
 
 

   

 

 
 

 מודלים(: Supervised Learningלמידה בהשגחה )
 K-Nearest סיווג וחיזוי בשיטת  בבעיות לינאריים

Neighbors /  'בסדרה 5מאמר מס 
 

 פתח דבר .א

 ML- Machine( המתמחה בתחום למידת המכונה )Data Scientistסדרת מאמרים זו מבוססת על נסיוני כמדען נתונים )

Learning .בעולמות המימון הכמותי, ניהול הסיכונים הפיננסיים והאקטואריה ) 

למדתי בתואר הראשון שלי בכלכלה )כגון: הטיה מול שונות, בעיות רגרסיה מול בעיות  MLחלק מהאלגוריתמים של 

, Elastic Net -ו Ridge, Lasso, נרמול נתונים, רגרסיה לינארית, Testing set -ו Training set -סיווג, חלוקת נתונים ל

 ,Dimensionality Reductionוכו'(, חלק בקורסים לתואר שני בכלכלה )כגון:  Excelיישומי אלגברה לינארית בתוכנת 

Principle Components Analysis, K-Mean Cluster Analysis, Hierarchical Cluster Analysis ו- Time Series 

 ,Decision Trees, Random Forest, Monte Carlo Simulationוכו'(, חלק בתואר השני שלי במימון )כגון: 

Bootstrapping, Cubic-Spline, Nelson-Siegel-Svensson  וכו'(, חלק למדתי בלימודי התעודה באקטואריה )המסווג

וכו'(, חלק  R, תכנות מדעי וסטטיסטי בשפת Overfitting, ,Underfitting Convolution and Poolingהנאיבי של בייס, 

למדתי בלימודי התעודה בניהול סיכונים פיננסיים ועל חלק אף נבחנתי במבחנים הבינלאומיים להסמכה בתחום ניהול 

 Logit, Probit ,Linear Discriminant Analysis , K-Nearest)כגון: רגרסיה לוגיסטית,  FRMהסיכונים הפיננסיים 

Neighbor ו- Support Vector Machines  :וכו'( ואת היתר למדתי עצמאית באינטרנט )כגוןNeural Networks, 

Ensemble, Bagging, Boosting תכנות בשפת ,VBA .)'וכו 

)הכולל בין היתר: סוגי נתונים נשענת הן על הידע שלי בסטטיסטיקה  MLכמובן שההבנה העמוקה שלי באלגוריתמים של 

והצגתם באופן טבלאי וגרפי, מדדי מרכוז ומדדי פיזור, אחוזונים, מדדי קשר, התפלגות הנתונים, הסתברות פשוטה 

במרחב הסתברותי אחיד ובמרחב הסתברותי לא אחיד, הסתברות מותנית, נוסחת בייס, משתנים מקריים בדידים: ניסויי 

התפלגות פואסונית, התפלגות גיאומטרית, התפלגות היפרגיאומטרית, משתנים מקריים  ברנולי, התפלגות בינומית,

-רציפים: התפלגות נורמלית, הסקה סטטיסטית, אמידה נקודתית, רווחי סמך, מבחני השערות וסטטיסטיקה א

R -בפרמטרית( והן על הידע שלי בתורת הקבוצות )הכולל בין היתר: מערכות משוואות לינאריות, וקטורים 
n מטריצות ,

ריבועיות, מטריצות אלמנטריות, מרחבים וקטורים, מרחבי מכפלה פנימית, אורתוגנליות, דטרמיננטות, ערכים עצמיים, 

 וקטורים עצמיים, לכסון, תבניות ריבועיות, משוואות הפרשים, תכונות טופולוגיות של קבוצות במרחב אוקלידי, קבוצות 
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קמורות, משפטי הפרדה, פונקציות קמורות וקעורות, תכונות ואפיונים, שנאת סיכון, אופטימיזציה של פונקציות עם ובלי 

אילוצים, משפט הפונקציות הסתומות, משפט המעטפת, משוואות דיפרנציאליות מסדרים שונים, מערכות של משוואות 

 דיפרנציאליות ושיטות של אופטימיזציה דינאמית(.

( נתונים וכיצד הם Data Scientistsשל סדרת מאמרים זו היא להקנות לקורא הבנה מה עושים מדעני נתונים ) מטרתה

יכולים לקדם את מטרות הארגון. מרבית אנשי המימון הכמותי, ניהול הסיכונים הפיננסיים והאקטואריה מכירים בכך 

מספר מקומות העבודה מושפע יותר ויותר מתחום על מנת לשרוד בעולם שבו  ML -שהם זקוקים לידע מסוים בתחום ה

 Excelזה. כיום, כל אנשי המימון הכמותי, ניהול הסיכונים הפיננסיים והאקטואריה צריכים לדעת לעשות שימוש בתוכנת 

. מחר כבר כל אנשי המימון הכמותי, ניהול הסיכונים הפיננסיים והאקטואריה VBA -ולדעת לתכנת ברמה מסוימת ב

על מנת לזהות  ML( תוך פיתוח ושימוש באלגוריתמים של Big Dataעת לעבוד עם מאגרי נתונים גדולים )יצטרכו לד

 כיוונים ומגמות בעולמי התוכן שלהם או במגוון תחומים לרוחב הארגון. 

בסדרת מאמרים זו חסכתי מהקורא את השימוש בתורת הקבוצות )קרי, מטריצות ווקטורים(, למרות שלעניות דעתי 

 . ML -אלגברה לינארית חיונית ביותר על מנת להגיע להבנה עמוקה ולשליטה ברמה גבוהה ב

הם משתמשים כיום מדעני לסיכום, סדרת מאמרים זו מציגה את הכלים, המודלים והאלגוריתמים הפופולריים ביותר שב

 נתונים. 

 (Linear Discriminant Analysisניתוח מפלה לינארי ) .ב

ולאחר  (classesמשנה, כאשר תחילה מגדירים מספר קבוצות ) לקבוצות האוכלוסייה את( או להפריד) לקבץ היא המטרה

 הקלאסית הדוגמר לקבוצה מסוימת.חברה מסוימת  על מנת לסווג( לינארית רגרסיה למשל) מודל מסוים מכן מפעילים

 למודל ביחד מספר יחסים לצרף המציעים כאלה יש, פיננסיים יחסים על מדובר כאשר .אלטמן של Z-score -מודל ה היא

 מהחלוצים שהיה החוקר. חברות של רגל בניבוי פשיטות לסייע כדי משתנים מרובת רגרסיה על לרוב המבוסס סטטיסטי

 אמד והוא יחסים חמישה על התבסס שלו המודל. 1968 -שלו ב המודל את פרסם לראשונה אשר אלטמן אד הוא בתחום

 . הקרובות השנתיים במהלך רגל לפשיטת גבוה סיכון כבעלות חברות לסווג פונקציה שסייעה

סט מאפיינים )כלומר משתנים המסבירים  כרוך בזיהוי תחילה של LDA -תהליך הניתוח המפלה הלינארי או בקיצור ה

 אחר המצויה בבעיית איתנות פיננסית לבין חברה בעלת איתנות פיננסית( ולאחר מכן בחיפוש חברה בין ההבדל את 

חברות המצויות בבעיית איתנות פיננסית : שתי הקבוצות בין ביותר הטובה בצורה המפרידה הקומבינציה הליניארית

(Defaultוחברות בעלו )( ת איתנות פיננסיתNon-Default). 
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 :1968המקורי של אלטמן משנת להלן המודל 
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נניח לשם הדוגמא חברה עם המאפיינים  יש סיכון גבוה להגיע למצב של חדלות פירעון. Z < 1.81כאשר לחברות בעלות 

 הבאים:
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 ( מהצורה הבאה:Multi-Factor Modelגורמי )-אם נגדיר מודל הסתברות לינארי כמודל רב
n

i j ij

j

PD X


 
1

 

 של אלטמן הוא אמנם "אינדיקטור לחדלות פירעון" אך הוא ממש לא מודל הסתברות לינארי. Z-Score -הרי שמודל ה

 (Parametric Discriminationהפליה פרמטרית ) .ג

 -הן מודל ה. 1 -ל 0 בין להסתברות זקוקים קרובות, אנו לעתים(. לינארית כולל) פרמטרית להיות יכולה המפלה הנוסחה

Logit והן מודל ה- Probit הפונקציה אם, לדוגמא(. 1) לאחד( 0) אפס בין יודעים להתמיר מודל דירוג לטווח הסתברויות 

 :הינה כדלקמן הלינארית המפלה

i i i i i iZ X X X X X    1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

להסתברויות , המצטברת הנורמלית ההתפלגות באמצעות, הזו דירוג האשראי פונקציית את ממפה Probit -ה מודל

 :1 -ל 0לחדלות פירעון הנעות בין 

 i i i i
i N Np X X X X      0 1 1 2 2 3 3 ... 

 רגרסיה לוגיסטית .ד

אודות המאפיינים. ההסתברות  נתונים באמצעות" שלילית תוצאה"ו" חיובית תוצאה"ל התצפיות את לסווג היא המטרה

 :(Sigmoid Function) סיגמואיד פונקצייתלתוצאה חיובית מונחת כפונקציית 

Y
Q

e




1

1 

 :המאפיינים לערכי לינארית קשור  Yכאשר

m mY a b X b X b X    1 1 2 2 ...
 

 ניתן להשתמש ברגולריזציה
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 תרשים של פונקציית סיגמואיד:להלן 

 

נציין שברגרסיה לוגיסטית אנו לא ממזערים/מביאים למינימום את פונקציית המטרה המחושבת כסכום ריבועי הסטיות 

 Maximumאת פונקציית המטרה הנראות המיטבית ) (, אלא משיאים/מביאים למקסימוםmse -מקו הרגרסיה )ה

Likelihood:פונקציית הנראות המיטבית שאותה אנו מבקשים למקסם באמצעות סט האימון היא מהצורה הבאה .) 

   
Positive Negative
Outcomes Outcomes

Q Q   1ln ln

 

פתרון אנליטי ( נבחר לצורך קבלת פתרון נומרי מאחר ואין Gradient Ascent Algorithmאלגוריתם מעלה הגרדיאנט )

 לבעיית הנראות המיטבית.

 Prosper Marketplaceמקרה מבחן נתוני הלוואות של  .ה

Prosper Marketplace הלוואות  היא פלטפולרמה אינטרנטית המציעהp2p  .המודל הנוכחי )הלוואות חברתיות( בארה"ב

 .מגובות בתזרים המזומנים הנובע מהחזר ההלוואה אגרות חוב הוא להציע החברהשל 

הן הלוואות טובות )קרי, הלוואות ששולמו ונפרעו שהועמדו ללווים וממידע האם ההלוואות  מהלוואות מורכבים הנתונים

אודות  נתונים לנו שאין המגבלה היחידה היא)( Defaultבמלואן( או הלוואות רעות )הלוואות שהגיעו למצב של כשל, 

 .(העמידשהוחלט לא ל הלוואות
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 -להכנסה; ו ( חוב3( הכנסה; 2; (בעלות לעומת שכירות) בית על ( בעלות1בלבד:  בחרנו לעשות שימוש בארבעה מאפיינים

 (הלוואות רעות 1,499-ו טובות הלוואות 7,196)תצפיות  8,695. סט האימון מונה FICOאשראי באמצעות ציון  ( דירוג4

 .(שהגיעו למצב של חדלות פירעון הלוואות 1,058 -ו טובות הלוואות 4,858) תצפיות 5,196בעוד שסט הבדיקה מונה 

 להלן תרשים לדוגמא של הנתונים

 

 Prosper Marketplaceהתוצאות עבור סט האימון של להלן 

Home Ownership

Income

Debt to income ratio

Credit scor

X

X

X

X

Y X X

e

X X









     

1

2

3

4

1 2 3 46 5645 0

 

   

 

0 0041 0 01395 011 0 0113. .. . .

 

 לוגיסטיתהרגרסיה הרמת הדיוק של  .ו

החלטה. סט הנתונים שלנו אינו מאוזן מאחר והוא  לאחר שקיבלנו את תוצאות הרגרסיה אנחנו צריכים לגבש קריטריון

של חדלות פירעון. נעיר כי קיימים נהלים ליצירת סט נתונים מכיל יותר הלוואות טובות מאשר הלוואות שהגיעו למצב 

מאוזן. אילו סט הנתונים שלנו היה מאוזן )קרי, מורכב ממספר שווה של הלוואות טובות והלוואות שהגיעו למצב של 

 אחרת מדובר בתצפית שלילית.  Q>0.5 חדלות פירעון(, או אז היינו יכולים לסווג תצפיות כחיובית אם
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( של הלוואה רעה )קרי, misclassifyingמסיווג שגוי )הנגרמות  בעלויות לא מתחשב Q>0.5הבעיה שהקריטריון הזה של 

הלוואה רעה שסווגה בטעות כהלוואה טובה( ומאובדן הרווח כתוצאה מסיווג שגוי של הלוואה טובה )קרי, הלוואה טובה 

 אז Q>Z, כך שאם Z( שונות, thresholdsשסווגה בטעות כהלוואה רעה(. אחד הפתרונות לבעיה זו היא לחקור רמות סף )

 אז אנו דוחים את ההלוואה. Q≤ Zאנו מקבלים את ההלוואה ואם 

 .הנכון הסיווג ידוע אם, מסווג של איכותו את מודדים( בינארי) ערכי-דו למסווג הערכה מדדי, ובמדעים סטטיסטיקה

 עד דומה להיות בשאיפה, קבוצות משתי לאחת המדגם באוכלוסיית הפריטים את הממיין אלגוריתם הוא ערכי-דו מסווג

 או) מסוימת תכונה להם שיש פריטים בין להבחין כדי נוצר ערכי-דו מסווג, רבים במקרים. שלהם הנכון לסיווג שניתן כמה

 המסווג, זה במובן. התרחשה אחרת או כזו תופעה האם להעריך במטרה, אותה שחסרים פריטים לבין( תכונות קבוצת

 .מבחן הוא

 תאי מספר את הסופרת בדיקה, למשל. לא אם" שלילי"ו, המבחן את עבר הוא אם" חיובי" הוא שפריט נאמרכך למשל, 

-דו למסווג דוגמה היא בריא או חולה הנבדק האם( הלבנים הדם תאי כמות לפי) לחזות ומנסה, דם בדגימת הלבנים הדם

 .ערכי

, איכות בקרת, מידע אחזור, אפידמיולוגיה, השערות בדיקת: ובהם, המדע של רבים בתחומים נפוצים ערכיים-דו מסווגים

 מדדי נפוצים ברפואה, למשל, כך. שונים מדדים בהם נפוצים, מהתחומים אחד כל של בצרכים הגדול השוני בשל. ועוד

 .וכיסוי דיוק הם הנפוצים המדדים, בלמידת מכונה ואילו, וסגוליות רגישות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office: +972.77.507.0590    Cell: +972.52.598.1668    www.intrinsicvalue.co.il    polanitz6@gmail.com 

http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:polanitz6@gmail.com


 8 

 
 

   

 

 
 

 תוצאות סט הבדיקה שלנולהלן 

 

 נגדיר את המונחים הבאים:

: כלומר, הנמדדת לתופעה" זהב מדד" נדרש, המסווג ביצועי את להעריך כדי -(Confusion Matrixמטריצת הטעות )

 משיקולים, כמסווג בפועל משמש לא הזהב מדד. התופעה קיום למדידת( לכך קרוב או) לחלוטין מהימן שהוא מסווג

 את לסווג ניתן, אחרות פעמים; סיכון או עלות משיקולי, רב פריטים מספר על בו להשתמש ניתן לא לעיתים: שונים

 שתתפרץ(. לפני אותה שיזהה מסווג ומחפשים, יותר מאוחר בשלב תתפרץ המחלה: למשל) מדי מאוחר בשלב רק הפריטים

 כלל בדרך המסווג. המסווג ביצועי לבין פריטים של מוגבל מספר על הזהב מדד שביצע הסיווג בין להשוות, זאת עם, ניתן

 -ו I מסוג שגיאות נקראות כאלו שגיאות. להפך או, שלילי באמת הוא כאשר כחיובי פריט לסווג עלול הוא; מושלם אינו

II , בהתאמה", כוזב שלילי"ו" כוזב חיובי" או. 
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 טעות, כדלקמן: מטריצת בעזרת מתבצעת אלו לשגיאות חזותית הצגה

 

. תוצאות המבחן( מבין כל ים כאחדהשלילי יםהיא שיעור הסיווגים הנכונים )החיובי -ד( מדד ראנ, Accuracyנכונות )

 :משקפת את שיעור הסיווגים הנכונים מתוך כלל האוכלוסייה יאכאומדן, ה

TP TN
Accuracy

TP FN FP TN




  
  

שיעור  היא  -( ;Confidence = 1 - α) ( או רמת הביטחון שיעור חיובים אמיתיים, True Positive Rateרגישות )

את ההסתברות המותנית  פתמשק יאהחיוביים, לפי מדד הזהב. כאומדן, ההסיווגים לקבוצה "חיובי" מתוך כלל הפריטים 

את מידת ההצלחה לנבא  פתמשק רגישות -. בקיצורשהפריט סווג כחיובי, בהינתן שמדד הזהב קבע שהפריט הוא חיובי

 :הוא חיובימסוים נכונה שפריט 

TP
True Positive Rate

TP FN



    

היא שיעור   - (;Power = 1 - β)אמיתיים( או עוצמת המבחן  שליליים , שיעורTrue Negative Rateסגוליות )

את ההסתברות  פתמשק יאהסיווגים לקבוצה "שלילי" מתוך כלל הפריטים השליליים, לפי מדד הזהב. כאומדן, ה

את מידת  פתמשק סגוליות -בקיצור. המותנית שהפריט סווג כשלילי, בהינתן שמדד הזהב קבע שהפריט הוא שלילי

 שלילי.הוא מסוים ההצלחה לנבא נכונה שפריט 

TN
True Negative Rate

TN FP



    

 הסיווגים שיעור היא -( I ,αכוזבים( או רמת המובהקות )טעות מסוג שיעור חיובים , False Positive Rateנפולת )

 שהפריט המותנית ההסתברות את משקף הוא, כאומדן. הזהב מדד לפי, השליליים הפריטים כלל מתוך" חיובי" לקבוצה

שפריט הכישלון לנבא נכונה את מידת  פתמשקנפולת  -. בקיצורשלילי הוא שהפריט קבע הזהב שמדד בהינתן, כחיובי סווג

 :הוא חיובימסוים 

FP
False Positive Rate True Negative Rate

TN FP
  


  1     
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 הסתברויות אומדים שהם מהעובדה ובענ (False Positive Rate -ו True Negative Rate) הקשר בין שני המדדים

 .לזו זו משלימות מותנות

 הסיווגים שיעור היא -( II ,βכוזבים( או רמת המובהקות )טעות מסוג  שלילייםשיעור , False Negative Rateהחטאה )

 שהפריט המותנית ההסתברות את משקף הוא, כאומדן. הזהב מדד לפי, חיובייםה הפריטים כלל מתוך" שלילי" לקבוצה

הכישלון לנבא נכונה את מידת  פתמשקהחטאה  -חיובי. בקיצור הוא שהפריט קבע הזהב שמדד בהינתן, שליליכ סווג

 שלילי:הוא מסוים שפריט 

FN
False Negative Rate True Positive Rate

TN TP
  


  1     

 הסתברויות אומדים שהם מהעובדה ובענ (False Negative Rate -ו True Positive Rate) הקשר בין שני המדדים

 .לזו זו משלימות מותנות

הוא שיעור הפריטים החיוביים לפי מדד הזהב מתוך כלל הפריטים שסווגו לקבוצה "חיובי". כאומדן,  -( Precisionדיוק )

 .הוא משקף את ההסתברות המותנית שהפריט חיובי, בהינתן שהוא סווג כחיובי

TP
Precision

TP FP



  

 
 שונים Zלהלן יחסי סט הבדיקה עבור ערכי 

 

 ROC עקומת .ז

 החיוביים מספר הקטנת לבין הכוזבים השליליים מספר הקטנת בין שיש ההדדית לתמורה גרפי ייצוג נותנת ROC עקומת

 מצומצם יותר קריטריון לבחור ניתן, ולבן שחור בין לסיווג תמונה של בהירות ערך הופך המסווג, למשל, אם: הכוזבים

 (. יםכשחור פריטים הרבה שיסווג) מרחיב יותר או( כשחורים פריטים מאד מעט שיסווג)
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; כוזבים שליליים הרבה נקבל בתמורה אבל, כחיוביים פריטים של השגויים הזיהויים את תצמצם הראשונה הבחירה

 .כוזבים חיוביים הרבה נקבל בתמורה אבל, כשליליים פריטים של שגויים זיהויים תמצמצם השנייה האפשרות

( רגישות) האמיתיים החיוביים שיעור: מייצגים פרמטרים שני פי על מוצגות הקריטריון לבחירת השונות האפשרויות

התחתונה  השמאלית הפינה בין משורטטת העקומה כלל בדרך(. הסגוליות פחות 1 גם שהוא) הכוזבים החיוביים ושיעור

 צורתה(. כחיוביים מסווגים הפריטים (, כל1,1)) כל הפריטים מסווגים כשליליים(, לבין הפינה הימנית העליונה(, 0,0))

העליונה  השמאלית לפינה יותר תתקרב היא, קל יותר שהוא ככל: הסיווג של הקושי במידת תלוי העקומה של הכללית

 "(.המושלם המסווג"(, 0,1))

(. תרשים למטה ראו) במסווג לשנות שניתן פרמטר קיים לא אם גם, ROC במרחב מסווג כל לייצג ניתן, יותר כללי באופן

. חיובי ניבוי כח יש האלכסון מעל שמסומנים למסווגים. באקראי לניחוש שקול( האדום הקו) האלכסון על הנמצא מסווג

 רבים חיוביים עקבי באופן מסווגים הם: הפוך הוא אבל, ניבוי כח אמנם יש לאלכסון מתחת שנמצאים למסווגים

 (.לשלילי חיובי בין) הקטגוריות בין החלפה בעזרת יעיל למסווג כזה מסווג להפוך ניתן. ולהפך כשליליים

 Receiver Operating, )עקומה אופיינית למסווג ROC את עקומת מקבלים אנו Z -קריטריון ה את משנים כאשר אנו

Characteristics Curve:) 

 

שהוא השטח שמתחת ( AUC- Area Under Curveמוגדר מדד "השטח שמתחת לעקומה" ) ROC -עקומת המתוך 

 AUC = 1 בינארי. כאשר לאמידת משתנה מודל של יכולת הניבוי לסיכום פופולרית דרך הוא AUC -. הROC -ה לעקומת

 גרוע המודל AUC <0.5 ניבוי או לחילופי חילופין כאשר יכולת אין למודל AUC = 0.5 מושלם, לחילופין כאשר המודל

 מאקראי.  יותר
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 לערך מאשר זה הסיכוי שהמודל שלנו ייתן פרדיקציה גבוהה יותר לערך חיובי אקראי AUC -של ההמשמעות לסיכום, 

 דגימה לכל המתאים גבוה מהסיווג חיובית דגימה לכל המתאים האמיתי שהסיווג מניחים )כשאנחנו אקראי שלילי

 ערך לניחוש הוא 5.0 של AUC זאת, לעומת. יותר טוב נחשב המדד , כך1 -ל יותר קרוב הזה שהשטח ככל .שלילית(

 .הנתונים על משהו מסוגל ללמוד שהמודל אומר מעליו AUCוערך , במיוחד גרוע נחשב אליו מתחת ערך כל ולכן, אקראי

ומההפסד הצפוי מהלוואה  Pעל הרווח הצפוי מהלוואה טובה,  Z -ה ערך את לבסס ? ניתןZ -אז איך בוחרים את ערך ה

 . לאמור, עלינו להשיא/להביא למקסימום את פונקציית המטרה הבאה: Lשהגיעה למצב של חדלות פירעון, 

P TP L FP   

 

 (k-Nearest Neighbors algorithm) הקרוב ביותר k -ה השכן אלגוריתם .ח

היא אלטרנטיבה פשוטה לרגרסיה ושיטה לאמידת צפיפות. נניח  KNNאו בקיצור  ביותר הקרוב k -ה השכן אלגוריתם

לפיכך, בין אם נבחר . בתרשים פיזור (Yומאפיין  Xשניתן לתאר חברה מסוימת מתוארת באמצעות שני מאפיינים )מאפיין 

ובין אם נקבע רדיוס מסוים )אשר בתורו מגדיר מעגל מסוים(,  (ביותר הקרובות החברות-k, קרי) מסוים של חברות מספר

דומים  X-Y מאפייני , בעלותCohortsמשותף ) אפיון סטטיסטי ותבעל חברות לנו מספר הרי שהרדיוס/המעגל מייצר

 מרבית אם, הווה אומר; הרוב הרי שחברת המטרה מסווגת לפי Cohortsמשעה שנוצר לנו מעגל של . במקרה דנן שלפנינו(

 הרי שחברת המטרה תסווג גם היא כסולבנטית.", סולבנטיות חברות" הן שלה  Cohorts-ה
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המימדי של הנתונים מתוך הנתונים -n -ראשית, יש לנרמל את הנתונים. לאחר מכן יש למדוד את המרחק במרחב ה

 מאפיינים ערכי עם של נקודה ידועות(, כאשר המרחק , תוצאותLabelsהחדשים שמקורם בנתונים שלגביהם יש תוויות )

xi מאפיינים ערכי עם מנקודה yi :מחושב באופן הבא 

 i i

i

x y
2

 

 אנו רוצים לנבא את אם, ונמצע את התוויות שלהם. לדוגמא פרטי הנתונים הקרובים ביותר-kבשלב הבא עלינו לבחור 

 ושערי הריבית התוצר עבור צמיחת ביותר הקרובים השכנים ובהינתן ששלושת k = 3 עם מסוים הרכבים באזור מכירות

 5.4 או שלושת השכנים הללו של הממוצע שלנו תהיה הרי שהתחזית, יחידות מיליון 5.6 -ו 5.4, 5.2 של מכירות נותנים

גיע למצב של חדלות דוגמא נוספת, אם אנו רוצים לנבא האם הלוואה מסוימת ת .יחידות במקרה דנן שלפנינו מיליון

הגיעו למצב של חדלות פירעון ורק אחד הוכיח  ארבעה הקרובים השכנים ובהינתן שמתוך חמשת k = 5 פירעון או לא עם

 ( להגיע למצב של חדלות פירעון.5מתוך  4סיכוי ) 80%את עצמו כהלוואה טובה, אז התחזית שלנו תהיה 

ואקונומטריקה מכל בוגר מדעי  טוב יותר בסטטיסטיקהגם "מדען נתונים הוא אחד ש

 ,המחשב או מהנדס תוכנה וגם טוב יותר בהנדסת תוכנה מכל סטטיסטיקאי או כלכלן"
 .2019, אקטואר ומעריך שווי, רועי פולניצר

 
 רועי פולניצר
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 Statistical -תוך שימוש ב Big Dataגדולים  מידע, כולל: עבודה עם מאגרי Data Analysis -בתחום ה ו של רועייסיוננ

Learning חלוקת נתונים, נרמול פרמטרית-סטטיסטיקה א, הסקה סטטיסטית, הסתברותתיאורית,  )כגון: סטטיסטיקה ,

, k-means Clustering)כגון:  Unsupervised Learning( ובאלגוריתמים מסוג Bayes Theorem -ו Fittingנתונים, 

Hierarchical Clustering ,Density-based Clustering ,Distribution-based Clustering ו- Principle Components 

Analysis) בעולמות ניהול הסיכונים, ההשקעות, האקטואריה, הביטוח וזיהוי מגמות ואנומליות  למציאת דפוסים

והפנסיה, פיתוח תשתית לצורך ניתוח נתונים, שילוב והטמעת כלים לצורך גישה ושליפה עצמאית של נתונים ממאגרי 

 פיתוח דוחות, ממשקים ומסכים באמצעות כלי ויזואליזציה.מידע, 
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 תוך שימוש באלגוריתמים Big Dataגדולים  מסדי נתונים, כולל: עבודה עם Data Science -בתחום ה ו של רועיניסיונ

 Linear Regression ,Ridge Regression ,Lasso Regression,Elastic Net )כגון: Supervised Learning מסוג

Regression ,Logistic Regression ,Maximum Likelihood Estimation ,k-Nearest Neighbors ,Decision Tree ,

Random Forest ,Ensemble ,Bagging ,Boosting ,Naïve Bayes Classifier ,Linear Separation ,Support Vector 

Machine ,Non-Linear Separation ,SVM Regression ,Artificial Neural Network ,Convolutional Neural 

Network ו- Recurrent Neural Network בעולמות ניהול הסיכונים, ההשקעות, האקטואריה, הביטוח ( לניבוי וסיווג

 Q-learning ,Monte Carlo Simulation,Temporal)כגון:  Reinforcement Learningובמודלים מסוג  והפנסיה

Difference Learning ו- n-Step Bootstrappingבעולמות ניהול הסיכונים, ההשקעות, שלבים  מרובות החלטות ( לקבלת

יכול להוות גורם מכריע בשיפור קבלת החלטות,   DATAהאקטואריה, הביטוח והפנסיה, זיהוי אתגרים עסקיים שבהם

, אפיון והגדרת הצגת המידע ותוצריו, בניית מסד המידעאיתור ואיסוף מקורות מידע, הגדרה ואיפיון של שימושי המידע, 

 (.R -ו EXCEL ,VBA) תוך שימוש בכלי אנליזה מתקדמים ,וח כלים, מודלים, תהליכים ומערכות בתחום האנליזהפית

 

Office: +972.77.507.0590    Cell: +972.52.598.1668    www.intrinsicvalue.co.il    polanitz6@gmail.com 

 

http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:polanitz6@gmail.com

