رتبهبندی اعتباری مشتریان بانک با استفاده
از شبکه عصبی با اتصاالت جانبی
دانیال دادمحمدی 1

دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عباس احمدی
استادیار مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده:

استق��رار نظ��ام رتبهبندی اعتباری با توجه به حجم انبوه مطالبات معوق بانکها ،یکی از مهمترین ابزارهای کنترل

ریس��ک اعتب��اری در بانکها و موسسات مالی است .بر این اساس ،هدف اصلی این مقاله رتبهبندی اعتباری مشتریان

حقوقی یکی از بانکهای دولتی داخل با استفاده از شبکههای عصبی است .شبکههای عصبی به دلیل دقت به مراتب باالتر

و حجم محاسبات پایینتر نسبت به سایر روشهای کالسیک در پیشبینی رفتار اعتباری افراد حقیقی و حقوقی ،دارای
اولویت هستند .این مقاله نیز با استفاده از شبکههای عصبی توانمند در حوزه پیشبینی ،به تهیه و تدوین مدلی به منظور

رتبهبندی اعتباری مشتریان بانک میپردازد .مدل پیشنهادی که دارای ساختار همزمان رو به جلو و جانبی است ،شبکه
عصبی با اتصاالت جانبی نام دارد .نتایج حاصل از این شبکه با شبکه عصبی با تابع فعالسازی شعاعی و شبکه یادگیری

کوانتیزه نمودن برداری ،در قالب دو مجموعه آموزش و تست مقایسه شده است .مدل پیشنهادی به دلیل توانایی باال در

در پیشبینی مجموعه تست دادههای مشتریان و همچنین نرخ خطای بسیار کم در مقایسه با دو مدل دیگر ،به عنوان
مدل برتر انتخاب شد .برای ارزیابی هر چه بهتر ،خطای ریشه میانگین مربعات عالوهبر معیار دقت مجموعههای آموزش

و تست بهکار گرفته شده است .بنابراین با طراحی یک شبکه عصبی جدید و قدرتمند و نیز انتخاب دقیق نسبتهای مالی
تاثیرگذار در نظام رتبهبندی اعتباری ،مدل پیشنهادی توانست رفتار مشتریان را با دقت بسیار باالیی در دو گروه خوش
حساب و بدحساب پیشبینی کند.

کلید واژهها:

رتبهبن��دی اعتباری ،ریسک اعتباری ،شبکه عصبی با اتصاالت جانب��ی ،پیشبینی ،ریشه میانگین مربعات خطا،

نسبتهای مالی

1 - dd.iebs@gmail.com
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مقدمه

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﺸﺪﻳﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي در ﺑﺎزارﻫـﺎي ﻣﺤﻠـﻲ
و ﺟﻬـﺎﻧﻲ ،روز ﺑـﻪ روز ﺿﺮورت ﺗﻘﻮﻳﺖ و اﺻﻼﺣﺎت ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ را در بنگاههای ﻣﺎﻟﻲ و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪاي در
ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ دﻧﻴــﺎ اﻓــﺰاﻳﺶ مـیدهـد .بانکها ﻧـﻴﺰ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ(فرد حریری.)1387 ،
در صنعت بانکداری یکی از موضوعات مهمی که همواره بایستی مد نظر سیاستگذاران اعتباری
ق��رار گیرد ،مبحث مدیریت ریسک اعتباری اس��ت .به منظور کنترل و مدیریت ریسک مذکور،
سیستمهای رتبهبندی اعتباری 1مشتریان ضرورتی انکار ناپذیر است (.)Ong, et al., 2005
بهکارگیری سیستم رتبهبندی ،شاخص و معیاری برای تنظیم نرخ سود و میزان وثایق فراهم
م��یکند تا مشتریان با وضعیت اعتبـ��اری مناسـب از آن بهرهمنـ��د شوند .همچـنین کاهـش
مطالب��ات معوق ،توسعه ضریب نفوذ اعتبار ،افزایش کارای��ی و سرعت ،بهبود سودآوری بانک و
گردآوری اطالعات آماری ،ارتباط بالقوه با سیستمهای مکانیزه امتیازدهی و فراهم نمودن اطالعات
مشاب��ه ،حذف بخش عمدهای از تقلبها و حداقل کردن ریسک اعتباری ،امکان دسترسی سریع
ب��ه اطالعات بهروز و دسترسی به زیرساختهای اطالعاتی و مدیریت آسان دادهها برای صنایع
مرتب��ط با مدیریت وصول مطالبات و بهبود نسبت بدهیه��ای ناوصول از اثرات نظام سنجش و
اعتبار است .بنابراین وجود یک سیستم اطالعاتی متمرکز و مبتنی بر تکنولوژی نوین و با معماری
ویژه و ساختار داده استاندارد که دخالت عوامل انسانی را به حداقل میرساند ،زمینه تنبیه متخلفان
و تشویق افراد خوشحساب را فراهم خواهد کرد (.)Ong, et al., 2005
زمانی که بانک ها قصد دارند به مشتریان وام یا تسهیالتی پرداخت کنند ،وضع اعتبار دارایی ها و
خوشحسابی یا بدحسابی مشتری مورد نظر را میسنجند و پس از به دست آوردن اطالعات اطالعات
الزم از جمل��ه می��زان سرمایه شرکتها ،نسبتهای مالی و حجم صادرات آنها با استفاده از صورت
های مالی حسابرسی شده و میانگین موجودی سپرده مشتریان ،میزان بدهی و تعهدات نزد بانک مورد
نظر و سایر بانکها اقدام به تصمیمگـیری در این خصـوص میکننـد .حتـی زمانی هم که مشتری
درخواست اعتبار نکند ،بانکها با سنجـشی که انجـام میدهند به مشـتریان اعالم میکنند که چنانچه
نی��از به تسهیالت دارند ،تسهیالت مورد نظر در اختیارشـان قرار داده شـ��ود(.)Ong, et al., 2005
در واقع مدلهای رتبهبندی اعتباری یکی از مهمترین و اساسیترین سیستمهای این تصمیمگیریها
هستند که بخش عمدهای از اطالعات مورد نیاز موسسه اعتباردهنده در مدیریت اعتبار را فراهم
م��یکنن��د .بانکها و موسسات مالی با استفاده از رتبهبندی اعتب��اری با توجه به سوابق متقاضی
)1 - Credit Scoring (CS
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تسهی�لات ،احتمال عدم بازپرداخت توس��ط وی را ارزیابی کرده و امتیازبندی میکند .به عبارت
دیگر رتبهبندی اعتباری مجموعهای از مدلهای تصمیمگیری و روشهای مرتبط با آنها است که
به اعتبار دهندگان در اعطای اعتبار به مشتریان کمک میکند(.)Lee, et al. 2002
در اکث��ر مطالعات این حوزه ،از روشهای آم��اری و رگرسیونی برای امتیازدهی و رتبهبندی
مشتریان استفاده شده است ،ولی در سالهای اخیر با توسعه مدلهای مبتنی بر هوش مصنوعی و
روشهای ابتکاری ،مطالعات بسیاری در کاربرد این روشها در مدلهای امتیازدهی و رتبهبندی
اعتب��اری انجام شدهاس��ت .از اﻧﻮاع مدلها و روشهاي مختلفي که ب��راي اعتبارسنجي مشتريان
بانکه��ا وج��ود دارد ،ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻤﻴﺰي ، 1ﻣﺪلﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻄﻲ ،ﻻﺟﻴﺖ و
ﭘﺮوﺑﻴﺖ ،ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺌﻮري قیمتگ��ذاری اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
اش��اره کرد(تق��وی و همک��اران .)1389 ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ میت��وان ﺑﻪ
ﻛﺎرﻫﺎي دﻳﻜﻦ )1964( 2در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ ﻣـﺪل ﻧﻤـﺮهدﻫـﻲ اﻋﺘﺒﺎري ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻟﺘﻤﻦ)1968( 3
در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ﻧﻤﺮه و  Zﻣﻮرﮔﺎن )1994( 4در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل اﻧﺪازهﮔﻴﺮي رﻳﺴـﻚ اﺷﺎره کرد(فرد
حری��ری .)1387 ،روشﻫﺎي آﻣﺎري ،ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪلﻫﺎي
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ( .)Nan-chen, 2005در حوزه هوش مصنوعی ،وﺳﺖ 5ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻗﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي
ﭘﻨﺞ ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ و ﭼﻬﺎر ﻣﺪل آﻣﺎري رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ،ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ، 6آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﻣﻤﻴﺰي و ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻛﺮﻧﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺪلﻫﺎي  8 MLP 7 RBFو  9 MOEﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪلﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ(.)Malhotra, R. & Malhotra, D., 2005
کاربرد شبکه های عصبی در فعالیت های مالی ،رتبهبندی مشتریان و ارزیابی تقاضای تسهیالت
آن��ان اس��ت .مزیت شبکه عصب��ی در این است که می توان��د از هزاران نمونه قبل��ی در تاریخچه
فعالیتهای مالی بانک یا مؤسسه استفاده کند ،ویژگیهای برجسته را فرابگیرد و از طریـق آنها
پیامـده��ا را پیشبینی کند .اکثر مطالعات انجام شده در ح��وزه رتبهبندی اعتباری که توسط
شبکههای عصبی انجام شده است ،از شبکه عصبی پرسپترون و حاالت مختلف آن و یا ترکیبی
از از شبک��هه��ای عصبی با سایر ابزارهای پی��شبینی استفاده کردهاند .در ای��ن مقاله از شبکه
)1 - Discriminant Analysis (DA
2 - Deakin
3 - Altman
4 - Morgan
5 - West
6 - K-NN
7 - Multi-Layer Perceptron( MLP) Neural Network
8 - Radial Basis Function (RBF) Neural Network
9 - Mixture Of Experts
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عصبی با اتصاالت جانبی  1که شبکه جدیـدی در حوزه رتبهبنـدی اعتبـاری مشـتریان بانـک به
شمـار میرود برای پیشبینی استفاده شده است .این شبکه از نظر ساختاری مشابه شبکه عصبی
پرسپت��رون چند الیه است که اتصاالت جانب��ی را در الیه پنهان شبکه بررسی و لحاظ میکند .با
استفاده از روش پیشنهادی ،مقاله ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮي رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي اعتباری ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻳﻜﻲ از ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﭘﺮداخته که قادر خواهد بود متقاضیان اعتبار را به دو گروه اعتباری خوب
و بد تقسیم کند .به منظور بررسی دقیق تر مساله پیش رو ،دو شبکه عصبی توانمند دیگر در این
حوزه که شبکه عصبی با تابع فعالسازی شعاعی و شبکه عصبی کوانتیزه نمودن برداری 2نام دارند،
در شرایط مشابه بهکار گرفته میشوند و نتایج حاصل از آنها با روش پیشنهادی مقایسه میشوند.
ساختار مقاله به این صورت است که ابتدا مروری بر پیشینه ادبیات موضوع و مطالعات گذشته
میشود .سپس ،مدل تحقیق و روش پیشنهادی آن مطرح میشود .پس از آن نتایج اجرای مدل و
مقایسه آن با مدلهای دیگر آورده میشود و در پایان ،نتایج مقاله آورده خواهد شد.

پیشینه تحقیق

تحقیقات انجام شده در حوزه رتبهبندی اعتباری مشتریان بانک را میتوان در دو گروه عمده
کارها و تحقیقاتی که بر پایه روشهای آماری انجام شده و کارها و پژوهشهایی که بر پایه هوش
مصنوع��ی و تکنیکهای مربوط به آن انجام شده اس��ت ،دستهبندی کرد .در زمینه تحقیقات بر
مبن��ای روشهای آماری ،شروع کار رتبهبندی اعتباری و توسع��ه آن در سالهای اولیه و ظهور
آن بهوسیل��ه روشهای آماری مختلف بوده است .این روند به لحاظ پایش ادبیاتی موضوع سهم
بیشتری در حوزه این نوع مسائل را به خود اختصاص میدهد ،این روشها بهدلیل حجم محاسبات
باال و وقت گیر بودن و دقت پایینتر نسبت به برخی مدلهای شبکه عصبی ،در سالهای اخیرکمتر
مورد توجه هستند .از این رو تمرکز پایش ادبیات موضوع در حوزه مسائل رتبهبندی اعتباری ،بر
تکنیکهای هوش مصنوعی و روشهای مرتبط با آن است.
همانطور که گفته شد ،روشﻫﺎي آﻣﺎري ،ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﺪلﻫﺎي رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ( ،)Nan-chen, 2005در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﻴﺎري وﺟﻮد
دارد ،در اﺑﺘﺪا آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻤﻴﺰي و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪلﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي اﻋﺘﺒﺎري
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ .وﻳﮕﻴﻨﺘﻮن  3ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ در زﻣﻴﻨﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي اﻋﺘﺒﺎري
)1 - Laterally Connected Neural Network (LCNN
)2 - Learning Vector Quantizer (LVQ
3 - Winginton
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اﺳﺘﻔـﺎده ﻛﺮد .او ﻣـﺪل رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘـﻴﻚ را ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴـﺰ ﻣﻤﻴﺰي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻛﺮد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ
ﻛﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠـﺴﺘﻴﻚ ،ﺑﺮﺗﺮ از آﻧﺎﻟﻴـﺰ ﻣﻤـﻴﺰي اﺳـﺖ .ﮔﺮاﺑـﻠﻮﺳـﻜﻲ و ﺗـﺎﻟﻲ 1از آﻧﺎﻟـﻴﺰ
ﻣﻤﻴﺰي و ﻣﺪل ﭘﺮوﺑﻴﺖ ﺑﺮاي رﺗﺒﻪﺑﻨـﺪي ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن ﻳﻚ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﻴﺮهاي ﺑﺰرگ در آﻣﺮﻳﻜﺎ
اﺳـﺘﻔﺎدهﻛﺮدﻧﺪ(.)Ong, et al., 2005
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮاي تسهی�لات ﻛﺸﺎورزي» در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
انج��ام ش��دهاﺳﺖ .ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺪل اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ اﻋﺘﺒﺎري
(ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي وام��دﻫﻲ) ﺑﺮاي تسهی�لات ﻛﺸﺎورزي در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ از ﻣﺪل ﻻﺟﻴﺖ
و دو ﻧﻮع از ﻣﺪلﻫﺎي��ی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ،ﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﺷﺒﻜﻪ
ﻋﺼﺒﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ »2ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد و دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺑﺎزﺧﻮردي،»3
ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﺪل اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ اﻋﺘﺒﺎري ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدهاﻧﺪ .در ای��ن مطالعه قدرت پیشبینی
ه��ر ی��ک از سه مدل مورد استفاده مورد بررسی تجربی نیز قرار گرفته است .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺪل  PNNﻗﺪرت ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺻﺤﻴﺢ ،بهط��ور ﻛﻠﻲ در دادهﻫﺎي داﺧﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﻣﺪل دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .نتای��ج حاصل از قدرت پیشبینی مدل در دادههای خارج
از نمون��ه نش��ان میدهد که هر سه مدل از قدرت پیشبینی یکس��ان برخوردارند .اما در کل،
مدل الجیت فقط تسهیالت خوب (تسهیالت که به موقع تسویه شدهاند) را میتواند پیشبینی
کن��د و توان پیشبینی تسهیالت بد(تسهیالت نکول شده) را ن��دارد .اما قدرت پیشبینی مدل
الجیت در مورد تسهیالت خوب باالتر از دو مدل دیگر است .به منظور تصمیمگیری در مورد
انتخاب یکی از این سه مدل و کاهش خطای طبقهبندی تسهیالت(خطای نوع اول و دوم) ،زیان
انتظ��اری طبقهبندی نادرست محاسبه شده اس��ت .محاسبه این نسبت نشان میدهد که مدل
 PNNنسب��ت به دو مدل دیگر از اولوی��ت در برآورد امتیاز اعتباری مشتریان برخوردار است
(تقوی و همکاران.)1389 ،
4
مطالعهای با عنوان «مدل امتیازدهی اعتباری برای تسهیالت تجاری» توسط اورگلر انجام شده
است که در آن مدل امتیازدهی اعتباری با استفاده از اطالعات مربوط به تسهیالت بد و تسهیالت
خوب استخراج شده است .این مدل مجموعهای از شاخصها را بهدست میدهد که بر اساس آن
میتوان بین دو گروه از تسهیالت بد و خوب تمایز قائل شد .برای این منظور یک مدل رگرسیون
1 - Grabllowsky & Talley
)2 - Probabilistic Neural Network(PNN
3 - Multi-Layer Feedforward Neural Network
)4 - Yair E. Orgler, (1970
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چند متغیره از نوع مدلهای الجیت استفاده شده است .با توجه به نتایج بهدست آمده ،تسهیالت
بدی که در زمره تسهیالت خوب باشند  4درصد کل وامهای بد و تسهیالت خوبی که در زمره
تسهیالت بد تلقی شوند 20/4 ،درصد کل تسهیالت خوب بودهاند که این نسبتها در دادههای
خارج از نمونه به ترتیب 2/5درصد و 17/5درصد هستند .لذا مدل تخمین زده شده در دادههای
خارج از نمونه پیشبینی قویتری دارد (.)Orgler, 1970
از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ،اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺧﺒﺮه
ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻟﻲ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺮﺳﻮم شده و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .در ای��ن زمینه میتوان بهﻛﺎرﺑﺮد اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي اﻋﺘﺒﺎري توسط
ﺷﻴﻦ و ﻟﻲ  1اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ صورته��ای ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه  528ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ
اﺣﺘﻤﺎل ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ م��دل مدل مورد نظر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
در  80درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺻﺤﻴﺢ را دارد (.)Malhotra, R. & Malhotra, D., 2005
از نتای��ج محاسباتی ک��ه توسط تکنیکهای جدید دادهکاوی بوسیل��ه تام و کیانگ 2انجام
شده ،شبکههای عصبی با دقتترین تکنیکها و به دنبال آن تجزیه و تحلیل جدا کننده خطی،3
رگرسیون لجستیک ،درختان تصمیم 4و نزدیکترین همسایه بودهاند .در مقایسه با روشهای
دیگ��ر آنها نتیجه گرفتند که مدلهای شبکهه��ای عصبی بادقت تر ،مقاومتر و قابل پذیرشتر
هستند(.)Oreski, et al., 2012
ﻫﻨﻠﻲ و ﻫﻨﺪ )1997( 5در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟﺎﻣﻊ ،دﻗـﺖ ﭼـﻬﺎر روش ﻣﺨـﺘﻠﻒ در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮوش ﭘﺴﺘﻲ ﺑﺰرگ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻛﺮدﻧﺪ .آنها در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد
ﭼﻬﺎر روش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ،رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ،ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و درﺧﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ حاکی از برتری روش ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ روش دﻳﮕﺮ دارد و
رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ،رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ و درﺧﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ از ﻧﻈﺮ دﻗﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي در ردهﻫﺎي ﺑﻌﺪي
ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ(.)Desai, et al., 2003
ﻣﺎﻟﻬﺘﺮا  6و مالهت��را ( ،)2005از ﻳﻚ ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن  12ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن را ﺑﺎ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻤﻴﺰي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮدن��د
1 - Shin & Lee
2 - Tam and Kiang
3 - Linear Discriminant Analysis
4 - Decision Trees
5 - Henley & Hand
6 - Malhotra, 2005
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ﻛﻪ ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ دﻗﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺸﺎن داد .ﻛﻴﻢ  1در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد از ﻳﻚ روش ﺷﺒﻜﻪ
ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن تسهی�لات اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﻣﺪل ،دﻗﺖ ﻛﻠﻲ 71-84
درﺻﺪ در دادهﻫﺎي آموزش و  69-84درﺻﺪ در دادهﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
دیس��ای و همک��اران  ،)2003( 2شبکه عصبی پرسپترون چند الی��ه ،شبکه عصبی ترکیب
خبرگ��ان ،تحلیل جداکننده خطی و رگرسی��ون لجستیک را برای امتیازدهی متقاضیان اعتباری
در صنع��ت اتحادیه اعتب��اری بررسی کردند .روششناسی آنها شام��ل اعتبارسنجی ضربدری
-2بخشی 3از دادههای زمینهای است که از سه اتحادیه اعتباری با فرض هزینههای برابر برای
ریسکه��ای اعتباری خوب و بد بدست آمدهاند .آنها نتیجه گرفتند که مدلهای شبکه عصبی
عملک��رد بهتری نسبت به تحلیل جدا کننده خطی دارند اما فقط اندکی از مدلهای رگرسیون
لجستیک بهتر هستند.
کاستیل��و و ملین  ،)2002( 4از یک سیستم خبره با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و منطق
فازی به منظور پیشبینی قیمت استفاده کردهاند .آنها مدلهای ممدانی و سوگنو را با یکدیگر
مقایس��ه و کارای��ی بهتر سیستمهای استدالل سوگنو را گزارش کردن��د .همچنین با استفاده از
روش سیست��مهای استدالل عصبی -فازی سازگار ، 5ی��ک مدل سوگنو ساختند و از آن برای
پی��شبینی نرخ مبادالت ارزی(دالر /پسو) استفاده کردن��د و نشان دادند که که شبکه عصبی
مصنوع��ی به روشهای رگرسیون��ی مرسـوم برتری داشـته و کاربـ��رد این روش را بهجـای
روشهای آماری در پیشبینی پیشنهاد کردند .همچنین نشان دادند که شبکه عصبی مصنوعی
در پیشبینی با افقهای زمانی کوتاه (کمتر از ده هفته) نسبت به سیستم استدالل فازی کارایی
بهتری دارد.
مالهت��را و مالهترا ( ،)2002کارای��ی سیستمهای استدالل عصبی -فازی سازگار را با تحلیل
ممی��زی چندگانه  6مقایسه کردند .آنها در مطالع��ه خود از یک مجموعه داده 500تایی(250
مشت��ری خوشحس��اب و  250مشتری بدحس��اب) استفاده کردند که دادهه��ای یادگیری و
آزمایش��ی به صورت تصادفی از بین این مشاه��دات انتخاب شدند .نتایج مطالعات آنها نشان
دهنده برتری روش  ANIFSبر  MDAبود.
1 - Kim
2 - Desai, Crook & Overstreet, 2003
3 - Fold Cross Validation
4 - Castillo, O. & Melin, P., 2002
)5 - Aadaptive Neuro-Fuzzy Inference System(ANFIS
)6 - Multiple Discriminant Analysis (MDA
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هوانگ و همکاران ،)2005( 1الگوریتم ژنتیک دو مرحلهای را برای ارتباط با مساله رتبهبندی
اعتب��اری از طریق ترکیب مزایای استف��اده از قوانین اگر آنگاه 2و تابع جداکننده ارائه نمودند .بر
اس��اس نتایجی که آنها بهدس��ت آوردند ،الگوریتم ژنتیک دو مرحل��های دقت بهتری نسبت به
مدلهای رگرسیون لجستیک ،شبکه عصبی  3 MLP، CARTو  4 C4.5داشته است.
در ایران نیز مقاالت متعددی در زمینه کاربردهای شبکه عصبی در زمینههای مختلف از جمله
پزشک��ی ،مهندسی و اقتصاد به چاپ رسیده است .اما کاربرد شبکه عصبی در رتبهبندی اعتباری
کمت��ر م��ورد توجه قرار گرفته است .فالح شمسی و تهرانی در مقالهای با عنوان «طراحی و تبیین
مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور» سال  ،1384کارایی مدلهای احتمالی خطی ،لجستیک
و شبکههای عصبی مصنوعی را برای پیشبینی ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی کشور مورد
بررسی قرار دادهاند .متغیرهای پیشبینی کننده در این مدلها ،نسبتهای مالی تسهیالتگیرندگان
ب��وده که ارتباط معنا داری آنها با ریسک اعتباری ،با استفاده از آزمونهای آماری مناسب تایید
ش��ده است .با استف��اده از دادههای مالی و اعتباری  316نفر از مشتریان حقوقی بانکهای کشور،
م��دلهای یاد شده طراحی شدند و مورد آزمون کارایی قرار گرفتند .نتایج بهدست آمده در این
مقاله ،بیانگر آن است که ارتباط بین متغیرها در مدل پیشبینی ریسک اعتباری به صورت خطی
نبوده و تابعهای نمایی و سیگموئید ،مناسبترین مدلهای پیشبینی ریسک اعتباری محسوب می
شون��د و بیشترین کارایی برای پی��شبینی ریسک اعتباری به ترتیب مربوط به شبکههای عصبی
مصنوعی و مدل لجستیک است (خوشسیما و شهیکیتاش.)1391 ،
با توجه به مطالعات انجام شده و نتایج بهدست آمده در زمینه رتبهبندی اعتباری مشتریان،
م��یتوان گفت که در حال حاضر روشهای آماری و مبتن��ی بر محاسبات عددی همانند آنچه
پیشتر ذکر شد ،بهدلیل حجم محاسبات ریاضی باال و پیچیده ،دقت پیشبینی پایین و همچنین
وقتگیر بودن آنها ،کمتر مورد استفاده قرار میگیرند .این در حالی است که روشهای مبتنی بر
هوش مصنوعی و دانش دادهکاوی از جمله شبکههای عصبی مصنوعی به خوبی نقاط ضعف اشاره
شده را پوشش میدهند و قابلیت انعطافپذیری بسیار باالیی در برخورد با مساله پیشرو دارند.
تنظیم دقت و نامحدود بودن در حجم ورودیهای مساله از جمله مزایای برتری آنها نسبت به
سایر روشها است .از آنجا که اغلب شبکههای عصبی که در مرور ادبیات استفاده شده است ،از
1 - Jih-Jeng Huang, Gwo-Hshiung Tzeng & Chorng-Shyong Ong, 2005
2 - If-Then Rules
)3 - Classiﬁcation and Regression Tree(CART
4 - C4.5 is an algorithm used to generate a decision tree.
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ن��وع شبکه عصبی پرسپترون و یا تلفیقی از شبکههای عصبی و سایر ابزارهای رایج در این حوزه
اس��ت ،در این مقاله از شبکه عصبی جدیدی با عنوان شبکه عصبی با اتصاالت جانبی که شبکهای
قدرتمند در حوزه پیشبینی به شمار میرود ،استفاده شدهاست.

مدل تحقیق و روش پیشنهادی

مدل��ی که در این مطالعه برای رتبهبندی اعتب��اری از آن استفاده میشود ،شبکه عصبی با
اتص��االت جانبی است که توانایی پیشبینی رفتار مشتریان را ب��ا دقت باالیی دارد .از آنجایی
ک��ه این شبکه از نظر کاربرد و معرفی ،شبکه جدی��دی است و ایده استفاده از اتصاالت جانبی
در شبکهه��ای عصبی ،توسط محققان بهطور مفصل بیان نش��ده ،در نتیجه ادبیات موضوع در
ای��ن ح��وزه نیز بسیار محدود است ،بنابراین در ادامه ابتدا ب��ا اندکی تامل بیشتر و با جزییات
ب��ه معرفی این شبک��ه پرداخته میشود و سپ��س مدلهای دیگر رتبهبن��دی اعتباری معرفی
میشوند.

شبکه عصبی متصل از پهلو

شبکهه��ای عصب��ی رو به جلو توسط الگوریت��م پسانتشار یا ان��واع مختلف آن آموزش
میبینن��د .تالشهای زیادی برای آموزش هر چه سریعتر ای��ن شبکهها انجام شدهاست .اکثر
ای��ن تالشها سعی در بهکارگیری گامهای ب��زرگ ممکنی را در فرایند آموزش دارند ،اگرچه
منب��ع بالقوه دیگری از عدم کارایی ،که از تکامل مستقل نرونهای الیه پنهان ظهور پیدا کرده
2
اس��ت ،بطور قابل مالحظهای توجه کمتری را دریافت ک��رده است .فاهلمن و لبیری()1991
ای��ن موض��وع را «اثر جمعی » 3مینامند .اث��ر جمعی بهدلیل اینکه هم��ه نرونهای الیه پنهان
اطالع��ات مشابهی را دریافت میکنند ،بهوجود میآید .در این بخش ساده ترین فرم اتصاالت
جانبی(ن��رون  jدر الی��ه پنهان به نرون  j+1در همان الیه متصل است) .در یک شبکه LCNNرو
به جلو ،برای کاهش این اثر معرفی میشود(.)Kothari, R. & Agyepong, K., 1991
1

• معماری و الگوریتم آموزش
اساس��ا م��دل  ، LCNNهمانطورکه ذکر شد ،یک شبکه عصب��ی رو به جلو همراه با اتصاالت
1 - Back-Propagation Algorithm
2 - Fahlmn & Liberi
3 - Herd Effect
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جانب��ی اضافی می��ان نرونهای الیه پنهان اس��ت .همانطور که در شک��ل ( )1مشاهده میشود،
معماری پیشنهادی شامل یک شبکه رو به جلو با اتصاالت جانبی از نرون ( )j-1به نرون  jدر الیه
پنه��ان است .سیگنالی که توسط این اتصاالت جانبی حمل میشود ،در ادامه توضیـح داده خواهد
ش��د( .)Kothari, R. & Agyepong, K., 1991جدول ( )1نمادهای بهکاررفته در نحوه آموزش این
شبکه را نشان میدهد:
جدول ( :)1نمادهای بکار رفته در شبکه .LCNN

شكل ( :)1طرح کلی از شبکه .LCNN

ورودی خال��ص که بهوسیله نرون الیه پنهان دریافت میش��ود ،زمانی که الگوی  μبه شبکه
معرفی میشود:

خروجی نرون الیه پنهان تابعی غیر خطی از ورودی خالص آن است:

ورودی خالص به نرون الیه خروجی:
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و خروجی شبکه:

تنظیم وزنها برای حداقل کردن خطای مجموع مربعات بین خروجی  yو خروجی مطلوب ζi
انجام میشود:

ب��رای بهدس��ت آوردن الگوریتم یادگیری ،از تکنیک کاهش گرادی��ان برای حداقل کردن J
استفاده میگردد .برای اوزان الیه پنهان به خروجی بهدست میآید:

که در آن:

معادالت بهروز رسانی اوزان برای وزنهای جانبی عبارتند از:

دلتای استاندارد پس انتشار در نرونهای الیه پنهان است .بنابراین بجای  δ_i^μپس انتشار
می��ان اوزان پنهان،خروج��ی δ jμ ،پس انتشار جانبی میان اوزان پنهان ،خروجی و همچنین اوزان
جانبی انتشار مییابد.
معادالت بهروز رسانی برای اوزان الیه ورودی به پنهان شبیه به معادالت باال است:

رواب��ط ( )8و ( )10نشان میدهد که خطا در ن��رون الیه پنهان به خطای نرونهای دیگر در
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الی��ه پنه��ان بستگی دارد .وزنهای جانبی برای کنترل تاثیر نسب��ی نرونهای الیه پنهان بر روی
ن��رون معینی در الیه پنهان است .بنابراین اتصاالت جانبی برای رفتار مستقل نرونهای در محل
هستند(.)Kothari, R. & Agyepong, K., 1991
در شبک��ه  ،LCNNدر فاز به روز رسانی اوزان ،جریان اطالعات در ارتباطات جانبی ،رو به جلو
و خطا با همان اتصاالت جانبی ،رو به عقب پس انتشار می یابد .برای اوزان ارتباطی الیه پنهان به
خروجی از قانون به روز رسانی رو به جلو استفاده میشود(عالم تبریز و همکاران.)1387 ،
آموزش شبکه با تمام دادهها و بر طبق الگوریتم ارزیابی ضربدری  -nبخشی انجام میشود که
با توجه تعداد دادهها و ابعاد آنها n=5 ،در نظر گرفته شده است .الگوریتم مذکور دادهها را به 5
قسم��ت تقسیم میکن��د و در هر بار اجرا یک پنجم از دادهها را نگه میدارد و با چهار پنجم باقی
مان��ده شبکه را آموزش میدهد ،سپس با یک پنجم اولیه که در هر بار اجرا فرق می کند ،شبکه
را تست میکند .برای آموزش بهتر شبکه ،دادهها بهصورت تصادفی و بر اساس مقدار هدف در
هر کالس مرتب میشوند تا دادههایی که در هر تکرار به شبکه معرفی میشوند بهصورت کامال
تصادفی از هر دو کالس موجود باشند ،در این صورت شبکهای که آموزش میبیند قادر است هر
دو کالس را به خوبی و با دقت باال تشخیص دهد.

شبکه عصبی یادگیری کوانتیزه نمودن برداری

شبکه عصبی  ،LVQساختار یکپارچه از یادگیری بدونناظر و باناظر است و نرخ یادگیری
آن به مراتب سریعتر از شبکههای عصبی با الگوریتم پسانتشار است .اساسا این شبکه از سه الیه
ورودی ،رقابت��ی و الی��ه خروجی تشکیل میشود .الیه اول و دوم که ذکر شد ،در یادگیری رقابتی
شبک��ه شرکت میکنن��د .الگوریتم  LVQیک دیدگاه رقابتی تحت یادگی��ری باناظر است .توسط
یادگیری باناظر و بدون ناظر ،شبکه عصبی  LVQمیتواند بردارهای هدف را از بردارهای ورودی
تشخی��ص دهد و سپس اه��داف را به انواع مختلف تقسیم کند .الیه س��وم و خروجی این شبکه
میتواند اطالعات منتقل شده از الیه رقابتی را به کالسهای اهداف تعریف شدهای که نیاز است،
تغیی��ر ده��د ( .)Qiu-Hua, et al., 2007هسته  LVQبر اساس روش نزدیکترین همسایه بهوسیله
محاسبه فاصله اقلیدسی است .فواصل بین هر بردار ورودی و نودهای الیه رقابتی میتواند محاسبه
شود و نود خروجی که کمترین فاصله است ،به عنوان نود برنـده در نـظر گرفتـه میشود( dفاصله
1

2

1 - Unsupervised
2 - Supervised
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اقلیدسی X ،بردار ورودی Wi ،بردار مرجع و  Wcزیرکالس برنده).

معادالت زیر الگوریتم اصلی  LVQرا نشان میدهند:
زمانی که  ، i=cاگر  Xو  Wcیه یک کالس تعلق داشته باشند:

اگر  Xو  Wcیه یک کالس تعلق نداشته باشند:

زمانی که i≠c

ک��ه ( α(tمعم��وال بهطور یکنواخ��ت با زمان کاهش مییابد .ن��رخ یادگیری نقش مهمی در
همگرایی شبکه ایفا میکند(.)Qiu-Hua, et al., 2007
فراین��د آموزش شبکه  ،LVQدو دیدگ��اه باناظر و بدونناظر در فرایند یادگیری را ترکیب
میکن��د .کالس ه��ر بردار ورودی می تواند بوسیله یک فراین��د یادگیری رقابتی حاصل شود.
ک�لاسهایی که بهوسیله الیه رقابت��ی یاد گرفته می شوند ،بهعنوان زیر کالسها و کالسهای
الیه خطی بهعنوان کالسهای هدف در نظر گرفته میشوند(عالم تبریز و همکاران.)1387 ،
آموزش این شبکه نیز بر اساس الگوریتم ارزیابی ضربدری  -5بخشی صورت میگیرد.

شبکه تابع پایه شعاعی

1

ای��ن شبکه یک طبقهبندی خاصی از ساختار رو ب��ه جلو در شبکه عصبی را نمایش میدهد.
ای��ن مدل برای تقریب توابع نگاشت غیرخطی فرایندهای آماری توسعه پیدا کرد .شبکه مذکور
)1 - Radial Basis Function (RBF
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س��ه الیه مختلف دارد :الیه ورودی ،الیه پنهان با تع��داد نرون به اندازه کافی که این نرونها از
طری��ق تابع شعاعی یک تبدیل غیرخطی از ورودیه��ا را انجام میدهند و الیه خروجی که یک
تبدیل خطی از ورودی حاصل از الیه پنهان را انجام میدهد .تکنیکی که برای آموزش این شبکه
استف��اده میشود یک روش ترکیبی است که ابتدا خوشهبندی دادههای آموزشی برای استخراج
پارامتره��ای شبکه انجام میشود و سپس الگوریتم باناظر ب��رای محاسبه وزنهای الیه خروجی
بهکار برده میشود .مراحل آموزش این شبکه مطابق الگوریتم زیر است (:)Karray, 2004
 - 1برای محاسبه مرکز و شعاع تابع مورد استفاده در این شبکه ،شبکه با یک الگوریتم خوشه
بن��دی آم��وزش داده میشود .برای این کار از الگوریتم هایی مانند کا -میانگین  1یا شبکه عصبی
خود سازمانده  2استفاده میشود .این مرحله در ساختار شبکه بسیار تاثیر دارد.
 - 2وزنهای الیه خروجی با استفاده از الگوریتم باناظر بهدست میآید .پس از محاسبه مراکز
و شعاع نرونهای الیه میانی ،مرحله بعدی آموزش شروع میشود .برای این کار میتوان از یک
الگوریتم با ناظر مانند روش کمترین مربعات  3استفاده کرد.
فرم کلی تابع  RBFبه صورت رابطه ( )15است:

که میتواند از تابع لجستیک  4و یا از تابع گوسین  5باشد( xبردار ورودی v_i ،بردار مرکز تابع
شعاعی و  σ_iپارامتر شعاع).
پ��س از محاسبه پارامتره��ا و محاسبه تابع  ،RBFوزنهای شبکه ب��ا رابطه ( )1616محاسبه
میشود( Wماتریس اوزان و  Dخروجی مطلوب):

1 - K-Means
)2 - Self Organizing Map(SOM
3 - Least Squares Method
4 - Logistic Function
5 - Gaussian Function
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اگ��ر  Gمعکوسپذیر نباشد ،ب��رای محاسبه وزن باید از رابط��ه ( )18استفاده شود( +Gشبه
معکوس ماتریس :)G

بعد از محاسبه ،Wخروجی شبکه را از طریق رابطه ( )2020محاسبه میشود( nتعداد نرونهای
پنهان و  rتعداد واحدهای خروجی):

فعالسازی نرونهای الیه پنهان از طریق محاسبه فاصله بین مرکز نرونهای الیه پنهان و بردار
ورودی انج��ام می شود .در واقع یک تبدیل غیرخط��ی در الیه پنهان و یک تبدیل خطی در الیه
خروجی انجام می شود(.)Chen, 1991
در شبکه  ،RBFروند آموزش بدین صورت است که ابتدا توسط الگوریتم کا -میانگین ،شعاعها
و مراکز توابع پایه شعاعی که مربوط به الیه پنهان است ،تعیین میشود و سپس توسط الگوریتم
یادگیری شبه معکوس ،شبکه آموزش میبیند .این شبکه با تمام دادهها و بر اساس الگوریتم ارزیابی
ضربدری  -5بخشی آموزش میبیند.

طراحی ساختار بهینه مدلها

این مقاله بهبود دقت رتبهبندی اعتباری را بهوسیله سه شبکه عصبی با مجموعه دادهای که در
قسمت ( )5توضیح داده میشود ،بررسی میکند .برای دستیابی به دقت هر چه بهتر و مشارکت
تمامی دادهها در فرآیند آموزش شبکهها ،ساختار بهینه هر یک ،پس از معرفی مجموعه داده به
آنها باید بهینه شود تا نتایجی با حداقل خطا و حداکثر میزان دقت پیشبینی بهدست آید .برای
این منظور ،تعداد الیههای پنهان هرشبکه و نرونهای مربوط به هر یک از الیهها باید بهینه شوند.
روشی که در این مطالعه برای این کار استفاده شده است ،روش آزمون و خطا است .در این روش
میتوان از طریق انجام آزمونهای مختلف برای هریک از شبکهها به یک ساختار بهینه در رابطه
با تعداد الیههای پنهان ،نرونها و پارامترهای مهم یادگیری دستیافت .همه شبکهها از سه الیه
ورودی ،پنه��ان و خروجی تشکیل شدهاند .تعداد نرونه��ا برای الیه ورودی و خروجی هر یک از
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شبکه به تعداد مساوی و به ترتیب برابر  18و  1است که در الیه ورودی بر اساس ابعاد هر یک از
دادههای ورودی و در الیه خروجی بر اساس مقدار متغیر وابسته مدلها در نظر گرفته می شود.
شكل ( :)2مقایسه پارامترهای تعداد نرون پنهان ،شعاع و نرخ یادگیری  3شبکه مورد استفاده

انتخاب تعداد الیههای پنهان و نرونهای آن از قاعده خاصی پیروی نمیکند و دس��ت یافتن
به بهترین چینش ،نیازمند مقایسه معیارهای سنجش بهدست آمده از ترکیبهای مختلف آزمون
ش��ده است .تعداد الیههای پنهان برای هر یک از شبکهها بهطور پیش فرض یک در نظر گرفته
ش��ده است .از آنجایی که در شبکه عصبی مدل پیشنهادی عالوه بر اتصاالت رو به جلو اتصاالت
جانبی نیز بررسی می شود ،برای جلوگیری از روند انبوه محاسبات و پیچیدگی بیش از حد مساله
پیش رو تعداد الیه پنهان همانطور که گفته ش��د ،یک در نظر گرفته ش��ده است .در رابطه با دو
مدل دیگر ،ساختار معمول و رایج این دو نوع شبکه که در اکثر مسائل پیشبینی استفاده میشود،
لحاظ شده است.
تعداد نرونهای بهینه الیه پنهان در مدل پیشنهادی ،همانطورکه در روند نمودار شکل ()2
بخوبی نمایان است ،طبق روش آزمون و خطا  8در نظر گرفته شده است .بر این اساس تعداد
ن��رونهای پنهان در دو شبکه دیگر نی��ز  8در نظر گرفته شدهاند .این تعداد نرون ،نه بیش از
حدک��م اس��ت که شبکه توانایی پیشبینی را نداشته باشد و نه بیش از حد زیاد است که منجر
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ب��ه آم��وزش بیش از حد شبکه و یا بیش برازش 1شود .پارامتر بسیار مهمی دیگری که نقش
بسزایی در یادگیری شبکه  RBFو شبکه  LVQدارند به ترتیب شعاع تابع فعالسازی و ضریب
یادگی��ری و تعداد دورههای آموزشی است .با توج��ه به نمودار شکل ( ،)2این پارامترها نیز از
طری��ق روش آزمون و خطا برای شبکه  ،RBFمقدار  3/5و برای شبکه  ،LVQبه ترتیب500 ،
و  0/04است.
جدول زیر سایر مهمترین پارامترها و مشخصات تاثیرگذار در روند یادگیری هر شبکه را نشان
میدهد:
جدول  -2مقدار پارامترها و مشخصات یادگیری هر شبکه

شبکه LCNN

شبکه LVQ

شبکه RBF

نرخ
یادگیری
شبکه

نرخ
یادگیری
جانبی

ضریب
مومنتوم

تابع فعال
سازی
الیه
میانی

تابع فعال
سازی الیه
خروجی

تابع
خطا

شعاع
توابع

الگوریتم
یادگیری

تابع
شعاعی

تابع
خطا

نرخ
یادگیری

تابع
خطا

0/03

0/02

0/9

سیگمویید

سیگمویید

MSE

3/5

شبخ
معکوس

گوسین

MSE

0/02

MSE

معرفی دادهها و نتایج آزمایشات

پ��س از ساخت مدلها ،در این بخش ،مدل پیشنه��ادی بر روی مجموعه داده موجود اجرا و
نتایج آن با مدل شبکه عصبی با تابع پایه شعاعی و شبکه عصبی یادگیری کوانتیزه نمودن برداری
مقایسه میشود .نتایج مدلها بر اساس کارایی و دقت پیشبینی رتبهبندی میشوند و در نهایت
م��دل برتر انتخاب میشود .با توجه به اینکه ه��دف این مقاله کالسبندی مشتریان به دو دسته
خوشحس��اب و بدحس��اب اس��ت ،ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ﺧﻮشﺣﺴﺎب(مشتریانی ﻛﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺧﻮد را در ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت
ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﻲکن��د) و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺪﺣﺴﺎب (مشتریان��ی ﻛﻪ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ
ﺗﺴﻬﻴﻼت ،در ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد شامل اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻗﺪام
ﻧﻤﻲکند) تقسیم شده است.
1 - Overfit
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• جمعآوری و پیش پردازش دادهها
در ایران به شکل تاریخی بانکها به ترکیبی از تجربیات کارشناسان خود و تحلیلهای کمی و
کیفی برای تصمیم گیری در مورد پرداخت تسهیالت و میزان اعتبار مشتری تکیه میکنند .در این
مطالع��ه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری مشتریان حقوقی بانکی ،بهجز سرمایه در
گردش که اختالف بدهیهای جاری و داراییهای جاری است ،در سایر موارد از نسبتهای مالی
مناسب استفاده شده است .شایان ذکر است که این نسبتها بنا بر پیشنهاد اداره کل تحقیقات و
کنترل ریسک بانک مورد بررسی ،تهیه و ارائه شدهاند .در ادامه این نسبتها که همان متغیرهای
مستقل مدل نیز به شمار می روند ،معرفی و مورد بررسی قرا ر میگیرد.
پس از مشخص شدن ابعاد دادههای ورودی(متغیر مستقل) اکنون زمان گردآوری دادهها فرا
م��یرسد .دادههای مربوط به مشتریان مختل��ف ،در طی سالهای مختلف جمعآوری و در پایگاه
داده ذخیره میشود .برای این منظور دادههای مربوط به  108مشتری حقوقی مختلف در طی بازه
ه��ای زمانی معین جم��عآوری شدند .این دادهها ،خام و مربوط به مشتریاتی است که برای بانک
از اهمی��ت باالتری نسبت به سایر مشتریان برخوردارند .کیفیت دادهها در پیشبینی همواره یک
موضوع کلیدی است .برای بهبود نتایج ،پیش از اینکه دادهها برای آموزش شبکه ها به مدل داده
شوند ،پردازشهایی بر روی آنها انجام میگیرد .نمای کلی از وضعیت مجموعه داده در دسترس،
در جدول زیر مشاهده میشود:
جدول ( :)3نمای کلی از وضعیت مجموعه داده

تعداد نمونه

خوش حساب

بدحساب

108

82

26

با توجه به اینکه دادهها دارای مقادیر خام و در دامنههای مختلف قرار دارند ،برای معرفی به
عن��وان ورودی به شبکه عصبی ،باید نرم��ال و تبدیل به دامنه مشخصی از اعداد بین صفر و یک
یا منفی یک و یک شوند .یکی از مهمترین روشهای استاندارد سازی ،تبدیل دادهها به مجموعه
جدیدی است که میانگین آنها صفر و واریانس آنها واحد باشد.
• ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ
 .1ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺧﻮشﺣﺴﺎب و ﺑﺪﺣﺴﺎب
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ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮي
در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻧﻜﻮل ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﻮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (=0
) tدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت در ﺳﺮرﺳﻴﺪ انج��ام ش��ده باشد )t=1(،در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 .2ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ :ﺷﺎﻣﻞ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒـﺎري
ﻣﺸﺘـﺮي و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪل ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬارﻧﺪ .بنابرای��ن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ بررس��ی های
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪل ﺗﺄﺛﻴﺮ داشته باشند.
ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ هستند:
• سرمایه در گردش (بدهیهای جاری -داراییهای جاری) X1
• نسبت بدهی جاری (بدهیهای جاری به داراییها)X2
• نسبت مالکانه (حقوق صاحبان سرمایه یا ارزش ویژه به جمع داراییها) X3
• نسبت دارایی (دارایی جاری به کل داراییها) X4
• نسبت سریع(آنی) ( دارایی جاری منهای موجودی کاال به بدهی جاری) X5
• نسبت گردش نقد (موجودی نقدی و سپردهها به بدهی جاری) X6
• موجودی نقد و سپردهها به کل داراییها X7
• نسبت جاری (دارایی جاری به بدهی جاری) X8
• نسبت بدهی (کل بدهیها به کل داراییها) X9
• حاشیه سود (سود خالص به فروش) X10
• بازده دارایی (سود خالص به کل داراییها) X11
• سود انباشته به کل داراییها X12
• نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام X13
• کل وامهایی بانکی به کل داراییها X14
• کل وامهای بانکی به کل بدهیها X15
• فروش خالص به کل داراییها X16
• موجودی کاال به فروش خالص X17
• بدهیهای جاری به فروش خالص X18

پس از تعریف نسبتهای مالی با توجه به اهمیت آنها در روند مدلسازی ،ابتدا رابطه مهمترین
نسبتهای مالی که در باال گفته شد با نظام رتبهبندی اعتباری بررسی میشود و سپس شاخصها و
نسبتهای مالی که در مطالعههای مشابه بهکاررفته است مورد بحث و مقایسه قرار میگیرند.
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• تحلیل نسبت های مالی
وقایع مختلف مالی میتواند منابع مالی یک اعتباردهنده را در معرض خطر قرار دهد .برخی
مطالعهه��ا در این زمینه ،ورشکسته شدن اعتبارگیرنده را بهعنوان ریسک اعتباری در نظر گرفته
و م��دلهایی ب��رای پیشبینی آن ارائه کردهاند .اما بحران مالی که باعث ناتوانی موقت شرکتها
در بازپرداخ��ت دیون میشود ،قبل از مرحله ورشکستگی روی میدهد که میتوان با ارائه مدلی
مناسب و انجام رتبهبندی اعتباری به پیشبینی آن اقدام و زمان الزم برای عکس العمل شرکتها
را فراهم نمود و سرمایه گذاران را در ارزیابی فرصتهای مطلوب از نامطلوب یاری رساند(مسیح-
آبادی و وحیدیان .)1388 ،نسبتهای مالی اغلب مرزبندی رتبهسنجی را مشخص میسازد با این
ح��ال نسبتهای مالی به خ��ودی خود در سنجش رتبه به کار نمیروند ،بهطور قطع هیچ فرمولی
وجود ندارد که نسبتهای مالی را به رتبه اعتباری تبدیل کند.
نسبتهای اهرم مالی
نسب��تهای اهرم مال��ی میزان کلی بدهیهای شرکت را ان��دازه میگیرند .نسبتهای مزبور
منعک��سکننده توانایی شرکت برای پاسخگویی به تعه��دات کوتاهمدت و بلندمدت هستند .این
نسب��تها از طری��ق مقایسه هزینههای ثابت و سود (از صورتحساب س��ود و زیان) یا با ارتباط
دادن بده��یها به حقوق صاحبان سرمایه (از ترازنام��ه) محاسبه میشوند .نسبتهای اهرم مالی
برای وامدهندگان اهمیت دارند .زیرا نشان میدهند که آیا درآمد شرکت هزینههای ثابت و بهره
را پوش��ش میدهند یا نه و آیا در صـورت ورشکسـتگی دارایـیهای شرکـت برای بازپرداخـت
بده��یه��ا کافی هستند یا نه .اگر وام و هزینه بهره بی��ش از حد باشد امکان ورشکستگی شرکت
افزای��ش مییابد .بنابراین هرچه درآمد و ب��ازده شرکت بیشتر قابل پیشبینی باشد مقدار بدهی
بیشت��ری نیز قابل قب��ول است .زیرا احتمال اینکه شرکت نتواند تعهدات خود را انجام دهد کمتر
میش��ود .اگر دو شرکت متقاضی اخذ تسهیالت بلندمدت بانکی باشند بهطورحتم شرکتی که از
لحاظ نداشتن یا کم داشتن بدهی بلندمدت (عالوه بروجود وثیقه ،تحصیل سود و )...وضعیت بهتری
دارد ،مق��دم خواه��د بود ،لذا اگرحاصل این نسبت برای شرکتی کم باشد هرزمان که مدیران آن
قصددریافت تسهیالت داشتهباشند باید بتوانند تسهیالت بلندمدت بگیرند.
نسبت بدهی به کل داراییها
نسبت بدهی به کل دارایی ها نسبت بدهی نیز خوانده می شود .بهطور معمول تسهیالتدهندگان
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نسبت بدهی پایینتر را ترجیح میدهند .زیرا به معنی حمایت بیشتر از وضعیت آنان است .نسبت
بده��ی باالتر اغلب به معنی این است که شرکت برای تسهیالت دریافتی باید نرخ بهره باالتری
پرداخت کند یا اصال تسهیالت دریافت نکند.
گاهی شرکت میتواند با دریافت تسهیالت بلندمدت بدهیهای کوتاه مدت خود را پرداخت
نماید که این عمل نسبت بدهی شرکت را تحت تاثیر قرار نمیدهد اما کاهش بدهی جاری ارتباط
مناسبتری بین داراییهای جاری و بدهیهای جاری بر قرار می کند.
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
باال بودن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (با استفاده از بدهی بلندمدت در صورت کسر)
بدین معنی است که درصد باالیی از نیازهای مالی بلندمدت از طریق بدهی (تسهیالت) تامین می
شود .تسهیالتدهندگان بلندمدت معموالً نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پائینتر را ترجیح
میدهند زیرا احتمال عدم بازپرداخت طلب آنان کمتر است.
نسبت های سودآوری
یک��ی از شاخصهای مهم سالمت مالی شرک��ت و کارایی مدیریت آن ،توانایی شرکت در
کس��ب سود قابل قبول و یا برگشتی راضیکننده روی سرمای��هگذاران آن است .بدیهی است
ک��ه سرمایهگذاران تمایلی به مشارک��ت در شرکتی با سودآوری و درآمد ضعیف ندارند ،چرا
ک��ه سودآوری اندک ،در قیمت سهام و توانای��ی بالقوه شرکت در سود سهام تاثیر منفی دارد.
اعتباردهندگ��ان نیز راضی به پرداخت وام به شرکتی با سودآوری ضعیف ،نخواهند بود ،چون
احتم��ال این را میدهند ک��ه طلب آنها هرگز بازپرداخت نش��ود .بررسی نسبت تسهیالت به
سپ��ردههای سرمایهگذاری که بیانگر داراییه��ا و بدهیهای حساس به نرخ سود است ،بسیار
ضروری به نظر میرسد(رضانژاد.)1389 ،
حاشیه سود :ای��ن نسبت که حاشیه سود خالص نیز نامیده میشود ،در بانکها سودآوری
ه��ر ری��ال از درآمد را محاسبه میکند ،به این ترتیب که مقدار «سود پس از کسر مالیات» بر
درآمدهای مشاع و غیرمشاع 1تقسیم می شود(رضانژاد.)1389 ،
 - 1درآمدهای مشاع از محل سرمایهگذاری مشترک بین سپردهگذاران و نیز حق الوکاله سهم بانک و همچنین از محل درآمدهای مشترک
حاصل بین بانک و وام گیرندگان از محل تسهیالت اعطایی ،و درآمدهای غیـر مشـاع از محـل ارائه انواع خدمات و کارمزدهایی که اخذ
می شود ،به دست میآیند.
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بازده دارایی
این نسبت ،نسبت سود عملیاتی را به کل منابعی که تحت مدیریت بانک قرار دارد ،مـرتبط
م��یسازد .ای��ن نسبت بهترین نسبت ب��رای ارزیابی مدیریت است و خال��ص درآمدی را که از
بکاربردن ک��ل داراییهای بانک ایجاد میشود ،ارزیابی میکند .این نسبت نشاندهنده یک ریال
سود برای هر صد ریال از داراییهاست .این نسبت تا حدودی کارایی داراییها را مشخص میکند،
ولی نکته اساس��ی این است که در طبقهبندی داراییها که عمدهترین آنها تسهیالت است ،درجه
ریسک داراییها در نظر گرفته نمیشود ،بهنحوی که اگر بانکی با دارایی متوسط ،دارایی بیشتری
نسبت به بانک دیگر داشته باشد ،ولی میزان طبقات مطالبات معوقهاش بیشتر باشد ،در این نسبت
بازده دارایی بیشتری خواهد داشت ،لذا میزان بیشتر این نسبت نمیتواند لزوما کارایی و ریسک
داراییها را نشان دهد و استفاده صرف از این نسبت برای نتیجهگیری کلی درباره داراییها گمراه
کننده خواهد بود .بنابراین ،این امر زمانی مفید خواهد بود که میزان ریس��ک داراییهای سودآور
نیز در نظر گرفتهشود(رضانژاد.)1389 ،
با توجه به گستردگی شاخصهای مالی اثرگذار بر نظام رتبهبندی اعتباری و تعیین خوشحساب
و یا بدحس��اب بودن مش��تری ،هـمانطـور که گفـته ش��ـد ارتبـاط تعـدادی از مهمتـرین این
شاخصها با نظام رتبهبندی و ارائه تسهیالت بررسی و تحلیل میشود .در ادامه مهمترین مطالعاتی
که در این زمینه انجام گرفته اس��ت و از شاخصهای متناظر و یا شاخصهای مشابه بهمنظور
رتبهبندی اعتباری مش��تریان حقوقی بانکها اس��تفاده شده است ،مورد بررسی قرار میگیرد و
به مقایسه آنها پرداخته خواهد شد.
تقوی و همکاران( ،)1389در پژوهش��ی با عنوان «مدل ریسک اعتباری و رتبهبندی مشتریان
حقوقی بانک کشاورزی» به شناسایی متغیرهای اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان و رتبهبندی
اعتباری آنان با اس��تفاده از روش اقتصاد سنجی و مدل رگرسیون الجیت پرداختند .آنها به دلیل
اینکه اغلب پرونده اعتباری مش��تریان مورد بررس��ی ش��ان فاقد صورته��ای مالی بودند ،مدل
رتبهبندی اعتباری را بدون استفاده از نسبتهای مالی و با استفاده از مجموع اطالعات مشتریان
حقوقی تخمین زدند.
در پژوهشی که اسکندری در سال  83انجام داد 5 ،عامل شخصیت مشتری ،ظرفیت ،سرمایه،
وضعیت و وثایقی که مشتری هنگام اعطا تسهیالت ارائه میدهد را هنگام تصمیمگیری کارشناسان
بانک در خصوص اعطا تسهیالت در نظر گرفته است (آذریپناه و فالحشمس.)1392 ،
یوالالن و هم��کاران( ،)2003در مقاله دیگری تحت عن��وان «امتیازدهی اعتباری رهیافتی
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در بانکداری تجاری» به امتیازدهی اعتباری مشتریان بانـک ترکیـه در هفـت مرحله انتخاب
مجموعه مشاهدات ،تعیین ابعاد مالی اصـلی ،تعیین نسبتهای مالی مناسب ( 46نسبت مالی)،
تصفیه نس��بتهای مالی( 46نس��بت مرحله قبل به عنوان ورودی تحلیل عاملی مورد استفاده
قرار گرفت .عوامل با اس��تفاده از روش مؤلفههای اصلی اس��تخراج شدند که در این مرحله 4
نسبت از تحلیل عاملی کنار گذارده شد و در نهایت  42نسبت در مجموعه باقی ماند که در 11
عامل گروهبندی ش��د و بر حسب مشخصات مشترک میان نسبتها به هفت عامل تسهیالت
بانکی ،داراییهای ثابت ،س��وددهی ،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ،ساختار بدهی از بعد
زمان ،نقدینگی و هزینههای فروش طبقهبندی ش��دند ،).انتخاب نس��بتهای مالی نهایی با نظر
کارشناسان(در نهایت شش نسبت مالی وامهای کوتاه مدت /بدهی جاری ،بدهی جاری/خالص
فروش ،داراییهای ثابت /حقوق صاحبان سهام ،داراییهای جاری منهای موجودی کاال ،بدهیهای
جاری ،حقوق صاحبان سهام/کل دارایی ها و خالص سود/کل داراییها انتخاب شدند ،).محاسبه
رتبهبندی اعتباری به روش تحلیل پوشش��ی دادهها و اعتبار بخشی از طریق رگرسیون ،تحلیل
ممیزی و تحلیلهای قضاوتی پرداختند(عیسیزاده و عریانی.)1389 ،
در تحقیق دیگری با عنوان «کارایی شرکتها بر مبنای تکنیک تحلیل پوششی دادهها و توانایی
پرداخت بدهی در سررسید» که توسط مسیحآبادی و همکاران ( )1388انجام شد ،صحت و اعتبار
نتایج تکنیک تحلیل پوششی دادهها در رتبهبندی اعتباری با استفاده از اطالعات دو گروه از شرکت
های تولیدی بورس اوراق بهادار و هفت نسبت مالی منتخب مورد آزمون قرار گرفته است .گروه
اول متشکل از  40شرکت دارای بحران مالی و گروه دوم متشکل از  40شرکت فاقد بحران مالی
بودهاند .نتایج آماری تحقیق نش��ان داد که بین کارآیی محاس��به شده با استفاده از تکنیک تحلیل
پوششی دادهها و توانایی شرکتها جهت پرداخت بدهی در سررسید ،همبستگی معناداری وجود
دارد .نسبتهای مالی کل بدهی به کل دارایی ،کل بدهی به حقوق صاحبان سهام ،دارایی جاری به
بدهی جاری ،سرمایه در گردش به کل دارایی ،وجه نقد به کل بدهی ،سود خالص به کل دارایی و
توان پرداخت بهره از مناسبترین نسبتهای مالی جهت استفاده در رتبهبندی اعتباری بودند.

نتایج اجرا و بحث

نتای��ج برای هـر مـدل رتبـهبندی اعتب��اری در جدول ( )4آمده اس��ت .این نتایج ،میانگین
خطاهای  5قس��مت مجموعه داده اس��ت که در الگوریتم ارزیابی ضربدری استفاده شده است .با
توجه به اینکه نتایج مربوط به هر مدل  10بار تکرار شده است ،نتایج درج شده در جدول ،بهترین
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خروجی هر شبکه در  10بار تکرار و میانگین  5قسمت از دادهها است که توسط الگوریتم ارزیابی
ضربدری به هر یک از شبکهها معرفی شدهاند.
جدول ( :)4مقادیر خطا و دقت پیشبینی مدلهای رتبهبندی اعتباری

ل عصبی
مد 

خوشحساب

بدحساب

خطای کل

دقت پیشبینی(تست)

LCNN

0/0595

0/5733

0/1845

 81/55درصد

LVQ

0/025

0/8333

0/2218

 78/73درصد

RBF

0/1110

0/6567

0/2437

 75/64درصد

خط��ای «خوشحس��اب» نسبت تع��داد افراد خوشحساب��ی است که به عن��وان بدحساب
دستهبن��دی شدهاند و بالعکس خطای «بدحساب» نسبت اف��راد بدحسابی است که به اشتباه به
عنوان خوشحساب معرفی و دستهبندی شدهاند .خطای کل نیز نسبت همه افرادی است که به
اشتباه دستهبندی شدهاند به کل تعداد نمونهها (.)West, 2000
از ج��دول ( )4بهخوب��ی نمایان است که مدل پیشنهادی کمتری��ن خطای رتبهبندی اعتباری
یعن��ی  0/1845را داراست .بهدنبال آن مدل شبکه  LVQبا  0/2218مقدار خطا و شبکه  RBFبا
 0/2427مقدار خطا قرار دارد.
• معیار خطای ریشه میانگین مربعات
بررسی صحت و کارایی نتایج بهدستآمده توسط هریک از مدلهای عصبی ،نیازمند معیاری
است که توانایی هر یک از مدلها را در پیشبینی و تحلیل نماید و همچنین از میان آنها برترین
مدل را که بهخوبی آموزش دیده ،انتخاب و معرفی کند .برای این منظور در این مطالعه از معیار
خطای ریشه میانگین مربعات بهره گرفته شده است.
خط��ای ریشه میانگین مربعات ( )Witten, 2011مق��دار خطا را در کالسهای پیشبینی شده
و واقع��ی نمونههایی را که به مجموع��ه داده تعلق دارند ،نشان میدهد .خطای مذکور برای نتایج
دستهبندی دقیقتر باید مقادیر کمتری را اختیار کند .با توجه به نتایج بهدست آمده برای هر دو
مجموع��ه آموزش و تست (شکل  )3مدل پیشنهادی نسبت به دو مدل دیگر از مقدار خطایی به
1

)1 - Root Mean Squared Error (RMSE
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مراتب کمتر برخوردار است و مدل  RBFدر رتبه بعدی و مدل  LVQبه عنوان ضعیفترین مدل
از نظر این معیار قرار میگیرد (.)Bostanci, B. & Bostanci, E., 2013
شکل ( :)3نمودار مقادیر خطای ریشه میانگین مربعات و خطای میانگین مربعات سه مدل رتبهبندی اعتباری.

برای مقایسه و درک بهتر عالوه بر معیار خطای ریشه میانگین مربعات ،مقدار خطای میانگین
مربع��ات  1که بهوسیله آن شبکهها آموزش میبین��د در محور سمت راست شکلها آورده شده
اس��ت .همانطور که از روند نموداره��ا بهخوبی نمایان است مدل شبکه عصبی  LCNNدر هر دو
معیار مذکور توانسته بهترین عملکرد و کمترین مقدار خطا را داشته باشد.
در این مقاله ،برای مقایسه شبکهها از سه معیار مختلف استفاده شد که هر کدام به تفصیل بحث
و بررسی شد .در جدول زیر در یک نمای کلی ،همه مدلها بهوسیله معیارهای ارزیابی بحث شده
مقایسه میشوند و عملکرد هریک نسبت به دیگری مورد سنجش قرار میگیرند .مثبتهای درج
شده در جدول ( )5نشان دهنده درجه عملکرد هر مدل نسبت به معیار بهکار گرفته شده است.
جدول ( :)5خالصه عملکرد مدلها بر اساس معیارهای مختلف.

RBF

LVQ

LCNN

مقدار ریشه میانگین مربعات خطا

+++

++

++++

دقت پیش بینی مجموعه تست

++

+++

++++

مقدار میانگین مربعات خطا

++

+++

++++

)1 - Mean Squared Error (MSE
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نتیجه گیری

ای��ن مطالعه دق��ت مدلهای کمی مورد نظر را برای یک��ی از بانکهای دولتی داخلی بهمنظور
کاربردهای رتبهبندی اعتباری بررس��ی کرد .نتیجه این تحقیق پیشنهاد میدهد که مدلهای شبکه
عصبی رتبهبندی اعتباری میتوانند با دقت بسیار باالیی به پیشبینی رفتار اعتباری مشتریان بپردازند.
از آنجایی که مدل شبکهعصبی پرسپترون چندالیه رایجترین مدل استفاده شده در زمینه رتبهبندی
اعتباری است ،مدلهای شبکهعصبی با اتصاالت جانبی و شبکه عصبی با تابع محرک شعاعی و همچنین
شبکه یادگیری کوانتیزه نمودن برداری باید در نظر گرفته شوند .مدل شبکه عصبی با اتصاالت جانبی
که در این مطالعه به عنوان روش پیشنهادی مطرح و بررسی شد ،نسبت به سایر مدلهای بررسی
شده دارای دقت بهتری است .بهدلیل اینکه مدل مذکور ساختاری شبیه به مدل پرسپترون چند الیه
دارد ،از توانایی باالی تقسیم فضای ورودی و تشخیص صحیح الگوها برخوردار است ،همچنین روند
همگرایی آموزش شبکه به سمت حداقل خطای سراسری در سطح خطا نزدیکتر است.
کامال واضح است که مدل پیشنهادی با توجه به معیا ر مقایسهای خطای کل حدود 0/0373
بادقتتر نسبت به مدل کوانتیزه نمودن برداری و حدود  0/0592با دقتتر نسبت به مدل شبکه
عصبی با تابع فعالسازی شعاعی است .بههرحال با توجه به آنچه که گفته شد ،نتایج حاکی از دقت
بهتر مدل ش��بکه عصبی با اتصاالت جانبی نس��بت به سایر مدلها در هر سه معیار مقایسه دارد.
مدل ش��بکه عصبی کوانتیزه کردن برداری در جایگاه بعدی و مدل ش��بکه عصبی با تابع محرک
شعاعی در جایگاه آخر رتبهبندی مشتریان برای این مساله قرار میگیرند .بدیهی است که میزان
ک از اهمیت
عملکرد مدل پیشنهادی با توجه به حساسیت موضوع رتبهبندی مشتریان ،برای بان 
باالیی برخوردار است چرا که اشتباه در این سیستم باعث بروز صدماتی جبران ناپذیر میشود که
نه تنها می تواند اعتبار بانک را خدش��هدار کند بلکه باعث سوء استفادههای مالی عظیمی در این
مسیر شود .بنابراین مدل برتر و منتخب در این تحقیق ( )LCNNبه عنوان یک پیشنهاددهنده به
بانک عمل میکند و تصمیم نهایی بر عهده مس��ئوالن و ارزیابان بانک است .باتوجه به يافتههاي
تحقیق که در باال بيان ش��د ،ميتوان نتيجه گرفت که رفتار اعتباري مشتريان تسهيالت از طريق
مدل رتبهبندي اعتباري مشتريان قابل اجرا است ،يعني با کمک اين روش ميتوان رفتار مشتريان
را در قالب مش��تريان خوشحساب و بدحساب رتبهبندي کرد ،که اين کار سبب کاهش ريسک
اعتباري و باعث افزايش سودآوري براي بانک و جذب مشتريان خوب ميشود .این مدل میتواند
برای متقاضیان دسته چک و با اندکی تغییر برای طبقهبندی مشتریان بانک در  4کالس مشتری
خوب ،سر رسید گذشته ،معوق و مشکوک الوصول نیز استفاده شود.
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