته پدیدهدر موردش صدق می کند. به عبارت دیگر در این گونه موارد اگر مدل

. در این قسمت جهت پرهیز از پراکنده گویی و نیل های کشف تقلب اغلب از این روش استفاده می گردددر سیستم بینی نماید.پیش
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برپایه مجموع ای ویژگی های می  بینیشویم. در یادگیری آماری هدف پیشمتمرکز می به اهداف این تحقیق بر یادگیری آماری 

های اقتصادی که موجود بینی قیمت سهام برای شش ماه آینده برپایه معیارهای اجرایی شرکت و داده باشد. به طور مثال پیش

و 7اناظر باشد و به دو نوع تقسیم می گردد: یادگیری بباشند. یادگیری آماری ، یادگیری و برداشت از داده هایی که وجود دارند میمی

باشد. در این نوع یادگیری متغیر پاسخ وجود دارد که به . مثال هایی که ذکر گردید به یادگیری با ناظر مربوط می0یادگیری بدون ناظر

های رگرسیونی و دسته بندی  که مقادیر گسسته یا های یادگیری باناظر می توان مدلنماید. از جمله روشفرایند یادگیری کمک می

ها وجود دارند و مقادیر پاسخی وجود ندارد مانند: خوشه تنها ویژگی در یادگیری بدون ناظر نماید را مثال زد.بینی میپیش کیفی را

 و قوانین تالزمی. PCAبندی، 

قداری توانند مشوند. متغیر پاسخ میبندی میهای باناظر در حالت کلی، داده ها به دو دسته متغیرهای مستقل و پاسخ تقسیمدر مدل

کمّی داشته باشند مانند قیمت سهام و یا دارای کالس یا دسته باشند مثل مشتری بد و مشتری خوب، که بر مبنای یک مجموعه از 

ویژگی ها مانند مقدار درآمد، موجودی حساب بانکی و ..پیش بینی می شوند. برای ساخت مدلی که برای پیش بینی مورد استفاده 

ن است که با ورود برخی ویژگی های اصلی ایهای آموزش و تست تقسیم می کنیم. هدف داده به دو قسمت  دهیم داده ها رامی قرار

  باناظر تالش می کند9های یادگیری دسته بندی روش های خوب و بد قرار دهیم.را در یکی از دو دسته مشتری او ،مربوط به مشتری

داده ها را که در این مثال مشتریان است به دو دسته خوب و بد  به بهترین شکل تابعی را پیدا کند که با توجه به ویژگی های ورودی

از  در مورد تمامی مشتریان مشخص است.  yو  xپس  های آموزش از سابقه اعتباری مشتریان به دست آمده است.داده تفکیک نماید.

های مانند برای این روش، الگوریتم باشد.دی میهای یادگیری نام برده شده بهترین روش در این مورد روش دسته بنمیان روش

 تحلیلدر   وجود دارد.13های جمعی تعمیم یافته و مدل12های عصبی ، شبکه11، ماشین بردار پشتیان11درخت تصمیم گیری

 صحت 14های امتیاز دهی اعتباریدر مدل شود.استفاده می R , SAS , Matlab , Model Builderبینی از نرم افزارهای پیش

ها و تابع تخمین از این جهت اهمیت مدل شود.توابع معموال توسط مجموع های معتبر در دیتا ست شناسایی و تشخیص داده می

                                                 
7 isedSuperv 

0 Unsupervised 
9 classification 

11 Decision trees 
11 Support vector machines 

12 Artificial neural networks 
13 Generalized additive models 

14 Credit scoring 



                                                                                                        

11 

 

های ارزیابی یک مشتری بد در زمره مشتریان خوب برای های ارزیابی یک مشتری خوب در زمره مشتریان بد با هزینهاست که هزینه 

وسیله سه عامل نشان داده می شود: احتمال یا ریسک نکول، ریسک ضرر و ریسک  اعتباری معموال بهریسک  بانک تقریبا برابر است.

ریسک نکول با  احتمال نکول ، احتمال این است که نکول رخ دهد و مقداری بین صفر و یک دارد.. سرمایه در معرض خطر)ریسک اکسپوژر(

راد خبره ارزیابی می شود. احتمال پیوسته نکول معموال در مقیاس رتبه بندی داخلی استفاده از سیستم های امتیازدهی و قضاوت کارشناسی اف

و نمایش داده می شود. تعداد دسته ها برای احتماالت ریسک نکول باید عددی صحیح بوده و دسته ها نباید با یکدیگر همپوشانی داشته باشند  

هند. ریسک ضرر یا زیان، تعیین کننده زیان احتمال، به صورت کسری از اکسپوژر در زمان باید به ترتیب ، احتماالت نکول را از کم به زیاد نشان د

 111برابر است با LGDبرابر با صفر است. وقتی کل مقدار اکسپوژر از دست برود،  LGDنکول است. در مواردی که هیچ زیانی وجود ندارد، مقدار 

ممکن  LGDواسطه کارمزدهای جریمه و نرخ بهره حاصل می شود. در برخی موارد  منفی نشان دهنده سود است که برای مثال به LGDدرصد.

استفاده کرد. نرخ بازگشت کسری از مقدار کل است که بازگردانده می  15می توان از مفهوم مرتبط نرخ بازگشتدرصد باشد.  111است بیشتر از 

گشت، پارامترهای ثابتی نیستند. این مقادیر برای محصوالت مختلف در یا نرخ باز LGD است. 1و نرخ بازگشت برابر با  LGDشود. حاصل جمع 

درصد دارد که به  111معرض نکول متفاوت هستند. زیان ناشی از نکول براساس محصول اندازه گیری می شود و معموال مقداری بین صفر تا 

ا مقیاس رتبه بندی جداگانه ای را عالوه بر مقیاس رتبه بندی صورت پیوسته یا با استفاده از دسته های زیان نشان داده می شود. برخی بانک ه

 16مربوط به مقیاس رتبه بندی زیان احتمالی را با هم ترکیب می کنند و زیان مورد انتظار PDو  LGDاحتمال نکول دارند، سایر بانک ها اطالعات 

  (1997، 17)دورفمن   (.EL= PD * LGDرا به دست می آورند )

 ریامتیازدهی اعتبا

امتیازدهی اعتباری یکی از روش های مدیریت ریسک اعتباری است که ریسک قرض گیرنده را تحلیل می کند. در مفهوم اصلی، 

امتیازهای اعتباری اختصاص یافته به هر مشتری، میزان ریسک او را مشخص خواند کرد. یک مدل خوب برای امتیازدهی اعتباری باید 

التر نشان دهنده ریسک تقریبا صفر و امتیازهای پایین تر نشان دهنده ریسک بسیار باالهستند )یا بسیار روشن باشد. امتیازهای با

بسته به شرایط تعریف شده برعکس(. هرچه سیستم امتیازدهی روشن تر باشد، بهتر می توان مشتریان را از پر ریسک ترین تا کم 

بندی کرد. در مرحله درجه بندی یا کالیبراسیون مقادیر ریسک به هر امتیاز یا به هردسته امتیاز تخصیص داده می  ریسک ترین رتبه

شوند. کیفیت رتبه بندی امتیازهای اعتباری و همچنین درجه بندی را می توان با تحلیل خسارت های اعتباری مشاهده شده در عمل 

ی اعتباری اغلب به بخش های همگن تقسیم می شوند. این بخش ها یا دسته های امتیازی به ازای هر امتیاز تعدیل کرد. امتیازها

                                                 
Recovery Rate 15 

Expected Loss (EL) 16 

Dorfman 17 



                                                                                                        

12 

 

 براوردهای گسسته ای هستند که به عنوان کالس ها و رتبه های ریسک شناخته  می شوند.

ن پرداخت ها متمرکز در ابتدا امتیازدهی اعتباری بر اندازه گیری ریسک عدم انجام تعهدات مالی از سوی یک مشتری و به تعویق افتاد

بود. در سال های اخیر، امتیازدهی اعتباری شامل ریسک زیان و اکسپوژر نیز می شود. امروزه تکنیک های تعیین امتیاز اعتباری در 

کل دوره زمانی اعتبار و به عنوان یک ابزار پشتیبان تصمیم گیری یا الگوریتم تصمیم گیری خودکار، برای طیف وسیعی از مشتریان 

 تفاده می شوند.اس

 این روش کارشناسی برای تعیین امتیاز اعتباری هنوز هم درمورد پورتفوهایی با اطالعات و داده های محدود به کار می رود.

موفقیت زودهنگام کارت های امتیازی، توجه محققان را به سمت توسعه تکنیک های پیشرفته آماری و یادگیری ماشینی جلب کرد. 

وسیعی از متغیرها یا مشخصه های ورودی را به کار می برند. یک کارت امتیازی، زیرگروه های امتیازی را به هر این تکنیک ها طیف 

یک از مقادیر این مشخه ها تخصیص می دهد. این زیرگروه های امتیازی براساس ارتباط بین مقادیر مشخصه ها و رفتار نکول، تعیین 

 (2111، 19( ، )توربورن 2113، 10)دیکن  ه ریسک کل نکول مشتری را نشان می دهد.و در قالب یک امتیاز کل تجمیع می شوند ک

 ادگیری نظارت شدهی

بهترین گروه برای یک داده ورودی انتخاب گردد و باشد. هدف این است که های ورودی این روش میاولین رویکرد برای جداسازی بین گروه

داده آموزش  xهای یادگیری نظارت شده همواره ناظر وجود دارد. به این معنی که اگر در مدل شند.ها با یکدیگر تفاوت مورد نظر را داشته باگروه

آن نیز مشخص شده است. به عبارت دیگر در این روش داده ها به دو دسته متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته یا پاسخ   yمشخص است مقدار 

اند مقداری کمّی داشت باشد مانند قیمت سهام یا یک کالس باشد مانند کالس مشتریان خوب و شوند که متغیر پاسخ یا وابسته می توتقسیم می

که به ترتیب ورودی و  x,yکنیم. در این روش به یک سیستم مجموعه ای از ها را براساس ویژگی هایی پیش بینی میکالس مشتریان بد که آن

هایی جهت عی برای تبدیل ورودی به خروجی یابد. این نوع یادگیری نیازمند دادهستم تالش می کند تابیخروجی هستند اعمال می گردد و س

گیری یا سیستم برای مثال در ارائه کارت اعتباری تصمیم گیری درمورد اعتبار مشتریان می تواند با استفاده از درخت تصمیم آموزش می باشد.

تر بوده است به این معنی که گیری موفقدهد تاکنون  روش درخت تصمیمها نشان می بررسی د.یرامتیازدهی با استفاده از قدرت کامپیوتر انجام گ

ریزی خطی در امتیازدهی دهد که رگرسیون الجیت و برنامههمچنین بررسی ها نشان می بینی مشتریان بد و خوب را بیشتر دارد.توانایی پیش

نمایند در امیتازدهی توری یادگیری ایستا استفاده مانند دسته بندی استفاده می های عصبی که ازهای شبکهاند و تکنیکاعتباری استفاده شده

یقات اعتباری مورد استفاده واقع می شوند. ماشین بردار پشتیبان نیز یکی از متدهای بهینه سازی و یادگیری ایستا است که در دهه اخیر در تحق

                                                 
Deacon 10 

Thorburn 19 
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های ژنریک، خوشه بندی و روش  الگوریتم مورد استفاده قرارا گرفته است. مالی جهت شناسایی و پیشبینی ریسک اعتباری طرف قرارداد

باشد و البته  ها بسیار زیاد است و گستره انتخابی وسیع میهای شبیه سازی از این قبیل نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. تعداد الگوریتمالگوریتم

ها از تلفیق یک یا چند الگوریتم به نتایج های ارائه شده در تحقیقدر بسیاری از چارچوب ت.بینی اسانتخاب الگوریتم از مسائل بسیار مهم در پیش

های مختلف پارامتریک یا غیر پارامتریک و ارتباط بین ورودی ها و خروجی ها هنر محقق است که بهتری رسیده شده است. نحوه ترکیب الگوریتم

اما با وجود گستره تحقیقات انجام شده در این زمینه همانطور که در بخش  تری دست یابد.گویی مطلوبها به روش پیشچگونه از ترکیب روش

این  مرور ادبیات ذکر گردید تا کنون در تحقیقی به ارائه الگوریتم و چارچوبی پویا جهت ارزیابی ریسک اعتباری مشتری پرداخته نشده است . در

 شود. ای ریسک اعتباری پرداخته میسازی پویا برتحقیق و در این بخش به معرفی مدل

 معرفی مدل پویای ارزیابی ریسک اعتباری

مدل های کیفی آماری نظیر تحلیل ممیزی، الجیت و تحلیل فراگیر داده ها، هوش مصنوعی نظیر شبکه در این تحقیق تاکنون از 

ن مورد استفاده قرار می گیرند، نام برده شد یا. از مدل هایی هستند که در تعیین درجه اعتباری مشترکه  های عصبی مصنوعی و ..

ها نام برد استفاده توان تحت عنوان فردی از آنپردازند که میبینی ریسک میبا استفاده از عواملی به پیشمدل های ارائه شده اما 

قتصادی خوب جزو مشتریان به بیان دیگر این فاکتورها در مدل ثابت هستند. حال آنکه ممکن است یک مشتری در شرایط ا کرده اند.

بحران های بروز نماید. اگر این شرایط را بحرانی بنامیم  شرایطی از قبیل  ی دیگر رفتار متفاوتی از اوخوب تلقی گردد اما در شرایط

قی گردد، مشتری جزو مشتریان بد بانک تلبه نحوی متاثر سازد که  مشتری رازندگی  تواندکه میاقتصادی نظیر تحریم، بیکاری یا ... 

توان گفت اعتبار مشتری تابع زمان است و الزم است مدلی ارائه گردد که تابعی از زمان باشد و به عبارت دیگر پویایی رفتار می

در واقع در شرایط خاص قوانین جدیدی بر اعتبار مشتری به عنوان سوژه ای که در گذر زمان تغییر می نماید در آن لحاظ گردد.

نماید در این شرایط مشتری در زمره کدامیک از مشتریان بانک ب می گردد که آن قوانین هستند که تعیین میسنجی مشتریان مترت

بینی اعتبار برای همیشه لحاظ گردند. و توجه به این نکته در اعمال قوانین های پیشالزم است که این قوانین در مدل گیرد.قرار می

برای مثال اگر یکی از مشتریان  های مشابه نیز تعمیم یابد.د سایر مشتریان با ویژگیالزم است که ممکن است این قانون در مور

حساب شروع به بازپرداخت نامنظم یا عدم پرداخت اقساط خود نموده است ممکن است این اتفاق برای سایر مشتریان نیز خوش

و سیستمی است که در حدی پویا باشد که از چنین حادث گردد. نکته بسیار مهم و حائز اهمیت در چنین شرایطی لزوم وجود مدل 

وضعیتی بازخورد بگیرد و آن را در اعتبارسنجی مشتریانی که در این وضعیت یعنی وضعیت بحرانی و شرایط خاص قصد گرفتن 

ه از روش های در این تحقیق با استفادتسهیالت از سیستم را دارند لحاظ نماید و مانع از ضررهای محتمل در آینده نزدیک گردد.  
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که اعتبارسنجی مشتریان را با وجود عوامل بیرونی اجتماعی و  ی پویای ارائه شدهمدل فازی و داده کاوی نظیر شبکه های عصبی

این مدل از آن ها استفاده می گردد به لحاظ کمّی و کیفی دهد. همچنین عوامل موثر بر ریسک اعتباری که در میاقتصادی انجام 

 .ری را با عوامل به کار برده شده در سایر تحقیقاتی از این دست داردتفاوت های چشمگی

ها سابقه مشتریان در در این روش نمایند.برای امتیازدهی اعتباری و مدل ارزیابی استفاده میایستایی بینی اعتبار اغلب از تنظیمات متدهای پیش

 هاگردد. این مدلرائه تابع ارزیابی جهت ارزیابی مشتریان آینده بانک استفاده میشود و از آن سابقه برای آموزش داده ها و اسیستم نگهداری می

مدل ذهنی که مطرح می گردد این است که از رکوردهای اخیر  دست می آید .سیستم بهفعال ها از مشتریان چون تمامی داده هستندایستا 

 استفاده گردد. ،گردداعطا میسیستم نیز در ارزیابی اعتباری مشتریانی که به آن ها تسهیالت 

که تاریخچه  ا موظف هستندهبانک 2هدف از لحاظ نمودن رکوردهای اخیر در ارزیابی اعتباری باال بردن دقت مدل است. طبق قوانین بال 

سال پیش  5یا  7ای سال گذشته در سیستم خودشان نگهداری نمایند. فرض نمایید مدل تهیه شده باتوجه به رکورده 7قراردادهای مشتری را از 

شتری تهیه شده باشد با توجه به ایده اینکه اعتبار مشتری تابعی از زمان است در آن زمان شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاصی بر اعتبار م

حال فرض  است. دهد متاثر از شرایط برشمرده شده آن دورانمترتب بوده است که اکنون دیگر نیست پس ارزیابی اعتباری که مدل انجام می

کنیم که تحریم اقتصادی یا سیاسی بر کشور واقع شده است، وضعیت زندگی مشتری که قطعا بر رفتار مشتری تاثیر می گذارد متاثر از احوال 

زیابی خوب هر چند که مدل ارهای پیشین موثر سازد. بنابراین به مدلی نیاز است که این شرایط را به نحوی بر مدل .عمومی جامعه و کشور است

بر جامعه که می تواند اقتصادی ، سیاسی یا اجتماعی باشد بسیار مهم  دار باشد توجه به شرایط فعلی حاکمو صحیح باشد و از دقت باالیی برخور

که بازدهی و ارائه مدلی با این ویژگی ها به این دلیل  .و بهترین بازتاب شرایط حاضر می باشد است زیرا ویژگی مشترک بین مشتریان فعلی است

های باشد. لذا برای ارائه چنین مدلی باید روشها مشکل و متفاوت میکارایی مدل جهت به کارگیری داده های فعلی و فیدبک گرفتن دائم از آن

ب مخالف یک در واقع دقت مدل و کارایی و بازدهی آن دو قط ها به بازدهی تابع تخمین و هزینه توجه شود.مختلف بررسی گردد و در تمامی آن

در مدل  تمام تالش محققان این حوزه این است که هر دو را به نحوی در کنار یکدیگر داشته باشند که بهترین نتیجه حاصل گردد. باشند.مدل می

جهت دسته  21انگوریتم اول از ماشین بردار پشتیباین تحقیق از ترکیب دو الگوریتم برای ارزیابی ریسک اعتباری مشتری استفاده شده است. در ال

گردد. همانطور که در بخش مقدمه و مرور ادبیات ذکر گردید فاکتورهایی که در این الگوریتم مورد استفاده قرار گرفته بندی مشتریان استفاده می

رشناسی تا حد صفر ها رسیده است نیاز مدل را به قضاوت کااست متفاوت از فاکتورهای تحقیقات پیشین است. این پارامترها که با تایید بهروش

معرفی  Vapnikتوسط  1963گردد در سال در یادگیری ماشین محسوب می Kernel methodاین نوع دسته بندی که جزو شاخه  رساند. می

این برای حالت غیرخطی تعمیم داده شد.  Vapnik , Corrinaتوسط  1995بناگردید در سال  statistical learning theoryشد و برپایه 

                                                 
21 SVM 
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توانایی تشخیص دارد. در اغلب مواقع زمانی که تفکیک خطی  هایی که به طور خطی جداپذیر نیستندریتم این مزیت را دارد که زمانی که دادهالگو

فضای شدنی مساله تهی است و حل مساله بهینه ساز غیرممکن ای در داده ها وجود دارد و و الگوهای پیچیدهنمونه ها به طور کامل شدنی نیست 

هایی با حداکثر حاشیه را بدست می آورد که دسته ها را جدا ها به صورت خطی جداپذیر باشند ابرصفحه این روش با فرض اینکه دسته باشد.می

توانایی تعمیم  شیه ماکسیمال و بهترین توانایی تعمیم است.اای متعلق به دو کالس با حکنند در واقع هدف یافتن ابرصفحه جداکننده نقاط داده

 (2بنی نشده دارد. )شکل های پیشبینی باال در قبال دادهای آموزشی عملکرد خوب دارد یک دقت پیشنی عالوه بر اینکه در دسته بندی دادهیع

کاهد این بخش به خصوص در مواردی که مشتری مورد نظر تاکنون از های موجود میاین روش با استفاده از متغیر کمبود از دقت نامساوی

های جایگزین کاربرد دارد. در این روش فضای ویژگی با نگاشت داده مند نگشته و سابقه ای در سیستم ندارد جهت استفاده از دادهبهره تسهیالتی

طبق این الگوریتم احتمال دسته بندی مشتریان در فضایی با ابعاد  (1)شکلنماید.ها را به صورت خطی جداپذیر میبه یک فضای ویژگی آن

الگوریتم دیگری که در   ن الگوریتم به صورت خطی بیشتر از احتمال تفکیک پذیری خطی مشتریان در فضایی با ابعاد کمتر است.پیشنهادی ای

این مدل از یک (3)شکل  های سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی است.این مدل استفاده گردیده است یک الگوریتم فازی منبعث از شبکه

ها اتصال بین ه را به وسیله لینک به هم مربوط می کند تشکیل شده است. گره ها واحدهای پردازش هستند و لینکساختار شبکه که تعدادی گر

 این سیستم یک نگاشت از ورودی که همان ویژگی های مشتری است به خروجی که امتیاز اعتباری مشتری است با واحدهای پردازش هتند.

اعضای مجموعه  دهد.ین سیستم از تعداد زیادی اگر آنگاه تشکیل شده است که پایگاه قوانین را شکل مینماید. ااستفاده از منطق فازی فرمول می

بینی می نمایند. قواعد یادگیری طوری ساخته شده اند که خطای سیستم را کم کند و پارامترها را اصالح نماید. بردار فازی خروجی را پیش

خطای این بردار به  دست آمده است.سبت به پارامترها است با استفاده از روش تندترین شیب بهگرادیان که مشتق خطای اندازه گیری شده ن

 شود:صورت اختالف بین بردار مرجع و خروجی واقعی تعریف می

  =  

ش حداقل مربعات برای تعیین پارامترها استفاده این الگوریتم یک قاعده هیبریدی است که از ترکیب روش گرادیان و رو (4)شکل  قاعده یادگیری

 نماید. این الگوریتم زمانی که خروجی ترکیب خطی از ورودی باشد بهترین پاسخ را دارد.می
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 1 یابیچارچوب ارز یایبخش پو یاصل یمعمار - 3شکل 
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 مطالعه موردی

هایی که از لحاظ زمانی استفاده از داده شده در بخش مدل پویای ارزیابی ریسک در محدوده زمانی این پژوهش باداده مطالب توضیح 

باشند و نیز در دسترس بوده اند به کار گرفته شده است. باتوجه به موضوع پژوهش جامعه آماری آن شامل به این پژوهش نزدیک می

تحت نظارت بانک تی از ذکر نام بانک معذوریم. تعداد موسسات اعتباری یباشند که به دلیل مالحظات امنمشتریان یک بانک خاص می

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران بالغ بر بیست موسسه می  باشد که امید است به جامعه آماری این پژوهش اضافه گردند.

در این تحقیق  است که قرار است در نتیجه در دو دسته مشتریان خوب و بد قرار گیرند. 925351تعداد رکوردهای این تحقیق 

گیرند و مشتریانی که ویژگی مشترک با این ماه دارند جزو مشتریان بد قرار می 3روز تا  61ن مشتریانی که مطالبات معوق بی

لیست شده اند.  1ها در جدول از آنمتغیر دارد که تعدادی  41این مدل  گیرند.مشتریان داشته باشند در زمره این مشتریان قرار می

 نشان دهنده کالس مشتریان خوب است. 1نشان دهنده کالس مشتریان بد و عدد  1در این مدل عدد 

 پارامترهای مدل ارزیابی -1جدول 

 نوع داده نام متغیر

Capital Decimal 

Recovery Amount Decimal 

Average actual default rate Numeric 

Cumulative actual default percentage Numeric 

Capital adequacy ratio Numeric 

Write offs Decimal 

Gross past due loan amount Decimal 

Gross impaired loan amount Decimal 

Loan loss reverse amount Decimal 

Loan outstanding amount Decimal 

Total actual loss amount Decimal 

Loan loss allowances Decimal 

Expected loss EL Numeric 

Charges for specific allowances Numeric 

Probability of default Numeric 

Actual loss given default Decimal 

Actual exposure at default Decimal 

Average loan to value ratio Decimal 
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سیم نموده ایم. ست های موجود را به سه بخش تقاستفاده شده است. ابتدا داده early stoppingدر بخش داده کاوی از تکنیک 

ها به کار رفته است. دوم : ست اعتبارسنجی که در حین آموزش خطای  w , bآموزش که برای محاسبه گرادیان آپدیت کردن 

validation set  شود. مقدار خطای پایش میvalidation یابد. مانند خطای به طور نرمال در حین فاز اولیه آموزش کاهش می

وقتی  کندشروع به افزایش می validation setنمایدکردن داده می over fitبد . وقتی که شبکه شروع به یاآموزش که کاهش می

های مربوط به کمترین  w , bیابد، آموزش متوقف می گدد و برای تعداد مراحل مشخصی افزایش می validation setکه خطای 

شود ولی . خطای مجموعه داده های تست در حین آموزش استفاده نمیشوند. بخش سوم داده ها برای تست استخطا بازگردانده می

شود. در این تحقیق خطای مجموعه تست در مراحل مشخصی اندازه گیری شده است های مختلف استفاده میبرای مقایسه مدل

ده ها درست انجام نشده برسد به این معنی است که تقسیم دا  validation setچنانچه این خطا به مینیممی که کمتر از خطای 

است. خطای اندازه گیری شده به عنوان بازخورد استفاده شد و در نهایت تقسیم داده ها به درستی انجام گردید. نتایج ارائه شده مدل 

در این روش از الگوریتمی که سریع همگرا شود استفاده نشده است و  با استفاده از تقسیم داده های درست به دست آمده است.

اولیه ارامترهای آموزش طوری تنظیم شده اند که سریع همگرا نشود تا دقت مدل باال رود. شبکه با تست چندین باره با شرایط پ

چندین بار با شرایط   early stoppingمتمایز کارایی باالیی دارد. در واقع به دلیل اینکه هم از رگوالریزیشن استفاده شده و هم از 

با توجه به اینکه اندازه دیتاست این تحقیق بزرگ نبوده است رگوالریزیشن کمک کرد که از داده  م شده است.اولیه متفاوت تست انجا

 بخش ضمایمدر جهت پرهیز از طوالنی شدن مقاله  های اعتبار یک هم برای آموزش استفاده شود که قدرت تعمیم دهی مدل باال رود.

سناریو تا رسیدن به نتیجه مطلوب از ک یمراحل انجام یافته است پس از آن  نمایشبات غیر جاری مطالعه موردی ابتدا نمودار مطال

 ها با مدل پیشنهادی تحقیق در بخش نتایج آورده شده است.نتیجه تست دادهو درج گردیده است.  snapshotنرم افزار متلب ،

 جمع بندی

 کنونااهمیت ویژه ای دارد. ت هابانکرای امروزه رتبه بندی اعتباری و پیش بینی ریسک عدم بازپرداخت مشتری ب

ند.  ه اعتبارسنجی مشتریان معرفی گردیده ا آماری نظیر  مدل های کیفیمدل های گوناگونی جهت حل مسال

ما در تمامی مدل هایی که بررسی . هوش مصنوعی ر داده ها وتحلیل فراگی تحلیل ممیزی، الجیت، ا مدل ها  شده. 

اقتصادی ز عوامل کالن  ه بیان دیگر فاکتورها در مدل ثابت هستند.. یا اجتماعی در نظر گرفته شده است مستقل ا  ب

.. در شرایط خاص اجتماعیحال آنکه ب . بر رفتار مشتریان تاثیر  روز بحران های اقتصادی نظیر تحریم، بیکاری یا 

. در بودمساله متفاوت و تنها روش حل  بودندها فاکتورهای بررسی شده تکراری مدلدر اغلب  همچنین می گذارد.

می باشد و تفاوت عمده ای  هابهروشتایید ت که مورد این تحقیق در درجه اول از شاخص هایی استفاده شده اس

 این .ه استبرد را تا حد قابل مالحظه ای باال را با شاخص های سایر تحقیقات دارد و دقت مدل و کارایی آن

انکی تاثیر فوق  لعاده ای روی شاخص ها به زعم متخصصان ب  این تحقیقریسک اعتباری مشتریان دارند. ارزیابی ا

لگوریتم متفاوت مدلی منعطف و چابک  ا ترکیب دو ا که  با دقت باال عتباری مشتریاناجهت ارزیابی ریسک ب

در حالی که نه دقت و صحت مدل دچار تغییر گردید و نه  نمایدرائه میامستقل از بحران های محیطی نباشد 

ر گرفت کارایی ز حیثتحقیقمدل این تحقیق تفاوت های چشمگیری را با . مدل تحت تاثیر قرا ز این دست ا  ات ا

رد و این وجه تمایز این تحقیق با سایر تحقیقات استشناسایی ریسک اعتباری مشتریان  این تحقیق . هدف دا

رائ مشتریاناعتبار  ارزیابینتایجی مانند کاهش مطالبات معوق بانک ها،  ندازی کارت جهت ا ه ا ه کارت اعتباری و را

ز پیشران اقتصادی اعتباری به عنوان یکی ا است که امید است و برنامه ریزی تخصیص منابع به صورت بهینه  های 

ر گیرد.توسط بانک  ها مورد بهره برداری قرا
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