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  يدهچك

-از زمان شروع به كار بانك اقتصاد نوين در حوزه پايانه فروش در عرصه بانكداري خرد، مسئله ارزيابي مكان

اشته است. د دوجو آماري روشهاي از استفاده با نوين اقتصاد بانك فروش هايپايانه نصب جهت مستعد هاي

 فروش پايانه بلكه بوده، بانك نفع به اقتصادي لحاظ از تنها نه علم مبناي بر گيريتوجه به اين امر و تصميم

  .شد خواهد سپرده دارند، نياز آن به كه پذيرندگان  از دسته آن به

ذاري به قابل بارگ كه  1مدل تصميم گيري براي سيستم پشتيباني تصميم مقاله سعي شده است يكدر اين 

 با پاسخ متغير يك ي. اين مدل برپايهشودارائه   2بر مبناي درخت تصميم باشد، روي پورتال تعريف پذيرنده

 دوازده همچنين و معين دوره يك در فروش پايانه روي به، تراكنش ريالي حجم از تابعي كه سطح هشت

  .باشدمي مستقل متغير

صاص پايانه فروش به افراد، با پرسش سطوح اخت از قبل كه دهددر پايان، اين مدل الگوريتمي ارائه مي

  .كندمتغيرهاي مستقل، سطح آتي مشتري در تبادالت مالي را تعيين مي

  

  بندي بازگشتي.پارتيشن؛ درخت تصميم؛فروش يانهپا كليد واژه ها:

                                                 
1 Decision Support System - DSS 
2 Decision tree 
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  مقدمه

 و بازاريابي فرايند. باشدد ميمستع مكانهاي در فروشگاهي هايدر بانكداري خرد يكي از راهكارهاي توسعه بازار، نصب پايانه 

 دليل اين به  ،گيرددر نظر مي فروش پايانه پذيرنگان براي ي است كه بانكرايگانخدمات  ءجز )1  يرتصو( فروش پايانه نصب

-مي تحميل زمينه اين در فعال بانكهاي به سنگيني بسيار نههزي فروش، پايانه دستگاههاي پشتيباني و نصب بازاريابي، فرايند

  .كند

 در كه دستگاههايي. دارد مستقيم رابطه كارتخوان هايسوددهي اين كسب و كار، با ميزان مبلغ تراكنش به روي دستگاه

 باشند، فعال غير كه هايدستگاه همچنين و آورند مي ارمغان به بانك براي بهتري درآمد باشند، شده نصب خوب مكانهاي

پايانه فروش) هزينه  دستگاه(منابع بودن محدود به توجه با نگهداري، و نصب هزينه داشتن بر عالوه ،درآمد داشتن بدون

 اقتصاد بانك فروش هايپايانه يابيمكان در رفته بكار روش اكنون هم. كندتحميل مي بانك براي هم را ايفرصت از دست رفته

 نصب جهت مستعد هايمكان ارزيابي لذا. است هابازارياب و پشتيبانان شخصي تجربه مبناي بر خطا، و آزمون روش نوين،

 به هاهزينه نوع اين تحميل از گريز براي موثر روشي توانداقتصاد نوين با استفاده از روشهاي آماري، مي بانك فروش هايپايانه

  .باشد بانك

  

�ی�ی��
���	
��و
تا�	���

����

ن����ی���
��	�،
��������دو

��� ا

ت�$�
�را"!��
�'�م% 

)$�����او

*���ی(�

*���ی(�ز�	�در��ت�+%$ادورو
شرا"�ل� راورا"�ام��رد

*���ی(�ز�	�در��ت�+%$ال� را
تا���س�3	��2و1روا�0/و

*�56ی���

���یردت�+%$ا�7و ر��،
>را��(;ا،ل��	���*ر��6:	�89

ن=3	��2و

?9��'/ع�/را

?9��'/@�/ا��

 

@��ی��?9�@�ز�	�� ا�;رد
شو��

�'/تا���س�و>را��ل� را
��Aی��

 

تا���س��1	A	�ول���!

@!1درا��ردت�+%$ال� را
درادب�س�*ر��6

*��A د?9�ی� ��6@�ز�	�

@��ی��?9�@�ز�	�� ا�;رد
شو��

ب�س�*ر��6@!1دار��رد
*��ی���@�ع�/را،درا��

  

  فروشگاهي هايفرايند بازاريابي و نصب پايانه  -1  يرتصو
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 هاي با تنظيم دستورالعمل شركت 85و اوايل سال  84از اواخر سال 
3
PSP هاي فروش  گسترش پايانه ،توسط بانك مركزي

كه تا طوريد بازار بكر ايران شدند. بههايي كه در عرصه بانكداري خرد فعاليت داشتند، به سرعت واربانك .وارد فاز ديگري شد

پايانه فروش در محل صنوف دائمي و موقت نصب گرديده است، بانك اقتصاد نوين يكي از پيشگامان اين  1,513,318 كنون

 عالها و موسسات فلذا بازار براي شركت هاي خود دارد .تمايل به افزايش تعداد پايانه 57,545 كسب و كار بانكي با دارا بودن

هاي ابتدايي بانك از كيفيت % پايانه25 ،طبق آمار بدست آمده از گزارشاتدر عرصه پايانه فروش محدود گرديده و همچنين 

 استفاده شود،  يابي پيش از نصب پايانه فروشمدل احتمالي كه بتوان در زمان مكان يك خوبي برخوردار نيستند. لذا تعيين

  باشد.مطلوب مي

 از استفاده با نينو اقتصاد بانك فروش يهاانهيپا نصب جهت مستعد يهامكان يابيارزحقيقي با هدف براي اين منظور ت

  ي تدوين گرديده است.آمار يروشها

  ادبيات موضوع

بدليل ساختاري كه كسب و كار پايانه فروش دارد و نقش آن در بانكداري خرد در اقتصاد اسالمي و تفاوت اساسي آن با ساير 

ه اين شكل تحقيقي انجام نشده است، اما براي واگذاري هر نوع اعتبار مالي به هر فرد تحقيقات زيادي انجام شده ب كشورها، 

اطالعات اعتباري آلماني  است. در اين  -كه بطور مثال معروف ترين آن در بانكداري، تجزيه و تحليل درخت تصميم گيري 

 1000مورد استفاده قرار گرفته است. داده اعتباري آلمان، داده ها بر روي زمينه مدلهاي بسياري براي ارزيابي بدست آمده و 

متغير هستند. هر متقاضي كه به عنوان  30وح به مشر متغيرها اين اند،متقاضي اعتبار گذاشته شده مورد بررسي قرار گرفته

ياز داده شده است. ما مي خواهيم براي به ترتيب در متغير پاسخ) امت 0و  1هاي اعتباري (كد گذاري شده به  "بد"يا  "خوب"

به دست آوردن يك مدل كه ممكن است مورد استفاده قرار گيرد، براي تعيين اينكه آيا متقاضيان داراي  ريسك اعتباري خوب 

  :چرخنديا بد هستند، تصميم بگيريم. اكثريت مدلهاي مورد بررسي حول چند مدل زير مي

  .لجستيك رگرسيون  •

  .لجيت رگرسيون  •

  .عصبي هايشبكه  •

  .تصميم درخت  •

در آناليز تصميم، يك درخت تصميم به عنوان ابزاري براي به تصوير كشيدن و آناليز تصميم، در «، طبق بيان دنگ و رانجر

  ]1[» گردد. شود، استفاده مي محاسبه ميها متناوبا  جايي كه مقادير مورد انتظار از رقابت

  مزايا :

  باني تصميم، درخت تصميم و دياگرام تصميم داراي مزايايي هستند  :در ميان ابزارهاي پشتي«

  تواند، طريقه كار با درخت تصميم را بياموزد. فهم ساده: هر انسان با اندكي مطالعه و آموزش مي -1

كند و از  هاي پيچيده به راحتي كار تواند با داده هاي بزرگ و پيچيده: درخت تصميم در عين سادگي مي كاركردن با داده -2

  روي آنها تصميم بسازد.

توان با  هاي مختلف از آن مسئله را مي استفاده مجدد آسان: در صورتي كه درخت تصميم براي يك مسئله ساخته شد، نمونه-3

  آن درخت تصميم محاسبه كرد.

                                                 
3 Payment Service Provider 
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ر تركيب كرده و نتايج هاي تصميم سازي ديگ توان با تكنيك هاي ديگر: نتيجه درخت تصميم را مي قابليت تركيب با روش -4

  ]2[»بهتري بدست آورد. 

  معايب:

  ]2[» .شوند مي بزرگ مسئله شدن بزرگ با نمايي صورت به كه است آن تصميم هايمشكل استفاده از درخت«

  روش تحقيق

  :)متغير پاسخ(متغيرهاي مسئله

  يرتصو( به توجه با اما باشد،مي پاسخ يرمتغ گرفتن نظر در براي مطلوب متغير فروش، پايانه روي بر خوردهجمع مبلغ تراكنش

 فصلي روند نمودار، اين به توجه با و 4دهدكنشهاي مالي موفق  بر روي هر دستگاه را نشان ميترا مبلغ ميانگين تغيير روند )2

. شودمي مواجه شديد كاهش با ماه فرورديندر و مبلغ بيشترين ماه اسفند در كه دهدمي نشان دوساله دوره يك در نمودار اين

فروش مناسب  پايانه كيفيت بيني پيش مدل يك آوردن بدست براي ،تراكنش مبلغ جمعبا توجه به حضور متغير زمان  لذا

  .باشدنمي

  

  

  اخت قبضميانگين مبلغ تراكنشهاي مالي موفق  بروي هر دستگاه شامل خريد و پرد - 2  يرتصو

  

تعريف شده است. در اين روش مقدار متغير وابسته به عدد مبلغ تراكنش  1جدول  ي مطابقا) را بصورت ردهYمتغير پاسخ (

  .ماهه تغير كند 12نيست كه در دوره 

  

                                                 
  سالمي ايرانبرگرفته از سايت بانك مركزي جمهوري ا 4
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  متغير پاسخ - 1جدول 

  

  :)متغير مستقل(متغيرهاي مسئله

  عوامل تاثير گذار بر عملكرد پايانه فروش عبارتند از:

   فروش يمحل جغرافياي پايانه .1

متغيرهايي چون سطح فرهنگ استفاده از بانكداري الكترونيك، سطح تبادالت مالي و سطح مالي افراد (مانند مناطق محروم) و 

  .باشند) مانند شهر و استان قابل تفكيك ميProvinceيي هستند كه با تفكيك متغير از نوع اسمي  (... متغيرها

  صنف .2

گردد به مراتب بيشتر از اصنافي چون خرازي هاست لذا براي معموال تبادالت مالي كه در اصنافي چون طال وجواهر انجام مي

  .دهدارد مدل شده تا اثر دقيق متغير مذكور مورد بررسي قرار ) صنف هم وTradeمتغير اسمي ( ،بررسي دقيق اين عامل

  تعداد دستگاههاي پايانه فروش ساير بانكها موجود در محل پذيرنده .3

تصور اين است كه پذيرندگاني كه در محل كسب خود پايانه فروشي بعنوان مكمل داشته باشند، ميزان استفاده از پايانه بانك 

) به مدل اضافه شده NumPOS(  ترتيبي متغير يك قالب در بانكها ساير هايپايانه تعداد لذا .دياباقتصاد نوين كاهش مي

  است.

  نوع مالكيت محل كسب.4

در بررسي ميداني اوليه به اين نتيجه رسيديم كه پذيرندگاني كه مالك محل كسب خود هستند، عالقه بيشتري نسبت به 

) با دو سطح مالك و مستاجر براساس در مدل Propertyتغير اسمي نوع مالكيت (بنابراين م استفاده از پايانه خود دارند.

  دخيل شده است.

  جنسيت پذيرنده.5

  ) با دو سطح، بعنوان يك متغير قابل بررسي به مدل اضافه شده است.Genderمتغير اسمي جنسيت پذيرنده (

  تحصيالت پذيرنده.6
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شنايي با بانكداري الكترونيكي  رابطه مستقيمي دارد كه مدل اين متغير را ) با ميزان آEducationرابطه تحصيالت پذيرنده (

  .شودبا سه سطح شامل مي

  سنوات سابقه كار در صنف.7

  ) ، بعنوان يك متغير قابل بررسي به مدل اضافه شده است.WorkExpمتغير ترتيبي سنوات سابقه كار در صنف (

  پذيرنده فاصله نزديكترين شعبه به محل كسب يا سكونت.8

 كه شد برآن تصميم لذا باشد، نزديكتر آن به مربوطه بانك يشعبه كه كنندمي استفاده هاييطبيعي است كه افراد از پايانه

  ) به مدل اضافه شود.Distanceتيبي فاصله نزديكترين شعبه به محل كسب يا سكونت پذيرنده (تر متغير

  انجام امور بانكي تعداد مراجعات پذيرنده به شعبه در ماه براي.9

) ممكن است نشان دهنده اين باشد كه فرد اطمينان Resortتعداد مراجعات پذيرنده به شعبه در ماه براي انجام امور بانكي(

  اين متغير نيز در قالب يك متغير ترتيبي وارد مدل گرديده است. به بانكداري مدرن ندارد،

  ؟دكنآيا پذيرنده از اينترنت بانك استفاده مي.10

داري الكترونيك يا برخط يا اينترنتي، عبارت است از فراهم آوردن امكاناتي براي كاركنان در جهت افزايش سرعت و كارايي بانك

اي و بين بانكي در سراسر دنيا و ارائه امكانات  آنها در ارائه خدمات بانكي در محل شعبه و همچنين فرآيندهاي بين شعبه

مشتريان كه با استفاده از آنها بتوانند بدون نياز به حضور فيزيكي در بانك، در هر ساعت از شبانه افزاري به  افزاري و نرم سخت

  هاي ارتباطي ايمن و با اطمينان عمليات بانكي دلخواه خود را انجام دهند. ساعته) از طريق كانال 24روز (

افزاري مبتني بر شبكه و مخابرات براي  افزاري و سخت مهاي پيشرفته نر به عبارت ديگر بانكداري الكترونيكي استفاده از فناوري

  تبادل منابع و اطالعات مالي به صورت الكترونيكي است و نيازي به حضور فيزيكي مشتري در شعبه نيست.

سايت امن به طرقي مثل كارهاي خرده بانكي يا بانك مجازي،  دهد تا معامالت اقتصادي را در يك وب به مشتريان اجازه مي

  هاي ساخت و ساز انجام دهند. سه مالي و اعتباري يا شركتموس

  شماره اتصال به مگانك .11

 زياد زمان مدت بر عالوه پذيرنده بنابراين است، نگرديده نصب مگانك استانها همه براي ها،باتوجه به هزينه زياد متمركز كننده

-مي تراكنش ميزان افت مسبب پذيرنده نارضايتي آن پي در و شودمي متحمل هم را شهري بين تماس اتصال هزينه تراكنش،

  ) با دو سطح را به مدل وارد شده است.MegaNAKنك(مگا به اتصال شماره اسمي متغير .گردد

  نوع بازاريابي.12

 انكب مشتري باشد، داده را فروش پايانه دستگاه درخواست اينكه از قبل فرد كه شودمي اطالق بازاريابي به ايبازاريابي شعبه

) MTypeنوع بازاريابي ( وان شده است.كارتخ دستگاه پذيرنده بانك، پيشين خدمات از رضايت با فرد اين بنابراين .باشد بوده

  .شودبا دو سطح وارد مدل مي

  

����������������        �2;�$ 4
	�2;�$ 4
	�2;�$ 4
	�2;�$ 4
	        <�	<�	<�	<�	        �2;�$ =�>�2;�$ =�>�2;�$ =�>�2;�$ =�>        
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2A��;' �	
�
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�  

,  ���    ))))Trade((((   �E&+  ��G� H
��� *-2F  

1  ���I  (
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J�+� �	
�
� C��A ��
+ 
9�	
0 ))))NumPOS((((  E#2 �   ���I  (
9�
J�+� �	
�
� C��A ��
+ 
9�	
0 ��'�$ �� ?@$ ��	��K�  
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  خالصه سطوح متغير مستقل -  2جدول 
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  طرح نمونه گيري و روش اجرايي آن

 در تحقيق براي ماه بهمن تراكنشي اطالعات ريز نوين اقتصاد بانك در موجود هايبدليل مسائل امنيت اطالعات و محدوديت

 بين از است بوده پايانه 353,55 بروي تراكنش  632,673,2 شامل هاداده اين كه است گرفته قرار محقق اختيار در زمينه اين

تحقيق با محدوديت در اختيار داشتن كنش مالي موفق است. همچنين اين ترا داراي فروش پايانه 54,254  ها پايانه تعداد اين

تعداد نمونه اي كه از هر طبقه  ]3[يك طرح نمونه گيري طبفه بندي  لذا با توجه به اطالعات هزار پذيرنده مواجه است.

نشان داده شده است كه برابر با نسبت حجم جامعه از كل  Sample Numberبصورت تصادفي ساده از هر طبقه  در ستون 

    ]3[ د.باشجامعه مي

  

Analysis Variable : Summations of amount for each POS 

Y N Sample# Minimum Maximum 

1 697 
13 

1.0000000 12.0000000 

2 12847 
237 

13.0000000 320000.00 

3 13582 
250 

320013.00 3374029.00 

4 13564 
250 

3375013.00 14772013.00 

5 8137 
150 

14775013.00 49785000.00 

6 2714 
50 

49810013.00 100767013 

7 2170 
40 

100780894 333970013 

8 543 
10 

334258013 17239409513 

  دسته بندي پاسخ - 3جدول 

  

 يك به فقط و فقط عدد اين. گرددهر دستگاه پايانه فروش يك عدد مشخصه را داراست كه به آن شماره ترمينال اطالق مي

بعنوان شناسه هر نمونه  دستگاه هر ترمينال شماره از گيري نمونه طرح در لذا شود،مي داده تخصيص فروش پايانه دستگاه

  ).است آمده 4جدول  در جامعه اين اول ركورد چند موضوع، اين شدن ترملموس براي(كنيممي استفاده

  

�
$ �
�2$�  ��
&> 
� �2;�$\+ 

:X�� 6:,5 8 

:X�� 686X 6 

:X�� 686� 5 

:X�� �MM,6MM6 6 

:X�� �MM,6M,M 6 

  پنج ركورد از جامعه متغير پاسخ - 4جدول 
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بازگشتي بنديپارتيشن
]]]]        

-شنيپارت، شنيپارت تدرخ كي جاديابا  ، Y و X نيب رابطه ارزش به توجه با ي،بازگشت صورت بهرا  هاداده ،شنيپارت فرم پلت

 كي ينيب شيپ وجه نيبهتر به كه است، X ريمقاد از يهايبند گروه اي و هابرش از يامجموعهكند. اين روش شامل بندي مي

) شنيپارت( هيتجز .شودانجام مي ممكن يهايبندگروه اي هابرش همه جامع يجستجو توسط كار نيا .ابدييم را Y مقدار

 فرم پلت نيا .سازدمي درخت يبازگشت صورت به يريگميتصم قواعد از ،ديآ دست به مطلوب شرايط كه يزمان تا ،هاداده

 براي رشد سه روشپلت فرم  .است يقو اريبس ها انتخاب كندهاي بسيار زياد تجزيهها را از حالتكه بهينه تجزيهدرصورتي

  :دهد مي ارائه پيش بيني نهايي درخت

6گيري تصميم درخت •
 

7بوت استرپ جنگل •
 

  8 درخت بوستد •

  جزئيات روش آماري

گسسته باشد، برازش احتماالت برآورد شده براي  Yمتغير پاسخ مي تواند پيوسته و يا قطعي (اسمي يا ترتيبي) باشد. اگر 

 را فرم پلت باشد، پيوسته پاسخ اگر .آيدسطوح پاسخ با كمينه كردن حداكثر درستنمايي كاي دو(دو برابر آنتروپي) بدست مي

  .كنيمخطا برآورد مي مجذور مجموع رساندن حداقل به روش با

انجام  Xمقدار   "برش"پيوسته باشد، پارتيشن با توجه به تقسيم  Xني نيز مي تواند پيوسته و يا قطعي باشد. اگر يمتغير تبي

ري است بطو هابنديگروه. گرددميبه دو گروه از سطوح انجام  X هايگسسته باشد، پارتيشن با تقسيم مقوله Xمي شود. اگر 

  : شود، به صورت زير محاسبه ميLogWorthتقسيم گره بر اساس آماره  .گيردكه تمام سطوح ممكن را در بر مي

  

 يم ممكن هيتجز مختلف هايتعداد حالت با توجه به كه شودمحاسبه مي 10 دهيچيپ ياه وهيش به 9مقدار احتمال تعديل شده

هاي غير تعديل شده مقدار البته اين شيوه در مقايسه با روش .كشد يم طولزمان زيادي  آن به اسبهمح ،دهد رخ تواند

  تر است.) كه متغير مستقل سطوح زيادي دارند، معقول 11نفرنيواحتمال (مقدار احتمال ب

-روش بعنوان معياري براي تقسيم استفاده مي نيا در 12)مربع كاي حداكثر درستنمايي نسبت( از  گسسته، پاسخ يبرا

ي براي هر مشاهده برابر آنتروپ گردد.ي لحاظ ميآنتروپ در رييتغ اي يآنتروپ (لگاريتم طبيعي) بار دو واقع در شود.

  با: است برابر شده انتخاب .است داده رخ كه پاسخ به منسوب احتمال P آن در كه باشد.مي 

 
                                                 

5
 Recursive Partitioning  

6
 Decision Tree  

7
 Bootstrap Forest  

8
 Boosted Tree  

9
 Adjusted p-value  

10
 Monte Carlo Calibration of Distributions of Partition Statistics  

11
 Bonferroni p-value  

12
  likelihood-ratio chi-square  
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از همگني  كند.را محاسبه مي  اي وقتي كه پارتيشن براي بدست آوردن پاسخ گسسته، با استفاده از اطالعات جدا شده 

كند. در غير اينصورت از آنجايي كه لگاريتم استفاده مي شود، از ارزش نرخ با يك گروه صفر مواجه مي mكه در رديف 

  شود.ر تعريف نشده است، آماره گم شده اعالم ميصف

 درخت تصميم

، دو راه براي محاسبه وجود دارد. اولين راه عبور تنها از طريق داده ها و 13با استفاده از نرم افزار بكار برده شده در اين تحقيق

استفاده  14از اعتبار سنجي كه است در صورتياين توليد يك درخت تك است. و راه دوم رشد درخت به طور خودكار است، 

  .شود

  قواعد توقف

-نباشد، تقسيم را ادامه مي بخش نتيجه رضايت كه زماني تا. است تعاملي كامال فرم پلت ، نشود استفاده سنجي اعتبار اگر

را  هنگامي كه متغير پاسخ گسسته است، موارد ذيل ها از اين روش استفاده شده است).دهيم(براي تسلط بيشتر بروي تقسيم

  دهيم:مورد بررسي قرار مي

 در باالي هر سرشاخه. آماره  •

 نسبت آن دهنده نشان يرنگ يها لهيم وجود دارد. پاسخ سطح هر در كه است برگ در مشاهدات سهمه نرخ، آمار •

  هستند.

 به ربوطم بخش Y محور. است پاسخ حوسط از كي هر يبرا شده ينيب شيپ) احتمال( Prob statisticه آمار •

 دري نيب شيپ جمع احتماالت حاصل .دهدرا نشان مي برگ هر يبرا ،پاسخ حوسط از شده ينيب شيپ احتماالت

  باشد.مي كي برابر شهيهم پاسخ حوسط سراسر

  د.باشباشد، حالت تعميم يافته آن بصورت زير ميمي يا  15تعيين ازضريب معيار اوليه براي بررسي مدل بدست آمد 

 

  سنجي اعتبار

 .شوديم استفاده 16يسنج اعتباربراي  يا مجموعه عنوان به كه ها داده از يبخشاز  استفاده عبارت است سنجي اعتبار بخش

 ها برازش دهد وتواند مدل مناسبي براي دادهمي بنديپارتيشن ،كنيد هيتجز يكاف اندازه به با را تصميم درخت كي رشد اگر

اعتبار  باشد. ضعيف آينده پيش بيني مشاهدات ممكن است . اماباشد مناسبخيلي  برازش داده شدهفوق  بيني پيش مدل

 ارزيابي به بخش ديگر با استفاده از و مدل پارامترهاي به منظور برآورد هاداده از بخشي از استفاده با فرآيندي است كهسنجي 

  .كندكمك مي مدل توانايي پيش بيني

  مدل را در بر دارد. پارامترهاي برآورد كه ستا بخشي 17آموزشمجموعه  •

  .كند تاييد و يا ارزيابي را مدل توانايي پيش بيني است كه بخشي 18اعتبار سنجيمجموعه  •

                                                 
13 JMP(Business part of  SAS) 

14
  Validation  

15
  Coefficient of determination  

16
  Validation Portion 

17
 Training set  
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 مدل است. توانايي پيش بيني مستقل از و ارزياب ، 19نهايي آزمونمجموعه  •

 اعتبار به نوبه خود ، به K هاي جموعهم از يك هركند، تقسيم مي زير مجموعه Kبه  را هاي اصليداده KFOLDروش 

 انتخاب خواهد نهايي مدل عنوان به اعتبار را نتيجه بدهد، آماره بهترين. مدلي كه شودمياستفاده ها داده بقيه در مناسب مدل

  .شد

  مدل كفايت بررسي

پيوسته،  يهاپاسخ يبرا. داردي بستگ استفادهمورد  پاسخ متغير نوعبه  برازش مدل، ييكوين هاي موجود براي بررسينمودار

هاي گسسته مورد پاسخ يبرا 21فتيل يمنحن وROC 20 يمنحن و، است هاشده ينيب شيپنمودار مشاهدات واقعي دربرابر 

  گيرند.استفاده قرار مي

  ROC يمنحن

كه با به اين ترتيب است  ROC يمنحن كيكالس فيتعر .گيردمورد استفاده قرار مي گسسته پاسخ يبرا ROC يمنحن

(ها) محاسيه  23كاذب مثبت(ها) را براساس   22درست مثبتاستفاده از فراواني تجمعي در راستاي سطوح رتبه بندي شده 

"تيحساس"قرار دارد كه  Yبروي محور  درست مثبت نمايند.مي
قرار دارد كه  Xروي محور  كاذب مثبتنام گذاري شده و  24

بندي شده صورت است كه اگر شما در راستاي برآورد كننده، كه بصورت سطوح رتبهنام دارد. اين نظريه به اين 25 "يژگيو -  1"

بندي كنيد، وجود دارد، حركت كنيد و تمام موارد سمت چپ را بصورت مثبت و موارد سمت راست را بصورت منفي دسته

م دادن اين نظريه و بكار بردن آن در توانيد توازن را در راستاي مقادير برآورد كننده دنبال نماييد. به منظور تعميآنگاه مي

. پارتيشن براي هر سطح پاسخ، در  26مواردي كه چندين سطح از متغير پاسخ داريم و چندين نمودار در يك نقطه وجود دارد

سازد. در صورتي كه فقط دو سطح وجود دارد، يكي از آنها انعكاس مستقل ديگر مي ROCبرابر سطحي ديگر يك منحني 

  كنند.اي شان ارائه ميهاي مختلف را بر اساس مثبت بودن پاسخ مرحلهاست، منحنيقطري ديگري 

داده شده احتمال قرار گرفته  Yمرتب كه براي سطوح - اي، نموداري مرتب شده از كارايي مدل است. مدل رتبهROCمنحني 

گرفتن در سطح به سمت باال و وقتي شود و به ازاي قرار دهد، از گوشه پايين سمت چپ شروع ميشدن در سطح پاسخ را مي

Y رود.در آن دسته قرار نگيرد به سمت چپ مي  

                                                                                                                                                        
18

 Validation set  
19

  Test set  
20

 Reciever Operating Characteristic  
21

 Lift Curve  
22

 True Positive  
23

 False positive  
24

 Sensivity  
25

 l-Specifity  
26

 Polytomous  
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  ROCشكل عمومي منحني  - 3  يرتصو

  

هاي مرتب شده ابتدا مقادير هدف و پس از آن مقادير ديگر را اگر مدل روي مقادير پاسخ بخوبي برازش شده باشد، داده

. به عبارت ديگر منحني ابتدا به سمت باال حركت خواهد كرد و پس از آن به سمت راست كشيده )4  يرتصو(خواهند داشت

  خواهد شد.

  

  براي مدل ايدال ROCمنحني  -4  يرتصو

  

خص نكويي برازش خواهد بود و وقتي اين اين نمودار بصورت قطري به باال خيز بر خواهد داشت. مساحت زير نمودار شا

  شاخص برابر يك شود، برازش ايدهĤل خواهد بود.

  

  

  براي مدل ضعيف ROCمنحني  - 5  يرتصو

  

اگر پارتيشن شامل يك بخش يا تقريبا همه در يك سطح پاسخ باشند، نمودار تقريبا بطور عمودي در سمت چپ حركت 

اگر پارتيشن شامل هيچ بخش يا  .)5  يرتصو(ن بدان معناست كه مدل يك تشخيص آن سطح حساس استخواهد كرد. اي
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تقريبا هيچ بخش در يك سطح پاسخ باشند، منحني تقريبا بصورت افقي حركت خواهد كرد. اين بدان معناست كه نمونه تقريبا 

كند. سطح ما، متغير پاسخ رو به باال حركت مي  Polytomousبراي  خود ندارد. بطور كامل مقدار سطح متغير پاسخ را در

  شماره يك كمتر از همه قابل تشخيص است.

  فتيل يمنحن

 شينما به ابتدا در ترتيب را ير غنايمس اما،  دهد يم نشان را  ROC يمنحن كي عنوان به اطالعات همان فتيل يمنحن كي

  هد كه چگونه نسبت جامعه در سطح پاسخ انتخاب شده با نرخ سطح پاسخ در كل مقايسه شود.دنشان مي Yنمودار  گذارد.يم

 متغيره مستقل برازش داده ايم،12هاي قبل،  مدل را با يك متغير پاسخ هشت سطحي و  با توجه به توضيحات آمده در بخش

  ايم،نتيجه بصورت زير شده :اعتبار سنجي كار در نظر گرفته بخش% از مشاهدات را بعنوان 20در اين مدل 

  

  

  جمعبندي مدل - 5جدول 

  

مشاهده  807اند، دسته اول شامل مشاهدات آموزشي مدل با احتساب داده ها به دو دسته تقسيم شده 5جدول با توجه به 

باشد.دسته دوم شامل مي 0.849پارتيشن داراي ضريب تعيين  18ايم، مدل با ادهاست كه مدل را با اين دسته برازش د

باشد كه مي 0.818ه با برازش همين مدل داراي ضزيب تعيين كه ايم راي اعتبار سنجي مدل استفاده كردمشاهداتي است كه ب

  باشد.دليل بر كفايت اوليه مدل مي

  

R
-S
q
u
a
re

  

  هادر مقابل تعداد پارتيشن Rدار مربع نمو -  6  يرتصو

  

در برابر افزايش تعداد پارتيشنها در مدل اعتبار سنجي است ،  خط قرمز نشان دهنده تاريخچه افزايش ميزان ، 6  يرتصودر 

ها در مدل اصلي است. همانطور كه مشاهده در برابر افزايش تعداد پارتيشن خط آبي نشان دهنده تاريخچه افزايش ميزان 
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شود، لذا به دليل اينكه افزايش تعداد پارتيشن مواجه مي به باال منحني تقريبا با كاهش شديد رشد  18شود از پارتيشن مي

   شود.قرار دارد، مدل متوقف مي 0.849بول در سطح  قابل ق كند و همچنين مدل را پيچيده تر مي

  

  

  اعتبار سنجي متقابل - 6جدول 

  

ها در براورد مدل) در فرض صفر(همساني پارتيش K-Foldشود با استفاده از روش مالحظه مي 6جدول  همانطور كه در

  ود.شرد مي 0.95سطح 

  

S
e
n
s
it
iv
it
y

  

  براي مدل اصلي ROCمنحني  - 7  يرتصو

  

بسمت باال خيز  ابتداآل بدين صورت است كه براي مدل ايده ROCهمانطور كه در فصل پيشين توضيح داده شد، نمودار 

مدل اعتبار سنج، كفايت  8  يرتصو در مدل اصلي و همچنين در 7  يرتصوگردد. لذا با توجه به برداشته و سپس افقي مي

 باشد.برازش مورد تاييد مي
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  براي مدل اعتبار سنج ROCمنحني  - 8  يرتصو

  

  

  ي مدل اصليبرا  liftمنحني  - 9  يرتصو

  

  .رسدميبه نتايج مشابه در تاييد مدل بدست مدل در روش منحني ليفت،  10  يرتصوو  9  يرتصوبا توجه 
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  سنجبراي مدل اعتبار   liftمنحني  - 10  يرتصو

  

باشد. ضريب تعيين شود، اين جدول شامل اطالعات برازش مدل و ماتريس اغتشاش ميمالحظه مي 7جدول همانطور كه در 

يح  % اطالعات را بطور صح8.9باشد، بدان معناست كه مدل مي 0.089برابر  27و نرخ عدم تطبيق 0.8439مدل برابر  آنتروپي

  با ريز شدن در اين جدول و مراجعه به جدول اغتشاش،  كند. چون متغير مدل براورد شده ترتيبي است حالبندي نميطبقه

  

  

  جزئيات مدل و ماتريس اغتشاش - 7جدول 

  

يبق مدل ارزياب و جدول سمت بيشتر اين ميزان عدم تطبيق را بررسي كنيم. در جدول سمت راست، مقادير عدم تطببتوانيم 

  باشد.چپ، اطالعات عدم تطبيق مدل اصلي مي

                                                 
27

 Misclassification Rate 
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  بررسي مقادير عدم تطبيق - 8جدول 

  

  باشد.درصد ناچيز هم قابل اغماض مي لذا اين .)8جدول (اند ها در همسايگي سطح متغير پاسخ قرار گرفتهتمامي عدم تطبيق

  

  

  سهم متغيرهاي مستقل در مدل - 11  يرتصو

  

ن دخل و تصرف در مدل را داشته پس از آن بيشتري    و مقدار آماره )11  يرتصو( سيمقت 8عامل صنف با 

 3و    تقسيم و پس از آن  فاصله پذيرنده تا اولين شعبه با مقدار  4و     سابقه كار در صنف با 

در قاعده  تقسيم و  1تقسيم و در آخر نوع مالكيت محل كسب با  2و  تقسيم نوع بازاريابي با 

  اند.تصميم دخيل هستند، باقيمانده متغيرها با اين سطح وارد مدل نشده
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  نمودار سلسله مراتبي برازش مدل - 12  يرتصو
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  نمودار پراكندگي مشاهدات مدل برازش شده - 13  يرتصو

  

  يرتصو( دهدكنيم كه هر مسير يك ميزان احتمال براي سطح پاسخ بدست مياينصورت معني ميدر مدل يك شاخه را به 

28توان از نمودار استخوان ماهي). براي مسير يابي سطوح هم مي12
  ) استفاده كرد.15  يرتصو( 

 اصناف پنجم باشد و فاصله محل كسب ويآمده است، اگر صنف يك پذيرنده در دسته  14  يرتصوبطور مثال همانطور كه در 

باشد و مالك محل كسب باشد و مدت زمان حضور در صنف كمتر از يكسال باشد و در  7يا  6تا نزديك ترين شعبه در دسته 

در سطح اول متغير پاسخ  0.0009ه باشد، اين پذيرنده با احتمال آخر نوع بازاريابي است كه توسط بازارياب نماينده تعيين شد

در سطح 0.0103در سطح سوم متغير پاسخ و با احتمال  0.1946در سطح دوم متغير پاسخ  و با احتمال  0.7843و با احتمال 

تغير پاسخ  و با در سطح ششم م0.0019در سطح پنجم متغير پاسخ  و با احتمال0.0057چهارم متغير پاسخ  و با احتمال 

  در سطح هشتم متغير پاسخ قرار خواهد گرفت.0.0005در سطح هفتم متغير پاسخ و با احتمال 0.0020احتمال 

  

                                                 
28

 Fish bone 
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  گزارش مدل سرشاخه ها براي سطوح متغير پاسخ - 14  يرتصو
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  برازش شده منتخبدياگرام استخوان ماهي مدل  - 15  يرتصو
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  سطح مدل برازش شده-نمودار مساحت - 16  يرتصو
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  مدل پيش بيني با مشاهدات جديد 

آمده است، براي بدست آوردن احتمال قرار گرفتن در سطح متغير پاسخ مشاهده جديد  14  يرتصوبطور مثال همانطور كه در 

  كنيم:ي مدل برازش شده بصورت الگوي ذيل عمل مياز رو
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  پيش بيني براي دو مشاهده در ماه بعد -  9جدول 

  

) مشاهده مورد بررسي براي پيش بيني مدل در ماه بعد 9جدول ( 2يت در دسترسي به مشاهدات جديد، فقط به علت محدود

  شود، نتيجه براي اين دو مشاهده مناسب بوده است.مورد استفاده قرار گرفت. همانطور كه مالحظه مي
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  ها و نتايج يافته

روبرو هستيم كه براي حل آنها به علت پيچيدگي زياد مجبور به ساده سازي مسئله هستيم. اما  در دنياي واقعي ما با مسايلي

اين ساده سازي بايد در حدي باشد كه كليت مسئله حفظ شود. اين مدل بدست آمده فقط شامل نگاهي موشكافانه به يك 

  فرايند تصادفي است.

  جمع بندي

اي فني و مشاهداتي كه از لحاظ امنيتي براي اين بنگاه مالي مهم بوده اند، بدليل محدوديت به دسترسي يك سري از متغيره

  وارد مدل نشده اند.

 . شود يم شنهاديپ يآت مطالعات يبرا ريز نظرات آمده بدست ديمف جينتا و شده ارائه آماري يمدلها به توجه با

  ن در يك دوره يك ساله.متغرها با اضافه كردن بعد زما يبند طبقه جهت يشنهاديپ يها مدل ميتعم •

هاي مختلف رفتاري در مراكز پشتيباني ورود متغيرهاي تيماري به مدل(روشهاي پشتيباني مختلف مانند مدل •

 و ...). 29تلفني
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