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1 WROWADZENIE 

Modele aplikacyjnego scoringu kredytowego 
wykorzystywane są na etapie rozpatrywania 
wniosków o kredyt. Uściślając, mianem modelu 
scoringu aplikacyjnego określa się taki model, 
którego przewidywane (wyjściowe) wartości 
uzyskane w wyniku podstawienia wektora war-
tości predyktorów charakteryzującego dany 
obiekt – potencjalny kredyt służą jako podstawa 
do wyznaczenia prognozy jakościowej (najczęś-
ciej binarnej) zmiennej opisującej status kredytu, 
w oparciu o którą to prognozę podejmowana jest 
następnie decyzja kredytowa – o udzieleniu bądź 
też odmowie przyznania rozważanego kredytu. 
W przypadku rozpatrywanych w pracy indywi-
dualnych modeli scoringu kredytowego popu-
lację bazową tworzą kredyty danego typu, 
odnoszące się do pojedynczej instytucji kredy-
towej. Często, jeżeli jest to zasadne, jako popu-
lację bazową uznaje się populację kredytów 
odnoszących się do pojedynczej filii instytucji 
kredytowej (bądź też określonej grupy filli).  

Zazwyczaj prognozie podlegają wartości ja-
kościowej zmiennej binarnej – status kredytu, 
mogącej przyjmować następujące dwie kate-
gorie: „dobry” kredyt oraz „zły” kredyt (przyjęto 
dla nich etykiety odpowiednio „1” oraz „2”).  

W takiej sytuacji, gdy klasyfikacja przewidy-
wana przez model jest odmienna od tej w rze-
czywistości obserwowanej, można mieć do 
czynienia z dwoma rodzajami błędów [4]: 
 błąd I rodzaju /błąd  21 / – prognoza statusu 

„dobry” dla kredytu w rzeczywistości „złego”, 
 błąd II rodzaju /błąd  12 / – prognoza statusu 

„zły” dla kredytu w rzeczywistości „dobrego”. 

Założono, że zastosowane kryterium podej-
mowania decyzji kredytowych powinno być 
zdefiniowane w ten sposób, aby prowadzić do 
minimalizacji wartości oczekiwanej kosztu 
związanego z dowolnym (nie bierze się tutaj pod 
uwagę wektora wartości predyktorów charakte-
ryzujących dany kredyt) pojedynczym kredytem 
pochodzącym z populacji bazowej. 

Zmienna opisująca koszt związany z pojedyn-
czym kredytem ma rozkład trójpunktowy, 
a zbiór wartości przyjmowanych przez tę zmien-
ną to     21,12,0 CC , gdzie  21C  i  12C  to 
odpowiednio koszt błędu pierwszego i drugiego 
rodzaju, ponadto    1221 CC  . Przyjęto dla niej 
oznaczenie K, natomiast przez E(K) oznacza się 
jej wartość oczekiwaną. 

2 CEL I ZAKRES PRACY 

Celem pracy była budowa modelu aplikacyjnego 
scoringu kredytowego dla indywidualnych kre-
dytów konsumpcyjnych w oparciu o konkretne 
dane zaczerpnięte z niemieckich instytucji kre-
dytowych. Przy budowie modelu scoringowego 
przyjęto postępowanie stosowane w data mi-
ning. Na etapie eksploracyjnego data mining po 
sprawdzeniu poprawności dostępnych danych 
zbadana została struktura dysponowanej próby 
oraz wykonane zostało tzw. „drążenie danych”, 
umożliwiające odkrycie zależności pomiędzy 
zmiennymi w dysponowanym zbiorze danych. 
Natomiast na etapie predykcyjnego data mining 
(zgłębiania danych) oszacowanych zostało kilka 
modeli, na podstawie których możliwe było 
postawienie jakościowej prognozy dotyczącej 
statusu kredytu. Były to kolejno: model 
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logitowy (jako przykład modelu zmiennej 
binarnej), model CART i model CHAID (jako 
przykładowe algorytmy metody RP), sztuczna 
sieć neuronowa MLP (skonstruowano również 
sieć RBF, jednak w związku z niezadowalają-
cymi wynikami prognoz klasyfikacyjnych tego 
modelu pominięto jego prezentację) oraz model 
analizy dyskryminacyjnej. Na podstawie powyż-
szych modeli skonstruowano również modele 
agregatowe. Przy budowie modeli uwzględniono 
specjalnie skonstruowany system wag przypad-
ków pozwalający na uwzględnienie różnych 
kosztów błędnych klasyfikacji. W modelu 
CART można bezpośrednio uwzględnić różne 
koszty błędnych klasyfikacji poprzez zdefinio-
wanie macierzy kosztów, toteż zamiast przyjęcia 
systemu wag przyjęto przywołane podejście. 
Natomiast w algorytmie CHAID nie ma moż-
liwości uwzględnienia różnych kosztów błędów 
klasyfikacyjnych. Praktyczne właściwości posz-
czególnych modeli zostały porównane oraz 
podjęto próbę określenia „najlepszego” modelu 
(modeli). Przytoczone modele przyjęto za pracą 
[4] określać łącznie mianem statystyczno-mate-
matycznych modeli scoringu kredytowego. 

Wszystkie analizy zostały wykonane 
z użyciem oprogramowania STATISTICA. 

3 OPIS ZMIENNYCH ORAZ MACIERZ 
KOSZTÓW 

Dane pochodzące z jednej z niemieckich insty-
tucji kredytowych zaczerpnięto z Repozytorium 
Uczenia Maszynowego Uniwersytetu Kalifornij-
skiego w Irvine [1]. Dostępne metadane doty-
czące pobranego zbioru danych nazwanego 
„niemiecki kredyt” były bardzo „ubogie”. Zbiór 
zawierał wartości zmiennej zależnej Y oraz 20 
potencjalnych predyktorów opisujących 1000 
obiektów będących kredytami konsumpcyjnymi 
dla osób fizycznych. Potencjalnym predyktorom 
– zmiennym objaśniającym przypisano kolejne 
oznaczenia od X1 do X20. Trzynaście z poten-
cjalnych predyktorów miało charakter zmien-
nych jakościowych, pozostałych 7 to zmienne 
ilościowe. Można mniemać, że wartości części 
z potencjalnych zmiennych objaśniających po-
chodziły z wniosków kredytowych wypełnio-
nych przez aplikantów, natomiast dane doty-
czące wartości pozostałych (potencjalnych) 
zmiennych objaśniających zaczerpnięto odpo-
wiednio z Biura Informacji Kredytowej, bądź 

też z bazy danych rozpatrywanej instytucji 
kredytowej.  

Metadane nie zawierały informacji o tym, czy 
próba składa się wyłącznie z kredytów, które 
zostały zgodnie ze stosowaną w okresie kom-
pletowania próby metodą uznaniową udzielone, 
czy też zostały do niej włączone również 
kredyty, dla których wnioski zostały przez sco-
ring uznaniowy odrzucone.  

Zmienna zależna to jakościowa zmienna 
binarna Y opisująca status kredytu. 

Poniżej przedstawia się opis dostępnych 
potencjalnych predyktorów ( mX ) dla wartości 
zmiennej zależnej Y (skróty oznaczają: T – typ 
zmiennej: ilościowa lub jakościowa, LK – liczba 
kategorii (wartości) zmiennej jakościowej, K – 
etykiety i nazwy poszczególnych kategorii cech 
jakościowych). 

X1 - Stan istniejącego rachunku bieżącego 
w DEM (T: jakościowa, LK 4, K: X11 - poniżej 
0, X12 - <0,200), X13 - nie mniej niż 200/pensja 
na rachunek przez minimum rok, X14 - brak ra-
chunku bieżącego); X2 - Czas trwania w mie-
siącach (T: ilościowa); X3 - Historia kredytowa 
(T: jakościowa, LK 5, K: X30 - bez kredy-
tów/wszystkie kredyty spłacone, X31 - wszystkie 
kredyty w tym banku spłacone, X32 - istniejące 
kredyty spłacane regularnie, X33 - opóźnienie 
w spłatach w przeszłości, X34 - rachunek kry-
tyczny/istnieją kredyty w innych bankach); X4 - 
Cel kredytu (T: jakościowa, LK 10, K: X40 - 
samochód (nowy), X41 - samochód (używany), 
X42 - meble/wyposażenie, X43 - RTV, X44 - 
AGD, X45 - remont, X46 - edukacja, X47 - 
zmiana kwalifikacji, X48 - biznes, X49 - inny 
cel); X5 - Kwota kredytu (T: ilościowa); X6 - 
Rachunki oszczędnościowe/obligacje, wartości 
w DEM (T: jakościowa, LK 5, K: X61 - poniżej 
100, X62 - <100,500), X63 - <500, 1000), X64 - 
1000 i więcej, X65 - brak danych/brak rachunku 
oszczędnościowego); X7 - Długość obecnego 
zatrudnienia, w latach (T: jakościowa, LK 5, K: 
X71 - bezrobotny, X72 - poniżej 1, X73 - <1, 4), 
X74 - <4, 7), X75 - 7 i więcej); X8 - Rata kre-
dytu jako procent rozporządzalnego dochodu (T: 
ilościowa); X9 - Stan cywilny i płeć (T: jakoś-
ciowa, LK 4, K: X91 - mężczyzna: rozwiedzio-
ny/w separacji, X92 - kobieta: rozwiedziona/w 
separacji/mężatka, X93 - mężczyzna: stan wolny, 
X94 - mężczyzna: żonaty/wdowiec); X10 - Inni 
dłużnicy/poręczyciele (T: jakościowa, LK 3, K: 
X101 - brak, X102 - współaplikant wniosku, 
X103 - poręczyciel); X11 - Okres obecnego 
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zamieszkania w latach (T: ilościowa); X12 - 
Własność (T: jakościowa, LK 4, K: X121 – nie-
ruchomość, X122 - jeżeli nie X121: wkład do 
spółdzielni mieszkaniowej/polisa ubezpieczenio-
wa na życie, X123 - jeżeli nie X121 oraz X122: 
samochód lub inna, X124 - nieznana/brak włas-
ności); X13 - Wiek w latach (T: ilościowa); X14 
- Inne powinności ratalne (T: jakościowa, LK 3, 
K: X141 - bank, X142 - sklepy, X143 - brak); 
X15 - Mieszkanie (T: jakościowa, LK 3, K: 
X151 - wynajmowane, X152 - własnościowe, 
X153 - za darmo); X16 - Liczba istniejących 
kredytów w tym banku (T: ilościowa); X17 - 
Praca (T: jakościowa, LK 4, K: X171 - bezrobot-
ny/niewykwalifikowany - nierezydent, X172 - 
niewykwalifikowany - rezydent, X173 – wykwali-
fikowany pracownik/urzędnik, X174 – zarząd-
ca/samozatrudnienie/wysoko wykwalifikowany 
pracownik); X18 - Liczba osób na utrzymaniu 
(T: ilościowa); X19 - Telefon (T: jakościowa, 
LK 2, K: X191 - brak, X192 - tak, zarejestro-
wany na nazwisko klienta); X20 - Pracownik 
zagraniczny (T: jakościowa, LK 2, X201 - tak, 
X202 - nie). 

Do zbioru danych dołączono następująco zde-
finiowaną macierz kosztów błędnych klasy-
fikacji (P – wartość prognozowana, O – wartość 
obserwowana): 

Tabela 1. Macierz kosztów 

P\O 1 2  P\O 1 2 

1  11C
 

 21C
 

 1 0 1,7 

2  12C
 

 22C
 

 2 0,7 0 

4 EKSPLORACYJNY DATA MINING 

W tym momencie przytoczone zostaną wybrane 
czynności wykonane w ramach eksploracyjnego 
data mining. 

4.1 Rozkład zmiennej Y w całości dysponowanej 
próby 

Rozkład empiryczny zmiennej zależnej Y w ca-
łości dysponowanej próby przedstawiał się 
następująco: frakcja „dobrych” kredytów wy-
nosiła 0,7 (700 obiektów), a odsetek „złych” 
kredytów równy był 0,3 (300 obiektów). Poza 
tym nie występowały braki danych dla 
omawianej zmiennej.  

Dostępne dane, obejmujące wartości poten-
cjalnych predyktorów mX  oraz zmiennej 
zależnej Y oznaczającej status kredytu, odnoszą 
się (najprawdopodobniej) wyłącznie do 
kredytów, które zostały przyznane w oparciu 
o decyzję podjętą na podstawie scoringu 
uznaniowego. Struktura względem Y obserwo-
wana w dostępnej próbie zdawałaby się świad-
czyć o tym, że mechanizm stosowany przy 
doborze próby nie był losowy. W przypadku 
losowego doboru próby najprawdopodobniej 
udział poszczególnych klas Y w strukturze 
byłby bardziej równomierny. Przy założeniu 
100% trafności w uzupełnianiu brakujących 
wartości Y, wśród kredytów, do których 
odnoszą się odrzucone wnioski, szacunki frakcji 
w pewnej populacji bazowej są następujące: 
klasa 1 – 0,54, klasa 2 – 0,46. Oszacowań tych 
dokonano w oparciu o dane pochodzące z pracy 
[4]. W związku z czym wartości parametrów, 
oszacowane w oparciu o próbę składającą się 
wyłącznie z kredytów (obiektów), o które wnio-
ski zostały zaakceptowane w ramach metody 
uznaniowej, byłyby obciążone, a prognozy 
takiego modelu stawiane dla obiektów (kre-
dytów) o własnościach podobnych do tych 
z grupy odrzuconych przez scoring uznaniowy, 
opierałby się na nieuzasadnionej ekstrapolacji, 
przez co mogłyby być nietrafne. 

W tabeli 2 przedstawiono, jak mogłaby 
wyglądać hipotetyczna struktura ze względu na 
Y próby pobranej z populacji bazowej. Tę 
przykładową strukturę względem Y rozbito na 
wnioski przyjęte oraz odrzucone zgodnie 
z metodą uznaniową. 

Tabela 2. Przykładowa struktura próby pobranej z populacji 
bazowej w zależności od decyzji podjętej w oparciu o model 
uznaniowy. 

Decyzja scoringu 
uznaniowego 
(wnioski)\Y 

Y – klasa 1 
(Y=1) 

Y – klasa 2 
(Y=2) 

Wiersz 

Przyjęte ( 1a ) 700 300 1000 

% z kolumny 77,78% 50,00%  

% z wiersza 70,00% 30,00%  

% z całości 46,67% 20,00% 66,67% 

Odrzucone ( 2a ) 200 300 500 

% z kolumny 22,22% 50,00%  

% z wiersza 40,00% 60,00%  

% z całości 13,33% 20,00% 33,33% 

Ogół 900 600 1500 

% z całości 60,00% 40,00% 100,00% 
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W tej hipotetycznej strukturze 60% kredytów 
w próbie to kredyty „dobre”, pozostałe 40% 
stanowią kredyty „złe”. Struktura ze względu na 
Y (status kredytu) różni się, w zależności od 
tego, czy jest to grupa wniosków przyjętych czy 
też odrzuconych przez scoring uznaniowy. I tak 
wśród wniosków przyjętych na podstawie 
decyzji opartej na przewidywaniach modelu 
uznaniowego 70% dotyczy kredytów o statusie 
„dobry”, a pozostałe 30% odnosi się do kre-
dytów „złych”. W przypadku wniosków odrzu-
conych przez model uznaniowy status odpo-
wiadających im kredytów jest nieobserwowalny. 
Jednak dla uproszczenia założono tutaj, że jest 
on znany, lub inaczej, że metody uzupełniania 
brakujących wartości Y  są nieomylne. Przy 
przyjętych założeniach w tym hipotetycznym 
przykładzie struktura statusu kredytów, do 
których odnoszą się wnioski odrzucone, jest 
następująca: kredyty „dobre” ( 1Y ) – 40%, 
kredyty „złe” ( 2Y ) – 60%.  

Miary jakości klasyfikacji (predykcji 
przynależności klasowej ze względu na Y ) dla 
modelu scoringu uznaniowego przedstawiają się 
następująco: błąd  21  – 50,00%, błąd  12  – 
22,22%, łączny błąd – 33,33%,   4333,0KE . 

Przedstawiona struktura jest tylko przy-
kładowym domniemaniem tej, którą można by 
zaobserwować w reprezentatywnej próbie 
(w skład której wchodzą kredyty odnoszące się 
do wniosków przyjętych, a także te z wniosków 
odrzuconych przez metodę uznaniową) pobranej 
z populacji bazowej. 

Choć jest to zabieg niezbyt poprawny i uza-
sadniony dla uproszczenia przyjęto w pracy, że 
dostępny zbiór danych/próba, to znaczy ten 
o strukturze Y: klasa 1 – 0,7, klasa 2 – 0,3, obej-
muje kredyty odnoszące się nie tylko do 
wniosków przyjętych przez model uznaniowy, 
ale także te kredyty, dla których wnioski zostały 
przez model uznaniowy odrzucone. Przy takich 
założeniach (choć w wymuszony sposób uzna-
nych za prawdziwe dla rozpatrywanej próby) 
można oczekiwać, że przy zastosowaniu prawi-
dłowej metodologii budowy i weryfikacji mo-
deli, oszacowania ich parametrów w oparciu 
o dostępną próbę powinny być nieobciążone, 
oraz tego, że modele te będą umożliwiały pra-
widłową prognozę wartości Y dla dowolnego 
obiektu pochodzącego (pobranego) z populacji 
bazowej. 

4.2 Podział całości próby na próbę uczącą  
oraz próbę testową 

Dokonano losowego podziału całości próby 
(1000 obiektów) na próbę uczącą U


 oraz próbę 

testową T


 w taki sposób, aby uzyskać przybli-
żone proporcje: 80% wszystkich obiektów 
w próbie U


 oraz 20% z całości w próbie T


. 

W ten sposób otrzymano próbę uczącą U


 
liczącą 807N  obiektów oraz próbę testową T


 

o liczebności 193
T

N   obiektów. Próba uczącą 
posłuży do oszacowania parametrów poszcze-
gólnych modeli, a na podstawie próby testowej 
zweryfikowana zostanie ich jakość predykcyjna 
wartości zmiennej zależnej Y.  

Struktura zmiennej zależnej Y w poszczegól-
nych próbach została przedstawiona w tabeli 3. 

Tabela 3. Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obser-
wowane (niemiecki kredyt). 

Y: Status kredytu Próba ucząca Próba testowa Wiersz 

1 565 135 700 

1 (ods. próby) 70,01% 69,95%  

2 242 58 300 

2 (ods. próby) 29,99% 30,05%  

Ogół 807 193 1000 

W związku z losowym podziałem zbioru 
wszystkich dostępnych obserwacji struktura ze 
względu na zmienną Y w obu próbach nie 
powinna się istotnie różnić. Jak widać, różnice 
w strukturze nie są znaczące, co potwierdza 
również wartość testu niezależności chi-kwadrat 
Pearsona zestawiającego zmienną Y ze zmienną 
reprezentującą przynależności obiektu do danej 
próby, dla którego wartość p wyniosła 0,99, 
w związku z czym nie ma podstaw do odrzu-
cenia hipotezy o niezależności.  

4.3 Zdefiniowanie systemu wag 

W celu umożliwienia uwzględnienia różnych 
kosztów błędnych klasyfikacji zdecydowano się 
na zdefiniowanie specjalnego systemu wag. 
W stworzonym systemie wagi przypadków 
zbioru uczącego U


 były przyporządkowywane 

w oparciu o rzeczywistą wartość (przynależność 
klasową) zmiennej Y dla danego obiektu, tak 
aby uwzględniały one poziomy kosztów zwią-
zanych z błędnym przypisaniem określonego 
statusu kredytu. 

Stworzony system wag był od tego momentu 
uwzględniany w drążeniu danych, co pozwoliło 
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na wykrywanie zależności pomiędzy zmiennymi 
przy jednoczesnym uwzględnieniu faktu, że przy 
budowie modelu poszczególne obserwacje 
zmiennych będą miały inny niż by to wynikało 
z empirycznego rozkładu wpływ na uzyskane 
wyniki. W związku z tym, że niektóre moduły, 
za pomocą których budowano później modele 
wymagały, aby wagi były całkowitymi liczbami 
dodatnimi, zdecydowano się przyjąć wagi równe 
dziesięciokrotnościom kosztów błędnych kla-
syfikacji wynoszących odpowiednio dla błędów 
I i II rodzaju 0,7 oraz 1,7. I tak każdemu 
obiektowi zbioru U


, dla którego wartość Y  

równa była 1 (każdemu „dobremu” kredytowi) 
przypisano wagę 7 (   7,0101210 C ), nato-
miast każdemu obiektowi o wartości Y równej 2 
(każdemu „złemu” kredytowi) nadano wagę 17 
(   7,1102110 C ), co można formalnie zapisać: 










2 gdy  ,17

 1 gdy  ,7

n

n

n
Y

Y
w

,  

przy czym nw  to waga dla n-tego obiektu 
zbioru U


. Zabieg taki miał na celu zwiększenie 

trafności predykcji klasyfikacyjnej obiektów 
przynależących do klasy 2 zmiennej Y , czyli 
„złych” kredytów, na podstawie skonstruowa-
nych modeli, a więc mówiąc inaczej, redukcję 
poziomu błędu  21 . 

Struktura Y  w zależności od próby w przy-
padku uwzględnienia wag w obu próbach 
przedstawia się następująco: 

Tabela 4. Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obser-
wowane (niemiecki kredyt – uwzględniono wagi). 

Y: Status kredytu Próba ucząca Próba testowa Wiersz 

1 3955 945 4900 

1 (ods. próby) 49,01% 48,94%  

2 4114 986 5100 

2 (ods. próby) 50,99% 51,06%  

Ogół 8069 1931 10000 

Po uwzględnieniu wag proporcje obu klas 
stały się zbliżone (po ok. 50%). Oznacza to 
w stosunku do „nieważonej” struktury wzrost 
względnego udziału obiektów, dla których 

2Y  (czyli kredytów „złych”), a tym samym 
spadek proporcji obiektów o 1Y  (kredytów 
„dobrych”). Struktura Y w próbie testowej przy 
uwzględnieniu wag również nie wykazuje 
istotnych różnic w porównaniu ze strukturą 

w próbie uczącej (wartość p testu niezależności 
równa 0,95).  

4.4 Testy niezależności zestawiające Y z 
potencjalnymi predyktorami  

W tabeli 5 przytoczone zostaną wartości 
p (poziomy istotności) testów niezależności chi-
kwadrat Pearsona pomiędzy zmienną zależną 
Y a poszczególnymi potencjalnymi predykto-
rami mX . Aby wykonać testy niezależności 
pomiędzy Y a zmiennymi ilościowymi, należało 
je uprzednio przekształcić w zmienne jakościo-
we. Dokonano tego poprzez podział zakresu 
zmienności cechy na przedziały, które traktuje 
się jako kategorie zmiennej jakościowej. Takie 
działanie względem cech ilościowych umożli-
wiło wykrycie za pomocą rozważanych testów 
ewentualnych zależności, w tym także niemono-
tonicznych pomiędzy jakościową cechą zależną 
a poszczególnymi zmiennymi ilościowymi. 
W tej sytuacji postać związku możliwego do 
wykrycia za pomocą testu niezależności zależy 
od liczby kategorii, na które została podzielona 
cecha ilościowa.  

Zmienne mX  uporządkowane zostały według 
rosnącej wartości p, gdyż niższe wartości p 
świadczą o wyższym stopniu zależności pomię-
dzy zestawianymi zmiennymi.  

Uzyskane niskie wartości p pozwalają sądzić, 
że związki pomiędzy zmienną zależną Y a roz-
patrywanymi z osobna potencjalnymi zmienny-
mi objaśniającymi są silne. Na uzyskanie tak 
niskich wartości p miał również wpływ zasto-
sowany system ważenia obserwacji.  

Pięć najsilniej związanych z Y cech objaśnia-
jących, gdy za kryterium pomiaru siły związku 
przyjmuje się wartości p wykonanych testów to 
kolejno: X1 informująca o stanie rachunku bie-
żącego, X3 reprezentująca historię kredytową 
aplikanta, ilościowa zmienna X2 mówiąca 
o czasie trwania kredytu, X6 – rachunki 
oszczędnościowe oraz X4 – cel kredytu. Przy-
wołane zmienne odnoszą się do statusu mająt-
kowego: X2, X6 lub reprezentują cechy obecnie 
postulowanego bądź uprzednio uzyskanych 
kredytów: X3, X2, X4. Najwyższe wartości 
p uzyskano w teście dla zmiennych X11, X18, 
co może świadczyć, że związki tych cech z Y 
nie są tak silne jak pozostałych zmiennych mX . 

Jednak dobór predyktorów nie może odbywać 
się wyłącznie w oparciu o wyniki testów nieza-
leżności zmiennej Y z poszczególnymi cechami. 
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Metoda ta pozwala zbadać związki między 
zmiennymi i jest świetnym wyjściem do metod 
doboru zmiennych stosowanych w poszczegól-
nych modelach. Przy doborze zmiennych objaś-
niających do modelu należy brać również pod 
uwagę ewentualne zależności występujące po-
między potencjalnymi predyktorami. Rolę 
zmiennych objaśniających w modelu powinny 
pełnić zmienne silnie zależne ze zmienną 
objaśnianą oraz słabo związane pomiędzy sobą 
(aby nie powtarzały one tej samej informacji 
dotyczącej zmiennej zależnej).  

Tabela 5. Testy niezależności chi-kwadrat pomiędzy zmienną 
zależną Y a poszczególnymi potencjalnymi predyktorami 
(niemiecki kredyt: próba ucząca – uwzględniono wagi). 

Zmienna Chi-kwadrat df Wartość p Nazwa zmiennej 

X1 1418,206 3 3,3E-307 
Stan istniejącego 
rachunku bieżącego 

X3 559,512 4 9,0E-120 Historia kredytowa 

X2 476,252 9 7,0E-97 
Czas trwania 
w miesiącach 

X6 403,341 4 5,3E-86 
Rachunki oszczęd-
nościowe/obligacje 

X4 322,500 9 4,4E-64 Cel kredytu 

X5 283,395 9 8,6E-56 Kwota kredytu 

X12 193,247 3 1,2E-41 Własność 

X14 175,947 2 6,2E-39 
Inne powinności 
ratalne 

X13 145,107 9 9,1E-27 Wiek w latach 

X20 100,243 1 1,3E-23 
Pracownik 
zagraniczny 

X7 98,343 4 2,2E-20 
Długość obecnego 
zatrudnienia (w 
latach) 

X15 73,227 2 1,3E-16 Mieszkanie 

X8 70,817 3 2,9E-15 
Rata kredytu jako 
procent rozp. doch. 

X10 62,630 2 2,5E-14 
Inni dłużnicy/po-
ręczyciele 

X9 60,788 3 4,0E-13 Stan cywilny i płeć 

X16 38,121 3 2,7E-08 
Liczba istniejących 
kredytów w tym 
banku 

X19 23,194 1 1,5E-06 Telefon 

X17 22,001 3 6,5E-05 Praca 

X11 14,019 3 0,0029 
Okres obecnego za-
mieszkania w latach 

X18 3,367 1 0,0665 
Liczba osób na 
utrzymaniu 

Poprzez pogrubienie oznaczono zmienne ilościowe ciągłe, 
które zostały poddane kategoryzacji. W przypadku skokowych 
zmiennych ilościowych, każda z ich wartości została 
potraktowana jako osobna kategoria tworzonej cechy 
jakościowej – wyróżnienie poprzez podkreślenie. 

Po wykonaniu licznych analiz pozwalających 
na wykrycie wzajemnych związków pomiędzy 
potencjalnymi predyktorami stwierdzono, że 

występują pomiędzy nimi zależności (często 
silne). Wyniki tych analiz zostały wzięte pod 
uwagę przy ocenie zasadności włączenia danej 
zmiennej do modelu jako predyktora. Przy do-
borze zmiennych objaśniających dla niektórych 
modeli zastosowano metody krokowe, które to 
badają i uwzględniają wkład, jaki wnosi do 
modelu zmienna, niewynikający z jej zależności 
z innymi predyktorami modelu.  

5 PREDYKCYJNY DATA MINING. PRZE-
GLĄD I PRAKTYCZNE PORÓWNANIE 
MODELI APLIKACYJNEGO SCORINGU 
KREDYTOWEGO 

W ramach predykcyjnego zgłębiania danych 
oszacowano kilka modeli mogących pełnić rolę 
modeli aplikacyjnego scoringu kredytowego. Po 
czym zostały one statystycznie zweryfikowane, 
a następnie zostały ocenione ich zdolności pre-
dykcyjne w odniesieniu do statusu kredytu dla 
omawianego w pracy konkretnego przypadku 
praktycznego. 

5.1 Modele zmiennej binarnej: model logitowy 

Modele zmiennej binarnej są przykładem uogól-
nionych modeli liniowych. W uogólnionych mo-
delach liniowych dopuszcza się, aby zmienna 
objaśniana nY  miała rozkład inny niż normalny. 
Związek zmiennej zależnej od liniowej 
kombinacji predyktorów dany jest następująco: 
   βx

T

nFYE n  , przy czym F  jest określoną, 
zazwyczaj nieliniową funkcją. Funkcję odwrot-
ną do F  oznaczaną formalnie 1F  nazywa się 
funkcją wiążącą. Spełniona jest dla niej poniższa 
zależność:   βx

T

n )(1

nYEF .  
W rozważanej sytuacji zmienna nY , repre-

zentująca status kredytu opisywanego przez 
wektor predyktorów nx , ma rozkład Bernoulle-
go. Wartość oczekiwana zmiennej nY  równa jest 
prawdopodobieństwu np  „bycia dobrym” kre-
dytu, który charakteryzowany jest przez wektor 
wartości predyktorów nx .  

W przypadku modelu logitowego, dla którego 
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nosi nazwę logitu, stąd też nazwa rozważanego 

modelu. 
W celu specyfikacji modelu, estymacji oraz 

weryfikacji jego parametrów w programie 
STATISTICA zastosowano moduł „Uogólnione 
modele liniowe i nieliniowe”, w którym wybra-
no wariant „Model logitowy”. Przy budowie 
modelu i jego weryfikacji statystycznej uw-
zględniony został specjalnie stworzony system 
wag. Ze zbioru zmiennych X1-X20 za pomocą 
metody krokowej postępującej wybrane zostały 
predyktory do modelu logitowego, w którym 
rolę zmiennej zależnej pełnił Y. 

Parametry sterujące metodą krokowego dobo-
ru predyktorów ustalono na następujących 
poziomach: 
 pdo wprowadzania 01,0  (jest to wartość p sta-

tystyki punktowej odnoszącej się do cechy, 
której włączenie rozważa się na danym etapie 
działania metody krokowej, poniżej której to 
wartości rozpatrywana cecha zostaje wpro-
wadzona do modelu),  

 pdo usunięcia 02,0  (jest to wartość p statystyki 
Walda odnoszącej się do zmiennej rozważa-
nej do usunięcia na danym etapie działania 
metody krokowej, powyżej której to wartości 
rozważana zmienna zostaje wyłączona z mo-
delu). 

Metoda krokowa postępująca przebiegała 
w 18 krokach. W wyniku tej procedury do mo-
delu włączono 18 zmiennych (w tym wszystkie 
z 13 jakościowych oraz 5 ilościowych). Do mo-
delu nie weszły zmienne: X18 (liczba osób na 
utrzymaniu) oraz X11 (okres obecnego zamiesz-
kania w latach). W kolejnych krokach procedury 
były wprowadzane zmienne, natomiast w żad-
nym z nich nie została usunięta zmienna uprzed-
nio wprowadzona. Zmienne objaśniające w mo-
delu logitowym, który został zbudowany, to 
w kolejności włączania: X1, X3, X2, X4, X6, 
X14, X10, X20, X8, X5, X9, X19, X13, X7, 
X12, X16, X17, X15. Uporządkowanie cech jest 
zbliżone do kolejności wyznaczonej według ros-
nącej wartości p dla testów niezależności chi-
kwadrat pomiędzy poszczególnymi (potencjal-
nymi) predyktorami a zmienną zależną Y. Nie-
uwzględnienie zmiennych X11 oraz X18 przez 
metodę krokową zdaje się potwierdzać, iż war-
tości tych zmiennych nie są zbytnio użyteczne 
w przewidywaniu przynależności obiektów do 
klas zmiennej Y. 

5.2 Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne (CART) 

Model oparty na drzewie CART, służący do pre-

dykcji przynależności obiektów do klas zmien-

nej zależnej Y, budowany jest w oparciu o wyz-

naczone wcześniej drzewo „właściwej” wiel-

kości **hD . I jest funkcją wskaźnikową: I(p) = 1, 

gdy p to prawda, oraz I(p) = 0, gdy p to fałsz. 

Wartości parametrów dla aproksymanty 

  
l

ll RIay x


 modelu wyznacza się w nas-

tępujący sposób: 

1 za parametry la  modelu przyjmuje się ety-
kiety klas przypisanych poszczególnym liś-
ciom:   LlRja lDl h

,...,2,1,
**

 , przy czym 
 lD Rj

h **
 jest funkcją przyporządkowującą 

określonym podzbiorom przestrzeni predyk-
torów X  (odpowiadającym definicjom liści 
drzewa **hD ) etykietę określonej klasy 
zależnej zmiennej jakościowej Y,  

2 dla Ll ,...,2,1  zbiór lR  wyznaczony jest 
przez definicję l-tego liścia drzewa **hD , 
przykładowo  BxCxRl  21:x , gdzie 
C  jest stałą, a B  podzbiorem zbioru wartości 
pewnego predyktora jakościowego X2. 

W celu stworzenia odpowiedniego drzewa 
CART użyto modułu „Ogólne modele drzew 
klasyfikacyjnych i regresyjnych”. Jako jakościo-
wą zmienną zależną wybrano Y. Moduł ten 
umożliwia bezpośrednie uwzględnienie różnych 
kosztów błędnych klasyfikacji poprzez zdefinio-
wanie kosztów błędnych klasyfikacji użytkow-
nika. W związku z tym, zamiast stosować sys-
tem wag przypadków w algorytmie CART, 
zdefiniowano macierz kosztów odpowiadającą 
przywołanej wcześniej. Przyjęto, że funkcję kry-
terium podziału węzła będzie pełniła statystyka 

2G  (G-kwadrat). Opis miary G-kwadrat można 
znaleźć w pracy [2]. Poza oceną błędu resub-
stytucji drzewa  hDR , która jest wraz z po-
ziomem złożoności drzewa podstawą działania 
procedury przycinania, w wyniku której two-
rzona jest sekwencja drzew optymalnie przy-
ciętych, wyznaczono także ocenę błędu drzewa 
na podstawie V-krotnego sprawdzianu krzyżo-
wego  h

SK DR , w oparciu o którą wybiera się 
drzewo „właściwej wielkości” ( **hD ) spośród 
otrzymanej sekwencji drzew. Przyjęto wartość 
V równą 10 oraz regułę jednego błędu stan-
dardowego (c = 1). 
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Za kryteria zatrzymania procedury podziału 
węzła przyjęto: 
 minimalną liczebność węzła niższą od 

8071,080min, kN , tzn.   80kN , 
 maksymalną liczbę wszystkich węzłów prze-

kraczającą 30, 
 jednorodność rozpatrywanego węzła: 

  1:,...,2,1  kjpJj .  

Dany węzeł nie podlegał podziałowi, gdy 
spełniona była dla niego alternatywa powyż-
szych warunków. 

W tabeli 6 przedstawiono sekwencję opty-
malnie przyciętych drzew uzyskanych w wyniku 
procedury przycinania drzewa maksymalnego na 
podstawie kosztu (błędu) i złożoności.  

Tabela 6. Sekwencja drzew (niemiecki kredyt: próba ucząca). 

Zmienna zależna: Y 

Drzewo 
Liczba 
liści L  

SK koszt 
R

SK
(Dh) 

Błąd std. 
SK 

Koszt re-
substytucji 

R(Dh) 

Węzeł 
(złożoność) 

D1 16 0,3131 0,0163 0,2238 0,0000 

*D2 13 0,2867 0,0159 0,2282 0,0014 

D3 9 0,2874 0,0159 0,2465 0,0046 

D4 8 0,2874 0,0159 0,2520 0,0055 

D5 6 0,2906 0,0160 0,2660 0,0070 

**D6 2 0,3009 0,0161 0,3009 0,0087 

D7 1 0,4902 0,0176 0,4902 0,1892 

Drzewo o  h

SK

h
DRmin  oznaczono *  

Najlepsze drzewo oznaczono ** 

Wartości oceny błędu resubstytucji  hDR  
oraz błędu na podstawie V-krotnego spraw-
dzianu krzyżowego  h

SK DR  dla poszczególnych 
drzew wchodzących w skład sekwencji drzew 
optymalnie przyciętych przedstawiono również 
na wykresie. 

Sekwencja kosztów

Zmienna zależna: Y

 Koszt resubst.

 Koszt SK
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Drzewo numer

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

K
o

s
z
t

 

Na wykresie widać wyraźnie wzrost błędu re-
substytucji wraz ze spadkiem złożoności drzew 
(drzewa o wyższych numerach w sekwencji), co 
jest zjawiskiem naturalnym. Jeżeli chodzi 
o ocenę błędu SK, to ma ona najniższy poziom 
dla drzewa nr 2. Początkowo następuje spadek 
poziomu  h

SK DR , błąd dla drzewa D2 jest niższy 
od tego dla drzewa D1 (co może świadczyć 
o silnym „przeuczeniu” D1). Następnie błąd dla 
kolejnych drzew wzrasta o zbliżoną niewielką 
wartość w stosunku do poziomu notowanego dla 
drzewa poprzedniego w sekwencji, tyczy się to 
drzew o numerach od 3 do 6. W końcu ocena 
błędu na podstawie V-krotnego sprawdzianu 
krzyżowego gwałtownie wzrasta dla drzewa nr 
7, składającego się wyłącznie z korzenia. 

Zgodnie z regułą jednego błędu standardo-
wego za drzewo „właściwej wielkości” **hD  
należałoby uznać drzewo nr 6 z sekwencji drzew 
optymalnie przyciętych. Drzewo to składa się 
z 3 węzłów, w tym 2 końcowych. Struktura tego 
drzewa wydaje się być zbytnio uproszczona, 
w związku z czym model może być „niedo-
uczony”, tzn. może nie radzić sobie z poprawną 
klasyfikacją obiektów, które nie brały udziału 
w procesie budowy drzewa. W związku ze 
zbytnio zredukowaną strukturą drzewa 6 zdecy-
dowano się na wybór innego drzewa z sekwencji 
optymalnie przyciętych drzew. Drzewo o najniż-
szej wartości oceny błędu na podstawie SK to 
drzewo nr 2 (   287,02 DR SK ), tym samym było-
by ono drzewem „właściwej wielkości” w przy-
padku przyjęcia 0c  (reguła 0 błędów standar-
dowych). Drzewo to natomiast ma złożoną 
strukturę. Składa się z 25 węzłów, w tym z 13 
liści. W związku z jego złożonością, drzewo nr 2 
może być „przeuczone”, czyli nie mieć zdol-
ności do uogólniania wiedzy zdobytej w pro-
cesie budowy drzewa na przypadki niebiorące 
w nim udziału. Tym samym zdecydowano się na 
arbitralny wybór drzewa, na podstawie którego 
zbudowany został model służący do predykcji. 
Porównano struktury drzew, dla których poziom 
oceny błędu SK nie przekracza błędu minimal-
nego  2DR SK  o więcej niż wartość błędu stan-
dardowego  2Dse , czyli drzew od 2 do 6. Wyb-
rano drzewo nr 5, które charakteryzowało się 
niezbyt złożoną strukturą, ale nie tak skrajnie 
uproszczoną jak drzewo 6 (drzewo „właściwej 
wielkości” dla reguły jednego błędu standar-
dowego). 

Poniżej omówiono drzewo nr 5, na podstawie 
którego zbudowano model predykcyjny, który 
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posłużył do wyznaczenia prognoz wartości Y 
dla obiektów niebiorących udziału w procesie 
budowy drzewa. 

Podział węzłów następuje w drzewie 5 
w oparciu o zmienne X1 – stan istniejącego ra-
chunku bieżącego, X2 – czas trwania kredytu, 
X3 – historia kredytowa, X4 – cel kredytu. Przy 
czym wartości X2 dwukrotnie stanowią pod-
stawę podziału węzła. Zdaje się to kolejny raz 
potwierdzać znaczącą rolę tych cech w dyskry-
minowaniu wartości zmiennej Y.  

Drzewo nr 5 składa się łącznie z 11 węzłów, 
przy czym 5 z nich jest węzłami końcowymi 
(liśćmi). Drzewo CART jest drzewem binarnym 
toteż z każdego węzła dzielonego odchodzą wy-
łącznie dwie gałęzie (dzielony węzeł-przodek 
ma zawsze dwa węzły-potomki). 

5.3 Drzewo CHAID 

Algorytm CHAID nie uwzględnia w procesie 
budowy drzewa zdefiniowanych przez użytkow-
nika (różnych) kosztów błędnych klasyfikacji, 
nie pozwala na definiowanie prawdopodo-
bieństw a priori inaczej niż jako szacowane na 
podstawie próby, a także ignoruje wprowadzony 
system wag. W związku z tym drzewo CHAID 
zostało zbudowane w oparciu o strukturę danych 
występującą pierwotnie w zbiorze uczącym 
(brak systemu wag czy też skorygowanych 
prawdopodobieństw a priori bądź zdefiniowa-
nych kosztów błędnych klasyfikacji). Algorytm 
CHAID jest procedurą trójetapową. Składają się 
na nią etapy: łączenia, podziału oraz zatrzy-
mania. Więcej na temat algorytmu można prze-
czytać m. in. w pracach: [2, 3]. 

Do budowy drzewa CHAID („Automatyczne 
wykrywanie interakcji za pomocą chi-kwadrat”) 
użyto modułu „Ogólne modele CHAID”. Usta-
lono następujące poziomy dla parametrów steru-
jących odpowiednio procesem (etapem) łączenia 
oraz etapem dzielenia: pdla łączenia 02,0 , pdla 

dzielenia 01,0 . Przy obliczaniu skorygowanej 
wartości p ( 'p ) zastosowano poprawkę Bonfe-
rroniego. Nie jest natomiast stosowane tzw. 
dzielenie po połączeniu.  

Jako kryteria zatrzymania podziału węzła 
przyjęto: 
 minimalną liczebność węzła równą 80 (w przy-

bliżeniu 10% liczebności próby uczącej) 
 maksymalną liczbę wszystkich węzłów wyż-

szą niż 30. 

Kryteria podziału węzłów były utworzone na 
etapie łączenia kategorii agregatowych następu-
jących zmiennych: X1, X3, X8, X6, X14. 
Pomimo braku stosowania systemu ważącego 
lub innych metod uwzględniania kosztów model 
uwzględnił w większości te same zmienne, które 
zostały wprowadzone w innych modelach. 

5.4 Sztuczne sieci neuronowe: perceptron 
wielowarstwowy (MLP) 

Zgodnie z wynikami doświadczeń [5] można 
stwierdzić, że w celu rozwiązania dowolnego 
problemu klasyfikacyjnego wystarczające jest 
zastosowanie sieci MLP z jedną warstwą ukrytą. 
W procesie uczenia perceptronu wielowarstwo-
wego prezentowane są wzorce obejmujące za-
równo wartości wejściowe (wektor nx ), jak 
i wartości żądane ( nz ), ma się więc do czynienia 
z uczeniem nadzorowanym. W celu zbudowania 
sieci MLP skorzystano z modułu „Automatycz-
ne sieci neuronowe”. Jako przeznaczenie budo-
wanej sieci wybrano „Klasyfikację”. Przy budo-
wie modelu uwzględniony został specjalnie 
utworzony system wag. Rolę zmiennej wyjścio-
wej pełniła jakościowa zmienna Y. W celu 
ograniczenia złożoności (w związku z niewielką 
liczebnością dostępnej próby) jako zmienne wej-
ściowe zdecydowano się wybrać 15 predyk-
torów, dla których wartość p w teście niezależ-
ności zestawiającym je z Y była najniższa. 
Wśród ilościowych zmiennych wejściowych 
znalazły się: X2, X5, X8 oraz X13, natomiast 
jakościowe zmienne wejściowe to: X1, X3, X4, 
X6, X7, X9, X10, X12, X14, X15, X20. Z próby 
liczącej 807 obiektów losowo wyodrębniono 
w przybliżeniu 10% obiektów (80 obiektów), 
które utworzyły próbę walidacyjną V


, pozostałe 

obiekty przypisane zostały do zbioru uczącego 
U


(727 obiektów). 193 obiekty przeznaczone 
zostały na próbę testową T


 (te same obiekty, 

które pełniły rolę testowych w pozostałych mo-
delach). Jako metodę tworzenia sieci wybrano 
„Automatycznego projektanta sieci”. Po licz-
nych uprzednich eksperymentach z użyciem 
„Projektu sieci użytkownika” zdecydowano, że 
liczba neuronów ukrytych sieci powinna być nie 
mniejsza niż 5 oraz nie większa niż 30. Spośród 
stworzonych sieci wybrano jedną, dającą naj-
bardziej zadowalające wyniki klasyfikacyjne, był 
to perceptron wielowarstwowy o 52 neuronach 
warstwy wejściowej, 5 neuronach warstwy ukry-
tej oraz 2 warstwy wyjściowej: MLP 52-5-2. 



Modele scoringu kredytowego z wykorzystaniem narzędzi data mining – analiza porównawcza 

www.statsoft.pl/czytelnia.html          Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV   StatSoft Polska 2012 164 

Zwięzły opis wybranej sieci MLP przedsta-
wiono w tabeli 7. 

Tabela 7. Podsumowanie sieci (niemiecki kredyt). 

Nazwa sieci 
Jakość 

(uczenie) 
Jakość 

(walidacja) 
Algorytm 
uczenia 

MLP 52-5-2 85,0069 78,7500 BFGS 24 

Funkcja błędu 
Aktywacja 

(ukryte) 
Aktywacja (wyjściowe) 

Entropia Logistyczna Softmax 

Warstwa wejściowa sieci składa się z 52 neu-
ronów. Każdej kategorii poszczególnych jakoś-
ciowych zmiennych wejściowych został przypo-
rządkowany odpowiadający jej neuron wej-
ściowy (łącznie 48 kategorii i tyle samo odpo-
wiadających im neuronów). Każdej ze zmien-
nych ilościowych uwzględnionych w modelu 
został przypisany jeden neuron wejściowy (łącz-
nie 4 neurony). Neuron wejściowy odpowiada-
jący określonej kategorii danej cechy jakościo-
wej przyjmuje wartość 1 w przypadku, gdy 
rozpatrywana zmienna przyjmuje dla obiektu, 
którego wartości zmiennych prezentowane są 
sieci, kategorię, której przypisany jest ten 
neuron wejściowy, w przeciwnym razie przyj-
muje on wartość 0. W neuronach wejściowych 
odpowiadających cechom ilościowym następuje 
liniowe przekształcenie ich wartości. Natomiast 
warstwa ukryta zbudowana jest wyłącznie z 5 
neuronów. Taka liczba neuronów ukrytych poz-
wala uzyskać dobre wyniki w klasyfikacji oraz 
uniknąć przeuczenia związanego z niewielkimi 
rozmiarami stosowanej w uczeniu próby (U


 - 

727 obiektów) oraz z dużą liczbą neuronów 
wejściowych, których liczba jest na tym etapie 
ustalona. Warstwę wyjściową zbudowano 
w oparciu o zasadę „jeden-z-J”, tzn. każdej 
klasie zmiennej wyjściowej Y odpowiada jeden 
neuron, w tym przypadku na warstwę wyjściową 
składają się 2 neurony ( 2J ). Jako funkcję 
celu podlegającą minimalizacji ze względu na 
W, wyznaczaną dla wartości wzorcowych odpo-
wiadających obiektom zbioru uczącego U


 

przyjęto entropię wzajemną:  
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lnW ,  

przy czym jnz , jny  to wartości (0 lub 1) j-tego 

elementu odpowiednio wektora nz  oraz ny  

(wektor wartości wyjściowych sieci).  

W neuronach warstwy ukrytej zastosowano 
logistyczną funkcję aktywacji, a w neuronach 
warstwy wyjściowej funkcję Softmax. Procedu-
rą numeryczną zastosowaną w procesie uczenia 
sieci była odmiana BFGS metody zmiennej 
metryki. Jako rozwiązanie zagadnienia minima-
lizacji przyjęto wartość wektora wag ( W ) 
uzyskaną w 24 iteracji zastosowanej procedury 
numerycznej (oznaczenie BFGS 24).  

5.5 Analiza dyskryminacyjna 

Przy budowie modelu analizy dyskryminacyjnej 
uwzględniono specjalnie stworzony system wag. 
Założenie o tym, że próba ucząca pochodzi 
z wielowymiarowego rozkładu normalnego nie 
było w tym praktycznym przypadku spełnione. 
Jednak po wizualnej analizie odpowiednich 
histogramów stwierdzono, że odchylenia empi-
rycznych rozkładów zmiennych ilościowych nie 
są aż tak „drastycznie” różne od postulowanych 
hipotetycznych rozkładów normalnych i posta-
nowiono kontynuować analizę dyskryminacyjną. 
Łagodniej potraktowano także założenie o jed-
norodności wariancji zmiennych wejściowych 
(predyktorów) w poszczególnych grupach 
zmiennej Y.  

W celu budowy modelu skorzystano z mo-
dułu „Ogólne modele analizy dyskrymina-
cyjnej”. Jako zmienną zależną zdefiniowano 
zmienną Y. Narzędziem doboru wejściowych 
zmiennych dyskryminacyjnych była metoda 
krokowa wsteczna. Dla parametrów sterujących 
metodą krokową przyjęto następujące wartości: 
pdo wprowadzenia 01,0 , pdo usunięcia 02,0 . W wyniku 
działania krokowej wstecznej metody doboru 
zmiennych do modelu nie weszły zmienne X11 
oraz X18. Wszystkie z pozostałych 18 zmien-
nych zostały do niego włączone. Potwierdzałoby 
to niewielką użyteczność tych dwóch zmiennych 
(X11, X18) przy rozróżnianiu klas zmiennej 
Y dla poszczególnych obiektów.  

W związku z tym, że liczba wszystkich kano-
nicznych funkcji dyskryminacyjnych równa jest 
pomniejszonej o 1 liczbie wszystkich klas 
zmiennej jakościowej Y, jeżeli wartość ta jest 
mniejsza od liczby wejściowych zmiennych dys-
kryminacyjnych (predyktorów), toteż w tym 
przypadku otrzymano jedną funkcję dyskry-
minacyjną (kanoniczną zmienną dyskrymina-
cyjną). Pomimo, że nie zostało spełnione zało-
żenie dotyczące braku istotnych różnic pomię-
dzy macierzami wewnątrzgrupowych sum 
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kwadratów dla poszczególnych klas, zdecydo-
wano się zastosować liniowe funkcje klasyfi-
kacyjne. W rozważanym przypadku liczba 
funkcji klasyfikacyjnych równa liczbie klas 
zmiennej Y wyniosła 2. Porównanie wartości 
funkcji klasyfikacyjnych dla wektorów opisu-
jących kredyty stanowiło podstawę stawiania 
prognoz klasyfikacyjnych. 

5.6 Wyniki zbiorcze dla modeli budowanych 
z uwzględnieniem systemu wag 

Miary pozwalające ocenić jakość klasyfikacji 
(predykcji) obiektów zbioru uczącego do okreś-
lonych klas zmiennej zależnej Y dla każdego ze 
zbudowanych modeli scoringowych zebrano 
w tabeli, którą zamieszczono poniżej. 

Tabela 8. Zbiorcze wyniki klasyfikacji (niemiecki kredyt: 
próba ucząca – przy budowie modeli uwzględniono system 
wag). 

Miara Logit CART CHAID MLP GDA 

błąd (12) [%] 20,66 22,73 74,79 9,09 19,83 

błąd (21) [%] 25,31 30,62 4,07 18,41 26,19 

łączny błąd [%] 23,92 28,25 25,28 15,61 24,29 

 KE  0,2294 0,2659 0,4012 0,1366 0,2295 

Należy jednak pamiętać, że oceny uzyskane 
dla zbioru U


 są niedoszacowane, gdyż wyzna-

czane są one w oparciu o ten sam zbiór, który 
był używany w celu oszacowania parametrów 
modeli. 

Najniższy poziom oceny  KE  w próbie U


 
równy 0,1366 uzyskała sieć MLP, za nią pla-
sował się model logitowy z oceną  KE  na 
poziomie 0,2294 oraz model analizy dyskrymi-
nacyjnej (GDA), dla którego   2295,0KE . Dla 
obu rodzajów zastosowanych drzew klasyfi-
kacyjnych: CART i CHAID uzyskane wartości 
 KE  były wyższe. W przypadku CART było to 

0,2659, a dla modelu CHAID wartość  KE  
wyniosła aż 0,4012. Niższą wartość  KE  
uzyskały modele, w których został silniej zredu-
kowany poziom bardziej kosztownego błędu 
 21 . Najlepiej jest to widoczne przy zesta-
wieniu modelu opartego na CHAID/wysokie 
 KE /z modelami o najniższych poziomach błę-

du I rodzaju. Pomimo, że dla modelu CHAID 
notuje się w próbie uczącej bardzo niski poziom 
błędu  12  – 4,07%, to nie pozwala to „zrekom-
pensować” wysokiego poziomu „droższego” 
błędu  21 .  

Już po przejrzeniu przytoczonych miar uzys-
kanych dla próby uczącej odrzucono model 
CHAID, jako mało użyteczne narzędzie służące 
do predykcji statusu kredytu. 

Ranking modeli ze względu na poziom łącz-
nego błędu w próbie uczącej wyglądał następu-
jąco: MLP – 15,61%, Logit – 23,92%, GDA – 
24,29%, CHAID – 25,28%, CART – 28,25%. 

W rzeczywistości jedyną miarodajną oceną 
jakości klasyfikacji (predykcji) na podstawie 
modelu są miary uzyskane dla niezależnego 
zbioru obiektów, tzn. takiego, który nie był 
w żaden sposób używany w procesie budowy 
modelu (estymacji parametrów czy też wali-
dacji). Przytoczone założenie spełnia odłożony 
zbiór testowy T


. 

Oparte na próbie testowej miary jakości prze-
widywań poszczególnych modeli zebrano w ta-
beli 9. 

Tabela 9. Zbiorcze wyniki klasyfikacji (niemiecki kredyt: 
próba testowa – przy budowie modeli uwzględniono system 
wag). 

Miara Logit CART CHAID MLP GDA 

błąd (12) [%] 27,59 32,76 82,76 27,59 27,59 

błąd (21) [%] 33,33 37,04 11,11 33,33 31,11 

łączny błąd [%] 31,61 35,75 32,64 31,61 30,05 

 KE  0,3041 0,3487 0,4772 0,3041 0,2933 

Najniższą wartość oceny  KE  w oparciu 
o próbę testową uzyskano (inaczej niż w próbie 
U


) dla modelu analizy dyskryminacyjnej, a wy-
niosła ona 0,2933. Drugą w kolejności najniższą 
wartość oceny  KE  równą 0,3041 osiągnęły: 
model logitowy oraz perceptron wielowarstwo-
wy. W próbie T


 wyższe wartości ocen  KE  

odnotowano dla modeli opartych na drzewach 
CART i CHAID, były to odpowiednio 0,3487 
oraz 0,4772. Wartość oceny  KE  uzyskana dla 
CHAID w próbie T


 potwierdza słuszność od-

rzucenia tego modelu już po analizie jego wyni-
ków klasyfikacyjnych (predykcyjnych) w zbio-
rze uczącym.  

Dla modelu analizy dyskryminacyjnej w pró-
bie testowej uzyskano wartość oceny  KE  
większą o 0,0638 w porównaniu z tą dla próby 
U


. W przypadku modelu logitowego różnica ta 
wyniosła 0,0747, tymczasem jeżeli chodzi 
o MLP to wartości ocen  KE  na podstawie 
zbioru T


 oraz zbioru U


 różnią się bardziej, bo 

o 0,1675 (nie jest to jednak spowodowane 
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wysoką wartością dla próby T


, lecz wyjątkowo 
niską dla próby U


).  

Rozpatrując z osobna poziomy poszczegól-
nych błędów, stwierdza się, że najmniejszy po-
ziom błędu  21  odnotowano w próbie T


 dla 

trzech modeli: analizy dyskryminacyjnej 
(GDA), modelu logitowego oraz MLP, a war-
tość ta wyniosła 27,59%. Pozostałe modele 
charakteryzowały się wyższym poziomem tego 
błędu. W przypadku błędu  12 , to najmniejszy 
jego poziom w zbiorze T


 zaobserwowano dla 

modelu opartego na drzewie CHAID (11,11%). 
Jednak istotniejszym celem stawianym przed 
postulowanym restrykcyjnym modelem jest 
osiągnięcie możliwie jak najmniejszego pozio-
mu „kosztowniejszego” błędu  21 , co pozwa-
lałoby na silniejszą redukcję wartości  KE . 
Ponieważ model CHAID odznacza się wysokim 
poziomem oceny  KE  na podstawie próby T


, 

sam niski poziom błędu II rodzaju –  12  nie 
sprawia, że będzie dobrym narzędziem służącym 
do predykcji statusu kredytu. Wśród pozostałych 
modeli w próbie testowej najniższy poziom 
błędu  12  osiągnęły kolejno: model analizy 
dyskryminacyjnej (31,11%), model logitowy 
oraz perceptron wielowarstwowy (po 33,33%). 
Natomiast model CART mylił się częściej co do 
statusu kredytów „dobrych”, ponieważ dla 
ponad 37% z nich prognozował status „zły”. 

W próbie T


 poziom łącznego błędu był naj-
niższy dla GDA (30,05%), następnie dla modelu 
logitowego i MLP (po 31,61%). Dla modeli 
drzew poziom rozważanego błędu okazał się być 
wyższy. 

W przypadku przyjęcia prognoz jakościo-
wych poszczególnych modeli jako kryterium 
decyzji kredytowej w próbie testowej odsetek 
przyznanych kredytów wyniósłby odpowiednio: 
CART – 53,89%, Logit i MLP po 54,92%, GDA 
– 56,48%, co patrząc na rzeczywisty odsetek 
kredytów „dobrych” w próbie T


 (ok. 70%), 

świadczy o restrykcyjności tych modeli (nawet 
zbyt silnej). W przypadku prognoz modelu 
CHAID, który „nie uwzględnia wag”, aż 
87,05% kredytów powinno zostać przyznanych, 
jednak wiązałoby się to z poważnymi stratami 
związanymi z częstym występowaniem błędu 
I rodzaju. 

W związku z tym, że głównym kryterium 
oceny modeli jest wartość oceny  KE  
uzyskana na podstawie próby testowej T


 za 

najlepszy model należałoby uznać GDA (ogólny 
model analizy dyskryminacyjnej). W drugiej 

kolejności najlepszymi modelami okazały się 
być: model logitowy oraz perceptron wielo-
warstwowy (MLP 52-5-2). W tym szczególnym 
przypadku modele oparte na drzewach 
klasyfikacyjnych CART oraz CHAID okazały 
się być nienajlepszym narzędziem predykcji 
przynależności klasowej Y. 

5.7 Modele agregatowe 

„Agregacja” modeli polega na wyznaczaniu 
jednej wspólnej prognozy w oparciu o przewi-
dywania kilku modeli różnego typu budowanych 
z użyciem danych pochodzących z tej samej 
próby uczącej. „Agregatowa” prognoza wyzna-
czana jest w oparciu o tzw. „głosowanie”, pole-
gające na przypisaniu jako „agregatowej” prog-
nozy dla danego obiektu tej klasy zmiennej 
zależnej, która była przewidywana przez naj-
większą liczbę modeli, w oparciu o które wyz-
nacza się „agregatową” wartość prognozowaną. 
W sytuacji, gdy liczba modeli prognozujących 
dla danego obiektu określoną klasę zmiennej 
zależnej równa jest liczbie modeli, które przewi-
dują dla tego obiektu inną klasę zmiennej zależ-
nej, za „agregatową” prognozę przyjmuje się tą 
spośród rozważanych klas, która jest najlicz-
niejsza wśród obiektów zbioru uczącego. Należy 
zauważyć, że przy ustalaniu liczności poszcze-
gólnych klas zmiennej zależnej w procesie 
głosowania nie są uwzględniane wagi.  

Postanowiono wyznaczyć dla obiektów 
zbioru testowego „agregatowe” prognozy oparte 
na przewidywaniach trzech modeli, dla których 
uzyskano najniższe wartości ocen  KE . Stwo-
rzono modele złożone oparte na wszystkich 
możliwych dwu- i trzyelementowych kombinac-
jach tych trzech modeli.  

Tabela 10. Miary jakości klasyfikacji dla modeli agregatowych 
– przy budowie modeli składowych uwzględniono system wag 
(niemiecki kredyt: próba testowa). 

Miara 
GDA + 
Logit 

GDA + 
MLP 

MLP + 
Logit 

GDA + 
Logit + 
MLP 

błąd (12) [%] 27,59 32,76 32,76 27,59 

błąd (21) [%] 30,37 22,96 25,19 32,59 

łączny błąd [%] 29,53 25,91 27,46 31,09 

E(K) 0,2896 0,2798 0,2907 0,3005 

udzielono kre-
dytów [%] 

56,99 63,73 62,18 55,44 
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Miary jakości klasyfikacji w oparciu o „agre-
gatowe” prognozy każdego ze zbudowanych 
modeli złożonych dla próby testowej zestawiono 
w tabeli 10. Dodatkowo w tabeli podano odsetek 
udzielonych kredytów próby testowej, gdyby za 
podstawę decyzji kredytowej przyjąć prognozę 
„agregatową” danego modelu złożonego. 

Najniższą wartość oceny kosztu kredytu 
równą 0,2798 uzyskano dla modelu złożonego, 
którego „agregatowe” prognozy wyznaczone 
zostały poprzez głosowanie przewidywań mo-
delu ogólnej analizy dyskryminacyjnej (GDA) 
oraz perceptronu wielowarstwowego (MLP). 
W związku z tym, że model wyznaczał swe 
prognozy na przewidywaniach dwóch pojedyn-
czych modeli, to w przypadku niejednoznacz-
ności (odmienne statusy kredytu prognozowane 
przez każdy z modeli pojedynczych) model 
złożony przewidywał klasę 1 zmiennej Y (status 
„dobry” kredyt). W przypadku nieuwzględnienia 
systemu wag była to w próbie uczącej klasa 
liczniejsza. W przypadku, gdyby „agregatowa” 
prognoza tego modelu była kryterium decyzji 
kredytowej, prawie 64% kredytów ze zbioru 
testowego zostałoby przyznanych. Przytoczona 
wcześniej sytuacja spowodowała, że poziom 
błędu  12  spadł do 22,96%, gdyż model zło-
żony „chętniej” przewidywał klasę 1 zmiennej 
Y. Tym samym nastąpił wzrost „kosztow-
niejszego” błędu  21  do poziomu 32,76%, lecz 
był to wzrost na tyle umiarkowany, że ocena 
kosztu pojedynczego kredytu  KE  dla próby 
testowej wynosi 0,2798, co jest wartością naj-
niższą spośród wszystkich otrzymanych dla 
modeli rozważanych w pracy. Dwa z pozos-
tałych modeli złożonych, tzn. ten oparty na 
GDA i modelu logitowym oraz ten, na który 
składały się Logit i MLP, nie uzyskały tak du-
żego spadku wartości oceny  KE  na podstawie 
próby testowej w odniesieniu do poziomów dla 
modeli pojedynczych. Natomiast dla modelu 
złożonego GDA+Logit+MLP wartość oceny 
 KE  opartej na próbie testowej wynosząca 

0,3005 była gorsza (wyższa) niż ta uzyskana dla 
pojedynczego modelu GDA (0,2933). 

5.8 Porównanie modeli „nieważonych” 
i „ważonych” 

Zasadność wprowadzenia systemu wag poz-
walającego na uwzględnienie różnych kosztów 
błędnych klasyfikacji, branego pod uwagę przy 
szacowaniu parametrów modeli została potwier-

dzona poprzez porównanie wyników klasyfika-
cyjnych (predykcyjnych) modeli uwzględniają-
cych w procesie szacowania parametrów 
specjalnie stworzony system wag z modelami 
tego samego rodzaju, przy budowie których 
system wag nie był stosowany (z wiadomych, 
przytaczanych wcześniej względów nie było to 
możliwe dla modelu CHAID).  

Okazało się, że w porównaniu do modeli 
„ważonych”, liczba użytych zmiennych objaś-
niających w modelach „nieważonych” była 
mniejsza (co uwidacznia wpływ systemu wag na 
działanie zastosowanych metod doboru predyk-
torów). Porównując dla modeli „nieważonych” 
poziomy poszczególnych błędów odnotowane 
w próbie uczącej U


 oraz w próbie testowej T


, 

zaobserwowano m.in., że dla modelu logitowego 
błąd  21  był w próbie testowej o 14 punktów 
procentowych niższy od tego, który odnotowany 
został w próbie uczącej. Nie wynikało to jednak 
z nadzwyczaj niskiego poziomu tego błędu 
w próbie testowej (ok. 31%), lecz z jego wyso-
kiej wartości dla próby uczącej (ok. 45%). 
Z drugiej strony błąd  12  dla modelu logito-
wego był wyższy w zbiorze T


 o prawie 19 

punktów procentowych w porównaniu z próbą 
uczącą. Dla modelu analizy dyskryminacyjnej 
(GDA) wystąpiła odwrotna sytuacja: błąd  12  
był w próbie testowej o 10 punktów procen-
towych niższy, a błąd  21  o ponad 25 punktów 
procentowych wyższy w porównaniu z próbą U


. 

Taki stan rzeczy nie zdawał się wynikać z do-
pasowania tych modeli do danych zbioru 
uczącego, lecz miał charakter losowy (przypad-
kowy), a modele uznano za „niestabilne”, 
w związku z czym nie można było być pewnym 
wyników dotyczących poziomów błędów dla 
nowego, innego niż testowy zbioru. 

W celu miarodajnego porównania wyników 
jakości (predykcji) klasyfikacji dla modeli „nie-
ważonych” i „ważonych” od poziomów każdej 
z miar odnotowanych dla danego modelu „nie-
ważonego” w próbie testowej odjęto wartość 
rozważanej miary w próbie testowej dla „ważo-
nego” odpowiednika rozpatrywanego modelu. 
Uzyskane wyniki zebrano w tabeli 11. 

Każdy z modeli „nieważonych” uzyskał 
w próbie T


 gorsze wyniki dotyczące oceny war-

tości  KE  od swojego „nieważonego” odpo-
wiednika. I tak dla modelu ogólnej analizy 
dyskryminacyjnej, zbudowanego z pominięciem 
systemu wag, ocena wartości oczekiwanej kosz-
tu pojedynczego kredytu była o 0,0383 wyższa 
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od tej uzyskanej dla „ważonego” odpowiednika 
(co było najwyższą różnicą spośród wszystkich 
oszacowanych tutaj typów modeli). Najmniejszą 
różnicę w wartościach ocen  KE  pomiędzy 
modelami tego samego typu budowanymi z zas-
tosowaniem odmiennych podejść zaobserwowa-
no dla modelu logitowego – wartość tej oceny 
była wyższa o 0,0032 dla modelu „nieważo-
nego”. Dla modelu MLP rozważana różnica 
wyniosła 0,0254.  

Tabela 11. Porównanie miar jakości klasyfikacji pomiędzy 
modelami „nieważonymi” a „ważonymi” (niemiecki kredyt: 
próba testowa). 

Miara Logit CART MLP GDA 

błąd (12) 3,44 pp 27,58 pp 24,13 pp 22,41 pp 

błąd (21) -2,96 pp -21,48 pp -20,00 pp -15,55 pp 

łączny błąd -1,04 pp -6,73 pp -6,74 pp -4,14 pp 

E(K) 0,0032 0,0358 0,0254 0,0383 

Jeżeli chodzi o poszczególne rodzaje błędów, 
to zaznaczyła się następująca tendencja: modele 
„nieważone” cechowały się wyższym w stosun-
ku do swoich „ważonych” odpowiedników 
poziomem kosztowniejszego błędu  21  oraz 
niższym poziomem błędu drugiego rodzaju – 
 12 . Pomijając CART (które w obu podejściach 
okazały się niezbyt dobrym narzędziem pre-
dykcji klasyfikacji obiektów), błąd  21  okazał 
się być wyższy wśród modeli „nieważonych” o: 
24,13 pp – perceptron wielowarstwowy (MLP), 
22,41 pp – model ogólnej analizy dyskrymi-
nacyjnej (GDA), 3,44 pp – model logitowy. 
Tylko w przypadku modelu logitowego wzrost 
ten można określić jako nieznaczny. W przypad-
ku błędu  12  największy jego spadek odnoto-
wano dla „nieważonego” modelu perceptronu 
wielowarstwowego (20 pp) oraz kolejno GDA 
(15,55 pp) oraz modelu logitowego (2,96 pp). 

Takie zmiany w poziomach błędu  21  oraz 
 12  w odniesieniu do tych notowanych dla 
modeli „ważonych”, przy uwzględnieniu kosz-
tów poszczególnych błędów, spowodowały, że 
uzyskane oceny wartości oczekiwanej kosztów 
kredytów okazały się wśród modeli „niewa-
żonych” wyższe. 

Dla modeli „nieważonych” odnotowano po-
ziomy łącznego błędu od 1,04 do 6,74 punktów 
procentowych niższe niż te dla modeli odpo-
wiedników, których parametry oszacowano na 
podstawie ważonych danych. Jednak kryterium 

łącznego błędu nie jest głównym uwzględnia-
nym przy ocenie jakości predykcyjnej modeli. 

6 PODSUMOWANIE 

Spośród skonstruowanych w pracy modeli 
„najlepszymi”, czyli takimi, dla którego nieob-
ciążona ocena (tutaj na podstawie próby 
testowej) wartości oczekiwanej kosztu dowol-
nego pojedynczego kredytu była najniższa, 
okazały się być: model ogólnej analizy dyskry-
minacyjnej oraz model wielowarstwowego 
perceptronu. Przy budowie obu tych modeli 
uwzględniono specjalnie stworzony system wag 
przypadków. W przypadku modeli agrega-
towych najniższy poziom wartości oczekiwanej 
kosztu pojedynczego kredytu (jego oceny na 
podstawie próby testowej) osiągnięto dla 
modelu wyznaczającego swe prognozy w opar-
ciu o „głosowanie” wartości przewidywanych 
przez dwa „najlepsze” modele „indywidualne”, 
które zostały przytoczone powyżej. Uzyskany 
spadek poziomu rozważanego kryterium dla 
przytoczonego modelu agregatowego związany 
był z tym, że w przypadku niejednoznacznego 
wyniku (sprzeczne prognozy jednego i drugiego 
modelu składowego) kredytowi przypisywany 
był status „dobry”. Można więc stwierdzić, że 
tak „działający” model agregatowy łączy w so-
bie cechy, mówiąc w uproszczeniu, modelu 
„ważonego” oraz „nieważonego”. 

Wybrany „najlepszy” model w postaci wyz-
naczonej w pracy nie mógłby być jednak 
w praktyce wdrożony w celu predykcji statusu 
nowych (potencjalnych) kredytów. Proponuje 
się wybór jednego z trzech przytoczonych 
wcześniej modeli. 

Dzieje się tak z następujących przyczyn: 
 próba, która posłużyła do estymacji para-

metrów modeli, najprawdopodobniej obejmo-
wała wyłącznie kredyty udzielone w ramach 
metody uznaniowej, w której akceptacja 
wniosków zdawała się mieć charakter nie-
losowy, przez co oszacowane zależności nie 
są reprezentatywne dla całej populacji 
bazowej,  

 w przypadku predykcji przynależności kla-
sowej kredytów (obiektów) odnoszących się 
do grupy tych, które scoring uznaniowy 
odrzucił, których to wzorce nie brały udziału 
w procesie oszacowania modelu, ekstrapola-
cja na jego podstawie byłaby nieuprawniona, 
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 nawet w przypadku przyjęcia prawdziwości 
założenia, że dysponowana próba jest repre-
zentatywna dla populacji bazowej, należałoby 
w większym stopniu zredukować poziomy 
obu błędów, w tym w szczególności błędu II 
rodzaju, który jest wyższy.  

Lepsze wyniki predykcyjne można by pró-
bować osiągnąć poprzez zwiększenie próby 
uczącej o nowe przypadki lub poprzez zastoso-
wanie metauczenia - polega ono na konstrukcji 
modelu sieci neuronowej, w której rolę zmiennej 
wyjściowej pełni cecha opisująca rzeczywisty 
status kredytu (Y), natomiast rolę zmiennych 
wejściowych pełnią zmienne, których wartoś-
ciami są predykcje dotyczące statusu kredytu 
wyznaczone przez różnego typu modele.  

Poza przytoczonymi w pracy modelami rolę 
narzędzia prognostycznego w scoringu kredyto-
wym mogą pełnić również te oparte na metodzie 
k-najbliższych sąsiadów, MARSplines, metodzie 
wektorów nośnych (SVM) i inne. 
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