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UVOD 

Neposredno (angl. Peer-to-Peer, v nadaljevanju P2P) posojanje se je v preteklih letih 

uveljavilo kot inovativna alternativa na kreditnem trgu. Kmalu po globalni finančni krizi se 

je odobravanje kreditov fizičnim osebam ter malim in srednjim podjetjem s strani 

tradicionalnih finančnih institucij močno zmanjšalo. V iskanju novih virov financiranja in z 

napredovanjem socialnih omrežij so pričele nastajati številne spletne P2P posojilnice, že 

obstoječe pa so svoje poslovanje še povečale. 

Kljub naraščajočemu številu uspešno financiranih spletnih posojil in vztrajni rasti posojilnic 

trg težko primerjamo s približno 70-krat večjim trgom bančnih posojil. Akkizidis in Stargas 

(2016)  menita, da je sektor vseeno perspektiven, ker nudi nov način dostopa do kapitala, ki 

izključuje tradicionalne finančne posrednike. Model spletnega P2P posojanja je zasnovan 

tako, da preko spletne platforme neposredno poveže posojilojemalce s posojilodajalci. 

Posojanje prek spleta sta omogočili vse bolj dostopna računalniška zmogljivost ter hramba 

podatkov. To omogoča platformam, da so lahko bolj stroškovno učinkovite kot tradicionalne 

finančne institucije. Dobičke običajno ustvarjajo s provizijami za uspešno realizirane 

transakcije. Vlagatelje (posojilodajalce) pritegnejo zlasti višji prihodki, saj so pogosto 

obrestne mere višje kot pri običajnih varčevalnih metodah (npr. varčevalni račun, depozit). 

Po drugi strani lahko posojilojemalci brez potrebnega jamstva preko P2P platform pridejo 

do posojila, ki jim sicer preko finančnih posrednikov ne bi bil dosegljiv oz. bi jim bil 

dosegljiv po višji obrestni meri.  

P2P posojanje je iz začetne faze, dokaj preprostega sistema za medsebojno posojanje preko 

spleta, preraslo v kompleksen ekosistem, ki združuje najrazličnejše institucije in tehnologije. 

Kot ugotavlja Mateescu (2015) izraz »peer-to-peer«, ki imenuje izmenjevanje med 

posamezniki, zaradi tega vse bolj nadomešča izraz »marketplace« - tržišče, saj v velik del 

posojil danes vlagajo banke, vzajemni skladi in podjetja za upravljanje s premoženjem.  

Jin in Zhu (2015) vidita osrednji ekonomski problem posojanja na tržišču v asimetriji 

informacij med obema udeležencema na spletni platformi, posojilojemalcem in 

posojilodajalcem. Posojilojemalec je popolnoma informiran o svojih sposobnostih in fizično 

nedostopen, upnik pa nima popolne predstave o njegovem finančnem stanju. To nas vodi do 

problema napačne izbire in moralnega hazarda, kar je v teoriji osnova za kreditno tveganje. 

Z inovativnimi pristopi k ocenjevanju kreditne sposobnosti ter razkrivanjem številnih 

finančnih in splošnih podatkov o posojilojemalcu platforme zmanjšujejo asimetrijo 

informacij in s tem privabljajo vlagatelje. Že pred odobritvijo samega posojila na platformi 

zmanjšujejo tveganje z zavračanjem posojilojemalcev z nizko kreditno oceno eksternega 

ocenjevalca, kot je npr. ocena Fair Isaac Corporation (v nadaljevanju FICO) ali 

VantageScore in izračunavanjem svoje interne kreditne ocene. K manjši izpostavljenosti 

upnika pripomore tudi omejitev najvišje možne vrednosti posojila (na platformi Lending 
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Club je bila na dan 30. 3. 2017 enaka 40.000 $), kar pomeni relativno manjšo izgubo v 

primeru neplačila kot pri tradicionalnih posojilih, kjer so vrednosti v povprečju znatno večje. 

Kljub različnim ukrepom, ki zmanjšujejo tveganje posojanja na tržišču, Emekter, Tu, 

Jirasakuldech in Lu (2015) trdijo, da ta oblika posojanja ne glede na to predstavlja večje 

tveganje kot tradicionalne oblike kreditiranja. Njihova ugotovitev temelji na analizi in 

primerjavi povprečne neto sedanje vrednosti posojil, vsakega bonitetnega razreda, glede na 

najboljši razred, ki ga Lending Club ponuja. Pokažejo, da višje obrestne mere slabše 

ocenjenih posojil niso zadostne premije za višje tveganje neplačila, ki se ob tem pojavlja. Za 

vlaganje se izkažejo ugodnejša le posojila z najboljšo bonitetno oceno. Slabše ocenjena 

posojila bi namreč morala imeti višjo premijo za tveganje. 

Čeprav je spletno tržišče s posojili dokaj novo področje raziskovanja, je bilo v zadnjih letih 

deležno večjega števila znanstvenih prispevkov. Pričelo se je z letom 2007, ko je platforma 

Prosper kot prva svoje podatke ponudila javnosti (Berger & Gleisner, 2009). Od tedaj je ta 

tema privabila mnoge raziskovalce s področja ekonomije, informacijskih tehnologij in 

družbenih ved. Tudi sam sem v tem magistrskem delu izkoristil javno dostopnost podatkov 

o posojilih ene izmed platform. Osredotočil sem se na spletno platformo Lending Club, ki je 

največje podjetje na tem področju. Podatki o posojilih so dosegljivi na spletnem mestu 

podjetja Lending Club (Lending Club, 2017a). Ob času zajema podatkov so bili na voljo 

tako podatki o sprejetih kot tudi o zavrnjenih posojilih od leta 2007 do konca tretjega 

četrtletja leta 2016. V tem času je bilo vloženih skoraj 11 milijonov prošenj za posojilo, od 

tega jih je bilo sprejetih približno 11 %, preostalih 89 % pa zavrnjenih. Podatkovna množica 

sprejetih prošenj je bolj obširna, s 151 spremenljivkami na posojilo, v primerjavi z devetimi 

spremenljivkami pri zavrnjenih prošnjah. 

Namen raziskave je bil z uporabo metod in algoritmov podatkovnega rudarjenja podrobno 

analizirati kreditno tveganje neplačila P2P posojil in zgraditi klasifikator na podlagi 

podatkovne množice platforme Lending Club, ki vključuje tudi zavrnjena posojila.   

Raziskoval sem, kateri atributi in značilnosti posojila glede na različne metode 

podatkovnega rudarjenja igrajo ključno vlogo pri uspešnosti odplačevanja le-tega. Čeprav je 

interna kreditna ocena, ki je posojilu dodeljena ob uvrstitvi na platformo, dober začetni 

indikator tveganosti posojila, je rezultat mojega dela analiza tveganosti posojila, ki vključuje 

tudi preostale razpoložljive atribute. Slednje pripomore k reševanju problema asimetrije 

informacij in je lahko posledično v dodatno pomoč posojilodajalcem  pri izboru manj 

tveganih posojil. 

Prednost mojega magistrskega dela v primerjavi z ostalimi podobnimi raziskavami (Reddy 

& Gopalaraman, 2016; Emekter, Tu, Jirasakuldech & Lu, 2015; Serrano-Cinca, Gutierrez-

Nieto & Lopez-Palacios, 2015) je v proučevanju združene množice posojil, ki poleg sprejetih 

posojil vsebuje tudi zavrnjene prošnje za posojilo. Podatkovno rudarjenje na dveh nivojih 

procesa neposrednega posojanja, tako na nivoju sprejetih posojil na platformo, kot tudi na 
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nivoju zavrnjenih posojil, mi je omogočilo celovito primerjavo zgrajenih modelov na prvotni 

in razširjeni množici posojil. Navsezadnje se sočasno sprašujem tudi, katere metode in 

algoritmi podatkovnega rudarjenja se v postopku raziskovanja izkažejo za najbolj uspešne 

in učinkovite. 

Cilji magistrskega dela so: 

• predstaviti načine statističnega modeliranja in metode podatkovnega rudarjenja; 

• spoznati se s postopkom priprave in obdelave podatkov; 

• seznaniti se s procesom neposrednega posojanja in problematiko, ki se ob tem pojavlja; 

• primerjati ustreznost metod in algoritmov podatkovnega rudarjenja za opisan problem; 

• analizirati primernosti atributov za vsako izmed izbranih metod podatkovnega 

rudarjenja; 

• ovrednotiti in medsebojno primerjati pripravljene modele. 

Metodologija raziskovanja v tem magistrskem delu je v grobem sledila metodologiji CRISP-

DM (angl. Cross-Industry Standard Process for Data Mining), ki se je do danes uveljavila 

kot standarden pristop k projektom podatkovnega rudarjenja. Naj omenim, da se kakršen 

koli projekt podatkovnega rudarjenja v svojem pristopu zelo težko razlikuje od začrtanega 

cikla šestih faz metodologije CRISP-DM (Chapman in drugi, 2000, str. 13-15):  

1. Razumevanje problema 

2. Razumevanje podatkov 

3. Priprava podatkov 

4. Modeliranje 

5. Ovrednotenje modela 

6. Uporaba modela v praksi 

Tudi sama metodologija narekuje, da vrstni red faz ni nujno strogo začrtan, zato se v procesu 

lahko večkrat vrnemo na predhodne, že zaključene faze. Predvsem je vračanje na predhodne 

faze bolj verjetno v koraku priprave podatkov, pred samim korakom modeliranja. Zadnja 

faza cikla za moje delo ne velja, saj končni namen dela ni uporaba modela v praksi. 

Rudaril sem na dveh nivojih. Na prvem nivoju sem rudaril zgolj na množici sprejetih posojil, 

z več atributi. Na drugem nivoju pa sem rudaril še na podatkovni množici, ki je združevala 

sprejeta posojila kot tudi zavrnjene prošnje. Množica zavrnjenih prošenj vsebuje občutno 

manj atributov, zato sem za modeliranje lahko uporabil le skupne atribute obeh podatkovnih 

množic.   

V fazi modeliranja sem uporabili različne klasifikacijske in regresijske metode 

podatkovnega rudarjenja. Pričel sem z linearnimi modeli (logistična regresija), 

odločitvenimi drevesi in naivnim Bayesom, potem pa sem nadaljevali z algoritmom 𝑘-
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najbližjih sosedov, metodo podpornih vektorjev in nevronskimi mrežami. Po modeliranju 

oz. uporabi določenega algoritma na pripravljenih podatkih sem se ponekod znova vračal na 

fazo priprave podatkov. Ovrednotenju vseh modelov je sledila medsebojna primerjava le-

teh. Proces računalniške obdelave, priprave in analiziranja podatkov je večinoma potekal s 

pomočjo programskega jezika R v razvojnem okolju RStudio. 

Struktura magistrskega dela je sestavljena iz sedmih osrednjih poglavij. Nekatera vsebinsko 

obširnejša poglavja so nadalje razdeljena v podpoglavja. Uvod vsebuje opis problematike, 

namena, ciljev in metodologije dela.  

V prvem poglavju predstavim neposredno posojanje na tržišču. Začel sem z opisom 

arhitekture, procesa neposrednega posojanja in z zgodovino nastanka prvih platform. 

Nadaljeval sem s predstavitvijo kreditnih ocen FICO in VantageScore in podrobnim opisom 

metod predpostavljanja o zavrnjenih kandidatih.  

Drugo poglavje je namenjeno predstavitvi podatkovnega rudarjenja in podatkovne znanosti. 

Natančneje opišem metode podatkovnega rudarjenja in problem razredno neuravnoteženih 

podatkov. Opisal bom algoritme, ki bodo uporabljeni na primeru ocenjevanja kreditnega 

tveganja pri neposrednem posojanju. Predstavil bom različne metrike uspešnosti in načine 

vrednotenja dobljenih rezultatov. 

Naslednja poglavja so empirične narave. V tretjem poglavju bom opisal atribute iz ožjega 

izbora množice vseh razpoložljivih atributov, ki vstopajo v proces modeliranja. Opišem, 

kako je potekalo iskanje osamelcev, nadomeščanje manjkajočih vrednosti, transformacija 

atributov in izbor atributov. Nekaj pozornosti sem namenil tudi pojasnitvi postopka 

vzorčenja učne in testne množice. 

Četrto poglavje se osredotoča na implementacijo metod na pripravljenih podatkih in 

vrednotenje rezultatov. V tem poglavju sem primerjal dobljene rezultate različnih metod. 

V zaključku predstavim sklepe in ugotovitve celotne naloge. 

1 POSOJANJE NA TRŽIŠČU 

Tradicionalni proces posojanja v banki se prične z zbiranjem sredstev in kapitala preko 

deponentov na varčevalnih računih ali denarnih skladov. Banka pri posojanju sredstev 

deponentov ohranja razpon med obrestno mero financiranja in posojanja. Iz slike 1 je 

razvidno, da banka sočasno (kot finančna institucija) igra vlogo posojilojemalca in 

posojilodajalca. Vsa posojila, ki jih banka odobri, se beležijo tudi na njeni bilanci stanja. To 

pomeni, da v primeru neplačila kreditiranega komitenta, banka odgovarja za posojeni 

znesek, ki je v določeni obliki tudi obveznost na bilanci stanja banke. V naslednjih poglavjih 

prikažem, v čem se delovanje spletnih posojilnic razlikuje od tradicionalnih bank.   
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Slika 1: Proces posojanja v banki 

 

Prirejeno po Akkizidis & Stargas (2016, str. 30, slika 2.1). 

1.1 Spletno posojanje in P2P posojanje 

Pogosto prihaja do zmotnega enačenja spletnega posojanja s P2P (neposrednim) posojanjem 

ali pa s posojanjem na tržišču. Obstaja namreč veliko različnih poslovnih modelov spletnega 

posojanja, pri čemer je P2P posojanje le eno izmed njih. Čeprav se poslovni modeli med 

seboj razlikujejo, imajo vse platforme za spletno posojanje mnogo skupnih lastnosti. V tabeli 

1 predstavim primerjavo spletnega kreditiranja s klasičnim načinom kreditiranja 

konvencionalnih bank. 

V smislu posojanja igrajo spletne posojilnice na tržišču nekoliko drugačno vlogo kot banke. 

Njihova vloga je predvsem posredniška, saj za iskana posojila iščejo primernega 

posojilodajalca, ki je pripravljen sprejeti tveganje in pogoje posojila. Banka je po drugi strani 

bolj pasivna in podobna prodajalcu, ki realizira posojilo v svojem imenu. Posledično ima pri 

banki kreditno tveganje neposredni vpliv na bilanco in na lasten kapital, pri spletnih 

posojilnicah pa je v igri tveganje izgube ugleda.  

Kljub vse bolj razširjenemu delovanju bank na spletu so spletne posojilnice v smislu 

tehnologije in avtomatizacije procesov korak pred tradicionalnimi bankami. Izpolnjevanje 

vloge za posojilo je bolj preprosto in hitrejše kot pri bankah. Vse to vpliva na boljšo 

stroškovno učinkovitost spletnih posojilnic, hkrati pa izpostavlja težje obvladljivo kreditno 

tveganje, ki se ob tem pojavlja. Banke se namreč aktivno ukvarjajo z zmanjševanjem 

kreditne izpostavljenost preko izračunavanja pričakovanih izgub. Te določajo premijo 

(obrestno mero), ki jo morajo posojilojemalci plačati, da bo kritje zadostno. V bančnem 

portfelju posojil so za razliko od spletnih posojilnic prisotna tudi  zavarovana posojila, ki 

zelo dobro pokrivajo pričakovane izgube. Pri nezavarovanih posojilih na spletnih 

posojilnicah pa se pričakovane izgube pokriva zgolj preko obrestnih mer. Kot drugo se banke 

nenehno sprašujejo, kako ukrepati v primeru krize, ko pride do nepričakovanih izgub. V ta 
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namen pripravljajo redne krizne načrte, ki vključujejo korake, kot so prestrukturiranje 

portfelja, optimizacijo zavarovanj in povečanje kapitalskih rezerv. 

Tabela 1: Primerjava s klasičnim načinom kreditiranja 

  Kreditiranje preko P2P platforme Klasično kreditiranje  

Vloga na tržišču 
Pri sklepanju posojil igrajo vlogo 

posrednika (angl. broker). 

Pri sklepanju posojil igrajo vlogo 

prodajalca (angl. dealer).  

Način in hitrost 

storitve 

Transakcije se odvijajo na pretežno 

avtomatizirani spletni platformi. 

Prisotna široka uporaba tehnologije in 

masovnih podatkovnih obdelav. 

Preprosto in hitro izpolnjevanja spletne 

oz. mobilne vloge (manj kot 30 minut). 

Storitve se opravljajo v poslovalnicah in 

prek spleta. Večja posojila se sklepa 

zgolj osebno. Nižja prisotnost 

avtomatizacije in nedavnih tehnoloških 

pridobitev. Priprava dokumentacije 

zavarovanega kredita pri banki lahko za 

manjša podjetja predstavlja večurni 

postopek. 

Stroškovna 

učinkovitost 

Nižji operativni stroški, vendar 

preveliko zanašanje na analizo 

masovnih podatkov kot edini način 

obvladovanja/ocenjevanja tveganja.   

Operativni stroški banke so višji, vendar 

je pri analizah in procesih obvladovanja 

tveganja prisotno strokovno znanje in 

izkušena presoja, ki komplementira s 

kvantiativno analizo. 

Stopnja 

odobritve in 

višina posojila 

Visoka stopnja odobrenih kreditov 

alternativnih posojilodajalcev je 

privlačna za posojilojemalce, ki jih je 

banka zavrnila. 

Nižja stopnja odobrenih kreditov. Ob 

dobri bonitetni oceni komitenta, banke 

omogočajo sklepanje večjih posojil.  

Donosnost in 

tveganje za 

vlagatelje 

Platforme ponujajo vlagateljem višje 

donose kot konvencionalni dolg, vendar 

so večinoma nezavarovana. S strani 

vlagatelja so to visoko tvegane naložbe. 

Platforma veliko težje obvladuje 

tveganje v času ekonomske recesije. 

Depozitne vloge imajo občutno nižje 

donose in so hkrati zelo varna oblika 

vlaganja. V večini držav so vloge do 

določene vsote v celoti zavarovane. 

Banka bolje obvladuje tveganje v času 

ekonomske recesije. 

Varnost 

informacij 

Vprašljiva varnost občutljivih 

informacij o uporabnikih. 

V splošnem so občutljive infomacije v 

bankah bolje varovane. 

Lasten interes 

Platforma ni neposredno (s svojo 

bilanco) izpostavljena kreditnemu 

tveganju. V igri je tveganje izgube 

ugleda platforme. 

Kreditno tveganje ima neposredni vpliv 

na bilanco banke in s tem na lasten 

kapital ustanove. 

Vir: lastno delo. 

Mills in McCarthy (2014, str. 31) ločita tri različne tipe spletnih posojilnic: spletne bilančne 

posojilnice (angl. online balance sheet lenders), platforme za posojanje na tržišču (angl. 

marketplace lending platforms) in kombinirana tržišča s posojili (angl. lender-agnostic 

marketplaces). V nadaljevanju jih podrobneje opišem. 
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1.1.1 Platforme za posojanje na tržišču 

Posojanje na tržišču ali P2P posojanje pomeni, da posamezniki (angl. peers) posojajo 

neposredno posojilojemalcem, brez posredovanja tradicionalnega finančnega posrednika. 

Pogosto uporabljeno ime za to vrsto spletnega posojanja je tudi »družbeno posojanje« (angl. 

social lending). P2P posojanje je s časom preraslo v bolj splošen in primeren naziv - 

»posojanje na tržišču«, ker so pogosto vlagatelji predvsem investicijski skladi in ne zgolj 

fizični posamezniki. 

Slika 2: Proces posojanja na platformi za posojanje na tržišču 

 

Prirejeno po Akkizidis & Stargas (2016, str. 33, slika 2.2). 

Platforme za posojanje na tržišču združujejo ustanovne in male vlagatelje s posojilojemalci. 

Večina platform uporablja interni model za ocenjevanje kreditnega tveganja 

posojilojemalcev. Dohodke primarno ustvarjajo z vstopnimi tarifami in s storitvenimi 

provizijami. Posojila so kratke do srednje ročnosti z najdaljšo ročnostjo 60 mesecev in 

fiksnimi obrestnimi merami. Ključna inovacija posojanja na tržišču je, da platformam ni 

potrebno samim zbirati kapitala. Namesto tega povežejo vlagatelje s posojilojemalci 

neposredno, kar je operativno manj stroškovno kot potrošniški krediti tradicionalnih bank. 

Najprej je prednost posojilnic te vrste v glavnem v nižjih obrestnih merah za posojilojemalce 

v primerjavi s kreditnim karticam ali ostalim alternativnim posojilnicam, posojilnice pa tudi 

predstavljajo dobre donose za posamezne vlagatelje in delujejo na preprostih spletnih 

vmesnikih, ki omogočajo hitre transakcije med posojilojemalci in posojilodajalci (Mateescu, 

2015). Slika 2 prikazuje proces delovanja platforme za posojanje na tržišču. Ta proces se je 

skozi čas izpopolnjeval in se lahko zaradi tehnoloških napredkov v prihodnosti ponovno 

spremeni. Mehanizem kot celota bo najverjetneje ostal nespremenjen. 

Platforme nimajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev, zato niso pristojne za 

neposredno sprejemanje depozitov s strani vlagateljev. Za zbiranje in prenos vložkov od 

posojilodajalcev do posojilojemalcev platforme uporabljajo dva računa pri povezani 
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depozitarni banki (angl. affiliated depository bank): račun za zbiranje in račun za 

financiranje. Prvoten model neposrednega posojanja je deloval kot dražba nizozemskega 

tipa (angl. Dutch auction), kjer so udeleženci s svojimi ponudbami izoblikovali končno 

obrestno mero posojila. Posojilodajalci so bili v polni meri odgovorni za postavljanje 

obrestnih mer, čeprav mnogi izmed njih niso imeli dobre predstave o kreditnem tveganju. 

Dandanes platforme določajo obrestne mere posojila glede na njihovo interno oceno 

tveganosti posojilojemalca. Večina vlagateljev vlaga v posojila posredno in zgolj delno. 

Vložek je namreč mogoče razpršiti preko več različnih posojil. Vlagatelj preprosto izbere 

želene stopnje tveganosti posojil, v katere želi vložili svoj kapital, in velikost posameznega 

vložka. Za izbor pravega posojila poskrbi platforma. Vsako posojilo ima pri depozitarni 

banki račun za financiranje, ki ima podobno vlogo kot založni račun (angl. escrow account). 

Zagotavlja, da imajo vlagatelji zares na voljo kapital, ki ga obljubljajo posojilojemalcem. 

Ko račun za financiranje doseže posojilojemalčev želeni znesek posojila, depozitarna banka 

posojilojemalcu odobri posojilo. Hkrati upravljalec platforme s sredstvi na računu za 

financiranje odkupi to posojilo od depozitarne banke po nominalni ceni. Platforma zatem 

izda svoje obveznice (angl. platform notes) vlagateljem. Obveznice platforme delujejo kot 

kuponski finančni instrumenti s fiksno obrestno mero. V času dobe posojila upravljalec 

platforme zbira odplačila posojilojemalca na računu za zbiranje pri depozitarni banki. S tega 

računa kasneje dvigne sredstva za poravnavo kuponskih obveznic platforme, ki jih imajo v 

lasti vlagatelji. Razpršen portfelj, sestavljen iz obveznic spletnih platform za posojanje na 

tržišču, lahko preseže donose, ki jih dosegajo na primer skladi denarnega trga (angl. money 

market funds) in potrdila o vlogi (angl. certificates of deposit), so pa lahko hkrati tudi bolj 

volatilni in tvegani. Obveznice platforme je mogoče preko dražb ponuditi na tržišču (Wang, 

Chen, Zhu & Zhenxia, 2015). 

Provizije, ki jih plačajo vlagatelji ali posojilojemalci, se med platformami razlikujejo. 

Ponekod posojilodajalci plačajo provizijo na skupen posojeni letni znesek. Posojilojemalci 

pa plačajo provizijo le v primeru, ko je njihova prošnja za posojilo odobrena. Akkizidis in 

Stargas (2016, str. 34) ugotavljata, da je med posojilodajalci najbolj priljubljeno posojanje 

večjih vsot na daljši rok. Najpogosteje posojilodajalci na tržišču izbirajo posojilojemalce s 

srednjo (angl. mid-prime) do skoraj prvorazredno (angl. near-prime) boniteto.  

V empiričnem delu naloge se osredotočam na podatke posojilnice Lending Club, ki se uvršča 

v ta tip spletne posojilnice. 

1.1.2 Spletne bilančne posojilnice 

Spletne bilančne posojilnice posojajo malim podjetjem preko treh kanalov: preko 

posrednikov, neposredno in preko partnerstev platform. Za razliko te posojilnice poslujejo z 

lastno bilanco in zbirajo kapital zasebnih ter institucionalnih vlagateljev. Delovanje je 

podobno obstoječim bankam, nekatere spletne bilančne posojilnice tudi združujejo in 

listinijo (angl. securitize) svoja posojila. 
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Neposredni kanal omogoča podjetjem, da  s pomočjo različnih marketinških metod (pošta, 

e-pošta, spletni mediji itd.) kontaktirajo in izbirajo želene posojilojemalce. Pri partnerstvih 

platform gre za povezovanje podjetij s perspektivnimi posojilojemalci preko strateških 

odnosov tretjih partnerjev, ki sodelujejo s skupnostjo malih podjetij. Nekaterim spletnim 

bilančnim posojilnicam sodelovanje z uglednimi bankami in kreditnimi institucijami 

omogoči dostop do malih podjetij, ki potrebujejo financiranje. Platforme pa služijo banki 

kot podatkovni sistemi za raziskovanje, distribucijo in merjenje uspešnosti. Preko zadnjega, 

posredniškega kanala, podjetja s perspektivnimi posojilojemalci povežejo sodelujoči 

neodvisni posredniki, ki malim podjetjem ponujajo številne finančne storitve (Fink, 2014).  

Slika 3: Proces posojanja spletne bilančne posojilnice 

 

Prirejeno po Akkizidis & Stargas (2016, str. 35, slika 2.3). 

Akkizidis in Stargas (2016) trdita, da so posojila pri spletnih bilančnih posojilnicah 

kratkoročna, z rokom odplačila do 24 mesecev. Običajno financirajo nakup zalog in obratnih 

sredstev malih in srednjih podjetij. Posojila delujejo na podoben način kot trgovski 

gotovinski predujem, kjer se fiksen znesek ali delež prihodkov od prodaje mesečno trga s 

posojilojemalčevega bančnega računa. Poslovni model je podoben konvencionalnemu 

bančnemu posojanju, le da se  spletne bilančne posojilnice veliko bolj zanašajo na 

tehnologijo. Težijo k avtomatizaciji procesov in ocenjevanju posojilojemalcev, pri čemer 

uporabljajo večji obseg podatkov v primerjavi z bankami. Na primer, utegnejo preveriti 

posojilojemalčeve račune na družabnih omrežjih in kanale takojšnjega sporočanja (angl. 

instant messaging), raziskati njegove povezave in analizirati njegove objave. Poleg tega je 

proces priprave vloge za posojilo zaključen v nekaj minutah, kar je občutno hitreje kot v 

bankah. V splošnem pa je ta tip spletne posojilnice najbolj podoben tradicionalni banki. Na 

sliki 3 je prikazan proces posojanja spletnih bilančnih posojilnic. 

1.1.3 Kombinirana tržišča s posojili 

Kombinirana tržišča s posojili igrajo pomembno vlogo pri posojanju malim podjetjem. Ta 

vrsta spletnega posojanja ponuja tržišče, kjer lahko posojilojemalci primerjajo niz različnih 

posojilnih produktov. Na teh platformah alternativne posojilnice ponujajo konvencionalnim 

bankam terminska posojila, kreditne linije, trgovske gotovinske predujme in odkupe terjatev 
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(angl. factoring). Ključna prednost teh tržišč so nizki stroški iskanja, kar je eden izmed 

največjih problemov, s katerim se srečujejo posojilodajalci in posojilojemalci. Na sliki 4 je 

prikazan proces posojanja kombiniranih tržišč s posojili. 

Slika 4: Proces posojanja kombiniranih tržišč s posojili 

 

Prirejeno po Akkizidis & Stargas (2016, str. 35, slika 2.4). 

Kombinirana tržišča s posojili služijo prihodke z zaračunavanjem provizij za posojilo v 

primeru, da je posojilojemalec sprejel pogoje posojila s strani platforme in je bil hkrati 

uspešno financiran. Nekatera izmed tržišč se ukvarjajo tudi s prodajo potencialnih poslovnih 

strank in kontaktnih podatkov uradnikom za posojila, ki delujejo v okviru finančnih 

institucij. Omenjene platforme se vedno bolj trudijo na različne načine sodelovati z bankami. 

Kombinirana tržišča s posojili pospešeno spodbujajo banke, naj usmerjajo posojilojemalce, 

ki so jih same zavrnile, k njihovim spletnim tržiščem (Mills & McCarthy, 2014). 

1.2 Zgodovina P2P posojanja 

Ideja o P2P posojanju naj bi v splošnem izvirala iz koncepta »Grameen Bank«. Avtor 

koncepta je Nobelov nagrajenec dr. Muhammad Yunus iz Bangladeša. Njegova zamisel je 

bila, da bi Grameen Bank brez potrebnega jamstva revnim predstavnikom družbe izdajala 

mikroposojila. Prepričan je bil, da imajo ti ljudje mnoge veščine, ki bi jih lahko preko 

financiranja bolje izkoristili in posledično povečali svoje dohodke. Grameen Bank je s 

takšnim  namenom odobrila skupinska posojila, kar je ustvarilo skupinski pritisk in 

posledično vplivalo na bolj skrbno vračanje posojil. S tem pristopom je Grameen Bank 

uspešno ohranila stopnjo neplačanih posojil na manj kot 2 %. Takšna stopnja neplačila je 

primerljiva z uglednimi poslovnimi bankami, ki strogo nadzorujejo tveganje svojih posojil. 

To je bil eden izmed prvih reprezentativnih primerov odobritve mikroposojil manj 

verodostojnim posojilojemalcem (tisti brez možnosti pri tradicionalnih bankah). S tega 

vidika je Grameen Bank odkrila novo nišo poslovanja v industriji bančnih posojil. Dokazali 

so, da posojanje manj verodostojnim posojilojemalcem lahko deluje in s tem spremenili 
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vodilni trend v tradicionalnem poslovnem bančništvu. S pričetkom Grameen Bank so mikro 

in majhna posojila pričela hitro rasti kot stranski posel posojilodajalcev znotraj finančnega 

sektorja, predvsem na Kitajskem. Glede na omejeno ponudbo financiranja, omejen obseg 

delovanja velikih poslovnih bank v državni lasti in velik presežek pri potrebah po 

financiranju, so mikro posojila pomemben alternativni vir financiranja za posameznike in 

MSP (Yum, Lee & Chae, 2012). 

Z razvojem informacijskih tehnologij, družabnih omrežij in vsesplošno večjo spletno 

povezanostjo so se lahko izoblikovale prve spletne P2P posojilnice. Do danes ima spletno 

P2P posojanje kratko zgodovino, vendar se je od začetnega negativnega slovesa prebilo zelo 

daleč. Prva spletna P2P posojilnica je bila ustanovljena leta 2005 v Londonu pod imenom 

Zopa. Danes še vedno velja za največjo spletno posojilnico v Evropi in je od tedaj financirala 

za približno 2 milijardi funtov posojil (Zopa Bank Limited, 2017). Kmalu po nastanku Zope 

je leta 2006 tudi v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA) nastala prva spletna 

posojilnica Prosper, leto kasneje pa še Lending Club. Danes je ta alternativni trg največji 

prav v ZDA in na Kitajskem (Srethapramote in drugi, 2015). Prosper in Lending Club sta 

med vodilnimi na tem področju, slednji je od ustanovitve uspešno financiral že za dobrih 24 

milijard dolarjev posojil (Lending Club, 2017b). V primerjavi z vodilnima državama, ZDA 

in Kitajsko, se v kontinentalni Evropi spletno posojanje do danes še ni dobro uveljavilo. 

Samo Združeno kraljestvo ima kar štirikrat večji trg spletnih posojil kot celotna 

kontinentalna Evropa, kjer je P2P posojanje bolj razvito le v Nemčiji  in Franciji. Najbolj 

prepoznavni podjetji sta nemški Auxmoney in francoski Younited Credit (KPMG Baltics 

SIA, 2016).  

1.3 Opis procesa neposrednega posojanja 

Proces posojanja, ki ga omogočajo različne spletne P2P platforme, je med platformami dokaj 

podoben. Vedno se prične z registracijo posameznika na platformi, ob kateri je potrebna 

predložitev določenih osebnih in bančnih informacij, podobno kot pri tradicionalni banki. 

Na podlagi teh informacij bo lahko posojilnica kasneje določila interno kreditno oceno 

posojilojemalca. Predložitvi dokumentov in vloge za registracijo sledi korak preverbe 

podatkov o registrirani osebi. Verifikacija je skupaj s potrditvijo strinjanja s pogoji in  

razumevanja delovanja platforme predpogoj za dostop in polno uporabo platforme. V 

kolikor bo registrirana oseba želela nastopati kot posojilojemalec in posojilodajalec, bo 

morala za ta namen ustvariti ločena računa.  

Korak vložitve povpraševanja po posojilu se prične na strani posojilojemalca, ki sporoči 

želeno vsoto za posojilo in maksimalno obrestno mero, ki jo je pripravljen za to plačati. 

Dobrodošle so še dodatne, sicer neobvezne, informacije, kot so npr. namen posojila in 

ročnost. Večina platform omogoča oddajo povpraševanja kar preko elektronske pošte. Po 

prejemu povpraševanja platforme preverijo informacije o posojilojemalcu v razpoložljivih 
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registrih in odgovorijo s ponudbo, ki jo posojilojemalec lahko sprejme ali pa zavrne. V 

primeru sprejema pogojev s strani posojilojemalca se posojilo uvrsti na platformo. 

Zatem se prične faza zbiranja sredstev posojilodajalcev in se zaključi, ko je posojilo v celoti 

financirano. Pred dejanskim prenosom sredstev gre običajno posojilo v ponovni pregled, kjer 

se lahko od posojilojemalca zahteva, da z dodatnimi dokumenti dokaže svojo kredibilnost 

(Wang, Chen, Zhu & Zhenxia, 2015). Tipično od potrditve polnega financiranja posojila in 

prenosa sredstev na račun posojilojemalca povprečju mine en teden. 

Postopek vpisa posojilodajalca je podoben in načeloma ne zahteva toliko časa in informacij. 

Na začetku večina platform predstavi interesentom podrobno ponudbo pričakovanih 

donosov na posojilih. S sprejemom pogojev platforme in povezavo bančnega računa za 

financiranje lahko posojilodajalci pričnejo z  izbiranjem posojil in vlaganjem v le-te. 

1.4 Modeli za ocenjevanje kreditne sposobnosti 

Najbolj prepoznavna modela za določanje bonitetnih ocen na ameriškem trgu sta sistema 

Fair Isaac Corporation in VantageScore. Podrobneje ju v tem delu opišem, ker sta oceni del 

podatkovne množice na kateri temelji empirični del moje naloge.  

Cilj bonitetnega modela je najbolje oceniti verjetnost, da posojilojemalec svojih obveznosti 

ne bo mogel izpolniti. Bonitetni modeli se najbolj osredotočijo na vedenje posojilojemalca, 

npr. kako redno plačuje svoje račune. Preko primerjave vedenjskih vzorcev z ostalimi 

posojilojemalci lahko modeli ocenijo, kako verjetno je, da bo posameznik redno odplačeval 

posojilo. Različni bonitetni modeli se med seboj lahko precej razlikujejo, zato tudi bonitetne 

ocene kot produkt modela niso medsebojno primerljive. Vedenje posameznika se z rednimi 

posodobitvami beleži na bonitetnem poročilu, ki predstavlja vhodni podatek v bonitetni 

model. Kreditne ocene so ključnega pomena pri odobravanju posojila. Uporabljajo se npr. 

pri procesu določanja obrestne mere, višine posojila in tudi določanju premije zavarovanja.  

1.4.1 FICO 

Kreditna oceno FICO je produkt korporacije Fair Isaac Corporation. Ocena FICO za 

določitev kreditne sposobnosti je sestavljena iz številnih faktorjev, ki zajemajo pet ključnih 

kategorij: zgodovino plačil, trenutni nivo zadolženosti, vrsto kredita, dolžino kreditne 

zgodovine in nove kreditne račune posameznika. Ocena FICO se je od nastanka leta 1989 

nadgrajevala zaradi večjih sprememb v sami praksi odobravanja kreditov, povpraševanju 

potrošnikov in njihovem namenu uporabe kot tudi v praksi poročanja podatkov. Z nedavnimi 

verzijami se je ocena razdelila za različne namene uporabe (kreditna kartica, hipotekarno 

posojilo, posojilo malim podjetjem). Trenutno najbolj uporabljena verzija ocene je FICO 8, 

ki ima razpon od 300 do 850 točk. V glavnem točke nad 650 nakazujejo na zelo dobro 

kreditno zgodovino posameznika. V nasprotju posamezniki z ocenami pod 620 točk že 
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precej težje pridejo do financiranja po dobrih obrestnih merah. Različne verzije ocene FICO 

v uporabi imajo tudi različne razpone točk, zato medsebojno niso primerljive. Vsaka izmed 

njih je bila razvita kot samostojni model, za določanje bonitetnih ocen za izbrano ciljno 

množico potrošnikov. Določeni sektorji dejavnosti lahko tako uporabljajo svojo različico 

ocene, ki je natančno prilagojena za izbrani sektor (avtomobilski krediti, kreditne kartice). 

Platforma Lending Club, ki je predmet empirične obravnave v tej nalogi, pri procesu 

odobravanja posojila in izračuna interne bonitetne ocene v veliki meri izhaja iz FICO ocene 

posojilojemalca. 

Spodnji diagram na sliki 5 prikazuje, kakšna utež pripada določeni kategoriji pri izračunu 

ocene. Informacije so bile pridobljene na uradnem spletnem mestu korporacije FICO (Fair 

Isaac Corporation, 2017). Te uteži veljajo za splošno populacijo posojilojemalcev. Za 

posebne skupine (npr. posameznike, ki že dalj časa niso sklenili kreditnega posla), so lahko 

kategorije utežene drugače.   

Slika 5: Sestava ocene FICO 

 

Prirejeno po FICO (2017). 

Največji del, 35 % končne ocene, določa zgodovina poplačil kreditnih poslov. Plačilna 

disciplina posameznika je razumljivo ena izmed prvih lastnosti, za katero se zanima 

posojilodajalec. Pri pregledu zgodovine plačil se upoštevajo kreditne kartice, obročna 

posojila, hipotekarna posojila itd. Zelo resno se obravnava naslednje negativne dogodke iz 

naslova javnih evidenc: stečaje,  izterjave,  tožbe,  izvršbe na plače in zaplembe. Starejši 

dogodki imajo manjšo težo kot nedavni dogodki. Pri vseh zamujenih plačilih se gleda 
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podrobnosti: koliko dni je bilo zamude, kolikšna vsota je bila zamujena, kako dolgo nazaj je 

prišlo do omenjene zamude in kolikokrat je prišlo do zamude. 

Drugi najpomembnejši del, ki predstavlja 30 % celotne ocene, je vsota obveznosti na 

posojilnih računih. Obveznosti na posojilnih računih ne pomenijo nujno, da je posameznik 

visoko tvegani posojilojemalec s slabo bonitetno oceno. Lahko pa v primeru, kadar je 

posameznik porabil velik delež razpoložljivega kredita, to naznanja finančno izčrpanost. To 

poveča verjetnost zamude pri plačilih obveznosti. Pri oblikovanju ocene se upoštevajo 

različni faktorji: vsota obveznosti na vseh računih, obveznosti glede na različne vrste 

računov in stopnja izkoriščenosti (angl. credit utilization ratio) revolving posojil.  

V splošnem daljša zgodovina kreditnih poslov zvišuje končno oceno FICO in sestavlja 15 

% ocene FICO. V tej kategoriji se upošteva dolžina aktivnih in zaprtih kreditnih poslov ter 

zadnji datum uporabe računov. 

Pri določanju ocene se preuči tudi kombinacijo različnih tipov posojilnih poslov v 

uporabi. Ta del določa 10 % FICO ocene. Upoštevajo se kreditne kartice, maloprodajni 

računi, obročna posojila in hipotekarna posojila. V kolikor ima npr. posameznik dobro 

posojilno zgodovino pri uporabi kreditne kartice in obročnega posojila, bo to pozitivno 

vplivalo na njegovo oceno.  

Zadnjih 10 % ocene določajo nova posojila. Odpiranje več novih računov v kratkem 

obdobju predstavlja večje tveganje predvsem pri posameznikih, ki imajo še kratko 

zgodovino posojanja. Pri določanju ocene se spremlja: koliko novih računov ima 

posameznik in koliko nedavnih poizvedb ima posameznik (do poizvedbe pride, kadar 

posojilodajalec zaprosi za kreditno poročilo ali oceno posameznika). 

1.4.2 VantageScore 

Model bonitetnih ocen VantageScore je bil predstavljen leta 2006. Razvit je bil s strani treh 

priznanih podjetij za kreditno poročanje Equifax, Experian in TransUnion. Zadnja verzija 

ocene, ki je na voljo (dne 15. 6. 2019), je verzija 4.0. 

VantageScore je pri opisu sestave svoje zadnje verzije ocene na uradnem spletnem mestu 

(VantageScore Solutions, LLC, 2019) manj transparenten. Namesto odstotkovnih uteži 

pomembnost faktorjev navajajo zgolj opisno. Navajajo, da je vsota obveznosti in 

razpoložljivosti stanja kredita »skrajno vplivna«, medtem ko so kombinacija različnih tipov 

posojilnih poslov v uporabi in izkušnje »zelo vplivni« faktorji. Zgodovina plačil je »zmerno 

vplivna«, starost kreditne zgodovine in število novih poslov  pa je »manj vplivno«.  
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1.5 Predpostavke o zavrnjenih kandidatih 

Model, ki temelji na vzorcu sprejetih kandidatov za posojilo in ne vključuje informacije o 

zavrnjenih kandidatih, je lahko na celotni populaciji manj natančen. To še posebej drži za 

vzorce, kjer so bile odločitve o sprejetju/zavrnitvi določene sistematično, in sprejetje 

kandidata ni naključno. Kar pomeni, da naredimo vzorec z izborom populacije zgolj 

sprejetih kandidatov, pristranski in nereprezentativen za zavrnjene kandidate. Problem 

nastopi, ker za zavrnjene kandidate ne vemo, kateri množici pripadajo, slabi ali dobri. Siddiqi 

(2006, str. 98) predpostavljanje o zavrnjenih kandidatih (angl. reject inference) definira kot 

proces, pri katerem proučimo prvotno zavrnjene kandidate, da bi lahko najbolje ocenili 

njihovo vedenje v primeru odobritve posojila (slab/dober posojilojemalec). V populaciji 

sprejetih kandidatov vedno obstajajo slabi posojilojemalci (neplačniki), po drugi strani prav 

tako obstajajo tudi dobri posojilojemalci, ki so bili že v procesu vloge zavrnjeni.  

Predpostavke o zavrnjenih kandidatih nam omogočajo razvoj modela, ki je bolj aplikativen 

za celotno populacijo. V primeru uporabe množice zavrnjenih kandidatov se pri razvoju 

modela neizogibno upoštevajo tudi vplivi preteklih odločitev. Pogosto namreč o odobritvi 

vlog za posojilo individualno odločajo vodje in presojevalci tveganj. Z vidika odločanja 

sklepanje o zavrnjenih kandidatih omogoča bolj natančno in realistično napoved za vse 

kandidate. Zavedati se moramo, da gre pri sklepanju za napovedovanje neznanega in bo pri 

tem vedno prisotna stopnja negotovosti, ki pa jo lahko zmanjšamo s preudarno uporabo 

primernih metod. 

Prispevek in potrebnost predpostavk o zavrnjenih kandidatih v času razvoja modela je 

odvisna od deleža sprejetih kandidatov in stopnje zaupanja v pretekle kriterije pri  

odobravanju posojil. Siddiqi (2006, str. 102) trdi, da visoka stopnja zaupanja v presojo ob 

odobritvi, združena z visokim deležem sprejetih kandidatov (tedaj lahko predpostavimo, da 

so vsi zavrnjeni kandidati slabi), ali pa zelo nizka stopnja zaupanja v presojo ob odobritvi 

(predpostavimo skoraj naključno odločanje o sprejetju) zmanjšujeta pomembnost 

proučevanja množice zavrnjenih kandidatov. Kadar gre za drugorazredno posojanje, kjer je 

stopnja zaupanja v presojo pri odobritvi visoka in stopnja sprejetja srednje velika, lahko 

predpostavljamo, da so vsi zavrnjeni kandidati slabi. 

Proces proučevanja množice zavrnjenih kandidatov je manj pomemben v okolju, kjer je 

stopnja sprejetja visoka in delež slabih kandidatov razmeroma visok. V tem primeru lahko 

množica sprejetih kandidatov zaradi podobnosti dobro nadomešča celotno populacijo. Enako 

drži za okolje, kjer je proces odobritve potekal skoraj naključno ali pa z uporabo 

nenatančnega orodja za odločanje. Kot zadnje, proces proučevanja množice zavrnjenih 

kandidatov prav tako ne bo veliko prispeval v primeru, ko je stopnja sprejetja visoka in delež 

slabih kandidatov zelo majhen. Tedaj lahko ponovno predpostavimo, da so vsi zavrnjeni 

kandidati tudi slabi. 
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V okolju, kjer je nizka do srednje visoka stopnja sprejetja kandidatov združena z nizkim 

deležem slabih posojilojemalcev, lahko s proučevanjem množice zavrnjenih kandidatov 

spoznamo morebitne priložnosti za povečanje tržnega deleža. Ali drugače, če posojilodajalec 

čuti, da je še nekaj zavrnjenih kandidatov, ki bi bili v resnici dobri posojilojemalci, je proces 

proučevanja množice zavrnjenih kandidatov tisti, ki bo posojilodajalcu pomagal prepoznati 

prave kandidate. Kot zadnje je proces sklepanja o zavrnjenih kandidatih koristen, kadar 

zaupamo postopku sklepanja posojil, vendar bi radi z boljšim izborom zmanjšali delež slabih 

posojilojemalcev (Siddiqi, 2006, str. 102). 

1.5.1 Metode predpostavljanja o zavrnjenih kandidatih 

V tem razdelku opišem najbolj pogosto omenjene in uporabljene metode predpostavljanja o 

zavrnjenih kandidatih (Hand & Henley, 1993; Joanes, 1993; Siddiqi, 2006): 

• Za vse zavrnjene kandidate predpostavimo, da so slabi. Ta pristop v splošnem ni 

zadovoljiv, ker se zavedamo, da bi bil glede na zbrane podatke uradov za ocenjevanje 

kreditnega tveganja in številne študije znaten delež zavrnjenih kandidatov dober. Metoda 

bi bila sprejemljiva le v primeru, ko je stopnja odobritve visoka (npr. 97 %) in hkrati 

visoka tudi stopnja zaupanja v proces odločanja. Takrat lahko privzamemo, da so vsi 

zavrnjeni kandidati tudi slabi.  

 

• Zavrnjenim kandidatom dodelimo status v enakih deležih slab/dober kot so v 

množici sprejetih kandidatov. V praksi je ta metoda uporabna zgolj, kadar je bil 

pretekli proces odločanja nekonsistenten in naključen.  

 

• Pri preprosti razširitvi sledimo naslednjim korakom:  

1. Zgradimo model iz poznanih dobrih in slabih posojilojemalcev. 

2. Ocenimo zavrnjene kandidate s tem modelom in jim določimo pričakovane stopnje 

neplačila 𝑃(𝑠𝑙𝑎𝑏). 

3. Postavimo mejno stopnjo neplačila, nad katero ocenjujemo kandidata za slabega. Vsi 

kandidati pod to mejo so klasificirani kot dobri posojilojemalci.  

4. V razvojni vzorec dodamo še predpostavljene kandidate in ponovno zmodeliramo 

model. 

Ta metoda je, kot že ime narekuje, preprosta, vendar ima nekaj slabosti. Klasifikacija 

zavrnjenih kandidatov je lahko nekonsistentna, kljub več iteracijam, z različnimi 

mejnimi stopnjami neplačila in uporabi predvidevanja za namen preverjanja smiselnosti 

(npr. stopnja neplačnikov zavrnjene populacije naj bi bila med dva do štirikrat večja od 

stopnje neplačnikov sprejete populacije). Model, izdelan na množici sprejetih 

kandidatov, mora biti uspešen, saj je pri tej metodi to edina stvar, ki določa razred.  
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• Napredna razširitev je metoda, pri kateri prilagodimo uteži poznanega modela s 

pomočjo ocene verjetnosti sprejetja (verjetnost vključitve kandidata v poznano 

množico). To se naredi v dveh korakih: 

− Naredi se model sprejet/zavrnjen, ki nam da verjetnosti sprejetja ali zavrnitve za vsak 

primer. 

− Z uporabo zgolj sprejetih kandidatov se zgradi dober/slab model, kjer je porazdelitev 

populacije prilagojena s prej določenimi utežmi sprejet/zavrnjen. Uteži določimo na 

tak način, da so obratno sorazmerne z verjetnostjo sprejetja. 

Ta metoda je zaradi prilagoditve 𝑃(𝑠𝑝𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡) boljša od preproste razširitve (Banasik & 

Crook, 2007, str. 1586).  

 

• Razdeljevanje je metoda, ki je podobna preprosti razširitvi. Namesto klasifikacije vseh 

zavrnjenih kandidatov pri določeni oceni kot slabe/dobre, pri razdeljevanju uporabimo 

pričakovan delež neplačnikov pri določeni oceni. S poslovnega vidika bi bilo 

primernejše uporabiti bolj konzervativen pristop, kjer bi namesto dejanskega deleža (ki 

je izračunan samo na množici sprejetih kandidatov) uporabili višji delež neplačnikov. V 

tem primeru lahko uporabimo iterativni pristop in pravilo palca, s katerim zagotovimo, 

da je celotna stopnja slabih posojilojemalcev vsaj med dva do štirikrat večja od 

dejanskega deleža množice sprejetih kandidatov. Ta metoda je hitra in preprosta za 

implementacijo. Kot pri preprosti razširitvi, je pomembno, da je osnovni model izdelan 

na množici sprejetih kandidatov uspešen, saj je od tega odvisna dodelitev razredov. 

 

• Gosta razširitev. Ta metoda je prav tako podobna preprosti razširitvi, ampak namesto 

določanja dobrega in slabega razreda določi vsakemu zavrnjenemu kandidatu deloma 

dober in deloma slab razred. Celoten postopek vključuje klasifikacijo in nato razširitev 

v naslednjih korakih: 

− Korak 1 – Klasifikacija. 

1. Ocenimo zavrnjene kandidate z modelom za sprejete kandidate. 

2. Določimo 𝑃(𝑑𝑜𝑏𝑒𝑟) in 𝑃(𝑠𝑙𝑎𝑏) za vsakega zavrnjenega kandidata na osnovi 

pričakovanih stopenj neplačila. 

3. Vsakega zavrnjenega kandidata določimo kot delno dobrega in delno slabega. 

4.  Utežimo dobre zavrnjene z verjetnostjo 𝑃(𝑑𝑜𝑏𝑒𝑟) in slabe zavrnjene z 

verjetnostjo 𝑃(𝑠𝑙𝑎𝑏). Kot pri metodi razdeljevanja lahko uporabimo višjo 

pričakovano 𝑃(𝑠𝑙𝑎𝑏) kot konservativno mero. 

− Korak 2 – Razširitev. 

1. Združimo zavrnjene kandidate z množico sprejetih,  hkrati ustrezno prilagodimo 

stopnjo sprejetja 𝑃(𝑠𝑝𝑟𝑒𝑗𝑚𝑖). 

2. Na primer, verjetnost dobrega kandidata v množici zavrnjenih je enaka produktu 

uteži in 𝑃(𝑑𝑜𝑏𝑒𝑟), kjer je »utež« verjetnost vključitve zavrnjenega kandidata v 

razširjeno množico.   
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Dodatna utežitev pri koraku razširitve je smiselna, saj bi drugače preprosto združevanje 

zavrnjenih in sprejetih kandidatov pomenilo, da imajo vsi enake verjetnosti vključitve v 

podatkovno množico. Ta metoda ne vključuje zgolj verjetnosti, da je zavrnjen kandidat 

slab, ampak tudi verjetnost, da je pred tem sprejet. To je boljši pristop, saj zavrnjenim 

kandidatom dodeli mero pomembnosti v končnem vzorcu. Z uporabo delne klasifikacije 

ima ta metoda ključno prednost pred ostalimi, ki ta del prepustijo naključnosti.  

• Iteracijska reklasifikacija. Ta metoda sledi naslednjim korakom: 

1. Zgradimo dober/slab model na že poznani množici sprejetih kandidatov. 

2. Ocenimo zavrnjene kandidate in jim določimo razred glede na minimalno 

pričakovano stopnjo neplačila ali 𝑃(𝑠𝑙𝑎𝑏). 

3. Združimo zavrnjene in sprejete kandidate in ponovno zgradimo model. 

4. Ponovno ocenimo in klasificiramo zavrnjene kandidate, združimo in ponovno 

zgradimo model. 

5. Ta proces ponavljamo, dokler cenilke parametrov (in 𝑃(𝑠𝑙𝑎𝑏)) ne dosežejo 

konvergence. 

1.5.2 Potrjevanje rezultatov 

Po postopku uporabe metod sklepanja o zavrnjenih kandidatih Siddiqi (2006) svetuje, da se 

za namen potrditve ustreznosti sklepov in metod opravi preprosta primerjava stopnje 

neplačila razširjenega in že znanega vzorca. Postopke lahko večkrat ponovimo s 

spreminjanjem parametrov, dokler ne zadostimo okvirnim vrednostim, ki so predvidene za 

določen sektor/produkt. V primeru da je bil predhodni proces odobravanja dober in je bila 

stopnja odobritve visoka, tedaj se pričakuje, da bodo imeli izbrani zavrnjeni kandidati vsaj 

trikrat do štirikrat večjo stopnjo neplačila kot pa sprejeti kandidati. Kadar bi bila stopnja 

sprejetja srednje velika, je ta stopnja dvakrat večja. 

2 PODATKOVNO RUDARJENJE IN ZNANOST O PODATKIH 

2.1 Kaj je podatkovno rudarjenje 

Podatkovno rudarjenje lahko na kratko opišemo kot proces odkrivanja novega znanja, 

pomembnih vzorcev in zakonitosti v veliki količini podatkov. Je  rezultat naravne evolucije 

informacijske tehnologije. Naša življenja so preplavljena s podatki in hkrati skupna količina 

podatkov neomajno raste. S kopičenjem podatkov pa se zmanjšuje tudi sorazmerje 

človeškega razumevanja le-teh (Witten, Frank & Hall, 2016, str. 3). Nekje v gmoti vseh teh 

podatkov se skrivajo potencialno uporabne informacije in vzorci, ki jih redko prepoznamo. 

Z besedno zvezo »podatkovno rudarjenje« imamo torej v mislih predvsem rudarjenje znanja 

iz podatkov. Zhao (2012, str. 1) pravi, da gre za interdisciplinarno dejavnost, ki povezuje 

področja statistike, strojnega učenja, informacijskega poizvedovanja, bioinformatike  idr. 
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Podatkovno rudarjenje je široko razširjeno povsod, kjer pri procesu poslovanja nastajajo 

velike količine podatkov (maloprodaja, telekomunikacije, finance in mediji). 

Pogosto v literaturi zasledimo tudi drugačne termine, ki imajo podoben pomen kot 

podatkovno rudarjenje: rudarjenje znanja iz podatkov (angl. knowledge mining from data), 

ekstrakcija znanja (angl. knowledge extraction) in analiza podatkov/vzorcev (angl. 

data/pattern analysis). Han, Kamber in Pei (2011, str. 6) opažajo, da mnogi (v raziskovalnih 

sferah) enačijo podatkovno rudarjenje še z enim priljubljenim terminom – odkrivanje 

znanja iz podatkov (angl. knowledge discovery from data - KDD), ki pa lahko zajema 

veliko več. Podatkovno rudarjenje je le ključen korak v celotnem procesu odkrivanja znanja, 

ki sicer zajema tudi čiščenje, integracijo in transformacijo podatkov. Pred korakom samega 

podatkovnega rudarjenja je korak izbora podatkov. Po aplikaciji podatkovnega rudarjenja pa 

sledita še koraka vrednotenja vzorcev in prezentacije znanja.  

Podatkovne množice, ki so vir za podatkovno rudarjenje, so sestavljene iz podatkovnih 

objektov. Podatkovni objekt predstavlja entiteto, npr. v podatkovni bazi posojil so to 

posojilojemalci in njihova posojila. Podatkovne objekte navadno opišemo z atributi. 

Podatkovnim objektom lahko rečemo tudi zgledi, primeri, instance, podatkovne točke ali 

zgolj objekti. Vrstice podatkovne baze so torej podatkovni objekti, stolpci pa predstavljajo 

atribute. 

Atribut je podatkovno polje, ki predstavlja značilnost ali posebnost podatkovnega objekta. 

Samostalniki atribut, razsežnost, značilnost in spremenljivka so pogosto v literaturi 

uporabljeni izmenično. Strokovnjaki za podatkovno rudarjenje in podatkovne baze navadno 

uporabljajo termin atribut. Množica atributov, ki opisujejo izbran objekt, se imenuje vektor 

ali nabor atributov. Porazdelitvi podatkov na podlagi enega atributa pravimo univariatna 

porazdelitev. Bivariatna porazdelitev vsebuje dva atributa itd. Atributom določimo tip glede 

na možne vrednosti, ki jih lahko atribut zavzame. Ločimo nominalne, ordinalne, intervalne 

in razmerne atribute (Han, Kamber & Pei, 2011). 

2.2 Metode in algoritmi podatkovnega rudarjenja in strojnega učenja 

Naloge podatkovnega rudarjenja lahko v glavnem razvrstimo v dve kategoriji: opisne (angl. 

descriptive) in napovedne (angl. predictive). Opisne naloge podatkovnega rudarjenja 

nadrobno opišejo lastnosti podatkov v ciljni množici podatkov. Napovedne naloge 

rudarjenja pa s postopkom indukcije na trenutnih podatkih oblikujejo napovedi za podatke 

v prihodnosti. Pri nalogah podatkovnega rudarjenja uporabljamo različne funkcionalnosti 

podatkovnega rudarjenja za natančno specifikacijo vzorca, ki ga iščemo v podatkih: 

karakterizacija in diskriminacija (angl. characterization and discrimination); rudarjenje 

pogostih vzorcev, asociacij in korelacij (angl. frequent patterns, associations, and 

correlations); klasifikacija in regresija (angl. classification and regression); analiza 
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razvrščanja v skupine (angl. clustering analysis) in analiza osamelcev (angl. outlier 

analysis) (Hand, Mannila & Smyth, 2011, str. 12). 

Karakterizacija je pregled glavnih značilnosti ali posebnosti ciljnega razreda podatkov. 

Rezultat karakterizacije podatkov lahko ponazorimo v različnih grafičnih oblikah: tortni 

diagrami, histogrami, krivulje itd. Diskriminacija je primerjava glavnih značilnosti 

objektov ciljnega razreda podatkov z glavnimi značilnostmi objektov enega ali več 

nasprotnih razredov. Predstavitev rezultatov je podobna kot pri karakterizaciji z dodatkom 

primerjalnih meril, ki omogočajo razlikovanje med ciljnim in nasprotnimi razredi.   

Pogosti vzorci so, kot nam pove ime samo, vzorci ki se pogosto pojavljajo v podatkih. 

Obstaja več vrst pogostih vzorcev: pogoste množice predmetov (npr. običajna nakupovalna 

košarica), pogosta sosledja (npr. nakupu fotoaparata pogosto sledi nakup spominske kartice) 

in pogoste podstrukture. Rudarjenje pogostih vzorcev nas lahko pripelje do odkritja 

zanimivih asociacij in korelacij v podatkih.  

Klasifikacija je proces oblikovanja modela (ali funkcije), ki opiše in razloči skupine 

podatkov. Model se oblikuje na podlagi analize testne množice podatkov (kjer so skupine že 

znane). Temu sledi uporaba modela na podatkih, ki še niso uvrščeni v skupine. Rezultate 

klasifikacije lahko predstavimo kot klasifikacijska pravila, odločitvena drevesa, 

matematične formule ali nevronske mreže. Med drugim lahko za oblikovanje 

klasifikacijskega modela uporabimo sledeče metode: Bayesova klasifikacija, metoda 

podpornih vektorjev in klasifikacija 𝑘-najbližjih-sosedov, ki jih podrobneje predstavim v 

nadaljevanju. 

Za razliko od klasifikacije (ki napove kategorično/diskretno spremenljivko), regresija 

modelira funkcijo z zvezno zalogo vrednosti. Poglavitna razlika je torej, da z regresijo 

napovedujemo numerične vrednosti, s klasifikacijo pa pripadnosti diskretni skupini.  

Analiza razvrščanja v skupine za razliko od klasifikacije in regresije, analizira podatkovne 

objekte brez obravnave razredov. Razvrščanje v skupine namreč uporabimo za generiranje 

smiselnih razredov na množici podatkov. Objekti so razvrščeni v skupine glede na načelo 

maksimizacije znotraj-razredne podobnosti in minimizacije med-razredne podobnosti.  

Množica podatkov velikokrat vsebuje podatke, ki ne sovpadajo z modelom ali pričakovanim 

obnašanjem - osamelce. Številne metode podatkovnega rudarjenja osamelce izločijo kot 

šum v modelu ali izjeme. Kakorkoli, v določenih primerih (npr. zaznavanje goljufij) so redki 

dogodki predmet interesa. Proces zaznavanja se imenuje analiza osamelcev ali rudarjenje 

anomalij. 
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2.2.1 Odločitvena drevesa 

Klasifikacijski problem lahko rešimo z zaporedjem skrbno izoblikovanih vprašanj o atributih 

testnega primera. Vsakič, ko dobimo odgovor na zastavljeno vprašanje, sledi temu novo 

vprašanje, dokler ne dosežemo končne odločitve o pripadnosti razredu testnega primera. 

Zaporedje vprašanj in možnih odgovorov lahko organiziramo v obliko odločitvenega 

drevesa, ki je hierarhična struktura, sestavljena iz vozlišč in usmerjenih povezav. 

Odločitveno drevo ima tri tipe vozlišč: koren drevesa, notranja vozlišča in liste (končna 

vozlišča). 

V odločitvenem drevesu vsakemu listu dodelimo razred. Nekončna vozlišča vsebujejo test 

atributa, ki ločuje primere z različnimi karakteristikami. Ko je drevo enkrat sestavljeno, je 

klasificiranje testnega primera preprosto. Začnemo v korenu drevesa, preverjamo pogoje in 

sledimo ustreznim vejam, kar nas na koncu pripelje do lista (razredne oznake).  

Obstaja eksponentno mnogo odločitvenih dreves, ki jih lahko sestavimo iz izbrane množice 

atributov. Medtem ko so nekatera drevesa bolj natančna kot druga, je iskanje optimalnega 

drevesa zaradi eksponentne velikosti prostora možnih dreves praktično nemogoče. V ta 

namen so bili razviti učinkoviti algoritmi, ki inducirajo dokaj natančna (čeprav manj 

optimalna) odločitvena drevesa. Ti algoritmi po navadi uberejo požrešne strategije, ki pri 

izbiranju ločevalnega atributa sprejemajo lokalno optimalne odločitve. Široko razširjen je 

Huntov algoritem, ki je osnova za mnoge obstoječe indukcijske algoritme odločitvenih 

dreves (npr. ID3, C4.5 in CART). 

Huntov algoritem gradi odločitveno drevo rekurzivno, z deljenjem učnih primerov v čedalje 

bolj podrobne podmnožice. Naj bo 𝐷𝑡 množica učnih primerov, ki so povezani z vozliščem 

𝑡 in 𝑦 = {𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑐} naj bodo razredne oznake. Kadar vsi primeri v 𝐷𝑡 pripadajo istemu 

razredu 𝑦𝑡, potem algoritem ustvari list 𝑡 z razredno oznako 𝑦𝑡. V kolikor 𝐷𝑡 vsebuje primere 

različnih razredov, se izbere testni pogoj atributov, ki razdeli primere v manjše podmnožice. 

Za vsak izid testnega pogoja je ustvarjeno podrejeno vozlišče, primere iz 𝐷𝑡 pa potem 

razdelimo v podrejena vozlišča glede na izid testnega pogoja. Algoritem tako rekurzivno 

uporabimo na vsakem podrejenem vozlišču. 

Pri indukciji odločitvenega drevesa je ključno, da se odločimo, kako naj algoritem deli učne 

primere in kdaj naj se proces deljenja drevesa zaključi. Za prvi problem mora algoritem 

vsebovati metodo za določanje testnega pogoja različnih tipov atributov, kot tudi objektivno 

mero za določanje vrednosti vsakega testnega pogoja. Za drugi problem moramo 

implementirati določen pogoj ustavljanja.  

Obstaja več mer, s katerimi lahko določimo najboljši testni pogoj za delitev primerov. 

Definirane so na ravni razrednih porazdelitev primerov pred in po delitvi. Največkrat mere 

temeljijo na stopnji nečistote (angl. impurity) podrejenih vozlišč, saj manjša kot je stopnja 
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nečistote, bolj je razredna porazdelitev asimetrična. Naj bo 𝑃(𝑖|𝑡) delež primerov, ki 

pripadajo razredu 𝑖 v izbranem vozlišču 𝑡. Tedaj mere nečistote definiramo kot: 

 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑗𝑎(𝑡) =  − ∑ 𝑃(𝑖|𝑡) log2 𝑃(𝑖|𝑡)

𝑐−1

𝑖=0

 (1) 

 𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑡) = 1 − ∑[𝑃(𝑖|𝑡)]2

𝑐−1

𝑖=0

 (2) 

 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑐𝑖𝑗𝑠𝑘𝑎 𝑛𝑎𝑝𝑎𝑘𝑎(𝑡) = 1 − max
𝑖

[𝑃(𝑖|𝑡)] (3) 

Kjer je 𝑐 število razredov in velja, da 0 log2 0 = 0 pri računanju entropije. Tako lahko s 

primerjavo stopenj nečistot nadrejenega (pred delitvijo) in stopenj nečistot njemu podrejenih 

vozlišč določimo, kako uspešen je testni pogoj. Večja kot je razlika, boljši je testni pogoj 

vozlišča. Z ∆ označimo pridobitev (angl. gain), ki nam določi vrednost delitve: 

 ∆ = 𝐼(𝑛𝑎𝑑𝑟𝑒𝑗𝑒𝑛) − ∑
𝑁(𝑣𝑗)

𝑁
𝐼(𝑣𝑗)

𝑘

𝑗=1

 (4) 

Kjer je 𝐼(⋅) mera nečistote izbranega vozlišča, 𝑁 je skupno število primerov nadrejenega 

vozlišča, 𝑘 je število vrednosti atributa in 𝑁(𝑣𝑗) je število primerov, povezanih s podrejenim 

vozliščem 𝑣𝑗 . Algoritmi za indukcijo odločitvenega drevesa pogosto izbirajo tiste testne 

pogoje, ki maksimizirajo pridobitev ∆. Algoritem za indukcijo odločitvenega drevesa 

rekurzivno izbira najboljše atribute za delitev podatkov in širi liste drevesa, dokler ni 

izpolnjen kriterij za ustavljanje. Na koncu se lahko odločimo za zmanjšanje velikosti drevesa 

z obrezovanjem (angl. tree-pruning). Prevelika odločitvena drevesa so namreč podvržena 

pojavu prenasičenja (Tan, Steinbach & Kumar, 2014, str. 150-158).  

2.2.2 Naivni Bayes 

Naivni Bayes je ena izmed poglavitnih in splošno razširjenih metod nadzorovane 

klasifikacije. Metoda je preprosta za uporabo, saj se pri uporabi ne zanaša na kompleksne 

iterativne programe za oceno parametrov in se lahko neposredno aplicira na velike 

podatkovne množice. Metoda je prav tako enostavna za interpretacijo. Naivni Bayes slovi 

po tem da je robusten, zelo uspešen in široko uporabljen (Wu in drugi, 2008). 

Ime naivni ne izvira iz preprostosti algoritma, ampak iz naivne predpostavke o neodvisnosti 

spremenljivk. Predpostavlja, da je prisotnost ene izmed spremenljivk v podatkovni množici 

povsem nepovezana s prisotnostjo vseh ostalih spremenljivk. V primeru, da to za izbran 

problem drži, je naivni Bayes zelo uspešen, pogosto bolj kot ostali modeli (Vedala & Kumar, 
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2012). Algoritem deluje tudi na zveznih spremenljivkah, kjer predpostavlja, da so le-te 

normalno porazdeljene. Že iz imena metode lahko sklepamo, da temelji na Bayesovem 

pravilu, ki ga v klasifikacijski obliki zapišemo kot: 

 𝑃(𝐶 = 𝑐|𝐸) =
𝑃(𝐸|𝐶 = 𝑐) ⋅ 𝑃(𝐶 = 𝑐)

𝑃(𝐸)
 (5) 

V enačbi (5) nastopajo štiri količine. Na levi strani je v kontekstu klasifikacijskega problema, 

posteriorna verjetnost, da ciljna spremenljivka 𝐶 zavzame razred 𝑐 glede na dano 

informacijo 𝐸 (vektor vrednosti atributov). Bayesovo pravilo razčleni posteriorno verjetnost 

na tri količine, ki jih želimo določiti iz danih podatkov: 

1. 𝑃(𝐶 = 𝑐) je predhodna (angl. prior) verjetnost razreda. To je verjetnost, ki bi jo dodelili 

razredu, preden imamo kakršno koli informacijo o vrednosti atributov. Najbolj preprosto 

lahko te verjetnosti določimo kot odstotek vseh primerkov razreda 𝑐 v podatkovni 

množici. 

2. 𝑃(𝐸|𝐶 = 𝑐) je verjetnost, da vidimo informacijo 𝐸, kadar je 𝐶 = 𝑐. Iz podatkov bi to 

verjetnost lahko dobili kot odstotek primerkov razreda 𝑐, ki imajo vektor vrednosti 

atributov 𝐸. 

3. 𝑃(𝐸) pa je verjetnost vektorja atributov 𝐸. Z drugimi besedami: kako pogosta je 

kombinacija značilnosti 𝐸 glede na vse primerke v podatkovni množici. Vrednost bi 

lahko določili kot odstotek pojava kombinacije vrednosti atributov 𝐸 znotraj množice 

vseh primerov. 

Z oceno teh treh količin na učni množici podatkov lahko izračunamo oceno posteriorne 

verjetnost za izbran primer v uporabi. Glavna ovira, ki preprečuje neposredno uporabo 

enačbe (5) za podatkovno rudarjenje, je specifičnost vektorja atributov 𝐸. Obidemo jo s 

predpostavko o neodvisnosti atributov, kar nas privede do:  

 𝑃(𝑐|𝐸) =
𝑃(𝑒1|𝑐) ⋅ 𝑃(𝑒2|𝑐) ⋯ 𝑃(𝑒𝑘|𝑐) ⋅ 𝑃(𝑐)

𝑃(𝐸)
 (6) 

Enačba (6) je osnova za klasifikator Naivni Bayes. Klasificira nove primere z ocenjevanjem 

verjetnosti, da primer pripada vsakemu izmed razredov in določa razred z največjo 

verjetnostjo. Potrebno je poudariti, da moramo v primeru uporabe dejanskih verjetnostnih 

ocen klasifikatorja zaradi njegovih ključnih predpostavk biti zelo previdni. V praksi se 

Naivni Bayes uporablja za namene rangiranja, kjer pa dejanske ocene verjetnosti niso 

pomembne, so zgolj relativne vrednosti primerov v različnih razredih (Provost & Fawcett, 

2013, str. 242). 
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2.2.3 Metoda podpornih vektorjev 

Metoda podpornih vektorjev (angl. Support Vector Machine, v nadaljevanju SVM) je 

naprednejša metoda za klasifikacijo in regresijo tako linearnih kot nelinearnih podatkov. V 

grobem SVM algoritem deluje preko nelinearne preslikave. S tem transformira prvotne učne 

podatke v višje dimenzije. Nato pa znotraj novih dimenzij išče optimalno ločevalno linearno 

hiperravnino transformacije (t. i. »odločitveno mejo« oz. separator, ki čim bolje ločuje 

nabore enega razreda od drugega). S primerno nelinearno preslikavo do dovolj visoke 

dimenzije lahko vedno najdemo hiperravnino, ki loči podatke dveh razredov. SVM določi 

to hiperravnino z uporabo podpornih vektorjev (ključnih naborov učne množice) in mej, ki 

jih določajo podporni vektorji. 

Čeprav je lahko čas učenja SVM zelo dolgotrajen, veljajo za zelo natančne. Zmožni so 

modeliranja kompleksnih nelinearnih odločitvenih mej in občutno manj podvrženi 

prenasičenju (angl. overfitting) kot ostale metode. Podporni vektorji nam dajo jedrnat opis 

o naučenem modelu, podrobnejša interpretacija pa je pri tej metodi omejena. SVM lahko 

uporabimo tako za numerično napoved kot tudi za klasifikacijo (Han, Kamber & Pei, 2011, 

str. 408; Berthold & Hand, 2003, str. 181).  

Slika 6: Rob odločitvene meje 

 

Prirejeno po Tan, Steinbach & Kumar (2014, str. 257, slika 5.22). 

Sprva za opis SVM predstavimo koncept hiperravnine z najširšim robom (angl. maximum 

margin hyperplane). Na sliki 6 lahko vidimo graf primerov (krožci in kvadratki) podatkovne 

množice, ki pripadajo dvema različnima razredoma. Razvidno je, da je množica linearno 

ločljiva. Določimo lahko torej hiperravnino, ki bo ločevala krožce od kvadratkov. Opazimo 

lahko, da obstaja neskončno mnogo takšnih hiperravnin. Klasifikator mora torej izbrati eno 

izmed teh hiperravnin kot odločitveno mejo, glede na to, kako dober učinek bo imela 

dodeljena meja na testne primere. Na sliki 6 sta prikazani dve odločitveni meji 𝐵1 in 𝐵2. 
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Vsaka izmed odločitvenih mej 𝐵𝑖 je povezana z dvema vzporednima hiperravninami 𝑏𝑖1 in 

𝑏𝑖2, ki se dotikata najbližjega pripadnika vsakega izmed razredov. Razdalja med tema 

hiperravninama je imenovana rob klasifikatorja. Iz omenjene sheme lahko vidimo, da je 

rob 𝐵1 precej širši kot rob 𝐵2. V tem primeru je 𝐵1 hiperravnina z najširšim robom množice. 

Odločitvene meje s širšim robom so povezane z manjšimi napakami na testni množici. 

Zaradi tega je zaželeno konstruirati linearne klasifikatorje, ki maksimirajo širino roba 

svojih odločitvenih mej. Eden izmed takšnih klasifikatorjev je linearni SVM, ki je zaradi teh 

lastnosti znan tudi kot klasifikator najširšega roba.  

V praksi pa žal večina množic ni preprosto ločljiva z linearno odločitveno mejo. Za takšne 

primere uporabimo transformacijo prostora x v nov prostor Φ(x), kjer lahko uporabimo 

linearne odločitvene meje za ločitev primerov v transformiranem prostoru. Po transformaciji 

lahko uporabimo enako metodologijo, kot bi jo uporabili v linearnem prostoru. Potencialna 

težava povezana s transformiranjem podatkov v višje razsežnosti je t.i. »prekletstvo 

dimenzionalnosti« (angl. curse of dimensionality). S povečevanjem števila dimenzij se lahko 

prostor tako hitro širi, da podatki postanejo preveč raztreseni po prostoru. Za namene 

statistično korektnih in zanesljivih rezultatov količina podatkov, potrebnih za podporo 

rezultatov, narašča eksponentno z dimenzionalnostjo. SVM zaobide ta problem z uporabo 

jedrne funkcije (angl. kernel trick). Preko jedrne funkcije lahko izračunamo podobnost v 

transformiranem prostoru z uporabo prvotne množice atributov. Naj bo Φ funkcija 

preslikave, u in v pa vhodna vektorja. Tedaj lahko skalarni produkt vektorjev v 

transformiranem prostoru izrazimo preko jedrne funkcije v prvotnem prostoru: 

 𝐾(𝑢, 𝑣) = Φ(u) ⋅ Φ(v) (7) 

Jedrna funkcija nam pomaga obiti funkcijo preslikave in nam omogoča neposredno delo na 

vektorjih v prvotnem prostoru. Izračunavanje skalarnega produkta je zato lažje kot na 

transformirani množici atributov (Tan, Steinbach & Kumar, 2014, str. 250). 

2.2.4 K-najbližjih sosedov 

Odločitvena drevesa so ena izmed metod delavnega učenja (angl. eager learners), ker 

gradijo model, ki povezuje vhodne atribute z razrednimi oznakami takoj, ko so učni podatki 

na voljo. Nasprotna strategija učenja je zakasnitev procesa modeliranja učnih podatkov, 

dokler ni potrebno klasificirati testnih primerov. Metode, ki se  poslužujejo te strategije, so 

znane kot metode lenega učenja (angl. lazy learning). Tipičen primer te metode bi bil Rote 

klasifikator, ki si zapomni celotno učno množico in klasificira nov primer le, če se atributi 

popolnoma ujemajo z enim izmed učnih primerov. Očitna slabost takšnega pristopa je, da 

veliko primerov ne moremo klasificirati, ker se ne ujemajo z nobenim izmed učnih primerov. 

Lahko pa smo bolj fleksibilni in poiščemo učne primere, ki imajo relativno podobne atribute 

tistim, ki jih ima testni primer. Ti primeri, ki jih poznamo pod imenom najbližji sosedi (angl. 
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nearest neighbors), lahko določijo klasifikacijski razred testnega primera. Klasifikator 

najbližjega soseda predstavlja vsak primer kot podatkovno točko v 𝑑-razsežnem prostoru, 

kjer je 𝑑 število atributov. Glede na izbrani testni primer z določeno mero izračunamo bližino 

ostalih podatkovnih točk v učni množici. Z izrazom 𝑘-najbližjih sosedov izbranega primera 

𝑧, govorimo o 𝑘 podatkovnih točkah, ki so mu najbližje. Primer 𝑧 je klasificiran glede na 

razred, kateremu pripada večina najbližjih sosedov. Ključno je, da izberemo primerno velik 

parameter 𝑘. Premajhen parameter lahko vodi do prenasičenja, prevelik pa do napak pri 

klasifikaciji. 

V primeru večinske določitve razreda imajo vsi sosedi enak vpliv na klasifikacijo, kar naredi 

algoritem občutljiv na izbiro parametra 𝑘. Ena izmed rešitev, kako zmanjšati vpliv parametra 

𝑘, je utežitev vpliva vsakega izmed najbližjih sosedov glede na njegovo razdaljo. Tedaj bodo 

imeli primeri, ki so bolj oddaljeni od primera 𝑧, manjši vpliv na klasifikacijo kot pa tisti 

bližje (Tan, Steinbach & Kumar, 2014, str. 222-225). 

2.2.5 Logistična regresija 

Logistična regresija za razliko od Bayesovega klasifikatorja s pomočjo funkcije 

spremenljivk neposredno modelira verjetnost pripadnosti razredu. Iz tega sledi, da se 

predpostavke modela pri teh dveh verjetnostnih klasifikatorjih razlikujejo. V najpreprostejši 

obliki logistične regresije predpostavljamo, da je razredna spremenljivka binarna z zalogo 

vrednosti {−1, +1}. Naj bo Β̅ = (𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑑) vektor 𝑑 + 1 različnih parametrov. Kjer je 

i-ti parameter 𝛽𝑖 koeficient dimenzije i podatkovne množice in 𝛽0 prosti člen. Tedaj lahko 

za primer  �̅� = (𝑥1, … , 𝑥𝑑) oblikujemo verjetnost, da razredna spremenljivka 𝐶 zavzame 

vrednost +1 ali −1 s pomočjo logistične funkcije: 

 𝑃(𝐶 = +1|�̅�) =
1

1 + 𝑒−(𝛽0+∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖)𝑑
𝑖=1

 (8) 

 𝑃(𝐶 = −1|�̅�) =
1

1 + 𝑒(𝛽0+∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖)𝑑
𝑖=1

 (9) 

Preprosto je hkrati preveriti, da je vsota zgornjih verjetnosti enaka 1. Na logistično regresijo 

lahko gledamo ali kot na verjetnostni klasifikator ali pa kot na linearni klasifikator. Linearni 

klasifikatorji uporabljajo hiperravnino za ločevanje dveh razredov. Pri logistični regresiji 

lahko na parametre Β̅ = (𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑑) gledamo kot na koeficiente ločevalne hiperravnine 

𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖 = 0𝑑
𝑖=1  med dvema razredoma. Člen 𝛽𝑖 je linearni koeficient dimenizije i in člen 

𝛽0 je prosti člen s konstantno vrednostjo. Vrednost 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖
𝑑
𝑖=1  bo ali negativna ali pa 

pozitivna, odvisno, na kateri strani ločevalne hiperravnine se nahaja primer �̅�. Pozitivna 

vrednost napoveduje razred +1, negativna vrednost pa napoveduje razred −1. Z logistično 

funkcijo v izrazu (8) in (9) logistična regresija napoveduje rezultat v smislu verjetnosti 

pripadnosti razredu. Razdalje posameznih podatkovnih točk urejeno eksponira od ločevalne 
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ravnine, s čimer jih pretvori v intuitivno razumljive verjetnosti na intervalu (0,1). 

Mehanizem logistične regresije je zelo podoben klasični linearni regresiji z metodo 

najmanjših kvadratov, le da tu  uporabljamo logit funkcijo. Zato se moramo poslužiti modela 

optimizacije največjega verjetja (angl. maximum likelihood optimization model), ki nam da 

najboljše parametre modela logistične regresije. Naj bosta Ω+ in Ω− segmenta učne množice, 

kjer prvi vsebuje primere s pozitivnim razredom in drugi primere z negativnim razredom. 

Tedaj lahko 𝑘-to podatkovno točko označimo kot 𝑋𝑘
̅̅ ̅ = (𝑥𝑘

1, … , 𝑥𝑘
𝑑) in verjetnostno funkcijo 

za celotno podatkovno množico definiramo kot: 

 ℒ(Θ̅) = ∏
1

1 + 𝑒−(𝜃0+∑ 𝜃𝑖
𝑑
𝑖=1 𝑥𝑘

𝑖 )
∏

1

1 + 𝑒(𝜃0+∑ 𝜃𝑖
𝑑
𝑖=1 𝑥𝑘

𝑖 )
𝑋𝑘̅̅ ̅̅ ∈Ω−𝑋𝑘̅̅ ̅̅ ∈Ω+

 (10) 

Verjetnostna funkcija je produkt verjetnosti vseh učnih primerov. Iščemo maksimum 

funkcije, da lahko določimo optimalno vrednost vektorja parametrov Θ. Za lažje numerično 

iskanje optimuma se uporablja logaritem funkcije verjetja. Za optimizacijo logaritma izraza 

(10) ne obstaja analitična rešitev za vektor Θ̅. Optimalno vrednost Θ̅ lahko iščemo iterativno 

z naklonskim vzponom (angl. gradient ascent). Naklonski vektor (oz. gradient) dobimo s 

parcialnim odvajanjem logaritma verjetnostne funkcije po vsakem izmed parametrov. 

Natančneje preverimo, kako izgleda 𝑖-ta komponenta gradienta za 𝑖 > 0. S parcialnim 

odvajanjem logaritma verjetnostne funkcije po parametru 𝜃𝑖 dobimo: 

 
𝜕𝑙𝑜𝑔(ℒ(Θ̅))

𝜕𝜃𝑖
= ∑

𝑥𝑘
𝑖

1 + 𝑒(𝜃0+∑ 𝜃𝑖
𝑑
𝑖=1 𝑥𝑖)

𝑋𝑘̅̅ ̅̅ ∈Ω+

− ∑
𝑥𝑘

𝑖

1 + 𝑒−(𝜃0+∑ 𝜃𝑖
𝑑
𝑖=1 𝑥𝑖)

𝑋𝑘̅̅ ̅̅ ∈Ω−

 (11) 

Posodobitveni pogoj za 𝜃𝑖 je sledeč: 

 𝜃𝑖 ←  𝜃𝑖 + 𝛼 ( ∑ 𝑃(𝑋𝑘
̅̅ ̅ ∈ Ω−)𝑥𝑘

𝑖

𝑋𝑘̅̅ ̅̅ ∈Ω+

− ∑ 𝑃(𝑋𝑘
̅̅ ̅ ∈ Ω+)𝑥𝑘

𝑖

𝑋𝑘̅̅ ̅̅ ∈Ω−

). (12) 

Vrednost 𝛼 je velikost koraka, ki jo želimo določiti tako, da bomo maksimalno povečali 

vrednost ciljne funkcije. Tipično se tega lotimo z metodo binarnega iskanja. Enačba (12) 

opisuje metodo serijskega naklonskega vzpona, kjer vse učne podatkovne točke prispevajo 

h gradientu v enem posodobitvenem koraku. Zaradi konkavnosti verjetnostne funkcije bomo 

z metodo naklonskega vzpona našli globalni optimum. Za namen zmanjšanja prenasičenja 

so v uporabi tudi številne regularizacijske metode (Aggarwal, 2015, str. 310-313). 
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2.2.6 Nevronske mreže 

Umetne nevronske mreže (angl. neural networks) najpogosteje tvorimo s tako imenovano 

metodo vzvratnega razširjanja (angl. backpropagation). Nevronske mreže so skupek 

povezanih izhodnih ali vhodnih enot, znotraj katere je vsaka povezava utežena z določeno 

utežjo. Tekom faze učenja se mreža uči s prilagajanjem uteži, dokler ni zmožna pravilno 

napovedati razreda vhodnega nabora. 

Nevronske mreže so pri učenju časovno precej zahtevne. Poleg tega zahtevajo številne 

parametre (npr. parametre kot so »topologija mreže« in »struktura«), ki jih je najbolje 

določiti empirično. Zaradi simboličnega pomena naučenih uteži in enot v mreži si ljudje 

rezultat nevronskih mrež žal težko razlagamo. Prednosti nevronskih mrež so visoka 

toleranca na šume v podatkih in sposobnost klasificiranja novih nepoznanih vzorcev. So zelo 

uporabne, kadar slabo poznamo povezavo med atributi in razredi ali pa operiramo s 

številnimi zveznimi atributi. Algoritme nevronskih mrež se da pospešiti z določenimi 

metodami paralerizacije. Dodatno so bile razvite tudi metode, ki znajo razbrati pravila iz 

naučenih nevronskih mrež, kar pripomore k uporabnosti nevronskih mrež za probleme 

podatkovnega rudarjenja. 

V praksi metoda vzvratnega razširjanja tvori t. i. večplastno nevronsko mrežo s povezavami 

naprej (angl. multilayer feed-forward neural network). Uči se iterativno in išče najboljše 

uteži za napoved razredov vhodnih naborov. Večplastna nevronska mreža s povezavami 

naprej je sestavljena iz vhodne plasti, ene ali več skritih plasti in izhodne plasti. Vsako plast 

sestavljajo enote. Vhodni sloj je enak atributom za vsak učni nabor. Vhodni podatki gredo 

skozi vhodni sloj, kjer so uteženi in potujejo dalje v skrito plast. Izhodne enote ene skrite 

plasti so lahko naprej vhodne enote za še en skriti sloj itd. Uteženi rezultat zadnjega skritega 

sloja je vhod za enote, ki gradijo izhodni sloj. Ta nam da končno napoved celotne mreže za 

izbran nabor.  

Vsaka izmed izhodnih enot vzame kot vhod uteženo vsoto izhodnih vrednosti enot v 

prejšnjem sloju. Tej uteženi vsoti nato pripiše nelinearno (aktivacijsko) funkcijo. 

Večplastne nevronske mreže s povezavami naprej so torej zmožne modelirati razredno 

napoved kot nelinearno kombinacijo vhodnih vrednosti. S statističnega vidika bi lahko rekli, 

da gre za nelinearno regresijo. Metoda vzvratnega razširjanja deluje iterativno s 

primerjanjem napovedi nevronske mreže učnih naborov z znanimi ciljnimi vrednostmi. 

Ciljna vrednost je v tem primeru lahko razredna oznaka učnega nabora (za klasifikacijske 

probleme) ali zvezna vrednost (za numerične napovedi). Za vsakega izmed učnih naborov 

se uteži prilagodijo tako, da je povprečna kvadratna napaka napovedi nevronske mreže 

najmanjša. Prilagoditve uteži se dogajajo vzvratno, od izhodnega sloja, preko vseh skrivnih 

slojev do začetnega skrivnega sloja. Čeprav ni nujno zagotovljeno, v splošnem uteži sčasoma 

konvergirajo in takrat se učni proces zaključi.  
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Glavna pomanjkljivost nevronskih mrež je slaba predstavljivost naučenega. Znanje v obliki 

mreže enot, povezanih z uteženimi povezavami, si ljudje težko interpretiramo. Polno 

povezane mreže so nepregledne, zato je prvi poglaviten korak obrezovanje nevronske mreže. 

Slednje obsega poenostavljanje strukture mreže z odstranjevanjem uteženih povezav, ki 

imajo najmanj vpliva na nevronsko mrežo. Uteženo povezavo lahko zbrišemo, če s tem ne 

zmanjšamo klasifikacijske natančnosti mreže. Po obrezovanju mreže lahko uporabimo tudi 

različne pristope za razvrščanje povezav, enot ali aktivacijskih vrednosti (Han, Kamber & 

Pei, 2011, str. 398).  

2.3 Razredno neuravnotežene množice podatkov 

Razredno neuravnotežena (angl. class-imbalanced) učna množica predstavlja pomemben 

problem pri ugotavljanju natančnosti klasifikacije. V primeru dvorazredne množice 

podatkov (npr. slab/dober posojilojemalec) je množica razredno neuravnotežena, kadar je 

razred, ki nas zanima (pozitiven razred – neplačnik) manjšinsko zastopan. Problem 

neuravnoteženosti razredov je tesno povezan s problemom stroškovno-občutljivega učenja  

(angl. cost-sensitive learning), kjer strošek napake ni za vse razrede enak. Dober primer 

omenjenega problema je medicinsko diagnosticiranje, kjer je strošek večji v primeru, da 

napačno diagnosticiramo rakavo obolelega pacienta kot zdravega. Lažno pozitivna napaka 

lahko tedaj pomeni izgubo življenja in zato predstavlja večji strošek kot pa lažno negativna 

napaka. 

Večina klasifikacijskih algoritmov cilja na minimizacijo števila napak tekom klasifikacije in 

ne ločuje med stroškom lažno pozitivne in lažno negativne napake. S predpostavljanjem, da 

je porazdelitev razredov uravnotežena in strošek napak enak, uporaba takih algoritmov ni 

primerna na neuravnoteženih podatkovnih množicah.   

Najbolj pogost pristop k reševanju problema neuravnoteženih podatkov je vzorčenje (angl. 

sampling). Pri pripravi učne množice z vzorčenjem so najbolj priljubljene metode 

nadvzorčenje (angl. oversampling), podvzorčenje (angl. undersampling) ali pa hibridne 

metode, ki so kombinacije obeh metod. Pomembno je, da te metode ne posegajo v strukturo 

klasifikacijskega modela. Nadvzorčenje in podvzorčenje spremenita porazdelitev naborov v 

učni množici na način, da je pozitiven razred bolje zastopan. Pri nadvzorčenju ponovno 

vzorčimo iz množice pozitivnih naborov, dokler v končni učni množici ne dobimo enako 

število pozitivnih in negativnih naborov. Nasprotno, pri podvzorčenju zmanjšujemo število 

negativnih naborov z naključnim izločevanjem naborov iz večinskega (negativnega) razreda, 

dokler nimamo enakega števila negativnih in pozitivnih naborov (Han, Kamber & Pei, 2011, 

str. 384). 

Osrednji problem nadvzorčenja manjšinskega  razreda je podvajanje istih podatkovnih točk. 

Podvajanje primerov na podatkih, ki vsebujejo več šuma, vodi v prenasičenost in posledično 

manjšo natančnost klasifikacije. Omenjeno težavo lahko odpravimo z umetnim 
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nadvzorčenjem SMOTE (angl. synthetic oversampling), ki ustvarja umetne primere brez 

ponavljanja. Metoda za vsak manjšinski primer določi njegovih 𝑘 najbližjih sosedov, ki 

pripadajo istemu razredu. Nato glede na stopnjo želenega nadvzorčenja naključno izberemo 

zahtevan delež sosedov. Za vsak par primer-sosed metoda ustvari umetni podatkovni primer 

nekje na relacij, ki povezuje manjšinski primer z njegovim sosedom. Točen položaj 

umetnega primera je izbran enakomerno naključno na relaciji primer-sosed. Novi manjšinski 

primeri postanejo del učne množice, ki vstopajo v proces učenja klasifikatorja. Algoritem 

SMOTE je v povprečju bolj natančen kot klasična metoda nadvzorčenja (s podvojevanjem) 

(Aggarwal, 2015, str. 350).  

Po drugi strani se nam v primeru podvzorčenja lahko pripeti, da bomo v procesu izločili 

nekatere ključne primere negativne množice, kar nam ne bo dalo optimalnega modela. Temu 

se lahko potencialno izognemo z večkratnim podvzorčenjem. Uporabimo lahko tudi metode 

fokusiranega podvzorčenja, kjer se tekom podvzorčenja metoda glede na informacije odloča, 

katere negativne primere (najbolj oddaljene od odločitven meje) bi bilo najbolje izločiti 

(Tan, Steinbach & Kumar, 2014, str. 288).  

2.4 Izbor atributov 

Postopek za izbiro ožjega seznama atributov (angl. feature selection), ki dalje vstopajo v 

fazo modeliranja, je ključnega pomena za učinkovito in uspešno pridobivanje rezultatov. V 

kolikor izberemo atribute s slabo napovedno močjo bo izdelani klasifikator posledično 

vseboval več šuma. Morda se nam zdi, da z izločevanjem atributov izgubimo informacijo, 

vendar se pri podatkovnem rudarjenju velikokrat izkaže, da velja zakon: »manj je več«. 

Atribute, ki podvojujejo informacijo, vsebovano v drugih atributih, označimo za odvečne 

atribute. Tiste, ki pa sploh ne vsebujejo uporabne informacije za izbran problem 

podatkovnega rudarjenja, označimo za neznačilne. 

Pogosto za izločitev odvečnih in neznačilnih atributov ne potrebujemo kompleksnih metod, 

ampak je dovolj že uporaba zdravega razuma in poznavanje področja problema. Kadar to ni 

mogoče, je potrebno ubrati sistematičen pristop. Idealen pristop za iskanje najboljše 

podmnožice atributov bi bil preizkušanje vseh možnih podmnožic. Slabost takšnega pristopa 

je seveda preverjanje velikega števila možnih podmnožic (za 𝑛 atributov je možnih 2𝑛 

podmnožic). Za večje število atributov je v praksi takšen pristop neuporaben. Aggarwal 

(2015, str. 49) trdi, da so alternativni ustaljeni pristopi za izbor atributov: filtrirni (angl. 

filter) pristopi, ovojni (angl. wrapper) pristopi in vgrajeni (angl. embedded) pristopi. 

Filtrirni pristop pomeni, da atribute izberemo z neodvisnim pristopom izbora atributov in 

pred samim korakom uporabe algoritma podatkovnega rudarjenja. Pri ovojnem pristopu 

uporabimo ciljni algoritem podatkovnega rudarjenja kot »črno škatlo« za izbor podmnožice 

atributov. Ta pristop je podoben idealnemu pristopu z bistveno razliko, da ne preverja vse 

možnih podmnožic. Kot zadnji z vgrajenim pristopom označimo proces izbora atributov, ki 

se zgodi tekom samega algoritma podatkovnega rudarjenja. Algoritem se namreč odloči, 
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katere atribute uporabiti in katere spregledati. Najbolj pogosto na ta način delujejo algoritmi 

za izgradnjo klasifikatorjev odločitvenih dreves. 

Izbor atributov je postopek iskanja po vseh možnih podmnožicah atributov. Uporabimo 

lahko veliko različnih strategij za iskanje, praktično uporabne pa so le tiste, ki so računsko 

nezahtevne in hkrati najdejo optimalno (oz. blizu optimalno) množico. Ker obema pogojema 

pogosto ni mogoče zadostiti, smo primorani eno žrtvovati za drugo. V splošnem smo pri 

manjšanju množice atributov vedno v precepu med potencialno izgubo kompleksnosti 

modela in pridobitvijo hitrosti izračuna algoritmov. 

2.5 Teža dokazov in vrednost informacije 

V koraku izbora atributov je mera teže dokazov (angl. weight of evidence, v nadaljevanju 

WOE)  uporabna mera napovedne moči ločevanja pozitivnih in negativnih primerov 

vsakega izmed atributov. Razpon in trend teže dokazov, preko vrednosti združenih v skupine 

znotraj atributa, mora slediti smiselni porazdelitvi, brez vmesnih preskokov. 𝑊𝑂𝐸 je mera 

različnosti med razmerjem dobrih in slabih primerov v vsakem atributu in temelji na 

izračunu 𝑙𝑜𝑔 razmerja dobrih in slabih primerov znotraj skupine vrednosti:  

 𝑊𝑂𝐸 = ln (
𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑑𝑜𝑏𝑟𝑖ℎ 

𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑠𝑙𝑎𝑏𝑖ℎ 
) × 100. (13) 

Negativna vrednosti nakazuje na to, da izbrani atribut vsebuje večji delež slabih primerov 

kot dobrih primerov. Skupno napovedno moč atributa izmerimo z vrednostjo informacije 

(angl. Information value), ki jo izračunamo iz utežene vsote 𝑊𝑂𝐸 vrednosti: 

 

𝐼𝑉 = ∑(

𝑛

𝑖=1

𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑑𝑜𝑏𝑟𝑖ℎ𝑖 − 𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑠𝑙𝑎𝑏𝑖ℎ𝑖)

⋆  ln (
𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑑𝑜𝑏𝑟𝑖ℎ𝑖  

𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑠𝑙𝑎𝑏𝑖ℎ𝑖  
) 

(14) 

Splošno velja, da atributi z informacijsko vrednostjo manjšo od 0.02 ne napovedujejo dobro 

odvisne spremenljivke. Tisti z vrednostjo nad 0.3 pa že zelo dobro klasificirajo (Siddiqi, 

2006, str. 81).  

2.6 Metrike uspešnosti in vrednotenje modelov 

Evalvacija je ključna za uspešno podatkovno rudarjenje. Pri modeliranju imamo na voljo 

ogromno metod za odkrivanje vzorcev v podatkih. Da lahko določimo, katere metode so 

najbolj uspešne na izbranem problemu, moramo sistematično oceniti, kako različne metode 

delujejo in jih na koncu medsebojno primerjati. V nadaljevanju bomo spoznali, da 

preverjanje uspešnosti različnih metod na učni množici ni zadostno. Uspešnost metode na 
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učni množici namreč ni dober indikator uspešnosti na neodvisni, modelu neznani množici. 

Ključno je, da znamo oceniti, kakšna bo uspešnost modela v praksi, ob eksperimentiranju z 

novimi podatki.  

2.6.1 Učna in testna množica 

Uspešnost klasifikatorjev navadno merimo s stopnjo napake, ki predstavlja delež storjenih 

napak klasifikatorja na celotni množici primerov. Pri tem nas seveda zanima, kakšna bo 

uspešnost modela v prihodnosti, na novih klasifikatorju neznanih podatkih. Stopnja napake 

na učni množici je namreč optimistična napoved in ni dober indikator za prihodnjo 

uspešnost modela. Za pravo oceno moramo model oceniti na novih podatkih, ki niso bili del 

učne množice klasifikatorja. To neodvisno množico imenujemo testna množica, pri čemer 

predpostavljamo, da je ta množica reprezentativen vzorec osnovnega problema.  Izbira testne 

in učne množice ni težavna, kadar imamo na voljo veliko podatkovnih primerov. Izberemo 

velik vzorec, ki ga uporabimo za učenje.  Za tem izberemo še en velik (neodvisen od učnega) 

vzorec, ki ga uporabimo za testiranje. Kadar sta oba vzorca reprezentativna, bo stopnja 

napake na testni množici dala dober približek prihodnje uspešnosti modela.  

Kadar smo omejeni s količino podatkov, moramo preceniti, kako najbolje izkoristiti podatke, 

ki so nam na voljo. Da bi dobili dober klasifikator, želimo za učenje uporabiti čim večjo 

količino podatkov. Po drugi strani želimo tudi čim več podatkov za testiranje, da bomo lahko 

dobili čim bolj natančno oceno napake. Iz celotne množice podatkov se moramo odločiti za 

delež podatkov, ki jih bomo uporabili za učenje, preostanek pa bomo uporabili za testiranje. 

Opisani metoda se imenuje metoda zadržanega vzorca (angl. holdout). Najpogosteje 

zadržimo eno tretjino vseh podatkov za kasnejše testiranje, preostali dve tretjini uporabimo 

za učenje. Pri vsaki delitvi prvotne množice moramo biti pozorni, da le najbolje ohranimo 

reprezentativnost vsake izmed ustvarjenih particij. Reprezentativnost lahko v veliki meri 

zagotovimo z ohranjanjem prvotne zastopanosti razredov v vsaki izmed particij. Takšno 

metodo imenujemo naključno razslojeno vzorčenje (angl. stratified random sampling) 

(Han, Kamber & Pei, 2011, str. 370). 

Vpliv morebitne pristranskosti zadržanih vzorcev lahko zmanjšamo s ponavljanjem procesa 

izbora naključnih vzorcev za učenje in testiranje. Pri vsaki izmed ponovitev zadržimo 

naključno  izbran delež za testiranje, preostanek uporabimo za učenje. Dobljene stopnje 

napake za vsako izmed ponovitev povprečimo v končno skupno stopnjo napake.  Najbolj 

uveljavljena metoda delitve množic je metoda 𝒌-kratnega prečnega preverjanja (angl. 𝑘-

fold cross-validation). Izberemo si fiksno število 𝑘, ki določa delitev prvotne množice na 𝑘 

približno enako velikih particij. Pri metodi gremo skozi 𝑘 ponovitev, vsaka particija nastopa 

natanko enkrat kot testna množica, preostalih 𝑘 − 1 particij pa nastopa kot učna množica. 

Končno stopnjo napake modela dobimo kot povprečje stopenj napake vsake izmed 

porazdelitev. Ustaljen standard na področju ocenjevanja uspešnosti modelov je 10-kratno 

prečno preverjanje. V kolikor nam računska moč dopušča, je za natančno oceno napake 
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priporočljivo proces ponoviti približno desetkrat, torej desetkratno 10-kratno prečno 

preverjanje. S tem izločimo veliko mero variacije, ki se pojavi pri naključnem vzorčenju na 

𝑘 neodvisnih delov (Witten, Frank & Hall, 2016, str. 152-154).  

2.6.2 Standardne metrike uspešnosti 

Preden spoznamo različne metrike za ocenjevanje uspešnosti modelov, se moramo spoznati 

s štirimi osnovnimi gradniki, ki jih uporabljamo pri izračunu le-teh. Z razumevanjem 

osnovnih gradnikov, povzetih v matriki zamenjav, v tabeli 2, bomo lažje razumeli izpeljane 

metrike: 

• 𝑇𝑃 (angl. true positives) je število resnično pozitivnih primerov, ki jih je klasifikator 

pravilno označil kot pozitivne. 

• 𝑇𝑁 (angl. true negative) je število resnično negativnih primerov, ki jih je klasifikator 

pravilno označil kot negativne. 

• 𝐹𝑃 (angl. false positive) je število lažno pozitivnih primerov, ki jih je klasifikator 

zmotno označil kot pozitivne. 

• 𝐹𝑁 (angl. false negative) je število lažno negativnih primerov, ki jih je klasifikator 

napačno označil kot negativne. 

Preko metrike zamenjav dobimo vpogled v uspešnost klasifikatorja  pri napovedovanju 

primerov iz različnih razredov. 𝑇𝑃 in 𝑇𝑁 nam nakazujeta, kdaj klasifikator napoveduje 

pravilno, vrednosti 𝐹𝑃 in 𝐹𝑁 pa, kdaj se klasifikator zmoti. Natančen klasifikator bo imel 

večino primerov na diagonali (mesti 𝑇𝑃 in 𝑇𝑁). Preostali mesti 𝐹𝑁 in 𝐹𝑃 pa bosta imeli 

vrednosti blizu nič. 

Tabela 2: Matrika zamenjav 

 

Prirejeno po Zaki, Wagner & Wagner (2014, str. 608, tabela 22.2). 

Najpomembnejša metrika uspešnosti je stopnja natančnosti (angl. accuracy),  ki jo na testni 

množici za izbrani klasifikator izračunamo kot odstotek pravilno klasificiranih testnih 

primerov 

Pozitivni Negativni Skupaj

Pozitivni TP FN P

Negativni FP TN N

Skupaj P' N' P + N

Dejanski razred

Napovedani razred
Matrika zamenjav
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 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑛č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑃 + 𝑁
. (15) 

Nasprotno lahko govorimo tudi o stopnji napake (angl. error rate) klasifikatorja, ki jo 

preprosto določimo iz stopnje natančnosti kot 1 − 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑛č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖. 

V procesu modeliranja iščemo model, ki bo imel višjo stopnjo natančnosti in posledično 

manjšo stopnjo napake. Omenjeni metriki sta standard na področju modeliranja, vendar se 

pri problemih neuravnoteženih podatkov lahko izkažeta za zavajajoče. V tem delu 

modeliramo na množici posojil, kjer je (pozitiven) razred interesa »neplačnik«. Lahko se 

zgodi, da pri enem izmed modelov dobimo zelo visoko stopnjo natančnosti, kar pa ne pomeni 

tudi, da klasifikator zelo dobro klasificira razred neplačnikov. Zelo verjetno je, da 

klasifikator pravilno določa le večinski razred plačnikov, in se zaradi majhnega števila 

napačno klasificiranih dejanskih primerov iz pozitivnega razreda to ne odraža na metriki. 

2.6.3 Metrike za probleme z neuravnoteženimi podatki 

Kadar delamo z neuravnoteženimi podatki, je priporočljivo poleg standardnih metrik, kot sta 

stopnja natančnosti ali stopnja napake, preveriti tudi meri občutljivosti (angl. sensitivity) in 

specifičnosti (angl. specificity). Občutljivost imenujemo tudi stopnja resnično pozitivnih 

primerov (𝑇𝑃/𝑃), specifičnost pa stopnja resnično negativnih primerov (𝑇𝑁/𝑁). Pogosto 

uporabljeni sta tudi metriki natančnost (angl. precision) in priklic (angl. recall). Natančnost 

je mera eksaktnosti in nam pove, kakšen delež primerov, označenih kot pozitiven razred, je 

resnično pozitivnih 

 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑛č𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
. (16) 

Priklic je mera dovršenosti in je enaka občutljivosti 

 𝑝𝑟𝑖𝑘𝑙𝑖𝑐 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
=

𝑇𝑃

𝑃
. (17) 

Med priklicem in natančnostjo obstaja obratna sorazmernost, zato ju velikokrat uporabljamo 

skupaj. Za izbrano vrednost priklica medsebojno primerjamo vrednosti natančnosti ali 

obratno. Druga možnost je, da obe metriki združimo v eno t. i. metriko 𝑭 (včasih znano kot 

vrednost 𝐹1) oziroma metriko 𝐹𝛽. V formuli ju zapišemo kot 

 𝐹𝛽 =
(1 + 𝛽2) × 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑛č𝑛𝑜𝑠𝑡 × 𝑝𝑟𝑖𝑘𝑙𝑖𝑐

𝛽2 × 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑛č𝑛𝑜𝑠𝑡 + 𝑝𝑟𝑖𝑘𝑙𝑖𝑐
, (18) 

kjer je 𝛽 nenegativno realno število. Metrika 𝐹𝛽 je poljubno utežena, priklicu dodeli 𝛽-

kratnik uteži v odnosu do natančnosti. Najbolj uporabljeni metriki iz družine 𝐹𝛽 sta 𝐹2 in 
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𝐹0.5. Prva da dvakrat več teže priklicu kot natančnosti, druga pa ravno obratno (Han, Kamber 

& Pei, 2011). 

2.6.4 ROC krivulja 

ROC krivulje (angl. receiver operating characteristic) so nazorno in uporabno orodje za 

primerjavo različnih klasifikacijskih modelov. ROC krivulja za model ponazarja kompromis 

med 𝑇𝑃𝑅 (angl. true positive rate) in 𝐹𝑃𝑅 (angl. false positive rate). 𝑇𝑃𝑅 je delež resnično 

pozitivnih primerov, torej število pravilno klasificiranih primerov (v pozitiven razred) izmed 

vseh pozitivnih primerov. NPR pa je delež lažno pozitivnih primerov, tj. število napačno 

klasificiranih negativnih primerov (v pozitiven razred) izmed vseh negativnih primerov. V 

matematični obliki jih zapišemo kot 𝑇𝑃𝑅 =
𝑇𝑃

𝑃
 (občutljivost)  in 𝐹𝑃𝑅 =

𝐹𝑃

𝑁
. 

Slika 7: ROC krivulja 

 

Vir: lastno delo. 

V primeru dvorazrednega problema nam ROC krivulja prikazuje razmerja med stopnjo, pri 

kateri lahko model natančno prepoznava pozitivne primere in stopnjo, pri kateri zmotno 

prepoznava  negativne primere kot pozitivne, za različne odseke učne množice. Vsako 

povečanje 𝑇𝑃𝑅 pomeni hkrati strošek povečanja 𝐹𝑃𝑅. Kot numerična vrednost je zelo 

uporabna mera AUC (angl. area under the ROC curve) ali ploščina pod krivuljo ROC. AUC 

glede na ROC krivuljo meri, kako dobro zna model ločevati med različnima razredoma. 
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Predpogoj, da lahko načrtamo ROC krivuljo, je sposobnost klasifikacijskega modela, da 

napove verjetnost pripadnosti razredu za vsak testni primer. Za klasifikatorje, ki že vračajo 

porazdelitev verjetnosti (npr. Naivni Bayes), ROC analiza ni problematična. Nekoliko težje 

naredimo analizo npr. za klasifikatorje odločitvenih dreves, kjer je potrebna prilagoditev 

klasifikatorja, da dobimo napoved razreda v obliki verjetnosti. Kadar imamo omenjene 

verjetnosti, lahko testne primere razvrstimo od tistega, ki ima najvišjo verjetnost (pripadnosti 

pozitivnemu razredu) do tistega z najmanjšo. Določimo mejo verjetnosti 𝑡, nad katero vsi 

primeri veljajo za pozitivne, pod njo pa vsi primeri veljajo za negativne. Ordinatna os ROC 

krivulje predstavlja 𝑇𝑃𝑅, abcisna os pa predstavlja 𝐹𝑃𝑅. Z načrtovanjem ROC krivulje 

pričnemo v skrajnem spodnjem levem kotu (izhodišču), kjer sta 𝑇𝑃𝑅 in 𝐹𝑃𝑅 enaka nič. 

Preverimo dejanski razred prvega primera na seznamu (tisti z najvišjo verjetnostjo 

pripadnosti pozitivnemu razredu). V kolikor je resnično pozitiven (pravilno klasificiran) se 

𝑇𝑃 in 𝑇𝑃𝑅 povečata, zato se na grafu pomaknemo navpično navzgor in označimo točko. V 

kolikor je nasprotno in model klasificira negativen primer kot pozitiven, gre za lažno 

pozitivni primer. Tedaj se 𝐹𝑃 in 𝐹𝑃𝑅 povečata, na grafu pa se pomaknemo v desno in 

označimo točko. Končno krivuljo dobimo s ponovitvijo procesa v tem vrstnem redu na vseh 

testnih primerih. 

Na sliki 7 je ROC krivulja dveh klasifikacijskih modelov. Diagonala predstavlja model 

povsem naključnega ugibanja. Bližje kot je posamezna ROC krivulja diagonali, manj 

natančen je ta model pri ločevanju med razredoma. Kadar je model zelo dober pri 

napovedovanju, se krivulja pomika strmo navzgor iz izhodišča. Kasneje, ko nižje na 

seznamu naletimo na vse manj resnično pozitivnih primerov, se  krivulja izravna vodoravno. 

3 OPIS IN PRIPRAVA PODATKOV S PLATFORME LENDING 

CLUB 

Celotni zgodovinski nabor podatkov o posojilih je bil v trenutku pridobitve s spletnega mesta 

razdeljen v več .csv datotek. Podatki o posojilih so deljeni na ločene datoteke kronološko in 

glede na to, ali je bilo posojilo sprejeto na platformo ali zavrnjeno. Pri prvotnem uvozu 

datotek sprejetih posojil z orodjem Rstudio sem naletel na napako ob kreiranju R-jevega 

podatkovnega tipa »dataframe«. Vzrok je bil obstoj vrstic z različnim številom spremenljivk 

v izvorni .csv datoteki. Z ročnim pregledom datotek v beležnici in Excelu sem razbral, da so 

določene datoteke razdeljene glede na atribut loan_status na dve sekciji posojil. Prva sekcija 

so sprejeta posojila, ki ustrezajo trenutni (10. 12. 2017) kreditni politiki Lending Cluba. 

Druga sekcija pa so posojila, ki so bila takrat sprejeta na platformo ampak, danes ne bi več 

izpolnjevala trenutne kreditne politike (angl. Does not meet the credit policy). V 

problematičnih datotekah sem ločilno vrstico odstranil, da je bila zgradba datoteke ustrezna 

za uvoz.  

Zgornji problem me je vodil v raziskovanje pomena tega statusa. Zanimalo me je, kaj naredi 

posojilo neustrezno za trenutno kreditni politiko. Uradne razlage s strani platforme, kateri 
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kriteriji vplivajo na omenjeni status, nisem našel. Na platformi Orchard (Orchad Platform, 

2017) sem zasledil analizo iskanega. Rezultati analize so zanimivi, saj se posojila s statusom 

»Does not meet credit policy« ne razlikujejo glede na faktorje, za katere bi pričakoval da so 

ključni pri identificiranju tveganega posojilojemalca. Atributi, kot je na primer FICO ocena, 

letni prihodek ali pa razmerje med dolgom in prihodkom posojilojemalca, niso odločilni. 

Izkaže se, da je najbolj odločilen kriterij za ustreznost posojila glede na novejšo kreditno 

politiko, atribut števila povpraševanj po kreditiranju v zadnjih šestih mesecih - 

inq_last_6mths. 

Za lažji uvoz datotek v Rstudio sem ustvaril funkcijo change.files, ki sem jo potem lahko 

ponovno uporabil na vsaki izmed izvornih datotek. V funkciji sem moral za določene 

atribute specificirati tip ali pa pravilen datumski format, saj je bila vgrajena funkcija 

read_csv za uvoz .csv datotek pri tem neuspešna. Vse ločene datoteke sem združil v dve 

podatkovni množici, prva je vsebovala vsa sprejeta posojila, druga pa je vsebovala vsa 

zavrnjena posojila. 

Poleg podatkovne množice je bil v času pridobitve datotek v obliki Excelovega dokumenta 

na voljo tudi slovar atributov, ki ga dodajam tem delu kot prilogo. Slovar vsebuje opise 

atributov, ločeno za množico sprejetih in zavrnjenih posojil. Določena dodatna pojasnila 

glede preteklih dopolnitev podatkovne množice so na voljo na uradnem spletnem mestu 

(Lending Club, 2019a). Tu sem dobil boljši vpogled v zgodovino dopolnitev množice po 

sklopih in kateri atributi pripadajo tem sklopom. Večje dopolnitve so se zgodile v letu 2017, 

ko so bili dodani trije večji sklopi atributov:  

• Marca 2017 je bil dodan sklop atributov, ki zadeva zgolj skupne vloge za posojilo. 

Atributi imajo v podatkovni množici predpono »sec_«  

• Aprila 2017 je bil dodan sklop atributov. Sklop dopolnjuje informacijo o 

posojilojemalcih, ki sledijo kriznemu načrtu (angl. hardship plan). Krizni načrt je 

platforma ponudila primernim posojilojemalcem od 4. maja 2017 dalje. Načrt jim 

omogoča začasno (3-mesečno) odplačevanje obresti brez glavnice. Po tem obdobju se 

nadaljujejo obveznosti po rednem plačilnem načrtu. Atributi imajo v podatkovni množici 

predpono »hardship_«  

• Zadnji večji sklop je bil dodan septembra 2017 in zadeva zgolj že odpisana posojila. 

Atributi nosijo informacijo o procesu poravnave dolga: koliko časa bo trajala poravnava 

dolga, datum sklenitve načrta poravnave, trajanje itd.. Atributi imajo v podatkovni 

množici predpono »settlement_«. 

3.1 Odstranjevanje atributov 

V začetni množici sprejetih posojil je bilo na voljo skupno 151 atributov. Veliko atributov 

sem izločil že pred podrobnim pregledom manjkajočih vrednosti, napovedne moči in 
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statistične pomembnosti, ki jih opisujem v naslednjih poglavjih. Atributi, ki so bili nedavno 

dodani na platformo (omenjeni v seznamu zgoraj), sem v celoti izvzel iz modeliranja.  

Dva sklopa omenjenih atributov nosita dodatne informacije o kriznem načrtu (atributi sklopa 

hardship) in poravnalnem načrtu slabega posojila (atributi sklopa settlement). Ker se v tem 

delu zanimam za ocenjevanje tveganosti posojila glede na informacije, dosegljive v času 

odobritve vloge in zbiranja sredstev, ta dva sklopa nista predmet analize. Informacije o 

prestrukturiranju ali poravnavi namreč niso na voljo ob samem postopku vložitve in vpisa 

posojila na platformo. Pojavijo se v primeru, ko posojilojemalec začne zamujati z 

obveznostmi ali pa je njegovo posojilo že odpisano. Tedaj je posojilo že kategorizirano kot 

slabo. 

Skupna posojila niso v obsegu tega dela, zato sem iz nadaljnje analize izločil tudi sklop 

atributov, ki vsebuje informacije o sokreditojemalcu na skupnih posojilih (atributi sklopa 

sec).  

Skupno sem s temi tremi sklopi izločil 39 atributov, podrobneje so imena vseh atributov 

našteta v tabeli 3. Dodatno v tabeli naštejem še 8 atributov, ki sem jih izločil zaradi skoraj 

ničelne variance, prevelike variance ali zaradi popolne enoličnosti (identifikator). Lastnost 

teh atributov je, da imajo zaradi konstante oz. preveč raznolikih vrednosti slabo napovedno 

moč glede na odvisno spremenljivko, ki določa, ali je posojilojemalec dober ali slab.  

Oba ključna atributa grade in subgrade predstavljata bonitetno oceno posojila, dodeljeno s 

strani platforme ob vpisu. Prvi obsega sedem ocen v abecednem vrstnem redu od A do G. 

Drugi atribut pa gre podrobneje in obsega vsega skupaj 35 ocen, kjer ima vsaka črkovna 

ocena še pet možnih podocen (ocena A ima podocene: A1, A2, A3, A4 in A5). Preden sem 

pričel dejansko uporabljati razne metode na podatkih, sem menil, da je bolje izločiti atribut 

grade, ker je preprosto manj informativen kot subgrade. Kasneje sem po uporabi raznih 

metod podatkovnega rudarjenja spremenil mnenje. Logistična regresija, kot primer, za vsak 

kategoričen atribut ustvari slepe spremenljivke (angl. dummy variable), ki jih potem uporabi 

v regresiji. Z večjim številom možnih vrednosti atributa subgrade je bilo tako v procesu 

regresije veliko več spremenljivk. V mojem primeru se je izkazalo, da je bila metoda 

logistične regresije z atributom subgrade počasnejša in je imela manjšo uspešnost na testni 

množici. Za potrebe mojega dela je bil atribut grade dober kompromis med hitrostjo 

izvajanja algoritmov in podrobnostjo informacije, zato sem izločil atribut subgrade. 

3.2 Manjkajoče vrednosti 

Prehod na številčno bolj obvladljiv seznam atributov sem nadaljeval z analizo manjkajočih 

vrednosti za vsakega izmed atributov. Pri delu s podatki se skoraj vedno srečamo z 

nepopolnostjo le-teh. Razlogi so lahko na primer človeške narave. Vprašanec izpusti 

določena vprašanja na vlogi za posojilo, ker so občutljiva, preobsežna ali pa jih preprosto 
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spregleda. Morda so se podatkovna polja skozi čas spremenila ali ukinila in niso bila več na 

voljo. V redkih primerih lahko pri beleženju podatkov pride do napake tudi zaradi tehničnih 

težav (izguba povezave, napačni zapis itd.) (Kabacoff, 2011, str. 79). Medtem ko veliko 

statističnih metod (npr. odločitvena drevesa) deluje neodvisno od prisotnosti manjkajočih 

vrednosti, navadna logistična regresija zahteva podatkovno množico brez manjkajočih 

vrednosti. Navajam štirje najpogostejše pristope za odpravo manjkajočih vrednosti: 

1. Izločimo vse zapise, ki vsebujejo manjkajoče vrednosti – posledično nam lahko ostane 

malo podatkov za nadaljnje delo. 

2. Izločimo atribute (karakteristike), ki vsebujejo pomemben delež manjkajočih vrednosti 

(npr. več kot 30 %), sploh če se pričakuje, da se bo delež manjkajočih vrednosti v 

prihodnosti še povečal. 

3. Atribute z manjkajočimi vrednostmi vključimo v proces in manjkajočo vrednost 

obravnavamo kot ločen atribut. 

4. Manjkajoče vrednosti nadomestimo z uporabo statističnih metod. 

Vse opcije, razen opcije 3, privzamejo, da podatek o manjkajoči vrednosti nima dodatne 

vrednosti za statistično analizo. Ključno je torej poznavanje vsebine spremenljivke, saj 

velikokrat manjkajoče vrednosti niso zgolj naključje in je lahko ravno informacija o 

manjkajoči vrednosti indikator slabega izida (Siddiqi, 2006). 

Slika 8: Vrstični diagram deleža manjkajočih vrednosti 

 

Vir: lastno delo. 

Zaradi velikega števila atributov sem se odločil za drugi pristop in za mejo določil 30 % 

manjkajočih vrednosti. Za vse atribute, ki so presegli to mejno vrednost, sem pred izločitvijo 

preveril, ali bi morda vsebinsko lahko imela informacija o manjkajoči vrednosti pomemben 

pomen. Vsi atributi, izločeni zaradi prevelikega deleža manjkajočih vrednosti so zapisani v 

tabeli 3 in glede na delež manjkajočih vrednosti prikazani v vrstičnem diagramu slike 8. 
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Dodatno sem pri analizi manjkajočih vrednosti preveril manjkajoče vrednosti za vse atribute 

glede na leto izdanega posojil. Opazil sem, da ima veliko atributov podoben vzorec 

manjkajočih vrednosti, kjer so vrednosti v celoti manjkajoče za vsa posojila, izdana od 

samega začetka leta 2007 do leta 2012. Sklepal sem, da gre očitno za sklop atributov, ki so 

bili dodani kasneje, enkrat v letu 2013. Pred letom 2013 torej vnos vrednosti ni bil mogoč. 

Odločil sem se, da izločim vse atribute, ki imajo omenjen vzorec manjkajočih vrednosti, 

čeprav skupni delež ne presega meje 30 %. Vrednosti v tem primeru ne manjkajo po 

naključju, zato tudi informacija o manjkajoči vrednosti ni indikator slabega posojila. 

Imputacija s statističnimi metodami pa bi zaradi neslučajnosti manjkajočih vrednosti 

naredila spremenljivke kvečjemu bolj pristranske. 

Po izločitvi atributov z velikim deležem manjkajočih vrednosti je ostalo 14 atributov, ki so 

še imeli neničelni delež manjkajočih vrednosti: pub_rec_bankruptcies, revol_util, 

collections_12_mths_ex_med, chargeoff_within_12_mths, tax_liens,inq_last_6mths, 

delinq_2yrs, earliest_cr_line, open_acc, pub_rec, total_acc, acc_now_delinq, delinq_amnt, 

annual_inc. Vsi našteti atributi so numeričnega tipa, pri izboru statistične metode za 

nadomestitev manjkajočih vrednosti sem se odločil za nadomestitev z mediano. V R-ju  sem 

uporabil funkcijo preProcess() (del  paketa caret) z izborom metode medianImpute. 

Alternativno sem poizkušal manjkajoče vrednosti nadomestiti z metodo 𝑘-najbližjih 

sosedov, kar je mogoče storiti preko iste funkcije z izborom metode knnImpute. Metoda je 

časovno zelo zahtevna in sem bil po več urah delovanja metode primoran program ustaviti. 

Odločil sem se, da proces nadaljujem z aplikacijo prve (časovno manj zahtevne) metode – 

nadomestitev z mediano. Procesno sem manjkajoče vrednosti nadomestil po obravnavi 

osamelcev, ki je opisana v naslednjem razdelku. 

Tabela 3: Izločeni atributi 

Razlog za izločitev Imena atributov (v skupini) Št. atributov 

Atributi o sokreditojemalcu 

sec_app_fico_range_low, sec_app_fico_range_high, 
sec_app_earliest_cr_line, sec_app_inq_last_6mths, 
sec_app_mort_acc, sec_app_open_acc, sec_app_revol_util, 
sec_app_open_act_il, sec_app_num_rev_accts, 
sec_app_chargeoff_within_12_mths, 
sec_app_collections_12_mths_ex_med, 
sec_app_mths_since_last_major_derog, annual_inc_joint, 
dti_joint, verified_status_joint, revol_bal_joint, 
application_type  17 

Atributi o kriznem načrtu 

hardship_flag, hardship_type, hardship_reason, 
hardship_status, hardship_amount, hardship_start_date, 
hardship_end_date, hardship_length, hardship_dpd, 
hardship_loan_status, hardship_payoff_balance_amount, 
hardship_last_payment_amount, deferral_term, 
payment_plan_start_date, 
orig_projected_additional_accrued_interest 15 

se nadaljuje 
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Tabela 3: Izločeni atributi (nad.) 

Razlog za izločitev Imena atributov (v skupini) Št. atributov 

Atributi o načrtu poravnave 
debt_settlement_flag, debt_settlement_flag_date, 
settlement_status, settlement_date, settlement_amount, 
settlement_percentage, settlement_term 7 

Atributi, ki niso na voljo ob 
vlogi posojila 

collection_recovery_fee, funded_amnt_inv, installment, 
last_credit_pull_d, last_fico_range_high, last_fico_range_low, 
last_pymnt_amnt, last_pymnt_d, loan_amnt, next_pymnt_d, 
num_tl_120dpd_2m, num_tl_30dpd, out_prncp, 
out_prncp_inv, recoveries, total_pymnt, total_pymnt_inv, 
total_rec_int, total_rec_late_fee, total_rec_prncp 

20 

Atributi brez variance policy code, pymnt_plan 2 

Enolični identifikatorji member_id, id, url 3 

Atributi s preveliko varianco emp_title, title, zip_code 3 

Atributi z velikim deležem 
manjkajočih vrednosti 

mths_since_recent_revol_delinq, inq_last_12m, inq_fi, 
max_bal_bc, open_rv_12m, total_bal_il, open_il_24m, 
open_act_il, mths_since_last_major_derog, 
mths_since_last_delinq, desc, mths_since_last_record, 
open_acc_6m, open_il_12m, mths_since_rcnt_il, il_util, 
open_rv_24m, all_util, total_cu_tl, mths_since_recent_bc_dlq 

20 

Atributi, ki v manjkajo za 
celotno obdobje petih let 
(2007-2012) 

mths_since_recent_inq,mo_sin_old_il_acct, avg_cur_bal, 
mo_sin_old_rev_tl_op ,mo_sin_rcnt_rev_tl_op, 
num_rev_accts, tot_coll_amt, tot_cur_bal, total_rev_hi_lim 
,mo_sin_rcnt_tl, num_accts_ever_120_pd, num_actv_bc_tl, 
num_actv_rev_tl, num_bc_tl ,num_il_tl, pct_tl_nvr_dlq, 
num_op_rev_tl, num_rev_tl_bal_gt_0 ,num_tl_90g_dpd_24m, 
num_tl_op_past_12m, tot_hi_cred_lim, 
total_il_high_credit_limit, bc_util ,percent_bc_gt_75, 
bc_open_to_buy, mths_since_recent_bc, num_bc_sats, 
num_sats ,acc_open_past_24mths, mort_acc, 
total_bal_ex_mort, total_bc_limit, addr_state 33 

Uporabim atribut grade subgrade 1 

 Skupno izločenih 121 

 Preostalo št. atributov 30 

Vir: lastno delo. 

3.3 Iskanje osamelcev 

Osamelci so vrednosti, ki se nahajajo izven normalnega razpona vrednosti slučajne 

spremenljivke. To so skrajne vrednosti glede na vrednosti, ki jih zavzema večina ostalih 

primerov pri istem atributu.  Včasih se izkaže, da gre za očitne napake v podatkih. Primer iz 

množice posojil je lahko npr. negativna obrestna mera za posojilo.  
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Iskanja osamelcev sem se lotil na vseh numeričnih atributih s krajšega seznama (ožjega 

izbora) 30 atributov, ki so prestali izločanje, opisano v prejšnjem razdelku. Najpogosteje 

tekom analize osamelcev: 

• Določimo vrednost IQR (angl. interquartile range) – interkvartilni razmik, ki ga 

izračunamo kot razliko med zgornjim (75-ti percentil) in spodnjim kvartilom (25-ti 

percentil) vrednosti. Vrednosti, ki se nahajajo izven intervala [𝑄1 − 1,5 × 𝐼𝑄𝑅, 𝑄3 +

1,5 × 𝐼𝑄𝑅], omejimo na zgornjo oz. spodnjo mejo. 

• Vrednosti, prepoznane kot osamelce, nadomestimo z eno izmed srednjih vrednosti 

(povprečje, mediana, modus). 

• Uporabimo postopek t. i. »winsorizacije«. Določimo zgornjo in spodnjo mejno vrednosti 

atributa (npr. spodnjih in zgornjih 1 % vrednosti) in vse vrednosti, ki so pod spodnjo 

mejo ali nad zgornjo mejo, ustrezno popravimo na spodnjo oz. zgornjo mejno vrednost.  

• Celotni zapis, ki vsebuje osamelec, odstranimo. 

Slika 9: Razsevni grafikon vrednosti atributa acc_open 

 

Vir: lastno delo. 

Sprva sem za pregled atributa vedno uporabil vgrajeno funkcijo summary(), ki prikaže 

glavne statistike (minimum, maksimum, kvartile itd.). Načrtal sem tudi razsevni grafikon 

(angl. scatter plot), kjer se lahko vizualno precej razločno opazi osamelce izven najbolj 

zgoščenih vrednosti. Pri vizualni analizi osamelcev sem za atribute izrisal še stolpčne 

diagrame, ki bolje prikažejo porazdelitev same vrednosti atributa. Osamelce sem zaznal pri 

sledečih atributih: annual_inc, dti, open_acc, pub_rec, delinq_2yrs, revol_bal, revol_util. 
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Pri atributu annual_inc sem opazil, da je maksimalna vrednost letnega dohodka 110 

milijonov USD, pri čemer je povprečna vrednost enaka 77.718 USD. Glede na to, da 

posojilojemalec sam poroča letni dohodek, sem ocenil, da je ta vrednost preveč optimistična. 

Posojilojemalec s takšnim letnim dohodkom kot prvo najverjetneje ne bi zaprosil za posojilo 

na spletni platformi. Odločil sem se, da dopustim najvišjo možno vrednost 1 milijon USD. 

Presežne vrednosti sem s postopkom »winsorizacije« popravil na umetno mejo enega 

milijona. 

Pri atributu dti, ki predstavlja razmerje med dolgom in dohodkom, nisem pričakoval 

negativnih vrednosti. Kljub temu sem pri enem primeru naletel na negativno vrednost. 

Odločil sem se, da primer odstranim iz podatkovne množice. Maksimalna vrednost v 

množici je bila enaka 50 %. Zgornjo mejo za iskanje osamelcev sem določil glede na 

interkvartilni razmik pri vrednosti 42,3 %. Vse vrednosti, ki so presegle zgornjo mejo, sem 

popravil na omenjeno zgornjo mejo. 

Za atribut open_acc sem zgornjo mejo števila odprtih računov določil z grafično analizo 

glede na narisani razsevni grafikon na sliki 9. Na grafikonu se opazi, da so vrednosti, od 

števila 65 dalje zelo redke. Odločil sem se za zgornjo mejo 65 odprtih računov. Vse 

vrednosti, ki so presegle to mejo, sem zmanjšal na mejno vrednost. Podobno sem se 

osamelcev lotil tudi pri atributih pub_rec in revol_bal. Pri atributu pub_rec sem glede na 

razsevni grafikon osamelce »winsoriziral«  pri zgornji meji 25 negativnih javnih vpisov, pri 

atributu revol_bal pa pri zgornji meji 750.000 USD stanja revolving posojila. 

Atribut delinq_2yrs, ki predstavlja število dogodkov zamude vsaj 30 dni, je vseboval 

vrednosti večje od 24. Ocenil sem, da se več kot 24 dogodkov 30-dnevne zamude v preteklih 

dveh letih ne more primeriti, zato sem presežne osamelce omejil na zgornjo mejo 24 

dogodkov. 

Atribut revol_util, ki predstavlja stopnjo izkoriščenosti revolving kredita, sem omejil 

navzgor z vrednostjo 1. Izkoriščenost revolving kredita namreč ne more biti višja od 

razpoložljivega zneska kredita.  

3.4 Transformacije atributov 

Določene atribute je bilo pred uporabo metod in algoritmov za modeliranje klasifikatorjev 

potrebno transformirati v ustrezen tip oz. format vrednosti. Ustrezno sem moral popraviti 

atributa obrestne mere (interest_rate) in stopnje izkoriščenosti revolving kredita (revol_util), 

kjer sem transformiral znakovni tip v numeričen tip. Oba atributa sta imela v izvornih 

podatkih vrednosti v odstotkih zapisane skupaj z znakom »%«. Znak na koncu sem odstranil, 

vrednost pretvoril v numerični tip in jo delil s 100, da sem dobil decimalni zapis deleža. 
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Na preostalih atributih, ki imajo numerične vrednosti, sem uporabil transformacijo 

as.numeric(), saj včasih R pri uvozu samodejno izbere (v tem primeru neustrezen) znakovni 

tip. Z istim namenom sem za katergorične atribute uporabil funkcijo as.factor(). 

Atribut earliest_cr_line, ki je imel prvotno datumske vrednosti, sem (z diferenco datumov) 

transformiral v število preteklih dni od prvega kreditnega računa do pričetka posojila na 

platformi.  

Iz atributov fico_range_high in fico_range_low sem kot povprečje obeh izpeljal nov atribut 

fico_mean. Atributa iz izvorne množice sta zgornja in spodnja meja vrednosti FICO ocene 

skozi zgodovino ob pričetku posojila. 

Atribut emp_length, ki je delovna doba v letih, sem transformiral v nov atribut emp_cat z 

manj kategorijami. Po tri zaporedna leta sem združil v skupno kategorijo  in določil 

vrednosti: "l_1" - manj kot leto, "1_3" - od 1 do 3 let, "4_6" - od 4 do 6 let, "7_9" - od 7 do 

9 let, "10_ge" - več kot 10 let, "missing" - manjkajoča vrednost. Nove vrednosti imajo zaradi 

potencialnih težav s presledki pri uporabi različnih metod, namesto le-teh podčrtaje.  

Iz podobnega razloga sem kategorični atribut števila mesečnih obrokov term transformiral v 

vrednosti brez presledkov. Nova zaloga vrednosti je: "36_mths", "60_mths". 

3.5 Multivariatna analiza 

Po izločitvi določenih atributov, iskanju osamelcev, nadomestitvi manjkajočih vrednosti in  

transformaciji atributov sem nadaljeval z izračunom korelacije med numeričnimi atributi.  

Pri vizualizaciji medsebojne korelacije na sliki 10 sem uporabil funkcijo corrplot iz 

istoimenskega paketa. Izrisal sem zgornji trikotnik matrike, saj je spodnji trikotni pri 

korelaciji le zrcalna podoba zgornjega. Atribute, primerne za izločitev, sem poiskal s 

funkcijo findCorrelation (iz paketa caret). Kot mejno vrednost dopustne korelacije sem 

določil vrednost 0,5. Absolutna vrednost korelacijskega koeficienta, ki presega to mejo, 

nakazuje na preveliko koreliranost atributov. Dva atributa, total_acc in pub_rec, sta se 

izkazala za preveč korelirana z ostalimi atributi. Iz korelacijske matrike sem razbral, da je 

atribut total_acc koreliran z atributom open_acc. To ni tako presenetljivo, saj lahko z večjim 

številom odprtih računov pričakujemo tudi večje skupno število računov. Zaradi tega sem 

odstranil atribut total_acc. Drugi težaven atribut je atribut pub_rec. Koreliran je z dvema 

atributoma, pub_rec_bankruptcies in tax_liens. Že glede na ime atributov lahko opazimo 

podobnosti, pub_rec kot število vseh javnih vpisov namreč združuje oba atributa, ki ločeno 

vsebujeta informacijo o številu stečajev in davčnih izterjav. Zaradi koreliranosti sem 

odstranil tudi atribut pub_rec. 
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Slika 10: Korelacijska matrika numeričnih atributov 

 

Vir: lastno delo. 

3.6 Vzorčenje 

Vzorec sem razdelil z metodo razslojenega vzorčenja, ki ohranja prvotno zastopanost 

razredov v podatkovni množici. Odločil sem se, da za testiranje zadržim petino prvotne 

množice, preostale štiri pa uporabim za učenje modelov. Ponovno sem si pomagal z R-jevim 

paketom caret, ki za ta namen vsebuje funkcijo createDataPartition(). 

Prvotna podatkovna množica, kot tudi zadržan testni vzorec in učni vzorec so bili razredno 

skrajno neuravnoteženi. Zastopanost razreda zanimanja (neplačnikov) je zgolj 2,77 %. Naj 

omenim, da opredelitev pojma neplačnika podrobneje opišem v poglavju 4.1 naslednje 

sekcije. Za namen vzorčenja iz celotne množice sem preizkusil tri metode: SMOTE, ROSE 

(angl. Random Over-sampling Examples) in podvzorčenje. Pri poskusu uporabe metode 

SMOTE sem naletel na napako »cannot allocate vector«, ki se pojavi, kadar v pomnilniku 

zmanjka prostora. Tudi po poskusu praznjenju pomnilnika se je napaka vedno ponovila. 

Ocenil sem, da je metoda za razsežnost moje množice in razpoložljiva sredstva časovno 

preveč zahtevna. Na obeh vzorcih, pridobljenih s preostalima metodama, sem uporabil 

logistično regresijo in medsebojno primerjal stopnjo natančnosti dobljenih klasifikatorjev. 

Izkazalo se je, da ima klasifikator, razvit z ROSE vzorčenjem, slabšo stopnjo natančnosti 

kot navadna metoda podvzorčenja. Glede na to, da sem imel na voljo veliko število 



46 

 

razpoložljivih zapisov, sem se za vzpostavitev ravnotežja med razredoma odločil za metodo 

podvzorčenja. 

3.7 Izbor atributov 

Na začetku sekcije sem opisal korak izločevanja neznačilnih atributov (atributi o 

posojilojemalcih na skupnih posojilih, atributi o postopku poravnave idr.). Po fazi delitve 

vzorca in vzpostavitve ravnotežja z vzorčenjem pa sem nadaljeval s pristopom filtriranja, da 

sem izločil še odvečne atribute. Množica 27-tih atributov se je, predvsem z vidika časovne 

zahtevnosti, s poizkušanjem aplikacije algoritmov izkazala za preveliko. Odločil sem se, da 

podmnožico atributov določim glede na izbor različnih metod.  

Slika 11: Trend WOE atributov 

 

Vir: lastno delo. 

Pri iskanju optimalne podmnožice atributov sem preizkusil metodo naključnih gozdov, 

algoritem RFE (angl. recursive feature elimination), logistično regresijo, postopno logistično 

regresijo in izračun informacijskih vrednosti preko teže dokazov (slika 11). V tabeli 4 

prikazujem izbor najmočnejših atributov glede na vsako izmed uporabljenih metod. Atributi 

v vrsticah, osvetljenih z zeleno, so se uvrstili v ožji izbor atributov, na katerih sem nadaljeval 

s postopkom podatkovnega rudarjenja. Atribut earliest_cr_line sem izbral zaradi velike 

pomembnosti atributa, ki jo je prepoznala metoda naključnih gozdov. 
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Tabela 4: Izbor atributov 

Ime atributa Opis IV LM RF RFE LS 

funded_amnt Odobren znesek financiranja (v USD) X X X   X 

int_rate Obrestna mera posojila. X   X X   

grade 
Bonitetna ocena posojila, dodeljena s strani 
platforme. Zaloga vrednosti: A, B, C, D, E, F, G. 

X X X X X 

home_ownership 
Status lastništva domačega naslova ob registraciji 
posojila. Zaloga vrednosti: RENT - najemnik, OWN - 
lastnik, MORTGAGE - hipoteka, OTHER - drugo. 

    X 

annual_inc 
Lastna navedba letnega dohodka posojilojemalca ob 
registraciji (v valuti USD). 

  X   

v_s 
Status potrditve (verification status) lastne navedbe 
dohodka. Zaloga vrednosti: Not Verified, Source 
Verified, Verified. 

X X     X 

purpose Kategorija namena prošnje za posojilo.   X   

dti 

Razmerje izračunano kot količnik ostalih 
posojilojemalčevih mesečnih plačilnih obveznosti 
(posojilo in morebitna hipoteka sta izvzeta) in 
dohodkom. 

X X X X X 

delinq_2yrs 
Število incidentov dogodka zamude (vsaka zamuda 
nad 30 dni) v zadnjih dveh letih. Vir je kreditna 
kartoteka posojilojemalca. 

  X     X 

earliest_cr_line 
Število dni, ki je preteklo od odprtja prvega 
kreditnega računa do odobritve tega posojila. 

    X     

inq_last_6mths 
Število povpraševanj po kreditiranju v zadnjih šestih 
mesecih (izvzeta so povpraševanja po kreditiranju 
avtomobila in hipotekarnega kredita). 

     

open_acc 
Število odprtih kreditnih računov v kreditni kartoteki 
posojilojemalca. 

  X   

revol_bal Skupno stanje revolving (obnovljivega) kredita.   X   

revol_util 
Stopnja izkoriščenosti revolving kredita oz. znesek 
koriščenega kredita glede na razpoložljiv znesek 
revolving kredita. 

X   X     

initial_list_status 

Način registracije posojila. Določena posojila je 
mogoče financirati le v celotnem odobrenem 
znesku. Zaloga vrednosti: W (whole - celoten), F 
(fractional - delen). 

  X   X X 

collections_12_mths_ex_med 
Število izterjav v zadnjih 12 mesecih (izterjave 
računov za zdravljenje so izvzete). 

     

acc_now_delinq 
Število računov, na katerih je posojilojemalec 
neplačnik. 

     

chargeoff_within_12_mths Število odpisov v zadnjem letu dni.      

delinq_amnt 
Zapadli neplačani znesek na računih, kjer je 
posojilojemalec neplačnik.  

     

pub_rec_bankruptcies Število stečajev v javnem registru.      

tax_liens Število davčnih izvršb.      

se nadaljuje 
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Tabela 4: Izbor atributov (nad.) 

Ime atributa Opis IV LM RF RFE LS 

disbursement_method 
Način izplačila posojila. Zaloga vrednosti: CASH, 
DIRECT_PAY 

     

fico_mean 

Atribut izpeljan kot povprečje atributov 
fico_range_high in fico_range_low. Atributa sta 
zgornja in spodnja meja vrednosti FICO ocene skozi 
zgodovino ob pričetku posojila.  

X X X X X 

emp_cat 

Delovna doba v letih. Atribut je bil transformiran v 
manj kategorij iz prvotnega atributa emp_length. 
Zaloga vrednosti: "l_1" - manj kot leto, "1_3" - od 1 
do 3 let, "4_6" - od 4 do 6 let, "7_9" - od 7 do 9 let, 
"10_ge" - več kot 10 let, "missing" - manjkajoča 
vrednost. 

  X   

term_cat 
Število mesečnih obrokov. Prvota spremenljivka 
term je bila transformirana v kategorični atribut. 
Zaloga vrednosti: 36_mths, 60_mths. 

X     

Vir: lastno delo. 

Od tu dalje sem s pripravljenim vzorcem in izbranimi spremenljivkami nadaljeval na fazo 

implementacije metod in algoritmov. 

4 IMPLEMENTACIJA METOD IN REZULTATI 

4.1 Opredelitev pojma neplačila 

Za namen uporabe metod in modeliranja moramo natančno definirati pojem neplačila. Ta 

pojem bo imel ključen vpliv na rezultate statističnih metod, saj bo ločeval dobre 

posojilojemalce od slabih. 

V naboru podatkov s platforme Lending Club imajo posojila naslednje možne statuse v polju 

loan_status (Lending Club, 2019b): 

• Current: Posojilo nima neporavnanih plačil in je na tekočem s svojimi obveznostmi do 

posojilodajalca.  

• Fully Paid: Posojilo je bilo v celoti odplačano, morda ob zapadlosti 3- ali 5-letne 

ročnosti,  ali pa kot posledica predčasne poravnave vseh obveznosti. 

• Charged Off: Posojilo, za katerega se razumno ne pričakuje nadaljnjih plačil – odpisano 

posojilo. Običajno posojilo dobi status odpisanega posojila najkasneje 30 dni po 

določitvi statusa neplačila (Default), skupno to pomeni zamudo 150 dni. V primeru 

stečaja posojilojemalca lahko do odpisa posojila pride tudi prej.   

• Late (16-30 days): Posojilo, ki s svojimi obveznostmi zamuja 16 do 30 dni. 

• Late (31-120 days): Posojilo, ki s svojimi obveznostmi zamuja 31 do 120 dni. 
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• In Grace Period: Posojilo zamuja s svojimi obveznostmi, vendar je znotraj 15-dnevnega 

obdobja odloga zamudnih stroškov.  

• Does not meet the credit policy. Status: Fully Paid/Charged Off:  Zaključena posojila, 

ki so bila odobrena in financirana v preteklosti, vendar v času pridobitve podatkovne 

množice (december 2017) zaradi spremembe kriterijev ne bi bila odobrena s strani 

platforme. 

• Default: Posojilo, ki s svojimi obveznostmi zamuja 121 dni ali več. 

Vidimo, da je v zalogi vrednosti statusov posojila več različnih vrednosti, ki lahko 

signaliziralo na morebitnega neplačnika oz. slabo posojilo. Statusi: »Charged Off«, »In 

Grace Period«, »Default« in »Does not meet the credit policy. Status:Charged Off« 

nedvomno predstavljajo neplačano obveznost. Uvrstitev (vmesnih) statusov »Late (16-30 

days)« in »Late (31-120 days)«, ki označujeta obveznost v zamudi, pa je predmet lastne 

presoje. Tudi finančne institucije smejo pri modeliranju parametrov kreditnega tveganja 

prilagajati opredelitev neplačila glede na vrsto izpostavljenosti in namen uporabe modela in 

parametrov, ki jih model napoveduje. Določeni portfelji z nizko frekvenco neplačnikov 

lahko tako uporabljajo strožjo opredelitev neplačila (npr. zamuda nad 30 dni), tisti z višjo 

frekvenco neplačnikov pa bolj ohlapno (npr. zamuda nad 120 dni ali šele, ko pride do odpisa 

obveznosti). Strožja opredelitev bo seveda povečala število slabih primerov v vzorcu, vendar 

za ceno sposobnosti razločevanja med slabimi in dobrimi posojilojemalci. Ohlapna 

opredelitev neplačila bo imela obraten učinek. 

Tabela 5: Delež slabih posojil po bonitetnih ocenah glede na definicijo 

Ocena 
Definicija 

> 15 dni > 30 dni > 120 dni 

A 0,92% 0,80% 0,35% 

B 1,94% 1,72% 0,70% 

C 3,15% 2,80% 1,09% 

D 4,17% 3,72% 1,45% 

E 5,13% 4,64% 1,69% 

F 5,79% 5,23% 1,83% 

G 6,81% 5,95% 2,43% 

Skupno 2,77% 2,48% 0,97% 

Vir: lastno delo. 

Za primerjavo so banke pri modeliranju parametrov tveganja, ki imajo neposredni vpliv na 

izračun tveganju prilagojene aktive (angl. risk-weighted assets) za kapitalsko ustreznost, 

zavezane k uporabi predpisane definicije neplačila. V evrskem območju banke z bonitetnimi 

sistemi na pristopu IRB (angl. internal ratings based) sledijo smernicam, ki jih predpisuje 

EBA (angl. European Banking Authority). Po najnovejši regulativi, ki bo v veljavi z 

začetkom leta 2021, se kot neplačnika opredeljuje stranko z »materialno« zamudo nad 90 
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dni. Materialnost se določa glede na klasifikacijo izpostavljenosti. Posojila na P2P platformi 

se glede na klasifikacijo v smernicah najbolje primerjajo z izpostavljenostmi na drobno 

(angl. retail). Za te izpostavljenosti bo glede na smernice zamuda na stranki materialna, ko 

le-ta preseže 100 € in je hkrati večja kot 1 % celotne izpostavljenosti stranke (European 

Banking Authority, 2016, str. 13-14). V mojem primeru se zaradi (neperiodične) oblike 

podatkov z materialnostjo zamude na ukvarjam. 

Pri določanju definicije sem na tem mestu naredil analizo vpliva izbora definicije na delež 

slabih posojil v vzorcu. V tabeli 5 prikazujem delež slabih posojil po internih bonitetnih 

ocenah platforme glede na izbrano opredelitev neplačnika. Očitno je, da se delež dosti bolj 

poveča ob prehodu iz definicije neplačnika pri zamudi nad 120 dni na definicijo pri zamudi 

nad 30 dni, kot pa ob prehodu na definicijo pri zamudi nad 15 dni. Zaradi splošno 

uveljavljene meje zamude pri 90-ih dneh in sočasno nizkega deleža posojil z zamudo nad 

120 dni sem kot slaba posojila opredelil tudi tiste s statusom »Late (31-120)«. Nekoliko težje 

sem se odločal glede klasifikacije tistih posojil, ki zamujajo od 16 do 30 dni. Tukaj sem 

moral upoštevati, da zaradi same oblike podatkov nisem imel vpogleda v zgodovino 

obnašanja posojilojemalcev. Morebitne zamude, ki so se lahko pojavljale v preteklosti tekom 

obstoja posojila, so v podatkovni množici nevidne. Omenjeni problem zmanjšuje natančnost 

ocene končnega izida posameznega posojila in deleža slabih posojil. Zamudniki, ki sem jih 

uvrstil med slabe posojilojemalce, v prihodnosti ob izteku posojila ne bodo nujno neplačniki.  

Tabela 6: Število odobrenih posojil glede na obdobje 

Leto Št. posojil Delež 

2017 (Q1-Q3)       324.931  19,7% 

2016       434.407  26,4% 

2015       421.095  25,6% 

2014       235.629  14,3% 

2013       134.814  8,2% 

2012         53.367  3,2% 

2011         21.721  1,3% 

2010         12.537  0,8% 

2009           5.281  0,3% 

2008           2.393  0,1% 

Vir: lastno delo. 

Po drugi strani posojila, ki so trenutno redno poravnana, ne bodo nujno v celoti poplačana. 

Kljub temu sem ocenil, da sem delež slabih posojil kvečjemu podcenil in da med slaba 

posojila uvrstim tudi tista, ki zamujajo več kot 15 dni, s statusom »Late(16-30 days)« . Do 

tega sklepa sem prišel ob pregledu števila posojil glede na leto odobritve,  ki jih navajam v 

tabeli 6. Očitno je, da se je letno število odobrenih posojil v zadnjih štirih letih močno 
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povečalo. To pomeni, da se pri povprečnem obdobju posojila štirih let večina posojil 

(približno 60 %) še ni imela možnosti izkazati za slaba. Neizogibno se nekatera izmed njih 

še bodo. 

Kot primerjavo sem raziskal, kolikšen je bil zgodovinski delež slabih posojil pri sorodnem 

produktu v bančnem sektorju – potrošniških kreditih. Na spletnem mestu FRED za konec 

obdobja tretjega kvartala leta 2017 navajajo skupni delež slabih posojil poslovnih bank enak 

2,26 % (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2019). Deleža sta sicer težko neposredno 

primerljiva,  vendar lahko opazimo, da ni velike razlike v deležu slabih posojil med obema 

produktoma. Sam sem mnenja, da bi morala biti razlika še večja, saj so posojilojemalci na 

platformah v povprečju občutno slabše kvalitete kot posojilojemalci na bankah. To še 

dodatno potrjuje mojo predhodno oceno, da sem delež slabih posojil na vzorcu prej podcenil 

kot precenil in zato posojilo z zamudo nad 15 dni uvrščam med slaba posojila. 

Končna opredelitev pojma neplačila je torej bila, da statusi z naslednjimi  vrednostmi 

opredeljujejo neplačnika oz. slabo posojilo: »Charged Off«, »Default«, »Does not meet the 

credit policy. Status:Charged Off«, »In Grace Period«, »Late (16-30 days)«, »Late (31-120 

days)«. Tekom priprave podatkov sem glede na omenjeno opredelitev oblikoval atribut bad, 

odvisno binarno spremenljivko, ki ločuje med dobrim in slabim posojilojemalcem.  

4.2 Uporaba metod in algoritmov podatkovnega rudarjenja 

Za aplikacijo vseh metod in algoritmov podatkovnega rudarjenja sem uporabljal R-jev paket 

caret, ki je na področju podatkovnega rudarjenja zelo priljubljen. Paket je zaradi razširjene 

uporabe redno vzdrževan ter vsebuje številne pomožne funkcije in širok izbor metod za 

izgradnjo klasifikatorjev. Osrednja funkcija v paketu je funkcija train(), ki omogoča učenje 

na vhodni množici podatkov za izbrano metodo. V funkciji sem uporabljal naslednje metode 

podatkovnega rudarjenja: Naivni Bayes (»nb«), logistična regresija (»glm«), logistična 

regresija s pospeševanjem gradienta (»glmboost«), naključni gozdovi (»rf«), metoda 

podpornih vektorjev (»svmRadial«), 𝑘-najbližjih sosedov (»knn«) in nevronske mreže 

(»nnet«). Pri izboru metod sem ciljal na čim bolj raznolike in hkrati splošno uporabljene 

metode, ki niso preveč modificirane glede na klasičen klasifikator. Zaradi uveljavljenosti 

logistične regresije na področju modeliranja kreditnega tveganja sem v tem primeru v nabor 

vključil tudi prilagojeno metodo s pospeševanjem gradienta. Slednja metoda pri vsaki 

iteraciji dodatno izvede še izbor atributov, kar pomeni, da izvede regresijo brez prostega 

člena na vsakem atributu ločeno. V posodobitveni korak iteracije nato vstopi najboljši 

linearni model. Interpretacija rezultata se med navadno in prilagojeno metodo ne razlikuje. 

Ob vsakem klicu učne funkcije lahko dodatno navedemo še različne kontrole, ki določajo, 

na kakšen način naj se metoda na podatkih uči. Ključnega pomena sta komponenti 

trainControl in tuneGrid. Ti dve komponenti imata največji vpliv na časovno zahtevnost 

učnega algoritma. Pri vseh metodah, ki sem jih uporabil, sem se trudil določiti iste parametre 
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učenja, da je bila lahko uspešnost naučenih modelov na koncu medsebojno primerljiva. Da 

sem prišel do primernega nabora vhodnih parametrov učne funkcije, je bil potrebnih več 

poizkusov. Sprva sem na vsaki izmed metod poizkušal uporabiti trikratno ponovitev 10-

kratnega prečnega preverjanja s poskušanjem 15 različnih prilagodljivih parametrov metode 

(tuneLength). Skupno to pomeni 450 možnih iteracij učnega algoritma. Izvajanje metod na 

povprečnem računalniku za zasebno rabo se je za časovno zahtevnejše metode (metoda 

podpornih vektorjev in 𝑘-najbližjih sosedov) izkazalo kot prezahtevno. Na koncu sem 

uporabil eno ponovitev 3-kratnega prečnega preverjanja s poskušanjem treh različnih 

parametrov metode. Dodatno sem specificiral še, da naj funkcija operira z verjetnostmi 

pripadnosti iskanemu razredu in pri prilagajanju parametrov išče največjo vrednost površine 

pod ROC krivuljo.  

Slika 12: Optimizacija parametrov nevronskih mrež 

 

Vir: lastno delo. 

Učna funkcija ponuja tudi možnost vzorčenja in predhodnega procesiranja podatkov znotraj 

vsake iteracije. Znotraj te komponente sem izbral možnost podvzorčenja in standardizacije 

podatkov. Kot primer, na sliki 12, prikažem rezultat optimizacije parametrov nevronskih 
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mrež tekom učenja. Učna funkcija je poskušala s tremi različnimi kombinacijami parametrov 

poiskati optimalnega za vhodno učno množico. Razvidno je, da najboljši rezultat da 

algoritem, kjer je parameter uteži razpada nevronskih mrež enak 0.1 in število skritih nivojev 

enako 5.  

Natančnost naučenih klasifikatorjev sem ocenjeval s krivuljo ROC in površino pod njo - 

AUC. V tabeli 7 prikazujem vrednosti AUC skupaj s časom izvajanja za nabor uporabljenih 

algoritmov. Vse krivulje sem grafično prikazal tudi na združenem grafu (slika 13). Poleg 

samih AUC vrednosti je tudi iz slike ROC krivulj razvidno, kako podobna je uspešnost sicer 

medsebojno precej različnih metod. Najbolj uspešne metode so nevronske mreže, naključni 

gozdovi in logistična regresija. Ostali algoritmi zaostajajo z zelo majhno razliko. Največji 

odklon v vrednosti AUC ima metoda, ki je hkrati najmanj uspešna, 𝑘-najbližjih sosedov. Kot 

že omenjam v teoretičnem delu, se tudi v praksi izkaže kako zahteven je SVM algoritem v 

primerjavi z ostalimi metodami. Iz tabele 7 vidimo, da je časovno daleč najbolj zahteven. 

Tabela 7: AUC vrednosti in čas učenja metod 

Metoda AUC (test) Čas učenja 

Nevronske mreže 0,6705 00:08:40 

Naključni gozdovi 0,6686 00:25:37 

Logistic 0,6602 00:00:55 

SVM 0,6574 08:18:51 

Logistic (boost) 0,6571 00:01:33 

Naivni Bayes 0,6517 00:45:16 

kNN 0,6246 01:44:39 

Vir: lastno delo. 

Ob pogledu na graf ROC krivulj je opazno, da se vsi algoritmi dosti bolj približajo premici 

𝑦 = 1, kot pa premici 𝑥 = 0. To pomeni, da so algoritmi boljši pri določanju dobrih posojil 

kot pa pri določanju slabih. Glede na osnovni problem to ni tako nenavadno, saj so slaba 

posojila veliko bolj redek in težje napovedljiv dogodek. Predvsem v mojem primeru, ko je 

zaradi narave razpoložljivih podatkov posojilo potrebno določiti že na samem začetku, glede 

na informacije, podane ob vlogi za posojilo. Čeprav je metoda nevronskih mrež v povprečju 

boljša (glede na AUC vrednosti), ima glede na grafično analizo ROC krivulj metoda 

naključnih gozdov prednost pri razvrščanju slabih posojil. Krivulja metode naključnih 

gozdov se namreč pri izhodišču (zgoraj desno) izmed vseh krivulj najbolj približa premici 

𝑦 = 1. Zelo zanimivo je, da se omenjeni metodi glede na pomembnost atributov odločno 

razlikujeta.  
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Slika 13: Primerjava ROC krivulj 

 

Vir: lastno delo. 

Nevronske mreže praktično vso težo dajo atributu interne ocene tveganosti, ki jo določi 

platforma. Večji del teže algoritem da še obrestni meri posojila. Po drugi strani je atribut 

interne ocene najmanj  pomemben pri  metodi naključnih gozdov. Ta klasifikator da največjo 

težo kombinaciji atributov: razmerje med dolgom in prihodki, stopnja izkoriščenosti posojil, 

dolžina zgodovine kreditnih poslov in obrestna mera posojila.  

Kljub temu da sta se metodi odrezali malenkost bolje od logistične regresije, je glavna 

pomanjkljivost obeh metod slaba možnost interpretacije dobljenih rezultatov, kar pri 

ocenjevanju kreditnega tveganja igra pomembno vlogo v celotnem procesu podatkovnega 

rudarjenja. Ker vhodni atributi pri logistični regresiji ne potujejo skozi kompleksnejše 

transformacije (zgolj skozi logit transformacijo) in ohranijo linearno razmerje, si je rezultate 

logistične regresije mogoče lažje razlagati.  

V tabeli 9 prikazujem končne koeficiente logistične regresije. Kot prvo lahko opazimo, da 

ima atribut obrestne mere p-vrednost večjo od 0,05, kar pomeni, da ni statistično značilen. 

To pomeni, da spremembe v obrestni meri za model logistične regresije niso dovolj dobro 

povezane z verjetnostjo neplačila in lahko atribut izvzamemo iz interpretacije.  
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Tabela 8: Pomembnost atributov klasifikatorjev 

Nevronske mreže Naključni gozdovi Logistična regresija 

Ime atributa Ocena Ime atributa Ocena Ime atributa Ocena 

gradeE 100,0 dti 100,0 gradeC 100,0 

gradeD 79,3 revol_util 96,6 fico_mean 99,1 

int_rate 68,6 earliest_cr_line 95,7 initial_list_statusw 96,9 

gradeF 48,5 int_rate 92,7 gradeD 92,5 

gradeC 38,6 funded_amnt 73,9 gradeE 81,0 

gradeG 38,3 fico_mean 50,9 gradeB 75,8 

gradeB 31,0 delinq_2yrs 14,9 gradeF 68,2 

initial_list_statusw 9,1 v_sSource_Verified 9,2 dti 61,0 

fico_mean 8,8 v_sVerified 8,1 funded_amnt 57,8 

revol_util 5,6 gradeB 6,4 gradeG 55,0 

funded_amnt 4,5 initial_list_statusw 6,0 v_sSource_Verified 38,0 

dti 4,5 gradeC 2,6 delinq_2yrs 36,7 

v_sSource_Verified 3,9 gradeE 1,9 v_sVerified 28,9 

v_sVerified 1,5 gradeD 1,7 revol_util 25,4 

earliest_cr_line 0,1 gradeF 0,4 earliest_cr_line 4,3 

delinq_2yrs 0,0 gradeG 0,0 int_rate 0,0 

Vir: lastno delo. 

Ponovno velja omeniti, da sem atribute pred izgradnjo modela standardiziral, kar ob pogledu 

na prikazane koeficiente oteži ocenjevanje magnitude vpliva numeričnih atributov. Večja 

absolutna vrednost koeficienta pomeni, da ima atribut večji vpliv na izračunano verjetnost 

neplačila.  

Glede na vrednost koeficientov lahko medsebojno primerjamo binarne atribute, težje pa na 

ta način primerjamo različne tipe atributov. Za primer vzemimo kategoričen atribut interne 

bonitetne ocene, ki je kodiran kot šest slepih (binarnih) spremenljivk. Glede na koeficiente 

si lahko razlagamo, da bo imelo posojilo z interno bonitetno oceno D, ob ostalih 

spremenljivkah nespremenjenih, večjo verjetnost neplačila kot posojila z ostalimi 

bonitetnimi ocenami. Najmanjšo verjetnost bo imelo posojilo z bonitetno oceno A. 

Numeričen atribut FICO ocene ima dokaj velik negativen koeficient, saj lahko kljub 

standardizaciji doseže večje vrednosti kot slepe binarne spremenljivke, in bo njegov vpliv 

na verjetnost neplačila bolj izrazit. To pojasni, zakaj se v tabeli 8 uvršča kot drugi 

najpomembnejši atribut. Poleg možnosti dobre interpretacije rezultatov logistične regresije 

lahko iz tabele 7 razberemo tudi, kako zelo časovno učinkovita je logistična regresija v 

primerjavi z vsemi ostalim metodam. Vse to pojasnjuje, zakaj je logistična metoda tudi v 

strogo reguliranih ustanovah uveljavljena kot standard na področju modeliranja kreditnega 

tveganja. Bonitetni modeli za ocenjevanje kreditnega tveganja so tam pogosto sestavljeni iz 

več ločenih komponent (modulov), najpogosteje iz vedenjske, finančne in kvalitativne 

komponente.  
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Tabela 9: Koeficienti logistične regresije 

  Estimate SE z value Pr(>|z|) 

(Intercept) -0.0116 0.0078 -1.4790 1.39E-01 

gradeB 0.2688 0.0155 17.2980 4.84E-67 

gradeC 0.4784 0.0214 22.3590 9.81E-111 

gradeD 0.5016 0.0241 20.8000 4.34E-96 

gradeE 0.4381 0.0238 18.3730 2.15E-75 

gradeF 0.3026 0.0193 15.7090 1.32E-55 

gradeG 0.1799 0.0139 12.9330 2.93E-38 

int_rate -0.0361 0.0251 -1.4340 1.52E-01 

fico_mean -0.2242 0.0101 -22.1720 6.34E-109 

v_sSource_Verified 0.0917 0.0098 9.3830 6.40E-21 

v_sVerified 0.0749 0.0100 7.4830 7.25E-14 

dti 0.1157 0.0081 14.1950 9.78E-46 

funded_amnt 0.1147 0.0085 13.5270 1.08E-41 

revol_util -0.0599 0.0089 -6.7580 1.40E-11 

delinq_2yrs 0.0752 0.0082 9.1170 7.70E-20 

earliest_cr_line -0.0190 0.0081 -2.3370 1.94E-02 

initial_list_statusw 0.1731 0.0080 21.7130 1.53E-104 

Vir: lastno delo. 

Logistična regresija poleg modeliranja vsake izmed komponent igra ključno vlogo tudi pri 

določanju integracijske logike teh treh komponent. Čeprav gre v tem primeru za večkratno 

zaporedno uporabo metode znotraj modela, le-ta zaradi svoje robustnosti vseeno omogoča 

dobro razumevanje vpliva posameznih atributov (različnih komponent) do končne 

verjetnosti neplačila, ki jo model napoveduje. 

4.3 Modeliranje z množico zavrnjenih kandidatov 

Razpoložljivost množice zavrnjenih kandidatov mi je omogočila, da sem lahko v svojem 

delu širše analiziral celoten proces odobritve posojil. Postopek izdelave bonitetnega modela 

se najpogosteje zaključi z zgrajenim modelom na množici sprejetih kandidatov, katerih 

končni razred nam je poznan. V tem delu naredim korak dlje in v postopek izgradnje 

klasifikatorja vpeljem tudi množico zavrnjenih kandidatov.   

Fazo vključitve množice zavrnjenih kandidatov sem pričel s premislekom, katere  izmed 

metod, ki sem jih opisal v poglavju 1.5.1, so v mojem primeru sploh izvedljive. Zaradi 

nedostopnosti informacij sem lahko hitro izločil metode, ki se pri predpostavljanju o 

zavrnjenih kandidatih zanašajo na poznavanje trenutnega modela za sprejemanje in 

ocenjevanje tveganosti posojil ali pa zahtevajo kakršne koli dodatne interne informacije o 

postopkih upravljanja tveganja. Med te metode se uvrščajo metode, kjer razširimo 

zgodovinsko kritičen odločitveni model, sklepamo glede na pretekle primere, uporabimo 

sorodne podatke (drugih kreditnih produktov) in razdeljujemo posojila glede na obstoječe 
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intervale ocen. Omenjene metode namreč zahtevajo poznavanje internih podatkov in 

trenutnega ocenjevalnega sistema platforme. Ker sem imel pri vključitvi množice zavrnjenih 

kandidatov (zaradi velikega števila zapisov) že pri preprostih metodah težave z računsko 

zahtevnostjo, sem moral opustiti tudi tiste časovno zahtevnejše metode. Iteracijska 

reklasifikacija na primer narekuje večkratno zaporedno izgradnjo modela, dokler parametri 

modela in pričakovana stopnja neplačila ne dosežejo konvergence. Določeni algoritmi niso 

uspeli končati niti prve iteracije, zato omenjena metoda za moj problem ni bila primerna. 

Zahtevnejša je tudi metoda najbližjega soseda (za namen razširitve), ki se je pokazala že v 

pri fazi modeliranja, na množici sprejetih kandidatov. Primerjanje medsebojnih razdalj 

podatkovnih točk z rastjo števila zapisov namreč hitro postane računsko zelo zahtevno. Na 

koncu sem se odločil, da za predpostavljanje o zavrnjenih kandidatih uporabim preprosto 

razširitev in gosto razširitev. Dodatno sem kot merilo pripravil razširitev, kjer zavrnjenim 

kandidatom pri določeni stopnji slabih posojil naključno dodelimo razred slab/dober.  

Celotni postopek podatkovnega rudarjenja, opisan za množico sprejetih kandidatov, sem 

moral ponoviti. Za obe razširitvi, ki sem jih preizkusil, sem predhodno potreboval izdelan 

model na poznani množici. Tokrat sem seveda uporabil zgolj tiste atribute, ki so na voljo v 

obeh množicah. Priprava in čiščenje množice zavrnjenih kandidatov je bilo zaradi 

omejenega števila atributov manj zahtevno. Določeni zapisi so imeli manjkajočo srednjo 

vrednost ocene FICO: fico_mean. Ker sem sklepal, da ima omenjen atribut dobro napovedno 

moč, sem zapise s to manjkajočo vrednostjo v celoti izločil. Morebitna imputacija 

manjkajočih vrednosti bi kvečjemu povzročala šum v atributu. Ostale spremenljivke niso 

imele manjkajočih vrednosti. Analizo osamelcev sem za atribut dti (razmerje med dolgom 

in prihodki) izvedel na isti način, kot je opisan v poglavju 3.3. Pri atributu fico_mean pa sem 

zaznal nenavadne vrednosti, izven intervala možnih vrednosti ocene FICO. Vrednost 

spremenljivke sem za te primere omejil na spodnjo vrednost 300 oz. zgornjo vrednost 850. 

Analizi osamelcev je sledila še transformacija atributov, na način opisan v poglavju 3.4. Kot 

zadnje, izbor ožje množice atributov ni bil potreben. Končni atributi, ki so vstopali v 

algoritme, so bili: funded_amnt – zaprošen znesek posojila, dti – razmerje med dolgom in 

prihodki, emp_cat – delovna doba posojilojemalca, fico_mean – povprečna vrednost ocene 

FICO. Ostale atribute, ki so bili na voljo v množici zavrnjenih kandidatov (id, title, zip_code, 

addr_state, issue_d), sem izločil skladno z razlogi, opisanimi v poglavju 3.1. 

Na množici poznanih izidov (sprejetih kandidatov) sem tokrat s skupnimi atributi ponovno 

uporabil metode podatkovnega rudarjenja (kot opisano v poglavju 4.2). Ohranil sem isto 

testno množico in izračunal vrednosti AUC dobljenih klasifikatorjev. Iz tabele 10 lahko 

opazimo, da so vrednosti AUC v primerjavi z vrednostmi iz tabele 7 v povprečju manjše 

skoraj za 0,045. Vzrok je seveda v manjšem številu atributov, ki vstopajo v algoritme. 

Predvsem je to očitno pri metodi nevronskih mrež, ki so prej veliko pomembnost pri 

napovedovanju namenile atributu interne ocene - grade. Pri tej metodi se opazi občutno 

poslabšanje vrednosti AUC. Tokrat sta se najbolje izkazali metodi logistične regresije in 

Naivni Bayes.   
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Tabela 10: AUC vrednosti klasifikatorjev s skupnimi atributi 

Metoda AUC (test) Čas učenja 

Logistic (boost) 0,6212 00:02:15 

Logistic 0,6211 00:00:34 

Naivni Bayes 0,6210 00:25:35 

Nevronske mreže 0,6207 00:06:31 

SVM 0,6186 07:54:42 

Naključni gozdovi 0,6155 00:18:13 

kNN 0,5736 00:56:19 

Vir: lastno delo. 

Od tu dalje se prične dejanski korak razširitve množice. Na prečiščeni množici zavrnjenih 

kandidatov sem za napoved verjetnosti neplačila uporabil pripravljene klasifikatorje, 

razvrščene v tabeli 10. 

4.3.1 Preprosta razširitev 

Za namen preproste razširitve sem moral določiti mejne vrednosti verjetnosti neplačila, ki 

zavrnjenega kandidata klasificirajo kot slabega/dobrega. Neodvisno od uporabljene metode 

sem predpostavljal, da ima množica zavrnjenih kandidatov približno petkrat višjo stopnjo 

neplačila kot množica sprejetih kandidatov. Glede na stopnjo slabih posojil (2,77 %) v 

poznani množici je to pomenilo približno 14 % delež slabih posojil v množici zavrnjenih 

kandidatov. Zaradi različnih modelov, pripravljenih na poznani množici, sem moral za 

vsakega izmed njih določiti mejno verjetnost neplačila. Mejno verjetnost sem poiskal kot 

štirinajsti percentil porazdelitve napovedanih verjetnosti neplačila.    

Mejna vrednost verjetnosti neplačila mi je torej določila iskani razred za vsakega 

zavrnjenega kandidata. S to informacijo sem lahko združil množici sprejetih in zavrnjenih 

kandidatov ter se vrnil h koraku uporabe metod in algoritmov podatkovnega rudarjenja, 

tokrat na združeni množici, ki je petkrat večja od množice poznanih kandidatov. Pri poskusu 

uporabe istega nabora metod se je izkazalo, da sta pri zmogljivosti mojega računalnika 

praktično uporabni zgolj metodi logistične regresije. Ostale metode so po nekaj urah 

izvajanja pustile računalnik neodziven. Dodatno sem kasneje pri poskusu uporabe goste 

razširitve ugotovil, da ostale metode ne podpirajo komponente weights, ki jo je za namen 

utežitve primerov potrebno uporabiti pri izgradnji klasifikatorja. Odločil sem se, da od tu 

dalje nadaljujem delo zgolj na metodah logistične regresije. Navsezadnje sta se ti metodi 

tudi najbolj izkazali na testni množici sprejetih kandidatov, kar je vidno v tabeli 10. 

Uspešnost obeh klasifikatorjev logistične regresije z uporabo preproste razširitve navajam v 

združeni tabeli 11. Kot merilo lahko primerjamo vrednost AUC z naključno razširitvijo. 

Vidimo lahko, da je vrednost AUC naključne razširitve blizu 0.5, kar je skoraj naključno 

razločevanje modela med dobrimi in slabimi posojili. V primerjavi obeh klasifikatorjev, s 
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tistima zgrajenima zgolj na množici sprejetih kandidatov, opazimo pri preprosti razširitvi 

višjo vrednost AUC. To pomeni, da sem z razširitvijo modela preko vključitve zavrnjenih 

kandidatov zgradil model, ki zna bolje razločevati med slabimi in dobrimi kandidati.  

Najbolj pomemben atribut pri odločanju o slabem posojilu je kot pričakovano povprečna 

ocena FICO. Zelo pomembno pa je tudi razmerje med dolgom in prihodki posojilojemalca. 

4.3.2 Gosta razširitev 

Implementacija goste razširitve je bila vsekakor večji izziv kot implementacija preproste 

razširitve. Sprva sem tako kot pri preprosti razširitvi napovedal razrede zavrnjenih 

kandidatov za oba modela logistične regresije. Pri gosti razširitvi ni potrebno določiti mejne 

verjetnosti neplačila, saj množico zavrnjenih kandidatov podvojimo. Za vsakega 

zavrnjenega kandidata ustvarimo dva zapisa, prvi ima napovedani razred »slab«, drugi pa 

ima napovedani razred »dober«. Pri prvem zapisu dodamo utež, ki je enaka napovedani 

verjetnosti 𝑃(𝑠𝑙𝑎𝑏), pri drugemu zapisu dodamo utež, ki je enaka napovedani verjetnosti 

𝑃(𝑑𝑜𝑏𝑒𝑟). Vsem zapisom iz množice sprejetih kandidatov pa sem dodal utež, katere 

vrednost je enaka 1. Množici sem združil in nadaljeval z uporabo obeh logističnih regresij 

na skupni množici.   

Pri gosti razširitvi je bila zaradi podvojevanja zapisov vhodna množica več kot devetkrat 

večja (dobrih 15 milijonov zapisov) od množice sprejetih kandidatov. Po prvem poskusu 

izvajanja sem ugotovil, da sočasna uporaba opcije podvzorčenja in uteži v logistični 

regresiji, skozi funkcijo train(), ni mogoča. Podvzorčeni vzorec sem zato poizkusil pripraviti 

predhodno, s pomočjo funkcije downSample(). Gosto razširjena množica se s tem ni 

zmanjšala, saj je zaradi dvojnega zapisa v množici zavrnjenih kandidatov isto število slabih 

in dobrih kandidatov.  

Tabela 11: AUC vrednosti klasifikatorjev na razširjeni množici 

AUC/Metoda Logistic Logistic (boost) 

Sprejeti kandidati 0,6211 0,6212 

Preprosta razširitev 0,6602 0,6571 

Gosta razširitev 0,5896 N/A 

Naključna razširitev 0,5408 0,5345 

Vir: lastno delo. 

Na tem koraku sem ponovno naletel na strojne omejitve, saj sta obe metodi logistične 

regresije z dodatno uporabo uteži, tekom izvajanja, zapolnili ves razpoložljiv spomin 

računalnika, ki je zatem postal neodziven. Poskus implementacije goste razširitve sem 

nadaljeval z nekaj improvizacije. Iz gosto razširjene množice zavrnjenih kandidatov sem 

naključno izbral polovico vseh primerov. To množico sem uporabil kot vhod v obe metodi. 

Logistična regresija s pospeševanjem, ki je nekoliko zahtevnejša metoda, tudi ob zmanjšani 
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množici ni dokončala regresije z utežmi. Uspešnost standardne logistične regresije pa 

navajam v tabeli 11. Opazimo, da je uspešnost modela slabša pri improvizirani gosti 

razširitvi kot pri preprosti razširitvi in modelu brez razširitve. Po drugi strani je nekoliko 

boljša od naključne razširitve, vseeno pa ocenjujem sposobnost ločevanja gosto razširjenega 

modela kot nezadovoljivo. 

SKLEP 

V svojem delu sem z uporabo metod in algoritmov podatkovnega rudarjenja poskušal 

najbolje oceniti, kateri atributi vplivajo na kreditno tveganje neposrednih posojil na spletni 

platformi. Delo sem nadalje poglobil z implementacijo metod predpostavljanja o množici 

zavrnjenih kandidatov in medsebojno primerjavo klasifikatorjev.  

Spoznal sem, da je v ozadju delovanja na videz preproste spletne platforme za neposredna 

posojila lahko dokaj zapleten sistem toka sredstev. Pri nekaterih oblikah neposrednega 

posojanja entitete popolnoma sodelujejo v izmenjavi sredstev in jih beležijo na svoji bilanci, 

druge pa igrajo zgolj vlogo vmesnika za povezovanje vlagateljev in posojilojemalcev, ki 

sodeluje z depozitarno banko. 

V času nastanka svojega dela sem imel možnost podrobneje spoznati ozadje in princip 

delovanja različnih statističnih metod, ki jih lahko uporabimo za pripravo modelov 

ocenjevanja kreditnega tveganja. Poleg same predstavitve metod sem s praktično uporabo 

dobil občutek, kako zahtevne so določene metode za implementacijo in izvajanje. Pri samem 

raziskovanju za lastno oceno tveganja (v mojem primeru) bi lahko bila primerna katera koli 

izmed implementiranih metod podatkovnega rudarjenja. Velja pa omeniti, da so pri izboru 

statistične metode banke in ostale finančne institucije dosti bolj omejene. Tam so bonitetni 

modeli za ocenjevanje kreditnega tveganja, ki vplivajo na izračun tveganju prilagojenih 

sredstev, strogo regulirani s strani nadrejene avtoritete. Tveganju prilagojena sredstva so 

namreč osnova za izračun regulatornega kapitala institucije. Zaradi preprostosti 

interpretacije in ostalih prednosti, ki jih podrobneje navajam v sekciji 4.2, se je na tem 

področju kot standard uveljavila uporaba logistične regresije. Rezultati nevronskih mrež, 

metod naključnih gozdov idr. lahko vsekakor tudi na tem področju veliko prispevajo, vendar 

ne neposredno z oblikovanjem funkcije za izračun verjetnosti neplačila. Sam vidim dober 

potencial in uporabnost teh metod v koraku izbora ključnih atributov tekom priprave 

množice, ki kasneje vstopa v fazo modeliranja. 

Podatkovna množica neposrednih posojil je bila že ob pridobitvi zelo dobro pripravljena za 

delo z algoritmi. Kljub temu je bilo pri empiričnem delu najbolj zamudno vsebinsko 

spoznavanje množice in temu primerna priprava atributov za omenjeni problem. 

Navsezadnje je pripravljen model lahko le toliko dober, kot nam to omogoča kvaliteta 

vhodnih podatkov. Uspešnost zgrajenih modelov glede na razpoložljive atribute ocenjujem 

kot zadovoljivo. V poznani množici sta bili za moj problem glede na vrednost AUC najbolj 
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uspešni metodi nevronskih mrež in naključnih gozdov. Z upoštevanjem ostalih lastnosti 

metode, kot sta zahtevnost izvajanja in sposobnost interpretacije, pa ima prednost logistična 

regresija, ki je bila tudi v združeni množici posojil najbolj uspešna metoda. 

Pomembnost atributov za ocenjevanje kreditnega tveganja se je razlikovala glede na 

uporabljeno metodo. Poleg že predvidene pomembnosti interne bonitetne ocene platforme 

in ocene FICO sem na zgrajenih klasifikatorjih spoznal, da  lahko atributa v kombinaciji z 

razmerjem med dolgom in prihodki, višino zaprošenega zneska, obrestno mero in stopnjo 

izkoriščenosti posojil posojilojemalca še bolje napovedujeta tveganosti P2P posojil. 

Omenjeni atributi morda že pred samim modeliranjem zvenijo dobri indikatorji tveganosti, 

vendar brez uporabe statističnih metod težko ocenimo njihovo pomembnost v tako velikem 

naboru atributov. Za presenetljivo pomembnega se je izkazal atribut števila dni od odprtja 

prve kreditne linije, ki ga sam ob morebitni presoji ne bi uvrstil med boljše napovedovalce 

tveganosti posojila. Ravno to je ključna prednost preizkusa različnih metod podatkovnega 

rudarjenja, da nam predstavi različne poglede na zastavljeni problem. 

Na koncu dela sem se osredotočil še na množico zavrnjenih prošenj za posojilo. Kljub temu 

da je uspešnost modela samo poznane množice manjša pri uporabi manjšega števila skupnih 

atributov, sem ugotovil, da za moj problem izgradnja modela na obeh množicah pripomore 

k uspešnosti ločevanja slabih in dobrih posojil. V tem primeru sklepam zgolj glede na 

implementirano preprosto razširitev. Ocenjujem, da bi tudi gosta razširitev, ob uspešni 

implementaciji, dala boljše rezultate. Vsekakor pa je pri sklepanju o zavrnjenih kandidatih 

v igri veliko predpostavk in odvisnosti od kvalitete obstoječega modela. Stopnja slabih 

posojilojemalcev v tej množici bo vedno le ocena, ker ne moremo zagotovo vedeti, katera 

posojila bi bila uspešno poplačana. Končni model pa je dodatno pod vplivom preteklih 

odločitev, sprejetih pri odobravanju posojil. Menim, da je v vsakem primeru ob 

razpoložljivih podatkih dobro opraviti analizo množice zavrnjenih kandidatov. Strokovna 

uporaba razširjenega modela v praksi pa je lahko, zaradi dodane kompleksnosti modela 

kreditnega tveganja in zgolj ocenjevanja deleža slabih posojil, omejena. 

Ob razpoložljivosti podrobnejših zgodovinskih podatkov (v obliki časovne vrste) in strojni 

zmogljivosti bi bilo mogoče analizo dodatno poglobiti in napovedne modele še izboljšati. 

Tedaj bi bilo mogoče v model vključiti tudi vedenjsko komponento posojilojemalca, ki lahko 

ob rednem posodabljanju vrednosti atributov in spremljanju posojila zelo natančno napove 

verjetnost neplačila posojilojemalca. Dodatno bi morebitna dostopnost internih informacij o 

procesih obvladovanja kreditnega tveganja omogočila uporabo nadaljnih pristopov za 

oblikovanje boljših predpostavk  o zavrnjenih kandidatih. 

Glede na rezultate dela zaključujem, da sam izbor algoritma ali metode ne igra tako 

pomembne vloge pri napovedni uspešnosti modela, kot bi si mislil. Poglavitno prednost ima 

dobro vsebinsko poznavanje tematike in kvaliteta zgodovinskih podatkov. To nam omogoča 
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postavitev uspešnega napovednega modela za ocenjevanje kreditnega tveganja 

posojilojemalcev. 

LITERATURA IN VIRI 

1. Aggarwal, C. C. (2015). Data Mining: The Textbook. Cham: Springer. 

2. Akkizidis, I. & Stargas, M. (2016). Marketplace Lending, Financial Analysis, and the 

Future of Credit: Integration, Profitability, and Risk Management. Chichester: John 

Wiley & Sons. 

3. Banasik, J. & Crook, J. (2007). Reject inference, augmentation, and sample selection. 

European Journal of Operational Research, 183(3) 1582-1594. 

4. Berger, S. C. & Gleisner, F. (2009). Emergence of Financial Intermediaries in Electronic 

Markets: The Case of Online P2P Lending. BuR-Business Research, 2(1) 39-65. 

5. Berthold, M. & Hand, D. J. (2003). Intelligent Data Analysis: An Introduction. Berlin: 

Springer. 

6. Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C. & Wirth, R. 

(2000). CRISP-DM 1.0 Step-by-step data mining guide. SPSS inc, 16. Pridobljeno 10. 

decembra 2017 iz  

https://pdfs.semanticscholar.org/5406/1a4aa0cb241a726f54d0569efae1c13aab3a.pdf 

7. Emekter, R., Tu, Y., Jirasakuldech, B. & Lu, M. (2015). Evaluating credit risk and loan 

performance in online Peer-to-Peer (P2P) lending. Applied Economics, 47(1) 54-70. 

8. European Banking Authority. (2016, 28. september). Final Report on Draft Regulatory 

Technical Standards on the materiality threshold for credit obligations past due under 

Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013. Pridobljeno 5. septembra 2019 iz 

https://eba.europa.eu/documents/10180/1597002/Final+draft+RTS+on+the+materiality

+threshold+for+credit+obligations+%28EBA-RTS-2016-06%29.pdf 

9. Fair Isaac Corporation. (2017). MyFICO: How Credit History Impacts Your Credit 

Score. Pridobljeno 5. decembra 2017 iz http://www.myfico.com/credit-education/whats-

in-your-credit-score/ 

10. Federal Reserve Bank of St. Louis. (2019, 13. september). Delinquency Rate on 

Consumer Loans, All Commercial Banks. Pridobljeno 13. septembra 2019 iz  

https://fred.stlouisfed.org/series/DRCLACBS 

11. Fink, R. (2014, 27. april). Online lenders and the evolution of banking. Pridobljeno 10. 

junija 2017 iz  

https://www.crainsnewyork.com/article/20140427/FINANCE/140429884/online-

lenders-and-the-evolution-of-banking 

12. Han, J., Kamber, M. & Pei, J. (2011). Data mining: concepts and techniques (3. izd.). 

Waltham: Elsevier. 

13. Hand, D. J. & Henley, W. E. (1993). Can reject inference ever work? IMA Journal of 

Management Mathematics, 5(1), 45-55. 

14. Hand, D., Mannila, H. & Smyth, P. (2011). Principles of Data Mining. Cambridge: MIT 

press. 



63 

 

15. Jin, Y. & Zhu, Y. (2015). A data-driven approach to predict default risk of loan for online 

Peer-to-Peer(P2P) lending. Communication Systems and Network Technologies (CSNT), 

2015 Fifth International Conference on IEEE, 609-613. Gwalior: IEEE. 

16. Joanes, D. N. (1993). Reject inference applied to logistic regression for credit scoring. 

IMA Journal of Management Mathematics, 5(1), 35-43. 

17. Kabacoff, R. I. (2011). R in Action, Data analysis and graphics with R. New York: 

Manning Publications Co. 

18. KPMG Baltics SIA. (2016, november). Alternative Lending Market Report 2015. 

Pridobljeno 5. marca 2017 iz  

https://www.scribd.com/document/334712275/Alternative-Lending-Market-Report-

2016 

19. Lending Club. (2017a, 6. februar). Lending Club Statistics. Pridobljeno 6. februarja 2017 

iz https://www.lendingclub.com/info/download-data.action 

20. Lending Club. (2017b). Lending Club: About Us. Pridobljeno 6. februar 2017 iz 

https://www.lendingclub.com/public/about-us.action 

21. Lending Club. (2019a). Lending Club: Recent and upcoming changes to the 

downloadable data files and API services. Pridobljeno 26. junija 2019 iz 

https://help.lendingclub.com/hc/en-us/articles/115004323368-Recent-and-upcoming-

changes-to-the-downloadable-data-files-and-API-services 

22. Lending Club. (2019b). Lending Club: What do the different Note statuses mean?. 

Pridobljeno 15. junija 2019 iz https://help.lendingclub.com/hc/en-

us/articles/215488038-What-do-the-different-Note-statuses-mean- 

23. Mateescu, A. (2015, 1. julija). Peer-to-Peer Lending. Data & Society Research Institute, 

1(1), 19-25. Pridobljeno 15. januarja 2017 iz  

https://www.datasociety.net/pubs/dcr/PeertoPeerLending.pdf 

24. Mills, K. & McCarthy, B. (2014, 22. julij). The state of small business lending: Credit 

access during the recovery and how technology may change the game. Harvard Business 

School General Management Unit Working Paper (15-004). Pridobljeno 3. februarja 

2017 iz https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/15-004_09b1bf8b-eb2a-

4e63-9c4e-0374f770856f.pdf 

25. Orchard Platform. (2017). Loans Issued Under Previous Credit Policies. Pridobljeno 10. 

decembra 2017 iz https://www.orchardplatform.com/blog/2014520loans-issued-under-

previous-credit-policies/ 

26. Provost, F. & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business (1. izd.). Sebastopol: 

O'Reilly Media Inc. 

27. Reddy, S. & Gopalaraman, K. (2016). Peer to Peer Lending, Default Prediction - 

Evidence from Lending Club. Journal of Internet Banking and Commerce, 21(3), 1-19. 

28. Serrano-Cinca, C., Gutierrez-Nieto, B. & Lopez-Palacios, L. (2015). Determinants of 

Default in P2P Lending. PLoS ONE, 10(10), 1-22. 

29. Siddiqi, N. (2006). Credit risk scorecards: Developing and implementing intelligent 

credit scoring. New Jersey: John Wiley & Sons. 



64 

 

30. Srethapramote, S., van Steenis, H., Graseck, B., Simpson, F., Xu, R., Wiles, R., Pate, C., 

Zerbe, K., Govil, V., Hussain, D., Adelson, J., Wald, S., Ferraz, A., Galindo, D., Cyprys, 

M. (2015, 19. maj). Global Marketplace Lending: Disruptive Innovation in Financials. 

Morgan Stanley Blue Papers. Morgan Stanley Research Publishing. Pridobljeno 29. 

marca 2017 iz  https://bebeez.it/wp-

content/blogs.dir/5825/files/2015/06/GlobalMarketplaceLending.pdf 

31. Tan, P.-N., Steinbach, M. & Kumar, V. (2014). Introduction to Data Mining. Harlow: 

Pearson. 

32. VantageScore Solutions, LLC. (2019). VantageScore: What Influences Your Score. 

Pridobljeno 15. junija 2019 iz https://your.vantagescore.com/score-influences 

33. Vedala, R. & Kumar, B. R. (2012). An application of Naive Bayes classification for 

credit scoring in e-lending platform. Data Science & Engineering (ICDSE), 2012 

International Conference on IEEE (str. 81-84).  Cochin: IEEE. 

34. Wang, H., Chen, K., Zhu, W. & Zhenxia, S. (2015). A process model on P2P lending. 

Financial Innovation a SpringerOpen Journal, 1(3), 1-8. 

35. Witten, I. H., Frank, E. & Hall, M. A. (2016). Data Mining: Practical machine learning 

tools and techniques. Burlington: Morgan Kaufmann. 

36. Wu, X., Kumar, V., Quinlan, J. R., Ghosh, J., Yang, Q., Motoda, H., . . . Steinberg, D. 

(2008). Top 10 algorithms in data mining. Knowledge and information systems, 14(1), 

1-37. 

37. Yum, H., Lee, B. & Chae, M. (2012). From the wisdom of crowds to my own judgment 

in microfinance through online peer-to-peer lending platforms. Electronic Commerce 

Research Applications, 11(5), 469-483. 

38. Zaki, M. J., Wagner, M. J. & Wagner, M. (2014). Data mining and analysis: fundamental 

concepts and algorithms (1. izd.). Cambridge: Cambridge University Press. 

39. Zhao, Y. (2012). R and data mining: Examples and case studies. San Diego: Academic 

Press. 

40. Zopa Bank Limited. (2017). Zopa: About Zopa. Pridobljeno 2. marca 2017 iz 

https://www.zopa.com/about 

 

 



 

 

 

PRILOGE 
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Priloga 1: Slovar atributov z opisi (v izvorni obliki), pridobljen na spletnem mestu 

platforme Lending Club 

BrowseNotesFile Description 

acceptD The date which the borrower accepted  the offer 

accNowDelinq The number of accounts on which the borrower is now delinquent. 

accOpenPast24Mths Number of trades opened in past 24 months. 

addrState The state provided by the borrower in the loan application 

all_util Balance to credit limit on all trades 

annual_inc_joint 
The combined self-reported annual income provided by the co-borrowers during 
registration 

annualInc The self-reported annual income provided by the borrower during registration. 

application_type 
Indicates whether the loan is an individual application or a joint application with 
two co-borrowers 

avg_cur_bal Average current balance of all accounts 

bcOpenToBuy Total open to buy on revolving bankcards. 

bcUtil Ratio of total current balance to high credit/credit limit for all bankcard accounts. 

chargeoff_within_12_mths Number of charge-offs within 12 months 

collections_12_mths_ex_med Number of collections in 12 months excluding medical collections 

creditPullD The date LC pulled credit for this loan 

delinq2Yrs 
The number of 30+ days past-due incidences of delinquency in the borrower's 
credit file for the past 2 years 

delinqAmnt 
The past-due amount owed for the accounts on which the borrower is now 
delinquent. 

desc Loan description provided by the borrower 

dti 
A ratio calculated using the borrower’s total monthly debt payments on the total 
debt obligations, excluding mortgage and the requested LC loan, divided by the 
borrower’s self-reported monthly income. 

dti_joint 
A ratio calculated using the co-borrowers' total monthly payments on the total 
debt obligations, excluding mortgages and the requested LC loan, divided by the 
co-borrowers' combined self-reported monthly income 

earliestCrLine The date the borrower's earliest reported credit line was opened 

effective_int_rate 
The effective interest rate is equal to the interest rate on a Note reduced by 
Lending Club's estimate of the impact of uncollected interest prior to charge off.  

emp_title The job title supplied by the Borrower when applying for the loan.* 

empLength 
Employment length in years. Possible values are between 0 and 10 where 0 
means less than one year and 10 means ten or more years. 

expD The date the listing will expire 

expDefaultRate The expected default rate of the loan. 

ficoRangeHigh The upper boundary range the borrower’s FICO at loan origination belongs to. 

ficoRangeLow The lower boundary range the borrower’s FICO at loan origination belongs to. 

se nadaljuje 
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BrowseNotesFile Description 

fundedAmnt The total amount committed to that loan at that point in time. 

grade LC assigned loan grade 

homeOwnership 
The home ownership status provided by the borrower during registration. Our 
values are: RENT, OWN, MORTGAGE, OTHER. 

id A unique LC assigned ID for the loan listing. 

il_util Ratio of total current balance to high credit/credit limit on all install acct 

ils_exp_d wholeloan platform expiration date 

initialListStatus The initial listing status of the loan. Possible values are – W, F 

inq_fi Number of personal finance inquiries 

inq_last_12m Number of credit inquiries in past 12 months 

inqLast6Mths The number of inquiries in past 6 months (excluding auto and mortgage inquiries) 

installment The monthly payment owed by the borrower if the loan originates. 

intRate Interest Rate on the loan 

isIncV 
Indicates if income was verified by LC, not verified, or if the income source was 
verified 

listD The date which the borrower's application was listed on the platform. 

loanAmnt 
The listed amount of the loan applied for by the borrower. If at some point in 
time, the credit department reduces the loan amount, then it will be reflected in 
this value. 

max_bal_bc Maximum current balance owed on all revolving accounts 

memberId A unique LC assigned Id for the borrower member. 

mo_sin_old_rev_tl_op Months since oldest revolving account opened 

mo_sin_rcnt_rev_tl_op Months since most recent revolving account opened 

mo_sin_rcnt_tl Months since most recent account opened 

mortAcc Number of mortgage accounts. 

msa Metropolitan Statistical Area of the borrower. 

mths_since_last_major_derog Months since most recent 90-day or worse rating 

mths_since_oldest_il_open Months since oldest bank installment account opened 

mths_since_rcnt_il Months since most recent installment accounts opened 

mthsSinceLastDelinq The number of months since the borrower's last delinquency. 

mthsSinceLastRecord The number of months since the last public record. 

mthsSinceMostRecentInq Months since most recent inquiry. 

mthsSinceRecentBc Months since most recent bankcard account opened. 

mthsSinceRecentLoanDelinq Months since most recent personal finance delinquency. 

mthsSinceRecentRevolDelinq Months since most recent revolving delinquency. 

num_accts_ever_120_pd Number of accounts ever 120 or more days past due 

num_actv_bc_tl Number of currently active bankcard accounts 

num_actv_rev_tl Number of currently active revolving trades 

num_bc_sats Number of satisfactory bankcard accounts 

num_bc_tl Number of bankcard accounts 

num_il_tl Number of installment accounts 

num_op_rev_tl Number of open revolving accounts 

 se nadaljuje 
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BrowseNotesFile Description 

num_rev_accts Number of revolving accounts 

num_rev_tl_bal_gt_0 Number of revolving trades with balance >0 

num_sats Number of satisfactory accounts 

num_tl_120dpd_2m Number of accounts currently 120 days past due (updated in past 2 months) 

num_tl_30dpd Number of accounts currently 30 days past due (updated in past 2 months) 

num_tl_90g_dpd_24m Number of accounts 90 or more days past due in last 24 months 

num_tl_op_past_12m Number of accounts opened in past 12 months 

open_acc_6m Number of open trades in last 6 months 

open_il_12m Number of installment accounts opened in past 12 months 

open_il_24m Number of installment accounts opened in past 24 months 

open_act_il Number of currently active installment trades 

open_rv_12m Number of revolving trades opened in past 12 months 

open_rv_24m Number of revolving trades opened in past 24 months 

openAcc The number of open credit lines in the borrower's credit file. 

pct_tl_nvr_dlq Percent of trades never delinquent 

percentBcGt75 Percentage of all bankcard accounts > 75% of limit. 

pub_rec_bankruptcies Number of public record bankruptcies 

pubRec Number of derogatory public records 

purpose A category provided by the borrower for the loan request.  

reviewStatus 
The status of the loan during the listing period. Values: APPROVED, 
NOT_APPROVED. 

reviewStatusD The date the loan application was reviewed by LC 

revolBal Total credit revolving balance 

revolUtil 
Revolving line utilization rate, or the amount of credit the borrower is using 
relative to all available revolving credit. 

serviceFeeRate Service fee rate paid by the investor for this loan. 

subGrade LC assigned loan subgrade 

tax_liens Number of tax liens 

term 
The number of payments on the loan. Values are in months and can be either 36 
or 60. 

title The loan title provided by the borrower 

tot_coll_amt Total collection amounts ever owed 

tot_cur_bal Total current balance of all accounts 

tot_hi_cred_lim Total high credit/credit limit 

total_bal_il Total current balance of all installment accounts 

total_cu_tl Number of finance trades 

total_il_high_credit_limit Total installment high credit/credit limit 

total_rev_hi_lim   Total revolving high credit/credit limit 

totalAcc The total number of credit lines currently in the borrower's credit file 

totalBalExMort Total credit balance excluding mortgage 

totalBcLimit Total bankcard high credit/credit limit 

se nadaljuje 
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BrowseNotesFile Description 

url URL for the LC page with listing data. 

verified_status_joint 
Indicates if the co-borrowers' joint income was verified by LC, not verified, or if 
the income source was verified 

zip_code 
The first 3 numbers of the zip code provided by the borrower in the loan 
application. 

revol_bal_joint   Sum of revolving credit balance of the co-borrowers, net of duplicate balances 

sec_app_fico_range_low   FICO range (high) for the secondary applicant 

sec_app_fico_range_high   FICO range (low) for the secondary applicant 

sec_app_earliest_cr_line   Earliest credit line at time of application for the secondary applicant 

sec_app_inq_last_6mths  
 Credit inquiries in the last 6 months at time of application for the secondary 
applicant 

sec_app_mort_acc   Number of mortgage accounts at time of application for the secondary applicant 

sec_app_open_acc   Number of open trades at time of application for the secondary applicant 

sec_app_revol_util   Ratio of total current balance to high credit/credit limit for all revolving accounts 

sec_app_open_act_il 
 Number of currently active installment trades at time of application for the 
secondary applicant 

sec_app_num_rev_accts   Number of revolving accounts at time of application for the secondary applicant 

sec_app_chargeoff_within_12_mths  
 Number of charge-offs within last 12 months at time of application for the 
secondary applicant 

sec_app_collections_12_mths_ex_med  
 Number of collections within last 12 months excluding medical collections at time 
of application for the secondary applicant 

sec_app_mths_since_last_major_derog  
 Months since most recent 90-day or worse rating at time of application for the 
secondary applicant 

disbursement_method 
The method by which the borrower receives their loan. Possible values are: CASH, 
DIRECT_PAY 

  Vir: Lending Club (2017a).  

 


