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Bevezetés

2004 júniusától, a Basel1 II megjelenését®l a hitelintézeteknek lehet®ségük van bels®
fejlesztés¶ modellek segítségével mérni a t®kekövetelmény számításához szükséges kocká-
zatok mértékét. A t®kekövetelmény a kockázatok fedezésére szolgál, melyet a hitelezési,
piaci és m¶ködési kockázat tesz ki. Általánosságban egy hitelintézet t®keszükségletének
70-80%-át a hitelezési kockázat adja, ezért lényeges egy jól m¶köd® modell kialakítása.

A bels® fejlesztés¶ modellek esetén hitelezési kockázat és ennek fedezésére szolgáló
t®kekövetelmény mérésének az alapja a várható veszteség (Expected loss = EL). A várható
veszteség három érték szorzataként adódik EL = PD ∗LGD ∗EAD. Sorban az els® jelöli
az éven belüli cs®dbe jutás valószín¶ségét (Probability of Deafult). A második azt mutatja,
hogy cs®d esetén a kitettség hány százaléka vész el. Az utolsó egy tetsz®leges pénznemben
kifejezett összeg, mely a cs®d esetén várható kitettséget becsüli.

A bels® fejlesztés¶ modell (Internal ratings-based approach = IRB) lehet®ségével és a
számítástechnika fejl®désével az évtizedek során rengeteg már ismert modellt felhasznál-
tak a paraméterek becslésére. A leggyakrabban modellezett változó a cs®dvalószín¶ség.
A PD modellek klasszi�kációs eljárást hajtanak végre, melyek statisztikai eredmények-
b®l származnak. A hitelintézetek számára a megfelel® el®rejelz® er®vel rendelkez® modell
kialakítása ugyanolyan fontos, mint az implementálhatósága. Ennek okán a logisztikus
regresszió vált a legelterjedtebb modellé. Fontos megjegyezni, hogy az implementálható-
ságnak ára van, ugyanis általánosságban a machine learning módszerek, mint a neurális
hálók vagy szupport vektor gépek, jobb eredménnyel szolgálnak, mint a logisztikus reg-
resszió.

Dolgozatom célja a cs®dvalószín¶ség el®rejelzésének a szakirodalomban kevésbbé alkal-
mazott módszerekkel történ® elvégzése. A témában az elérhet® hazai cikkek és tanulmá-
nyok nem újkelet¶ek és a szupport vektor gépek elemzését mell®zik. A modellezés során
a neurális háló által szolgáltatott eredményeket aggregáltam a szupport vektor gép ered-
ményeivel, így hozva létre egy hibrid módszert. Elmondható, hogy a téma és az általam
alkalmazott megközelítés tehát egyedülálló abból a szempontból, hogy eddig e két modell
aggregálását még nem alkalmazták cs®dmodellezésre.

Tanulmányom során eme modellt és összetev®it mutatom be és hasonlítom össze egy-
mással és a legelterjedtebb modellel, a logisztikus regresszióval. Arra is keresem továbbá a

1Az els® Basel szabályozás 1988-ban jelent meg és célja a minimális t®keszükséglet meghatározása volt,

melyet a Baseli Bankfelügyeleti Bizottság határozott meg. A szabályozás ebben a formájában csak a hite-

lezési kockázatok kezelésére tért ki és az azonos mérce elvének köszönhet®en nem adta vissza megfelel®en

az egyes intézmények kockázatait. Az évek folyamán többször átírták vagy b®vítették és napjainkban a

hitelintézetek a Basel III implementálásán dolgoznak.
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választ, hogy valóban nyújtanak-e ezen modellek annyival jobb eredményt, mint amennyi-
vel bonyolultabbnak számítanak.
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Feladat megfogalmazása

A hitelezési kockázatkezelés az elmúlt néhány évtizedben jelent®sen megváltozott, kö-
szönhet®en a Baseli szabályozásnak. A kereskedelmi bankok bevételének dönt® többsége
a hitelezésb®l fakad, így ez a terület általában prioritást élvez a hitelintézetek rendszerén
belül. A szabályozás el®tti id®kben statisztikai modellek hiányában kizárólag a megfelel®
tapasztalatokra és szakértelemre támaszkodva döntötték el, hogy ki kaphat hitelt. Manap-
ság a szakért®ket, az elmúlt években kialakított döntéstámogató modellek is segíthetik.
Fontos megjegyezni, hogy a hitelezési döntéseket sokszor szubjektív, illetve aktuális gaz-
dasági tényez®k is befolyásolják, melyeket nagyon nehezen vagy egyáltalán nem lehet egy
rendszerbe beépíteni, így feltehet®en az emberi tényez®re mindig szükség lesz.

A hitelezési kockázatkezelés - bizonyos feltételek teljesülése esetén - statisztikai mód-
szerekkel is elvégezhet®. Matematikai megközelítésbe ez nem más, mint egy klasszi�kációs
probléma, ahol el kell dönteni, hogy egy új ügyfél a paraméterei alapján milyen való-
szín¶séggel válik cs®dössé. A modellek kialakításához mindenekel®tt egy adatbázisra

van szükség, mely a cs®dbe jutás meghatározására szolgáló adatokat tartalmazza. A gya-
korlatban a megfelel® adatbázis kialakítása emészti fel a legtöbb id®t. Már a folyamat
eme szakaszában számos probléma merülhet fel. El®fordulhat, hogy egy adott bank nem
rendelkezik a statisztikai rendszer kialakításához szükséges adatmennyiséggel. Ebben az
esetben persze lehet máshonnan is adatokat szerezni, de ilyenkor fél®, hogy az adatok
egy olyan környezetet reprezentálnak, ami nem esik egybe a bankéval. A másik f® gond,
hogy ha a banki hitelezés jól m¶ködik, akkor a cs®dösök és nem cs®dösök aránya nem ki-
egyensúlyozott, ami rontja a modell pontosságát. Természetesen szinte minden felmerül®
problémára születtek már megoldások.

Az adatbázis kialakítása után a f® kérdés a modellválasztás. Mint azt a bevezet®-
ben is említettem, általában a logisztikus regressziót alkalmazzák könny¶ implementál-
hatósága miatt, de természetesen bármely klasszi�kációs modell megfelel e célnak, mely
rendelkezik a megfelel® megkülönböztet® er®vel.

A megszerkesztett modellt ezután értékelni kell. Ennek elvégzésére a legáltalánosabb
eljárás, hogy az adatbázist két részre bontják. A nagyobbik részére illesztik a modellt, a
kisebbik részen kiértékeli. Ezeket nevezik fejlesztési és teszt mintáknak.

Dolgozatomban az adatbázis összeállításánál felmerül® problémákkal nem foglalkozom,
csak a modell illesztésével és értékelésével. A machine learning módszerek alkalmazása nem
feltételez egyetemi szint¶ matematikai ismereteket, azonban az alkalmazásukat lehet®vé
tév® tételek bizonyítása már átfogóbb tudást igényel.
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1. fejezet

Machine learning módszerek

A machine learning módszerek, azon belül is a mesterséges neurális rendszerek kiala-
kulása a biológiai idegsejt- és agysejtkutatásokkal kezd®dött. A cél olyan számító rend-
szerek kialakítása volt, melyek a természetben fellelhet® mintákban rejl® tapasztalatok
felhasználásával és megtanulásával feladatmegoldó képességre tesznek szert. A rendszerek
egymással összekötött elemi m¶veleteket végz® egységekb®l állnak, melyek párhuzamos
m¶ködésük révén bonyolult feladatok gyors megoldására is képesek. A machine learning
módszerek olyan feladatok megoldására is alkalmasak, melyekre azel®tt nem létezett meg-
felel® algoritmus, vagy ha létezett is, a lefutása irreálisan sok id®be telt. Ilyen problémákra
a legáltalánosabb példák a különböz® felismer® rendszerek, mint kép-, karakter-, illetve
kézírásfelismerés. A módszerek alkalmazhatóak pénzügyi és gazdasági folyamatok el®re-
jelzésére is, melyek komplexebb problémáknak tekinthet®ek és leképzésük pár változóra
bonyolultabb.

Egyes mesterséges rendszerek, csakúgy mint a természetesek, képesek az adatokból
nyert információk általánosítására, azaz olyan esetekben is kielégít® eredménnyel szolgál-
nak, melyeket az adatok nem reprezentálnak. Az általánosításnak köszönhet®en ezek a
rendszerek remekül alkalmazhatóak az adatbányászat területén. Bizonyított tény (lásd
[24]), hogy megfelel®en felépített struktúra esetén, a módszerek képesek nemlineáris le-
képzések tetsz®leges approximációjára, illetve ezen képesség pontos interpretációja esetén
osztályozási feladatok megoldására is alkalmasak. Ezen tulajdonságai miatt ezeket a rend-
szereket univerzális approximátoroknak és osztályozóknak is tekinthetjük.

1.1. De�níció. Egy rendszert univerzális approximátornak vagy osztályozónak

nevezünk, ha a tanítópontokon túl az egész értelmezési tartományában biztosítható a tet-

sz®legesen kis hibájú közelítés.

Ez a de�níció a kés®bbiekben el®térbe kerül® általánosítóképességre is vonatkozik. A
terület kialakulása körülbelül 30 évvel ezel®tt, a számítástechnika fejl®désével kezd®dött.
Az elmúlt években rengeteg gyakorlati felhasználása született a modelleknek, azonban
sokszor hibásan univerzális feladatmegoldónak gondolják. A matematikai megalapozottság
ellenére sok kérdés megválaszolatlan maradt, így a módszerek kialakításánál találkozunk
olyan részletekkel, amikor tapasztalatokból levont következtetéseket kell alkalmazni.
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1.1. Tanulási folyamat háttere

Amachine learning módszerek, ahogy a nevében is szerepel, adaptációs, tanulási képes-
séggel rendelkeznek. Az adatokból nyert tapasztalatok alapján fejleszteni, javítani tudják
saját teljesít®képességüket. Ennek egyik következménye, hogy alkalmazkodni tudnak a
környezeti változásokhoz, így robusztus m¶ködésre képesek, azaz a modell egyes hibásan
m¶köd® egységei nem okoznak ugrásszer¶ változást a végkimenetelben.

Az adatokat két nagy csoportba sorolhatjuk. Az egyik esetben tisztában vagyunk a
kimenetelekkel és célunk, hogy a modellünk szintén ezeket a kimeneteleket produkálja. A
másik eset, amikor nem rendelkezünk kimenettel, ilyenkor az adatok között rejl® hason-
lóságok, törvényszer¶ségek meghatározása a feladat.
Alapvet®en három f®bb tanulási forma létezik:

• tanulás tanítóval, ellen®rzött vagy felügyelt tanulás

• tanulás tanító nélkül, nemellen®rzött tanulás vagy felügyelet nélküli tanulás

• analitikus tanulás.

Ellen®rzött tanulás abban az esetben áll fenn, ha rendelkezünk a be- és kimeneti
adatokkal is. Ilyenkor a modell kimenetei összehasonlíthatóak a valós kimenetelekkel és
ezek függvényében változtathatunk a beállításokon a jobb illeszkedés elérése érdekében. Az
ellen®rzött tanulás általában iteratív eljárással történi, az adatokat fokozatosan és eseten-
ként akár többször is felhasználjuk. Ezt a változatot nevezik tanítóval történ® tanulásnak.
Erre kézenfekv® példa az általam is vizsgált hitelezési kockázat modellezés, hiszen tisz-
tában vagyunk vele, hogy mely meg�gyelések mentek cs®dbe. Emellett ide sorolhatóak
az egy - és többdimenziós jelfeldolgozási, orvosi és m¶szaki diagnosztikai, illetve egyéb
pénzügyi és gazdasági modellezési feladatok.

Nemellen®rzött tanulás esetén csak bemeneti adatokkal rendelkezünk, így a rend-
szer maga alakítja ki az osztályokat, kategóriákat a bemenetek között fellép® hasonlóságok
alapján, korreláció segítségével. Értelemszer¶en nincs információnk a modell által szol-
gáltatott besorolás helyességér®l, emiatt konstrukciójában lényegesen eltér az ellen®rzött
tanulástól. Ebben az esetben is iteratív eljárás biztosítja a tanulást. F®bb alkalmazási
területei a csoportok, klaszterek kialakítása, adattömörítés vagy f®komponens analízis.

Analitikus tanulásnál nem a mintában rejl® információk, hanem számítások, mate-
matikai összefüggések kiértékelésével hozzuk létre a kívánt viselkedést biztosító rendszert.
Az el®z®ekkel ellentétben itt nem fokozatosan alakítjuk ki a rendszer �tudását�. Analitikus
tanulásnál nem az információ jellege, hanem felhasználása alapján kategorizálunk, emiatt
analitikus tanulás lehetséges ellen®rzött és nem ellen®rzött tanulásnál is, azonban vannak
olyan analitikus tanuló rendszerek, melyek egyik csoportba se sorolhatóak.

Továbbiakban csak az ellen®rzött tanulásnál használatos módszerek bemutatására ke-
rül sor, hiszen a dolgozat szempontjából ezek relevánsak.

1.1.1. Ellen®rzött tanulás

A modell megkonstruálásának a célja, hogy létrehozzunk egy leképezést, mely a be- és
kimenetek közti kapcsolatot reprezentálja. Ilyen értelemben egy modellillesztési feladatról

8



beszélünk, mely a következ®képpen fogalmazható meg. Adott a {xi, di}li=1 mintapont-
készlet, melynek elemei általában többdimenziós vektorok. A rendszer az xi bemeneti és
di kimeneti párok között valamilyen ismeretlen g(.) leképezést valósít meg. A tanulási
folyamat során a modell egy olyan függvényt határoz meg az f(x,w) paraméteres függ-
vényhalmazból, ahol w ∈ W a függvényhalmaz paraméterei ésW a paramétertér, melynek
kimenetei a legjobban közelítik a valós d kimeneteket. A {xi, di}li=1 mintapontkészletet
tanító mintakészletnek, míg az eljárást, ami alatt az f(x,w) leképezés létrejön, ta-
nulásnak nevezzük. A tanulás célja az optimális w∗ meghatározása, azaz a tanulás egy
paraméterbecslési eljárás.

Az approximáció min®sítésére bevezetjük a hibafüggvényt, amit szokás költség- vagy
veszteségfüggvénynek is nevezni és L(d, f(x,w))-vel jelölünk. Legegyszer¶bb módon a ka-
pott és kívánt kimenetek különbségeként határozhatjuk meg ε(x,w) = d(x) − f(x,w),
de persze alkalmazható négyzetes, abszolútérték és ε érzékenységi sávval rendelkez® függ-
vény is. Ha az összes pontra vett átlagos eltérést vesszük veszteségnek, akkor a veszte-
ségek várható értékét kapjuk, amit kockázatnak nevezünk. A várható értéket, R(w) =

Ew,d{L(d, f(x,w))}, a minták p(x, d) együttes s¶r¶ségfüggvénye szerint kell venni. A koc-
kázat, mint az látszik a paraméter függvénye, amit szokás kritériumfüggvénynek is nevezni
és C(w)-vel jelölni.

Osztályozási feladatok esetén a veszteségfüggvény a következ® alakot veszi fel:

L(d, f(x,w)) =

{
1, ha d 6= f(x,w)

0, ha d = f(x,w)
, ahol {xi, di}li=1 ∈ R× {±1} . (1.1)

Tehát osztályozási feladatok esetén a kockázat a téves besorolás valószín¶ségét adja.
A kockázat meghatározásának egyetlen, de igen lényeges hátránya, hogy ismernünk kell a
mintapontok együttes s¶r¶ségfüggvényét, aminek meghatározása sok esetben igen bonyo-
lult feladat. Ezt kiküszöbölve vezették be az empirikus vagy tapasztalati kockázatot,
ami a tanítópontokban meghatározott veszteség átlaga.

Remp(w) =
1

l

l∑
i=1

L(di, f(xi, w))

Az empirikus kockázat bevezetésével újabb problémákkal szembesülünk. Az egyik ilyen,
hogy mivel az empirikus tapasztalat csak a tanító mintakészlet pontjai alapján kerül
meghatározásra, a modell általánosító képességér®l semmilyen információt nem tartalmaz.
A problémára megoldást jelent, ha a mintánkat felosztjuk tanító-, értékel®- (validációs)
és tesztel® készletre. Azért van szükség a hármas felosztásra, mert igaz, hogy a validációs
mintát értékelésre is használjuk, azonban közvetett módon szerepet játszik a tanításba. Ha
a mintánk kevés meg�gyelést tartalmaz ez a három részre bontás gondokat okozhat. Erre
egy lehetséges megoldás az úgynevezett kereszt kiértékelési (cross validation) eljárás.
Az eljárás során a mintánkat k darab diszjunkt halmazra bontjuk és minden lépésben
k − 1 részhalmaz pontjain végezzük a tanítást és a maradék egyen a kiértékelést. Ezt
k-szor elvégezzük, úgy hogy minden lépésben más halmazt hagyunk ki a tanításból és a
végén a min®sítést a kiértékelések átlagaként határozzuk meg. Az eljárás hátránya, hogy
a számítási id® a k-szorosára növekszik.
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Fontos megjegyezni, hogy az általánosító képesség meghatározása jelent®s lépés, ugyanis
ezen modellek esetén felléphet a túlilleszkedés vagy más néven túltanulás problémája.
Egy modellben minél több szabad paraméter van, annál komplexebb feladatok megoldá-
sára képes, illetve nagyszámú szabad paraméter esetén a tanítópontokban a hiba tetsz®le-
gesen kicsire állítható. Azonban ilyenkor gyakran el®fordul, hogy a tanítópontokon kívül
a modell meglehet®sen pontatlan eredménnyel szolgál. Ezt a jelenséget nevezzük túlta-
nulásnak, ilyenkor ugyanis a modell nem egy lehetséges leképezést valósít meg, hanem
úgymond memorizálja a mintát.

Az empirikus kockázat bevezetésének másik f® problémája, hogy csak egy becslést
szolgáltat a valódi kockázatról, mely becslés akár pontatlan is lehet. Emiatt fontos an-
nak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a tapasztalati kockázatból következtethetünk-e a
valósra. Erre ad választ az ERM (empirical risk minimization) elv.

1.1.2. Az ERM elv matematikai alapja

Az ERM elv matematikai hátterét a Vladimir Vapniktól és Alekszej Cservonyenkiszt®l
származó statisztikus tudáselmélet (lásd [28]) adja. Az elv négy f® részb®l áll:

• ERM elv konzisztenciájának feltételei

• tanulási folyamat konvergenciájának gyorsasága

• általánosítási hibára vonatkozó fels® korlátok

• konstruktív eljárás, hogy a fentiek érvényben maradjanak.

Az ERM konzisztenciája szerint a tapasztalati kockázat tart a valódi kockázathoz. A
fentebb bevezetett jelöléseket felhasználva a cél nem más, mint egy olyan w0 paraméter-
vektor megtalálása, mely minimalizálja az R(w) valós kockázatot. Mivel nem ismerjük
a mintapontok eloszlását, így w0 meghatározása sem lehetséges, de az ERM elv szerint
használhatjuk a tapasztalati kockázathoz tartozó w∗ minimalizáló paramétervektort. A
tapasztalati kockázat alkalmazhatóságához szükséges, hogy w∗ → w0, feltéve hogy a ta-
nítópontok száma tart a végtelenhez. Formálisan az ERM elv konzisztenciája nem más,
mint

R(w∗|l)→ R(w0), Remp(w
∗|l)→ R(w0) ha l→∞

, ahol l a mintapontok számát jelöli és R(w0) = minwR(w).
Azonban ebb®l még nem következik, hogy w∗ → w0, hiszen a tapasztalati kockázat

függ a mintapontoktól, míg a valódi kockázat nem.

1.2. Tétel. Adott korlátos veszteségfüggvény mellett az ERM elv akkor és csak akkor kon-

zisztens, ha a tapasztalati kockázat egyenletesen konvergál a valódi kockázathoz a következ®

értelemben:

lim
l→∞

P

(
sup
w∈W
|R(w)−Remp(w)| > ε

)
= 0 ∀ε > 0.
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Természetesen ez a tétel nem mond semmit a konvergencia sebességér®l, a modell
konstrukciójáról és az általánosítási hiba fels® korlátjáról. A téma további tárgyalásához
újabb fogalmak bevezetésére van szükség. A továbbiakban feltételezzük, hogy a veszte-
ségfüggvény 1.1 alakot ölti, azaz két csoportos osztályozási feladatot vizsgálunk.

1.3. De�níció. Legyen L(z, w) indikátorfüggvények egy osztálya, ahol z = (x, d) beme-

neti mintapár. A függvényosztály véletlen entrópiája a H(Zl) = lnN(Zl), ahol Zl a

mintakészlet és N(Zl) az a szám, hogy a függvényosztály elemeivel hányféleképpen lehet

két részre osztani a mintakészletet. Az így kapott érték egy valószín¶ségi változó, hiszen

Zl-t®l függ. A minták együttes eloszlása szerinti várható értéke adja a VC-entrópiát,

H(l) = E (lnN(Zl)).

A VC-entrópia segítségével ismét meghatározható az ERM elv konzisztenciájának
szükséges és elégséges feltétele, mint

lim
l→∞

H(l)

l
= 0.

A VC-entrópia azonban még mindig függ a mintapontok eloszlásától. Ezt kiküszöbölve
a statisztikai tudáselmélet megadta a konvergencia eloszlásfüggetlen feltételét is, amely
biztosítja a gyors aszimptotikus konvergenciát, azaz tetsz®leges l > l0 és c > 0 konstans
esetén

P{(R(w∗|l)−R(w0)) > ε} < e−cl0ε
2

.

A véletlen entrópia segítségével bevezetjük a G(l) = ln(maxZl
N(Zl) függvényt, melyet

növekedésfüggvénynek nevezünk. Ennek felhasználásával az ERM elv konvergenciáját
aszimptotikusan gyorsnak mondjuk, ha

lim
l→∞

G(l)

l
= 0

feltétel teljesül. Tehát a G(l) valóban egy eloszlásfüggetlen mennyiség, amely az összes l
elem¶ mintakészlethez tartozó lehetséges particionálások (L(z, w) függvényosztályba tar-
tózó indikátorfüggvényekkel megvalósítható) maximális számának logaritmusát adja. A
bevezetett függvényekre a következ® összefüggések adódnak:

H(l) = E (lnN(Zl)) ≤ ln E(N(Zl)) ≤ ln max
Zl

N(Zl) = G(l) ≤ l ln 2.

Az els® egyenl®tlenség nem más, mint a Jensen egyenl®tlenség, az utolsó meg természe-
tesen adódik abból, hogy egy l elem¶ minta 2l-féleképpen sorolható két osztályba.
Vapnik és Cservonyenkisz bebizonyította, hogy a növekedésfüggvény l lineáris vagy loga-
ritmikus függvénye, azaz

G(l) = l ln 2 vagy G(l) ≤ h

(
1 + ln

1

h

)
.

1.4. De�níció. A mintapontok számának azt a h értékét, ahol G(l) növekedése a lineáris

növekedéshez képest lelassul, VC-dimenziónak nevezzük.
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1.5. Tétel. Az ERM elv konzisztenciájának és gyors konvergenciájának szükséges és elég-

séges feltétele, hogy a VC-dimenzió véges legyen.

A VC-dimenzió szemléletesen azt jelenti, hogy h darab mintapontot tudunk egy függ-
vénykészlet elemeivel minden lehetséges módon két osztályba sorolni. Lineáris függvény-
készlet és két dimenzió esetén a h = 3 adódik, ugyanis három pont esetén legfeljebb egy
különbözhet a másik kett®t®l, mely minden esetben leválasztható egy lineáris függvénnyel.
Négy pont esetén, ha 2-2 pont tartozik össze, már létezik a pontoknak olyan elhelyezkedése,
hogy nem tudjuk lineáris függvénnyel elszeparálni az azonos osztályba tartozó pontokat.

1.6. Tétel. Tegyük fel, hogy a VC-dimezió véges. Ekkor a valós kockázatra 1−µ valószí-

n¶séggel teljesül ∀L(z, w) függvény esetén, hogy

R(w) ≤ Remp(w) +
ε(h)

2

√
1 +

4Remp(w)

ε(h)
, ahol ε(h) = 4

h
(
ln
(
2l
h

)
+ 1
)
− ln

(
µ
4

)
l

.

A tételb®l jól látszik, hogy a valódi kockázat fels® korlátja a tapasztalati kockázattól
és - második tagon keresztül - a tanuló rendszer komplexitására jellemz® VC-dimenziótól
függ. Tehát a legjobb eljárás megtalálásához mindkét tagot egyszerre kell minimalizálni.
Ez az eljárás az SRM (structural risk minimization), ami egymásba ágyazott egyre
komplexebb függvényosztályok segítségével próbálja megoldani a feladatot. Minden függ-
vényosztályhoz tartozni fog egy véges VC-dimenzió, amelyek alapján sorba rendezhet®ek.
Tehát a cél azon h∗ és a hozzá tartozó függvényosztály megtalálása, mely a minimális
fels® korlátot adja a valódi kockázatra.

A fenti eredmények jelent®sége, hogy kapcsolatot teremt a tapasztalati kockázat és
a valós általánosítási hiba, a valódi kockázat között. Fontos megjegyezni, hogy a valós
kockázatra vonatkozó fels® korlát csak véges VC-dimenzió esetén érvényes. Végtelen VC-
dimenzió esetén az általánosítási hibáról nem tudunk semmit mondani, azonban ez nem je-
lenti azt, hogy ne léteznének jó általánosítóképességgel rendelkez® végtelen VC-dimenziós
tanuló rendszerek. Egyik ilyen az általam is bemutatásra kerül® többréteg¶ neurális háló.

Tehát az SRM elv neurális hálók esetén nem alkalmazható, azonban jelent®s szerepük
volt a szupport vektor gépek kialakításában, melyek szintén a dolgozat témáját képezik.
Ebben rejlik az egyik alapvet® különbség a neurális hálók és a szupport vektor gépek
között. Még el®bbi az ERM elv, az utóbbi az SRM elv felhasználásával keresi a megol-
dást, vagyis neurális hálóknál csak a tapasztalati hiba, míg szupport vektor gépeknél a
tapasztalati hiba és a VC-dimenzió minimalizálása is megtörténik.

1.1.3. Széls®érték keres® eljárások szerepe

A modell kialakítása során az el®re meghatározott kritérium- vagy kockázatfüggvény
széls®értékét keressük, azaz egy olyan w értéket, ahol a függvény extremális értéket vesz
fel. A paramétertér felett ezek a függvények egy felületet határoznak meg és ezen fe-
lületek globális maximumához vagy minimumához tartozó paraméterértékeket keressük.
Tehát emiatt a tanuló eljárás nem más, mint egy széls®érték keres® eljárás. Széls®érték
keres® eljárásokból rengeteg van és ezek szinte mindegyikét felhasználták már a tanulási
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folyamatok során, annak függvényében, hogy milyen az adott kritériumfüggvény és milyen
feltételek teljesülnek. A továbbiakban a minimumkeresésre koncentrálok, de természetesen
az eredmények maximumkeresés esetén is fennállnak.

Az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a gradiens alapú eljárás. Ha a C(w)

kritériumfüggvény a keresett paraméter folytonos és di�erenciálható függvénye, akkor a
cél azon w megtalálása, mely mellett a függvény gradiense zérus, azaz

∇[C(w)] =
∂C(w)

∂x
= 0.

Az egyenlet megoldása szerencsésebb esetben kifejezhet® analitikusan is, persze ez a rit-
kább. Többnyire iteratív eljárást kell alkalmazni, ahol addig változtatják a paraméter
értékeit, amíg a kritériumfüggvény el nem éri vagy kell® mértékben meg nem közelíti a
minimumát. A tanuló eljárás létrehozása tehát egy olyan iterációs folyamat, mely a minta-
pontok információit használja fel a feladat megoldásához. Az iterációs eljárások fontosabb
követelményei:

• egy iterációhoz szükséges m¶veletek száma kicsi és a m¶veletek egyszer¶ek

• az eljárás legyen konvergens és lehet®leg minél gyorsabb

• az eljárás a kritériumfüggvény által meghatározott feladatok széles körére legyen
alkalmazható.

Sok esetben a konvergencia jelenti a legnagyobb gondot, ugyanis csak kvadratikus
vagy konvex kritériumfelület esetén bizonyítható, ami általában nem teljesül. Konvergens
esetben viszont felmerülhet a globális és lokális optimum problémája, mely megfelel®
eljárással elkerülhet®.

1.2. Neurális hálók

1.7. De�níció. Neurális hálózatoknak ([1] alapján) azt a hardver vagy szoftver meg-

valósítású párhuzamos, elosztott m¶ködésre képes információfeldolgozó eszközt nevezzük,

amely:

• azonos, vagy hasonló típusú - általában nagyszámú - lokális feldolgozást végz® m¶ve-

leti elem, neuron(processing element, neuron) többnyire rendezett topológiájú, nagy-

mértékben összekapcsolt rendszeréb®l áll,

• rendelkezik tanulási algoritmussal (learning algorithm), mely általában minta alapján

való tanulást jelent, és amely az információfeldolgozás módját határozza meg,

• rendelkezik a megtanult információ felhasználását lehet®vé tev® információ el®hívási

képességével, vagy röviden el®hívási algoritmussal (recall algorithm).

A de�níció alapján két szakaszt különböztetünk meg a neurális hálózatok m¶ködé-
sénél. Az els® szakasz a tanulási folyamat, melyben az adatokban rejl® információk
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feltérképezésével létrejön a hálózat felépítése. A folyamatnak ez képezi az id®igényes ré-
szét számításigénye és az iterációk nagy száma miatt. A második szakasz az el®hívási
szakasz, mely már gyors lefutást jelent. A két szakasz nem feltétlenül válik el egymástól.
Adaptív halók esetén a második szakaszban is történhetnek módosítások a modellben. Ez
tipikusan olyan adatok esetén el®nyös, melyek az id®ben változnak.

1.8. De�níció. Egy neuron vagym¶veleti elem, processzáló elem egy több-bemenet¶,

egy-kimenet¶ eszköz, amely a bemenetek és a kimenet között általában valamilyen nemli-

neáris leképezést valósít meg. Ez a leképezés általában nemlineáris függvénnyel történik,

melyet aktiváló vagy transzfer függvények nevezünk.

Természetesen a szakirodalomban más elnevezések is léteznek, de igazodva a [1] könyv-
höz, én is ezeket alkalmazom. Az egyik legelterjedtebb és legegyszer¶bb változat az egyenl®
bemenetekkel rendelkez® memória nélküli neuron.

1.1. ábra. Egyenl® bemenetekkel rendelkez® memória nélküli neuron[1]

Ahogy a képen is látszik, vesszük a bemenetek (xi, ahol általában x0 konstans) egy
súlyozott összegét (s), majd az f(.) nemlineáris függvény segítségével kiértékeljük. Az s-t
szokás ingernek, míg a kimenetet válasznak nevezni, hivatkozva a biológiai eredtére. A
leggyakrabban használt transzfer függvények az ugrás-, a telítéses lineáris és a szigmoid
függvények. A dolgozat szempontjából az ugrásfüggvény a lényeges, hiszen a cs®dmodelle-
zés során két végkimenetel lehetséges. A transzfer függvényekre általánosságban jellemz®,
hogy f : R → A, ahol A ⊂ R korlátos halmaz. Természetesen olyan változatok is létez-
nek, ahol s nincs jelen, azaz nincs összegzés. Ez a változat a bázisfüggvényes hálózatokra
jellemz®, ahol maguk a bázisfüggvények tartalmazzák a paramétereket.

A neurális hálók topológiáját gráfokkal szokás reprezentálni, ahol a gráf pontjainak a
neuronok és az éleinek az összeköttetések felelnek meg. A neuronokat három csoportba
sorolhatjuk:

• a bemeneti neuronok jelképezik a hálózat bemenetét, melyek más neuronokat
aktiválnak,
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• a kimeneti neuronok szolgáltatják a szükséges információt,

• a rejtett neuronok végzik a m¶veleteket, melyek más neuronokhoz kapcsolónak
bemeneteikkel és kimeneteikkel egyaránt.

A hasonló feladatot ellátó neuronokat rétegekbe szervezzük, így a korábbiaknak meg-
felel®en szintén meghatározunk be- és kimeneti, illetve rejtett rétegeket. Egy réte-
gekbe szervezett háló legalább két rétegb®l áll, egy bemeneti és egy kimeneti rétegb®l, de
köztük tetsz®leges számú rejtett réteg is lehet.

1.9. De�níció. Azokat a hálózatokat, melyeknek grá� reprezentációjában szerepelnek hur-

kok, visszacsatolt hálózatoknak nevezzük. Amennyiben nem tartalmaz hurkokat, el®-

recsatolt hálózatról beszélünk.

Visszacsatolt hálózatok esetén újabb csoportosításokat végezhetünk a visszacsatolás
tulajdonságainak függvényében. Globális visszacsatolásról akkor beszélünk, ha a hálózat
kimenetelét csatoljuk vissza a bemenetéhez. Lokális visszacsatolás esetén annak függvé-
nyében, hogy egy neuron kimenetele saját magába, más a rétegen belüli neuronba vagy
más rétegbeli neuronba csatlakozik vissza, megkülönböztetünk elemi, laterális, illetve ré-
tegek közötti visszacsatolást.

1.2. ábra. Egy-réteg¶ el®recsatolt hálózat

A legegyszer¶bb esetben, azaz ha egy el®recsatolt csak be- és kimeneti réteggel ren-
delkez® hálózatról beszélünk (pl. 1.2 ábra), a be- és kimeneti rétegek közti leképezés a
y = f(s) = f(Wx) alakban írható fel, ahol x a bemenetekb®l és y a kimenetekb®l alko-
tott vektor, illetveW a wij súlyok mátrixa, ahol i jelöli a neuron sorszámát és j a bemenet
sorszámát. Természetesen több réteggel rendelkez® esetben is megfogalmazható a felírás,
mint y(l) = f(s(l)) = f(W (l)y(l−1)), ekkor az l fels® index a réteg sorszámára utal.

Ahogyan azt már korábban említettem, a neurális hálók univerzális approximátorok,
azaz képesek bizonyos függvényosztályba tartozó függvények tetsz®leges pontossággal tör-
tén® közelítésére. A tényt, hogy ilyen függvények valóban léteznek, matematikai tételek
bizonyítják, melyek a következ®ekben kimondásra kerülnek. Fontos megjegyezni, hogy
ezek a tételek csak az elméleti hátterét biztosítják a neurális hálóknak, a megkonstruálá-
sukban nem nyújtanak segítséget. A tételek egy vagy két nemlineáris réteget tartalmazó
el®recsatolt hálózatokra vonatkoznak.

1.10. Tétel (Kolmogorov szuperpozíciós tétel [29]). Minden N ≥ 2 egész esetén

található N(2N + 1) darab olyan folytonos, monoton növekv®, egyváltozós, az I = [0, 1]
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intervallumon értelmezett Ψpq függvény, melyek segítségével tetsz®leges N változós, valós,

folytonos f : I → R függvény az alábbi alakban el®állítható

f(x1, x2, . . . , xN) =
2N+1∑
q=1

Φq

(
N∑
p=1

Ψpq(xp)

)

, ahol Φq(.) folytonos, valós függvény.

A felírás két rejtett réteggel rendelkez® neurális háló reprezentációjának is tekinthet®,

ahol Ψpq(xp) az els® rejtett rétegben lév® neuronok leképzései és yq = Φq

(∑N
p=1 Ψpq(xp)

)
a második réteg kimenetelei. Ennek megfelel®en Ψpq(.) és Φq(.) transzfer függvények. Jelen
felírásban, a kimeneti rétegben csak egy összegzés szerepel, így nincs transzfer függvény.
A tétel továbbfejlesztése David Sprechernek (lásd [25]) köszönhet®, amiben már Ψpq csak
N értékét®l függ.

1.11. Tétel. Létezik olyan monoton növekv®, valós Ψ : [0, 1]→ [0, 1], amely csak N ≥ 2-

t®l függ, és található hozzá ε > 0 úgy, hogy minden folytonos, valós f : [0, 1]N → R
függvény felírható az alábbi formában:

f(x1, x2, . . . , xN) =
2N+1∑
q=1

Φq

(
N∑
p=1

λpΨ(xp + qε)

)
, ahol Φq valós, folytonos függvények és λp értékek alkalmasan választott konstansok.

Sprecher tétele szintén egy két rejtett réteges hálózat egyenlete, azonban ebben az
esetben az els® rejtett rétegbeli neuronok már nem függnek a reprezentálandó függvény-
t®l.
Tatsushi Funahashinak (lásd [24]) köszönhet®en az approximációs képesség gyengébb fel-
tételek esetén is érvényben marad.

1.12. Tétel. Legyen g(x) nemkonstans, korlátos, monoton növekv® folytonos függvény.

Legyen továbbá A egy kompakt (korlátos és zárt) részhalmaza RN és legyen f egy N

változós valós érték¶ folytonos függvény A-n. Ekkor tetsz®leges ε > 0 esetére létezik egy

olyan M egész szám, és léteznek ci (i = 0, . . . ,M), valamint wij (i = 0, . . . ,M ,j =

0, . . . , N) konstansok, hogy

f̂(x1, . . . , xN) =
M∑
i=1

cig

(
N∑
j=0

wijxj

)
x0 = 1

, melyre maxx∈A|f(x1, . . . , xN)− f̂(x1, . . . , xN)| < ε.

A tétel értelmében elegend® egy rejtett réteg az approximációhoz, ami ráadásul lineáris
kimeneti réteg. Még egyszer¶bb feltételek mellet a következ® tétel bizonyított.

1.13. Tétel ([27]). Tetsz®leges folytonos f : R → R függvényt akkor és csak akkor tu-

dunk tetsz®leges pontossággal közelíteni lokálisan korlátos aktivációs függvényt alkalmazó

neuronokból felépített, egy nemlineáris réteget tartalmazó neurális hálóval, ha az alkalma-

zott aktivációs függvény nem polinom.
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Az eredmények olyan f függvényekre is kiterjeszthet®ek, melyekre teljesül, hogy f :

A ⊂ RN → {1, 2, . . . , k} és f(x) = j ⇔ x ∈ Aj, ahol Aj (j = 1, . . . , k) az A tartomány
diszjunk részhalmazait jelöli. Ennek következtében a neurális hálók nem csak univerzális
approximátorokként, hanem univerzális osztályozókként is megállják a helyüket.

1.2.1. Az elemi neuron

Elemi neuronok alatt általában kétfajta egyréteg¶, egy processzáló elemmel rendel-
kez® el®recsatolt hálózatokat értünk, melyek tanulásukban és m¶ködésükben eltérnek. A
Rosenblatt perceptron alkalmassá tehet® minták két halmazba történ® lineáris szepa-
rációjára.

1.3. ábra. Rosenblatt perceptron

Ahogy az ábrán is látható, a perceptron egy lineáris kombinációt hajt végre, melyben
a küszöbfüggvény - általában el®jel függvény - tölti be a nemlineáris transzfer függvény
szerepét. A hiba meghatározása az output létrejötte után történik, így a következ® kép-

letek érvényesek y = f
(∑N

j=0wjxj

)
= sign

(∑N
j=0wjxj

)
= sign(s) ε = d− y, ahol d a

valós meg�gyeléseket, ε a hibát jelöli. Az x0 szerepe az eltolás, azaz hogy a küszöbfügg-
vény ne a 0-ban ugorjon, hanem igazodva a minta paramétereihez. A tanulás folyamán
a megfelel® hipersíkot határozzuk meg, mely szeparálja a különböz® osztályokba tartozó
elemeket. Természetesen az esetek többségében nem lehetséges lineárisan szeparálni a
mintát, ilyenkor a lehet® legkisebb hibával osztályozó hipersík megalkotása a cél.

A másik elterjed elemi neuron az adaline, mely Bernard Widrow nevéhez f¶z®dik és
közel egy id®s a perceptronnal. A különbség, ahogy az ábrán is látszik, a hiba kialakítá-
sában és ezáltal a tanításban van. Jelen esetben a hiba nem a kimenett®l függ, hanem az
ezt megel®z® lineáris kombinációtól, így ε = d− s.

1.4. ábra. Adaline
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Az évek során persze számos változata jelent meg ezeknek az egyszer¶ rendszereknek,
melyek tanításukban vagy akár a transzfer függvény típusában is eltérnek.

1.2.2. Többréteg¶ perceptron (Multilayer perceptron)

Az MPL talán a leggyakrabban alkalmazott hálótípus a gyakorlatban, amely - ahogyan
a nevében is szerepel - már tetsz®leges számú rejtett réteggel és neuronnal rendelkezik.

1.5. ábra. Többréteg¶ háló

A 1.2 ábránál bevezetett jelölésrendszert alkalmazva az MPL bemenet-kimenet lekép-
zése a következ® alakot ölti:

y = f
(
W (L)f

(
W (L−1) . . . f

(
W (1)x

)))
, aholW (l) az l. réteg súlymátrixa és f(.) az egy réteghez tartozó kimeneteken értelmezett
általában szigmoid függvény. A több réteg bevezetésének köszönhet®en az MPL már képes
nemlineáris szeparáció végrehajtására is, így jóval hatékonyabb m¶ködésre képes, mint az
elemi neuron.

Az MPL tanítására leggyakrabban alkalmazott eljárás az úgynevezett hibavisszater-
jesztéses (backpropagation) algoritmus, mely a pillanatnyi gradiensen alapuló itera-
tív eljárás. A bemutatásához az eddig bevezetett jelöléseken túl egy k indexet is felveszünk,
mely azt mutatja, hogy az iteráció hányadik lépésénél járunk. A könnyebb átláthatóság
kedvéért csak ott kerül jelölésre, ahol fontos szerepe van. A tanítás folyamata két aktív
réteggel rendelkez® háló esetén kerül bemutatásra, de persze tetsz®leges rétegszám esetére
is kiterjeszthet®. A k. lépésben a kimenet négyzetes hibája ε2(k) =

∑
i(yi − di)

2, ahol
most i a kimeneti réteg neuronjainak az indexe. Ebb®l a súlyvektorok szerinti pillanatnyi
gradiens értéke, felhasználva a szigmoid (sgm) függvény deriváltját

∇(l)
i =

∂ε2

∂w
(l)
i

= −2εisgm
(
s
(l)
i x

(l)
)

= −2δ
(l)
i x

(l)

, ahol l most 2, mivel két rétegünk van. A képlet felhasználásával a súlymódosítás

w
(2)
i (k + 1) = w

(2)
i (k) + 2µδ

(2)
i (k)x(2)(k)
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alakot ölti, ahol µ a tanulási tényez® x(2) a kimeneti réteg bemenetei, azaz a rejtett réteg
kimenetei (y(1)). Azonban ez nem alkalmazható a rejtett réteg processzáló elemeinél, mert
ott nem ismerjük a hibát. Mivel a rejtett réteg súlyai befolyásolják a kimeneti réteg s és
y értékeit, így láncszabály alkalmazásával a deriváltak itt is meghatározhatóak:

∂ε2

∂w
(1)
i

=
∂ε2

∂s
(1)
i

∂s
(1)
i

∂w
(1)
i

=
∂
(∑

i ε
2
j

)
∂s

(1)
j

∂s
(1)
j

∂w
(1)
j

= 2
∑
i

εi
∂εi

∂s
(1)
j

∂s
(1)
j

∂w
(1)
j

, ahol j a rejtett réteg neuronjainak az indexe és ismételten láncszabály alkalmazásával

∂εi

∂s
(1)
j

=
∂εi

∂s
(2)
i

∂s
(2)
i

∂y
(1)
j

∂y
(1)
j

∂s
(1)
j

= −sgm
(
s
(2)
i

)
w

(2)
i sgm

(
s
(1)
j

)
.

A fentiek alapján és δ(2)i = εisgm(s
(2)
i jelölést használva a gradiens meghatározható, mint

∂ε2

∂w
(1)
j

= −2
∑
i

δ
(2)
i w

(2)
i sgm

(
s
(1)
j x(1)

)
és ebb®l a súlymódosítás

w
(1)
j (k + 1) = w

(1)
j (k) + 2µδ

(1)
j (k)x(1)(k), ahol δ

(1)
j =

∑
i

δ
(2)
i w

(2)
i sgm

(
s
(1)
j

)
az úgynevezett visszaterjesztett hiba. Tetsz®leges rejtett réteg esetén csak a fels® indexeket
kell kicserélni l és l + 1-re.

1.6. ábra. MPL hibavisszaterjesztéssel[1]

Az eddig tárgyalt eredmények f®ként a hálók elméleti hátterét biztosították, azonban
nem állítottak semmit a gyakorlati megvalósításról. Egy MPL megkonstruálása során
számos kérdés merül fel, melyekre az esetek többségében nincsenek általános eljárások,
hanem tapasztalat útján nyerjük ki a szükséges információt. A következ®ekben az alábbi
kérdésekre keresek választ:
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• hány réteget és azon belül hány neuront tartalmazzon a háló,

• hogyan válasszuk meg µ értékét,

• milyen kezdeti súlyokat állítsunk be,

• hogyan szeparáljuk a mintánkat tanító és teszt készletre,

• milyen gyakorisággal módosítsuk a súlyokat,

• meddig tanítsuk a hálót?

A háló méretének a kialakítása kizárólag empirikus tapasztalatokon alapszik, azon-
ban nemlineáris leképzés approximációjához legalább egy rejtett réteggel rendelkeznie kell.
Igaz vannak elméleti eredmények, melyek meghatározzák a rejtett rétegekben a neuronok
számának fels® korlátját, de ezek olyan pesszimista becslések, melyek a valóságban szá-
mításigényük miatt nem igazán alkalmazhatóak. Alapvet®en két irányból közelíthetjük
meg a problémát, melyek eltér® hálóstruktúra kialakítását eredményezik. Az els® meg-
közelítés, hogy kiindulunk egy nagyon egyszer¶ halóból és addig növeljük a rétegek és
neuronok számát, amíg a legoptimálisabb eredményt el nem érjük. Természetesen a má-
sik módszer épp ennek az ellenkez®je, ahol egy olyan komplexebb hálóból indulunk ki,
melyr®l feltételezzük, hogy bizton képes megoldani a feladatot. A háló egyszer¶sítését
a redundancia csökkentésével érhetjük el, azaz megkeressük és elhagyjuk azon súlyokat,
processzáló elemeket vagy rétegeket, melyek kevéssé járulnak hozzá a kimenetelhez.

A tanulási tényez® és a súlyok kezdeti értékeinek a megválasztása a tanulás
konvergenciájának sebességét befolyásolják. Minél nagyobb µ értéket választunk a kon-
vergencia annál gyorsabb lesz, azonban túl nagy érték esetén könnyen el®fordulhat, hogy
az eljárás nem is konvergál vagy lokális optimumban ragad. A kezdeti súlyok meghatá-
rozására a szimmetria elkerülése, ezáltal a redundancia csökkentése érdekében, célszer¶
az egyenletes eloszlásból értékeket választani. Azonban azt is �gyelembe kell venni, hogy
ha olyan értékeket választunk, ahol a neuronok transzfer függvényeinek telítéses szaka-
sza van, akkor a súlymódosítás során az értékek lassan változnak, ezáltal a konvergencia
sebessége csökken. Mivel sem a tanulási tényez®, sem a kezdeti súlyok megválasztására
nem születtek matematikai összefüggések, így itt is csak empirikus úton alakíthatjuk ki az
értékeket. Általános szabályként megfogalmazható, hogy minél komplexebb a háló, annál
kisebb értékek beállítása a célravezet®.

A tanulási folyamat akkor áll le, ha a gradiens elérte a 0 értéket, azonban semmi
sem garantálja, hogy ezt valaha eléri, ezért általában kritériumokat fogalmazunk meg.
Ilyen kritériumok lehetnek a tanulási ciklusok száma, a maximális iterációk száma vagy
éppen, ha az is elegend®, hogy a gradiens 0-nál nagyobb értéket érjen el. A tanítás során
a meg�gyeléseket általában többször is felhasználjuk.

A súlymódosítások száma a választott eljárástól függ. Alapvet®en két módszer léte-
zik. Az els® esetben súlymódosítást az össze tanítópont felhasználása után végzünk, azaz
minden lépésben kiszámítjuk az egyedi korrekciót és a végén ezek összegével módosítunk.
A másik eljárás mikor minden tanítópont esetén elvégezzük a súlyváltoztatást, így a mó-
dosítások száma megegyezik a mintapontok számának és a tanulási ciklusok számának
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szorzatával. A két eljárás ekvivalens abban az esetben, ha mintánkénti változtatás esetén
nagyon kis µ értéket használunk.

A korai leállítás f® motivációja a túltanulás elkerülése. Ennek mérésére azonban
szükség van egy tesztel® adatbázisra is, mert mint azt korábban említettem, az ERM elv
nem alkalmazható neurális hálók esetén. Tehát a modell min®sítése érdekében az eredeti
mintánkat tanuló és kiértékel® készletre bontjuk.

1.7. ábra. Korai leállítás szerepe

Látható, hogy a tanulási ciklusok számának vagy akár a modell komplexitásának növe-
lésével tetsz®legesen kis hiba érhet® el a tanuló adatbázison, de ezáltal fellép a túltanulás
veszélye és ronthatja a modell általánosítóképességét. Ezek következtében nem elhanya-
golható kérdés, hogyan osszuk fel a teljes mintánkat, különösképpen ha kevés adattal
rendelkezünk. Az évek során számos elméleti és gyakorlati eredmény született a témában.
Shun'ichi Amari kutatásai szerint, ha kell®en sok szabad paraméterrel (m), azaz súllyal
rendelkezik a modell akkor elegend® P/

√
2m pontot használni kiértékelésre, ahol P a

mintánk számossága. Eric Baumnak és David Hausslernek köszönhet® az els® általános
eredmény, melyet klasszi�kációs hálókra fogalmaztak meg.

1.14. Tétel. Legyen egy M processzáló elemb®l álló, m súllyal rendelkez® hálónk. Legyen

0 < ε < 1
8
, úgynevezett osztályozási hiba. Bizonyítható, hogy ha P ≥ O

(
m
ε

log M
ε

)
tetsz®-

leges eloszlású mintát tanítunk a hálónak, és a tanító minták legalább
(
1− ε

2

)
-ed részét

a megtanított háló helyesen osztályozza, akkor ugyanebb®l a feladatból származó, de a ta-

nításnál fel nem használt tesztel® minták legalább (1 − ε)-od részét is 1 valószín¶séggel

helyesen fogja osztályozni a háló.

A logaritmus elhagyásával a P ≥ m
ε
közelítés teljesül az osztályozási hiba és a súlyok

száma között, ami azt jelenti, hogy 10%-os hiba esetén a szabad paraméterek számának
tízszeresére kell választani a tanító pontok számát. Természetesen rengeteg további el-
méleti és konstrukcióra vonatkozó kérdésre lehetne keresni a választ, nem is beszélve a
hálók regressziós képességeir®l, azonban mivel dolgozatom célja egy klasszi�kációs modell
létrehozása, ezekt®l most eltekintek.
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1.3. Szupport vektor gépek

A következ®kben egy mer®ben más módszer, az úgynevezett kernel függvények (mag-
függvények) módszerét mutatom be. A kernel függvényes eljárás nagyban hasonlít a bá-
zisfüggvényes hálókra, melyben a mintapontokat egy jellemz®térbe transzformáljuk, ahol
már lineáris eszközökkel megvalósítható a feladat. Az módszer egyik legnagyobb kérdése,
hogy hány bázisfüggvényt kell alkalmazni ahhoz, hogy a lineáris megvalósítás elérhet®vé
váljon. Ennek megoldására ad választ a kernel módszer, melyben a jellemz®térb®l újabb
transzformáció segítségével a kernel térbe jutunk és itt oldjuk meg a feladatot. A kernel
térbeli reprezentáció a jellemz®térbeli reprezentációból a bázisfüggvények skalárszorzata-
inak függvényeként nyerhet®.

Egy nemlineáris leképzés bázis- és kernel függvények segítségével a következ®képpen
formalizálható:

y(x) = ϕ(x)TΦTα =
P∑
i=1

αi(ϕ(x)Tϕ(xi)) =
P∑
i=1

αiKi(ϕ(xi)).

A formulában ϕ bázisfüggvény segítségével a jellemz®térbe történik a transzformáció, egy
N dimenziós bemenetb®l P dimenziós lesz, majd utána K kernel függvénnyel a kernel
térbe. A további jelölések az alábbi formában írhatóak fel:

α = (XX t)−1d és Φ =


ϕ(x1)

T

ϕ(x2)
T

...
ϕ(xP )T


, ahol X a jellemz®térbe leképzett tanítópontok mátrixa, d a pontokban kívánt válasz és
így αi az α vektor i. eleme. Megjegyzend®, hogy a fentebb alkalmazott vektorok els® eleme
minden esetben az eltolási tag.

A fentebb megfogalmazottak azonban még mindig magukban hordozzák azt a prob-
lémát, hogy el®ször a jellemz®térbeli reprezentációt kell végrehajtani. A kernel módszer
lényege, hogy a kernel függvény segítségével egyb®l a kernel térb®l tudunk kiindulni, ami
ily módon implikálja a jellemz®térbe történ® transzformációt is. Ennek okán a kernel függ-
vény nem lehet tetsz®leges, mert ha még nem is ezt az utat választjuk, el® kell hogy álljon
bázisfüggvények szorzataként. A kernel függvények tulajdonságainak precíz megfogalma-
zásában segít a Mercer tétel.

1.15. Tétel (Mercer tétel). Ha egy K szimmetrikus függvényre teljesül, hogy∫ ∫
K(x, z)f(x)f(z)dxdz ≥ 0 ∀f 6= 0 függvényre, ahol

∫
f 2(x)dx <∞

, akkor a függvény el®állítható valamilyen jellemz®térbeli ϕj(x) függvények skalárszorza-

taként, azaz

K(x, z) =
∞∑
j=1

λjϕj(x)ϕj(z) , ahol λj > 0.
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Az optimális kernel függvény meghatározása feladattípusonként eltér. A leggyakrabban
használtak között említhet® a lineárisK(x, xi) = xTi x, a plinomiálisK(x, xi) = (xTi x+1)d,
a Gauss K(x, xi) = exp{−‖x− xi‖ /σ2) és tangens hiperbolikus K(x, xi) = tanh(kxTi x+

θ) kernel függvények. Bizonyos függvények használatával olyan kernel térbeli halóstruk-
túrát kapunk, mely hasonló a klasszikus neurális hálókhoz, például tangens hiperbolikus
kernel függvény esetén egy olyan MPL hálóval ekvivalens, melynek a kimeneti rétege li-
neáris. Mindemellett a kernel függvények tere zárt az összeadásra, szorzásra és a pozitív
konstanssal való szorzásra.

A kernel gépeken belül kitüntettet szerepük van a szupport vektor gépeknek

(SVM), melyek már a statisztikus tudáselmélet eredményeit is felhasználva keresik a le-
het® legjobb általánosítóképességgel rendelkez® megoldást. Az SVM-k neurális hálós érte-
lemben egy egy-rejtett réteggel rendelkez® hálónak felelnek meg, ahol a neuronok a kernel
függvények.

A módszer bemutatására vegyünk egy két
dimenziós, lineárisan tökéletesen szeparál-
ható mintapontokat tartalmazó halmazt. A
feladatnak több jó megoldása is létezhet,
azonban a cél azon hipersík megtalálása,
mely a mintapontoktól a legnagyobb távol-
ságra van, a legnagyobb margóval rendel-
kezik. A eddigi jelöléseket használva, egy
olyan g(x) = wTx + b szeparáló felületet
keresünk, melyre wTxi + b ≥ a > 0 ha
di = +1 és wTxi + b ≤ −a < 0 ha di = −1

(i = 1, 2, . . . , P ) teljesül. Megfelel® para-
méterezéssel elérhet®, hogy a helyére 1-et
írunk, ekkor di(wTxi+b) ≥ 1, ezáltal a leg-
közelebb es® pontok egységnyi távolságra
lesznek. Tegyük fel, hogy w∗ és b∗ az op-
timális megoldás paraméterei és xp az x

pont mer®leges vetülete a szeparáló felületre. Ekkor x = xp + r w∗

‖w∗‖ és g(xp) = 0, illetve

g(x) = w∗Tx + b∗ = r ‖w∗‖ miatt r = g(x)
‖w∗‖ az x pont távolsága az optimális szeparáló

felülett®l. Ezek okán ha feltételezzük, hogy a legközelebbi pont egységnyi távolságra van,
r = 1

‖w∗‖ adódik, amib®l következik, hogy minél kisebb a súlyvektor normája, a szepará-
ciós tartalék (margó) annál nagyobb. A fentiek alapján egy feltételes széls®érték feladatot
tudunk megfogalmazni, melyben keressük a w∗ = argminw(wTw) a di(wTxi + b) ≥ 1

feltétel mellett. A megoldás Lagrange multiplikátor függvény segítségével adódik:

L(x, b, α) =
1

2
wTw −

P∑
i=1

αi
(
di(w

Txi + b)− 1
)
.

A Kraush-Kuhn-Tacker elmélet alapján els®ként a w és b szerinti parciális deriváltakból
meghatározható optimalitási feltételeket visszaírva az egyenletbe egy duális optimalizálási
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feladatot kapunk a következ® formában:

L(x, b, α) = Q(α) =
P∑
i=1

αi −
1

2

P∑
i=1

P∑
j=1

αiαjdidjx
T
i xj a

P∑
i=1

αidi = 0 és a αi ≥ 0

feltételekkel. Az optimális α∗i értékek kvadratikus programozás segítségével megkapha-

tóak, melyb®l a SVM y(x) = sign
(∑P

i=1 α
∗
i dix

T
i x+ b∗

)
válasza adódik lineárisan szepa-

rálható kétosztályos feladat esetén. Észrevehet®, hogy a mintapontok skalárszorzata sze-
repel, így ez is kernel megoldásnak tekinthet®. Emellett általánosan igaz, hogy a legtöbb
α∗i nulla érték¶. Azokat a tanítópontokat, melyek nem nulla α∗i értékekkel szerepelnek
szupport vektoroknak nevezzük, így lényegében csak ezek a pontok vesznek részt a
megoldás kialakításában, melyet ritkasági tulajdonságnak hívnak.

Ahogyan azt korábban is említettem, az SVM-ek kialakításánál felhasználható az SRM
elv, hiszen tudunk fels® korlátot adni a VC-dimenzióra a fentebb leírtak következménye-
ként, miszerint a megoldás nem a bemeneti tér dimenziójától, hanem a szupport vektorok-
tól függ. Tehát, ha a lineáris szeparáció mellett a maximális margójú megoldás megtalálása

a cél, a VC-dimenzióra a h ≤ min
(⌈

R2

r2

⌉
, N
)

+ 1 fels® korlát adódik, ahol N a beme-

neti tér dimenziója és R az összes bemeneti vektort tartalmazó legkisebb átmér®j¶ gömb
sugara.

Egy gyengít® ξi változó bevezetésével a fenti eredmények könnyen általánosíthatóak
olyan esetekre is, amikor megengedjük a hibás osztályozást vagy azt, hogy egy pont a
margón belülre kerüljön. A formula di(wTxi + b) ≥ 1− ξi alakra változik, ahol 0 < ξi ≤ 1

esetén a mintapontok a margón belül vagy az elválasztó hipersíkon is elhelyezkedhetnek,
míg ξi > 1 esetén akár a rossz oldalon is. Ekkor a minimalizálandó kifejezés egy plusz
C
∑P

i=1 ξi taggal b®vül, melyben minél nagyobb C értéke, annál jobban büntetjük a rossz
oldalra vagy margón belülre kerülést, ami egyre kisebb margót eredményez.

Lineárisan nem szeparálható feladatok esetén egy x → ϕ(x) transzformáció segítsé-
gével a mintapontokat olyan térbe képezzük le, ahol már lineárisan szeparálhatóak. Ez a
transzformáció általában dimenziónövel® hatású. A fenti képletek továbbra is érvényben
maradnak, csak x helyét mindenhol ϕ(x) veszi át. Így a kernel függvényes K(xi, x) =

ϕT (xi)ϕ(x) felírásba a megoldás y(x) = sign
(∑P

i=1 α
∗
i diK(x,ix) + b∗

)
alakot ölti. Ter-

mészetesen SVM-k esetén is az jelenti az el®nyt, hogy a kernel térb®l származtatjuk a
jellemz®teret és nem fordítva.

Csakúgy mint a neurális hálók esetén, kezdetben az egyszer¶ SVM-k is csak szepa-
rációs feladatok megoldására voltak képesek. Azonban már ezek a módszerek is képesek
regressziós feladatok megvalósítására, így ebben a témában is sokkal több rejlik az általam
bemutatottakhoz képest, azonban a jelen modellezés megértéséhez ennyi is elegend®.

1.4. Hibrid módszerek

�Hibrid intelligens rendszereknek nevezzük azokat a rendszereket, melyek a mes-

terséges intelligencia különféle eszközeit, megközelítéseit együttesen alkalmazzák ([1]).� A
hibrid elképzelés bevezetésével az addig is nagyszámú machine learning módszerek családja
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tovább b®vült, hiszen ha egy machine learning módszert egy tetsz®leges másik modellel
párosítunk az már hibridnek tekinthet®.

A hibrid módszereknek alapvet®en két megközelítése alkalmazott. Az els® esetben a
minta által képviselt tudáson túl valamilyen a priori ismeret felhasználásával állítjuk el® a
modellt. Ezek az a priori ismeretek más modellek el®zetes futtatásából nyerhet®ek, melyek
elemzésér®l számos szakirodalom szól. Az egyik legcélravezet®bb változat, amikor egysze-
r¶bb, illetve kisebb számításigény¶ módszerek segítségével, mint például a f®komponens
analízis, megpróbáljuk lecsökkenteni a bemeneti tér dimenzióját. Remekül alkalmazható
módszer a faktoranalízis, de akár el®zetesen alkalmazhatunk egy logisztikus regressziót,
mely meghatározza a kimenet szempontjából fontos változókat. A dimenziószám csökken-
tésén túl el®zetes modell alkalmazásával a súlyvektorok kezdeti értéké is meghatározható.
Nem egy cikk szól arról, hogy genetikus programozás segítségével határozzák meg az SVM
kezdeti értékeit. Ennek el®nye, hogy csökkenhet az iterációk száma, illetve a lokális mi-
nimumba történ® bennragadás esélye. Tehát a hibrid módszer eme felhasználásánál az
el®zetes modell arra szolgál, hogy megkönnyítse és pontosítsa a valósan használni kívánt
modell futását, így tekinthet® egy alá-fölérendelt viszonynak.

A másik gyakran alkalmazott eljárásban, maradva az el®bb megfogalmazott termino-
lógiánál, a modellek egymás mellé rendelt viszonyban állnak. Ekkor nem használunk fel
semmilyen a priori tudást a mintapontokról. A módszer lényege, hogy több eltér® modellt
illesztünk az adatokra, egyidej¶leg alkalmazzuk ®ket és ezek eredményeit aggregálva kap-
juk a végs® megoldást. Ez az eljárás igen hatékony tud lenni, hiszen megfelel® aggregálás
következtében pontosabb eredménnyel tud szolgálni, mint az egyes modellek külön-külön,
illetve a modellek egyes hibafaktorait - mint neurális háló esetén a lokális optimumba ra-
gadás - csökkenti. Az el®nye egyben a hátránya is, mivel megnöveli a túltanulás veszélyét,
így a kiértékel® eljárásnak kiemelten fontos szerepe van.

A dolgozatomban a modell építés során a módszerek aggregálása mellett döntöttem,
ugyanis úgy vélem, hogy így jobban be tudom mutatni az egyes modellek m¶ködését és a
szakirodalomban is lényegesen kevesebb cikk szól err®l.

1.5. Logisztikus regresszió

A teljesség igénye nélkül a logisztikus regresszió is bemutatásra kerül, mivel a mo-
dellezés folyamán az általa szolgáltatott eredmény nyújtja a benchmarkot. A logisztikus
regresszió a kézenfekv® módszer abban az esetben, ha a kimenet (y) két értéket vehet fel.
Ennek értelmében a modell inkább a valószín¶séget becsli, így nem alkalmazható tetsz®le-
ges függvény. A modellben nem konkrétan y meghatározása történik, hanem annak logit
transzformáltja

logit(y) = ln

(
y

1− y

)
=

, ahol N a bemeneti tér dimenziója és x0 = 1. Megjegyezném, hogy a korábbi jelölés-
rendszerrel ellentétben most xi nem egy mintapont, hanem a mintapont i. változója. Az
együtthatókból kiolvasható az esélyhányados (odds ratio=eβ), amelynek értelmezése függ
az xi változó kategóriájától. Folytonos változó esetén xi egységnyi változása βi változást
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eredményez a valószín¶ségben. Faktorváltozó esetén mindig meghatározunk egy referen-
ciahalmazt és képezünk a faktorok számánál eggyel kevesebb x-et. Ekkor β azt mutatja,
hogy hányszor nagyobb az y esélye, ha nem egy referenciahalmazbeli érték szerepel. Ter-
mészetesen a fenti formula átalakításával könnyen meghatározható y valószín¶sége egy x
bemeneti vektor mellett:

Px = P(y = 1|x) =
exp

(∑N
i=0 βixi

)
1 + exp

(∑N
i=0 βixi

) .
Mivel valószín¶ségekr®l beszélünk, a modell a maximum likelihood eljárást alkalmazza az
együtthatók kialakítására, azaz a megoldandó feladat

max
β

L(β) = max
β

∏
y=1

Px

∏
y=0

1− Px.

Mint azt korábban említettem, banki területen ez a leggyakrabban alkalmazott modell,
köszönhet®en az együtthatók könny¶ értelmezhet®ségének. Másik el®nye a korábbi mo-
dellekhez képest, hogy számításigénye jóval kisebb és a túltanulás veszélye sem fenyegeti.
Azonban, hogy ezek indokolják-e a használatát, a modellezés folyamán derül ki.

1.6. Modellek értékelése

A modellek hatékonyságának elemzésére számos módszer áll a rendelkezésünkre. Az
általam is alkalmazott ROC (Receiver Operating Characteristic) görbe és a hozzá tartozó
AUC (Area Under Curve) érték a leggyakoribbak közé tartozik a kétosztályos besorolások
esetén. Az elemzés során a modell által szolgáltatott eredményeket hasonlítjuk össze a
valós eredményekkel különböz® cuto� értékek mellet. A cuto� nem más, mint az a küszöb,
ami alapján az egyes meg�gyeléseket osztályozzuk a modell által szolgáltatott értékeik
alapján. A cuto� mindig egy zárt intervallumból veszi fel az értékeit, így minél közelebb
van az intervallum széleihez,annál inkább csak az egyik osztályba sorolja a meg�gyeléseket.
A ROC görbe estén a következ® jelöléseket alkalmazzuk:

• TP = a modell által helyesen pozitívnak min®sítettek száma,

• TN = a modell által helyesen negatívnak min®sítettek száma,

• FN = a modell által tévesen negatívnak min®sítettek száma,

• FP = a modell által tévesen pozitívnak min®sítettek száma,

• FPR = FP/(FP+TN),

• TPR = TP/(TP+FN).

Modell
Pozitív Negatív

Valós
Pozitív TP FP
Negatív FN TN
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Tehát a ROC a TPR (true pozitive rate) és a FPR (false pozitive rate) kapcsolatát
ábrázolja és szemléletesen hitelezés estén azt mutatja, hogy a jó ügyfelek X százalékának az
elhagyásával a rossz ügyfelek hány százalékát zárjuk ki. Ez a megközelítés is azt mutatja,
hogy ha a görbe illeszkedik a 45 fokos egyenesre, akkor a modell véletlenszer¶en sorol
be. Továbbá a FPR és TPR meghatározásából látszik, hogy a ROC görbe a [0, 1]× [0, 1]

négyzetb®l veszi fel az értékeit.
A ROC görbéhez tartozó AUC érték nem más, mint a görbe alatti terület. Minél

nagyobb ez az érték, annál jobban osztályoz a modellünk. Általánosságban elmondható,
hogy az AUC [0.5, 1] intervallumból veszi fel értékeit, ahol 0.5 a véletlen modell és 1 a
tökéletes modell értéke. Természetesen el®fordulhat olyan eset is, amikor az AUC értéke
alacsonyabb, mint 0.5 - a modell az esetek többségében rosszul osztályoz - , de ilyenkor
célszer¶ a osztályozás ellenkez®jét venni, amit®l 1-AUC lesz az értéke.

1.8. ábra. ROC görbék
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2. fejezet

Modell építés

A modellezésre fordított id® nagy részét egy megfelel® adatbázis összeállítása emészti
fel. A cs®dmodellezés kapcsán a legnagyobb problémát - bár ez általánosságban is igaz
- a hiányzó adatok jelentik. A hiányzó adatok kezelésére több módszer is elérhet®. A
legegyszer¶bb, ha elhagyjuk azokat a meg�gyeléseket, melyek akár egy hiányzó értéket
is tartalmaznak. Ez általában nem célravezet®, mert nagyon lecsökkentheti a mintánkat
és kimaradhatnak fontos értékek, melyek amúgy befolyásolnák a kimenetet. Egy másik
megoldásként az adatok pótlását lehet említeni, ami azonban sok technikai kérdést felvet,
arra vonatkozóan, hogy ezt milyen módon tegyük meg. A legkézenfekv®bb megoldás foly-
tonos változók esetén a mediánnal vagy átlaggal, faktorváltozók esetén pedig a modusszal
történ® pótlás. Igaz ennél a módszernél nem veszítünk adatokat, azonban meglehet®-
sen torzíthatják a végeredményt. Megjegyezném, hogy bár eddig nem esett szó róla, de
természetesen a logisztikus regresszióhoz hasonlóan az általam bemutatott modellek is
képesek kezelni a faktorváltozókat. Mintapontok helyett tekinthetjük a változókat is, és
elvégezhetjük azok elhagyását vagy pótlását, de ugyanazok a hátrányok ekkor is meg�-
gyelhet®ek, csak elhagyás esetén a változók száma csökkenhet drasztikusan. Természe-
ten léteznek szo�sztikáltabb megoldások is, de ezek megvalósításához az adatok mélyebb
elemzése szükséges. Vizsgáljuk az egyes változók közötti korrelációt. Tegyük fel, hogy egy
hiányos értékeket tartalmazó változó nem korrelál másik változóval. Ekkor, ha pótlásnál
nem csak az átlagot de a szórást is felhasználjuk (x̂i = µi+σiξ, ahol µi az xi változó átlaga,
σi a szórása és ξ egy 0 szórású 1 várható érték¶, általában Gauss, valószín¶ségi változó),
nem torzítjuk a változó tulajdonságait. Hiányos változó esetén, ha fennáll egy megfelel®
mérték¶ korreláció más, hiányzó értéket nem tartalmazó változókkal, akkor regressziós
függvény (x̂i = f(xj, xk, . . .)) segítségével becsülhetjük. Nem meglep® módon ezen eljárá-
sok újabb problémákat vetnek fel, miszerint csak a tapasztalati szórást és várható értéket
(átlagot) ismerjük, illetve attól, hogy két változó nagy mértékbe korrelál nem feltétlenül
lesz megfelel® a regressziós becslés. Dolgozatomban maga a modellezés bemutatása a cél,
így én az egyszer¶ eljárások egyikét fogom alkalmazni.

Tegyük fel, hogy eljutottunk a folyamatnak egy olyan szakaszára, ahol már rendelke-
zünk használható adatbázissal. A tényleges modellillesztést megel®z®en célszer¶ az ada-
tokat különféle statisztikai módszerekkel elemezni, aminek egyik f® motivációja a kilógó
(outlier) értékek megtalálása. Ezek bizonyos esetekben, például négyzetes hibafüggvény al-
kalmazásakor, jelent®sen befolyásolhatják a modell m¶ködését. A fentebb már alkalmazott
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korrelációs elemzés segítségével csökkenthetjük a bemeneti tér dimenzióját együtt mozgó
változók elhagyásával, ami csökkenti a számításigényt. Természetesen ennek érdekében
akár f®komponens vagy faktor analízist is alkalmazhatunk. Ezen eljárások alkalmazásával
már a fentebb bemutatott hibrid módszerekhez jutunk, hiszen a mintapontokról lesz egy
a priori tudásunk.

A modellezés bemutatását megel®z®en megemlíteném, hogy cs®dmodellezés kapcsán
két típusú adatbázist különböztethetünk meg. Az applikációs adatbázis olyan változó-
kat tartalmaz, melyek egy új ügyfél jellemzésére, hitelteljesít® képességének felmérésére
szolgálnak. A viselkedési adatbázisban viszont olyan adatok szerepelnek, melyeket a hi-
telintézet gy¶jt az ügyfélr®l a hitelezésr®l való döntést követ®en. Mindkett® típus alapján
szokás modellt fejleszteni, de értelemszer¶en ezek kialakításukban és felhasználhatóságuk-
ban igen eltér®ek. Míg az applikációs modell a döntéshozatalban nyújt segítséget, azaz
hogy egy új ügyfél kapjon-e hitelt, addig a viselkedési modell célja a monitoringozás.

2.1. Adatbázis általános jellemz®i

A dolgozatban szerepl® adatbázis egy Kaggle [2] nev¶ oldalról származik, ahova külön-
böz® cégek kérésére adatbázisok kerülnek feltöltésre, hogy a vállalkozó kedv¶ek modellt
fejlesszenek rá. Szerencsémre 2011 végén pont egy hitelezési adatbázist töltöttek fel és
természetesen a legjobb el®rejelz® modell megalkotása volt a cél. A feltöltött adatok közt
több mint 250 000 meg�gyelés található, amit a feladat kiírói már kettészedtek tanuló és
tesztel® mintákra. Mivel a tanuló adatbázis 150 000 meg�gyelést tartalmaz, így nekem
elegend® csak ezt használni, ugyanis számítógépem véges kapacitása miatt és a belátható
id®n belüli futtatások érdekében ezen adatoknak csak a töredékét fogom felhasználni.

Az adatok mennyiségének köszönhet®en, azokat a meg�gyeléseket, melyben hiányos
adatok szerepelnek, egyszer¶en elhagyom. A m¶velet után még mindig 120 269 adat ma-
radt, amib®l 8357 defaultos, azaz közel 7%-os a default ráta. A meg�gyelések elhagyása
el®tt 10 026 defaultos minta volt, ami 6,7%-os default rátát eredményez, úgyhogy mond-
hatjuk, hogy ilyen szempontból a meg�gyelések elhagyásával az arány nem változott szig-
ni�kánsan. A végs® tanító adatbázisomat úgy alakítom ki, hogy 18,75%-os default rátával
rendelkezzen, amit úgy érek el, hogy 8000 meg�gyelésb®l 1500 lesz cs®dös. Fontos megje-
gyezni, hogy jelen esetben azt tekintjük defaultosnak, aki 90 vagy annál több (90+) nap
késedelemben van, megfelel®en a Basel II-es de�níciónak, azonban az adatok alapján nem
az általánosan alkalmazott egy, hanem két éves cs®dvalószín¶séget tudunk becsülni. A
kiértékel® adatbázisom azonos default ráta paraméterrel rendelkezni, mint a tanító, csak
az adatok mennyiségét felezem meg.

A minta hiányossága, hogy a célváltozón kívül, azaz hogy cs®dös vagy nem cs®dös a
meg�gyelés, csak 10 változót tartalmaz, azonban olyan általánosakat, amelyek bármelyik
hiteltermék esetén szóba jöhetnek. Többnyire applikációs jelleg¶ információk szerepelnek,
azonban tartalmazza, hogy egy meg�gyelés az elmúlt két évben hány alkalommal volt 30-
59 nap, 60-89 nap késedelemben vagy élete során hányszor 90+ nap késedelemben, ami már
tekinthet® viselkedési változónak. Emellett a három információ mellet még tartalmazza
az ügyfél korát, az eltartottak számát nem beleértve az ügyfelet, a havi jövedelmet, az
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eladósodottság mértékét, a meglév® hitelek számát, külön az ingatlannal kapcsolatos hite-
lek számát és végül a hitelkeretek kihasználtságának mértékét nem beleszámítva az ingó
és ingatlan hiteleket. A következ® táblázat a változók elnevezését tartalmazza.

Változónév Magyarázat
SeriousDlqin2yrs Célváltozó (1 ha cs®dös, 0 ha nem)
RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines Nem ingó és nem ingatlan hitelkeret ki-

használtság
age Életkor
NumberOfTime30-59DaysPastDueNotWorse Az elmúlt két évben hányszor volt 30-

59 nap késedelemben
DebtRatio Eladósodottság mértéke
MonthlyIncome Havi jövedelem
NumberOfOpenCreditLinesAndLoans Meglév® hitelek száma
NumberOfTimes90DaysLate Hányszor volt 90+ nap késedelemben
NumberRealEstateLoansOrLines Ingatlanhoz köthet® hitelek száma
NumberOfTime60-89DaysPastDueNotWorse Az elmúlt két évben hányszor volt 60-

89 nap késedelemben
NumberOfDependents Eltartottak szám

2.1. táblázat. Változók magyarázata

Természetesen mindegyik folytonos, azonban minden változónak létrehoztam a fakto-
rizáltját is, amikre szintén lefuttatom az elemzéseket.

Az adatok vizsgálata során észrevettem néhány feltehet®en adatrögzítési hibát (0 a
havi jövedelme, 96-98 alkalommal kerül 30-59 nap késedelembe az elmúlt 2 évben, hitel-
keret kihasználtság több 1000, stb.). Ezeket a meg�gyeléseket kisz¶rtem, illetve a minta
tartalmaz több mint 100 vagy 0 éves ügyfeleket is, így az életkort 20 és 90 év közé szo-
rítottam. Minden szükségesnek vélt sz¶rés következtében 117 007 meg�gyelés maradt,
8112 defaulttal. Az adatbázisom kialakítását random szelekciós eljárással végeztem. 9750
meg�gyelést választok a nem cs®dösök közül és a maradék 2250-et a cs®dösökb®l. Végül
megtartva a default arányt 2/3-1/3 arányban szétosztom.

2.2. Adatok elemzése

Az adatok elemzését a célváltozóhoz mért relevancia meghatározásával kezdem. Elvég-
zem a Boruta algoritmust (lásd [3] és [4]), amir®l úgy vélem, hogy a témához leginkább
igazodik. Az algoritmus a random forest eljárásból ered, miszerint a relevancia méréséhez
vigyünk véletlenszer¶séget az eljárásba. A lényege, hogy a változók véletlen permutációjá-
val egy kiterjesztett információs rendszert hoz létre. Erre a rendszerre lefuttatja a random
forest eljárást és kiszámolja a Z score-okat. Minden változóhoz meghatároz egy �árnyék�
értéket (shadow attribute), majd veszi ezek maximumát (MZSA). Két mintás próba alap-
ján eldönti, hogy egy adott változó szigni�kánsan nagyobb vagy kisebb-e ennél a MZSA
értéknél. Amennyiben szigni�kánsan kisebb egy változó, elhanyagolhatónak tekinti és a
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további futtatásokból kihagyja, ha nagyobb fontosnak ítéli. Miután miden változót meg-
vizsgált ilyen módon, az árnyék értékeket törli és újra indítja az eljárást. Az algoritmus
egészen addig fut, amíg minden változó ki nem esett vagy ahány iterációt a felhasználó
beállított. A végén minden változó fontossági értékének lesz egy átlaga és a hozzá tartozó
kvantilisek, melyeket a lenti két ábra jól szemléltet. Tehát a módszer a random faktor
bevezetésével éri el, hogy az eredmény statisztikailag szigni�káns legyen. Értelemszer¶en
minél több iterációt végzünk, annál pontosabb eredményt kapunk. Habár az eljárás - fel-
építésénél fogva - meglehet®sen pontos eredménnyel szolgál, már viszonylag kis elemszám
mellett is hosszú lefutású. Az esetemben ilyen kevés változó mellett 5 percig futott az 50
iteráció, de ez a változók számával arányosan n®. Az elemzést kétféle módon is elvégez-
hetjük, célváltozóval vagy anélkül. Amennyiben a célváltozót is belevisszük, nyilvánvalóan
az fog rendelkezni a legnagyobb relevanciával, így az árnyék értékek maximuma nagyobb
lesz, ami több irreleváns változót eredményezhet.

Célváltozóval Célváltozó nélkül

2.1. ábra. Boruta algoritmus eredménye

Magát a célváltozót nem szerepeltetem az ábrán, mert olyan nagy fontossági értéke
van, ami mellett a többi változóé eltörpül. Mint az várható volt, a célváltozó szerepel-
tetése esetén lecsökkentek a fontossági értékek, emellett az életkor és eltartottak száma
faktorváltozóiról nem lehet eldönteni, hogy releváns-e vagy sem.

Változónév Célváltozóval Célváltozó nélkül
NumberOfTimes90DaysLate 12,2251 27,7859
NumberOfTimes90DaysLate_factor 12,0293 25,7024
RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines 11,6523 40,3901
NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse 9,5094 24,3149
NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse_factor 9,1548 24,0186
DebtRatio 7,2027 21,0974
RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_factor 6,6194 19,1816
MonthlyIncome 6,3965 15,2884
NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse 5,8798 18,5455
NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse_factor 5,8275 20,5440
MonthlyIncome_factor 5,4229 12,8075
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age 5,2989 12,4696
NumberOfOpenCreditLinesAndLoans 4,9618 14,6939
NumberRealEstateLoansOrLines 3,8686 11,5487
NumberRealEstateLoansOrLines_factor 3,7779 7,2956
DebtRatio_factor 3,1429 9,6942
NumberOfOpenCreditLinesAndLoans_factor 3,0173 5,7138
NumberOfDependents 2,6510 8,5717
age_factor 2,5637 9,3926
shadowMax 2,1642 2,6516
Dependents_factor 1,9097 4,3007
shadowMean 0,0624 0,0316
shadowMin -1,8968 -2,4476

2.2. táblázat. Fontossági értékek

A fontossági értékek átlaga alapján, a fontossági sorrenden csak részben változtat a
célváltozó hiánya. Nem meglep® módon a legfontosabb változó, hogy hányszor volt már
cs®dös az ügyfél, emellett szembet¶nik az is, amit az ábrán már meg�gyelhettünk, hogy
az ellátottak számának és az életkor faktorváltozójának a fontossági értéke - a célváltozó
szerepeltetése esetén - közel van az árnyék változó maximumához, így ezeket nem lehet
pontosan besorolni.

Természetesen egyéb módszerek is alkalmazhatóak, mint az információs érték és weight
of evidence (WOE) számítása. A eljárás során az egyes változókat szeletekre osztjuk és a
WOE érték ezen szeletek diszkrimináló erejét méri, amit a cs®dösség valószín¶sége alapján
a következ®képpen határozhatunk meg:

WOE = ln

(
P(nem cs®dös)

P(cs®dös)

)
.

Egy változó információs értéke a WOE értékeinek súlyozott összegeként adódik. Hüvelyk-
ujj szabály szerint 0,1 feletti információs értékkel rendelkez® változók használhatóak és
0,3 feletti érték¶ek nagy el®rejelz® er®t biztosítanak.
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2.2. ábra. Információs értékek

Az információs értékek alapján jól látszanak a két eljárás közti különbségek. Míg a
Boruta algoritmus miden esetben a folytonos változókat ítélte relevánsabbnak, addig az
információs értékek szerint, néhány esetben a faktorváltozó rendelkezik jobb magyarázó
er®vel. A 90+ és a 60-89 nap késedelmek számánál gond léphetett fel a WOE számítás
során, ugyanis a faktorváltozóik nagy értékkel szerepelne, míg az eredeti változók értéke
0.

A korrelációs elemzésnek köszönhet®en megbizonyosodtam róla, hogy minden változó
szerepeltetése célszer¶, ugyanis a leger®sebb korrelációs érték is 0,44, ami a meglév® hitel
és az ingó és ingatlan hitelek száma között áll fenn.

2.3. ábra. Korrelációs mátrix

Az eddigi elemzések célja a változók egymáshoz való viszonyának a feltérképezése volt,
azonban külön-külön is megvizsgálom ®ket. Az átláthatóság kedvéért a faktorváltozókon
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végzem az elemzéseket. Az oszlopdiagramok alapján megállapíthatjuk, hogy a mintába
többségében középkorú, egyedülálló ügyfelek vannak, akiknek eddig nem volt késedelme,
viszont több hitellel is rendelkeznek.

2.4. ábra. Cs®dösök aránya a faktorváltozók alapján

Az ábrák alapján lesz¶rhet®, hogy ha n® a késedelembe esések száma, arányaiban n® a
cs®dösök száma is, illetve ugyanez a helyzet áll fenn, ha n® az eltartottak száma. Szintén
ez a tendencia, hogy ha n® a keretkihasználtság. Értelemszer¶en a havi kereset esetén
ellentétes meg�gyelést tehetünk.

Összességében elmondható, hogy a változók, valamilyen formában, relevánsnak tekint-
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het®ek és a kezdeti sz¶réseknek köszönhet®en nincsenek kiugró értékek1, kivéve a havi
jövedelem esetén. A faktorváltozók bevezetése részbe célszer¶, ugyanis növeli a magya-
rázóer®t, azonban ha más feltételek mellett alakítom ki a faktorokat az egyes változók
esetén, akkor más eredmények is születhetnek.

2.3. Modellillesztések eredményei és összehasonlítások

Az adatok vizsgálatánál kapott eredmények alapján a következ® változókat tartal-
mazza a végs® minta:

1. Faktorváltozók:

• keretkihasználtság,

• ingatlan hitelek száma,

2. Folytonos változók:

• kor,

• havi kereset,

• 90+ nap késedelmek száma,

• 30-59 és 60-89 nap késedelmek száma az elmúlt 2 évben,

• eladósodottság mértéke,

• hitelek száma,

• eltartottak száma.

Fontos megjegyezni, hogy a modellezésnél a folytonos változókat a [0, 1] intervallumra
kell transzformálni, enélkül a neurális háló esetén értelmetlen eredmény születik és habár
a szupport vektor gépeknél nem számít, mindenképpen célszer¶ az átskálázott változók
használata. A másik dolog, amire szintén �gyelni kell, hogy faktorváltozók esetén a fej-
lesztési mintában minden érték szerepeljen, mert a megkonstruált modell csak ekkor tud
hozzá értéket rendelni. Ez az oka annak, hogy habár a késedelembe esések számánál az
információs értékek szerint a faktorváltozók jobban teljesítettek, mégis a folytonos válto-
zatokat használom2. Mindemellett a két faktorváltozónak létrehoztam a dummy változóit
is, mert az általam használt neurális háló program nem képes kezelni a faktorokat.

Mint azt az el®z® fejezetben említettem, a machine learning módszereknél nincs eg-
zakt meghatározása a modell felépítésének, tapasztalat útján érjük el a legjobbnak vélt
beállításokat. A modellek el®zetes pontosságának a meghatározására és a megfelel® eljárás
kialakítására a LogLoss értéket alkalmaztam, ami a következ®képpen formalizálható:

LogLoss = − 1

n

n∑
i=1

yi log(ŷi) + (1− yi) log(1− ŷi)

1A hisztogramok megtalálhatóak a mellékletben.
2Mellékletben megtalálható a faktorok számossága.
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, ahol n a minta elemszáma, yi a célváltozó értéke (0 vagy 1) és ŷi a becsült valószín¶ség.
Egy modell akkor tekinthet® jobbnak, ha kisebb LogLoss értékkel rendelkezi.

A modellek illesztését, csakúgy mint az eddigi elemzéseket is, R-ben végzetem a kö-
vetkez® programok vagy programcsomagok felhasználásával: glm(), neuralnet, ksvm és
ROCR.

2.5. ábra. A modellezés folyamatábrája

2.3.1. Logit modell

A modell illesztését az R-be beépített általános lineáris modell (glm()) segítségével
végeztem. A modell változóira alkalmazott ξ2 teszt alapján egyedül a havi kereset számít
irreleváns változónak, aminek az lehet az oka, hogy egyedül ez tartalmaz kiugró értékeket.
Érdekességként megjegyezném, hogy a korábbi relevancia vizsgálatok szerint a havi bevétel
átlagos változónak számított, így azok az elemzések nem érzékenyek a kiugró értékekre. A
becslések elvégzése után a LogLoss értékek a fejlesztési mintára 0,3575 és a teszt mintára
0,4187. A modellek valós értékelésére a ROC görbét és az AUC értéket alkalmaztam. Az
AUC értékb®l meghatározható a GINI érték, ami az 2AUC = GINI + 1 egyenl®ségb®l
adódik. Értelemszer¶en annál jobb a modell, minél nagyobbak ezen értékei.
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Fejlesztési minta Teszt minta

2.6. ábra. Logisztikus regresszió ROC görbéi

Egy modell er®snek tekinthet®, ha a GINI-je 70% fölötti. Ez alapján megállapítható,
hogy a logisztikus regresszióval illesztett modell, a maga közel 68,5% és 60%-os GINI
értékeivel jó el®rejelz® er®vel rendelkezik.

Érdekességképpen meghatároztam a költségfüggvényeket is feltételezve, hogy egy rossz
adós befogadása tízszer annyi egységbe kerül, mint egy jó adós elutasítása. Csakúgy, mint
a ROC görbe esetén, a költségfüggvényél is az eltér® cuto� értékek határozzák meg a
függvény különböz® pontjait.

Fejlesztési minta Teszt minta

2.7. ábra. Logisztikus regresszió költségfüggvényei

Látható, hogy a minimális költség eléréséhez nagyon alacsonyra kell állítani a cuto�-ot,
azonban a kés®bbi összehasonlítás során inkább a minimális költség kerül el®térbe.

2.3.2. Neurális háló illesztése

A neurális háló megkonstruálása okán került bevezetésre a LogLoss érték. Az eljárás
folyamán minden lépésben egyre komplexebb hálóstruktúrát alakítottam ki, amelyek alap-
ján meghatároztam a fejlesztési és teszt minta LogLoss értékeit. Természetesen a fejlesztési
minta értéke minden lépésben egyre kisebb lett, így a teszt minta alapján két modellt vá-
lasztottam ki. Az egyik egy rejtett réteggel rendelkez® három neuronos modell, a másik
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két rejtett réteget tartalmaz bennük kett® és egy neuronnal. Aktivációs függvénynek a
logisztikus függvényt választottam, mivel valószín¶ségeket kell meghatározni.

2.8. ábra. Egy réteg¶ neurális háló

2.9. ábra. Két réteg¶ neurális háló

Az ábrán a vonalak vastagsága a súlyok egymáshoz való viszonyát jelzi, így a havi
árbevétel nagyon magas súllyal szerepel mindkét esetben. LogLoss tekintetében csak pár
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ezredes eltérés mutatkozott a két modell között, mely a fejlesztési mintára 0,34, a teszt
mintára 0,37 körüli érték.

Egy rejtett réteg¶ modell Két rejtett réteg¶ modell

2.10. ábra. Neurális háló modellek ROC görbéi

Érdemes meg�gyelni, hogy a két rejtett réteggel rendelkez® modellnek igaz, hogy ala-
csonyabb a fejlesztési minta esetén az AUC értéke, de teszt mintánál nagyobb. Ez az
eredménye annak, hogy a legoptimális el®rejelz® képességet próbáltam elérni a fejlesztési
és teszt mintán. A GINI ez esetben is 60-70% között mozog, jelent®s változás nem történt
a logisztikus regresszióhoz képest.
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Egy rejtett réteg¶ modell Két rejtett réteg¶ modell

2.11. ábra. Neurális háló modellek költségfüggvényei

Az optimális cuto� értékek még mindig 10% alattiak, azonban észrevehet®, hogy mind-
két modell nagyobb cuto� mellet alacsonyabb minimális költséget biztosít, mint a logisz-
tikus regresszió.

2.3.3. Szupport vektor gép

A szupport vektor gépeknél a variációk száma - ellentétben a neurális hálókkal - vé-
ges. Megválaszthatjuk, hogy milyen regressziós vagy klasszi�kációs eljárást hajtson végre,
illetve a transzformáláshoz szükséges kernel függvényt. Minden egyéb paraméterbeállítás
ezek következménye. A futtatások azt igazolták, hogy a Laplace kernel függvény esetén
a legalacsonyabb a LogLoss, számszerint 0,3315 a fejlesztési mintára és 0,3789 a teszt
mintára. A Laplace kernel függvény a K(x, xi) = exp(−σ ‖x− xi‖) alakban írható fel.
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2.12. ábra. Szupport vektor gép ROC görbéi

Az ábra remekül szemlélteti, hogy nem elegend® egy modellnél, hogy jó el®rejelz® er®vel
rendelkezik a fejlesztési mintán, ugyanis hiába m¶ködik szinte tökéletesen a fejlesztési
mintán, a teszt mintán alacsonyabb az AUC értéke, mint a neurális hálóé. Az eredmény
nem minden esetben ilyen, Gauss radiális bázisfüggvény alkalmazása esetén a különbség
a két AUC érték között kisebb.

2.13. ábra. Szupport vektor gép költségfüggvényei

Jelen esetben a fejlesztési minta költségfüggvényét nem célszer¶ összehasonlítani a
többivel, azonban a teszt minta esetén szintén meg�gyelhet®, hogy nagyobb cuto� érték
kisebb költséggel jár a logisztikus regresszióhoz képest.

2.3.4. A hibrid modell

A hibrid modell kialakításának alapja a neurális háló és az SVM által nyújtott ered-
mények. Az elképzelés, hogy az el®rejelzéseket megfelel® módszerrel aggregálva jobb ered-
ményt érjek el, mint a két modell külön-külön. El®ször egyszer¶en átlagoltam a neurális
háló és az SVM eredményeit. Már ez az egyszer¶ aggregálás is jobb eredményt biztosított,
mint a modellek egyenként.
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2.14. ábra. Eredmények átlagolásának ROC görbéi

Az SVM segítségével is illesztettem modellt, azonban egyb®l nyilvánvalóvá vált, hogy
legegyszer¶bb változata is túlillesztést eredményezett, ugyanis a teszt mintán az AUC
érték alacsonyabb lett, mint a modelleknél külön-külön.

2.15. ábra. Szupport vektor géppel való aggregálás ROC görbéi

Következtetésképpen az aggergálást a lehet® legegyszer¶bb módon kell elvégezni, amit
a neurális háló segítségével sikerült elérnem. A végleges módszer bemutatása el®tt, a követ-
kez® ábra jól szemlélteti a túlillesztés hatását. Minél bonyolultabb módszert alkalmaztam
a neurális háló esetén, a fejlesztési és teszt mintán való megkülönböztet® er® annál jobban
eltávolodott egymástól.
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2.16. ábra. Egyszer¶söd® neurális hálókkal való aggregálás ROC görbéi

A legjobb aggregálást egy rejtett réteg nélküli neurális hálóval sikerült elérni, ami ily
módon nem más, mint a neurális háló és az SVM által szolgáltatott eredmények legopti-
málisabban súlyozott átlaga.

2.17. ábra. Hibrid modell ROC görbéi

Meglep® módon annak ellenére, hogy a neurális háló eredményei jobbnak bizonyultak
az AUC értékek alapján, mégis az SVM eredményei kapták a nagyobb súlyt. Az aggre-
gálás további következménye, hogy a minimális költség tovább csökkent, illetve a teszt
és fejlesztési mintán meghatározott legoptimálisabb cuto� közel azonos érték¶, tehát jó
általánosítóképességgel rendelkezik.
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2.18. ábra. Hibrid modell költségfüggvényei

Végül logisztikus regressziós segítségével is elvégeztem az aggregálást, mely a ROC
görbe esetén hasonló eredménnyel szolgált, mint neurális háló esetén, azonban a költség-
függvényre kedvez®bb értékek adódtak.

2.19. ábra. Logisztikus hibrid modell ROC görbéi

2.20. ábra. Logisztikus hibrid modell költségfüggvényei

Látható, hogy a minimális költség alacsonyabb, illetve az optimális cuto� a teszt és
tanító mintakészleten közel azonos, azaz a logisztikus regresszió javított a legnagyobb
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mértékbe a modell általánosítóképességén. A jobb eredmény ellenére a végs® összehason-
lításnál mégis a neurális háló által nyújtott eredményeket veszem, ugyanis az csak egy
egyszer¶ súlyozott átlagolás és nem egy újabb modellillesztés eredménye.

2.3.5. Modellek összehasonlítása

Modell
Fejlesztési minta Teszt minta
AUC Költség AUC Költség

Logisztikus regresszió 0,8413 4515 0,8066 2494
Neurális háló 0,8482 4352 0,8231 2383
Szupport vektor gép 0,9617 584 0,8178 2427
Hibrid modell 0,8921 3663 0,8328 2330

2.3. táblázat. Modellek eredményei

Az eredményekb®l látszik, hogy az általam kialakított adatbázison a machine learning
modellek mindig jobban teljesítettek, mint a logisztikus regresszió. A költségfüggvény
bevezetésének a célja az volt, hogy szemléltessem egy jobb modell meglétének anyagi
vonzatát. Az általam kialakított hibrid modellnél a minimális költség a fejlesztési mintán
18,87%-kal, a teszt mintán 6,58%-kal alacsonyabb a logisztikus regresszióhoz képest.

A legjobb általánosító képességgel a neurális háló rendelkezik, ugyanis ott a legkisebb
az eltérés az AUC értékek között, ezzel szemben a Laplace kernel függvényes SVM hajla-
mos a túltanulásra. Megjegyezném, hogy más kernel függvény - mint például az általam is
bemutatott Gauss kernel - esetén, nem ennyire drasztikus az eltérés, azonban az rosszabb
AUC értékkel rendelkezett, mint a logisztikus regresszió. A túlillesztés a legtöbb neurális
háló esetén is meg�gyelhet® volt. Sokszor el®fordult, hogy a fejlesztési mintán a LogLoss

értéke 0,1 alatti volt, de a teszt mintán 1-hez közeli. Az el®bbiek is alátámasztják, hogy
milyen fontos a modellek kiértékelése.

Az értékek alapján azonban nem lehet eldönteni, hogy a modellek közti különbség
szigni�káns-e. Ennek a megállapítására létezik egy teszt, melynek az alapja a bootstrap
szimulációval kialakított különböz® mintákra vonatkozó AUC értékek. A teszt során el®re
meghatározott számú mintát hoz létre a módszer és mind a két választott módszer sze-
rint az összes mintára meghatározza az AUC értékeket. A két modell azonos mintához
tartozó értékeit kivonja egymásból és elosztja a különbségek szórásával. Ily módon az ér-
tékek a normális eloszláshoz közelítenek, mely alapján számítható a szigni�kancia szint.
A következ® táblázat mutatja a tesztek p-értékeinek alakulását.
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Modellpárok p-érték
Logisztikus regresszió vs Neurális háló 0,00084
Logisztikus regresszió vs Szupport vektor gép 0,121
Logisztikus regresszió vs Hibrid modell <0,00001
Neurális háló vs Szupport vektor gép 0,352
Neurális háló vs Hibrid modell 0,00049
Szupport vektor gép vs Hibrid modell 0,00002

2.4. táblázat. Szigni�kancia vizsgálat eredményei

Jelen estben a nullhipotézisünk, hogy a két minta az AUC nagyságának a függvényé-
ben megegyezik. Annak ellenére, hogy nem jelent®s a AUC értékek változása az esetek
többségében elvetettük a nullhipotézist. A hibrid modell minden esetben szigni�kánsan
jobb eredmény mutat, mint a modellek külön-külön. Két esetben nem tudtam elvetni a
nullhipotézist. A logisztikus regresszió és szupport vektor gép, illetve a szupport vektor
gép és a neurális háló közöti különbség nem bizonyult szigni�kánsnak.

2.4. Érzékenységvizsgálat a default ráta alapján

Az elemzés célja, hogy mennyiben változtat a modellek teljesít®képességén, ha a de-
faultosak és nem defaultosak aránya közel azonos. Ez nagyon lényeges, hiszen mint már
említettem a legtöbb esetben az jelenti a f® problémát, hogy a default ráta nagyon ala-
csony.

A modellek érzékenységvizsgálatához újabb mintákat hoztam létre. Az alapot minden
esetben az eredeti minta adta, ami azt jelenti, hogy ugyanazon defaultos meg�gyelések
az új mintákban is megtalálhatóak kib®vítve, illetve a nem defaultosaknál az eredetiek
részhalmazait használtam fel. A fejlesztési minták minden esetben 8000 meg�gyelésb®l
állnak és a teszt mintán nem változtattam. A felhasznált modellek is megegyeznek az
eddig leírtakkal, így valóban csak a default ráta az egyetlen változó és ezáltal a minták
összetétele. Az elemzés során csak az AUC és minimális költség értékeket reprezentálom.

Modell Default ráta
Fejlesztési minta Teszt minta

AUC Költség Cuto� AUC Költség Cuto�

Logisztikus regresszió

37,5% 0,8466 6004 10,96% 0,8206 2412 15,56%

50% 0,8474 5992 15,57% 0,8216 2378 24,42%

62,5% 0,8482 5926 23,32% 0,8269 2334 39,16%

Neurális háló

37,5% 0,8529 5891 8,37% 0,8256 2388 22,72%

50% 0,8538 5892 11,21% 0,8243 2392 42,88%

62,5% 0,8532 5908 17,01% 0,8257 2334 53,15%

Szupport vektor gép

37,5% 0,9607 2533 14,08% 0,8034 2501 29,65%

50% 0,9649 2465 20,05% 0,7896 2571 37,29%

62,5% 0,9662 2251 42,51% 0,7856 2546 51,27%

2.5. táblázat. A default ráta hatása

Az eredmények alapján csak a logisztikus regressziónál jelenthetem ki, hogy ha azonos
arányban szerepeltetjük a defaultos és nem defaultos meg�gyeléseket, az javít a modell
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min®ségén. A neurális háló esetén alig növeli az eredményeket és az SVM-nél kifejezetten
ront rajtuk, igaz ott már az eredeti minta esetén is voltak gondok. Feltételezhet®, hogy
ha egy másik változatát alkalmaztam volna, akkor hasonló lenne az összefüggés, mint a
neurális háló és logisztikus regresszió esetén. Ez is bizonyítja, hogy machine learning mód-
szereknél minden feladathoz, minden mintához más-más változat lehet a legoptimálisabb.
Ezek alapján megállapíthatom, hogy a gépi tanuló módszerek kevésbé érzékenyek a minta
összetételére.

Észrevehetjük, hogy a logisztikus regresszió általánosító képessége jobb, ha a defaul-
tosak száma nagyobb, mint a nem defaultosoké, azonban a költségeken ez nem változtat.
Érdekes meg�gyelni, hogy a teszt és fejlesztési minta optimális cuto� értékei közti kü-
lönbség arányosan n® a default rátával. Továbbá megjegyezném, hogy még a minta to-
vábbfejlesztésével sem sikerült olyan eredményeket elérni, mint az általam alkotott hibrid
módszerrel.

Természetesen neurális hálók és SVM-ek esetén még számtalan érzékenységvizsgálatot
lehetne elemezni, hiszen sok paraméterrel rendelkeznek, azonban a minta összetétele az
egyetlen, melyre mindhárom modell kiértékelhet®.

2.5. A költségfüggvény eltér® költségek esetén

Amodellek illesztése során mindig az volt a feltételezés, hogy egy rossz adós befogadása
tízszer annyiba kerül, mint egy jó adós elutasítása. A következ®ekben azt vizsgálom, hogy
mi történik akkor, ha ezt az arányt megváltoztatjuk. Ezt az elemzést csak a végleges
hibrid modellre alkalmazom. Két további esetet vizsgálok, amikor felére csökkentem az
arányt és amikor megduplázom, azaz amikor egy rossz adós befogadása ötször vagy hússzor
annyi egységbe kerül, mint egy jó adós elutasítása. Az eredményeket a következ® táblázat
tartalmazza:

Arány
Fejlesztési minta Teszt minta
Költség Cuto� Költség Cuto�

1/5 2705 0,1386 1678 0,1229
1/10 3663 0,0886 2330 0,0841
1/20 4335 0,0735 2805 0,0688

2.6. táblázat. Költségfüggvények értékei

Jelen esetben a költségek nem lényegesek, hiszen nincs mivel összehasonlítani ®ket,
azonban a cuto� értékek alapján lesz¶rhet® az, ami el®zetesen várható volt, azaz hogy a
nagyobb költség kisebb cuto� értéket produkál. Ennek egyszer¶ magyarázata, hogy minél
nagyobb költséggel jár egy rossz adós, a minimális költség eléréséhez annál kevesebbet
fogadhatunk be és ezt a cuto� érték csökkentésével érhetjük el. Azt is érdekes meg�gyelni,
hogy a kisebb költség nagyobb eltérést produkál az optimális cuto� értékek között a tanító
és a teszt mintán. Több esetre is megvizsgáltam és abba az esetben, ha nem jár többlet
költséggel a rossz adós befogadása, közel 0,1 volt az eltérés a két érték között.
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Összefoglalás

A dolgozatomban bemutatott módszerek egyáltalán nem nevezhet®ek mindennapinak.
Minden modellnek számtalan változata lehetséges, melyekr®l az adatbázis alapján dönt-
hetjük el, hogy melyik a számunkra megfelel®. Ez jelenti az egyik nehézséget a logisztikus
regresszióhoz képest, ahol nincsenek beállítható paraméterek.
A legoptimálisabb modell kiválasztása hosszadalmas feladat és nagy számításigény¶, kü-
lönösen a neurális háló esetén. A modellezés során több órát töltöttem az optimális há-
lóstruktúra kialakításával, ami azonban csak egy paraméter. Emellett számtalan egyéb
paraméter is beállítható a kezdeti súlyoktól kezdve, az tanulási tényez®n át, akár a hiba-
függvény típusa is. A variációk száma szinte végtelen, igaz láttuk, hogy néhány esetben
már vannak eredmények, amib®l kiindulhatunk.
Szupport vektor gépek esetén kicsit könnyebb helyzetben vagyunk. A meghatározandó
paraméterek száma kevesebb, mint a neurális hálóknál és a megadható értékek száma is
korlátozottabb. Ennek ellenére az SVM-knél se egyszer¶ feladat megtalálni a megfelel®
kialakítást.

Általánosságban elmondható, hogy a fejlettebb módszereknél a modell kialakításához
szükséges id® jelent®sen megnövekszik. Továbbá a helyes paraméterek beállítása mellet a
túltanulásra is ügyelni kell, ami a logisztikus regressziónál nem fenyeget. Így az egyetlen
kérdés, hogy a végkimenetel szempontjából vajon megéri-e a pluszmunkát a gépi tanuló
módszerek alkalmazása. Véleményem szerint a válasz igen. Látható volt, hogy minden
téren sikerült jobb, tehát az el®rejelzés szempontjából eredményesebb modellt alkotni
a logisztikus regressziónál, annak ellenére, hogy minimális beállításokat eszközöltem a
másik két modellnél. Feltehet®, hogy minél több paramétert állítunk be helyesen, annál
jobb eredmény születik. Nem csak a teljesít®képesség javult, de a költségek is csökkentek,
ami egy hitelintézet szempontjából igen jelent®s tényez®.

Ugyanakkor az elvégzett elemzés alapján teljes bizonyossággal nem jelenthet® ki, hogy
minden körülmények között jobb eredménnyel szolgálnak a machine learning módszerek.
Nyilvánvalóan lehetnek olyan esetek, amikor a logisztikus regresszió jobb választás, mint
például ha nagyon nagy az adatbázisunk és minden meg�gyelés felhasználása szükséges.
Azonban úgy vélem, ha a feltételek megfelel®ek és er®forrásaink engedik akkor egy jól
teljesít® modell kialakításához elengedhetetlen megvizsgálni a machine learning módszerek
által nyújtott eredményeket.
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Melléklet

2.21. ábra. Hisztogram a változók alapján
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2.22. ábra. Cs®dösök aránya a változók alapján
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2.23. ábra. F® faktorváltozók számossága a fejlesztési és validációs mintában
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Programkód

rm(list = ls())

############################### Kezdethez szükséges package-ek #####################

install.packages('dplyr')

library(dplyr)

install.packages('data.table')

library(data.table)

#install.packages('pls')

#library(pls)

#################################### Adatok beolvasása #############################

hitel <- fread("train.csv",header=T,sep=',',stringsAsFactors=TRUE)

str(hitel)

################################ Az adatbázis kialakítása ##########################

########

# Sz¶rés

########

hitel2<-na.omit(hitel, row.names=F)

#hitel2<-cbind(hitel2,as.vector(stdize(hitel2[,.SD,.SDcols=c(4)]))$age)

hitel2 <- hitel2 %>% filter(20<=age, age<=90)

hitel2 <- hitel2 %>% filter(hitel2$NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse<=20)

hitel2 <- hitel2 %>% filter(MonthlyIncome>=100)

hitel2 <- hitel2 %>% filter(RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines<=2)

hitel2 <- hitel2 %>% filter(NumberOfOpenCreditLinesAndLoans<=30)

hitel2 <- hitel2 %>% filter(DebtRatio<=50)

##############

# Faktorizálás

##############

hitel2$age_factor <- as.factor(ifelse(hitel2$age<=35,"fiatal",ifelse(hitel2$age<=60,

"középkorú","id®s")))

hitel2$Dependents_factor <- as.factor(ifelse(hitel2$NumberOfDependents==0,

"egyedülálló","családos"))

hitel2$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_factor <- as.factor(

ifelse(hitel2$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines<=0.25,"25%-",

ifelse(hitel2$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines<=0.5,"25-50%",

ifelse(hitel2$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines<=0.75,"50-75%",

ifelse(hitel2$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines<=1,"75-100%","100%+")))))

hitel2$DebtRatio_factor <- as.factor(

ifelse(hitel2$DebtRatio<=0.25,"25%-"

,ifelse(hitel2$DebtRatio<=0.5,"25-50%",
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ifelse(hitel2$DebtRatio<=0.75,"50-75%",

ifelse(hitel2$DebtRatio<=1,"75-100%", "100%+")))))

hitel2$MonthlyIncome_factor <- as.factor(ifelse(

hitel2$MonthlyIncome<=

mean(hitel2$MonthlyIncome)-0.5*mean(hitel2$MonthlyIncome),"alacsony",

ifelse(hitel2$MonthlyIncome<=mean(hitel2$MonthlyIncome)-

0.25*mean(hitel2$MonthlyIncome),"átlag alatti",

ifelse(hitel2$MonthlyIncome<=mean(hitel2$MonthlyIncome)+

0.25*mean(hitel2$MonthlyIncome),"átlagos",

ifelse(hitel2$MonthlyIncome<=mean(hitel2$MonthlyIncome)+

0.5*mean(hitel2$MonthlyIncome),"átlag feletti", "magas")))))

hitel2$NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse_factor <- as.factor(

ifelse(hitel2$NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse==0,"soha",

ifelse(hitel2$NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse<=2,"ritkán",

ifelse(hitel2$NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse<=6,"gyakran","sokszor"))))

hitel2$NumberOfTimes90DaysLate_factor <- as.factor(

ifelse(hitel2$NumberOfTimes90DaysLate==0,"soha",

ifelse(hitel2$NumberOfTimes90DaysLate<=3,"ritkán",

ifelse(hitel2$NumberOfTimes90DaysLate<=6,"gyakran","sokszor"))))

hitel2$NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse_factor <- as.factor(

ifelse(hitel2$NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse==0,"soha",

ifelse(hitel2$NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse<=3,"ritkán",

ifelse(hitel2$NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse<=6,"gyakran","sokszor"))))

hitel2$NumberOfOpenCreditLinesAndLoans_factor <- as.factor(

ifelse(hitel2$NumberOfOpenCreditLinesAndLoans<=5,"5-",

ifelse(hitel2$NumberOfOpenCreditLinesAndLoans<=10,"5-10","10+")))

hitel2$NumberRealEstateLoansOrLines_factor <- as.factor(

ifelse(hitel2$NumberRealEstateLoansOrLines==0,"0"

,ifelse(hitel2$NumberRealEstateLoansOrLines==1,"1","1+")))

#####################

# Minta összeállítása

#####################

default <- hitel2 %>% filter(SeriousDlqin2yrs==1)

nondefault <- hitel2 %>% filter(SeriousDlqin2yrs==0)

set.seed(1234567890)

selection1 <- sample(1:nrow(nondefault), 9750, replace=FALSE,)

selection2 <- sample(1:nrow(default), 6000, replace=FALSE,)

def_train <- default[selection2[1:1500],]

def_test <- default[selection2[1501:2250],]

nondef_train <- nondefault[selection1[1:6500],]

nondef_test <- nondefault[selection1[6501:9750],]

train <- rbind(def_train,nondef_train)

train <- train[,.SD,.SDcols=c(2:22)]

test <- rbind(def_test,nondef_test)

test <- test[,.SD,.SDcols=c(2:22)]

str(train)
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nrow(train %>% filter(SeriousDlqin2yrs==1))

nrow(train %>% filter(SeriousDlqin2yrs==0))

nrow(test %>% filter(SeriousDlqin2yrs==1))

nrow(test %>% filter(SeriousDlqin2yrs==0))

############################## Boruta algoritmus ###################################

install.packages("Boruta")

library(Boruta)

###################

# Célváltozó nélkül

###################

nontaregt<-train[,.SD,.SDcols=c(2:21)]

set.seed(1234567890)

bor.results <- Boruta(nontaregt,factor(train$SeriousDlqin2yrs),

maxRuns=51,

doTrace=0)

print(bor.results)

plot(bor.results)

import<-bor.results$ImpHistory

colMeans(import)

decision<-bor.results$finalDecision

#write.csv(import,"import.csv")

###############

# Célváltozóval

###############

set.seed(1234567890)

bor.results1 <- Boruta(train,factor(train$SeriousDlqin2yrs),

maxRuns=51,

doTrace=0)

print(bor.results1)

plot(bor.results1,ylim=c(0, 15))

import1<-bor.results1$ImpHistory

colMeans(import1)

decision1<-bor.results1$finalDecision

#write.csv(import,"import1.csv")

############################ Információs érték és WOE ##############################

library(devtools)

install_github("riv","tomasgreif")

install_github("woe","tomasgreif")

library(woe)

library(riv)

train1 <- data.frame(train)

iv_df <- iv.mult(train1, y="SeriousDlqin2yrs",summary=TRUE, verbose=TRUE)

iv_df

iv.plot.summary(iv_df)

train <- rbind(def_train,nondef_train) # eredeti formátum visszaállítása

train <- train[,.SD,.SDcols=c(2:22)]

################################ Korrelációs mátrix ################################

#plot(train, cex=0.01, col=ifelse(train$SeriousDlqin2yrs=="1", "red", "black"))
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install.packages("corrgram")

library(corrgram)

corrgram(train)

install.packages("corrplot")

library('corrplot')

C <- cor(train[,.SD,.SDcols=c(1:11)])

?corrplot

corrplot(C, method = "number", bg = "grey10",

addgrid.col = "gray50", tl.cex=0.8,

col = colorRampPalette(c("yellow","green","navyblue"))(100))

image(x=seq(dim(train[,.SD,.SDcols=c(1:11)])[2]),

y=seq(dim(train[,.SD,.SDcols=c(1:11)])[2]),

z=C, xlab="x column", ylab="y column")

text(expand.grid(x=seq(dim(train[,.SD,.SDcols=c(1:11)])[2]),

y=seq(dim(train[,.SD,.SDcols=c(1:11)])[2])), labels=round(c(C),2))

################################ Változók elemzése #################################

##############

# Hisztogramok

##############

par(mfrow=c(5,2))

hist(train$NumberOfTimes90DaysLate,col.main="white",col="blue",

xlab="NumberOfTimes90DaysLate",

cex.axis=1.5,cex.names=1.5,cex.lab = 2)

hist(train$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines,col.main="white",col="blue",

xlab="RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines",cex.axis=1.5,cex.names=1.5,

cex.lab = 2)

hist(train$NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse,col.main="white",col="blue",

xlab="NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse",cex.axis=1.5,cex.names=1.5,

cex.lab = 2)

hist(train$DebtRatio,col.main="white",col="blue",xlab="DebtRatio",cex.axis=1.5,

cex.names=1.5,cex.lab = 2)

hist(train$NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse,col.main="white",col="blue",

xlab="NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse",cex.axis=1.5,cex.names=1.5,

cex.lab = 2)

hist(train$age,col.main="white",col="blue",xlab="age",cex.axis=1.5,cex.names=1.5,

cex.lab = 2)

hist(train$NumberRealEstateLoansOrLines,col.main="white",col="blue",

xlab="NumberRealEstateLoansOrLines",cex.axis=1.5,cex.names=1.5,cex.lab = 2)

hist(train$MonthlyIncome,col.main="white",col="blue",xlab="MonthlyIncome",

cex.axis=1.5,cex.names=1.5,cex.lab = 2)

hist(train$NumberOfOpenCreditLinesAndLoans,col.main="white",col="blue",

xlab="NumberOfOpenCreditLinesAndLoans",cex.axis=1.5,cex.names=1.5,cex.lab = 2)

hist(train$NumberOfDependents,col.main="white",col="blue",xlab="NumberOfDependents",

cex.axis=1.5,cex.names=1.5,cex.lab = 2)

par(mfrow=c(1,1))

#################

# S¶r¶ségfüggvény

#################

plot(density(train$NumberOfTimes90DaysLate),col="red",lwd=3, col.main="white",

xlab="NumberOfTimes90DaysLate")

plot(density(train$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines),col="red",lwd=3,

col.main="white",xlab="RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines")
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plot(density(train$NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse),col="red",lwd=3,

col.main="white", xlab="NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse")

plot(density(train$NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse),col="red",lwd=3,

col.main="white",xlab="NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse")

plot(density(train$DebtRatio),col="red",lwd=3, col.main="white",xlab="DebtRatio")

plot(density(train$age),col="red",lwd=3, col.main="white",xlab="age")

plot(density(train$NumberRealEstateLoansOrLines),col="red",lwd=3, col.main="white",

xlab="NumberRealEstateLoansOrLines")

plot(density(train$MonthlyIncome),col="red",lwd=3, col.main="white",

xlab="MonthlyIncome")

plot(density(train$NumberOfOpenCreditLinesAndLoans),col="red",lwd=3,

col.main="white", xlab="NumberOfOpenCreditLinesAndLoans")

plot(density(train$NumberOfDependents),col="red",lwd=3, col.main="white",

xlab="NumberOfDependents")

#cdplot(train$NumberOfTimes90DaysLate, factor(train$SeriousDlqin2yrs))

#################

# Oszlopdiagramok

#################

NumberOfTimes90DaysLate_count <- table(train$SeriousDlqin2yrs,

train$NumberOfTimes90DaysLate)

NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse_count <- table(

train$SeriousDlqin2yrs,train$NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse)

NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse_count <- table(

train$SeriousDlqin2yrs, train$NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse)

age_count <- table(train$SeriousDlqin2yrs,train$age)

NumberRealEstateLoansOrLines_count <- table(train$SeriousDlqin2yrs,

train$NumberRealEstateLoansOrLines)

NumberOfOpenCreditLinesAndLoans_count <- table(

train$SeriousDlqin2yrs, train$NumberOfOpenCreditLinesAndLoans)

NumberOfDependents_count <- table(train$SeriousDlqin2yrs,train$NumberOfDependents)

par(mfrow=c(4,2))

barplot(NumberOfTimes90DaysLate_count[,1:7], col=c("darkgreen","red"),

col.main="white",xlab="NumberOfTimes90DaysLate",cex.axis=1.5,

cex.names=1.5,cex.lab = 2)

barplot(NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse_count, col=c("darkgreen","red"),

col.main="white",xlab="NumberOfTime60-89DaysPastDueNotWorse",

cex.axis=1.5,cex.names=1.5,cex.lab = 2)

barplot(NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse_count[,1:7], col=c("darkgreen","red"),

col.main="white",xlab="NumberOfTime30-59DaysPastDueNotWorse",

cex.axis=1.5,cex.names=1.5,cex.lab = 2)

barplot(age_count, col=c("darkgreen","red"), col.main="white",xlab="age",

cex.axis=1.5,cex.names=1.5,cex.lab = 2)

barplot(NumberOfOpenCreditLinesAndLoans_count, col=c("darkgreen","red"),

col.main="white",xlab="NumberOfOpenCreditLinesAndLoans",

cex.axis=1.5,cex.names=1.5,cex.lab = 2)

barplot(NumberOfDependents_count[,1:7], col=c("darkgreen","red"), col.main="white",

xlab="NumberOfDependents",cex.axis=1.5,cex.names=1.5,cex.lab = 2)

barplot(NumberRealEstateLoansOrLines_count[,1:7], col=c("darkgreen","red"),

col.main="white",xlab="NumberRealEstateLoansOrLines",

cex.axis=1.5,cex.names=1.5,cex.lab = 2)

par(mfrow=c(1,1))

NumberOfTimes90DaysLate_count <- table(
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train$SeriousDlqin2yrs,train$NumberOfTimes90DaysLate_factor)

RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_count <- table(

train$SeriousDlqin2yrs, train$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_factor)

NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse_count <- table(

train$SeriousDlqin2yrs, train$NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse_factor)

NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse_count <- table(

train$SeriousDlqin2yrs,train$NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse_factor)

DebtRatio_count <- table(train$SeriousDlqin2yrs,train$DebtRatio_factor)

age_count <- table(train$SeriousDlqin2yrs,train$age_factor)

NumberRealEstateLoansOrLines_count <- table(

train$SeriousDlqin2yrs, train$NumberRealEstateLoansOrLines_factor)

MonthlyIncome_count <- table(train$SeriousDlqin2yrs,train$MonthlyIncome_factor)

NumberOfOpenCreditLinesAndLoans_count <- table(

train$SeriousDlqin2yrstrain$NumberOfOpenCreditLinesAndLoans_factor)

NumberOfDependents_count <- table(train$SeriousDlqin2yrs,train$Dependents_factor)

par(mfrow=c(5,2))

barplot(NumberOfTimes90DaysLate_count[,c(3,2,1,4)], col=c("darkgreen","red"),

col.main="white",xlab="NumberOfTimes90DaysLate",cex.axis=1.5,

cex.names=1.5,cex.lab = 2)

barplot(RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_count[,c(3,2,4,5,1)],

col=c("darkgreen","red"),col.main="white",

xlab="RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines",cex.axis=1.5,cex.names=1.5,

cex.lab = 2)

barplot(NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse_count[,c(3,2,1,4)],

col=c("darkgreen","red"),col.main="white",

xlab="NumberOfTime30-59DaysPastDueNotWorse",cex.axis=1.5,cex.names=1.5,

cex.lab = 2)

barplot(DebtRatio_count[,c(3,2,4,5,1)], col=c("darkgreen","red"),

col.main="white",xlab="DebtRatio",cex.axis=1.5,cex.names=1.5,cex.lab = 2)

barplot(NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse_count[,c(3,2,1,4)],

col=c("darkgreen","red"), col.main="white",

xlab="NumberOfTime60-89DaysPastDueNotWorse",cex.axis=1.5,cex.names=1.5,

cex.lab = 2)

barplot(age_count[,c(1,3,2)], col=c("darkgreen","red"), col.main="white",

xlab="age", cex.axis=1.5,cex.names=1.5,cex.lab = 2)

barplot(NumberRealEstateLoansOrLines_count, col=c("darkgreen","red"),

col.main="white", xlab="NumberRealEstateLoansOrLines",

cex.axis=1.5,cex.names=1.5,cex.lab = 2)

barplot(MonthlyIncome_count[,c(1,2,4,3,5)], col=c("darkgreen","red"),

col.main="white", xlab="MonthlyIncome",cex.axis=1.5,

cex.names=1.5,cex.lab = 2)

barplot(NumberOfOpenCreditLinesAndLoans_count[,c(2,3,1)], col=c("darkgreen","red"),

col.main="white",xlab="NumberOfOpenCreditLinesAndLoans",

cex.axis=1.5,cex.names=1.5,

cex.lab = 2)

barplot(NumberOfDependents_count, col=c("darkgreen","red"), col.main="white",

xlab="NumberOfDependents",cex.axis=1.5,cex.names=1.5,cex.lab = 2)

par(mfrow=c(1,1))

###########

# Számosság

###########

table(train$NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse_factor)

table(test$NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse_factor)
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table(train$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_factor)

table(test$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_factor)

table(train$NumberOfTimes90DaysLate_factor)

table(test$NumberOfTimes90DaysLate_factor)

table(train$NumberRealEstateLoansOrLines_factor)

table(test$NumberRealEstateLoansOrLines_factor)

table(train$NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse_factor)

table(test$NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse_factor)

########################### Modell illesztés és vizsgálat ##########################

#######################################

# Változók kiválsztása és normalizálása

#######################################

train <- train[,.SD,.SDcols=c(1,3:8,10,11,14,21)]

test <- test[,.SD,.SDcols=c(1,3:8,10,11,14,21)]

str(train)

str(test)

norm<-function(x){

(x-min(x))/(max(x)-min(x))

}

train$age<-norm(train$age)

train$NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse<-

norm(train$NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse)

train$DebtRatio<-norm(train$DebtRatio)

train$MonthlyIncome<-norm(train$MonthlyIncome)

train$NumberOfOpenCreditLinesAndLoans<-

norm(train$NumberOfOpenCreditLinesAndLoans)

train$NumberOfTimes90DaysLate<-norm(train$NumberOfTimes90DaysLate)

train$NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse<-

norm(train$NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse)

train$NumberOfDependents<-norm(train$NumberOfDependents)

test$age<-norm(test$age)

test$NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse<-

norm(test$NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse)

test$DebtRatio<-norm(test$DebtRatio)

test$MonthlyIncome<-norm(test$MonthlyIncome)

test$NumberOfOpenCreditLinesAndLoans<-

norm(test$NumberOfOpenCreditLinesAndLoans)

test$NumberOfTimes90DaysLate<-norm(test$NumberOfTimes90DaysLate)

test$NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse<-

norm(test$NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse)

test$NumberOfDependents<-norm(test$NumberOfDependents)

train$NumberRealEstateLoansOrLines_dummy1<-

ifelse(train$NumberRealEstateLoansOrLines_factor=="1",1,0)

train$NumberRealEstateLoansOrLines_dummy2<-

ifelse(train$NumberRealEstateLoansOrLines_factor=="1+",1,0)

train$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy1<-

ifelse(train$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_factor=="25-50%",1,0)

train$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy2<-
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ifelse(train$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_factor=="25%-",1,0)

train$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy3<-

ifelse(train$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_factor=="50-75%",1,0)

train$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy4<-

ifelse(train$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_factor=="75-100%",1,0)

test$NumberRealEstateLoansOrLines_dummy1<-

ifelse(test$NumberRealEstateLoansOrLines_factor=="1",1,0)

test$NumberRealEstateLoansOrLines_dummy2<-

ifelse(test$NumberRealEstateLoansOrLines_factor=="1+",1,0)

test$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy1<-

ifelse(test$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_factor=="25-50%",1,0)

test$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy2<-

ifelse(test$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_factor=="25%-",1,0)

test$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy3<-

ifelse(test$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_factor=="50-75%",1,0)

test$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy4<-

ifelse(test$RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_factor=="75-100%",1,0)

n <- names(train)

f <- as.formula(paste("SeriousDlqin2yrs ~",

paste(n[!n %in% "SeriousDlqin2yrs"], collapse = " + ")))

f

########################

#Logisztikus regerrsszió

########################

logreg <- glm(SeriousDlqin2yrs ~ age + DebtRatio + MonthlyIncome+

NumberOfOpenCreditLinesAndLoans + NumberOfDependents +

NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse +

NumberOfTimes90DaysLate +

NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse +

factor(RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_factor) +

factor(NumberRealEstateLoansOrLines_factor),

train,

family=binomial("logit"))

summary(logreg)

logLik(logreg)

anova(logreg)

drop1(logreg, test="Chisq")

train$pred_logit<-predict(logreg,newdata=train, type="response")

test$pred_logit<-predict(logreg,newdata=test, type="response")

logloss_train_logit <- sum(train$SeriousDlqin2yrs*log(train$pred_logit)+

(1-train$SeriousDlqin2yrs)*log(1-train$pred_logit))/

(-nrow(train))

logloss_test_logit <- sum(test$SeriousDlqin2yrs*log(test$pred_logit)+

(1-test$SeriousDlqin2yrs)*log(1-test$pred_logit))/

(-nrow(test))

################

# Neurális háló

################
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install.packages('neuralnet')

library("neuralnet")

result<-matrix(0,10,3)

k=0

for (j in 1:10){

k=k+1

set.seed(1234567890)

nn <- neuralnet(SeriousDlqin2yrs ~ age + NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse +

DebtRatio + MonthlyIncome + NumberOfOpenCreditLinesAndLoans +

NumberOfTimes90DaysLate + NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse +

NumberOfDependents + NumberRealEstateLoansOrLines_dummy1 +

NumberRealEstateLoansOrLines_dummy2 +

RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy1 +

RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy2 +

RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy3 +

RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy4,

train,

hidden=3,# 3ra a legjobb

linear.output=F,

lifesign = "minimal",

act.fct = "logistic",

threshold = 0.1,

rep=1,

stepmax=1e+6

)

train$pred_nn <-

compute(nn, train[,.SD,.SDcols=c(2:9,12:17)])$net.result

p1<-ifelse(log(train$pred_nn)==-Inf,-1000000,log(train$pred_nn))

p2<-ifelse(log(1-train$pred_nn)==-Inf,-1000000,log(1-train$pred_nn))

logloss_train_nn <- sum(train$SeriousDlqin2yrs*p1+

(1-train$SeriousDlqin2yrs)*p2)/

(-nrow(train))

test$pred_nn <-

compute(nn, test[,.SD,.SDcols=c(2:9,12:17)])$net.result

p1<-ifelse(log(test$pred_nn)==-Inf,-1000000,log(test$pred_nn))

p2<-ifelse(log(1-test$pred_nn)==-Inf,-1000000,log(1-test$pred_nn))

logloss_test_nn <- sum(test$SeriousDlqin2yrs*p1+

(1-test$SeriousDlqin2yrs)*p2)/

(-nrow(test))

result[k,]<-c(j,logloss_train_nn,logloss_test_nn)

}

plot(nn)

library(devtools)

source_url('https://gist.githubusercontent.com/fawda123/7471137/raw

/466c1474d0a505ff044412703516c34f1a4684a5/nnet_plot_update.r')

plot.nnet(nn)

plot.nnet(nn,pos.col='darkgreen',neg.col='darkblue',alpha.val=0.7,,

circle.cex=7,cex=1,
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circle.col='red')

result<-matrix(0,120,4)

k=65

for (j in 6:10){

for (i in 7:10){

k=k+1

set.seed(1234567890)

nn2 <- neuralnet(SeriousDlqin2yrs ~ age + NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse +

DebtRatio + MonthlyIncome + NumberOfOpenCreditLinesAndLoans +

NumberOfTimes90DaysLate +NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse +

NumberOfDependents + NumberRealEstateLoansOrLines_dummy1 +

NumberRealEstateLoansOrLines_dummy2 +

RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy1 +

RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy2 +

RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy3 +

RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy4,

train,

hidden=c(2,1),# 2,1 re a legjobb

linear.output=F,

lifesign = "minimal",

act.fct = "logistic",

#err.fct="ce",

threshold = 0.3,

rep=1,

stepmax=1e+6)

train$pred_nn2 <-

compute(nn2, train[,.SD,.SDcols=c(2:9,12:17)])$net.result

p1<-ifelse(log(train$pred_nn2)==-Inf,-1000000,log(train$pred_nn2))

p2<-ifelse(log(1-train$pred_nn2)==-Inf,-1000000,log(1-train$pred_nn2))

logloss_train_nn2 <- sum(train$SeriousDlqin2yrs*p1+

(1-train$SeriousDlqin2yrs)*p2)/

(-nrow(train))

test$pred_nn2 <-

compute(nn2, test[,.SD,.SDcols=c(2:9,12:17)])$net.result

p1<-ifelse(log(test$pred_nn2)==-Inf,-1000000,log(test$pred_nn2))

p2<-ifelse(log(1-test$pred_nn2)==-Inf,-1000000,log(1-test$pred_nn2))

logloss_test_nn2 <- sum(test$SeriousDlqin2yrs*p1+

(1-test$SeriousDlqin2yrs)*p2)/

(-nrow(test))

result[k,]<-c(j,i,logloss_train_nn,logloss_test_nn)

}

}

plot.nnet(nn2,pos.col='darkgreen',neg.col='darkblue',alpha.val=0.7,

circle.cex=7,cex=1,

circle.col='red')

result<-matrix(0,30,5)

k=0

for (l in 1:3){

61



for (j in 1:3){

for (i in 1:3){

k=k+1

set.seed(1234567890)

nn <- neuralnet(SeriousDlqin2yrs ~ age + NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse +

DebtRatio + MonthlyIncome + NumberOfOpenCreditLinesAndLoans +

NumberOfTimes90DaysLate +NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse +

NumberOfDependents + NumberRealEstateLoansOrLines_dummy1 +

NumberRealEstateLoansOrLines_dummy2 +

RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy1 +

RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy2 +

RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy3 +

RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy4,

train,

hidden=c(j,i,l),#4 re a legjobb

linear.output=F,

lifesign = "minimal",

act.fct = "logistic",

threshold = 0.1,

rep=1,

stepmax=1e+6)

train$pred_nn3 <-

compute(nn3, train[,.SD,.SDcols=c(2:9,12:17)])$net.result

p1<-ifelse(log(train$pr)==-Inf,-1000000,log(train$pred_nn3))

p2<-ifelse(log(1-train$pr)==-Inf,-1000000,log(1-train$pred_nn3))

logloss_train_nn3 <- sum(train$SeriousDlqin2yrs*p1+

(1-train$SeriousDlqin2yrs)*p2)/

(-nrow(train))

test$pred_nn3 <-

compute(nn3, test[,.SD,.SDcols=c(2:9,12:17)])$net.result

p1<-ifelse(log(test$pr)==-Inf,-1000000,log(test$pred_nn3))

p2<-ifelse(log(1-test$pr)==-Inf,-1000000,log(1-test$pred_nn3))

logloss_test_nn3 <- sum(test$SeriousDlqin2yrs*p1+

(1-test$SeriousDlqin2yrs)*p2)/

(-nrow(test))

result[k,]<-c(j,i,l,logloss_train_nn3,logloss_test_nn3)

}

}}

plot.nnet(nn2,pos.col='darkgreen',neg.col='darkblue',alpha.val=0.7,

circle.cex=7,cex=1,

circle.col='red')

######################

# Szupport vektor gép

######################

install.packages('kernlab')

library(kernlab)

?ksvm

set.seed(1234567890)
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szupgep <- ksvm(factor(SeriousDlqin2yrs) ~ age + DebtRatio + MonthlyIncome+

NumberOfOpenCreditLinesAndLoans + NumberOfDependents +

NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse +

NumberOfTimes90DaysLate +

NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse +

factor(RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_factor) +

factor(NumberRealEstateLoansOrLines_factor),

train,

kernel='laplacedot',

type="nu-svc",

nu=0.3,

#scaled=T,

prob.model = TRUE)

train$pred_svm <- predict(szupgep, train,

type="probabilities")[,2]

logloss_train_svm <-

sum(train$SeriousDlqin2yrs*log(train$pred_svm)+

(1-train$SeriousDlqin2yrs)*log(1-train$pred_svm))/

(-nrow(train))

test$pred_svm <- predict(szupgep, test,

type="probabilities")[,2]

logloss_test_svm <-

sum(test$SeriousDlqin2yrs*log(test$pred_svm)+

(1-test$SeriousDlqin2yrs)*log(1-test$pred_svm))/

(-nrow(test))

##########################

# ROC és költségfüggvények

##########################

install.packages("ROCR")

library(ROCR)

# Logit

pred_train_logit <- prediction(train$pred_logit, train$SeriousDlqin2yrs)

perf_train_logit <- performance(pred_train_logit,"tpr","fpr")

auc_train_logit <- as.numeric(performance(pred_train_logit,"auc")@y.values)

plot(perf_train_logit,col="blue",lwd=3)

legend(0.5,0.6,paste("AUC =",round(auc_train_logit, digits = 4)),border="white",

cex=2.5,box.col = "white")

pred_test_logit <- prediction(test$pred_logit, test$SeriousDlqin2yrs)

perf_test_logit <- performance(pred_test_logit,"tpr","fpr")

auc_test_logit <- as.numeric(performance(pred_test_logit,"auc")@y.values)

plot(perf_test_logit,col="blue",lwd=3)

legend(0.5,0.6,paste("AUC =",round(auc_test_logit, digits = 4)),border="white",

cex=2.5,box.col = "white")

fpcost<-1

fncost<-10#50

fp<-pred_train_logit@fp[[1]]

fn<-pred_train_logit@fn[[1]]

cost<-fpcost*fp+fncost*fn
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cutoff <- sort(

pred_train_logit@predictions[[1]])[pred_train_logit@n.neg.pred[[1]]

[which.min(cost)]]

pred_logit1<-ifelse(train$pred_logit<=cutoff,0,1)

table(train$SeriousDlqin2yrs,pred_logit1)

plot(cost,col="red",type="l",lwd=4)

legend(4000,15000,c(paste("Min cost =",min(cost)),paste("Cutoff =",

round(cutoff, digits = 4))),border="white",cex=2.5,

box.col = "white")

fp<-pred_test_logit@fp[[1]]

fn<-pred_test_logit@fn[[1]]

cost<-fpcost*fp+fncost*fn

cutoff <- sort(

pred_test_logit@predictions[[1]])[pred_test_logit@n.neg.pred[[1]]

[which.min(cost)]]

pred_logit1<-ifelse(test$pred_logit<=cutoff,0,1)

table(test$SeriousDlqin2yrs,pred_logit1)

plot(cost,col="red",type="l",lwd=4)

legend(2000,7500,c(paste("Min cost =",min(cost)),paste("Cutoff =",

round(cutoff, digits = 4))),border="white",cex=2.5,

box.col = "white")

# Neurális háló

pred_train_nn <- prediction(train$pred_nn, train$SeriousDlqin2yrs)

perf_train_nn <- performance(pred_train_nn,"tpr","fpr")

auc_train_nn <- as.numeric(performance(pred_train_nn,"auc")@y.values)

plot(perf_train_nn,col="blue",lwd=3)

legend(0.5,0.6,paste("AUC =",round(auc_train_nn, digits = 4)),border="white",

cex=2.5,box.col = "white")

pred_test_nn <- prediction(test$pred_nn, test$SeriousDlqin2yrs)

perf_test_nn <- performance(pred_test_nn,"tpr","fpr")

auc_test_nn <- as.numeric(performance(pred_test_nn,"auc")@y.values)

plot(perf_test_nn,col="blue",lwd=3)

legend(0.5,0.6,paste("AUC =",round(auc_test_nn, digits = 4)),border="white",

cex=2.5,box.col = "white")

pred_train_nn2 <- prediction(train$pred_nn2, train$SeriousDlqin2yrs)

perf_train_nn2 <- performance(pred_train_nn2,"tpr","fpr")

auc_train_nn2 <- as.numeric(performance(pred_train_nn2,"auc")@y.values)

plot(perf_train_nn2,col="blue",lwd=3)

legend(0.5,0.6,paste("AUC =",round(auc_train_nn2, digits = 4)),border="white",

cex=2.5,box.col = "white")

pred_test_nn2 <- prediction(test$pred_nn2, test$SeriousDlqin2yrs)

perf_test_nn2 <- performance(pred_test_nn2,"tpr","fpr")

auc_test_nn2 <- as.numeric(performance(pred_test_nn2,"auc")@y.values)

plot(perf_test_nn2,col="blue",lwd=3)

legend(0.5,0.6,paste("AUC =",round(auc_test_nn2, digits = 4)),border="white",

cex=2.5,box.col = "white")

fp<-pred_train_nn@fp[[1]]

fn<-pred_train_nn@fn[[1]]

cost<-fpcost*fp+fncost*fn
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cutoff <- sort(

pred_train_nn@predictions[[1]])[pred_train_nn@n.neg.pred[[1]][which.min(cost)]]

pred_nn1<-ifelse(train$pred_nn<=cutoff,0,1)

table(train$SeriousDlqin2yrs,pred_nn1)

plot(cost,col="red",type="l",lwd=4)

legend(4000,15000,c(paste("Min cost =",min(cost)),paste("Cutoff =",

round(cutoff, digits = 4))),border="white",cex=2.5,

box.col = "white")

fp<-pred_test_nn@fp[[1]]

fn<-pred_test_nn@fn[[1]]

cost<-fpcost*fp+fncost*fn

cutoff <- sort(

pred_test_nn@predictions[[1]])[pred_test_nn@n.neg.pred[[1]][which.min(cost)]]

pred_nn1<-ifelse(test$pred_nn<=cutoff,0,1)

table(test$SeriousDlqin2yrs,pred_nn1)

plot(cost,col="red",type="l",lwd=4)

legend(2000,7500,c(paste("Min cost =",min(cost)),paste("Cutoff =",

round(cutoff, digits = 4))),border="white",cex=2.5,

box.col = "white")

fp<-pred_train_nn2@fp[[1]]

fn<-pred_train_nn2@fn[[1]]

cost<-fpcost*fp+fncost*fn

cutoff <- sort(

pred_train_nn2@predictions[[1]])[pred_train_nn2@n.neg.pred[[1]][which.min(cost)]]

pred_nn1<-ifelse(train$pred_nn2<=cutoff,0,1)

table(train$SeriousDlqin2yrs,pred_nn1)

plot(cost,col="red",type="l",lwd=4)

legend(4000,15000,c(paste("Min cost =",min(cost)),paste("Cutoff =",

round(cutoff, digits = 4))),border="white",cex=2.5,

box.col = "white")

fp<-pred_test_nn2@fp[[1]]

fn<-pred_test_nn2@fn[[1]]

cost<-fpcost*fp+fncost*fn

cutoff <- sort(

pred_test_nn2@predictions[[1]])[pred_test_nn2@n.neg.pred[[1]][which.min(cost)]]

pred_nn1<-ifelse(test$pred_nn2<=cutoff,0,1)

table(test$SeriousDlqin2yrs,pred_nn1)

plot(cost,col="red",type="l",lwd=4)

legend(2000,7500,c(paste("Min cost =",min(cost)),paste("Cutoff =",

round(cutoff, digits = 4))),border="white",cex=2.5,

box.col = "white")

#Support vektor gép

pred_train_svm <- prediction(train$pred_svm, train$SeriousDlqin2yrs)

perf_train_svm <- performance(pred_train_svm,"tpr","fpr")

auc_train_svm <- as.numeric(performance(pred_train_svm,"auc")@y.values)

plot(perf_train_svm,col="blue",lwd=3)

legend(0.5,0.6,paste("AUC =",round(auc_train_svm, digits = 4)),border="white",

cex=2.5,box.col = "white")

pred_test_svm <- prediction(test$pred_svm, test$SeriousDlqin2yrs)
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perf_test_svm <- performance(pred_test_svm,"tpr","fpr")

auc_test_svm <- as.numeric(performance(pred_test_svm,"auc")@y.values)

plot(perf_test_svm,col="blue",lwd=3)

legend(0.5,0.6,paste("AUC =",round(auc_test_svm, digits = 4)),border="white",

cex=2.5,box.col = "white")

fp<-pred_train_svm@fp[[1]]

fn<-pred_train_svm@fn[[1]]

cost<-fpcost*fp+fncost*fn

cutoff <- sort(

pred_train_svm@predictions[[1]])[pred_train_svm@n.neg.pred[[1]][which.min(cost)]]

pred_svm1<-ifelse(train$pred_svm<=cutoff,0,1)

table(train$SeriousDlqin2yrs,pred_svm1)

plot(cost,col="red",type="l",lwd=4)

legend(3500,15000,c(paste("Min cost =",min(cost)),paste("Cutoff =",

round(cutoff, digits = 4))),border="white",cex=2.5,

box.col = "white")

fp<-pred_test_svm@fp[[1]]

fn<-pred_test_svm@fn[[1]]

cost<-fpcost*fp+fncost*fn

cutoff <- sort(

pred_test_svm@predictions[[1]])[pred_test_svm@n.neg.pred[[1]][which.min(cost)]]

pred_svm1<-ifelse(test$pred_svm<=cutoff,0,1)

table(test$SeriousDlqin2yrs,pred_svm1)

plot(cost,col="red",type="l",lwd=4)

legend(2000,7500,c(paste("Min cost =",min(cost)),paste("Cutoff =",

round(cutoff, digits = 4))),border="white",cex=2.5,

box.col = "white")

################################## Hibrid modell ##################################

train$pred_hibrid<-(train$pred_nn2 + train$pred_svm)/2

test$pred_hibrid<-(test$pred_nn2 + test$pred_svm)/2

set.seed(1234567890)

nn_hib <- neuralnet(SeriousDlqin2yrs ~ pred_nn2 + pred_svm,

train,

hidden=0,# 3ra a legjobb

linear.output=T,

lifesign = "minimal",

act.fct = "logistic",

threshold = 13,

rep=1,

stepmax=1e+07

)

test$pred_hibrid <-

compute(nn_hib, cbind(test$pred_nn2,test$pred_svm))$net.result

train$pred_hibrid <-

compute(nn_hib, cbind(train$pred_nn2,train$pred_svm))$net.result

logreg_hib <- glm(SeriousDlqin2yrs ~ pred_nn2 + pred_svm,
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train,

family=binomial("logit"))

train$pred_hibrid<-predict(logreg_hib,newdata=train, type="response")

test$pred_hibrid<-predict(logreg_hib,newdata=test, type="response")

set.seed(1234567890)

szupgep_hib <- ksvm(factor(SeriousDlqin2yrs) ~ pred_nn2 + pred_svm,

train,

kernel='vanilladot',

type="C-svc",

prob.model = TRUE)

train$pred_hibrid <- predict(szupgep_hib, train,

type="probabilities")[,2]

test$pred_hibrid <- predict(szupgep_hib, test,

type="probabilities")[,2]

pred_train_hibrid <- prediction(train$pred_hibrid, train$SeriousDlqin2yrs)

perf_train_hibrid <- performance(pred_train_hibrid,"tpr","fpr")

auc_train_hibrid <- as.numeric(performance(pred_train_hibrid,"auc")@y.values)

plot(perf_train_hibrid,col="red",lwd=3)

legend(0.5,0.4,paste("AUC =",round(auc_train_hibrid, digits = 4)),border="white",

cex=2.5,box.col = "white",text.col="black")

pred_test_hibrid <- prediction(test$pred_hibrid, test$SeriousDlqin2yrs)

perf_test_hibrid <- performance(pred_test_hibrid,"tpr","fpr")

auc_test_hibrid <- as.numeric(performance(pred_test_hibrid,"auc")@y.values)

plot(perf_test_hibrid,col="blue",lwd=3)

legend(0.5,0.6,paste("AUC =",round(auc_test_hibrid, digits = 4)),border="white",

cex=2.5,box.col = "white",text.col="blue")

lines(unlist(perf_train_hibrid@x.values),unlist(perf_train_hibrid@y.values),

col="black",lwd=3)

lines(unlist(perf_test_hibrid@x.values),unlist(perf_test_hibrid@y.values),

col="green",lwd=3)

fpcost<-1

fncost<-1#5 20

fp<-pred_train_hibrid@fp[[1]]

fn<-pred_train_hibrid@fn[[1]]

cost<-fpcost*fp+fncost*fn

cutoff <- sort(

pred_train_hibrid@predictions[[1]])[pred_train_hibrid@n.neg.pred[[1]]

[which.min(cost)]]

pred_hibrid1<-ifelse(train$pred_hibrid<=cutoff,0,1)

table(train$SeriousDlqin2yrs,pred_hibrid1)

plot(cost,col="red",type="l",lwd=4)

legend(3500,15000,c(paste("Min cost =",min(cost)),paste("Cutoff =",

round(cutoff, digits = 4))),border="white",cex=2.5,

box.col = "white")

fp<-pred_test_hibrid@fp[[1]]
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fn<-pred_test_hibrid@fn[[1]]

cost<-fpcost*fp+fncost*fn

cutoff <- sort(

pred_test_hibrid@predictions[[1]])[pred_test_hibrid@n.neg.pred[[1]]

[which.min(cost)]]

pred_hibrid1<-ifelse(test$pred_hibrid<=cutoff,0,1)

table(test$SeriousDlqin2yrs,pred_hibrid1)

plot(cost,col="red",type="l",lwd=4)

legend(1500,7500,c(paste("Min cost =",min(cost)),paste("Cutoff =",

round(cutoff, digits = 4))),border="white",cex=2.5,

box.col = "white")

######################### Modellek összehasonlítása ###############################

install.packages("pROC")

library(pROC)

roc1 <- roc(test$SeriousDlqin2yrs, test$pred_logit)

roc2 <- roc(test$SeriousDlqin2yrs, test$pred_nn2)

roc3 <- roc(test$SeriousDlqin2yrs, test$pred_svm)

roc4 <- roc(test$SeriousDlqin2yrs, test$pred_hibrid)

roc.test(roc3, roc4, method="bootstrap", boot.n=500)

########################### Érzékenységvizsgálat ##################################

def_maradek <- default[selection2[2251:6000],]

train <- rbind(def_train,nondef_train)

train <- rbind(train,def_maradek)

train <- train[,.SD,.SDcols=c(2:22)]

# Változók kiválsztása és normalizálása rész újra futtatása

default_plusz <- train %>% filter(SeriousDlqin2yrs==1)

nondefault_plusz <- train %>% filter(SeriousDlqin2yrs==0)

set.seed(1234567890)

selection1 <- sample(1:nrow(default_plusz), 5000, replace=FALSE,)

selection2 <- sample(1:nrow(nondefault_plusz), 5000, replace=FALSE,)

def_train <- default_plusz[selection1[1:3000],]

nondef_train <- nondefault_plusz[selection2[1:5000],]

def3000<-rbind(def_train,nondef_train)

def_train <- default_plusz[selection1[1:4000],]

nondef_train <- nondefault_plusz[selection2[1:4000],]

def4000<-rbind(def_train,nondef_train)

def_train <- default_plusz[selection1[1:5000],]

nondef_train <- nondefault_plusz[selection2[1:3000],]

def5000<-rbind(def_train,nondef_train)

nrow(def3000 %>% filter(SeriousDlqin2yrs==1))

nrow(def4000 %>% filter(SeriousDlqin2yrs==1))

nrow(def5000 %>% filter(SeriousDlqin2yrs==1))

logreg <- glm(SeriousDlqin2yrs ~ age + DebtRatio + MonthlyIncome+

NumberOfOpenCreditLinesAndLoans + NumberOfDependents +

NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse +

NumberOfTimes90DaysLate +

NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse +

factor(RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_factor) +

factor(NumberRealEstateLoansOrLines_factor),
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def5000, #def3000 def4000 def5000

family=binomial("logit"))

drop1(logreg, test="Chisq")

train$pred_logit<-predict(logreg,newdata=train, type="response")

test$pred_logit<-predict(logreg,newdata=test, type="response")

pred_train_logit <- prediction(train$pred_logit, train$SeriousDlqin2yrs)

perf_train_logit <- performance(pred_train_logit,"tpr","fpr")

auc_train_logit <- as.numeric(performance(pred_train_logit,"auc")@y.values)

plot(perf_train_logit,col="blue",lwd=3)

legend(0.5,0.6,paste("AUC =",round(auc_train_logit, digits = 4)),border="white",

cex=2.5,box.col = "white")

pred_test_logit <- prediction(test$pred_logit, test$SeriousDlqin2yrs)

perf_test_logit <- performance(pred_test_logit,"tpr","fpr")

auc_test_logit <- as.numeric(performance(pred_test_logit,"auc")@y.values)

plot(perf_test_logit,col="blue",lwd=3)

legend(0.5,0.6,paste("AUC =",round(auc_test_logit, digits = 4)),border="white",

cex=2.5,box.col = "white")

fp<-pred_train_logit@fp[[1]]

fn<-pred_train_logit@fn[[1]]

cost<-fpcost*fp+fncost*fn

cutoff <- sort(

pred_train_logit@predictions[[1]])[pred_train_logit@n.neg.pred[[1]]

[which.min(cost)]]

pred_logit1<-ifelse(train$pred_logit<=cutoff,0,1)

table(train$SeriousDlqin2yrs,pred_logit1)

plot(cost,col="red",type="l",lwd=4)

legend(4000,50000,c(paste("Min cost =",min(cost)),paste("Cutoff =",

round(cutoff, digits = 4))),border="white",cex=2.5,

box.col = "white")

fp<-pred_test_logit@fp[[1]]

fn<-pred_test_logit@fn[[1]]

cost<-fpcost*fp+fncost*fn

cutoff <- sort(

pred_test_logit@predictions[[1]])[pred_test_logit@n.neg.pred[[1]]

[which.min(cost)]]

pred_logit1<-ifelse(test$pred_logit<=cutoff,0,1)

table(test$SeriousDlqin2yrs,pred_logit1)

plot(cost,col="red",type="l",lwd=4)

legend(2000,7500,c(paste("Min cost =",min(cost)),paste("Cutoff =",

round(cutoff, digits = 4))),border="white",cex=2.5,

box.col = "white")

set.seed(1234567890)

nn2 <- neuralnet(SeriousDlqin2yrs ~ age + NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse +

DebtRatio + MonthlyIncome + NumberOfOpenCreditLinesAndLoans +

NumberOfTimes90DaysLate +NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse +

NumberOfDependents + NumberRealEstateLoansOrLines_dummy1 +

NumberRealEstateLoansOrLines_dummy2 +

RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy1 +
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RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy2 +

RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy3 +

RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_dummy4,

def3000, #def3000 def4000 def5000

hidden=c(2,1),# 2,1 re a legjobb

linear.output=F,

lifesign = "minimal",

act.fct = "logistic",

#err.fct="ce",

threshold = 0.3,

rep=1,

stepmax=1e+6)

train$pred_nn2 <-

compute(nn2, train[,.SD,.SDcols=c(2:9,12:17)])$net.result

test$pred_nn2 <-

compute(nn2, test[,.SD,.SDcols=c(2:9,12:17)])$net.result

pred_train_nn2 <- prediction(train$pred_nn2, train$SeriousDlqin2yrs)

perf_train_nn2 <- performance(pred_train_nn2,"tpr","fpr")

auc_train_nn2 <- as.numeric(performance(pred_train_nn2,"auc")@y.values)

plot(perf_train_nn2,col="blue",lwd=3)

legend(0.5,0.6,paste("AUC =",round(auc_train_nn2, digits = 4)),border="white",

cex=2.5,box.col = "white")

pred_test_nn2 <- prediction(test$pred_nn2, test$SeriousDlqin2yrs)

perf_test_nn2 <- performance(pred_test_nn2,"tpr","fpr")

auc_test_nn2 <- as.numeric(performance(pred_test_nn2,"auc")@y.values)

plot(perf_test_nn2,col="blue",lwd=3)

legend(0.5,0.6,paste("AUC =",round(auc_test_nn2, digits = 4)),border="white",

cex=2.5,box.col = "white")

fp<-pred_train_nn2@fp[[1]]

fn<-pred_train_nn2@fn[[1]]

cost<-fpcost*fp+fncost*fn

cutoff <- sort(

pred_train_nn2@predictions[[1]])[pred_train_nn2@n.neg.pred[[1]][which.min(cost)]]

pred_nn1<-ifelse(train$pred_nn2<=cutoff,0,1)

table(train$SeriousDlqin2yrs,pred_nn1)

plot(cost,col="red",type="l",lwd=4)

legend(4000,50000,c(paste("Min cost =",min(cost)),paste("Cutoff =",

round(cutoff, digits = 4))),border="white",cex=2.5,

box.col = "white")

fp<-pred_test_nn2@fp[[1]]

fn<-pred_test_nn2@fn[[1]]

cost<-fpcost*fp+fncost*fn

cutoff <- sort(

pred_test_nn2@predictions[[1]])[pred_test_nn2@n.neg.pred[[1]][which.min(cost)]]

pred_nn1<-ifelse(test$pred_nn2<=cutoff,0,1)

table(test$SeriousDlqin2yrs,pred_nn1)

plot(cost,col="red",type="l",lwd=4)

legend(2000,7500,c(paste("Min cost =",min(cost)),paste("Cutoff =",

round(cutoff, digits = 4))),border="white",cex=2.5,
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box.col = "white")

set.seed(1234567890)

szupgep <- ksvm(factor(SeriousDlqin2yrs) ~ age + DebtRatio + MonthlyIncome+

NumberOfOpenCreditLinesAndLoans + NumberOfDependents +

NumberOfTime3059DaysPastDueNotWorse +

NumberOfTimes90DaysLate +

NumberOfTime6089DaysPastDueNotWorse +

factor(RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines_factor) +

factor(NumberRealEstateLoansOrLines_factor),

def5000, #def3000 def4000 def5000

kernel='laplacedot',

type="nu-svc",

nu=0.3,

#scaled=T,

prob.model = TRUE)

train$pred_svm <- predict(szupgep, train,

type="probabilities")[,2]

test$pred_svm <- predict(szupgep, test,

type="probabilities")[,2]

pred_train_svm <- prediction(train$pred_svm, train$SeriousDlqin2yrs)

perf_train_svm <- performance(pred_train_svm,"tpr","fpr")

auc_train_svm <- as.numeric(performance(pred_train_svm,"auc")@y.values)

plot(perf_train_svm,col="blue",lwd=3)

legend(0.5,0.6,paste("AUC =",round(auc_train_svm, digits = 4)),border="white",

cex=2.5,box.col = "white")

pred_test_svm <- prediction(test$pred_svm, test$SeriousDlqin2yrs)

perf_test_svm <- performance(pred_test_svm,"tpr","fpr")

auc_test_svm <- as.numeric(performance(pred_test_svm,"auc")@y.values)

plot(perf_test_svm,col="blue",lwd=3)

legend(0.5,0.6,paste("AUC =",round(auc_test_svm, digits = 4)),border="white",

cex=2.5,box.col = "white")

fp<-pred_train_svm@fp[[1]]

fn<-pred_train_svm@fn[[1]]

cost<-fpcost*fp+fncost*fn

cutoff <- sort(

pred_train_svm@predictions[[1]])[pred_train_svm@n.neg.pred[[1]][which.min(cost)]]

pred_svm1<-ifelse(train$pred_svm<=cutoff,0,1)

table(train$SeriousDlqin2yrs,pred_svm1)

plot(cost,col="red",type="l",lwd=4)

legend(3500,50000,c(paste("Min cost =",min(cost)),paste("Cutoff =",

round(cutoff, digits = 4))),border="white",cex=2.5,

box.col = "white")

fp<-pred_test_svm@fp[[1]]

fn<-pred_test_svm@fn[[1]]

cost<-fpcost*fp+fncost*fn
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cutoff <- sort(

pred_test_svm@predictions[[1]])[pred_test_svm@n.neg.pred[[1]][which.min(cost)]]

pred_svm1<-ifelse(test$pred_svm<=cutoff,0,1)

table(test$SeriousDlqin2yrs,pred_svm1)

plot(cost,col="red",type="l",lwd=4)

legend(2000,7500,c(paste("Min cost =",min(cost)),paste("Cutoff =",

round(cutoff, digits = 4))),border="white",cex=2.5,

box.col = "white")
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