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Credit Risk Management of Banking Customers Using Support Vector Machine Optimized by Genetic Algorithm
with Data Mining Approach
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Abstract
Credit risk management, credit scoring and risk assessment of customers is an important issue in banking industry. Credit
scoring is important because if the banks fail to earn resource allocation and create a balance between the processes of
mobilizing and allocating resources, they are typically faced with many problems in the future. According to official figures
released by the Central Bank of Iran in recent years, the rate of bad loans increased, since the systemic strict validation to
evaluate and measure the credit risk of customers do not exist. In this paper, we try to predict customer’s recovery rate index
with data mining techniques. Markedly, in recent years in the world new method for measuring customer risk rather than
default probability measure has been considered, but due to low precision of forecasting models widely different approaches
in research and modeling is investigated. The method used in this paper is support vector regression model whose parameters
selection is optimized with genetic algorithm.
Keywords: Credit risk, Recovery rates, Rialclaims, Support vector machine
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چکیده
 در کنار جذب منابع از اهمیت باالیی برای بانکها برخوردار، رتبهبندی اعتباری و ارزیابی میزان ریسک مشتریان،مدیریت ریسک اعتباری
 در آینده با،است؛ زیرا اگر بانکها با تخصیص بهینۀ منابع و کسب درآمد بین فرایند تجهیز و تخصیص منابع خود نتوانند توازن ایجاد کنند
 میزان مطالبات معوق،ا در سالهای اخیر.ا. براساس آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی ج.مشکالت زیادی روبهرو میشوند
 در این.بانکها بسیار افزایش یافته است؛ زیرا سیستم اعتبارسنجی دقیقی برای ارزیابی اعتبار و اندازهگیری میزان ریسک مشتریان وجود ندارد
 رویکردی که در سالهای اخیر. الگویی با استفاده از روشهای دادهکاوی برای پیشبینی شاخص نرخ وصول مشتریان ارائه میشود،پژوهش
 نتایج نشان میدهد.در دنیا بهعنوان روشی جدید برای اندازهگیری ریسک مشتریان بهجای اندازهگیری احتمال نکول مدّنظر قرارگرفته است
 هدف پیشبینی درصد وصول مطالبات قراردادهای با احتمال ریسک مطالباتی، بهطور کلی. دقت بیشتری دارد،الگوی پیشنهادی این پژوهش
.باال قبل از اعطای تسهیالت است
 نرخ وصول، مطالبات ریالی، ماشین بردار تصمیم، ریسک اعتباری:واژههای کلیدی

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
در سالهاای اخیار ،تواناایی تولیاد ،ضاب و خخیارۀ

بلکه از این منظر بررسی میشوند که اگر فرضام احتماال

دادهها بسیار افزایش یافته اسات .اطالعااتی کاه در ایان

نکول یا بازپرداخت نکردن به وجود بیاید ،نارخ وصاول

دادههااا م ایتوانااد نهفتااه باشااد ،بس ایار مهاام اساات .در

مطالبات چه میزان خواهاد باود و یاا باه عباارتی ،چناد

دسترسبودن حجم باالی داده و نیاز باه تبادیل آنهاا باه

درصد از بدهی مشتری وصول میشود ،در این پژوهش

دانااش ،صاانعت فناااوری اطالعااات را باارای اسااتفاده از

به پیشبینی این شاخص توجه شده است .براساس نتاایج

دادهکاوی تشویق کرده و به سمت آن سوق داده اسات.

و الگوی بهدستآمده و اجرای آن بر تساهیالت جااری

صنعت بانکداری در مسیر کسبوکاار خاود در سراسار

و مطالباتنشده ،مشتریان را میتوان دساتهبنادی کارد و

جهان ،دستخوش تغییر فوقالعادهای شده است .همچنین

به مشتریان خوشحساب یا یرمطالباتی تسهیالت با نرخ

این صنعت شروع به شناخت تکنیکهاا و مهاارتهاای

سود کمتر اعطا و مشتریان بدحساب را بهتدریج ،ابتدا از

استفاده از دادهکاوی بارای اساتفاده در رقابات در باازار

اعطای تسهیالت مجادد جلاوگیری و باا تادوین برناماۀ

بانکی کرده است .بانکها با استفاده از ابزار دادهکااوی

ماادونی براساااس می ازان وثااایق دری اافتی باارای وصااول

به بخشبنادی مشاتریان ،مطالعاه ساوددهی ،رتباه بنادی

مطالبات آنها اقدام کرد .از ایان نتاایج بارای راهانادازی

اعتباااری و پاایشبیناای پرداخاات تسااهیالت و وصااول

سامانۀ اعطای تسهیالت به صورت هوشمند و تساری آن

مطالباااات ،بازاریا اابی ،شناساااایی و کشاااق تقلاااب در

باهتماامی واحادهای باناک هنگاام اعطاای تسااهیالت و

تااراکنشهااا و ی اره توجااه کااردهانااد ] .[91مؤسسااات

الگو سازی رفتار مشاتری جدیاد براسااس ویژگایهاای

اعتباری برای پیشبینی وضعیت افرادی که در آیناده از

اعتباری و مقایسه با مشاتریان گذشاته باا ویژگای مشاابه

عهدۀ انجام تعهادات خاود بار نخواهناد آماد ،مایال باه

میتوان استفاده کرد.

ارزیااابی مشااتریان هسااتند .در هاار دو حالاات (بررساای

پرسش اساسی این پژوهش ،یافتن پارامترهاای بهیناۀ

درخواستهای وام جدید و کنترل وامگیرندگان قبلای)

الگااااوهااااای پاااایشبیناااای مجموعااااۀ  SVRباااارای

احتماااال بازپرداخااات در دورۀ وامدها ای تخما این زده

پیشبینی میزان مطالبات قراردادهای با ریسک زیاد قبال

میشاود و درنتیجاه ،مشاتریان براسااس تخماین حاصال

از اعطای تسهیالت است .هدف پژوهش ،ارائاۀ الگاوی

دربااارۀ ناااتوانی در بازپرداخاات بااه سااطوو متفاااوتی از

جامعی برای پیش بینای درصاد میازان وصاول مطالباات

ریسک رتبه بندی خواهند شد .این روش بهعنوان تعیاین

قراردادهای با ریسک زیاد است و نوآوری پاژوهش در

ریسک و یا طبقهبندی اعتبار شاناخته مایشاود ] .[92در

مقایسه با پژوهشهای داخلای در درجاۀ اول پایشبینای

مرباوط باه ریساک اعتبااری،

نرخ وصول مشتریان اعتباری در صورت مطالبات شادن

مفهوم تازهتری برای پیشبینی مدّنظر قرار گرفته است و

باارای اولااین بااار بااا اسااتفاده از دادهکاااوی در ایااران و

آن شاخصی با نام نرخ وصول 9است؛ به زباان ساادهتار،

همچنااین پایشبینای مبلا زیااان ناشاای از وصااولنشاادن

صاارفام مشااتریان براساااس میاازان ریسااک یااا احتمااال

قراردادهاای بااا ناارخ وصااول کمتاار از  9بااهجااای صاارفام

بازپرداختنکردن وام طبقهبندی و رتبهبندی نمیشاوند؛

طبقهبندی مشتریان به بخشهاای مختلاق اسات کاه باه

سالهای اخیر در مباحا

مااورد دوم در پااژوهشهااای قبلاای در داخاال کشااور
)1 RR (Recovery Rate
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بهدفعات توجه شده است؛ زیرا در حال حاضر ،بانکهاا

قراردادهای بدهی مشتریان  21ماه قبل از نکول ،درصاد

در شاارایطی مجبااور بااه پرداخاات تسااهیالت بااه برخاای

مطالبات یر قابال وصاول را باهصاورت طبیعای قبال از

مشااتریان هسااتند و صاارفام قرارگاارفتن مشااتری در طبق اۀ

وقوع میتوان به دست آورد .همچنین مشخص میشاود

پرریسک ،مالک پرداخات نکاردن تساهیالت نیسات و

افزایش نرخ بهرۀ وام ،رابطۀ مستقیمی با ایان شااخص و

باید باا پایشبینای دقیاق مشاخص شاود در صاورتیکاه

میاازان باادهی نیااز ارتباااط زیااادی دارد ] .[9یاااااو 4و

تسهیالت به آنها اعطا شود ،در آینده چه میازان از مبلا

همکاران ( )4199باا اساتفاده از روش رگرسایون باردار

بدهی مشتری با گذرانادن مراحال قاانونی قابال وصاول

تصاامیم بااه الگااوسااازی شاااخص درصااد مطالبااات

خواهد بود.

وصولناپذیر گرفتند .در این پژوهش ،تکنیک مذکور و
 93الگوریتم دیگر بررسی و درانتها ،مشاخص شاد ایان

مبانی نظری

تکنیاااک بسااایار اعتمادپاااذیرتر از ساااایر روشهاااای
9

در مطالعااات لااوترمن ،بااه الگااوریتمهااای مختلااق

الگاوساازی شااخص ماذکور اسات ] .[96در پاژوهش

رگرسیون در الگو سازی شاخص درصد مطالباات قابال

گرتلر 3و هیبلن )4193( 2بهبود پیشبینی شاخص درصد

وصول توجه شده است 42 .روش الگاوساازی براسااس

مطالبات یار قابال وصاول باناک بررسای شاد .در ایان

الگااوریتمهااای رگرس ایون خط ای ،لجسااتیک ،کمتاارین

مطالعااه بااا اسااتفاده از روشهااایی نظیاار نمونااهگیااری

مربعااات و  ...بررسای و همچناین بااا بررسای روشهااای

مغرضانه ،مشخصههای متفاوت وامای باا توجاه باه ناوع

دیگر نظیر شبکۀ عصبی و ماشین بردار تصمیم مشاخص

پایااان دورۀ مطالبااات و تنظیمااات اطالعاااتی متفاااوت

شد که این دو روش نسبت به روشهاای سانتی خطای،

براساس وضعیت نکاول بررسای شاد

9

کارایی بیشتری دارند ].[1با بررسی کاربردهاای تحلیال

( )4191برای پیشبینی درصد مطالبات یر قابل وصاول

تکنیکهای ابقا زمانی در الگوسازی شاخص ماذکور و

وامهااا در بانااک ،شاااخص مااذکور را بااا اسااتفاده از

روشهایی نظیر رگرسیون کااک ،،خطای و لجساتیک

پیشبینی نرخ وصاول بررسای و از روش رگرسایون در

برای پیشبینی این شاخص استفاده شاده اسات ] .[99باا

بخااش پارامتریااک و درخاات تصاامیم در بخااش نااا

مقایسۀ الگوهای رگرسیون بارای تخماین شااخص نارخ

پارامتریک استفاده کرده است .در نتایج پاژوهش نشاان

وصول با مقایسۀ الگوهای مختلق با تأکید بر الگاوهاای

داده شده است درختهای تصامیم ،جاایگزین مناسابی

رگرسایونی نظیار رگرسایون سااده ،لجساتیک ،درخات

باارای روشهااای پارامتری اک در الگااوسااازی شاااخص

تصمیم و ...میتوان نتیجه گرفت با توجه به ناوع دادههاا

درصد مطالبات وصولناپذیر هستند ] .[3حاجی کارد و

هیچکدام از الگوها لزوماام باهصاورت در خاور تاوجهی

همکاااران ( )9319بااا اسااتفاده از الگااوی ماش این بااردار

بهتر از دیگر الگوهاا نیساتند ] .[4اطالعاات حساابداری

تصاامیم و الگااوی هیبریاادی الگااوریتم ژنتیااک باارای

برای وامدهندگان در اقسام قراردادهاای بادهی ،آنهاا را

پیشبینی ریسک اعتباری و تقسیم بندی مشاتریان باه دو

در تخصاایص مناسااب شاااخص مااذکور بااه مشااتریان

دستۀ خوشحسااب و بدحسااب اساتفاده کاردهاناد کاه

میتواناد مجهاز کناد .باا داشاتن اطالعاات حساابداری
1 Loterman, G

] .[9باساتوس

2 Yao, X
3 Gürtler, M
4 Hibbeln, M
3 Bastos, J A
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نتیجه نشاان داد الگاوی بهیناهساازیشادۀ ماشاین باردار

هزینههای وصول مطالبات گفته مایشاود EAD .میازان

تصمیم با الگوریتم ژنتیاک ،تاأثیر بهتاری در پایشبینای

بدهی در زمان ایجاد مطالبات FR .ارزش اسامی میازان

ریسک اعتباری و دستهبندی مشتریان به خوشحساب و

وصااول در دوره (در ایاان پااژوهش ارزش وثیقااههااای

بدحساب دارد ].[1کرانای و آقااییپاور ( )9313نظریاۀ

دریافتی به جای میزان وصاولی در دورۀ واقعای در نظار

تحلیل بقا در مدیریت ریسک اعتباری دریافتکنندگان

گرفته شده است AC .هزینههای اداری مرتب با فرایناد

تسهیالت (مطالعۀ ماوردی :باناک مساکن) را بررسای و

وصول تعهدات مطالباتشاده r .نارخ تنزیال و  Tزماان

احتمااالهااای نکااول آن را براساااس الگااوی خطرهااای

فراینااد وصااول مطالبااات ] .[94بااا توجااه بااه اطالعااات

متناسااب کاااک ،و برآوردگاار حااد حاصاالضااربی

اعتباری موجود و مشخصنبودن هزینههای اداری ،نارخ

تعمایمیافتااه باارآورد کااردهانااد ] .[1نظرپااور و رضااایی

تنزیل و زمان فرایند وصول بارای تاکتاک مشاتریان و

( )9314عقود اسالمی و الگاوی پرداخات تساهیالت را

همچن این فراینااد وصااول مطالبااات کااه بع اام بااهدلی ال

بررسی کردند و دریافتناد عقاود اساالمی یرمشاارکتی

بوروکراسااای اداری ،مکاتباااات واحااادهای حقاااوقی،

(مبادلااهای) در مقایسااه بااا عقااود مشااارکتی ،ریسااک

تشکیل دادگاه در کشور ایران که کاامالم متغیار و بع اام

کمتری در بردارد؛ اماا ایان عقاود نیاز ریساک اسات و

یر قابل اندازهگیری است ،فرمول ماذکور باا توجاه باه

ریساک اعتبااری قارار

شرای بانک های کشور و اطالعات موجود بومیسازی

میدهد و بانکها در صورت استقرارنداشتن یاک نظاام

میشود .در این پژوهش ،ارزش اسمی میزان وصاول باه

ماادیریت ریسااک اعتباااری متناسااب ،میاازان ریسااک

دساات آمااده اساات کااه از اناادازهگی اری ارزش مبلغ ای

اعتبارات و تعیین زیان های احتمالی بازپرداخاتنکاردن

وثیقههای دریاافتی باا ضارایب اعالمای از ساوی باناک

وامها را نمیتوانند تشخیص بدهناد و درنتیجاه ،سارمایۀ

مرکزی ج.ا.ا براساس (دستورالعمل نحوۀ محاسبۀ خخیرۀ

خود را نخواهند توانست تخصیص بهینه کنند ].[99

مطالبات )9311 ،اعالم شده است و بهعناوان  DNRدر

بانکهای اسالمی را در معار

نظر گرفته میشود .در حالت کلای بارای محاسابۀ نارخ
روش پژوهش

وصول واقعی باید میزان وصاول واقعای اتفااقافتااده در

برای پیشبینی و الگوساازی شااخص نارخ وصاول،

دوره را جاایگزین کارد؛ بنااابراین فرماول محاسابۀ ناارخ

عااالوه باار مشخصااات اعتباااری مشااتریان ،اطالعااات

واقعی وصول تعهدات مطالبات شاده باه صاورت رابطاۀ

متغیرهای اقتصادی نیز در الگاوساازی اساتفاده و بارای

( )4و ( )3است:

محاسبۀ این شاخص ،از مشتریانی در الگوسازی اساتفاده
میشود که تساهیالت دریاافتی آنهاا باه طبقاۀ مطالباات

()4

یرجاری (سررسید گذشته /معوق /مشکوکالوصاول)

میزان بدهی حال مشتری

منتقل شده است.
()9
 RRنارخ وصاول تعهادات مطالباااتشادهDNR ،

ارزش تنزیاال خااالص وصااول کااه بااه خااالص تمااام

ارزش اسمی مطلوب

()3

∑

ارزش وثایق مطلوب
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ارزش

پ،انداز ،سرمایهگذاری مادتدار و  ،911 )...ضامانت

که در آن

اساامی مطلااوب اساات .در پااژوهش حاضاار در بانااک

صادرات ،سهام بورس ،یرمنقول از محل اجرای طرو/

مدّنظر ،دو نوع وثیقۀ  i=1,2با ارزش متفاوت با مشاتری

خارج از محال ،یرمنقاول ملکای ،یرمنقاول کارخاناه

گرفته میشود در جدول ( )9لیسات وثیقاههاا باه هماراه

همگی  11و یرمنقول ماشینآالت و تجهیازات و کااال

ارزش وزنی آنها آمده است .ارزش وزنی سایر وثیقههاا

 91درصد است .الگاوریتم اساتفادهشاده ،روش ماشاین

(سفته و برات ،قرارداد ،چاک ،ضاامن معتبار و ام اای

بردار تصمیم اسات .روش ماشاین باردار تصامیم باه دو

مدیران) صفر است (توجه شود در حالت کلی ،صورت

صورت مبتنی بر طبقهبندی و مبتنی بر پایشبینای اسات.

کسر ،میزان وصولی در دوره است که در این پاژوهش،

در ای ان پااژوهش ،پ ایشبیناای بااا روشهااای مبتن ای باار

ارزش وثیقههای دریافتی در نظر گرفته شده است)

رگرسیون انجام میگیرد .علت این موضاوع ،پیوساتگی

()2

ضریب ارزش وثیقه  iو

سایر بدهیها( +سود آینده -اصل مبل وام) =

متغیر هدف (نرخ وصول) است و شامل زیرمجموعاهای

میزان بدهی حال مشتری

از الگوهای پیشبینی است که شامل الگوهای مختلق -

سایر بدهیها
معوق
()9

 υ-SVRاست؛ با این تفاوت کاه کلیّاۀ ایان الگاوهاا باا

سررسید گذشته

سود دریافتنی

،ɛSVR

مشکوک الوصول

روش الگوریتم ژنتیک بارای انتخااب متغیرهاای الگاو،

سود دریافتنی مطالبات

بهینااهسااازی و درنهایاات ،میاازان خطااا و کااارایی آنهااا

وجه التزام دریافتنی

مقایسه میشود .مبنای الگوسازی در این پاژوهش ] [2و
] [93است.

ارزش وثیقههای مندرج در بانک اطالعات مشتریان

روش رگرسیون بردار تصمیم (مبتنی بر پیشبینی یاا

اعتباری با توجه به ضرایب اعالمی باناک مرکازی ج.ا.ا

تخم این عااددی) باارای اهااداف پیوسااته در دادهکاااوی

براساس (دستورالعمل نحاوۀ محاسابۀ خخیارۀ مطالباات،

است.

 )9311یرمنقااول  11درصااد ،ساا رده (قاار

الحساانه

شکل ( )1الگوسازی به روش SVR
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روش الگو سازی طبقه بندی بردار تصمیم (مبتنای بار
طبقه بندی) برای پایشبینای اهاداف گسساته و یاا عادد

بد و خوب با تفکیک هدف از این الگو برای پیشبینای
میتوان استفاده کرد.

صحیح به کار گرفته میشود .برای پایشبینای مشاتریان

شکل ( )2الگوسازی به روش SVC

در روش بردار تصمیم ،پارامترهای الگو نظیر C,υ,ε

کرد؛ به عبارتی ،طرو کروماوزوم ،تاابع تناساب و ناوع

و  γقابل تنظیم است که قبال از الگاوساازی باا انتخااب

معماری سیستم برای انتخاب ویژگی مبتنی بر الگاوریتم

یک عدد خاص ،الگو بر دادههای آموزشای فارا گرفتاه

ژنتیک و بهینهسازی پارامترها است .الگوریتم کلای کاه

شود که با اساتفاده از روش الگاوریتم ژنتیاک ،انتخااب

در تمااامی قساامتهااا تقریبااام بااا اناادکی تغییاار باارای

این پارامترها را با رویکارد کامکاردن خطاای الگاو در

الگوسازی استفادهشده است ،بهصورت شکل ( )3نشاان

مقایسه با دادههای تستی بهطاور بهیناه مایتاوان انتخااب

داده شده است.
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شکل ( )3معماری سیستم پیشنهادی برای انتخاب ویژگی و پارامترهای بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

فرایند دادهکاوی و الگوسازی بار دادههاای یکای از

جایگزینی بر کلیّۀ قراردادهای مذکور انجام شاده اسات

بانکهای دولتی در فاصلۀ مهر تا شاهریورماه ساالهاای

و برای آزمایش دقات دادههاا در مرحلاۀ بررسای دقات

 9312-9311به صورت ماهانه به تعداد  61مقطاع انجاام

الگو از نمونهای با حجام 4111و باا روش نموناه گیاری

شااده اساات .حجاام جامعااۀ آماااری ماادّنظر ،تعااداد

تصادفی ساده بدون جایگزینی استفاده شده است .بارای

 49،191،136قرارداد است .نمونۀ آماری برای آماوزش

هر یک از الگوهاا نیاز نموناهگیاری جدیاد انجاام شاده

الگو ،نمونهای باه حجام  911قارارداد از جامعاۀ مادّنظر

است.

براساااس روش نموناااهگیااری تصاااادفی سااااده بااادون
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جدول ( )1متغیرهای استفادهشده در الگوسازی نرخ وصول
شرح متغیر

ردیف

نام متغیر

9

کد منطقه

TR_ADMIN

4

کد شعبه

TR_BR

3

کد نوع قرارداد

C_noegharardad

2

سال قرارداد

Year_gharardad

9

کد رشته فعالیت

C_reshtefaaliat

6

مبل پرداختنی

Mablagh_pardakhtani

1

مبل بازگشتی

Mablagh_bazgashti

1

سود سهم مشتری

Soodsahmmoshtari

1

سود سهم دولت

Soodsahmdolat

91

نرخ سود سهم مشتری

Nerkhsoodsahmmoshtari

99

نرخ سود سهم دولت

Nerkhsood_sahmdolat

94

درصد مشتری

93

تعداد اقساط

Tedadaghsat

92

کد نوع رکورد

C_noerecord

99

کد بودجه

C_budget

96

کد هدف

C_hadaf

91

مبل مصوب

91

کد ادارۀ ابالغ کننده

91

کد مصوبه

C_mosavabe

41

کد تکلیق

C_taklif

49

کد مدّنظر

C_moredmasraf

44

روش تقسی

Ravesh_taghseet

43

کد شهر مدّنظر

42

جنسیت

Gender

49

نرخ تورم

Inflation

46

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

41

ارزش اسمی وثیقهها

Darsadmoshtari

Mablagh_mosavab
C_edareeblaghconandeh

C_shahrmoredmasraf

GDP
Arzeshvasaiegh
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سناریوهای مختلفی براساس الگوهای مذکور در بخاش

با توجه باه اینکاه بارای الگاوساازی در دادهکااوی،

قبل در نظر گرفته میشود.

روشهاااای مختلفا ای وجاااود دارد؛ نظیا ار دادهکااااوی
نظااارتشااده و یرنظااارتشااده ،باارای الگااوسااازی،

جدول ( )2الگوهای زیرمجموعۀ ماشین بردار تصمیم به تفکیک سناریوهای استفاده شده
روش دادهکاوی

یک مرحلهای

دومرحلهای

سه مرحلهای

نظارتشده





-

یرنظارتشده

-



-

نظارتشده  +یرنظارتشده

-

-



در روشهااای الگااوسااازی ،روش یااک مرحلااهای

 SVRو  GA-ε-SVRاسااااات .در روش دادهکااااااوی

مستقیمام نرخ وصول مشتریان را پیشبینای مایکناد؛ اماا

نظارتشدۀ دومرحلهای ،حالت اول بخاش الگاوساازی

روشهااای دومرحلااهای و سااه مرحلااهای ،ابتاادا طبقااۀ

بهصورت دومرحلهای انجام میگیرد؛ یعنی ابتادا ،متغیار

ریسک را با توجه باه طبقاهبنادی باا اساتفاده از درخات

هدف (نرخ وصول) به ساهطبقاه تقسایم مایشاود .نارخ

تصمیم مشخص و س  ،طبقاه باا ریساک بااال و کام از

وصول با مقدار ( 9احتماال وصاول  911درصاد) ،نارخ

الگوسازی حذف و طبقه با ریساک متوسا پایشبینای

وصااول بااا مقاادار باین  1و  ،9ناارخ وصااول بااا مقاادار 1

استفاده میشود .در روش دادهکاوی نظاارتشادۀ یاک

(احتمال وصول صفر) .طبقات بااال باهترتیاب ،باا ساتون

مرحلهای بهصورت مستقیم به الگاوساازی نارخ وصاول

وضعیت ( )Stateدر فایل مشاتریان باا کادهای  4،9و 3

مشااتریان بااا اسااتفاده از روشهااای بخااش قباال توجااه

طبقهبندی میشوند.

میشود .الگوهای اساتفادهشاده در ایان ساناریو GA-υ-

جدول ( )3طبقهبندی وضعیت نرخ وصول مشتریان
شرح

طبقه

برچسب شرح طبقه

نرخ وصول 9

9

LOW

نرخ وصول بین  1و 9

4

MEDIUM

نرخ وصول 1

3

HIGH

الگوهای استفادهشده در این ساناریوC5.0 +GA-ε-

 SVRو C5.0 +GA-υ-SVRاست.

پیشبینی انجام میگیارد .روش یاک مرحلاهای در ایان
سااناریو بایمعنای اساات؛ زیاارا خوشااهبناادی بااهصااورت

در روش دادهکاااوی یرنظااارتشاادۀ دومرحلااهای

خودکاااااار ،مرحلاااااۀ اول را انجاااااام مااااایدهاااااد

حالت دوم ،ابتدا دادهها خوشهبندی میشوند و س  ،بار

(خوشه بندی+پیشبینی) .الگوهای اساتفادهشاده در ایان

اساس خروجی هر خوشه ،نمونهگیاری بار هار خوشاه و

بخااش عبااارت اساات از K-MEANS+GA-υ-SVRو
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 .K-MEANS+در روش دادهکاااااوی

(خوشاااهبندی+طبقاااهبنااادی+پیشبینا ای) .الگاااوهاااای

نظارتشده و یرنظارتشدۀ سه مرحلهای ،ابتدا دادههاا

استفادهشده در این سناریو بهشارو K-MEANS+C5.0

برچسب گذاری و س  ،براساس ساناریوی الگاوساازی

 +GA-ε-SVRو K-MEANS+C5.0 +GA-υ-SVR

GA-ε-SVR

براساس روش دادهکاوی یرنظاارتشاده خوشاهبنادی

است.

ماایشااوند و ساا  ،براساااس خروجاای هاار خوشااه،
طبقهبندی انجام میشود و درنهایت ،پیشبینی بر جامعاۀ
طبقه بندیشده انجام میشود .الگو سازی در این ساناریو
باااااااهصاااااااورت ساااااااه مرحلاااااااهای اسااااااات

یافتهها
درادامه ،بهصورت تفکیکشده ،نتایج هر سناریو باه
تفکیک الگو آمده است.

جدول ( )4نتایج الگوی  - GA-υ-SVRدادهکاوی نظارتشدۀ یکمرحلهای
شرح پارامتر

مقدار

مقدار بهینه

بازه تغییرات C

1/1119-91

6/619199

بازه تغییرات γ

1/119-4

1/14463114

بازه تغییرات υ

1-9

1/3134111

تعداد تکرار الگوریتم

91

-

حجم جمعیت

21

-

احتمال جهش

1/1

-

احتمال عبور

1/9

-

مقدار تابع تناسب

-1/13914991

-

جدول ( )5نتایج الگوی  - GA-ε-SVRدادهکاوی نظارتشدۀ یکمرحلهای
شرح پارامتر

مقدار

مقدار بهینه

بازه تغییرات C

1/1119-91

9/113431

بازه تغییرات γ

1/119-4

1/14161191

بازه تغییرات ɛ

1/19-4

1/9119411

تعداد تکرار الگوریتم

91

-

حجم جمعیت

911

-

احتمال جهش

1/1

-

احتمال عبور

1/19

-

مقدار تابع تناسب

-1/13963921

-
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جدول ( )6نتایج الگوی  - GA-ε-SVRدادهکاوی نظارتشدۀ دومرحلهای
شرح پارامتر

مقدار

مقدار بهینه

بازه تغییرات C

1/1119-91

9/999946

بازه تغییرات γ

1/119-4

1/1991191

بازه تغییرات ɛ

1/19-4

1/9691112

تعداد تکرار الگوریتم

91

-

حجم جمعیت

911

-

احتمال جهش

1/1

-

احتمال عبور

1/19

-

مقدار تابع تناسب

-1/14699261

-

جدول ( )7نتایج الگوی  - GA-υ-SVRدادهکاوی نظارتشدۀ دومرحلهای
شرح پارامتر

مقدار

مقدار بهینه

بازه تغییرات C

1/1119-91

1/191116

بازه تغییرات γ

1/119-4

1/11414113

بازه تغییرات υ

1-9

1/3261311

تعداد تکرار الگوریتم

91

-

حجم جمعیت

21

-

احتمال جهش

1/1

-

احتمال عبور

1/9

-

مقدار تابع تناسب

-1/14991629

-

جدول ( )8ستونهای استفادهشده در فرایند خوشهبندی (نرمالسازیشده)
شرح

نام متغیر

وضعیت

ارزش اسمی وثیقهها

Arzeshvasaiegh_Transformed

نرمالشده

کد نوع قرارداد (عقد تسهیالتی)

C_noegharardad

نرمالشده

کد رشته فعالیت (بخش اقتصادی)

C_reshtefaaliat

نرمالشده

مبل تسهیالت پرداختنی

Mablagh_Pardakhtani_Transformed

نرمالشده

مبل تسهیالت بازگشتی

Mablagh_Bazgashti_Transformed

نرمالشده

 / 41مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال پنجم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( )91زمستان 9316

جدول ( )9نتایج خوشهبندی براساس تقسیمبندی مجموعه دادۀ آموزشی و آزمایشی
بخش

مجموعه دادۀ آموزشی

مجموعه دادۀ آزمایشی

جمع کل

بخش اول

92/949/162

1/616/612

49/141/921

بخش دوم

4/936/619

9/999/111

3/411/214

جمع کل

96/491/931

1/191/219

49/191/131

سهم درصد از کل

%69

%39

جدول ( )11نتایج خوشهبندی براساس تقسیمبندی مجموعه دادۀ آموزشی و آزمایشی
تکرار

میزان خطا

9

1/961

4

1/91

3

1/339

2

1/116

9

1/1

6

1/1

کل مجموعۀ هر بخش با توجه به اینکه به دو بخاش
تقساایم شاااده اسااات ،در بخاااش دادههاااای آموزشاای

آموزشدیده و پ ،از کنترل بر دادههاای آزمایشای در
صورت کمترین خطا انتخاب میشود.

جدول ( )11نتایج خوشهبندی حجم خوشهها و نسبت بزرگترین خوشه به کوچکترین خوشه
شرح

مقدار

درصد

حجم کمترین خوشه

4/936/619

%93/9

حجم بیشترین خوشه

92/949/132

%16/1

نسبت بیشترین خوشه به کمترین خوشه

6/69
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جدول ( )12نتایج اجرای الگوی  GA-ε-SVRبر مبنای انتخاب پارامترها با روش الگوریتم ژنتیک براساس
روش دادهکاوی غیرنظارتشده و پیشبینی نظارتشده
مقدار بهینه

شرح پارامتر

مقدار (خوشۀ اول)

بازه تغییرات C

1/1119-91

4/121121

بازه تغییرات γ

1/119-4

1/11996119

بازه تغییرات ε

1/19-4

1/19631113

تعداد تکرار الگوریتم

9

-

پاسخی از الگوی بهینهسازی در هیچ حالتی

حجم جمعیت

91

-

دریافت نمیشود و الگو ،جواب بهینه ندارد.

احتمال جهش

1/1

-

احتمال عبور

1/9

-

مقدار تابع تناسب

-1/13419111

-

(خوشۀ اول)

مقدار (خوشۀ دوم)

مقدار بهینه (خوشۀ
دوم)

جدول ( )13نتایج اجرای الگوی  GA-υ-SVRبر مبنای انتخاب پارامترها با روش الگوریتم ژنتیک براساس
روش دادهکاوی غیرنظارتشده و پیشبینی نظارتشده
شرح پارامتر

مقدار (خوشۀ اول)

مقدار بهینه
(خوشۀ اول)

مقدار (خوشۀ دوم)

مقدار بهینه (خوشۀ
دوم)

بازه تغییرات C

1/1119-91

3/399139

1/1119-91

1/141361

بازه تغییرات γ

1/119-4

1/13199931

1/119-4

1/19114223

بازه تغییرات υ

1-9

1/6119991

1-9

1/499211

تعداد تکرار الگوریتم

91

-

91

-

حجم جمعیت

91

-

91

-

احتمال جهش

1/1

-

1/1

-

احتمال عبور

1/9

-

1/9

-

مقدار تابع تناسب

-1/19111111

-

-1/16119119

-
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جدول ( )14نتایج اجرای الگوی  GA-ε-SVRبراساس روش دادهکاوی نظارتشده و غیرنظارتشدۀ سه
مرحلهای
شرح پارامتر

مقدار (خوشۀ اول)

مقدار بهینه
(خوشۀ اول)

مقدار (خوشۀ دوم)

مقدار بهینه
(خوشۀ دوم)

بازه تغییرات C

1/1119-91

1/614492

1/1119-91

2/221411

بازه تغییرات γ

1/119-4

10119191116

1/119-4

1/19196229

بازه تغییرات ε

1/19-4

1011391149

1/19-4

1/994191

تعداد تکرار الگوریتم

91

-

91

-

حجم جمعیت

911

-

911

-

احتمال جهش

1/1

-

101

-

احتمال عبور

1/19

-

1019

-

مقدار تابع تناسب

-1/13121941

-

-1/13343423

-

جدول ( )15نتایج اجرای الگوی  GA-υ-SVRبراساس روش دادهکاوی نظارتشده و غیرنظارتشدۀ سه
مرحلهای
شرح پارامتر

مقدار (خوشۀ اول)

مقدار بهینه
(خوشۀ اول)

مقدار (خوشۀ دوم)

مقدار بهینه
(خوشۀ دوم)

بازه تغییرات C

1/1119-91

4/439141

1/1119-91

3/211619

بازه تغییرات γ

1/119-4

1/9961169

1/119-4

1/14641291

بازه تغییرات υ

1-9

1/4111161

1-9

1/1311194

تعداد تکرار الگوریتم

91

-

91

-

حجم جمعیت

21

-

21

-

احتمال جهش

1/1

-

1/1

-

احتمال عبور

1/9

-

1/9

-

مقدار تابع تناسب

-1/13111316

-

-1/1332149

-

نتایج و پیشنهادها
برای راحتی فراخوانی الگوها بهصورت جدول ()96کدبندی میشود.
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جدول ( )16کدبندی الگوهای استفادهشده
کد الگو

نام الگو

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

ε-SVR
υ-SVR
C5.0 +GA-ε-SVR
C5.0 +GA-υ-SVR
K-MEANS+GA-ε-SVR
K-MEANS+GA-υ-SVR
K-MEANS+C5.0+GA-ε-SVR
K-MEANS+C5.0+GA-υ-SVR

در ایان بخااش ،ابتاادا جامعاۀ اصاالی مشااتریان دارای

بررسی و خطاها مقایسه میشود .برای الگاوهاای  M1و

مطالبااات یرجاااری (باادهکار بااه بانااک) بااه دو بخااش

 M2مجموعااه دادۀ آزمایشاای از کاال جامعااه انتخاااب

آموزش ای و آزمایش ای تقس ایم م ایشااود؛ س ا  ،تمااامی

میشود و نیازی باه تفکیاک نیسات .باا توجاه باه نتاایج

الگوهای بهدساتآماده باا تنظیماات بهیناه بار نموناهای

به دست آمده ،رتبه بندی الگوهای منتخب نهایی براساس

تصااادفی بااا حجاام  4111مشاااهده از جامعااۀ اصاالی

کمترین خطاها و همچنین بیشاترین پوشاش ساطح زیار

(مجموعه داده آزمایشی مربوط به خاود) اجارا و نتاایج

منحنی بهشرو جدول ( )91است.

جدول ( )17الگوهای منتخب براساس رتبهبندی کمترین میزان خطا
رتبه

کد الگو

MAE

MSE

RMSE

9

M1

1/11422434

1/13419211

1/9111461

4

M6

1/1141191

1/1391963

1/9113919

3

M2

1/19641119

1/13111261

1/9112391

بااا توجااه بااه نتااایج بااهدسااتآمااده براساااس اجاارای

بهویژه الگوهای پیشنهادی در پژوهش حاضر اقدام کنند

الگااوهااای بهینااهشااده بااا اسااتفاده از الگااوریتم ژنتی اک

و قبل از اعطای تسهیالت شعبه باا واردکاردن اطالعاات

مشاخص مایشاود الگاوی  ɛ-SVRبهتارین الگاو باارای

الزم مشتری و مقایسه و الگوسازی با دادههای گذشته و

پیشبینی نرخ وصول مطالباات در روش یاکمرحلاهای

بانک اطالعاتی بانک و یا حتی بهطور کاملتر با جامعاۀ

بدون پیشبینی طبقۀ ریسک مشاتریان اسات و در روش

سیستم بانکی کشور با تأمل و بررسی بیشتری به اعطاای

دومرحلاااااهای ،الگاااااوی K-MEANS+GA-υ-SVR

تسهیالت اقدام کنند .بانکها و مؤسسات مالی باا روش

بهترین الگو برای پیشبینی نرخ وصول مطالباات اسات.

مذکور در پژوهش حاضر ،عالوه بر پایشبینای احتماال

پیشاانهاد ماایشااود در حااوزۀ بانکااداری ،بانااکهااا بااه

مطالبات شدن هر مشتری و در صاورت مطالباات شادن

راه اندازی سامانۀ جامع اعطای تسهیالت بر مبنای تحلیل

پیشبینی میازان وصاول قارارداد مطالباات شاده ،میازان

اطالعات مشتریان با استفاده از الگوریتمهای دادهکااوی

زیان بانک ناشی از وصولنشدن قراردادهای اعتباری را
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 راهانادازی ساامانۀ.میتوانند بهپیشبینی و برآورد کنناد
هوشمند اعطای تسهیالت برای الگو سازی با روش هاای
داده کاوی قبل از اعطای تسهیالت میتواناد اقادامی در
راستای کنترل ان باط اعتباری براسااس الزاماات باناک
.ا و کمیتۀ بال باشد.ا.مرکزی ج
،در این پژوهش با توجه به محدودیتهاای موجاود
محاسبۀ نرخ وصول بهصورت کامل انجاام نشاد و بارای
الگوسازی بهدلیل مشخصنبودن میزان وصول واقعای از
ارزش مبلغی وثیقهها برای الگوسازی استفاده و صرفام بر
 پیشاانهاد ماایشااود در.روش الگوسااازی تأکیااد شااد
پژوهشهای آینده با استفاده از اطالعات کاملتار نظیار
 هزیناههاای، نارخ تنزیال،زمان فرایند وصاول مطالباات
وصول مطالبات هر قرارداد نرخ وصول محاسبه شود که
 همچنااین از.طبیعتااام بااه عاادد صاافر نزدیااکتاار اساات
.روشهای دیگر الگوسازی نیز استفاده شود
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