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چکیده
هـا یـک مـدل   بینـی عملکـرد مـالی مشـتریان حقـوقی بانـک      در مقاله حاضر به منظور پیش

بندي اعتباري، با استفاده از الگوریتم حل چندهدفـه ـ کـه ترکیبـی از قـوانین چیرگـی       رتبه
شود. سـپس کـارآیی مـدل بـر     ژنتیک و الگوریتم سیمپلکس است ـ ارائه می  فازي، الگوریتم 

هـاي  گیرد. با اسـتفاده از داده اساس توانایی آن در تشخیص دقیق نکول مورد ارزیابی قرار می
بندي اعتباري، تعیین و نسبت ، مدل مفهومی رتبه1385ـ1380هاي بانک کشاورزي در سال

ها به عنوان متغیرهـاي توضـیحی   ویژه به مجموع داراییبدهی، نسبت فعالیت و نسبت ارزش 
اند. از سوي دیگر نکول یا عدم نکول بـه صـورت یـک متغیـر موهـومی بـه       مدل انتخاب شده

.دانشجوي دکتري مهندسی صنایع ـ واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی
هاي اقتصادي بانک مرکزي ج.ا.ا.  .ها و سیاسترئیس دایره طراحی الگوهاي اقتصادي ـ اداره بررسی
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سـنجی مـدل،   عنوان متغیر وابسته مدل در نظر گرفته شـده اسـت. جهـت آمـوزش و اعتبـار     
عـالوه  بـر   اي الگـوریتم، انـد. پـس از  اجـر   ها به دو مجموعه مدل و شاهد تقسـیم شـده  داده

مقادیر درجه تشخیص و درجه حساسیت، به عنوان دو معیار کارآیی مدل، متغیر کلیدي نیـز  
گردد.تعیین می

سیستم استدالل فازي، چیرگی فازي، الگوریتم سیمپلکس، الگـوریتم  هاي کلیدي: واژه
اعتباري.بنديرتبهژنتیک، 

.JEL :C31 ،G17 ،Z0بندي طبقه



159بینی رتبه اعتباري ...پیش

مهمقد. 1
در صـنعت بانکـداري مـدنظر سیاسـتگذاران     بایستی همواره یکی از موضوعات مهمی که

بنـدي رتبـه هـاي  سیسـتم وجـود اسـت. مبحث مدیریت ریسک اعتبـاري گیرد، اعتباري قرار 
اسـت. چنـین   ناپـذیر انکارضرورتی ،جهت مدیریت و کنترل ریسک مذکوراعتباري مشتریان

ت موجود، درجه اعتباري مشتریان را تعیین نموده و آنان اساس سوابق و اطالعاسیستمی، بر
کنـد. بـدیهی اسـت    بندي مـی اساس میزان ریسکی که متوجه بانک خواهند نمود، رتبهرا بر
از چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاري نموده و ضـمن  گیريبهره

طـاي تسـهیالت بـانکی را ارتقـا     ینـد اع آوري فرکنترل و کاهش ریسک اعتباري، سطح بهـره 
دهد.می

اهمیت این موضوع، در اقتصاد ایران در زمینـه اعطـاي تسـهیالت اعتبـاري بـه      رغمعلی
و بنـدي درجهمشتریان، روند منسجم و منظمی به منظور تعیین ریسک اعتباري، امتیازدهی، 

و شـود  هـاي ریسـک مالحظـه نمـی    هاي اعتباري بـر اسـاس شـاخص   همچنین تعیین سقف
. شوندانتخاب میها عمدتاً بر اساس تشخیص کارشناسی و کمیته اعتباري شاخص

هـاي رگرسـیونی الجیـت و    ي آمـاري ماننـد مـدل   هـا روشدر مطالعات گذشته اغلب از 
د، ولی در شبندي مشتریان استفاده میپروبیت و روش تحلیل ممیزي براي امتیازدهی و رتبه

ي ابتکـاري، مطالعـات   هـا روشمبتنی بر هوش مصنوعی و هاي با توسعه مدل،ي اخیرهاسال
اعتبـاري صـورت گرفتـه    بنـدي رتبههاي امتیازدهی و در مدلهاروشبسیاري در کاربرد این 

.است
ي مبتنـی بـر   هـا روشمروري بـر تاریخچـه   در بخش دوم پس از مقدمه،مقاله حاضر در 

آماري و متغیرهاي کلیدي امعه و نمونهدر بخش سوم ج، سپس گیردمیمنطق فازي صورت 
اعتبـاري  بنـدي رتبـه بخش چهـارم، بـه معرفـی معیارهـاي ارزیـابی مـدل       شوند.میرسی بر

در وشـود هاي اسـتدالل فـازي تشـریح مـی    . در بخش پنجم، مفاهیم سیستماختصاص دارد
ي مبتنـی  هاروشبا استفاده از ،یک سیستم استدالل فازيسازيبهینهبخش ششم طراحی و 

بندي اعتباري مشتریان حقـوقی  . کاربرد این مدل در رتبهگیردمیصورت ،مصنوعیبر هوش
هـاي  آن در پیشـگویی نکـول داده  کـارآیی قرار گرفته و مطالعهها در بخش هفتم مورد بانک

بخـش  شـود. در  مـی مدل و شاهد با محاسبه درجـه حساسـیت و درجـه تشـخیص ارزیـابی      
.شودارائه میبندي از نتایج مطالعهجمع،انتهایی
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بنـدي رتبـه ي مبتنی بر منطـق فـازي در   هاروشمروري بر سابقه کاربرد . 2
اعتباري

اعتبـاري و  1اي در مـدیریت سـبد  بـه صـورت گسـترده   هاي فازيامروزه نظریه مجموعه
مالی مؤسساتبندي اعتباري بینی قیمت سهام، مدیریت بانکداري، مدیریت مالی و رتبهپیش

.گیردر میمورد استفاده قرا
هـاي عصـبی مصـنوعی را در یـک تحلیـل      سیستم استدالل فازي و شـبکه 2چنگ و لی

ازي ـفـ ـیـي عصبهـاروشکارآیینیز به 3رگرسیون فازي ترکیب نمودند. بوسابین و وانوس
هـا اشـاره   بینـی ورشکسـتگی تجـاري شـرکت    ي سنتی موجود، در پـیش هاروشه ـت بـنسب
منطـق  و5یک سیستم خبره با ترکیب شبکه عصبی مصـنوعی از 4نمایند. کاستیلو و ملینمی

را بـا  7و سـوگنو 6هـاي ممـدانی  مـدل آنهـا بینی قیمت استفاده نمودند. فازي به منظور پیش
بـا  آنهـا . کردنـد هاي استدالل سوگنو را گزارش بهتر سیستمکارآییو نموده یکدیگر مقایسه 
یک مدل سوگنو سـاختند و از  8ازي سازگار فـهاي استدالل عصبیسیستماستفاده از روش

شبکه و نشان دادند که کردندبینی نرخ مبادالت ارزي (دالر/پسو) استفاده آن به منظور پیش
ـ هاروشبه عصبی مصنوعی جـاي  ه ي رگرسیونی مرسوم برتري داشته و کاربرد این روش را ب

شـبکه عصـبی   دادند کـه  همچنین نشانآنها. کردندبینی پیشنهاد ي آماري در پیشهاروش
هـاي  (کمتـر از ده هفتـه) نسـبت بـه سیسـتم     هاي با افق زمانی کوتاهبینیدر پیشمصنوعی

هــاي زمــانی بلنــد (بــیش از ده هفتــه) بهتــري دارد، ولــی در افــقکــارآییاســتدالل فــازي 
کنند.هاي استدالل فازي بهتر عمل میسیستم
فازي سازگار را با تحلیل ممیـزي  ـل عصبیهاي استدالسیستمکارآیی9ترارا و مالوتمالو

ــه ــد.  10چندگان ــه نمودن ــامقایس ــه داده   آنه ــک مجموع ــود از ی ــه خ ــایی500در مطالع ت
آنهـا نتـایج مطالعـات   کردند.مشتري بدحساب) استفاده 250حساب و مشتري خوش250(

1- Portfolio.
2- Cheng and Lee (1999).
3- Boussabaine and Wanoous (2000).
4-Castillo and Melin (2002).
5- Artificial Neural Networks (ANN).
6- Mamdani
7- Sugeno
8-Adaptive Network Based Fuzzy Inference System or Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System

(ANFIS).
9- Malhotra and Malhotra (2002).
10- Multiple Discriminate Analysis (MDA).
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بود.گانه تحلیل ممیزي چندبر ـ فازي سازگار استدالل عصبیدهنده برتري روش نشان
توان بـه مقالـه   ي مبتنی بر منطق فازي میهاروشاز مطالعات اخیر در زمینه استفاده از 

را در 2روشی ترکیبی تحـت عنـوان  شـبکه سـازگار فـازي     آنهااشاره نمود. 1و و همکاراناجی
اند. در این مدل، ابتدا متغیرها به سه گـروه  هاي کوچک ارائه نمودهبندي اعتباري شرکترتبه

و در هـر  کردنـد مـی اندازهاي رقابتی تقسـیم هاي مالی، مدیریتی و خصوصیات و چشممتغیر
زبانی و اعداد فازي متنـاظر بـا   هايعبارتهاي فازي یا گروه براي هر یک از متغیرها مجموعه

گردند. از سوي دیگـر، بـر اسـاس    شوند. سپس مقادیر صریح متغیرها فازي میتعریف میآنها
نـده اهمیـت آن اسـت، اختصـاص     دهکـه نشـان  ر یک از متغیرها وزنـی  شناسان به هکارنظر
هـا، و سـپس عملیـات    یابد. امتیاز هر گروه با ضرب دو بردار مقادیر فـازي متغیرهـا و وزن  می

دست آمـده از هـر یـک از سـه گـروه وارد یـک شـبکه        ه آید. نتایج بدست میه زدایی بفازي
ستم استدالل فازي از نوع سوگنو با سه متغیـر  شود. این شبکه داراي یک سیسازگار فازي می

امتیازي ،اساس منطق شبکه، براي هر یک مشاهداتورودي است، پس از آموزش سیستم بر
.آیددست میه ب

بنـدي مبتنـی بـر    مـدل رتبـه  بـه  توان هاي استدالل فازي میاز دیگر کاربردهاي سیستم
که با استفاده از ترکیب سیسـتم اسـتدالل   اشاره نمود 3و همکارانهافمنپایگاه قواعد فازي 

هـا بـا دقـت    بندي اعتباري شـرکت فازي تقریبی و توصیفی با الگوریتم ژنتیک، موفق به رتبه
.%  گردیدند80

جامعه و نمونه آماري. 3
جامعه آماري مورد بررسی در مقالـه حاضـر، مشـتریان حقـوقی در سـطح شـعب بانـک        

اند. نمونـه مـورد بررسـی    الت اعتباري دریافت نمودهکشاوري در شهر تهران هستند که تسهی
از بانک اعتبـار دریافـت   85تا 80ي هاسالمشتري حقوقی است که در272طالعات شامل ا
براي طراحی مـدل  ،مشتري حقوقی235اطالعات ، به طور تصادفیاند. از این مجموعهنموده

و کـارآیی منظور بررسی ه ي نیز بمشتر37ثر استفاده شد. اطالعات ؤو شناسایی متغیرهاي م
تـایی،  235هاي شاهد مورد استفاده قرار گرفت. از این نمونـه  بینی به عنوان دادهقدرت پیش

مورد جزء مشتریان بدحساب بودند. 70حساب و مورد جزء مشتریان خوش165

1- Jiao et al. (2007).
2- Fuzzy Adaptive Network (FAN).
3- Hoffmann et al. (2007).
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تشریح متغیرهاي مدل.3ـ1
زیر است:به صورتشکل کلی مدل پیشنهادي 

Y=F(X1,X2,…,Xn)

کننده وضعیت متقاضی اعتبار است کـه از خصوصـیت   متغیر پاسخ و تعیینYکه در آن 
شـوند:  گسسته برخوردار است، زیرا مشتریان بانک از منظر اعتباري به دو دسته تقسـیم مـی  

تریان بانـک کـه  نسـبت بـه تسـویه      یعنی گروهی از مشـ »حسابمشتریان خوش«گروه اول
»حسابمشتریان بد«نمایند. گروه دوماز سررسید اقساط اقدام میموقع تعهدات خود قبل به

دهند. در این صورت متغیـر  موقع انجام نمیکه تعهدات تسهیالت دریافتی را بهیعنی گروهی 
Y حسـاب اختیـار   ، و یـک را بـراي مشـتریان بد   حسـاب براي مشتریان خـوش را مقدار صفر

کند.  می
نسبت جاري، نسبت آنی، نسـبت  :شاملـهاي مالینسبتاي از در مقاله حاضر مجموعه

، نسبت فعالیت، نسبت دوره وصول مطالبات، نسبت بـازده ارزش  گذاريبدهی، نسبت سرمایه
ها، نسبت گردش دارایی، حاشیه سود، نسبت گردش موجودي کـاال  ویژه، نسبت بازده دارایی

دیدند. ریان حقوقی محاسبه گربراي هر یک از مشتـ هابت ارزش ویژه به مجموع داراییو نس
ي کـاربردي در رابطـه بـا تعـداد     هـا روشهـاي  محـدودیت و نیـز  با توجه به تعـداد متغیرهـا  

متغیرهاي بااهمیت بیشتر انتخـاب ،براي باال بردن دقت مدلمتغیرهاي توضیحی، الزم است
ندارنـد جهی در خروجـی سیسـتم   قابل تـو تأثیرو در مدل قرار گیرند و متغیرهایی که شوند

هـاي اصـلی مـالی و    کـه بسـیاري از متغیرهـا از صـورت    حذف شوند. از سوي دیگر، از آنجـا  
دو بـا همـدیگر همبسـتگی    بهشوند ممکن است به صورت دوراج میاي آن استخاطالعات پایه

رو داشته باشند. بنابراین تعدادي از این متغیرهاي به هم وابسته نیز باید حذف گردند. از این
شده در بدو امر متغیرهاي کاندید تلقی گردیده و به عنوان ورودي در یـک  ي شناختهمتغیرها

.آزمون همبستگی به کار گرفته شدند
شـوند از مـدل خـارج شـده و     ثر مـی أهایی که از همدیگر متـ پس از انجام آزمون، نسبت

هـدف  ها،هاي مشترك بین نسبتمانند. به دلیل ویژگیهاي مستقل، در مدل باقی مینسبت
اي خاص است. از این آزمون، جلوگیري از احتساب مضاعف مشخصه

بندي و تفکیک دو گروه مشتریان، با تکیه بـر  منظور دستهه از طریق آزمون همبستگی، ب
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سه متغیر نسبت بدهی، نسبت فعالیت و نسبت ارزش ویـژه  ،نظرات کارشناسان امور اعتبارات
که عبارتند از:دهنده انتخاب شدندتوضیحها به عنوان متغیرهايبه مجموع دارایی

) نسبت بدهیx1:(هـا.  هـا بـه جمـع دارایـی    ست از جمع بـدهی ااین نسبت عبارت
بایـد از طریـق حقـوق صـاحبان     مؤسسـه تشخیص اینکه چه مبلغی از سرمایه یـک  

هاي بلندمـدت (سـرمایه استقراضـی) یـا تسـهیالت      سرمایه و چه مبلغی از طریق وام
یکی از مهمترین مسائلی است که در موفقیـت  ،مین شودها تأمدت بانکبلنداعطایی 

رود ایـن اسـت کـه نسـبت     آنچه انتظـار مـی  بسزایی دارد.تأثیرمؤسساتیا شکست 
بدهی باالتر، احتمال نکول بیشتري را به دنبال دارد.

) نسبت فعالیتx2:(صـنعتی  مؤسسـه ها در هـر  این نسبت یکی از مهمترین نسبت
در عملیات کارآییهاي خالص با چه درجه کفایت و دهد که دارایینشان میاست، و 
اند. نسبت فعالیت برابر است با نسبت فروش خـالص  مورد استفاده قرار گرفتهمؤسسه

رود این است که نسبت آنچه انتظار میهاي جاري.هاي جاري منهاي بدهیبه دارایی
به دنبال داشته باشد.تري رافعالیت باالتر، احتمال نکول پایین

ها (نسبت ارزش ویژه به مجموع داراییx3:(     تعیین ایـن نسـبت شاخصـی بـراي
آنچـه  گـذاري اسـت.  هـاي سـرمایه  گیري نتایج عملیات، ارزیابی و کنترل طـرح اندازه

تـري را  رود این است که هر چه این نسبت باالتر باشد، احتمال نکول پایینانتظار می
شت.به دنبال خواهد دا

. تخمین احتمال نکول3ـ2
ام بـا بـردار   iبرابر با احتمال اینکه مشتري Pi، چنانچه Yبا توجه به تعریف متغیر پاسخ 

برابـر  Pi-1)، یا مقدار Yi=1(در بازپرداخت تعهدات خود دچار نکول گردد)xi(متغیر مستقل
نظر گرفتـه شـوند، بنـابر    ) در Yi=0(ام به تعهدات خود عمل نمایدiبا احتمال اینکه مشتري 
گردد:) استنباط می1(تعریف امید ریاضی رابطه

iiiiiiiit P)x/1Y(P)x/1Y(P1)x/0Y(P0)x/Y(E  )1    (

برابـر بـا میـزان احتمـال نکـول      Yiعبارت دیگر میزان ارزش انتظاري متغیـر وابسـته   ه ب
رابطـه بـا   ان دربا تخمین میزان احتمال نکول مشتریتوان میاست. بنابراین Pi)(ام iمشتري

گیري نمود.تصمیمعملکرد آتی آنها
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معیارهاي ارزیابی مدل. 4
گـردد:  ا تعیـین دو شـاخص ارزیـابی مشـخص مـی     بندي اعتباري بهاي رتبهمدلکارآیی

) که نتیجه امتیازدهی آنـان نیـز در   Y=1(یا نسبتی از مشتریان بدحساب»درجه حساسیت«
» درجه تشـخیص «اند و بینی شدهدرستی پیشه د یا ببندي گویاي این واقعیت باشمدل رتبه

بنـدي  آنان نیز در مدل رتبـه دهی) که نتیجه امتیازY=0(حسابیا نسبتی از مشتریان خوش
اند.بینی شده؟ یا به درستی پیشگویاي این واقعیت باشد

سیستم استدالل فازي. 5
گـردد. قواعـد   تعریـف مـی  »آنگاهـ اگر«هر سیستم استدالل فازي بر اساس قواعد فازي 

و Aگردنـد، کـه   بیان میBآنگاه Aاگر به صورتیا عبارات شرطی فازي »آنگاهـ اگر«فازي 
Bانـد. در  ي  فازي هستند که بـا تـابع عضـویت مناسـب مشـخص شـده      هابرچسب مجموعه

هاي استدالل فازي معموالً دانـش افـراد خبـره بـا اسـتفاده از ایـن قواعـد اسـتخراج         سیستم
دهـد. بـه عنـوان    اي از این قواعد، یک پایگاه قاعده فازي را تشـکیل  مـی  گردد و مجموعهمی

مثال قاعده زیر را در نظر بگیرید:
اگر سودآوري پایین و نسبت بدهی باال باشد، آنگاه احتمال نکول باال است.

،سودآوري، نسبت بدهی و احتمال نکول متغیرهاي زبـانی، پـایین و بـاال   در عبارت فوق، 
گردند.هایی هستند که با استفاده از توابع عضویت مشخص میهاي زبانی یا برچسبارزش

پیشنهاد گردیـد،  1فازي که توسط تاکاجی و سوگنو»آنگاهـاگر«شکل دیگري از  قواعد 
ازي ـفـ »آنگـاه ـ اگر«د ـرود. با استفاده از قواعکار میه تنها در قسمت فرض مجموعه فازي ب

گونه بیان نمود:توان احتمال نکول را ایننو، به عنوان مثال میتاکاجی و سوگ
:اگر سودآوري پایین و نسبت بدهی باال باشد، آنگاه

γ*نسبت بدهی +β*سودآوري +α=احتمال نکول
کـه  هاي زبانی هسـتند در حـالی  که در اینجا نیز پایین و باال در قسمت فرض (قیاس) ارزش

ي و نسـبت بـدهی بیـان    ریک معادله غیرفازي از متغیرهاي سودآوبخش نتیجه با استفاده از
گردیده است.

سـازي و  هاي مدلاي در زمینهفازي به صورت گسترده»آنگاهـاگر«از هر دو نوع قواعد 

1- Takagi and Sugeno (1983).
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د. پایگاه قواعد فازي بخش اصلی یک سیستم استدالل فازي را تشکیل  شوکنترل استفاده می
دهد.می

آنگـاه فـازي) در یـک سیسـتم     ـي (عملیات استنتاج از قواعد اگـر هاي استدالل فازگام
استدالل فازي به شرح زیر است:

،مقایسه متغیرهاي ورودي با توابع عضویت در بخش فرض (قیاس) که در نتیجه آن)1
ـ   هاي عضویت (میزان سازگاري) براي هر یک از برچسبارزش دسـت  ههـاي زبـانی ب

).شودسازي نامیده میاغلب فازي،آید (این گاممیشخص 
ـ -Tترکیب (با استفاده از عملگر )2 ) مقـادیر  حـداقل رم مشـخص، معمـوالً ضـرب یـا     نُ

ـ   به این وسیله(قیاس) کهعضویت در بخش فرض ه قوه تحریک (وزن) هـر قاعـده ب
آید.دست می

یک از قواعد وابسته بـه قـوه   فازي یا صریح) براي هر به صورتتولید نتایج مناسب ()3
تحریک.

سازي نامیـده  (این گام نافازيدست آمده و تولید یک خروجی صریحه ام نتایج بادغ)4
شود).می

ـ      ـدر بررسی پیش رو، رویکرد تاکاجی ده ـسـوگنو (کـه سیسـتم اسـتدالل سـوگنو خوان
گیرد. تمرکز اصلی این روش بر تخمین مقادیر صریح خروجی شود) مورد استفاده قرار میمی

.شوندیا مقادیر ثابت تعیین میاست، که با توابع خطی و
هـا و نظریـه  روشکـارآیی مطالعات بسیاري صورت گرفته است که نتایج آنهـا حـاکی از   

طور خـاص در شـرایطی کـه    ه باشند. بدر شرایط ابهام و عدم اطمینان میهاي فازي مجموعه
ت، سیســتم اســتدالل فــازي بــا ممکن اســه دســت آوردن یــک مــدل ریاضــی دقیــق غیــربــ

کنـد. در مـوارد ایـن چنینـی،     بسیار مطلوب عمل مـی ، پذیري و دامنه محاسباتی کمانعطاف
ـ    ي فازي این اجازه را به ما میهاروش جـاي  ه دهد که دانش خبره را بـا متغیرهـاي زبـانی، ب

م.  تئوري احتماالت سنتی، بیان نماییاستفاده از شکل صریح در

اعتباريبنديرتبهتوسعه یک سیستم استدالل فازي جهت . 6
یک سیستم استدالل فازي از نوع سوگنو با توابع خروجـی ثابـت بـا سـه متغیـر ورودي      

سـه متغیـر ورودي ایـن    را در نظر بگیرید.ها اعتباري مشتریان حقوقی بانکبنديرتبهجهت 
) و نسـبت ارزش ویـژه بـه مجمـوع     x2()، نسـبت فعالیـت  x1(سیستم به ترتیب نسبت بدهی
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متغیرهـاي  باشـد. تمـام  یر خروجی آن احتمال نکول متناظر با آنهـا مـی  ) و متغx3(هادارایی
گردند:با استفاده از رابطه زیر مقیاس می1تا 0ورودي در فاصله بین 

));x(min)x(max())x(minx(x  )2                                                           (

ترتیب کمترین و ه بmax(x)و min(x)شده و بردار مقیاسxبردار متغیر ورودي،xکه 
باشند.میxبیشترین مقدار بردار 

هـاي فـازي متغیرهـاي ورودي سیسـتم     الگوي مورد استفاده براي مجموعـه 1نمودار در 
گردد.  شاهده میم،استدالل مورد بحث

هاي فازيـ اعداد مثلثی متناظر با مجموعه1نمودار 

هاي فـازي بـراي هـر یـک از متغیرهـا،      ر گرفتن الگوي باال براي تعریف مجموعهبا در نظ
آید.میبه دستقاعده در سیستم استدالل فازي 27تعداد 

پذیرد که براي هـر  به این نحو صورت میبنديرتبهپس از ایجاد سیستم استدالل فازي، 
،تعیین یک حد آستانهآید، سپس بادست میه یک خروجی صریح ب،هاي وروديیک از داده

شوند. به عبارت دیگر مشتریانی کـه  حساب تقسیم میحساب و بدمشتریان به دو رتبه خوش
آیـد، بـیش از   ه دست مـی احتمال نکول متناظر آنها که با استفاده از سیستم استدالل فازي ب
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بنـدي  حسـاب طبقـه  حد آستانه است در رتبـه بدحسـاب و بـاقی مشـتریان در رتبـه خـوش      
گردند.می

بایسـت پارامترهـاي آن   پیش از فرایند استنتاج سیستم استدالل فازي مـورد بحـث، مـی   
ین پارامترها با اسـتفاده  شامل احتمال نکول (وزن) مربوط به هر قاعده تنظیم گردند. تنظیم ا

بنـدي رتبههمزمان خطاي به صورتگردد که به صورتی تعیین میهاي آماري موجود از داده
و سطحی از تلرانس ریسک یا دلتا  نیز تضمین گردد.کمینه شده 
(درجـه حساسـیت و   ه سطحی از خطاي خروجی مـدل در معیارهـاي ارزیـابی   کاز آنجا

توان از آن گذشت. به میزان خطاي قابل گذشـت، دلتـا یـا    ي ندارد، میتأثیردرجه تشخیص) 
ده بـا مقـدار خروجـی    براي یـک دا ،که مدلصورتیشود. به عنوان مثال درتلرانس گفته می

به این داده نسبت دهد، اگـر  1/0را نشان دهد و خطایی معادل 9/0،  احتمال نکول 1واقعی 
دست آید، تغییري در معیارهاي ارزیـابی مـدل   ه نیز توسط مدل ب95/0مقدار احتمال نکول 

ا در خطـاي ایـن دو مقـدار ر   ،توان با تعیین تلـرانس مناسـب  رو میاز اینایجاد نخواهد شد.
ریسـک مـدل افـزایش و    ،مدل برابر با صفر قرار داد. با توجه به تعریف تلرانس، با افزایش آن

یابد. از سویی هر چه این سطح کمتر یا حدود تلرانس خطـا کـوچکتر   خطاي مدل کاهش می
ـ اشتباه در دادهبنديرتبهباشد، ریسک  ه کـاهش و خطـاي مـدل افـزایش     هاي خارج از نمون

شوند:زیر نمایش داده میبه صورتاین دو تابع هدف د. بنابریابمی
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سـازي  و رابطـه دوم کمینـه  بنـدي رتبـه سازي خطـاي  ر معادالت باال، رابطه اول کمینهد
دهنـد. منظـور از   قرار دارد، نشان مـی اي شدهتعیینتلرانس ریسک را که در محدوده از پیش 

2در نمـودار  له أخروجـی مـدل و خروجـی واقعـی اسـت. مسـ      خطا، قدر مطلق اختالف بین
نمایش داده شده است.

)3(
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ـ ۱.۲

(دلتا) بندي در حدود تلرانسنمایش شده است، خطاي دسته2نمودار طور که در همان
دلتـا  هـاي کمتـر از   گیرد، و ارزشاي به آن تعلق نمیرو هیچ جریمهقابل قبول بوده و از این

خطـاي  هـایی بـا   نماید که جوابگیرند. این تابع هدف خاص تضمین میبرابر با صفر قرار می
کـه  شـوند در حـالی  یکسـان تـرجیح داده مـی   به صـورت شده، کمتر از مقدار از پیش تعیین

گردند.  هاي با خطاي بزرگتر از این حد، رد میجواب

چیرگی فازي. 6ـ1
در فضـاي  S) را فرض کنید. براي هر جـواب  Oi)i=1,…,nهدف nبا سازيبهینهله مسأ
را e(s)=(e1, e2,…,en)) بـا بـردار هـدف    ei)i=1,…,nسـازي  له، توابع هدف کمینـه حل مسأ

بـه  تـوان  له را مـی در فضاي حل مسأBو Aفرض کنید. شرایط چیرگی پارتو براي دو جواب 
:زیر بیان نمودصورت

)B(e)A(e,iBA ii  )1       (

A ،e(A)عناصر بردار هدف است، اگر و فقط اگر مقادیر تمامچیرهBبر جواب Aجواب 

کمتر باشند.B ،e(B)از مقدار عناصر متناظرشان در بردار هدف 

)2()B(e)A(e,j),B(e)A(e,iBA jjii 
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چیره است، اگر و فقط اگر حداقل یکی از عناصـر  Bجواب ضعیف بربه صورتAجواب 
هـیچ یـک از دو   باشـد، Bخوبی ه کم بباشد و در بقیه عناصر دستBکمتر از Aبردار هدف 

و در Bکمتـر از  Aجواب بر دیگري چیره نیست، اگر و فقط اگر بعضی از عناصر بردار هـدف  
باشند.Bعضی دیگر، بیشتر از ب
)3()B(e)A(e,j),B(e)A(e,iB~A jjii 

قواعد چیرگی پارتو، داراي خصوصیات کامل و گذرایی اسـت. بـه ایـن مفهـوم کـه ایـن      
بـین دو  1تعریفیخوشرجحانگیرنده کند که تصمیمشرایط کامل هستند، چون تضمین می

کـه خاصـیت گـذرایی عـدم وجـود حلقـه را تضـمین        یگزین داشته باشد، در حالیجواب جا
ترجیح داد.Aرا بر Cو از سویی Cرا بر B ،Bرا بر Aتوان کند، یعنی نمیمی

(جواب کارا)، جوابی است که هیچ جواب ممکـن دیگـري در مجموعـه    جواب بهینه پارتو
جـواب نـامزد  nبـا  Sفرض مجموعـه جـواب   عبارت دیگر باه ها به آن چیره نشود. یا بجواب

)S1, S2,…,Sn،(OPهاي اي از جوابمجموعهsPزیـر  بـه صـورت  هـاي بهینـه پـارتو    یا جواب
گردد:تعریف می

}ss,SsSs{O PPP  )4(

شماتیک نشان داده شـده اسـت، در   به صورتتوهاي چیره یا مرز پارجواب3نمودار در 
هدفه هستند.سازي دوبهینهله دهنده دو تابع هدف در مسأنشانyو xبردارهاي نمودار،این 

لهـ نمایش توابع هدف مسأ3نمودار 

1- Well Defined.
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چیرگی فازي تلفیقی از اصول پارتو و مفاهیم فازي است، بدین معنـی کـه عـالوه بـر در     
قابـل  ،هـاي فـازي  با استفاده از منطق مجموعه،درجه چیرگی نیزنظر گرفتن اصول چیرگی، 

با درجه عضـویتی کـه قابـل    Aگفت جواب توانمحاسبه است. با این توضیح که در اینجا می
گردد.چیره میBجواب تعریف است، بر

,ei)i=1سـازي کمینـه هـدف  nبـا  سازيبهینهله به عنوان مثال مسأ 2,…,n   بـا فضـاي (
را فرض کنید:  nRجواب 

امi: چیرگی فازي در هدف 1تعریف
:]1,0,[}2,1,...,{تابع غیرکاهشی یکنواي  nidom

i  0(0که(dom
i   اسـت

گـردد اگـر و فقـط    ام چیره میiدر هدف uبر جواب vرا در نظر بگیرید. جواب 
u(e)v(e(اگر  ii  به صورت، و این رابطهvu

F

i
شود و درجه این چیرگی نمایش داده می

ام برابر است با:iدر هدف 

)vu())v(e)u(e(
F

i

dom
iii

dom
i  )5(

: چیرگی فازي بین دو جواب2تعریف
گردد اگر و فقط اگر:چیره میuبر جواب vجواب 

}n,...,2,1{i,vu
F

i
 )6(

vuتوان  به صورت این رابطه را می
F

    اسـتفاده از  نمایش داد و درجـه ایـن چیرگـی بـا
:آیده دست میبزیربه صورت)∏رم مناسب (نُ-Tمفهوم اشتراك فازي و یک عملگر 





m

1i

F

i

dom
i

F
dom )vu()vu( )7 (

هاعیتی از جوابمچیرگی فازي در ج:3تعریف

Sیـک جـواب چیـره در    Sv، جـواب  Sهـاي  با در نظر گرفتن جمعیتی از جـواب 
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vچیـره شـود. درجـه چیرگـی جـواب      Suشود، اگر و فقط اگر بر تمامی عناصر نامیده می

)vu(تواند با استفاده از عملگر اتحاد بین تمامی می
F

dom دست آید، که توسـط عملگـر  ه ها ب
T-conorm مناسب قابل اجرا است، این اتحاد توسط    نمایش داده شـده و درجـه چیرگـی

آید:میبه دستزیر به صورتSدر مجموعه جواب Svفازي 

)vu()vS(
F

dom

Su

F
dom 


)8(

آیند:میبه دستزیر به صورتSهاي چیره در با توجه به تعریف باال، مرز پارتو یا جواب

)}uS(|Su{
F

 )9                                                                            (

ن از توابـع عضـویت   تـوا ام بین دو بردار جـواب مـی  iبه منظور محاسبه درجه چیرگی فازي در هدف 
اي استفاده نمود، بنابراین:ذوزنقه












w.o1

p)v(e)u(e0ifp/))v(e)u(e(

0)v(e)u(eif0

)vu( iiiiii

ii
F

i

dom
i

)10(

که

ii
i

i
i

i ))v(emin)u(emax(p  )11(

شود.در نظر گرفته می1/2iα=معموالً
)vS(گـردد،  ژنتیک مورد مطالعه که در بخش بعدي تشریح مـی در الگوریتم

F
dom  ،Ss

)sv(0که گیرد. در حالتیمعیار برازندگی مورد توجه قرار میبه عنوان
Ss

F
dom 



vباشد، جواب 

بهینه و متعلق به منحنی پارتو است.

الگوریتم ژنتیک کاربردي. 6ـ2
گیرنـد  ها توسط عملگرهاي ژنی شکل مـی هاي مختلفی از ژندر الگوریتم ژنتیک ترکیب

ها به جواب بهینـه نزدیـک شـوند. سـه نـوع عملگـر ژنـی:        تا در نتیجه این تغییرات کروموزم
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وجود دارد. عملگر ترکیبی شامل دو کرومـوزم اسـت کـه بـا     3و بازآفرینی2،جهشی1،ترکیبی
ـ یکدیگر ترکیب شده و دو ک آورنـد. عملگـر جهشـی روي یـک     وجـود مـی  ه روموزم دیگر را ب

ـ  نماید و ترکیبی جدید از ژنکروموزم عمل نموده و تغییر تصادفی روي آن ایجاد می ه هـا را ب
و بـه  کنـیم هـا جهـش   اي از جـواب خـواهیم از محـدوده  کـه مـی  آورد، در حـالتی وجود می

عملگر دیگـر بـازآفرینی اسـت کـه ایـن      نماییم.هایی جدیدتر برسیم از آن استفاده میجواب
عملگر به طور تصادفی یک کروموزم از جمعیت قبل انتخاب نموده و به نسـل بعـدي انتقـال     

دهد.می
الگوریتم ژنتیک مورد بحـث ابتـدا تعـدادي جـواب اولیـه را بـه صـورت تصـادفی تولیـد          

هاي انتخـابی  وموزمدر تولید هر نسل هر یک از عملگرها به صورت تصادفی روي کرنماید.می
هـاي چیـره مشـخص    هـا یـا جـواب   اعمال شده و در حین تولید هر نسـل بهتـرین کرومـوزم   

گردد.می
ها)ها (نمایش کروموزمطرح ژن.6ـ2ـ1

له معادل پارامترهاي سیستم اسـتدالل فـازي   زم در این مسأموودهنده کرهاي تشکیلژن
(بـراي  امتر مربوط به سیستم استدالل فازيپار27است که 28ها برابر بااست. تعداد کل ژن

,w(i)(ژنnاز wبه عنوان مثال کرموزم هر قاعده یک وزن) و یک عدد مربوط به دلتا است.

i=1,2,…,nشود که )  تشکیل میw(i) وزن مربوط به قاعدهi.ام است

عملگرهاي ژنی. 6ـ2ـ2

. عملگر ترکیبی6ـ2ـ2ـ1
ــلدر عم ــیگـ ــوزم،ر ترکیبـ ــود w2وw1دو کرومـ ــت موجـ ــا از جمعیـ ــو) K(بـ عضـ

ــی    ــاب م ــادفی انتخ ــورت تص ــه ص ــر ب ــوند. ه ــوزم وکرش ژنn) داراي wi)i=1,2,…,Kم
)}n,...,2,1j)j(w{w ii (  بـه  دو فرزنـد  مـوزوم والـد،  واست. با اسـتفاده از ایـن دو کر

گردد.زیر تولید میصورت

1- Crossover
2- Mutation
3- Reproduction
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n,1,2,...,j

0)j(w)1()j(wif0

)j(w)1()j(w1if1

1)j(w)1()j(w0if)j(w)1()j(w

)j(w

n,1,2,...,j

0)j(w)1()j(wif0

)j(w)1()j(w1if1

1)j(w)1()j(w0if)j(w)1()j(w

)j(w

12

12

1212

2

21

21

2121

1

































)12 (

بـه دسـت  نیز دو فرزند جدیـد  2wو 1wعددي تصادفی بین صفر و یک است. αکه 
آمده از عملگر ترکیبی هستند.

در نظـر گرفتـه شـده    8/0در الگوریتم پیشنهادي احتمال اجراي عملگر ترکیبی برابر با 
است.

. عملگر جهشی6ـ2ـ2ـ2
گـردد و یـک کرومـوزم    به صورت تصادفی انتخاب میwشی یک کروموزمدر عملگر جه

شود:  زیر تولید میبه صورتجدید 

)13(

n1,2,...,j

0rnd)j(wif0

rnd)j(w1if1

1rnd)j(w0ifrnd)j(w

)j(w

















rnd.عددي تصادفی با توزیع نرمال استاندارد است
در نظر گرفته شده است.1/0ر با در الگوریتم پیشنهادي  احتمال جهش براب

الگوریتم سیمپلکس. 6ـ3
گـردد،  تشکیل مـی uk ،k={1,…,n+1}جواب n+1بعدي از nسیمپلکس در یک فضاي 

هـا  است. جواب4نمودار متناظر با مثلث نمایش داده شده در (فضاي دو بعدي) که در سطح
w، با حذف cس مرکز ثقل، گردد. سپمشخص میwدر هر گام ارزیابی شده و بدترین جواب 

.شودتعیین می
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wunc
1n

1k
k 





)14                                     (

آید:میبه دست، w ،rو c، در راستاي خط واصل بین wسپس تصویر جواب 

)wc(cr  )15      (
سیمپلکس در دو بعدـ 4نمودار 

هـا در  جـواب ز تمامبهتر اrگردد، اما اگر جایگزین میr، توسط wمعموالً، بدترین جواب
کند:به صورت زیر پیدا میسیمپلکس باشد، سیمپلکس گسترش بیشتري 

.1),wc(cre  )16(

wآمـده بـدتر از   به دسـت rکه جواب شود. در حالتیضریب گسترش نامیده میکه 

rو اگر جـواب  گرددقرار دارد) منقبض میw(سمتی که cباشد، سیمپلکس در همان سمت 

د ولی این بـار  شوهاي دیگر باشد، سیمپلکس مجدداً منقبض میولی بدتر از جوابwر از بهت
زیـر  بـه صـورت  این انقباض است).k(در هر دو حالت اخیر ضریب انقباض cدر سمت دیگر 
شود:نمایش داده می

.1k),wc(kcrc  )17(

گـردد. ایـن   جایگزین میrcو r ،reهاي ، با یکی از جوابwبدترین جواب، در مرحله بعد
.توان چندین بار پیش از همگرایی استفاده نمودالگوریتم را می
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کاربرد مدل. 7
چند معیاره بر اسـاس مفهـوم چیرگـی فـازي و بـا ترکیـب       سازيبهینهروش پیشنهادي 

گیـري هسـتند،   هـاي بـدون مشـتق   اي ژنتیک و سیمپلکس، که هر دو از الگوریتمهالگوریتم
کند. در روش پیشنهادي الگـوریتم  سوي یک جواب بهینه یا کارا هدایت میه فرآیند حل را ب

در همسـایگی  2و الگوریتم سیمپلکس یک جسـتجوي محلـی  1ژنتیک یک جستجوي جهانی
آمـده  بـه دسـت  هاي یا برازندگی جوابکارآییدهد. انجام میآنها،به منظور بهبود ،هاجواب

).5نمودارگردد (نیز با استفاده از مفهوم چیرگی فازي تعیین می
در یکی از .اندي ترکیبی متعددي با ترکیب این دو الگوریتم پدید آمدههاروشحال ه تا ب

م ژنتیـک  آمـده از الگـوریت  بـه دسـت  هاي از الگوریتم سیمپلکس جهت بهبود جوابهاروش
و برسینی و 3استفاده شده است. در الگوریتم پیشنهادي مقاله حاضر، مشابه رندرز و همکاران

گیـرد،  تکرار الگوریتم ژنتیک مورد استفاده قرار مـی باردر هرالگوریتم سیمپلکس4همکاران
بـی و  تنها نسبتی از تولید بعدي با استفاده از عملگرهاي ترکی5اما مانند روش ین و همکاران

گردنـد بـا ایـن    آیند و مابقی با استفاده از الگوریتم سیمپلکس تولید مـی میبه دستجهشی 
گرفتنـد  ها تحت عملگر سیمپلکس قـرار مـی  ابتفاوت که در روش ین و همکاران بهترین جو

بـا تعـداد پارامترهـا یـا     برابر n+1)nولی در این روش به منظور کاربرد الگوریتم سیمپلکس 
بـه  جواب n+1د. براي این انتخاب ابتدا گردانتخاب می) S(له) جواب از جمعیت هاي مسأژن

uشود. هر بردار جـواب  محاسبه میCها گردند و مرکز این جوابتصادفی انتخاب میصورت

هـا حـذف شـده و جـواب     قرار گیـرد، از مجموعـه جـواب   uCکه در فاصله اقلیدسی 
شـود. الزم بـه ذکـر اسـت     تصادفی انتخاب و جـایگزین آن مـی  صورتبهدیگري از جمعیت 

جواب که در شـرط  n+1پارامتر شعاع الگوریتم سیمپلکس است. این فرآیند تا انتخاب که
پـس از انتخـاب بـردار اولیـه،     یابـد. تکرار، ادامـه مـی  rmaxفوق صدق کند یا رسیدن به تعداد 

جـواب بـراي ورود بـه    n+1گـردد و بهتـرین   بـار تکـرار مـی   αبه تعداد الگوریتم سیمپلکس
یـا تـابع برازنـدگی بـراي     گردنـد. معیـار انتخـاب   جمعیت جهت تولید مرحله بعد انتخاب می

که با استفاده بر مبناي مفهوم چیرگی فازي عملگرهاي ترکیبی و جهشی در الگوریتم ژنتیک

1- Global Search.
2- Local Search.
3- Renders et al. (1998).
4- Bersini et al. (2002).
5- Yen et al. (2003).
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دد، است. گراي تعیین میاز توابع عضویت ذوزنقه
نوشته شده و زمـان اجـراي آن در یـک    MATLABکد برنامه مورد استفاده، در محیط  

Pentiumرایانه   VI 1,6با پردازشگرGHz دقیقه است.190، حدود
اسـت، کـه ایـن    سـازي بهینـه هاي اولیه پیش از اجراي برنامه نمایشی از جواب5نمودار 

دهد.هاي کارا یا چیره را نشان میدوایر توپر جواباند. تصادفی تولید شدهبه صورتها جواب

ـ نمایش مرز پارتو (پیش از آموزش سیستم استدالل فازي)5نمودار 

شـود  طور که مشاهده میدهد. همانام نشان می100ها را در تکرار تنظیم وزن6نمودار 
.یابدها، جمعیت بهبود میسازي وزنگیري یا بهینهدر حین فرآیند یاد

تکرار)100ـ نمایش مرز پارتو (پس از 6نمودار 



177بینی رتبه اعتباري ...پیش

افـزوده شـده و   هـاي چیـره   بر تعداد جـواب سازيبهینهدر حین فرآیند به عبارتی دیگر، 
چیره کاهش یافته است.هاي غیرتعداد جواب

هـاي  به عنوان نمونه، یک سیستم استدالل به دست آمده از این روش (سه عدد از جواب
طور که از این جدول پیداسـت، مشـتریان بـا    هماننشان داده شده است.3جدولچیره) در

نسبت فعالیت پایین، احتمال نکول و ها نسبت بدهی باال، نسبت ارزش ویژه به مجموع دارایی
اي بسیار منطقی است. با این فرض که متغیرهـا در حـدود بـاالیی و    باالتري دارند، که نتیجه

، در پنج ردیف باالي 3دهند، با توجه به جدولبیشتر نشان می،خود را بر نکولتأثیرپایینی 
جدول که داراي احتمال نکول باالیی هستند، چهار ردیف داراي نسبت بدهی باال، سه ردیـف  

هـا پـایین   داراي نسبت فعالیت پایین و دو ردیف داراي نسبت ارزش ویژه به مجمـوع دارایـی  
تري در نکـول  کنندهد که نسبت بدهی نقش تعیینگونه استدالل نموتوان اینهستند، که می

دارد.
هـاي مـدل و    )، احتمال نکـول داده 2(جدولقواعد به دست آمدههاي با استفاده از پایگاه

شاهد  به دست آمد، که در بخش بعدي به ارزیابی کـارآیی ایـن روش بـر اسـاس معیارهـاي      
گفته خواهیم پرداخت.پیش

محاسبه حد آستانه بهینه. 7ـ1
(یا احتمالی که در آن متوسط ریسک اعتبـاري و تجـاري مـدل    مقدار عددي حد آستانه

ور مستقیم قابل محاسبه نیست، ولی با توجه به مقادیر درجه حساسیت طه شود) بکمینه می
و تشخیص و نیز احتمال وقوع پیامد مورد نظر، براي کل مشاهدات نمونه قابل محاسبه است. 

منحنـی  اسـت، از سمت چپ پایین به سمت راست باال کشیده شدهمنحنی که 8در نمودار 
درجه تشخیص و منحنی که از سمت چپ باال به سمت راسـت پـایین آمـده اسـت، منحنـی      

شـود، حـد آسـتانه بهینـه    مشـاهده مـی  8نمـودار  کـه در  طـور  درجه حساسیت است. همان
است.32/0ر شود) در مدل ترکیبی براباي که مجموع دو معیار کمینه می(نقطه
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ـ محاسبه حد آستانه بهینه7نمودار 

بررسی قدرت پیشگویی مدل. 7ـ2
، در مقابـل  Yشده احتمال بـراي متغیـر وابسـته    بینیمقادیر پیش32/0در حد آستانه،

هـاي مـدل، مقایسـه شـدند. بـر ایـن اسـاس درجـه         مقادیر واقعی مشاهده شـده آن در داده 
74/0و 70/0ترتیب برابر بـا   ه هاي مدل بدر دادهحساسیت و درجه تشخیص مدل ترکیبی 

هستند.  
هاي شـاهد مـورد بررسـی    گویی آن براي دادهپیشکارآیی مدل، قدرت به منظور بررسی 

تصادفی انتخاب شدند به صورتداده اولیه 272داده از 37گیرد. بدین منظور تعداد قرار می
د تا پس از تعیـین پارامترهـاي مـدل، بـراي     کار برده نشدنه ها بو در آموزش یا طراحی مدل

دل ترکیبـی  هـا وارد مـ  آن مورد استفاده قرار گیرند. در این بخـش ایـن داده  کارآییسنجش 
) مشـاهدات  اعتبـاري موقـع تسـهیالت اعطـایی (ریسـک    پرداخت بـه شدند و احتمال عدم باز

د.  آمده در بخش قبلی مقایسه گردیبه دستمحاسبه و با حدود آستانه بهینه 
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سیستم استدالل فازي کاراـ 1جدول 

وزن خروجی x3 x2 x1 قاعده
79614/0 L L H 7
75272/0 M L M 5
71694/0 H L H 9
70082/0 L H H 25
69732/0 H H H 27
64803/0 L L L 1
62143/0 M H H 26

6062/0 L M H 16
57725/0 H L M 6
56634/0 L H L 19
56148/0 H L L 3
53862/0 M L H 8

452/0 H M L 12
44336/0 M L L 2
38168/0 M M L 11
35968/0 M M H 17
3531/0 M H L 20

33755/0 H M H 18
33709/0 H M M 15
31213/0 L H M 22
30003/0 H H M 24
28205/0 H H L 21
27671/0 L L M 4
27535/0 L M M 13
18895/0 M H M 23
1833/0 L M L 10

15925/0 M M M 14
x1 ،نسبت بدهی :x2 ، نسبت فعالیت :x3ها.: نسبت ارزش ویژه به مجموع دارایی

Low: L, Medium: M, High: H
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گردد، درجه حساسیت و تشخیص مدل ترکیبـی  مشاهده می2طور که در جدولهمان
هستند.724/0و 625/0ترتیب برابر با مقادیر ه ب

رکیبیمدل تـ کارآیی2جدول 
مشاهدات واقعی

برآورد
Y=0

حساب)وش(خ
Y=1

کل(بدحساب)

P(Y) ≤ C21324
P(Y) > C8513

29837کل
21526درست
4/725/6227/70(%)درست

گیرينتیجه. 8
شـود. بـراي اعطـاي    هاي مهم نظام بـانکی تلقـی مـی   ارائه تسهیالت مالی یکی از فعالیت

پرداخت اصـل و سـود تسـهیالت    در بازباید درجه اعتبار و قدرت گیرنده تسهیالت،هیالتتس
تعیین نمود. احتمـال عـدم بازگشـت اصـل و سـود تسـهیالت اعطـایی را ریسـک         را اعطایی 

ـ    ترین ابزاري که بانکاعتباري گویند. مهم ن ه آها براي مدیریت و کنتـرل ریسـک اعتبـاري ب
سـازي بهینـه در مقالـه حاضـر، جهـت    ي اعتباري مشتریان است. بندنیازمندند، سیستم رتبه

داده شـد.  یک الگوریتم ترکیبی مبتنی بر اصـول چیرگـی فـازي، توسـعه    ،پایگاه قواعد فازي
سـازي  بندي و حدود تلرانس ریسـک بـه عنـوان دو هـدف بهینـه     کمینه نمودن خطاي دسته

هـاي اسـتدالل   یکـی از سیسـتم  سیستم استدالل فازي مورد توجه قرار گرفتند و بـر اسـاس   
به دسـت هاي مدل و شاهد آمده، تخمین میزان احتمال نکول هر یک از دادهبه دستکاراي 

حسـاب  حسـاب و خـوش  آمد. با تعیین میزان حد آسـتانه بهینـه، مشـتریان در دو گـروه بـد     
آمـده از مـدل و وضـعیت واقعـی، معیارهـاي     بـه دسـت  بندي گردیدند. با مقایسه نتایج رتبه

ارزیابی مدل شامل درجه حساسیت و درجه تشخیص نیز برآورد شدند که حـاکی از مناسـب   
ها است.بودن مدل جهت برآورد احتمال نکول تسهیالت به مشتریان حقوقی در بانک
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