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کشف رفتارهای مشکوک در بانکداری الکترونيکی
دکتر مریم اخوان خرازیان و شبنم بختياری



چکيده
امروزه یکی از مهمترین موانع استفاده از خدمات بانکداری الکترونيکی ،نبود امنيت و برخی سوو اسوتفادههوا در مسوير انموام
مبادالت مالی است .به همين دليل ،استفاده از روشهایی برای شناسایی رفتارهای مشکوک از مسائل مهوم در مؤسسوات موالی و
بانكهاست .در این پژوهش ،سعی میشود با استفاده از تکنولوژی دادهکاوی ،روشی نوین در کشف تقلب در کارتهای بانکی ارائه
شود .هر چند آمار دقيقی از تقلب در کارتهای بانکی معتبر کشور وجود ندارد ،ولی به نظر میرسد همزمان با توسوعه بانکوداری
الکترونيك تقلب در کارتهای بانکی رو به رشد بوده و در آینده ای نه چندان دور به یکی از معضالت سيستم بانکی کشور تبودیل
خواهدشد .بدینروی ،در این پژوهش پس از مصاحبه با خبرگان در زمينه کارتهای بانکی ،شناسایی انواع تقلبهای رایج در زمينه
کارتهای بانکی از طریق اعمال تغييرات معنادار روی دادهها برای تهيه تراکنشهای متقلبانه ،با بهرهگيری از روش دستهبنودی در
دادهکاوی ،سه تکنيك شبکه های عصبی ،درخت تصميم و نزدیکترین همسایگی ،مدلی برای طبقهبندی تراکنشها به تراکنشهای
سالم و متقلبانه ارائه میشود .این مدل ،عالوه بر این که مبتنی بر دادههای سيستم بانکی کشور است ،توانسته است بوا دقوت 19
درصد ،عملکرد نسبتاً خوبی در طبقهبندی یادشده داشته باشد.
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 .5مقدمه
امروزه ،دورنماي رقابت در صنعت بانكداري بهطور قابل توجهی تغيير يافتهه اتهت .ايه امهر بهه هت
نيروهايی همچون قواني جديد ،جهانی شدن ،رشد فناوري ،تبديل شدن خدمات بانكی بهه مصوهوو و
افزايش قابل توجه تقاضاي مشتريان اتت .تصوو در فعاليتهاي بانكی و افهزايش ييچيهد ی بانه هها،
با ث ايجاد مباحث جديدي در حوزه بانكی همچون تق ب شده اتت .توتعه فناوريهاي جديد راههاي
زيادي را براي متق بان و مجرمان باز كرده كه بتوانند مرتكب تق ب شوند .ايجاد ي

تيستم اطال هاتی

جديد و تكني هاي شناتايی تق ب ،الوه بر آنكه تق بها و كالهبرداريههاي صهورت رفتهه در يه
تازمان را شناتايی كرده و مورد تجزيه و تص يل قرار میدهد ،به نو ی بها شهناخت رفتهار كهاربران يها
مشتريان تعی در ييشبينی رفتار آتی آنها داشته و ريس

انجام تق بها را كاهش میدهد.

به دليل وجود هزينههاي فراوان مستقيم و غيرمستقيم تق ب ،بان ها و مؤتسات مالی و يهولی
بهشدت به دنباو تسريع و تر ت مل در شناخت فعاليتهاي كالهبرداران و متق بان هستند .اي امر
بههه دليههل اسههر مسههتقيم آن روي خههدمترتههانی بههه مشههتريان بانهه ههها و مؤتسههات ،كههاهش
هزينههاي م ياتی و باقیماندن به نوان ي

ارائهدهنده خدمات مالی معتبر و قابهل اطمينهان اتهت.

بنابراي  ،بهكار يري تكني هاي شناتايی تق ب به منظور ج و يري از اقهدامات متق بانهه در تيسهتم
بانكداري ،اجتنابنايذير اتت.
امروزه ييچيد ی تازمانها و تراكنشها با ث افزايش فرصت براي اتتفادهههاي تهودجويانه و
تق ب شده اتت .اي تق بها الوه بر ضررهاي اقتوادي ،اسرات روانی ونا ونی بهر روي خهود بانه
مشتريان آن خواهد داشت .ممك اتت شهرت بان

و

و تطح رضايت مشهتريان آتهيب ديهده و تهطح

ا تماد مشتريان نسبت به خدمات جديد كاهش يابد .در بُعد درون تازمانی نيهز ممكه اتهت ،فرآينهد
مديريتی تازمان با اختالو مواجه شده و اخالق و وجدان كاري كاركنان تصت اسر منفی آن قرار يهرد.
خدمات نوي ارائهشده توتط بان ها نيز حهوزهههاي جديهدي از تق هب را شهوده و اسهرات منفهی آن

______________________________________________________
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ضرورت اقدامات شناتايی تق ب را توجيهيذير تاخته اتت .فنون شناتهايی تق هب ،شهامل شهدردهاي
جستوجوي ييچيدهاي اتت كه از طريق بررتی تراكنشها و رفتار مورفی مشتري ،الدوهاي تق هب را
كشف و به موقع ا الم میكند .از توي ديدر ،آ اهی از انواع مخت ف تق بات بهانكی نيهز بهراي اقهدامات
ييشديرانه میتواند مفيد باشد و بان ها و مؤتسات مالی در صورت آشهنايی بها انهواع مخت هف تق بهات
بانكی میتوانند فرآيندهاي نظارتی مناتبی را طراحی كنند.
در صنعت بانكداري نيز به دنباو رشد و توتعه بانكداري نوي  ،ييشرفتهاي فناوري اطال ات و
در دتترس بودن امكانات كامپيوتري ييشرفته بهمنظور ذخيهره دادههها ،حجهم ظيمهی از دادههها در
دتترس توميم يرند ان قرار دارد كه با توجه به وضعيت رقابتی موجود ،توميم يري تهريع ،امكهان
تبديل فرصتها و تهديدها به فرصتهاي طاليی ،صنعت بانكداري را به تمت اتتفاده از تكنيه ههاي
دادهكاوي ترغيب میكند .دادهكاوي به نوان تكنيكی خاص در جهت دتهتيابی بهه اطال هات مفيهد و
مناتب از اهميت ويژهاي در تاوهاي اخير برخوردار شده اتت كه بهه صهورت سهتردهاي در صهنايع
مخت ف مانند بانكداري ،هوا و فضا ،بهداشت و شناتايی الدوهاي مفيد و ارتباطات بهي دادهههاي سبهت
شده و غيره مورد اتتفاده قرار می يرد .هدف دادهكاوي ،كشف و شناتايی الدوي جديد در دادههاتت.
در اي رابطه ،نو ی احساس خأل در شناتايی تق بها در صنعت بانكداري با رويكرد دادهكاوي به چشم
میخورد .بنا بر ا الم دانشداه  MITدانش نوي دادهكاوي يكی از ده دانش در حاو توتعهاي اتت كهه
دهه آينده را با انقالب تكنولوژي مواجه مهیتهازد .ايه تكنولهوژي امهروزه كهاربرد بسهيار وتهيعی در
حوزههاي مخت ف دارد؛ به ونه اي كه امروزه حد و مرزي براي كاربرد اي دانهش در نظهر ندرفتههانهد و
زمينههاي كاري اي دانش را از ذرات كف اقيانوسها تا ا ماق فضا میدانند.
تاكنون در تيستم بانكی كشور تازوكار و برنامه جامعی براي شناتايی و ج و يري از تق هبههاي
مربوط به تراكنشهاي مبتنی بر كارت وجود نداشته اتت ،در صورتی كه يكی از وظهايف مههم بانه هها
نظارت بر صصت تراكنشهاي بانكی ،حفظ مشهتريان و كهاهش ريسه

بهانكی اتهت .از ايه رو ايجهاد و

ييادهتازي تيستمی توتط بان ها به منظور شناتايی تق ب كارتهاي بانكی ضروري اتت.

______________________________________________________
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در كشورهاي ديدر هم بهه دليهل سهترد ی اتهتفاده از كهارتههاي ا تبهاري ،يهژوهشههاي
انجامشده بيشتر بر اي كارتها تمركز داشته اتت ،در حالی كه اتتفاده از اي كارتهها در كشهور مها
مرتوم نبوده و همه تراكنشها براتاس كارتهاي يرداخت نقدي صورت می يرد .بنابراي  ،اتهتفاده از
مدوهاي طراحی شده در يژوهشهاي كشورهاي ديدر چندان مقدور نيست.
با توجه به حجم سترده تراكنشهاي بانكی روزانه ،تغيير در فرآيندهاي بانكی و تيسهتمههاي
جديد م يات كارت ،نياز به تشخيص به موقع تق بها و ج و يري از وقوع آنها ،به يكی از فرآينهدهاي
مهم در م يات بانكی تبديل شده و چون در مل ،شناتايی دتتی امكانيذير نيست و مست زم صهرف
زمان و نيروي كاري كارآمد خواهد بود ،در اي راتتا ،بان ها و مؤتسات مالی ،با تجهيز به تيستمهاي
كشف تق ب میتوانند به ييشديري بپردازند .در اي يژوهش ،تعی میشهود بها اتهتفاده از تكنولهوژي
دادهكاوي ،روشی نوي در كشف تق ب در كارتهاي بانكی ارائه شود.
هدف اص ی يژوهش ،شناتايی تق ب در تيستم بهانكی بهه منظهور حفهظ و ندههداري بانه
مشتريان اتت .مزيتی كه براي بان
به منظور اتتفاده از خدمات بان

و

دارد ،حفظ مشتريان و ايجاد اطمينهان خهاطر بيشهتر بهراي آنهها
و مزيتی كه براي مشتري دارد ،كاهش ضرر و زيان وارده به مشتريان

اتت.
هدف ديدر يژوهش ،اتتفاده از دادهكاوي در مبصهث شناتهايی تق هب در كهارتههاي بهانكی و
شناتايی بهتر تراكنشهاي متق بانه از ميان تراكنشها و كارايی در تيستم بانكداري اتت.
 .2پيشينه پژوهش
بان ها جزء تازمانهايی هستند كه بهطور مسهتقيم بها مشهتريان در تعامهل هسهتند .بنهابراي  ،تص يهل
رفتاري مشتريان براي افزايش وفاداري آنها از اهميت بااليی برخوردار اتت .در تاوهاي اخير با افهزايش
دتترتی به دادهههاي مشهتريان و بهبهود قاب يهتههاي تص يهل دادههها بههوتهي ه روشههاي هوشهمند،
فعاليتهاي مخت فی به منظور تص يل رفتار مشتريان انجام شده اتت .يكی از اي فعاليتهها ،اتهتفاده از
تيستمهاي هوشمند در كشف تق بهاي بانكی اتت .تق بهاي بانكی در حاو حاضر طيهف سهتردهاي
يافته و با ث ضررهاي مادي و غيرمادي بسياري به بان ها و مشتريان بان

شدهاند .بنابراي  ،آشنايی بها
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اي

ونه تق بها الوه بر اينكه در ييشديري از وقوع آنها اتتفاده میشهود ،در حهوزه تص يهل و طراحهی

تيستمهاي اطال اتی مورد نياز نيز میتواند بسيار مفيد باشد.
در مقاالت و منابع می ،تق ب در كارتهاي بانكی به روشهاي ونا ونی تعريف شده اتهت كهه
چكيده اي تعاريف را میتوان اي

ونه جمعبندي كرد :تق ب در كارتهاي بانكی به كالهبرداري يا تق هب

به وتي ه كارت بانكی يا هر ونه تاز وكار يرداخت مشابه فته میشود كه از منبهع متق بانهه در تهراكنش
انجام میشود.
به دليل كمبودهاي امنيتی تيستم يردازش كهارتههاي بهانكی مرتهوم ،تق هب در آنهها رونهد
افزايشی دارد .تق ب در كارتهاي بانكی به يكی از منابع جذاب كسب درآمد براي مجرمان تبديل شهده
اتت .به همي دليل مسأله تق ب براي بان ها و مؤتسهات مهالی اهميهت ويهژهاي دارد 9.ييشهديري و
شناتايی تق ب بخش مهمی از مديريت ريس

بان هاتت .ههدف از شناتهايی تهريع تق هب ،متوقهف

كردن آن در كوتاهتري زمان ممك يس از وقوع آن اتت .انواع تق بهاي بانكی كه تهاكنون شناتهايی
شده اتت ،تق ب كارتهاي يرداخت ،مسئوالن فاتد ،وامهاي تق بی ،تق بهاي تيمی ،اتناد دتتكاري
شده و تق بی ،تپردههاي مشكوک ،تق ب برات ديداري ،چ هاي دتتكاري شده و تق بهی ،چه ههاي
مفقودشده ،تق ب در صورتصسابهاي بانكی ،چه

بهازي ،چه ههاي بهیمصهل ،كهارتههاي يرداخهت

مفقودشده ،دزدي اطال ات كارتهاي بانكی ،جعل هويت ،درخواتت وامههاي تق بهی ،بازرتهان بهانكی
جع ی ،تق بهاي اينترنتی و فيشينگ و يولشويی اتت .البته ،تق ب به موارد يادشهده خالصهه نشهده و
ممك اتت روشهاي ديدري هم از تق ب وجود داشته باشد كه هنوز كشف نشده اتت .هر چه بان ها
براي يايي آوردن ريس

و تأمي امنيت روشهايی را ارائه میدهند ،از تهوي ديدهر ،جها الن در يهی

يافت راههاي جديد تق ب هستند.
در طوو دهههاي ذشته حجم زيادي از دادهها در يايداه دادهها انباشته و ذخيره شهدهاتهت .در
واقع ،تازمانها در اطال ات غرق شدهاند ،در حالی كه تشنه دانش هستند .اي موضوع نشان میدهد كه

______________________________________________________
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تازمانها نتوانستهاند از دانش درون دادهها به نصو مناتب اتتفاده كنند .با توجه به تنوع زياد مخاطبان،
مشتريان ،بازارها ،تنوع و ييچيد ی خدمات و مصيطهاي كسهب و كهار و لهزوم دتترتهی بهه اطال هات
مناتب براي توميم يري صصيح و به موقع ،اتتفاده از راهكارهاي مناتب بهراي طبقههبنهدي و يهافت
اطال ات كاربردي و اسربخش از ميان انبوهی از دادهها براي تهازمانهها ضهروري و حيهاتی بهوده و يه
تخوص و هنر مصسوب میشود .در واقع ،دادهكاوي ياتخی به ايه نيهاز تهازمانهها و مؤتسهات اتهت.
هرچه حجم دادهها بيشتر و روابط ميان آنها ييچيدهتر باشهد ،دتترتهی بهه اطال هات نهفتهه در دادههها
مشكلتر شده ،بنابراي  ،نقش دادهكاوي به نوان يكی از روشهاي كشف دانش ،روش تر میشود.
روشهاي دادهكاوي به نوان يكی از اص یتري ابزارهاي شناتهايی تق هب در كهارتههاي بهانكی
اتتفاده میشود .دادهكاوي ،فرآيند كشف روابط ناشناخته و الدهوي درون دادههاتهت ،در واقهع ،فعهاليتی
اتت كه بهطور اتاتی با آمار و تص يل دقيق دادهها انطباق دارد.
راهبردهاي كالن مسائل شناتايی تق ب در حوزه كارتهاي بانكی را نيهز مهیتهوان منطبهق بها
راهبردهاي دادهكاوي دانست .دو راهبرد كالن براي فرآيند دادهكاوي وجهود دارد . :يهاد يري نظهارت
شده9و  .ياد يري نظارت نشده .روشهاي نظارت شده ،از ي

يايدهاه داده شهامل مهوارد متق بانهه و

غيرمتق بانه تاختاريافته اتتفاده میكنند و در موارد جديد مشكوک به تق ب به كار میروند .يهاد يري
نظارت شده از دادههاي ذشته ياد می يرد و دانش آموختهشده را در موارد بعدي به كار میبهرد .ايه
فرآيند تالش میكند الدوهاي از ييش تعريفشده معي از فعاليت تراكنشهايی را شناتهايی كنهد كهه
براي مطابقت دادن با فعاليتهاي متق بانه به كار میروند.

______________________________________________________
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در روش نظارت نشده ،تيسهتم بهدون در اختيهار داشهت دادهههاي خروجهی و بهدون كمه
خارجی ،درتتی يا نادرتتی تيدناوهاي خروجی خود را مشخص میكند .تكني ها و مدوهاي مورد
اتتفاده درخووص مسأله كشف تق ب در تاو  11توتط بولتون و هند بررتی شد .آنها مدوههاي
كشف تق ب در حوزه كارتهاي ا تباري را با دو رويكرد ك ی نظارتی و غيرنظارتی طبقهبنهدي كردنهد.
به كم

اي روش ،حسابهايی كه در اي بازه زمانی مشخص الدوي رفتهاري متفهاوتی از خهود نشهان

میدهند ،شناتايی میشوند.
درخت توميم ،يكی از روشهاي دادهكاوي با قاب يت فهم زياد و تهر ت مناتهب در يهاد يري
الدو اتت 9.ش و همكارانش الوه بر چارچوبهاي ديدر ارائه شده ،درخت توميم را نيز آزمهوده و بها
مطالعات ديدر مقايسه كردند .درخت توميم يكی از روشهاي طبقهبندي اتهت .ههر تهراكنش داراي
مجمو ه مشخواتی اتت كه بر اتاس مقادير آنها ،تراكنش به ي

طبقه تع ق می يرد ،بنابراي  ،هدف

از طبقهبندي ،تاخت تابعی اتت كه هر تراكنش را بر اتاس مقادير مشخوهاتش بهه يكهی از چنهدي
روه از ييش تعيي شده ،نداشت كند .در مورد اي موضوع ،كوسري لندري و همكاران ،يژوهشهی را بها
نوان "بهكار يري الدوريتمهاي درخت توميم يري بهمنظور كشف رفتارهاي مشهكوک در بانكهداري
الكتروني " ،انجام دادهاند .در اي يژوهش از دانش خبر ان و دتتهبندي الدوي رفتاري كاربران توتط
الدوريتم درخت توميم اتهتفاده شهده و چههار الدهوريتم  c5 ،c4.5 ،chaid_ex ،chaidمقايسههشهده و
الدوريتم  C5با دقت  3درصد الدوريتم بهينه مصسوب شده اتت .لئونارد از تيستم خبره مبتنهی بهر
قواني  ،براي شناتايی تق ب كارت ا تباري اتتفاده كرده اتت .يژوهشی ديدهر ،دو نظريهه دادهكهاوي
ييشرفته ماشي بردار يشتيبان 1و جندلهاي توادفی را با اتتفاده از ر رتهيون لجسهتي  3ارزيهابی

______________________________________________________
)1. Paasch. (2008
2. Bolton and Hand. (2002).

 .9البرزي ،مصمد يورزندي و خان بابايی .) 933(.
4. Shen, Tong and Deng. (2007).
5. Leonard. (1995).
6. Support Vector Machine
7. Random Forests
8. Logistic Regression
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كرده اتت .اي يژوهش بر اتاس دادههاي واقعی تراكنشهاي بي الم ی كهارت ا تبهاري انجهام شهده
اتت.
در تاو

 1مدلی مبتنی بر قواني براي شناتايی و مقاب ه با تراكنشهاي متق بانهه (بهراي

تق بهاي بدون اتتفاده از كارت) در تيستمهاي يرداخت الكترونيكی ارائه شده اتت .در اي روش ،با
تعريف الدوريتم ياد يري مبتنی بر قواني  ،بهه طبقههبنهدي تهراكنشهها بهه تهراكنشههاي "تهالم" و
"متق بانه" يرداخته شده اتت .اتتفاده از شبكههاي وبی مونو ی براي طبقهبندي در بسهياري از
9

زمينهها ،كاربرد فراوانی دارد كه يكی از ويژ یههاي آنهها ،خاصهيت يهاد يري نظهارت نشهده اتهت.

شبكههاي وبی مونو ی نيز يكی از روشهايی اتت كه براي شناتايی تق ب در كهارتههاي بهانكی
اتتفاده میشود .برتري شبكههاي وهبی نسهبت بهه روشههاي ديدهر ايه اتهت كهه مهیتوانهد از
تراكنشهاي ذشته بياموزد و با ذشت زمهان نتهاي را بهبهود دههد .همچنهي  ،مهیتوانهد قهواني را
اتتخراج كرده و رفتار آينده را بر اتاس وضعيت فع ی ييشبينی كند .آ وئ كها برنامهه شهبكه وهبی
مونو ی كاربردي اي براي خوشهبندي طراحی كرد ،اي برنامه میتوانهد از حجهم بزر هی از دادهههاي
تراكنشها اتتفاده كند .در اي يژوهش از چهار خوشه با ريس

زيهاد ،متوتهط ،يهايي و كهم ريسه

اتتفاده شده اتت؛ به اي شكل كه تراكنشهاي يردازش شده در يكی از اي خوشهههها قهرار خواههد
رفت.
همچني  ،چان و همكارانش الدوريتمی را به منظور ييشبينی رفتار مشكوک ايجاد كردند .در
حالی كه مطالعات ديدر از ارزيابی مبتنی بر درصد ييشبينی ،درصهد مثبهت درتهت و درصهد منفهی
نادرتت اتتفاده میكنند ،اتاس اي يژوهش ارزيابی به كم

مدو هزينه اتت 1.در يژوهش فيهروزي

و همكاران با نوان "شناتايی تق ب در بيمه اتومبيل با اتتفاده از دادهكاوي از ته الدوريتم ر رتيون

______________________________________________________
1. Battacharyya, et al. (2011).
2. Al-khatib. (2011).

 .9قاتمی و اصغري زاده .) 939(.
 .نويري و مينايی .) 933(.
5. Ogwueleka. (2011).
6. Chan, et al.(1999).
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لجستي " ،از بيز تاده و درخت توميم براي ييداكردن الدو و شناتهايی تق هب اتهتفاده شهده اتهت.
الدوريتم بيز با  31. 3درصد در شناتايی تق ب بهتري كارايی را دارد.
مصقر و همكارانش ،روشهاي كشهف تق هب در بانكهداري را بهه دو دتهته اصه ی "روشههاي
آماري" و "روشهاي هوش مونو ی" تقسيم كرده و به بررتی امكان اتتفاده از روش مبتنی بر هوش
كسب وكار يرداختند.
كوندو و همكارانش از روشی مبتنی بر مدو مخفی ماركوف بهراي تشهخيص تق هب اتهتفاده
كردهاند .اي روش نيز يارامترهاي مربوط به تراكنشها را به كار برده و با اتتفاده از رفتارهاي دريافتی
مشتريان الدوهايی را میتازد و تپس با اتتفاده از امتيازدهی تريع به هر تراكنش وارده بهر اتهاس
يارامترهاي از ييش مشخصشده ،توميم می يرد كه تراكنش يذيرفته و يا رد شهود .ايه روش يه
روش آماري اتت كه از مقادير يارامترها در ي

مصدوده خاص اتهتفاده كهرده و بها مصاتهبه امتيهاز

تراكنش بر اتاس مقادير منووبشده به يارامترها ،احتماو متق بانه بودن آن را تعيي مهیكنهد .ايه
مقدار بي صفر و ي

اتت .هر چه دد بهدتت آمده نزدي

مؤلفه هشدار تيستم تشخيص تق ب را راهاندازي نمايد.

به ي

باشد ،مشكوکتر بوده و میتواند

9

دومان و همكارش از روشی مبتنی بر تطبيق دنبالههها بهراي تشهخيص تق هب در كهارتههاي
ا تباري اتتفاده كردهاند .تطبيق دنبالهها در بايوانفورماتي

براي شباهت بي رشتههاي ژنی اتهتفاده

میشود و ابزاري براي انهدازه يهري و ارزيهابی شهباهت بهي دو يها چنهد دنبالهه اتهت .در يهردازش
تراكنشهاي كارتهاي ا تباري ،دنبالۀ اتتفاده (رفتارهاي ييشي مشتري) شامل اطال اتی راجهع بهه
مب غ تراكنش ،فاص ه زمانی از آخري خريد ،روز ،هفته و جزاينها ،براي صادركننده كارت در دتترس
اتت .هر انصراف دنبالۀ اتتفاده از دنبالۀ موجود (تراكنش مورد بررتهی) مهیتوانهد از طريهق تطبيهق
دنبالهها مصاتبه شود .در اي يژوهش ،به ت مل تطبيق و مقايسه ت ت

دنبالهها با يكديدر ،مل

______________________________________________________
 .مصقر ،لوكس ،حسينی و منشی .) 93 (.
2. Markov
3. Kundo, et al. (2009).
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يردازش وقت ير اتت ،ضم اينكه در اي يژوهش به نكته تق يد رفتار فرد متق هب از رفتهار صهاحب
اص ی كارت به هندام مل تق ب ،كه موماً يكی از ترفندهاي متق بان اتت ،توجهی نشده اتت.
در دتتهبندي اي روشها ،مرزبندي چندان دقيقی وجود ندارد ،چرا كه هري

از اي روشها

فقط شك ی از ي

روش می اتت و برخی از آنها مهیتواننهد بهه يكهديدر تبهديل شهوند .يهادآوري

میشود ،هيچ ي

از اي روشها به تنهايی نمیتوانند تق ب را حذف كنند ،در واقع ،هر روش توانهايی

ي

تيستم را در شناتايی تق ب افزايش میدهد.

______________________________________________________
1. Duman and Hamdi. (2011).
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جدول  .5خالصهای از پژوهشهای خارجی
پژوهشگر

سال
انتشار

Emanuel
Mineda
;Carneiro
Luiz Alberto
Vieira Dias

1

Dr. H. Ali
ATA .
Brahim .Dr
H. SEYREK

1

عنوان

نتيجه

Cluster Analysis and
Artificial Neural Networks:
A Case Study in Credit
Card Fraud Detection

از مدو شبكه وبی و تجزيهه و تص يهل خوشههاي بهراي كشهف تق هب
كارتهاي ا تباري اتتفاده شده اتت.
نتاي بهدتت آمده در اتتفاده از اي دو مدو بهدي صهورت اتهت كهه
ورودي هاي وبی را میتوان با ويژ هیههاي خوشههاي كهاهش داده و
قدمهاي مثبتی در كشف تق ب برداشت.

The Use Of Data Mining
Techniques Detecting
Fraudulent Financial
Statements

طبقهبندي :درختهاي توميم يري و شبكههاي وبی اتتفاده كرده
اتت.
براي تجزيه و تص يل دادهها تقريباً نيمی از موارد بهطور توادفی انتخاب
شده ( از  ) 11براي آموزش مدو و موارد باقی مانده ( 9از ) 11
اتتفاده شد .براي ا تبار مدو در مرح ه آموزش ،طبقهبندي درخت
توميم  3 . ،درصد از موارد درتت و  . 1درصد اشتباه بود.
شبكه دادههاي وبی ،مدلی بهتر از مدو درخت توميم اتت.

Detecting Auto Insurance
Fraud by Data Mining
Techniques

براي مدو ييشبينی از الدوريتمههاي بيهز تهاده و بهیتك هف و درخهت
توميم اتتفاده كرده و اي ييش بينی بهراي تشهخيص تق هب و تعيهي
درتتی از ماتريس تردر می اتتفاده میكند.

S.Bhattachar
yya, S.Jha,
K.Tharakunn
el, and
J.Westland

113

Data Mining for Credit
Card Fraud: A Comparative
Study

روشهاي دادهكاوي به نام هاي ماشي ههاي بهردار يشهتيبان )،(SVM
جندل توادفی ) (RFو ر رتهيون منطقهی ) (LRبهراي كشهف تق هب
تشريح و تپس مقايسه شده اتت .مجمو ه داده اتتفادهشهده در ايه
يژوهش نيز شامل  3مي يون تراكنشهاي بانكی مربوط به تاو 113
از ي كشهور خهاص بهوده اتهت .يژوهشهدران بهراي اينكهه ارزيهابی
دقيقتري از الدوريتمها داشته باشند ،دادههاي آموزشی را بهه بهرش
تقسيم كردند تا الدوريتمها را بها نهر تق هب متفهاوت مقايسهه كننهد.
همچني  ،آنها از معيارهاي متفاوتی بهراي مقايسهه الدهوريتمهها بههره
بردهاند.

N.C.Hsieh

113

Hybrid Mining Approach
in Design of Credit Scoring
Models

به دنباو ايجاد مدو تركيبی بهراي امتيهازدهی بهه ا تبهار كهارتههاي
ا تباري بوده اتت .وي هم با تركيب الدهوريتم  K-meansاز نمونهه
الدوريتمهاي خوشهبندي و الدوريتم شبكه وبی به دنباو تأسير منفی
مجمو ه داده يرت بر روي مدو نهايی بوده اتت.
مدو ارائهشده براي برآورد ا تبار كارتها بر روي دو يايداه داده آزمون
شده اتت .در واقع ،با به كار يري الدوريتمهاي  K-meansو فازي در
كنار يكديدر ميزان دقت مدو بهدتت آمده تا  33درصد بهبهود يافتهه
اتت.

Rekha
Bhowmik

1 1

مأخذ :يافتههاي يژوهش.
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جدول  .2خالصهای از پژوهشهای داخلی
پژوهشگر

سال انتشار

عنوان

نتيجه

كوسري لندري،
مقدم چركري

933

بهكار يري الدوريتمهاي درخت
توميم يري جهت كشف رفتارهاي
مشكوک در بانكداري الكتروني

از دانش خبر ان و دتته بندي الدوي رفتاري كاربران توتهط الدهوريتم
درخت توميم اتتفاده شده و چههار الدهوريتم ،c4.5 ،chaid_ex ،chaid
 c5مقايسه شهده و الدهوريتم  C5بها دقهت  3درصهد الدهوريتم بهينهه
مصسوب شده اتت.

فيروزي ،شكوري،
كاظمی

931

شناتايی تق ب در بيمه اتومبيل با
اتتفاده از دادهكاوي

از ته الدوريتم ر رتيون لجستي  ،بيز تهاده و درخهت توهميم بهراي
ييدا كردن الدو و شناتايی تق ب اتتفاده شده اتهت .الدهوريتم بيهز بها
 31. 3درصد در شناتايی تق ب بهتري كارايی را دارد.

ت طانی ،اكبري،
تر زايی

93

ارائه مدو يياده تازي تيستم كشف
تق ب كارتهاي ا تباري در مصاتبات
ابري با اتتفاده از تيستم ايمنی
مونو ی

مدو ييشنهادي با ديد كاربردي به الدوريتم تيستم ايمنهی موهنو ی
ندريسته و درصدد بهبود دقت كشف تق ب اتت .در مدو معرفی شده
با بهره يري از مفهوم انتراب منفی ،ت ووهاي بهتهر در تيسهتم ابقها
میشوند .همچني  ،به روزرتانی مدو در فاز كشف موجهب يهاد يري
روشهاي تق ب جديد میشود.

ابراهيمی،
منجمی ،ترورنژاد

93

تشخيص تق ب در تراكنشهاي
كارتهاي ا تباري با الدوريتم
ت ووهاي دندريتي

الدوريتم ت ووهاي دندريتي  ،الدوريتمی مناتب با دقت مناتهب 31
درصد بهمنظور تشخيص تق ب در تراكنشههاي كهارتههاي ا تبهاري
اتت .اي الدوريتم به دليل ا ماو المت ام كهه با هث كهاهش اسهر
المت  PAMPو خطر شده و تعداد شناتهايی اشهتباه تهراكنشههاي
نرماو به نوان تق ب را كاهش میدهد ،ميزان هشدار مثبت نادرتهت
يايينی دارد و به ت ماهيت نهامتوازن بهودن يايدهاه دادهههاي تق هب
ميزان هشدار منفی نادرتت نسبتاً بااليی را نيز توليد میكند .به دليهل
نداشت فاز آموزش براي يايداه دادههاي آنالي (يركاربرد در تشخيص
تق ب آنالي ) نيز بسيار مناتب اتت.

تيادت ،رباب
اتمعي ی ،زيزي

93

مأخذ :يافتههاي يژوهش.

بررتی و مقايسه روشهاي دادهكاوي
براي كشف تق ب در تراكنشهاي
كارتهاي بانكی

يكی از داليل مصدودكردن تعهداد مقهاالت در زمينهه كشهف تق هب را
تختی بهدتت آوردن دادههاي يژوهش میدانند .از توي ديدر ،بهراي
شروع كار بايد دادههاي آموزش ديده مهدو را بهه دو دتهته متق هب و
غيرمتق ب تقسيم كرد كهه ايه خهود چالشهی مههم اتهت .بها وجهود
تكني هاي دادهكاوي موجود كه بهكار رفته میشوند ،اي تكني هها
هم معايب و مصدوديتهاي خود را دارند؛ چرا كه هر ي از اي روشها
دامنه كاربرد مصدوديتهاي ويژهاي را شامل میشوند.
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 .9انواع کارتهای بانکی
شايد بتوان از آمريكا به نوان نخستي كشور ارائهدهنده كارتهاي ا تباري نام برد .يديدآمهدن ايهده
كارت ا تباري به تاوها ييش بر می ردد كه نخستي بار در تاو  311توتط ادوارد يالي دانشمند
بزرگ آمريكايی ارائه شد.
در طوو اي تاوها كارتهاي ا تباري ،كارتهاي بدهی ،كارتهاي ييش يرداخت و كارتهاي
هوشمند رضه شده اتت .تمركز اي يژوهش بر روي كارتهاي يرداخت نقد اتت .ايه نهوع كهارت،
امكانی براي يرداخت وجه به جاي ارائه يوو نقهد در بسهياري از خريهدهاي رايه اتهت .بنهابراي  ،در
مقايسه با كارتهاي ا تباري كه شيوهاي براي يرداخت در آينده هسهتند ،كهارت يرداخهت نقهد ابهزار
يرداخت در لصظه خريد و در بسياري از توير ماركتها ،فروشداهها و رتتورانهاي مورد يذيرش اتت.
از اي رو كارت يرداخت نقد شيوه مناتبی براي كنترو و مديريت هزينه اتت؛ زيرا فقط میتوانيد بهه
اندازهاي كه يوو در حساب داريد ،خرج كنيد و بر خالف كارتهاي ا تباري نمیتوانيد يرداختها را به
يايان ماه يا ماههاي بعد موكوو كنيد .البته ،در بسياري از كشورها كارت يرداخت نقد ي

كارت چنهد

منظوره اتت ،بهطور مثاو ،به نوان كارت خوديرداز براي دريافت يوو از دتتداههاي خهوديرداز نيهز
مورد اتتفاده قرار می يرد .در هر حاو ،انواع كارتهاي يرداخت نقد از ابزارهاي راي يرداخت اينترنتی
هستند كه اتتفاده از آنها در تراتر دنيا از جم ه ايران رو به سترش اتت.
 .4راههای تقلب در کارتهای بانکی
در تادهتري اي روشها كارمند ي

تازمان میتواند توويري از رتيد مشتري را نزد خود نده داشته

و از آن براي مقاصد بعدي خود اتتفاده كند .كپیكردن از اطال ات كارت و تهپس ،تهرقت از حسهاب
مشتريان تابقه زيادي در حوزه كالهبرداري از طريق خوديردازها دارد؛ بهطوري كه ،اي مسأله در تاو
 1 1روي بيش از

درصد ابر بان هايی كه كمتر از شش ماه از نوهب آنهها ذشهته بهود ،اتفهاق

افتاده اتت.

______________________________________________________
1. Yu, et al. (2002).
2. Bhatl, et al. (2003).
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اصوالً در حوزه خوديردازها تق ب امري راي مصسوب میشود .در كارتهاي مغناطيسی امكهان
ترقت اطال ات از طريق دوربي  ،نوب نرمافزاري درون خوديرداز يا نوب يايانه فروشداهی كاذب روي
كارتخوان اص ی وجود دارد .نوع ديدهري از كالهبهرداري زمهانی روي مهیدههد كهه افهراد بهه تيسهتم
نرمافزاري بان

نفوذ كرده و با اتتفاده از اطال ات ترقت شده مشتريان ،از راههاي مخت فهی از جم هه

صدور كارتهاي تق بی به برداشت از حساب مشتريان می يردازند.
برخی از يژوهشهايی كه به بررتی م كرد مدوهاي شناتايی تق ب يرداختهاند ،تفهاوت بهي
انواع مخت ف ترقتها را در نظر ندرفتهاند .واردكردن چني مسألهاي به مدوها ا ر چه ممك اتت به
ييچيدهتر شدن مدو منجر شود ،اما ياتخهاي قابل قبووتري به تازمان ارائه میدهد .بههطهور معمهوو
يس از آن كه فردي از مشدن كارت خود اطالع ييدا میكند ،در نخستي فرصت موضوع را بهه بانه
صادركننده كارت اطالع میدهد تا از توء اتتفادههاي احتمالی ج و يري كند .آتانتهري راه تهرقت
در حالی اتفاق میافتد كه فرد يابنده ييش از ا هالم همشهدن كهارت بهه بانه

و باطهلكهردن آن ،بها

امتصانكردن تعدادي رمز از حساب فرد يوو برداشت كند.
در روشی ديدر ،هندامی كه اطال ات ي

كارت ترقت میشود ،فرد تارق مهیتوانهد مهاههها از

كارت فردي ديدر اتتفاده كند ،بدون اينكه صاحب اص ی اطال ی از اي موضوع داشته باشد .اي نوع از
كالهبرداريها هندامی اتفاق میافتهد كهه شهماره كهارت ،تهاريخ انقضها ،نهام صهاحب كهارت و يها كهد
ا تبارتنجی كارتی ،ندانسته در اختيار فردي ديدر قرار می يرد .اي مسهأله بههويهژه هندهام خريهد از
فروشداهها میتواند ر دهد.

9

اهی ممك اتت خريدها با اطال ات كهارتی كهه وجهود نهدارد ،انجهام شهود .بهراي مثهاو در
خريدهاي اينترنتی و ت فنی كه خريدار و فروشنده به صورت غيرحضوري با يكديدر معام هه مهیكننهد،

______________________________________________________
 .شهرابی .) 931(.
 .شهرابی .) 931(.
 .9همان مأخذ.
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فروشنده راهی براي تشخيص اي كه آيا فردي كه اطال ات را به او داده اتهت ،صهاحب اصه ی كهارت
اتت يا خير ،ندارد.
در نوع ديدري از ترقتها ،اطال ات كارتی كه به تاز ی صادر و به فرد متقاضی فرتتاده شهده
اتت ،ييش از رتيدن به فرد اص ی ترقت میشود .معموالً بان ها براي فعاوكردن اينترنتی كارتها از
متقاضيان خود اطال اتی مانند تاريخ تولد را میيرتند؛ بنابراي  ،در اي روش فرد تارق نياز به دانست
برخی از اطال ات شخوی صاحب كارت دارد .اي نهوع كالهبهرداري ،ريسه

زيهادي را بهراي بانه

و

صاحب كارت به دنباو دارد .تارق میتواند تمام موجودي حساب را يكباره برداشهت كنهد .يهس از آن،
بهويژه در كشورهايی كه ارائه خدمات بانكی و بيمهاي بيشتر به ا تبار افراد بستدی دارد ،تاوهها زمهان
الزم اتت تا فرد قربانی ا تبار قب ی خود را نزد بان

بهدتت آورد.

اتاتاً در تمام دنيا كالهبرداري از طريق خوديردازها و ابزارهاي ديدهر الكترونيه

وجهود دارد.

معموالً فردي كه اطال ات او به ترقت رفته اتت ،تا زمان اطالع يافت از خهالیشهدن حسهاب خهود از
اي مسأله بیخبر میماند .بان ها نيز احتماالً با برداشتهاي غير ادي و مشكوكی روبههرو نمهیشهوند.
به اي معنا كه به ظاهر همه تراكنشهاي مالی فرد ،معمولی و در تقف مجهاز خهود بهه نظهر مهیآيهد.
امروزه با ييشرفت تكنولوژي كه به ييچيدهتر شدن روشهاي انجام ترقت منجر شده اتهت ،شناتهايی
چني فعاليتهايی نياز به روشهاي نوي در ايه زمينهه دارد .از ايه رو ،تنهها راه ج هو يري از بهروز
چني ترقتهايی ،آ اهی بان ها از ويژ یهاي رفتاري مشتريان خود اتهت .از تهوي ديدهر ،افهزايش
تعداد مشتريان ،ريس

انجام ترقت و نفوذ به يايداههاي داده تازمانها را نيهز افهزايش داده اتهت .تها

زمانی كه دادههاي ي

بهصورت ركوردهاي ماهانه و يا تراكنشههاي روزانهه وجهود دارد ،تص يهل

بان

چني دادههايی و كشف موارد مشكوک بدون اتتفاده از ابزارهاي مناتهب ،بسهيار مشهكل و چهه بسها
نشدنی خواهد بود .از اي رو امروزه مسأله رفتارتنجی مشتريان به وتي ه تكنيه ههاي دادهكهاوي بهه
يكی از مسائل مهم مديران و كارشناتان بانكی تبديل شده اتت.

______________________________________________________
 .همان مأخذ.
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 .1دادهکاوی در بانکداری
در طوو دهههاي ذشته حجم زيادي از دادهها در يايداه دادهها انباشته و ذخيهره شهدهاتهت .در واقهع،
تازمانها در اطال ات غرق شدهاند ،در حالی كه تشنه دانش هستند .اي امر نشان میدهد كه تازمانها
نتوانستهاند از دانش درون دادهها به نصو مناتب اتتفاده كنند .با توجه به تنوع زياد مخاطبان ،مشتريان،
بازارها ،تنوع و ييچيد ی خدمات و مصيطهاي كسب و كار و لزوم دتترتی به اطال هات مناتهب بهراي
توميم يري درتت و به موقع ،اتتفاده از راهكارهاي مناتب براي طبقهبندي و يافت اطال ات كاربردي
و اسربخش از ميان انبوهی از دادهها براي تازمانها ضروري بوده و ي

تخوص و هنر مصسوب مهیشهود.

در واقع ،دادهكاوي ياتخی به اي نياز تازمانها و مؤتسات اتت .هرچه حجهم دادههها بيشهتر و روابهط
ميان آنها ييچيدهتر باشد ،دتترتی به اطال ات نهفته در دادهها مشكلتر شده ،بنابراي  ،نقش دادهكهاوي
به نوان يكی از روشهاي كشف دانش ،روش تر میشود .امروزه ،اتتفاده از روشهاي تنتی ردآوري و
تص يل داده به دليل اتالف زمان و ايجاد هزينههاي بسهيار زيهاد ،مناتهب نبهوده و از ايه رو اتهتفاده از
روشهاي جديد آناليز داده مانند دادهكاوي ضروري به نظر میرتد.
رقابتهاي جهانی ،بازارهاي يويا و چرخههاي نوآوري و فناوري كه به تهر ت در حهاو كوتهاه شهدن
هستند ،همدی چالشهاي مهمی را براي صهنعت مهالی و بانكهداري ايجهاد كهردهانهد و نيهاز بهه اتهتفاده از
تيستمهاي يشتيبان از توميم بهمنظور بهبود فرآيندهاي توميم يري در ايه تهازمانهها بهيش از يهيش
اهميت ييدا كرده اتت .در اي ميان ،دادههايی كه در يايداههاي اطال اتی اي تازمانها ندهداري مهیشهوند،
به نوان منابع ارزشمند اطال ات و دانش مورد نياز براي توميم يريهاي تازمانی مطرح هستند.
براي نخستي بار مفهوم دادهكاوي در كار هاه  IJCAIدر زمينهه كشهف دانهش از يايدهاه داده
توتط  Shapirمطرح شد .به دنباو آن در تاوهاي  33تا  ، 33كار اههاي كشف دانش از يايداه
داده مفاهيم جديدي را در اي شاخه از م ارائه كردند؛ بهطوري كه بسياري از وم و مفاهيم بها آن
مرتبط شدند .به مرور زمان ،اتتخراج و كشف تريع و دقيق اطال ات با ارزش و ينهان از يايداه دادهها،
به نوان دادهكاوي مورد توجه قرار رفت .در ادامه فرايند دادهكاوي به نوان فرايند آماري ،تجزيهه و
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تص يل در فرايند كشف دانش در يايداه دادهها ( )KDDيررنگ شهد ،بهه حهدي كهه هاه دادهكهاوي
( )DMبه نوان مترادف كشف دانش در يايداه دادهها مورد اتتفاده قرار می رفت.

9

هدف نهايی دادهكاوي ،ايجاد تيستمهاي يشتيبانی توميم يري تازمانی اتت .دادهكاوي ،به
اتتخراج اطال ات مفيد و دانش از حجم زياد دادهها میيردازد .دادهكاوي ،الدوهاي حاوي اطال هات را
در دادههاي موجود جستوجو میكند و اي الدوها و الدوريتمها ،مهیتواننهد توصهيفی باشهند ،يعنهی
دادهها را توصيف كنند و يا جنبه ييشبينی داشته باشند ،يعنی متغيرها براي يهيشبينهی ارزشههاي
ناشناخته متغيرها ي ديدر به كار روند.
دادهكاوي مدتاً با تاخت مدوها مرتبط اتت .ي

مدو اتاتاً به الدوريتم يها مجمو ههاي از

قوانينی فته میشود كه مجمو هاي از وروديها را با هدف يا مقود خاصی مرتبط مینمايد .ي

مدو

در شرايط درتت میتواند به بينش درتت منجر شود .بسياري از مسائل مصيط اطراف خود را میتوان
در ي

قالب نجاند ،به بيان ديدر ،براي تبديل ي

مسأله به ي

مسأله دادهكاوي بايد آن را به يكی

از فعاليتهاي دادهكاوي تبديل كرد ،يكی از اي فعاليتها دتتهبندي اتت .هدف دتتهبندي دادههها،
تازماندهی و تخويص دادهها به كالسهاي جدا انه اتت .در اي فرآيند ،بر اتاس مجمو ه دادههاي
آموزشی ،مدو اوليهاي ايجاد میشود ،تپس ،اي مدو بهراي دتهتهبنهدي دادهههاي جديهد اتهتفاده
میشود ،به اي ترتيب با بهكار يري مدو بهدتت آمده ،تع ق دادههاي جديد بهه دتهته معهي قابهل
ييشبينی اتت .به بيان ديدر ،دتتهبندي شامل بررتی ويژ یهاي ي

شیء جديد و تخويص آن به

يكی از مجمو ههاي از ييش تعيي شده اتت.
 .7مدل مفهومی
مدو مفهومی ،توصيف غير نرمافزاري خاصی از مدو اتت كه اهداف ،ورودي ،خروجی و مصتواي مهدو
را تشريح میكند .بهطور خالصه ،يس از تعيي هدف اص ی يژوهش با نهوان ايجهاد مهدو بها قاب يهت

______________________________________________________
)1. Knowledge Discovery From Database (KDD
2 .Data Mining

 .9آهوياي .) 931(.
4. Robinson. (2004).
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اطمينان مناتب به منظور كشف تق ب در كارتهاي بانكی ،نصهوه هردآوري ،يهردازش و آمهادهتهازي
دادهها براي ايجاد مدو ،تشريح میشود و دادههاي تق ب (تراكنشهاي متق بانه يا مشكوک بهه تق هب)
كه به كم

دانش خبر ان در زمينهه كهارتهها ي بهانكی و ادبيهات موضهوع تهيهه شهده اتهت ،بهراي

مدوتازي آماده خواهد شد .تپس ،با اتتفاده از قاب يتهاي نرمافزار ي تري از دادههاي يژوهش كهه
به صورت توادفی انتخاب شدهاند ،آموزش داده مهیشهوند و مهدو اصه ی يهژوهش بهراي طبقههبنهدي
تراكنشها به ادي و مشكوک بهدتت خواهد آمد.
شکل .5مدل مفهومی
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 .6روششناسی پژوهش
اي يژوهش كه از نوع اكتشافی اتت ،به دنباو دتتيابی به اطال اتی اتت كه با كمه

آنهها مهیتهوان

موضوع يژوهش را به خهوبهی شناتايی كرد .براي اي منظور از مشتريان دارنده كهارتههاي بانه

بهه

صورت توادفی نمونه يري صورت رفته و با اتتفاده از روش  Resampleدر نرمافزار  Wekaكهه يه
واتط همدون براي بسياري از الدوريتمهاي ياد يري متفاوت ،فراهم میكند ،اتتفاده شده كه از طريق
آن روشهاي ييشيردازش ،يس از يردازش و ارزيابی نتاي طرحهاي ياد يري روي همه مجمو هههاي
داده موجود قابلا ماو بهوده و روشههاي تجزيهه و تص يهل در مهدوههاي دادهكهاوي و الدهوريتمههاي
دتتهبندي نتاي بهدتت آمده اتت.
از قاب يتهاي نرمافزار «وكا» ا ماو ي

روش ياد يري به ي

مجمو ه داده و تص يل خروجهی

آن براي شناخت چيزهاي بيشتري راجع به آن اطال ات اتت .راه ديدر ،اتتفاده از مدو ياد يري شده
براي توليد ييشبينیهايی در مورد نمونههاي جديد اتت .تومي راه ،ا ماو ياد يرندههاي مخت هف و
مقايسه كارآيی آنها به منظور انتخاب يكی از آنها براي برآورد اتت.
 .8دادههای پژوهش
دادههاي اص ی يژوهش از تراكنشهاي سبت شده كهارتههاي بهانكی مشهتريان در يايدهاه داده يكهی از
بان هاي خووصی به دتت آمده و از آن براي طراحی چارچوب شناتايی تق ب در كهارتههاي بهانكی
اتتفاده شده اتت .اي تراكنشها شامل برداشت ،خريد و انتقاو وجه كارتهاي شتاب مشتريان اتت.
چون امكان دتترتی به دادهها و اطال ات يايداه داده اصه ی بانه

وجهود نداشهت ،حهدود 1

ههزار

تراكنش به صورت توادفی از يايداه داده در نظر رفته شد.
كارتهايی كه در اي يژوهش برچسب تق ب دارند ،يا به بهارتی در معهرر ريسه
هستند ،بارتند از:


كارتهايی كه از نظر تراكنش ،يرتراكنشتري كارتها هستند،



كارتی كه در بازه زمانی كوتاه شهري كه تراكنش در آن صورت رفته ،تغيير كند،

بيشهتري
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كارتهايی كه روند برداشت آنها در ي

بازه زمانی كوتاه تغيير كرده اتهت .بههطهور مثهاو،

كارتی در بيشتر مواقع برداشتهاي با مبالغ يايي داشته اتت و بهه يه بهاره در يه

بهازه

زمانی كوتاه برداشتهايی با مبالغ باال دارد.
از آنجا كه در اي يژوهش دادههها ي مشهكوک وجهود نهدارد ،بها اتهتفاده از ادبيهات موضهوع و
بهره يري از مواحبه با خبر ان در زمينه كارتهاي بانكی و خدمات بانكداري الكترونيكهی ،دادهههاي
متق بانه براي اتتفاده در مدو آماده شد .تازوكار تهيه تراكنش مشكوک به تق ب در ايه يهژوهش ،از
طريق ا ماو تغييرات معنادار روي دادههاي ردآوري شده از طريق زارشههاي موجهود در خوهوص
موارد مشكوک ،مواحبه با كارشناتان واحدهاي مربوط و همچني تق بهايی كه ممك اتت بهر روي
كارتهاي بانكی ر دهد ،تهيه شده اتت.
دادهها را به قرار زير تعريف میشود (تراكنشها به دو دتته تقسيم میشوند):
.

تراكنش ادي ،شامل م ياتی اتت كه به صورت ادي و بدون اشتباه و كامل انجهام
شده اتت.

.

تراكنش مشكوک شامل م ياتی اتت كه به صورت غير ادي انجام شده اتت.

در جدوو زير ،متغيرهاي بر رفته از دادههاي مربوط به تراكنشهاي بانكی بهطور كامل توضيح
داده شده اتت.
جدول .9متغيرهای پژوهش
ردیف

نام متغيرها

توضيحات

1

LOCAL_TIME

زمان تراكنش

2

FINANCIAL_DATE

تاريخ تراكنش

3

CH_CITY

شهري كه تراكنش ر داده اتت

4

CARD_NO

شماره كارت

5

AMT

مب غ تراكنش

6

TRAN_TYPE_DESC

نوع تراكنش

7

BANK_NAME

نام بان
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 .3گردآوری و آمادهسازی دادهها
دادهكاوي مدتاً با تاخت مدوها مرتبط بوده و ي

مدو اتاتاً به الدوريتمی از قواني

فته میشهود

كه مجمو هاي از وروديها را با هدف يا مقود خاصی مرتبط می كند .بسياري از مسائل مصيط اطهراف
خود را می توان در قالب ي

مدو نجاند ،به بيهان ديدهر ،بهراي تبهديل يه

مسهأله بهه يه

مسهأله

داده كاوي بايد آن را به يكی از فعاليتهاي داده كهاوي تبهديل كهرد .يكهی از فعاليهتههاي متهداوو در
دادهكاوي ،دتتهبندي اتت.
هدف دتتهبندي دادهها ،تازماندهی و تخويص دادهها به كالسهاي جدا انهه اتهت .در ايه
فرآيند ،بر اتاس مجمو ه دادههاي آموزشی ،مدو اوليههاي ايجهاد مهیشهود .تهپس ،ايه مهدو بهراي
دتتهبندي داده هاي جديد مورد اتتفاده قرار می يرد ،به اي ترتيب با بهكار يري مدو به دتت آمهده
تع ق داده هاي جديد به دتته معي قابل ييشبينی اتت .به بيان ديدهر ،دتهتهبنهدي شهامل بررتهی
ويژ یهاي ي

شیء جديد و تخويص آن به يكی از مجمو ههاي از ييش تعيي شده اتت .از جم هه

مدوها و رويكردهاي دتتهبندي میتوان به درخت توميم k ،نزديكتري همسهايدی و شهبكه وهبی
اشاره كرد .در اي يژوهش ،اي مدوها با هم مقايسه شدهاند.
درخت توميم يكی از ابزارهاي قوي و متداوو براي ييشبينی و دتهتهبنهدي اتهت .درختهان
توميم ،ي

تاختار درختی شبيه روندنما دارد .باالتري

ره در درخت ،ره ريشه اتهت و هرهههاي

بههرگ ،دتههتهههها يهها توزيههع دتههتهههها را نشههان مههیدهنههد .نمونهههههها را بهها مرتههبكههردن
آنها در درخت از ره ريشه به تمت رههاي برگ دتتهبندي میكنند .هر هره داخ هی در درخهت،
صفتی از نمونه را آزمايش میكند و هر شاخهاي كه از آن ره خارج میشود ،متناظر ي
براي آن صفت اتت .همچني  ،به هر ره برگ ،ي

مقدار ممك

دتته بندي منتسب میشود .هر نمونه ،با شروع

از ره ريشه درخت و آزمايش صفت مشخص شده توتط اي

ره و حركت در شاخه متناظر با مقدار

صفت داده شده در نمونه ،دتتهبندي میشود .اي فرآيند براي هر زيردرختی كه ره جديد ريشه آن
اتت ،تكرار میشود.

______________________________________________________
 .تيموريور .) 931(.
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در مورد ويژ یهاي درخت توميم میتوان به موارد زير اشاره كرد:


روش درخت توميم در تقسيمبندي دادهها به روههاي مخت ف ،به ونهاي اتهت كهه
هيچ دادهاي حذف نمیشود،



اتتفاده از درخت توميم آتان اتت،



درک مدو ايجادشده توتط درخت توميم آتان اتت .به بيان ديدر ،با وجود اي كهه
فهميدن روش كار الدوريتمهاي تازنده درخت ،چندان تهاده نيسهت ،ولهی فهميهدن
نتاي به دتت آمده از آنها آتان اتت،



دتتهبنديهايی كه توتط درخت توميم ايجاد مهیشهوند ،از روي شهباهت دادهههاي
ذخيره شده در يارامترهاي ييشبينی كننده ،قابل انجام اتت.

الدوريتم  kنزديكتري همسايدی ،ي

الدوريتم تع يم با تريرتتی اتت .در حالت ك ی از ايه

الدوريتم به دو منظور اتتفاده مهیشهود :بهراي بهرآورد تهابع چدهالی توزيهع دادهههاي تع هيم و بهراي
طبقهبندي دادههاي آزمون بر اتاس الدوهاي تع يم .در اي يژوهش تالش شده اتت به بررتی تق هب
در بانكداري الكترونيكی در شاخه كارتهاي الكترونيكی و ارائه راهكارهايی در اي زمينه يرداخته شود.
فرآيند مورد بررتی در اي يژوهش شامل ته مرح ه آمادهتازي دادهها ،دتتهبندي تراكنشهاي مالی
و شناتايی تق ب اتت.
شبكههاي وبی با الهام يري از الدوي مغز انسان ضم فرآيند آموزش ،اطال ات مربوطهه را
درون شبكه ذخيره میكنند .اي شبكه امكان ياد يري داشته و همانند شبكههاي زيستی میتواند بها
توجه به اطال ات اوليه چيزي را بياموزد و يا بر اتاس آموختههاي خود توميم يري كند .شبكهههاي
وبی بهطور خاصی اتتفاده شده ،چرا كه آنها ابزار مؤسري براي مدلسازي مسائل بزرگ و ييچيده كه
ممك اتت در آنها صدها متغير ييشبينی كننده كه فعل و انفعاالت زيادي دارند وجود داشهته باشهد
(شبكههاي وبی زيستی بهطور غيرقابل مقايسهاي ييچيدهتر هستند) .شبكههاي وبی میتوانند در
مسائل طبقهبندي يا حدسهاي باز شتی (كه در آنها متغير خروجی ييوتته اتت) اتتفاده شوند .ي
شبكه وبی با ي

اليه داخ ی شروع میشود كه در آن هر ره به ي

متغير ييشدو منسوب میشود.
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اي

رههاي ورودي به ي

میتوانند به رههايی در ي
شامل ي

تعداد از رهها در اليه ينهان متوهل مهیشهوند .هرههها در اليهه ينههان
اليه ينهان ديدر يا به ي

اليه خروجی متول شوند .اليه خروجی خهود

يا چند متغير ياتخ اتت.
ييش از كشف دانش از هر منبع دادهاي ،بايد نخست دادهها به منظور تاز اري با الدوريتمهاي

ياد يري و بيان درتت واقعيت ،در جهت توانايی اتتخراج دانش مفيد از آنها آماده شوند .معموالً فته
میشود كه آمادهتازي داده  1تا  31درصد از روند دادهكاوي اتت.
دادههاي خام معموالً دچار مشكالتی هستند و اتتفاده از آنها به همي صورت موجب تضعيف
مدو خواهد شد .ييشيردازش دادهها شامل تبديالت ييچيدهاي اتت كه بهراي كهاهش ابعهاد دادههها
مورد اتتفاده قرار می يرد .بهطور خالصه میتوان فت ييشيردازش دادههها شهامل تمهام تبهديالتی
اتت كه بر روي دادههاي خام صورت می يرد و آنها را به صورتی در میآورد كه براي يهردازشههاي
بعدي نظير اتتفاده در دتتهبندي بهكار برده میشود .ابزارها و روشهاي مخت فی براي ييشيردازش
وجود دارد؛ مانند بههنجاركردن ،كه دادهها را به دادههايی جديد با بازه تغييرات و يها توزيهع مناتهب
تبديل میكند و كاهش ابعاد ،كه براي حذف دادههاي تكراري ،اضافه و يا نامربوط بهراي دتهتهبنهدي
اتتفاده میشود.
"مجمو ه آموزشی" ،به مجمو هاي فته میشود كه در آن دادههايی كه بهطور ييشفهرر در
دتتههاي مخت فی قرار دارند ،همراه با تاختار دتتهبندي خود وارد تيستم شده و تيستم بهر اتهاس
آنها به خود آموزش میدهد .از مجمو ه آموزشی اتت كه الدوريتمها ياد يري كرده و اي مجمو ه هم
داراي داده هاي معتبر و هم داراي داده هاي نامعتبر اتت" .مجمو ه آزمايشی" يا آزمونه ،به مجمو ه اي
فته می شود كه شامل دادههايی بوده كه براي آزمهون الدهوريتم اتهتفاده شهده و بهه بهارتی ميهزان
م كرد الدوريتم مشخص شده اتت.
در اي يژوهش دادهها به دو دتته مجمو ه آموزشی كه شامل 31درصد داده بهوده و مجمو هه
آزمايشی يا آزمونه كه شامل 1درصد داده اتت ،تقسيم شده اتت.
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 .51یافتههای پژوهش
براي تص يل رفتار تراكنشی مشتري كه وامل تأسير ذار در شناتايی رفتهار مشهكوک و تق هب برانديهز
مشتري اتت ،از الدوريتمهاي طبقهبندي كه به بيان دانش و اتتخراج قواني در ارتباط با مجمو ههاي
از اطال ات میيردازد ،اتتفاده شده اتت .از آنجا كه الدوريتمهاي ارائه شده در اي يژوهش به منظهور
طبقهبندي انتخاب شدهاند ،بايد با معيارهاي طبقهبندي ارزيابی شوند .براي ارزيابی م كرد الدوريتمهها
بايد طبقهبندي واقعی تراكنشهاي كارتهاي بانكی با طبقهبندي انجام شده توتط نهرمافهزار مقايسهه
شده و توانايی الدوريتمها را در شناتايی تراكنشهاي متق بانه آزمود .معيارهاي ارائهشده در جهدوو
براي ارزيابی م كرد تيستم طبقهبندي اتتفاده شده اتت.
جدول  .4معيارهای ارزیابی الگوریتمها
نام معيار

توضيح

نسبت مثبت درتت
(حساتيت يا فراخوانی)

نسبت موارد مثبتی كه به درتتی طبقهبندي شدهاند.

فرمول محاسبه

9

نسبت منفی درتت
(ويژ ی يا فراخوانی)

نسبت موارد منفی اتت كه به درتتی طبقهبندي شدهاند.

نسبت مثبت نادرتت

نسبت موارد منفی كه به نادرتت ،مثبت طبقهبندي شدهاند.

نسبت منفی نادرتت

نسبت موارد مثبتی كه به نادرتت ،منفی طبقهبندي شدهاند.

صصت

نسبت تعداد مثبتهاي درتت به كل نتاي مثبت (هم مثبت درتت و هم
مثبت نادرتت)

صصت

نسبت تعداد مثبتهاي نادرتت به كل نتاي منفی(هم مثبت نادرتت و
هم منفی نادرتت)

دقت

1

نسبت نتاي درتت (هم مثبت درتت و هم منفی درتت) به كل جامعه

شاخص F

F

مياندي هندتی

G-mean

مأخذ :يافتههاي يژوهش.

______________________________________________________
1. Brodersen, et al. (2010).
2. True - positive Ratio
3. True Negative Ratio
4. False Positive Ratio
5. Precision
6. Accuracy
7. Geometric Mean
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متغيرهايی كه براي ارزيابی الدوريتمها در نظر رفته شده اتت به صورت زير اتت:
 .مثبت واقعی ) (TPا ر تراكنش ادي بهدرتتی در روه تراكنش ادي قرار يرد.
 .منفی واقعی ) (FPا ر تراكنش مشكوک در دتته تراكنش ادي قرار يرد.
 .9مثبت كاذب ) 9(TNتراكنش مشكوک بهدرتتی در روه تراكنش مشكوک قرار يرد.
 .منفی كاذب ) (FNا ر تراكنش ادي در دتته تراكنش مشكوک قرار يرد.
الدوريتمها را میتوان از چند منظر مخت ف بررتی كهرد؛ ماننهد تهر ت يهيشبينهی ،دقهت در
تشخيص تراكنشها و درتتی .زمانی كه تعداد منفیها از تعداد مثبتها بيشتر باشد ،ممك اتهت كهه
معيار دقت طبقهبندي معيار مناتبی براي ارزيابی م كرد نباشهد .بنهابراي  ،معيارههاي ديدهري ماننهد
مياندي هندتی و  Fرا براي ارزيابی م كرد طبقهبندي میتوان در نظهر رفهت .در جهدوو  ،نتهاي
ييشبينی الدوريتمها ارائه شده اتت.
جدول  .1ميزان پيشبينی مدلها
الگو

درخت تصميم

نزدیکترین همسایگی

شبکه عصبی

ييشبينی

%31

%3

%3

مأخذ :يافتههاي يژوهش.

در اي يژوهش تالش میشود تا ته الدوريتم مطرح شده را كه شامل نزدي تهري همسهايدی،
درخت توميم و شبكه وبی هستند ،با هم بررتی شود .هدف از مقايسه اي الدهوريتمهها ،شناتهايی
تق ب در كارتهاي بانكی و شناتايی بهتر تراكنشهاي متق بانه از ميان تراكنشهها و بههدتهت آوردن
الدوريتم بهينه در شناتايی رفتار مشكوک و تق بآميز مشتريان بان
از 1

اتت.

هزار تراكنش كه به نوان داده هاي تصقيق در نظر رفتهه شهده اتهت  31درصهد بهه

نوان داده هاي آموزش انتخاب شدهاند .براي شناتهايی تق هب مشهتريان و بهه دتهت آوردن الدهوريتم

______________________________________________________
1. True-positive
2. False-positive
3. True-negative
4. False-negative
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بهينه ،دادههاي آزمونه در نرمافزار ييادهتازي و تص يل شد كه نتاي بهدتت آمده با توجه بهه مهاتريس
درهم ريختدی الدوريتمها به صورت زير اتت:
جدول  .7ماتریس درهم ریختگی الگوریتمها
نوع الگوریتم
درخت توميم
نمونه
اعتبارسنجی

نزديكتري همسايدی

شبكه وبی

مشاهدات

سالم

تقلب

تالم

12,900

300

تق ب

700

14,100

تالم

12,300

900

تق ب

1,400

13,400

تالم

12,900

300

تق ب

1,000

13,800

مأخذ :يافتههاي يژوهش.

با توجه به خروجی بهدتت آمهده از نهرمافهزار معيارههاي ميهزان دقهت ،صهصت،FNR ،TPR ،
مياندي هندتی و شاخص  Fتص يل شده اتت .مقادير هر ي
اتت كه هر چه به ي

از اي معيارها ددي بي صهفر و يه

نزديكتر باشد ،نشان میدهد كه معيار خروجی بهتري داشته اتت.

با توجه به معيارهاي م كرد مدوهاي دادهكاوي كه در جدوو ارائه شهده اتهت ،مصاتهبات
مربوط به ته مدو انجام شد و با توجهه بهه نتهاي بههدتهت آمهده ،الدهوريتم درخهت توهميم از بهي
الدوريتمهاي مورد ارزيابی توانسته اتت در بيشتر موارد تراكنشها را بهدرتهتی بهه دو دتهته تهالم و
متق بانه طبقهبندي كند .در ادامه ،مصاتبات مربوط به درخت توميم بهطور كامل آورده شده اتت.
TN=14100

FN=300,

FP=700,

TP=12900,
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جدول  .6معيارهای عملکرد دو مدل شبکه عصبی و نزدیکترین همسایگی
TPR

FPR

FNR

TNR

AC

P

F

G-mean

نزدیکترین همسایگی

%39

%3

%1

%31

%3

%39

%39

%39

شبکه عصبی

%31

%1

%9

%3

%3

%31

%31

%31

مأخذ :يافتههاي يژوهش.

نمودار شكل  ،منصنی  ROCمربوط به مهدو درخهت توهميم را نمهايش مهیدههد .منصنهی
 ،ROCنموداري رافيكی اتت كه م كرد ي

تيستم طبقهبندي را با آتتانه افتراق متفهاوت نمهايش

میدهد .اي نمودار با ترتيم نسبت مثبتهاي درتت در مقابل نسبت مثبتههاي نادرتهت بها مقهادير
برش مخت ف ،به دتت میآيد .در اي نمودار نقطه ( و )1مختص به بهتري طبقهبندي كننده بوده كه
میتواند تمام موارد مثبت و منفی را بهدرتتی طبقهبندي كند .تطح زيهر نمهودار  ROCمعيهار اصه ی
ارزيابی م كرد طبقهبندي اتت .تطح زير نمودار براي اي يژوهش براي ته مدو به صورت زير اتت:

______________________________________________________
1. Receiver Operating Characteristic
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شکل  .2منحنی  ROCمدل درخت تصميم

جدول  .8نمودار ROC

نمودار ROC

درخت تصميم

نزدیکترین همسایگی

شبکه عصبی

%33

%3

%31

مأخذ :يافتههاي يژوهش.

 .55نتيجهگيری و ارائه پيشنهاد سياستی
همان طور كه اشاره شد ،امروزه تق ب رشد روزافزونی در تيستم بانكی داشته اتهت و همزمهان بها آن
روشهاي متفاوتی براي مقاب ه با تق ب معرفی میشود .در اي يهژوهش ،مهدلی بهراي شناتهايی تق هب
مشتريان كارت بر اتاس الدوريتمههاي دادهكهاوي نظيهر الدهوريتم درخهت توهميم ،شهبكه وهبی و
نزديكتري همسايدی ارائه شده اتت.
در دنياي امروز يكی از توميمات ضروري براي بان ها ،نصوه م ياتیكردن مدوهاي شناتايی
تق ب اتت .ييشنهاد تياتتی اي اتت كه بان ها بايد توهميم بديرنهد كهه مهدو شناتهايی تق هب را
برخط اتتفاده كنند يا خير .در صورت اتتفاده برخط از مدو ،از انجام تراكنشهاي مشكوک به تق هب
ج و يري شده و حتی ممك اتت كارت مشتري باطل شود .بنابراي  ،اي ريسه

بهراي بانه

وجهود

دارد كه نارضايتی مشتريان را در مواردي كه مدو به نادرتت تراكنش آنها را مشكوک شناتايی كهرده
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اتت ،شاهد باشد .از توي ديدر ،چنانچه شناتايی تراكنشهاي مشكوک به صورت برخط نباشهد ،ايه
ريس

براي بان

وجهود دارد كهه تهراكنشههاي متق بانهه صهورت رفتهه ،قابهل بر شهت نباشهد .در

طبقهبندي تراكنشهاي مشكوک و تالم ،تياتت بان

نقش تعيي كنندهاي دارد كه مشخص میشود

از چه روشی با چه ميزان دقت اتتفاده شود.
شاخصهاي معرفی شده در ايه يهژوهش شهامل شههري كهه تهراكنش در آن ر داده ،زمهان
تراكنش و تاريخ وقوع اتت .نتاي بهدتت آمده از الدوريتم درخت توميم تأييد میكنهد كهه مهدو بها
دقت نسبتاً بااليی در بازشناتايی احتماو تق ب موفق اتت .به نظر میرتد يكی از كاتهتیههاي نظهام
بانكداري الكتروني

و نظامهاي يرداخت شبكه بانكی ،تجهيز نبودن زيرتاختهاي نرمافزاري بانه هها

به اي چني نرمافزاهايی اتت؛ بنابراي  ،يافتههاي اي يژوهش میتواند در ييادهتازي اي رهيافهت در
شبكه بانكی مؤسر باشد.
اي قاب يت اطمينان در شناتايی تراكنش هاي مشكوک مشتريان كهارت ،بهه مهديران فنهاوري
اطال ات بان ها اي امكان را میدهد با توليد نهرمافزارههايی از مهدو يادشهده و اتوهاو آن بهه شهبكه
بانكداري الكتروني

اقدامات مشكوک را شناتايی كنند؛ همچني  ،تمهيدات الزم را براي ييشهديري از

تق بهايی كه ممك اتت در آينده ر دهد ،برنامهريزي كنند.
در يژوهشهاي آتی با توجه به ياد يري ماشي و دادهكاوي میتوان هشداري در تيستم ايجاد
كرد تا در صورت روبهروشدن با تراكنش هاي مشكوک يرتش امنيتی از صاحب كارت يرتهيده شهود و
در صورت ياتخ درتت از توي صاحب كارت ،مراحل بعدي تراكنش انجام شده و امنيت باالتري بهراي
كاربران ايجاد شود .از توي ديدر ،میتوان متغيري وابسته با طبقهات "تهراكنش تهالم"" ،تهراكنش بها
ريس

كم"" ،تراكنش با ريس

از موارد با توجه به تياتت بان

باال" و "تراكنش متق بانه" تعريف كرد كه در صورت ر دادن هر ي
و اهميت آن بهصورت مستقيم كارت را مسهدود كهرد يها بهه صهورت

دتتی تصت بررتی كارشناتان قرار داد.
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