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چکیده :کشف خودکار کالهبرداری در سفریس های پرداخت مالی سکی از موضفواایی اسفت کب با یوجب بب اسففااده
ریزافزین از اسن نوع سفریس ها ی افزاسش حجم نقل ی انفقاالت مالی انجامشفهه در سفستففمهای بانکی از اهمست باالسی
برخوردار گشففب اسفت بهسن منظور نسازمنه سفستففمی هوشفمنه هتففسم کب بفوانه با اسففااده از یسژگیهای مخفل سک
یراکنش مالی ،قانونی سا غسرقانونی بودن آن را ببصففورت بالدرنگ ی با دقت قابل قبولی یشففخسد دهه برای طراحی
چنسن سفستففمی در اسن مقالب از الگورسفمی مبفنی بر سادگسری امسق بهره گرففب میشفود پ از یشفرس الگورسفم
پسشففنهادی ،کاراسی آن با اسفففااده از سک مجمواب از یراکنشهای مالی یاقعی ارزسابی میگردد کب ببانوان مجمواب
با اسفففااده از مالکهاسی نظسر صفف،ت ،دقت ،معسار ،F
داده معسار در پسشففسنب پژیهش شففناخفب میشففود سفف
حتففاسففست ی من،نی دقت -سادآیری مقاستففبای بسن الگورسفم پسشففنهادی با دی الگورسفم نزدسکیرسن همتففاسگی ی
ماشفسن بردار پشففسبان صفورت میگسرد نفاسج م،اسفبایی ضفمن یائسه کاراسی الگورسفم پسشفنهادی در مجمواب داده
معسار ،حاکی از ص،ت  96درصهی ی دقت  98درصهی آن است
کلیدواژهها :فنایری اطالاات ،کش کالهبرداری ،سادگسری امسق ،سادگسری ماشسنی ،هوش مصنوای

 1نوستنهه متئولSeddighi@irandoc.ac.ir :
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 .1مقدمه
اسفااده از سریس های پرداخت مالی بب بخشی جهاسیناپذسر از زنهگی مهرن یبهسلشهه است اسن
سریس ها ن،وه یعامل ما با دنسای پسرامونمان را مف،ول کرده ی فرصتهای جهسهی برای یوسعب کتبیکارها
بب یجود آیردهانه بااسنحال نباسه از یههسهات آنها غافل بود جرائم ساسبری سکی از نگرانیهای جهی در
اسن حوزه است کب در قالب کالهبرداری ی سوءاسفااده از سریس های پرداخت مالی ،زسانهای بتساری را بب
طس گتفردهای از ذسناعان شامل خرسهاران ،فریشنهگان ،سازمانهای مالی ی بانکها یارد مینماسه
با یوجب بب اهمست موضوع ،ریشهای مخفلای در ادبسات برای کش کالهبرداری پسشنهاد شههانه در
ریسکردهای سنفی برای کش کالهبرداری نوااً از ریشهای مبفنی بر قوانسن 1اسفااده میشود اسن بهان
معناست کب برای یشخسد کالهبرداری در سک یراکنش باسه قوانسنی ببصورت دسفی ی از پسش ،یعسسن
گردنه چنسن سستفمهاسی انعطافپذسر نبوده ی کالهبردارها ببسرات راههاسی برای دیر زدن آنها پسها
میکننه جاسگزسن مهرن اسن ریشها ،اسفااده از ریسکردهای مبفنی بر سادگسری ماشسنی است ( Kou et
 )al. 2004در اسن ریشها ابفها دادههای اظسمی از یراکنشهای بر خط جمعآیری ی برچتبزنی میشونه
س یسژگیهای اصلی اسن دادگان برای مفماسزسازی یراکنشهای قانونی از غسرقانونی اسفخراج میشونه
در گام بعه ی با کمک الگورسفمهای کالسبنهی با نظارت ،اسن یسژگیها آموخفبشهه ی برای پسشبسنی
کالهبرداری در یراکنشهای آسنهه بب کار گرففب میشونه بهسن یریسب اسن ریشها با اسفااده از سک
کالسبنهی باسنری یراکنشهای قانونی را از یراکنشهای غسرقانونی ی سا مشکوک مفماسز میسازنه
ازآنجاکب نوااً یعهاد یراکنشهای غسرقانونی ثبتشهه بتسار کمفر از یعهاد یراکنشهای قانونی هتفنه،
امالً با سک اهم یوازن شهسه در نتبت دادههای غسرقانونی بب کل دادهها مواجب خواهسم بود کب اسن امر
کاربرد ریشهای کالسبنهی با نظارت را دچار مشکل مینماسه ببابارتدسگر هنگامیکب دادههای آموزش
نامفوازن هتفنه ،سک کالس (یراکنشهای قانونی) ببطور نتبی نمود بسشفری از کالس دسگر خواهه داشت
ببطوریکب اگر اسن نتبت بتسار باال باشه مییوانه موجب آن شود کب الگورسفم سادگسری ،دادههای کالس
کمجمعست را ببانوان نوسز در نظر گرففب ی یمام دادهها را ببانوان نمونبهاسی از یراکنشهای قانونی
کالسبنهی نماسه ( )Japkowicz and Stephen 2002ازاسنری دسهه میشود کب الگورسفمهای سادگسری
ماشسنی کب نوااً بب دنبال بسشسنب کردن ص،ت 2هتفنه در دادههای نامفوازن جواب مناسبی بب دست
نمیدهنه ()He and Garcia 2009
با یوجب بب آنچب گافب شه در اسن مقالب قصه دارسم یا با اسفااده از ریش سادگسری امسق با نظارت بب
کش کالهبرداری در سریس های پرداخت مالی ب ردازسم سادگسری امسق سکی از ریشهای سادگسری
ماشسنی است کب در سالهای اخسر املکرد خوبی را در حوزههای مخفلای همچون یشخسد گافار ی
یشخسد یصایسر از خود نشان داده است سادگسری امسق مهلهای م،اسبایی را قادر میسازد یا با اسفااده
از چنهسن السب پردازشی ،اقهام بب سادگسری دادگان نماسنه ()LeCun, Bengio, and Hinton 2015

1.Rule-based
2.Accuracy
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ادامب مقالب بب اسن شرح سازمانساففب است ابفها در بخش دیم پسشسنب پژیهش را بررسی خواهسم کرد
س در بخش سوم بب معرفی الگورسفم سادگسری امسق پسشنهادی خواهسم پرداخت بخش چهارم املکرد
الگورسفم پسشنهادی را در سک مجمواب داده معسار مورد بررسی قرار داده ی نفاسج اهدی حاصل را با دی
الگورسفم بریر در اسن حوزه مقاستب میکنه بخش پنجم بب ب،ث در نفاسج اخفصاص ساففب است درنهاست
مقالب در بخش آخر نفسجبگسری میشود

 .2پیشینه پژوهش
کش کالهبرداری در یراکنشها ی سریس های پرداخت مالی یوجب زسادی را از سوی جامعب دانشگاهی بب
خود جلب کرده است مقالب «بکر» سکی از ایلسن مطالعات در اسن حوزه با اسفااده از ریشهای مصورسازی
داده ی سادگسری با نظارت است (« )Becker 1997جنتن» مشکالت فنی مربوط بب اهم یوازن کالسها
در کش کالهبرداری را مورد ب،ث ی بررسی قرار داده است ()Jensen 1997
«شرمن» با کمک بررسی یراکنشهای برچتبدار ،سک راهکار نظاریی پسشگوسانب پسشنهاد میدهه
کب بب یعسسن مشخصات یراکنشهای غسرقانونی نوای میپردازد ( )Sherman 2002برخی پژیهشگران از
شبکبهای اصبی مصنوای برای یعسسن موارد کالهبرداری در حجم یسسعی از دادگان بهره گرففبانه «قوش»
ی «رسلی» با اسفااده از سک شبکب اصبی سب السب اقهام بب شناساسی کالهبرداری در سک مطالعب موردی
کردنه آن ها موفق شهنه کب با املکرد بهفر الگورسفم پسشنهادی خود نتبت بب سستفم مبفنی بر قوانسن
موجود در بانک موردمطالعب ،کاهشی بسن  20یا  40درصه در کل زسان ناشی از یراکنشهای غسرقانونی
حاصل کننه (« )Ghosh and Reilly 1994آلتکریف»« ،فسزلبن» ی «رائو» سستفمی برای کایش پاسگاه
داده با اسفااده از سک شبکب اصبی سب السب پسشنهاد دادنه آنها موفق شهنه یا با اسن الگورسفم یراکنشهای
غسرقانونی را با نرخ  85درصه کش کننه ( )Aleskerov, Freisleben, and Rao 1997در مطالعب دسگری
«سسهه»« ،ژانگ» ی «پن» سک شبکب اصبی موازی ی پنج السب را برای کش یراکنشهای غسرقانونی یوسعب
دادنه ی موفق شهنه با نرخ  75درصه اسن نوع یراکنشها را شناساسی کننه ( Syeda, Zhang, and Pan
)2002
برخی دسگر از نوستنهگان از ریش درخت یصمسم برای ارائب راهکارهاسی مبفنی بر قوانسن در اسن حوزه
اسفااده کردهانه «ریست» ی دسگران سستفمی دیمرحلبای ی مبفنی بر الگورسفم  C4.5برای یولسه قوانسن
پسشنهاد دادنه کب یوانتت در کش کالهبرداری بب ص،ت در حهید  90درصه دست سابه ( Rosset et al.
« )1999شائو»« ،ژائو» ی «چانگ» سک مهل چهار مرحلبای برای یشخسد کالهبرداری یوسعب دادنه
( )Shao, Zhao, and Chang 2002آنها در اسن مهل ابفها قوانسن یشخسد کالهبرداری را با اسفااده از
الگورسفم درخت یصمسم اسفخراج کرده ی در مرحلب بعه خبرگان اسن قوانسن را بررسی ،یائسه ی سا اصالح
میکننه درنهاست اسن مهل بر اساس اسن قوانسن رستکی را بب هر مورد ی،ت بررسی اخفصاص میدهه اسن
ریش در مثالهای اهدی ینها یوانتت کمی بسش از  14درصه ص،ت داشفب باشه نوستنهگان دلسل اسن
نفسجب را اهم یوازن بسشازانهازه نمونبهای غسرقانونی در مقابل نمونبهای قانونی بسان کردهانه
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«ماس» ی دسگران مقاستبای را بسن راهبردهای با نظارت در کش کالهبرداری بر مبنای شبکبهای
اصبی ی شبکبهای بسز ارائب دادهانه ( )Maes et al. 2002آنها با اسفااده از سک مجمواب داده یاقعی بب
مقاستب اسن دی شبکب میپردازنه مطابق نفاسج اهدی ببدستآمهه نرخ یشخسد کالهبرداری برای شبکب
اصبی ی شبکب بسز بب یریسب برابر با  70ی  74درصه گزارش شهه است بعالیه زمان آموزش شبکب بسز
سرسعیر بوده ی بهسن یریسب نوستنهگان املکرد شبکب بسز را بهفر از شبکب اصبی سب السب مورداسفااده در
اسن مطالعب ارزسابی کردهانه
«کسم» ی دسگران راهحلی مبفنی بر ماشسن بردار پشفسبان را برای کش کالهبرداری در شبکبهای
مخابرایی پسشنهاد میدهنه ( )Kim et al. 2003آنها از یرکسب خریجی چنهسن مهل آموزش دادهشهه
در حالتهای مخفل اسفااده کردنه ی موفق شهنه در کش کالهبرداری بب نرخی در حهید  97درصه دست
سابنه طبق ساففبهای آنها ماشسن بردار پشفسبان با کرنل یابع پاسب شعاای ( 1)RBFاملکرد بهفری در
شناساسی موارد غسرقانونی دارد
اسفااده از ریش بسز ساده در پژیهش «یسانب»« ،درسگ» ی «دِدن» ی برای کش کالهبرداری در
درخواستهای بسمب خودری موردیوجب قرارگرففب است ( )Viaene, Derrig, and Dedene 2004آنها
موفق شهنه با یقوست ریش بسز ساده بب نرخ  84درصهی در شناساسی موارد غسرقانونی برسنه
«آیسمی»« ،آدیونمبی» ی «الویادر» در سک ی،لسل مقاستبای بب بررسی املکرد ریشهای سادگسری
ماشسنی مخفل برای یشخسد کالهبرداری در یراکنشهای کارتهای اافباری پرداخفنه ( Awoyemi,
 )Adetunmbi, and Oluwadare 2017آنها املکرد الگورسفم نزدسکیرسن همتاسگی را بهفر از ساسر
الگورسفمها بر ریی مجمواب داده  2CCFDارزسابی کردنه اسن دادگان شامل مجموابای از یراکنشهای
برچتبزنی شهه ی یاقعی مربوط بب سستفم پرداخت مالی دسفبای از مشفرسان اریپاسی است کب ببصورت
آزاد در دسفرس اموم قرارگرففب ی نوااً ببانوان مجمواب داده معسار برای بررسی کاراسی الگورسفمها در اسن
حوزه مورداسفااده قرار میگسرد ()Dal Pozzolo et al. 2015

 .3روش پژوهش
در اسن پژیهش از ریش مطالعات کفابخانبای برای طراحی الگورسفمی اسفاادهشهه است کب قادر بب شناساسی
خودکار یراکنشهای غسرقانونی در سک سریس پرداخت مالی است در اسن راسفا کش کالهبرداری در
یراکنشها ببصورت سک متئلب کالسبنهی باسنری فرمولبنهی میشود کب در آن برداری از یسژگیها ی
برچتب کالس بب هر سک از یراکنشها مفناظر میگردد نوااً مجمواب دادگان مورداسفااده در چنسن
مطالعایی ببشهت نامفوازن هتفنه ،زسرا یراکنشهای غسرقانونی ینها بخش کوچکی از کل یراکنشها را بب
خود اخفصاص میدهنه بااسنحال یمرکز اصلی بر کالس با جمعست کمفر (یراکنشهای غسرقانونی) معطوف

1.Radial Basis Function
2.Credit Card Fraud Detection Dataset
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است اسن امر نساز بب مهسرست ص،س مجمواب دادگان را بسشازپسش مشخد میسازد در اسن مقالب برای
فائق آمهن بر اسن مشکل از ریش نمونببرداری مجهد 1اسفااده خواهه شه
با یوجب بب اسنکب کش یراکنشهای غسرقانونی ههف اصلی در اسن پژیهش است ،لذا از نمونببرداری
م،هید 2برای اسجاد یوازن بسن دی کالس مخفل اسفااده خواهه شه ()Drummond and Holte 2003
در اسن ریش از کالس با جمعست بسشیر ببصورت م،هید نمونببرداری میگردد یا نتبت نهاسی هر دی کالس
با سکهسگر برابر گردد درنهاست مجمواب داده جهسه ببانوان مجمواب داده معسار برای آموزش ی آزمون
الگورسفمهای ماشسنی مخفل مورداسفااده قرار خواهه گرفت در ادامب ضمن معرفی ریش سادگسری امسق
بب یشرس الگورسفم پسشنهادی میپردازسم
الگوريتم پیشنهادی
سادگسری امسق ببانوان سکی از ریشهای سادگسری ماشسنی بب دنبال حل متائلی است کب نوااً دسگر
ریشهای سادگسری همچون ماشسن بردار پشفسبان بب دلسل ماهست معماری کمامق خود برای حل آنها با
مشکل مواجب هتفنه در اسن ریش با بهرهگسری از سک معماری چنهالسب از پردازشگرهای غسرخطی،
مجموابای از یسژگیها از دادگان آموزش اسفخراج میشونه کب ازنظر آماری اسفوار هتفنه ( Arnold et
)al. 2011
ببطورکلی سکی از مشکالت اصلی در سادگسری ماشسنی انفخاب سک فضای یسژگی مناسب است
ببن،ویکب دادههای یریدی خصوصسات مطلوب برای حل سک متئلب خاص را داشفب باشنه برای مثال در
کالسبنهی باسنری با نظارت ،اغلب نساز است یا دی کالس با کمک سک ابرصا،ب از سکهسگر جها شونه در
حالفی کب چنسن خصوصسفی ببصورت متفقسم در فضای یریدی قابل حصول نباشه ،فرض میشود کب بفوان
اسن دادگان را بب سک فضای یسژگی مسانی نگاشت کرد کب در آن کالسها ببصورت خطی جهاسیپذسر باشنه
اسن فضای مسانی مییوانه سا ببصورت متفقسم ی با یسژگیهای انفخابشهه ببصورت دسفی مشخد گردد،
سا ببصورت غسرمتفقسم ی با سک یابع کرنل یعرس شود ی سا ببصورت خودکار سادگسری شود طراحی فضای
یسژگی در هر دی حالت ایل بر اههه کاربر است اسن امر مییوانه ازنظر زمان م،اسبایی ی دانش موردنساز
هزسنبهای باالسی را در پی داشفب باشه ببیسژه هنگامیکب فضای یریدی از ابعاد باالسی برخوردار است در
حالت سوم ،سادگسری خودکار یسژگیها با معماریهای امسق (معماریهای مفشکل از چنهسن السب از
پردازشگرهای غسرخطی) مییوانه ببانوان سک گزسنب قابلقبول در نظر گرففب شود ببابارتدسگر در
سادگسری امسق ،السبهای مخفل از پردازشگرها سعی میکننه یا با نگاشت داده ،آن را در سط،ی باالیر ی
کمی انفزااییر بازنماسی کننه با یرکسب یعهاد کافی از چنسن نگاشتهاسی ،یوابع بتسار پسچسهه نسز قابلست
سادگسری خواهنه داشت ببطور خاص در متئلب کالسبنهی ،السبهای بازنماسی باالیر ،جنببهاسی از داده
یریدی را برجتفب میکننه کب برای مفماسز ساخفن کالسها ی حذف موارد پرت مهم هتفنه ( LeCun,
)Bengio, and Hinton 2015
1.Resampling
2.Under-Sampling
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بهسن یریسب الگورسفم پسشنهادی با اسفااده از ریش سادگسری امسق ی ببصورت سک شبکب اصبی
مصنوای امسق در نظر گرففب میشود کب از شش السب پنهان یشکسل شهه است ()Hagan et al. 2014
شکل سک معماری امسق اسن الگورسفم را نشان میدهه برای یابع فعالست نورینها در السبهای پنهان از یابع
سکسوساز خطی )ReLU( 1اسفاادهشهه است ی نورینهای السب خریجی نسز از یابع سسگموئسه ببانوان یابع
فعالست خود بهره میبرنه ی آسفانب یصمسم در السب خریجی برابر با  0/5در نظر گرففبشهه است ( Nair and
 )Hinton 2010بباالیه یزن ایلسب نورینها از یوزسع یصادفی سکنواخت پسریی میکنه ببمنظور جلوگسری
از بسش برازش شبکب امسق پسشنهادی از راهبرد حذف برای آموزش اسن شبکب اسفاادهشهه است
( )Srivastava et al. 2014در اسن راهبرد ،در هر بار ببریزرسانی یزنها ،بخشی از نورینهای هر السب
پنهان ببصورت یصادفی انفخابشهه ی حذف میگردنه باسه یوجب کرد کب اسن حذف موقفی بوده ی بعه از
پاسان مرحلب آموزش ،یمامی نورینها در شبکب حاضر خواهنه بود ی ینها یزنشان بب صوریی اصالح میگردد
کب شبکب نهاسی ببصورت یقرسبی خریجی معادل با شبکب آموزشساففب را بب دست دهه برای یوضس،ات
بسشفر درباره اسن ریش بب مقالب «سسریاسفایا» ی دسگران مراجعب کنسه ( )Srivastava et al. 2014درنهاست
برای آموزش شبکب امسق پسشنهادی از ریش گرادسان کاهشی یصادفی )SGD( 2بهره گرففب میشود
()Bottou 2012

1.Rectified Linear Unit
2.Stochastic Gradient Descent
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شکل  -1معماری امسق الگورسفم پسشنهادی

 .4تجزيهوتحلیل دادهها
در اسن بخش املکرد شبکب امسق پسشنهادی را بررسی ی ارزسابی خواهسم کرد بهسن منظور از مجمواب
داده معسار  CCFDبهره خواهسم گرفت کب از آدرس «https://datahub.io/machine-
 »learning/creditcardقابلدسفرس است ( )Dal Pozzolo et al. 2015اسن مجمواب داده شامل
 284807یراکنش میشود کب در طی دی ریز در س فامبر  2013یوسط مشفرسان اریپاسی بب ثبت رسسههانه
دراسنبسن ،یعهاد  492یراکنش یجود دارنه کب برچتب غسرقانونی داشفب ی درمجموع  0/172درصه از کل
یراکنشها در مجمواب داده معسار را یشکسل میدهنه کب حاکی از اهم یوازن شهسه در اسن دادههاست برای
حاظ م،رمانگی اطالاات ،یسژگیهای اصلی ی اطالاات پسشزمسنب درباره آنها در اخفسار قرار داده نشههانه
فقط یسژگیهای اهدی اسن مجمواب داده ی آنهم بعه از ناشناس سازی در دسفرس هتفنه اسن یسژگیهای

173

مديريت اطالعات /دوره  ،5شماره  ،1بهار و تابستان 1398

اهدی کب با اامال ی،لسل اناصر اصلی ( 1)PCAبر ریی یسژگیهای اصلی مجمواب داده معسار
ببدستآمههانه با برچتبهای  V1یا  V28نشانبگذاری شههانه ینها یسژگیهاسی کب با  PCAیغسسرنساففبانه،
زمان 2ی مسزان یراکنش 3هتفنه یسژگی زمان نشانگر یعهاد ثانسبهای س ریشهه بسن هر یراکنش با یراکنش
ایل در مجمواب داده معسار است یسژگی کالس 4بسانکننهه مفغسر پاسخ سا برچتب هر یراکنش است ی
درصورییکب یراکنش غسرقانونی باشه مقهار سک را بب خود میگسرد ی در صورت قانونی بودن مقهار صار را
خواهه داشت
الزم بب ذکر است کب برای انجام آزماسشهای اهدی ارائبشهه در اسن بخش از کفابخانبهای scikit-
 learnی  tensorflowدر زبان پاسفون کمک گرففبشهه است ( Pedregosa et al. 2011; Abadi et al.
)2016
زمان آموزش شبکب امسق پسشنهادی بر ریی کام سویری با سک پردازنهه چهار هتفبای باقهرت پردازش
 3/3گسگاهریز ی چهار گسگاباست رم در حهید سک دقسقب است بعالیه خواننهگان مییواننه برای دسفرسی
بب شبکب آموزش دادهشهه نهاسی با نوستنهگان مقالب مکایبب نماسنه
برای آمادهسازی دادگان ،ابفها یمامی  30یسژگی سادشهه شامل یسژگیهای  V1یا  ،V28زمان ی مسزان
یراکنش ببصورت مجزا نرمال میشونه بهسن یریسب کب مسانگسن هر یسژگی از هر انصر آن کاسفب شهه ی
حاصل بر ان،راف اسفانهارد آن یسژگی یقتسم میشود س با اسفااده از نمونببرداری م،هید سک مجمواب
داده مفوازن شهه ،مفشکل از  984یراکنش بب دست میآسه بهسن منظور ابفها  492یراکنش قانونی ببیصادف
با  492یراکنش غسرقانونی موجود در مجمواب
از مجمواب یراکنشهای قانونی انفخاب میشونه ی س
داده معسار یرکسب میگردنه یا مجمواب دادهای مفوازن با نتبت  50درصه از دی نوع یراکنش حاصل گردد
در ادامب اسن مجمواب داده مفوازن شهه ببصورت یصادفی ی با نتبت  7بب  3بب مجمواب دادگان سادگسری ی
آزمون یقتسمبنهی میگردد بهسن یریسب یعهاد  688یراکنش برای سادگسری ی یعهاد  296یراکنش برای
آزمون الگورسفم پسشنهادی مورداسفااده قرار خواهنه گرفت
شکل دی املکرد الگورسفم پسشنهادی را برحتب یعهاد مثبتهای درست ،منایهای درست ،مثبتهای
نادرست ی منایهای نادرست نشان میدهه در اسن شکل م،ور افقی نشانگر برچتبهای پسشبسنیشهه
یوسط الگورسفم پسشنهادی ی م،ور امودی معرف برچتب اصلی دادگان آزمون است مطابق نفاسج
ببدستآمهه مسزان ص،ت اسن الگورسفم  0/959ی مسزان دقت آن  0/979م،اسبب میگردد کب نشان از
املکرد قابلقبول اسن الگورسفم دارد

1.Principal Components Analysis
2.Time
3.Amount
4.Class
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شکل  -2مایرس

174

درهمرسخفگی الگورسفم پسشنهادی

شکل سب نمودار یابع زسان 1را برای الگورسفم پسشنهادی نشان میدهه یابع زسان بسانگر خطای سادگسری
است ی در طول فرآسنه آموزش باسه کاهش سابه آموزش شبکب هنگامی مفوق میشود کب مسزان اسن یابع
از حه مشخصی کمفر شود مطابق اسن نمودار مییوان نفسجب گرفت کب آموزش شبکب امسق پسشنهادی بر
ریی دادگان سادگسری یا حه مناسبی انجامشهه است از طرف دسگر خطای کالسبنهی بر ریی دادگان
آزمون نسز کاهش مشابهی را در طول فرآسنه سادگسری از خود نشان میدهه

1.Loss Function

175

مديريت اطالعات /دوره  ،5شماره  ،1بهار و تابستان 1398

شکل  -3نمودار یابع زسان در حسن فرآسنه سادگسری الگورسفم پسشنهادی

برای ارزسابی بهفر املکرد الگورسفم پسشنهادی ،نفاسج حاصل از آن را با الگورسفمهای نزدسکیرسن همتاسگی
( 1)KNNی ماشسن بردار پشفسبان ( 2)SVMمقاستب خواهسم کرد الگورسفم نزدسکیرسن همتاسگی در
پسشسنب پژیهش ببانوان الگورسفم بریر در مقاستب با ساسر ریشهای سادگسری ماشسنی برای کش کالهبرداری
در مجمواب داده معسار معرفیشهه است ( )Awoyemi, Adetunmbi, and Oluwadare 2017ماشسن
بردار پشفسبان نسز سک مهل سادگسری با نظارت است اسن مهل بب دنبال ساففن ابر صا،بای در ابعاد باال است
کب بفوانه دادگان آموزش را بب ن،وی جها نماسه کب دارای بسشفرسن فاصلب از نزدسکیرسن نقاط آموزش از هر
کالس باشه ( )Cortes and Vapnik 1995ازآنجاکب فضای دادگان در اسن پژیهش غسرخطی است از کرنل
یابع پاسب شعاای ( )RBFبرای ماشسن بردار پشفسبان اسفااده خواهسم کرد ( )Hofmann 2006شکلهای
چهار ی پنج بب یریسب املکرد الگورسفمهای نزدسکیرسن همتاسگی ی ماشسن بردار پشفسبان را با اسفااده از
مایرس درهمرسخفگی نشان میدهنه

شکل  -4مایرس

درهمرسخفگی الگورسفم نزدسکیرسن همتاسگی

1.K-Nearest Neighbors
2.Support Vector Machine
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شکل  -5مایرس

درهمرسخفگی الگورسفم ماشسن بردار پشفسبان

با مقاستب شکلهای دی ،چهار ی پنج مفوجب میشوسم کب الگورسفم پسشنهادی ینها  9یراکنش غسرقانونی را
ببصورت اشفباه یشخسد داده است درحالیکب املکرد الگورسفمهای ماشسن بردار پشفسبان ی نزدسکیرسن
همتاسگی پاسسنیر بوده ی بب یریسب  10ی  13یراکنش غسرقانونی را قانونی یشخسد دادهانه بباالیه الگورسفم
پسشنهادی سب یراکنش قانونی را غسرقانونی یشخسد داده است کب در مقاستب با هات ی هشت یراکنشی کب
الگورسفمهای نزدسکیرسن همتاسگی ی ماشسن بردار پشفسبان اشفباه یشخسد دادهانه ،املکرد بهفری است
جهیل سک املکرد اسن سب الگورسفم را بر ریی دادگان آزمون با اسفااده از شاخدهای حتاسست 1سا
سادآیری ،2دقت ،3معسار  Fی ص،ت نشان میدهه حتاسست بسانگر یواناسی کش سک مورد یراکنش
غسرقانونی است ببشرط آنکب یاقعاً غسرقانونی باشه ببابارتدسگر حتاسست نتبت یراکنشهای غسرقانونی
درست یشخسد دادهشهه (یعهاد مثبت درست) بب کل یراکنشهای غسرقانونی (مجموع مثبت درست ی
منای نادرست) است دقت نتبت یراکنشهای غسرقانونی درست یشخسد دادهشهه (یعهاد مثبت درست)
بب کل یراکنشهاسی است کب غسرقانونی یشخسد دادهشههانه (مجموع مثبت درست ی مثبت نادرست)
معسار  ،Fمسانگسن هارمونسک حتاسست ی دقت است ی ص،ت نتبت پسشبسنیهاسی است کب درست یشخسد
دادهشههانه همانطور کب در اسن جهیل دسهه میشود ،املکرد الگورسفم پسشنهادی در یمامی معسارها مذکور
بهفر از الگورسفمهای نزدسکیرسن همتاسگی ی ماشسن بردار پشفسبان است
جهیل  -1مقاستب املکرد الگورسفمهای مخفل

الگورسفمها
الگورسفم پسشنهادی

ص،ت

دقت

معسار  Fحتاسست

0/979 0/959

0/958

0/939

الگورسفم نزدسکیرسن همتاسگی 0/950 0/932

0/931

0/912

1.Sensitivity
2.Recall
3.Precision
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الگورسفم ماشسن بردار پشفسبان

0/945 0/939

0/938

0/932

درنهاست شکل شش سعی دارد یا با اسفااده از من،نی دقت -سادآیری ( 1)PRCاملکرد الگورسفم پسشنهادی
را بر ریی کل مجمواب دادگان نامفوازن در دسفرس ارزسابی نماسه اسن من،نی نتبت بسن دقت ی سادآیری
را در آسفانبهای مخفل نشان میدهه ی در مواردی کاربرد دارد کب نتبت جمعست کالسها بتسار نامفوازن
باشه مطابق اسن شکل الگورسفم پسشنهادی با داشفن سط زسر نمودار بسشفر ،دارای املکرد بهفری در
مقاستب با دی الگورسفم دسگر است

شکل  -6من،نی دقت -سادآیری برای الگورسفمهای مخفل ریی کل مجمواب دادگان

 .5بحث در نتايج
سکی از موارد مهم در ارزسابی الگورسفمهای کش کالهبرداری یعهاد یراکنشهای غسرقانونی است کب قانونی
یشخسد داده میشونه (منایهای نادرست) ببابارتدسگر در هنگام کش کالهبرداری در سریس های
پرداخت مالی ،آنچب از اهمست بسشفری برخوردار است ی مییوانه برای موستبهای مالی ،بانکها ی
مشفرسانشان هزسنب سنگسنی داشفب باشه ،یراکنشهاسی است کب غسرقانونی هتفنه اما یوسط سستفم قانونی
یشخسد داده میشونه؛ بنابراسن نوااً در اسن حوزه پژیهشی بب دنبال ریشهاسی هتفسم کب یا جای ممکن
منایهای نادرست کمفری را بب دست دهنه بااسنکب یعهاد یراکنشهای قانونی کب غسرقانونی یشخسد داده
میشونه (مثبتهای نادرست) نسز مییواننه یا حهی بر اافبار سازمانهای مالی یأثسرگذار باشنه اما در
1.Precision-Recall Curve
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مقاستب با زسان ناشی از کالهبرداریها امهیاً از آن صرفنظر میشود بب هر ری ریش پسشنهادی هم ازنظر
یعهاد منایهای نادرست ی هم ازنظر یعهاد مثبتهای نادرست در مقاستب با دی الگورسفم دسگر دارای بریری
است
با نگاهی بب نفاسج ببدستآمهه از الگورسفم پسشنهادی ممکن است اسن موضوع بب ذهن خطور کنه کب
شاسه بفوان با بررسی نمونبهاسی کب بباشفباه یشخسد دادهشههانه بب دالسل ی شراسط منجر بب آن پی برد
بااسنکب اسن امر مییوانه در طراحی بهفر شبکب ی سا انفخاب پسشپردازشهای مناسب برای دادگان حائز
اهمست باشه اما بب چنه دلسل در اسن پژیهش قابل حصول نستت ازجملب اسن دالسل مییوان بب ابعاد باالی
یسژگیهای یریدی ( 30یسژگی) ،اهم آگاهی از معنای ضمنی اسن یسژگیها بب دلسل ناشناس سازی دادهها
ی یعهاد نتبفاً زساد السبهای شبکب پسشنهادی اشاره کرد بهسن یریسب ساففن الل یشخسد اشفباه در اسن
شبکب بهین اطالاات پسشزمسنبای درباره دادگان ی یسژگیهای آنها کار دشواری است بااسنحال ببصورت
کلی مییوان گات کب با افزاسش مسزان نمونبهای مربوط بب یراکنشهای غسرقانونی ی آموزش دیباره شبکب
با حجم بسشفری از دادگان ،شبکب قادر خواهه بود یا الگوهای کالهبرداری را کب یاکنون یشخسد نهاده
بازشناسی ک نه ی بهسن یریسب املکرد خود را در شناساسی موارد موجود بهبود بخشه
از طرف دسگر با ببریز نگاهداشفن دادههای یریدی ،شبکب مییوانه الگوهای جهسه کالهبرداری را نسز
ساد گرففب ی یشخسد دهه اسن امر یا حه قابلیوجهی از مشکالت موجود در ریشهای سنفی مقابلب با
کالهبرداری نظسر ریشهای مبفنی بر قااهه کب امهیاً نسازمنه افزیدن ی سا اصالح دسفی قوااه هتفنه خواهه
کاست
الگورسفم پسشنهادی ازنظر املکرد بر ریی کل مجمواب دادگان نفاسج نتبفاً قابل قبولی ارائب میدهه
(شکل  )6باسه خاطرنشان کرد کب اسن نفسجب ینها با آموزش شبکب بر ریی  688نمونب حاصلشهه است ی
مهل نهاسی در سک مجمواب داده با بسش از  284هزار نمونب مورد آزماسش قرارگرففب است اسن امر
س
ناشی از یواناسی باالی شبکبهای اصبی امسق در یعمسمپذسری الگوهای سادگسری شهه در مقاستب با دی
الگورسفم دسگر است بااسنحال مییوان سط املکرد فعلی شبکب پسشنهادی را با افزاسش یعهاد یراکنشهای
غسرقانونی ی اسفااده از دادگان با حجم بزرگیر در مرحلب سادگسری اریقاء داد
حجم پاسسن نمونب مورداسفااده در اسن مقالب از م،هیدستهای پژیهش است کب باسه در پژیهشهای
آیی ی با بهرهگسری از مطالعب موردی در موستبهای مالی ی بانکها در جهت برطرف سازی آن ی ارزسابی
دقسقیر شبکب امسق پسشنهادی گام برداشت بااسنحال مییوان با یوجب بب کاراسی قابلقبول الگورسفم
پسشنهادی بر ریی مجمواب دادگان معسار ،اسفااده از اسن ریش را برای یشخسد خودکار کالهبرداری در
سریس های پرداخت مالی یوصسب کرد

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
در اسن مقالب ریشی مبفنی بر سادگسری امسق برای کش کالهبرداری در یراکنشها ی سریس های پرداخت
مالی پسشنهاد شه س املکرد ریش پسشنهادی با اسفااده از شاخدهای گوناگون بر ریی مجموابای از
یراکنشهای برچتبزنی شهه ی یاقعی مربوط بب سستفم پرداخت مالی دسفبای از مشفرسان اریپاسی مورد
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بررسی ی ارزسابی قرار گرفت اسن مجمواب داده کب ببصورت آزاد در دسفرس اموم است نوااً ببانوان
مجمواب داده معسار برای بررسی کاراسی الگورسفمها در اسن حوزه مورداسفااده قرار میگسرد
نفاسج اسن پژیهش نشان داد کب الگورسفم پسشنهادی با  96درصه ص،ت 98 ،درصه دقت ی  94درصه
حتاسست در یشخسد کالهبرداری ،در مقاستب با الگورسفم نزدسکیرسن همتاسگی ببانوان الگورسفم بریر
مورداشاره در پسشسنب موضوع ی الگورسفم ماشسن بردار پشفسبان کاراسی باالیری بر ریی مجمواب داده معسار
دارد
بهسن یریسب مییوان اسفااده از الگورسفمهای سادگسری امسق را برای بهبود سستفمهای یشخسد
کالهبرداری در بانکها ی مؤستات مالی پسشنهاد داد نفاسج مشابهی با بهرهگسری از سادگسری امسق برای
یشخسد کالهبرداریهای یلانی از مشفرسان یوسط «ژنگ» ی دسگران ببدستآمهه است ( Zheng et al.
)2018؛ در اسن مطالعب دسهه شه کب دی بانک چسنی با ببکارگسری سادگسری امسق موفق شهنه یا در طی
 12هافب در حهید  10مسلسون سوآن ختارات ناشی از کالهبرداری را کاهش دهنه
سکی از چالشهای اصلی در طراحی ریشهای سادگسری ماشسنی در اسن حوزه ،اهم یوازن شهسه دادگان
مربوط بب یراکنشهای مالی است اسن امر ناشی از مسزان بتسار پاسسن یراکنشهای غسرقانونی نتبت بب یعهاد
کل یراکنشها است برای فائق آمهن بر اسن چالش از سک ریسکرد مبفنی بر نمونببرداری مجهد کمک گرففب
شه کب یوانتت نفاسج قابل قبولی را حاصل نماسه اسن ساففب با نفاسج حاصل از مطالعب «ژاپکوسکز» ی «اسفان»
همخوانی دارد کب در آن اسفااده از ریشهای نمونببرداری مجهد در شبکبهای اصبی چنهالسب قابلیوجب
ارزسابیشهه بود ()Japkowicz and Stephen 2002
درنهاست ببانوان ی،قسقات آیی مییوان با پسادهسازی الگورسفم پسشنهادی در سک نمونب موردی در
دنسای یاقعی ،ضمن اریقای اسن ریش ،یصوسر بهفری از چالشهای پسش ریی آن در بعه املی بب دست
آیرد

180

 صديقی و ساجدینژاد/ ... ارائه رويکردی مبتنی بر يادگیری عمیق برای کشف کالهبرداری در

فهرست منابع
Abadi, M., P. Barham, J. Chen, Z. Chen, A. Davis, J. Dean, M. Devin, S. Ghemawat, G. Irving,
M. Isard, M. Kudlur, J. Levenberg, R. Monga, S. Moore, D. G. Murray, B. Steiner,
P. Tucker, V. Vasudevan, P. Warden, M. Wicke, Y. Yu, and X. Zheng. 2016.
TensorFlow: A system for large-scale machine learning. In Proceedings of the 12th
USENIX conference on Operating Systems Design and Implementation (OSDI), 265283.
Aleskerov, E., B. Freisleben, and B. Rao. 1997. CARDWATCH: a neural network based database
mining system for credit card fraud detection. In Proceedings of the IEEE/IAFE 1997
Computational Intelligence for Financial Engineering (CIFEr), 220-226.
Arnold, L., S. Rebecchi, S. Chevallier, and H. Paugam-Moisy. 2011. An Introduction to Deep
Learning. In Proceedings of the European Symposium on Artificial Neural Networks
(ESANN), 477-488.
Awoyemi, J. O., A. O. Adetunmbi, and S. A. Oluwadare. 2017. Credit card fraud detection using
machine learning techniques: A comparative analysis. In Proceedings of the
International Conference on Computing Networking and Informatics (ICCNI), 1-9.
Becker, B. G. 1997. Using Mineset for Knowledge Discovery. IEEE Computer Graphics and
Applications 17 (4): 75-78.
Bottou, L. 2012. Stochastic Gradient Descent Tricks. In Neural Networks: Tricks of the Trade.
Lecture Notes in Computer Science. Ed. G. Montavon, G. B. Orr, and K.-R. Müller,
421-436. Berlin: Springer.
Cortes, C., and V. Vapnik. 1995. Support-Vector Networks. Machine Learning 20 (3): 273-297.
Dal Pozzolo, A., O. Caelen, R. A. Johnson, and G. Bontempi. 2015. Calibrating Probability with
Undersampling for Unbalanced Classification. In Proceedings of the IEEE
Symposium on Computational Intelligence and Data Mining (CIDM), 159-166.
Drummond, C., and R. C. Holte. 2003. C4.5, Class Imbalance, and Cost Sensitivity: Why UnderSampling Beats Over-Sampling. In Proceedings of the Workshop on Learning from
Imbalanced Datasets II, 1-8.
Ghosh, S., and D. L. Reilly. 1994. Credit Card Fraud Detection with a Neural-Network. In
Proceedings of the Twenty-Seventh Hawaii International Conference on System
Sciences, 621-630.
Hagan, M. T., H. B. Demuth, M. H. Beale, and O. De Jesús. 2014. Neural Network Design, 2nd
edition. USA: Martin Hagan.
He, H., and E. A. Garcia. 2009. Learning from Imbalanced Data. IEEE Transactions on
Knowledge and Data Engineering 21 (9): 1263-1284.
Hofmann, M. 2006. Support Vector Machine - Kernel and The Kernel Trick. An elaboration for
the Hauptseminar, Bamberg University, 1-16.
Japkowicz, N., and S. Stephen. 2002. The Class Imbalance Problem: a Systematic Study.
Intelligent Data Analysis 6 (5): 429-449.
Jensen, D. 1997. Prospective Assessment of AI Technologies for Fraud Detection: A Case Study.
In Proceedings of the AAAI Workshop on AI Approaches to Fraud Detection and
Risk Management, 34-38.
Kim, H.-C., S. Pang, H.-M. Je, D. Kim, and S. Y. Bang. 2003. Constructing Support Vector
Machine Ensemble. Pattern Recognition 36 (12): 2757-2767.
Kou, Y., C.-T. Lu, S. Sirwongwattana, and Y.-P. Huang. 2004. Survey of fraud detection
techniques. In Proceedings of the IEEE International Conference on Networking,
Sensing and Control, 749-754.
LeCun, Y., Y. Bengio, and G. Hinton. 2015. Deep learning. Nature 521: 436-444.
Maes, S., K. Tuyls, B. Vanschoenwinkel, and B. Manderick. 2002. Credit Card Fraud Detection
Using Bayesian and Neural Networks. In Proceedings of the 1st International Naiso
Congress on Neuro Fuzzy Technologies, 261-270.

1398  بهار و تابستان،1  شماره،5  دوره/مديريت اطالعات

181

Nair, V., and G. E. Hinton. 2010. Rectified Linear Units Improve Restricted Boltzmann
Machines. In Proceedings of the 27th International Conference on International
Conference on Machine Learning (ICML), 807-814.
Pedregosa, F., G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P.
Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M.
Brucher, M. Perrot, and E. Duchesnay. 2011. Scikit-learn: Machine Learning in
Python. Journal of Machine Learning Research 12: 2825-2830.
Rosset, S., U. Murad, E. Neumann, Y. Idan, and G. Pinkas. 1999. Discovery of Fraud Rules for
Telecommunications? Challenges and Solutions. In Proceedings of the fifth ACM
SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 409413.
Shao, H., H. Zhao, and G.-R. Chang. 2002. Applying Data Mining to Detect Fraud Behavior in
Customs Declaration. In Proceedings of the International Conference on Machine
Learning and Cybernetics, 1241-1244.
Sherman, E. 2002. Fighting Web Fraud. Newsweek 139 (23): 32B-32B.
Srivastava, N., G. Hinton, A. Krizhevsky, I. Sutskever, and R. Salakhutdinov. 2014. Dropout: A
Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting. Journal of Machine
Learning Research 15 (Jun): 1929-1958.
Syeda, M., Y.-Q. Zhang, and Y. Pan. 2002. Parallel Granular Neural Networks for Fast Credit
Card Fraud Detection. In Proceedings of the 2002 IEEE International Conference on
Fuzzy Systems, 572-577.
Viaene, S., R. A. Derrig, and G. Dedene. 2004. A Case Study of Applying Boosting Naive Bayes
to Claim Fraud Diagnosis. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
16 (5): 612-620.
Zheng, Y.-J., X.-H. Zhou, W.-G. Sheng, Y. Xue, and S.-Y. Chen. 2018. Generative adversarial
network based telecom fraud detection at the receiving bank. Neural Networks 102:
78-86.

182

 صديقی و ساجدینژاد/ ... ارائه رويکردی مبتنی بر يادگیری عمیق برای کشف کالهبرداری در

A Deep Learning Approach to Fraud Detection in
Financial Payment Services

Amir Hossein Seddighi
Assistant Prof., Information Technology Research Department, Iranian Research Institute for
Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran1
Arman Sajedinejad
Assistant Prof., Information Technology Research Department, Iranian Research Institute for
Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran

Abstract: Widespread use of financial payment services besides the increased volume of
financial transfers carried out in banking systems, have resulted in an important growing trend
of automatic fraud detection. In this regard, an intelligent system is needed that can determine
the fraudulence or genuineness of a financial transaction in real-time, unquestionably with an
acceptable precision using the different transaction features. In order to gain the benefits of the
system, a deep learning algorithm is described and proposed in this paper. The performance of
the proposed algorithm is evaluated using a set of real-world financial transactions, which is
known as the standard dataset in the literature. Then, the proposed algorithm is compared with
k-nearest neighbors and support vector machine algorithms using different metrics such as
accuracy, precision, F-measure, sensitivity, and precision-recall curve. The computational results
confirmed the efficiency of the proposed algorithm on the standard dataset with 96% accuracy
and 98% precision.
Keywords: Artificial Intelligence, Deep Learning, Fraud Detection, Information Technology,
Machine Learning.
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