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 چکیده )فارسی( -1

جهانی  افزارهای مخرب، امروزه به یکی از معضالت اقتصادهای بانکداری با استفاده از نرمتوجه تقلب در سیستمرشد قابل

های موجود برای تشخیص تقلب بدلیل پیشرفت و تنوع روزافزون نفوذ در سیستمتبدیل شده است. متاسفانه، بسیاری از روش

های تشخیص راستا تجزیه و تحلیل سیستممد خواهند شد. در اینآمال به سرعت ناکارع ،های بانکداری و راهکارهای متقلبانه

های تشخیص ی روشباشد. مشکل دیگر توسعهیک ضرورت مهم در دنیای بانکداری می ،راهکاری نو در این زمینه تقلب و ارائه

سعی  مقالهدر این  ،راستادر این ؛علمی استهای واقعی برای جامعه در دسترس نبودن داده ،های بانکداریتقلب برای سیستم

آوری شده از سطح بانک استفاده شود که های محدود جمعهای واقعی موجود در سطح اینترنت و دادهشده است از دیتاست

داری از ی راهکاری نو برای تشخیص تقلب در سیستمهای بانکئهابرای ار مقالهها تا حدامکان واقعی و مناسب باشند. در این داده

این تحقیق رویکردی  در های تجمعی استفاده شده است. سیستم پیشنهادیهای هوش مصنوعی و الگوریتمتلفیق تکنیک

های ثبت شده در دیتاست با توجه به داده باشد کهتطبیقی و الگوریتم بگینگ می فازی -عصبیکارگیری سیستم ترکیبی با به

تطبیقی  فازی -عصبیکارگیری سیستم سیستم پیشنهادی با به. کی خواهد پرداختبینی وقوع تقلب در معامالت بانبه پیش

برای بهبود دادن  مقالهدر این  ،این برهای ورودی و خروجی پنهان است را استخراج کند. عالوهرفتاری که در داده باشدقادر می

 ،سازی و تست سیستم پیشنهادینتایج پیاده بندی از تکنیک بگینگ استفاده شده است.یادگیری ماشین و افزایش دقت دسته

های تشخیص تقلب مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی و مقایسه با روش در %09با دقت باالتر از سیستم را  مناسبعملکرد 

 .دهدتشخیص تقلب نشان می های عصبی مصنوعی درشبکه
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 چکیده )انگلیسی(

   Today, the significant growth of fraud in the banking system by malware has become one of 

the problems in the global economy. Unfortunately, because of the rise in both developing and 

various penetration of banking system, many existing methods of fraud detection will quickly 

be inefficient. In this way, analyzing fraud detection systems and proposing new solutions in 

this field is necessary in the world of the banking systems.Unavailable real data to scientific 

community is another problem about the development of fraud recognition methods. In this 

way, it has been attempted to use available real datasets on the internet and if possible data 

collected from a banking system, so that these data should become real and appropriate as 

much as possible. To provide a new way for detecting fraud in the banking systems in this 

paper, combination of artificial intelligence techniques and cumulative algorithm have been 

applied. The proposed system utilizes an integrated approach with adaptive neuro-fuzzy 

system and bagging algorithm, which will predict the occurrence of fraud in banking 

transactions. The proposed system is able to extract the behavior that is hidden in input and 
output data by using adaptive neuro-fuzzy system. In addition, in order to improve the machine 

learning and increase classification precision, bagging techniques has been used. 
Implementation results and testing the proposed system show system's proper performance in 

fraud detection over 90 percent in comparison with methods of fraud detection based on 

artificial immune system and neural network systems. 

  

 

Keywords: Fraud Detection, Adaptive Neuro-Fuzzy System, Bagging Algorithm,  Electronic 

Banking Systems 

 مقدمه -2

محبوبیت شبکه جهانی وب و تجارت الکترونیکی، افزایش قابل توجهی در حجم معامالت  بدلیلاخیر،  هایدر سال

شود. در کنار این افزایش حجم معامالت، افزایش عظیمی در تعداد تقلب های برخط توسط کاربران می هالکترونیکی مشاهد

های یلیاردها دالر ضرر و زیان در سراسر جهان است. بنابراین توجه به تکنیکی آن ساالنه مشود که نتیجهناهنجار مشاهده می

ی انجام بسیاری از تحقیقات علمی ضروری بوده و انگیزه های اعتباریو تشخیص تقلب در کارتشناسایی کاربران ناهنجار 

 [.1باشد ]می

ها به طور معمول به دو شود. این روشه برده میکاوی بهرهای دادهگونه اطالعات از تکنیکبرای بررسی حجم باالی این

 [.2شوند ]بندی میاستفاده دستهو روش تشخیص سوء گروه روش تشخیص ناهنجاری

شود و درصورتی که رفتار جدیدی از مشتری عنوان رفتار عادی در نظر گرفته میی رفتار مشتریان بهدر روش اول تاریخچه

گیرد. در روش دوم، رفتارهای مشخصی به عنوان تقلب و سازگار نباشد احتمال تقلب قوت میدیده شود که با الگوی رفتاری او 

 [.3تر است ]شود که کدام رفتار مشتری به این حالت نزدیکشود و بررسی میاستفاده لحاظ میءسو

است. در عصر حاضر با های گوناگونی انجام شده وجود آمده و در هر عصر به شیوه و روش تقلب از زمان پیدایش بشر به

این، روند رو به رشد مهندسی  برهای بیشتری برای انجام تقلب فراهم شده است. عالوههای نوین، شیوهتوسعه یافتن تکنولوژی
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مجدد کسب و کارها، سازماندهی مجدد و کوچک سازی، موجب ضعیف شدن یا از بین رفتن کنترل مرکزی در سازمانها شده 

 . ]4[های بیشتری برای ارتکاب به تقلب فراهم کرده است های اطالعاتی فرصتسترش سیستمحال، گاست؛ در عین

های صدور کارت های اعتباری تالش ها و سازمانباشد. بانکهای مالی میهای حیاتی در سازمانکشف تقلب یکی از فعالیت

حال گسترش های مشتریان جلوگیری کنند. با اینحساب استفاده ازاالمکان از سوءکنند با استفاده از تمهیدات امنیتی حتیمی

های افزارهای مخرب نظیر کشف رمز و یا سایتهای ارائه دهنده نرمهای خرید و پرداخت اینترنتی و تلفنی، وجود سایتروش

ی تقلب را باز هافروش اطالعات کاربران، و گاهی عدم دقت کافی از طرف مشتریان در نگهداری اطالعات حساب، هنوز هم راه

 .  ]5[باشد های کشف و جلوگیری از وقوع تقلب ضروری میبر اقدامات پیشگیرانه، استفاده از روشگذاشته است. بنابراین عالوه

کاوی شامل استفاده از ابزارهای تحلیلی پیچیده به منظور کشف الگوهای معتبر و ناشناخته و وابستگی های موجود در داده

آوری و مدیریت داده بوده و شامل تجزیه کاوی چیزی بیش از جمعباشد. نتیجه اینکه، فناوری دادهحجیم میهای مجموعه داده

منظور کشف روابطِ از قبل نامعلومی که ها بهکاوی عبارت است از تحلیل داده. داده]6[باشد بینی نیز میو تحلیل و پیش

موجود مناسب های گیرد و هرچه میزان دادهصورت میها مجموعه داده این روش بر روی. ]7[کنند اطالعات مفیدی ارائه می

از در واقع هدف اصلی استفاده  د.نداشته باش بهتریند عملکرد نتواکاوی میداده هایروشبیشتر باشد  مجموعه دادهدر این 

توانند الگوهای میمالی  ی موسساتهاگیری بهتر است. حجم عظیم دادههای مناسب جهت تصمیمیافتن مدل کاوی،داده

دور  مااز چشمان  در نگاه اول ظاهر ساده و کارآمدی که الگوهای به ارائه دهند. شانرفتاری جدید جهت بهبود کسب و کار

سازی آماده می شوند. این ها گردآوری و برای مدلکاوی، تعریف واضح مسئله است. سپس دادهگام نخست در داده .مانندمی

باشد. سپس، یک مدل داده کاوی که برای مسئله مورد ها میکاری دادهانبر بوده و اساساً شامل تصفیه و دستگام بسیار زم

ها به دو مجموعه گیرد. در این مرحله، عموماً دادهشود و مورد استفاده قرار میباشد انتخاب میتر از بقیه میبررسی، مناسب

شوند، در های آموزش برای استخراج قواعد و روابط و برازش مدل استفاده میهشوند. دادآموزش و آزمون )تایید( تقسیم می

ها، شوند که تعیین شود قواعد ایجاد شده در یک مجموعه متفاوت از دادههای تایید )آزمون( برای این استفاده میحالیکه داده

گردد یا برای حل شود؛ در نتیجه یا اصالح میمی به چه کیفیتی عمل میکنند. بر مبنای نتایج اجرای مدل، عملکرد مدل ارزیابی

 .    ]3[شود مسئله به کار گرفته می

شناسایی کاربران ناهنجار و  یصورت گرفته برا یهاتیفعال ینهیجامع در زم یقیانجام تحق، مقالهیکی از اهداف این   

در نهایت هدف اصلی این  .است گذشته قاتیتحقنقاط ضعف و قوت  انیو ب یقاتیتحق ینهیزم نیا ینهیشیپ انیب ،کشف تلقب

 ی، براBagging یتجمع یریادگیآن با روش  قیو تلف یقیتطب فازی-عصبی یهاشبکه یهیبر پا دیجد یراهکار یارائه مقاله

 باشد. بانکداری الکترونیک میکشف تقلب در شناسایی کاربران ناهنجار و 

، کارهای انجام شده در مقالهته ایم، سپس مبانی تحقیق و معرفی مفاهیم پایه در حوزه پرداخ مقالهدر ابتدا به بیان کلیات    

ها، زمینه کشف تقلب، معرفی سیستم پیشنهادی و جزئیات آن را بررسی می نماییم. در ادامه به نتایج ارزیابی و مقایسه

 می پردازیم.  مقالهگیری و زمینه کارهای آتی در راستای این نتیجه

 موضوع ادبیات -3

  تقلب 

شود که برای به دست آوردن منفعتی ناعادالنه صورت تقلب )یا کالهبرداری یا فریب( به فعالیتی مجرمانه اطالق می

. تقلب اغلب در مورد ]3[اینکه لزوما منجر به پیامدهای مستقیم حقوقی شود پذیرد و یا سوءاستفاده از سود شرکت بدونمی

 .]5[شود ل بانک و بیمه استفاده میهای مخابراتی و تجاری مثشرکت
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  تشخیص تقلب 

هایی که قبال مانند آن رخ داده و برای کاربرد خاص و ها یا موقعیتکردن تقلب در جریانتشخیص تقلب یعنی مشخص

یا تشخیص مواردی که فرد متقلب قصد سوءاستفاده از سودی که شرکت در ازای ارائه خدمات یا سرویس  ؛اهداف مشخص است

. به عبارت دیگر کشف تقلب شامل نظارت بر رفتار کاربران، به منظور برآورد و شناسایی تقلب و ]4[آورد را دارد ست میبد

 . ]8[جلوگیری از رفتار نامطلوب است 

   های تشخیص تقلبانواع روش 

ها اشاره ه در ادامه به آنکاوی وجود دارد کهای تشخیص تقلب با استفاده از دادهبندی روشدو دیدگاه رایج برای تقسیم

 شود.های موجود در هر یک از آنها شرح داده میبندیخواهد شد و تقسیم

 دیدگاه اول 

دوم دارد. براساس این  تری نسبت به دیدگاهبندی بسیار کلی نگریسته است و قدمت طوالنیدیدگاه اول به مسئله تقسیم

 ایی تقلب عبارتند از :ده در شناسهای مورد استفاروش ،دیدگاه در مجموع

 های آماری در کشف و ردیابی تقلبروش

توانند در کشف آن مفید و موثر باشند. رفتارهای هایی است که ابزارهای آماری میترین حوزهتشخیص تقلب از مهم

که نیاز به یک ابزار ترین دالیلی هستند مهم ،هوشمند مجرمانه، تغییر رفتارهای مکرر مجرمان و پیشروبودن مجرمان از بازرسان

نمایند تا بتوان از بین انبوه اطالعات رفتاری مشتریان، الگوهای مشکوک را شناسایی و قدرتمند و البته هوشمند را مطرح می

ها پذیر در این سیستمهای هوشمند و آموزشنیاز به روش ،گزارش نمود. با توجه به پیچیدگی رفتار و عملکرد افراد متقلب

های آماری برخی از روش .شودهای متعددی استفاده میها از الگوریتمباشد و به همین منظور در این سیستممیبسیار حساس 

 عبارتند از: 

 های جا افتاده و غلط.کردن دادهها برای شناسایی، اعتبارسنجی، تصحیح خطا و پرپردازش دادههای پیشتکنیک 

 میانگین  ،های احتمالی و غیره. برای مثالین، معیارهای عملکرد، توزیعمحاسبه پارامترهای آماری مختلف مانند میانگ

ها در ماه یا میانگین تاخیر در پرداخت قبض تواند شامل میانگین مدت زمان صحبت تلفنی، میانگین تعداد تماسمی

 باشد.

 های احتمالیهای مختلف کسب و کار در قالب پارامترهای مختلف یا توزیعمدلسازی فعالیت 

 های وابسته به زمانهای زمانی برای دادهتحلیل سری 

 ای مختلفهای دادهبندی برای یافتن الگوهای رفتاری مشترک و ارتباط میان گروهبندی و کالسخوشه 

 های ها یا کاربران از طریق مقایسه با مدلالگوهای تطبیق برای کشف موارد خالف قاعده در رفتار تراکنش

 شده قبلیشناخته

 های هوش مصنوعی در کشف و ردیابی تقلبروش

ها به صورت خودکار که ممکن است بر وجود الگوهای جالبی در رفتار بندی و یافتن ارتباطات بین دادهبندی، تقسیمخوشه

 داللت کند. نظیر:

 های خبره برای ذخیره و استفاده از تجارب خبرگان به صورت مجموعه قواعد بروز تقلبسیستم 

  ها و یا الگوهایی که رفتاری مشکوک دارندها، خوشهبرای کشف کالستشخیص الگو 

 ها و مشخصات تقلب به صورت خودکاریادگیری ماشین برای تشخیص ویژگی 

 های یری الگوهای مشکوک از روی یک نمونه داده و بکارگیری این یادگیری برای دادهگعصبی به منظور یاد هایشبکه



                                                                                                        

5 

 

 آینده

 دیدگاه دوم 

 ؛های بکار رفته برای تشخیص تقلب صورت گرفته استکه در آنها مروری بر روش ،]6[ گاه دوم، طبق تحقیقاتدر بیان دید

تشخیص مبتنی بر رفتار های رفتار نادرست و روش تشخیص مبتنی بر هایشوند: روشها به دو دسته کلی تقسیم میاین روش

 .ناهنجار 

 تشخیص مبتنی بر رفتار نادرست

گیرند و بعد از ی معروف در یک الگو قرار میهای متقلبانهشود، تراکنششناسایی سوءاستفاده نیز گفته میدر این روش که 

 شود.میتراکنش تقلبی تشخیص داده  مانند آن عمل کند، بعنوانآن هر تراکنشی 

 تشخیص مبتنی بر رفتار ناهنجار

طبیعی کاربر برای اولین استفاده در پروفایل او ذخیره  شود، رفتارهایدر این روش که شناسایی ناهنجاری نیز نامیده می

فعالیت در حال اجرا انحراف قابل توجهی با آن داشته باشد، احتمال تقلب  ،شود و بعد از آن بعنوان معیاری است که اگرمی

 معامالت وجود دارد. 

    سیستمANFIS 

ک از لحاظ کمی بسیار پیچیده می باشند. سیستم منطق فازی یک تکنیک سیستماتیک برای حل مسائلی است که برای در

[ سر و کار دارد و اظهارات و اطالعات مبهم را با استفاده از توابع عضویت 0فازی ابزاری است که با عدم اطمینان و عدم دقت ]

در قالب یک سری پردازد. سیستم فازی این قابلیت را دارد که دانش انسانی را که گیری میدسترس قبول کرده و به تصمیم در

ما یک پایگاه قواعد خواهیم داشت، که خیلی شبیه  ،سازی یک سیستم فازیسازی کند. پس از پیادهقوانین بیان شده، پیاده

 کنیم.ی است که ما از آن در زندگی استفاده میاآنگاه-قواعد اگر

دلیل که نوشتن قواعد نیاز به دی، به اینتوان این قواعد را به درستی و دقت نوشت. در چنین مواراما گاهی اوقات نمی

رسیدن به این قواعد یکی از اهداف مطلوب ما  واقع اطالعی از چگونگی قواعد نداریم، بلکه تجربه و دانش فراوان دارد، در

. چگونگی ها استای از دادهها در قالب مجموعهها و خروجیای از ورودیباشد. در چنین مواردی، تنها دانش ما یک مجموعهمی

های عصبی داده ها به شبکهی ورودی و خروجیبی، مجموعهصهای عدر بحث شبکهها برای ما مشخص نیست. ارتباط بین آن

های ورودی و که همان رفتاری را که در دادهطوریبههای عصبی تربیت خواهد شد، ها شبکهخواهد شد. با استفاده از این داده

 ز دهد.خروجی پنهان است از خود برو

اگر بخواهیم این کار را، یک سیستم فازی برای ما انجام دهد باید مثل یک سیستم عصبی با آن رفتار کنیم. پارامترهایی که 

های فازی ها به صورت تطبیقی تغییر دهیم. که این قضیه منجر به ترکیب سیستمیک سیستم فازی دارد را با توجه به آن داده

های سیستم ،شود. یکی از راهکارهای انجام اینکارفازی گفته میفازی یا نورو-آن سیستم عصبی های عصبی شده که بهو شبکه

ANFIS  .استANFIS عصبی  یهکند. شبکهم ترکیب می تطبیقی و منطق فازی را با عصبیی همزیت استفاده از شبک

اشد. در حالیکه یک منطق فازی یک روش مبتنی بر بسازی میسازی و متعادلهای توانایی یادگیری، بهینهدارای مزیت یتطبیق

قدرت بیان  ،با ترکیب سیستم فازی ANFISهای سیستمشوند. باشد که این قواعد توسط علم افراد خبره ساخته میقواعد می

 ،داده های عصبی ساختار متغیر دارد، یعنی با توجه بهدهد و از طرفی مانند شبکهعدم قطعیت را به صورت کیفی به ما می

 دهد تا به یک رفتار ورودی خروجی مطلوب برسد. ساختار خود را تطبیق می

  فازی تطبیقی  -تعریف شبکه عصبیANFIS 

اند، پژوهشگران متوجه های فازی به منظور استفاده در کاربردهای متفاوت معرفی شدهها و سیستماز هنگامی که روش
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دلیل این مساله این است که یافتن توابع عضویت و  .ای نیستکار چندان ساده اند که ایجاد یک سیستم فازی قدرتمند،شده

مندی نیست و عمدتا نیاز به سعی و خطای بسیار برای رسیدن به بهترین کارآیی ممکن دارد. به کار نظام ،ناسبم قوانین فازی

های یادگیری در این بین توانایی. شدهای فازی مطرح های یادگیری برای سیستمدلیل ایده استفاده از الگوریتمهمین

منظور خودکارسازی رویه توسعه و  های فازی بهنظر برای ادغام در روشعصبی آنها را، به عنوان اولین اهداف مورد هایشبکه

های یادگیری بسیار در های فازی برای کاربردهای مختلف مطرح کرد. تخمین تابع با استفاده از روشاستفاده از سیستم

مدل  ،فازی معروف برای تخمین توابع-های عصبیفازی مطرح شده است. یکی از سیستم-های عصبیهای عصبی و شبکهشبکه

ANFIS  .استANFIS توسط Jang ساختار]19[ پیشنهاد شده است .ANFIS های سیستم استنتاج فازی و شامل قابلیت

های خشیدن به قوانین سیستم فازی با کمک الگوریتمروشی است برای بهبود ب ANFISپذیری شبکه عصبی است.انطباق

پذیری پارامترهای علت تنظیمبه ANFISهای عصبی مصنوعی. در مقایسه با شبکه عصبی مصنوعی، آموزشی در شبکه

کنید که از نوع را مشاهده می ANFISیک  (1شکل)بیند و همچنین دقت بیشتری دارد. در تر آموزش میسیستم فازی، سریع

Sugeno است و دارای دو ورودی و یک خروجی است. 

 

  ریتم آموزشی والگBagging 

Breiman  از مفهومBootstrap Aggregating توان از . می]11[ های مختلف استفاده نموده استدرایجاد تخمین 

برداری با جایگزینی از مونهکاوی از طریق نهای دادهگرفته شده در روشهای بکاربه منظور ارزیابی دقت تخمین هاتکنیک این

 های آموزشی نماینده جامعه تحت بررسیست که مجموعه دادها های آموزشی استفاده نمود. در این تکنیک فرض بر آنداده

 سازی نمود. بوده و انواع حاالت تحقق یافته جامعه را میتوان از این مجموعه داده شبیه 

نیاز حاصل خواهد شد و تنوع مورد ،های مختلفی توسط به کارگیری مجموعه دادهگیربنابراین با استفاده از دوباره نمونه

کار گرفته می شود تا کالس مورد نظر توافق اکثریتی به ،شودبندها میزمانی که یک نمونه جدید وارد هرکدام از کالسه

های حجیم مجموعه داده باشد که عموما برایمی Baggingیک روش از  Pasting Small Votesتشخیص داده شود. 

های شوند که به منظور آموزش دسته کنندههای کوچکتری تقسیم میها به زیرمجموعهطراحی شده است. این مجموعه داده

 رود. گوناگون به کار می

 هایی به صورت تصادفی ایجادزیرمجموعه ،وجود دارند که اولین مقدار Ivotesو  Rvotesدر این حالت دو نوع مختلف 

هایی آن نمونه ،کند. نمونه های مهم همها ایجاد میهای متوالی بر پایه اهمیت این نمونهکند و دومین مقدار زیرمجموعهمی

های ضعیف و سخت است که باعث شوند. استفاده از توزیع موزون دادههستند که موجب افزایش تنوع در مجموعه داده می

شناسایی  out-of-bagهای کنندهتوسط دسته (Difficult instances)خت های سشود. دادهساخت مجموعه داده می

 ]ANFIS ]11 معماری از شمایی (1)شکل

LAEYER 1      LAEYER 2        LAEYER 3        LAEYER 4      
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بندی کالسه  ،به صورت اشتباه ensembleتوسط  ،شود کهدر نظر گرفته می "سخت"طوریکه زمانی یک نمونه شوند، بهمی

های آسان شانس کمی برای که دادهشوند در حالیهای بعدی اضافه میهای سخت همیشه به مجموعه دادهشده است. این داده

 ها را دارند.داخل شدن به مجموعه داده

شوند ی که با تغییر داده دچار تغییر در نتیجه مییهاهای یادگیر ناپایدار یعنی الگوریتمبرای الگوریتم Baggingروش 

 ها هستند.ای از این الگوریتمعملکرد خوبی خواهد داشت. شبکه عصبی و درخت تصمیم نمونه

  های انجام شدهکار 

ی رو به رشد در سراسر جهان تبدیل شده است. از این رو موسسات تقلب در سیستم بانکداری الکترونیکی به یک مسئله

[. در 12های تشخیص تقلب مبتنی بر هوش مصنوعی نیاز دارند ]های خود به سیستمی فعالیتمالی برای استقرار و ادامه

اند که توسط تحقیقات زیادی های مختلفی توسط جوامع پژوهشی مختلف ارزیابی شدهکتکنی ،ی تحقیقاتی کشف تقلبزمینه

های مختلفی برای حل این مسئله استفاده شده [. در این بین از تکنیک13اند ]نیز به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفته

 ها معرفی می شود.است که در ادامه تعدادی از آن

[ . 16های آماری است که بر اساس عملکرد مغز انسان طراحی شده است ]سازی دادهی مدلبرا های عصبی، روشیشبکه

های [ با استفاده از شبکه8بندی مورد استفاده قرار گرفته است. در ]بندی و دستهای در خوشهطور گستردههای عصبی بهشبکه

های عصبی قابلیت با استفاده از شبکهچنین هماست. بندی برای تشخیص تقلب در اسناد مالی ارائه شده عصبی یک مدل دسته

 [ .14باشد ]پذیر میها امکانبینی تقلب در سطوح مدیریت شرکتپیش

برای تشخیص تقلب در اطالعات  Bayesianهای عصبی، درخت تصمیم و روش های شبکهمحققان تاثیر روش ،[15در ]

 اند.مورد بررسی قرار داده را مالی

است.  کاوی اخیرا مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتههای مختلف هوش مصنوعی در فرآیندهای دادهی از روشاستفاده تلفیق

 ها را باهم تلفیق نموده و نتایج بهتری حاصل شود.تواند مزایای این روشگیری از چند روش با هم میبهره

رح شده است. در این پژوهش یک الگوریتم [ مط16های عصبی در ]بندی و شبکههای خوشهاستفاده تلفیقی از روش

بندی بدون ناظر پیشنهاد شده است که می تواند مجموعه قوانین جدیدی را برای شبکه عصبی یادگیرنده فراهم کند. خوشه

شوند. از جمله مزایای مجازات آموزش داده می–روش جدید پاداش کی عصبی در این روش، به کمک یهای شبکهنرون

های اولیه کم و چه زیاد باشد، یعنی چه خوشههای اولیه میشده در این پژوهش، استقالل آن از تعداد خوشهحالگوریتم مطر

 باشد نتایج مناسبی حاصل خواهد شد.

گیری از یک [  مطرح شده است. در این پژوهش با بهره17از جمله کارهایی که اخیرا در این حوزه صورت گرفته است در ]

  RealTimeدر یک سناریوی  ،ی تشخیص تقلبهای عصبی برای مسئلهتکاملی، شبکه Simulated Annealingالگوریتم 

تست و بررسی شده است. هدف اصلی  UCIهای سازی این الگوریتم بر روی مجموعه دادهداده شده است. نتایج پیادهآموزش 

ج بدست آمده حاکی از آن است که این یحال نتااینبندی برای شبکه عصبی بوده است، با در این پژوهش یافتن بهترین پیکره

توانیم با تلفیق الگوریتم ژنتیک با روش بندی ما میبندی چندان مناسب عمل نکرده، از این رو برای بهبود این پیکرهپیکره

کند ی ما فراهم میمطرح شده به ترکیب های بهتری برای شبکه عصبی دست یابیم. استفاده از الگوریتم ژنتیک این امکان را برا

 بندی شبکه عصبی، تعداد گره ها  و ... بهتر تصمیم بگیریم.که در مورد پیکره

یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای تجزیه و تحلیل و بررسی تقلب  ،پیشنهاد شده است [18در ]که  Banksealerسیستم 

آسانی برای درک عادات خرج هر مشتری، بر  هایی آموزش این سیستم، مدلباشد. در طول مرحلهبانکداری برخط میدر 

 اساس معامالت گذشته ایجاد شده است.

ند اه[ ارزیابی شد10در ] و جنگل تصادفی، همراه با رگرسیون لجستیک پشتیبان کاوی، ماشین بردارهای پیشرفته دادهروش
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 های اعتباری مورد بررسی قرار گیرد.ها برای تشخیص )و در نتیجه کنترل و تعقیب( تقلب در کارتی عملکرد آنتا نحوه

شده است. در این  سازیپیاده [29ی تشخیص تقلب کارت های اعتباری با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی در ]مسئله

ارائه شده است. این مدل با  AFDMمقاله یک مدل جدید به نام مدل تشخیص تقلب مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی یا 

 تم ایمنی مصنوعی و بهبود آن برای تشخیص تقلب به کار گرفته شده است.استفاده از سیس

بینی، تعیین اهمیت متغیر، انتخاب متغیر و بندی، پیشها برای طبقهترین روشیکی از محبوب (RF)جنگل تصادفی 

[ و 10توان موارد ]می های مختلف ارائه شده است کهدر زمینه RF[. کاربردهای متعددی از 21تشخیص نقاط دورافتاده است ]

 های اعتباری نام برد.[ را در تشخیص الگو و تشخیص تقلب در کارت22]

 [23] در شده انجام پژوهش در ازجمله.  شود حاصل بهتری نتایج تا شده پرداخته هم با مختلف هایتکنیک تلفیق به اخیرا

. است شده ارائه هاداده مجموعه در ناهنجاری تشخیص برای  پشتیبان بردار ماشین و ژنتیک الگوریتم کمک به ترکیبی روشی

 شده برده بهره هستند ناهنجاری یدهندهنشان که هاویژگی از زیرمجموعه بهترین انتخاب برای ژنتیک الگوریتم از روش این در

 هاروش این ترکیب ینتیجه. است شده استفاده پشتیبان بردار ماشین آموزش برای شده بهینه یداده مجموعه این از. است

 .است شده آمده بدست نتایج بهبود سبب

 تلفیق .است شده برده بهره  پراکنده جستجو و ژنتیک الگوریتم روش دو تلفیق از تقلب مشکل بر غلبه برای[ 24] در

 گرفته ارقر استفاده مورد مسائل برخی در که است جدیدی هایایده جمله از مصنوعی هوش هایروش با فازی استنتاج سیستم

 سیستم از گیریبهره با تحقیق این در. است شده مطرح برق یشبکه در تقلب کشف برای[ 25] در شده انجام پژوهش. است

 .است شده ارائه تقلب با مواجه برای نوینی روش پشتیبان بردار ماشین و فازی استنتاج

   تشخیص تقلبهای موثر در ویژگی 

های ثابت و مشخصی برای کشف تقلب در ویژگیهای انجام شده، ها و تحقیقفته در بین مقالهگرهای صورتبا توجه به بررسی   

گیرند ها و موسسات مالی برای کشف تقلب مورد بررسی قرار میهایی که در بانکهای مالی وجود ندارد. ویژگیبین تراکنش

ند. به این ترتیب، دیتاست مشخصی برای انجام باشدلیل حساسیت و امنیت باالی این حوزه اعالم نشده و مشخص نمیبه

ی کارهای انجام شده در این حوزه وجود ندارد و کارهای تحقیقاتی انجام شده، دیتاست مورد بررسی خود را بررسی و مقایسه

 کنند.های اطالعاتی موجود در آن را اعالم نمیمنتشر نکرده و حتی ویژگی

استفاده شده است. های کشور یکی از بانکآوری شده از جمع هایدادهاز  تست سیستمبرای بررسی و  مقالهدر این 

به دلیل وجود برخی  .اندشده گذاری برچسب نرمال یا و های متقلبهای ذخیره شده در این دیتاست به صورت تراکنشرکورد

دلیل همین مسائل امنیتی موجود، افرادی هب. اطالعات موجود ارائه شده است از ایخالصه تنها ها،قوانین امنیتی و رازداری بانک

های آنان بسته شده است. از اند که حساباست از بین کسانی انتخاب شده شده ذکر لیست این آنان در هایکارت که اطالعات

، "های زمانی بین تراکنشمیانگین فاصله"، "هامیانگین مبالغ تراکنش"های موجود در این دیتاست مواردی چون جمله ویژگی

باشد. وضعیت هر یک از این می "اعتبار موجود در بانک"و  "مبلغ آخرین تراکنش"، "زمانی از آخرین تراکنشی فاصله"

 های اعتباری داشته باشد.تواند تأثیر قابل توجهی در تشخیص تقلب در کارتها میویژگی

فازی -تلفیقی از شبکه عصبیارد یک سیستم ، سعی دمتقلب و نرمال هایتراکنشاین تحقیق بر اساس مشخصات لیست 

فلوچارت  های متقلب را تشخیص دهد.های ثبت شده، حسابپیشنهاد کند که با توجه به داده تطبیقی و الگوریتم بگینگ

 ( آمده است.2سیستم تلفیقی پیشنهادی در )شکل

 



                                                                                                        

0 

 

 

Training Data

Sub Set 1 Sub Set 2 Sub Set n

Classifier 1 using ANFIS Classifier 2 using ANFIS Classifier n using ANFIS 

Sampling with Replacement

Prediction 1 Prediction nPrediction 2

Majority Vote

Testing Data

Aggregated Prediction

...

...

 
 تطبیقیفازی -عصبی سیستم و بگینگ الگوریتم بر یمبتن پیشنهادی سیستم فلوچارت( 2)شکل    

 پیشنهادیروش  -4

ثبت شده  یخواهد کرد با توجه به داده ها یارائه کرده است که سع یقیفازی تطب-عصبی ستمیس کی یشنهادیپ کردیرو

یشنهادی را نشان فازی پ-( فلوچارت سیستم عصبی3وقوع تقلب در معامالت بانکی بپردازد؛ )شکل ینیبشیبه پدر دیتاست 

 دهد. می

Initialize the Fuzzy System

Give the Parameters for Learning (epochs & tolerance)

Start Learning Process

(Use command ANFIS, Stop when tolerance is achived)

Load Input Data

Prediction result about Fraud Detection
 

 یشنهادیپ یفاز-یعصب ستمیس فلوچارت( 3)شکل

 

 قدرت بیان عدم قطعیت به صورت کیفی و ،های عصبیشبکهو ترکیب سیستم فازی پیشنهادی با  ANFISهای سیستم

است با  تاری که در داده های ورودی و خروجی پنهانفریب به این ترت را برای ما فراهم خواهد کرد. ساختار متغیر امکان وجود

 ANFIS سازی سیستمبرای پیادهباشد. پیشنهادی به راحتی قابل استخراج می ANFISفازی استفاده از سیستم نورو

 های آموزش آنو پارامتر ANFISمعماری مشخصات  (1)جدولسازی متلب استفاده شده است. در از محیط شبیه پیشنهادی
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 آورده شده است.

 5 هاتعداد الیه

 199×5 ی دیتاست ورودیاندازه

 1 تعداد خروجی

 مثلثی نوع تابع عضویت

 epoch 299تعداد 

 524 هاتعداد نود

 1458 های خطیتعداد پارامتر

 45 خطیهای غیرتعداد پارامتر

 1593 هاتعداد پارامتر

 243 های فازیتعداد قانون

 آموزش آن یهاو پارامتر ANFIS یمعمار( 1)جدول 

نشان داده شده است. همانطور که در این شکل قابل  epoch 299در طی  ANFISفرآیند آموزش سیستم ( 4)شکلدر 

 ت. رسیده اس 234679.9کاهش پیدا کرده و تا مقدار  6از این فرآیند میزان خطا از  epoch 299مشاهده است، در طی 

 

 epoch 211 یدر ط ANFIS ستمیآموزش س ندیفرآ( 4)شکل

 

   در تشخیص تقلب الگوریتم بگینگارایی کبررسی  

باشیم. برای پیشنهاد شده میدر سیستم تشخیص تقلب  نگیبگ تمیی کارایی الگورآزمایش به دنبال بررسی نحوه این در

 گیرد. مورد ارزیابی قرار می یف خواهد شد،که در ادامه تعر انجام این کار سیستم در دو حالت مختلف

فازی تطبیقی پیشنهاد شده است، بدون -سیستم تشخیص تقلب پیشنهادی که مبتنی بر سیستم عصبیدر حالت اول 

ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ برای بررسی بهتر کارایی، استفاده از الگوریتم بگینگ برای حل مسئله با دیتاست تعیین شده

اجرای مختلف مورد تست و بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج به دست آمده از این حالت به صورت  19تم تعریف شده طی سیس

 شود. میمیانگین ارائه 

سیستم تشخیص تقلب پیشنهادی، با استفاده از الگوریتم بگینگ برای حل مسئله با همان دیتاست تعیین در حالت دوم، 

مرتبه اجرای الگوریتم  19یرد. نتایج آزمایش برای این حالت هم به صورت میانگین مقادیر برای گمورد بررسی قرار می شده

 تر باشد.ها بهتر مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد و قابل قبولارائه خواهد شد تا نتایج بررسی

برای  رکورد 89تعداد  ،تعداد داده در نظر گرفته شده است. از میان این رکورد 199آزمایش دیتاستی شامل  این برای انجام
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 سیستم پیشنهادی به کار رفته است.برای تست  رکورد 29مورد استفاده قرار گرفته است و تعداد  سیستم پیشنهادیآموزش 

 (2جدول)مورد بررسی قرار گرفته است. در در دو حالت معرفی شده )حالت اول و دوم( برای انجام این کار عملکرد سیستم 

 ارائه شده است. اجرای انجام شده  19در ها در دو حالت نام برده شده رسینتایج بر

های خود بوده است. اما این بینیخطا در پیش %6دارای  شبکه عصبینتایج این بررسی نشان داده است که در حالت اول 

 رسیده است.  %1.1ارائه شده در حالت دوم به  بگینگالگوریتم  به کارگیریدرصد خطا با 

 

 هاآیتم
 حالت اول

 بگینگ(استفاده از الگوریتم )بدون 

 حالت دوم

 بگینگ(استفاده از الگوریتم )با 

 های متقلبتراکنشبینی غلط در تعداد پیش

 اجرای الگوریتم 19در طول 
33 6 

 های نرمالدر تراکنشبینی غلط تعداد پیش

 اجرای الگوریتم 19در طول 
23 5 

 هابینیکل خطا در پیشتعداد 

 اجرای الگوریتم 19در طول 
61 11 

 بینیپیشدر درصد موفقیت 

 اجرای الگوریتم 19در طول 
44% 4.84% 

 بینیپیشدر موفقیت عدم درصد 

 اجرای الگوریتم 19در طول 
     6%                        1,1% 

 در دو حالت مطرح شده ینیبشیپ تیدر صد موفق یسهیمقا( 2)جدول

 

   ی تشخیص تقلب سیستم پیشنهادینحوهبررسی 

باشیم. برای انجام این کار دیتاستی در این بخش به دنبال بررسی کارایی و دقت سیستم پیشنهادی در تشخیص تقلب می

ی تست در نظر گرفته شده است. برای بررسی بهتر سیستم پیشنهادی همانند داده 199ی آموزش و داده 199شامل 

شود. در حالت اول از الگوریتم آموزشی بگینگ استفاده نخواهد آزمایش در دو حالت مختلف انجام میهای قبل، فرآیند آزمایش

شد و در حالت دوم از الگوریتم بگینگ برای بهبود کارایی سیستم پیشنهادی استفاده خواهد شد. پس از اجرای الگوریتم و 

اند. نتایج تست این عملکرد سیستم، مورد ارزیابی قرار گرفتهی های آموزش برای مقایسههای تست و دادهآموزش سیستم، داده

دهد، رویکرد پیشنهادی در حالت دوم بر ( آمده است. همانطور که نتایج ارائه شده در این جدول نشان می3آزمایش در )جدول

 ی بهتری را ارائه کرده است. های تست نتیجههای آموزش و دادهروی داده

 

 هاآیتم
 پیشنهادی ANFISسیستم 

 بدون استفاده از الگوریتم بگینگ

 پیشنهادی ANFISسیستم 

 با استفاده از الگوریتم بگینگ

 9 2 های آموزشتعداد تشخیص غلط در داده

 4 0 های تستتعداد تشخیص غلط در داده

 % 199 % 08 دقت آموزش

 % 06 % 01 دقت تست

 تست و آموزش یهاادهد یبر رو یشنهادیپ ستمیعملکرد س یسهیمقا( 3)جدول
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هایی که های تست می باشند. در این شکلها دادههای آموزش و دادهی دادهدهندهبه ترتیب نشان (8و5های )شکلادامه در 

هایی که در بردار باشند و دادههای نرمال در دیتاست میی رکورددهندهدر بردار عمودی در موقعیت یک قرار دارند، نشان

به ترتیب  (7و6های )شکلباشند. های متقلب در دیتاست میی رکورددهندهعیت صفر قرار دارند، نشانعمودی در موق

های دادهخروجی شبکه بدون استفاده از الگوریتم بگینگ و در حالت با استفاده از الگوریتم بگینگ بر روی  یدهندهنشان

وجی شبکه بدون استفاده از الگوریتم بگینگ و در حالت با خر یدهندهنشانبه ترتیب  (0و8های )شکلمی باشند. آموزش 

 می باشند. تستهای دادهاستفاده از الگوریتم بگینگ بر روی 

  
 تست یهاداده (.شکل) آموزش یهاداده( 5ل)شک

  
 نگیبگ تمیشبکه بدون استفاده از الگور یخروج( 6)شکل

 آموزش یهاداده یبر رو

 نگیبگ تمیاستفاده از الگورشبکه بدون  یخروج( 4)شکل

 تست یهاداده یبر رو 

  
 نگیبگ تمیشبکه با استفاده از الگور یخروج( 3)شکل

 آموزش یهاداده یبر رو

 نگیبگ تمیشبکه با استفاده از الگور یخروج (11)شکل 

 تتس یهاداده یبر رو

 

   ختلفهای مها و ساختارارزیابی سیستم پیشنهادی با استفاده از دیتاست 

مورد ارزیابی قرار  (5و تعداد توابع عضویت  199دیتاست آموزش )در حالت اول دقت و زمان پاسخگویی سیستم با تعداد 

( برای حالت 5و 19999( برای حالت دوم، )6و199های دوم تا چهارم این مقادیر به ترتیب برابر با )گیرد در حالیکه در حالتمی

 باشد.رم می( برای حالت چها6و19999سوم و )

ی حالت های سوم و چهارم های اول و دوم، یا با مقایسهی حالت( قابل مشاهده است، با مقایسه4همانطور که در )جدول

 و تست  ها، دقت سیستم افزایش پیدا می کند در حالیکه زمان آموزشتوان دریافت که با افزایش تعداد توابع عضویت متغیرمی
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توان ی حالتهای دوم و چهارم میی حالتهای اول و سوم یا با مقایسهبه همین ترتیب، با مقایسه .یابدافزایش می نیز سیستم

های دیتاست آموزشی، زمان مورد نیاز برای آموزش سیستم  و تست سیستم افزایش پیدا دریافت که با افزایش تعداد نمونه

 قابل توجهی خواهد یافت. کند، در حالیکه همراه با این افزایش، دقت سیستم نیز بهبودمی

های فوق جای نگرانی زیادی ندارد، به این دلیل که سیستم قابل ذکر است که افزایش زمان آموزش در هر کدام از حالت

ی ها مورد تست قرار خواهد گرفت. با مشاهدهگیرد. پس از آن سیستم آموزش دیده باربار مورد آموزش قرار میپیشنهادی یک

 ها چشمگیر نبوده است. دریافت که افزایش زمان تست در آزمایشتوان نتایج می

 دقت سیستم زمان تست)ثانیه( زمان آموزش)ثانیه( هاآیتم

 %06.46 9.9144  37.3090 تابع عضویت 5رکورد و  199حالت اول با دیتاست آموزش 

 %08.93 9.9694 159.3473 تابع عضویت 6رکورد و  199حالت دوم با دیتاست آموزش 

 %08.7    9.1955 338.3196 تابع عضویت 5رکورد و 19999حالت سوم با دیتاست آموزش 

 %00.6     6.157 1465.2529 تابع عضویت 6رکورد و19999حالت چهارم با دیتاست آموزش 

 هاریمتغ تیو تعداد توابع عضو تاستید رییبا تغ یشنهادیپ ستمیعملکرد س یسهی( مقا4)جدول

 ایجها و نتیافته -5

های قبلی که در این حوزه انجام و کار مقالهی کارایی سیستم پیشنهاد شده در این در این بخش به دنبال انجام مقایسه

اند و مقایسه در دو نظر سه روش نسبتا جدید ارائه شده در این حوزه انتخاب شدهی موردباشیم. برای انجام مقایسهاند میشده

 ای کارهای انتخاب شده، انجام شده است.هآزمایش جداگانه با دیتاست

های هوش مصنوعی د در این حوزه که مبتنی بر تکنیکی موردنظر، یکی از تحقیقات جدیدرآزمایش اول، برای انجام مقایسه

اعمال شده  ]17[ مقالهسیستم پیشنهادی بر روی دیتاست مورد استفاده در برای انجام این آزمایش است انتخاب شده است. 

های واقعی قابل مجموعه دادهاین دیتاست یکی از  باشد.می German DataSet ،دیتاست به کار رفته در این مقاله است.

های معامله یزمینهدر ی دیمجموعه داده شامل اطالعات مف نیارکورد می باشد.  1999باشد که شامل می UCIدریافت از 

 Germanدیتاست مقاله،  نی. در ااست ی ثبت شده پیرامون معامالتژگیو 29شامل  باشد وانجام شده در سیستم بانکداری می

 یشبکه عصب یابیارز برای هاداده ٪52 و آموزش منظور به هاداده ٪75شده است. در این تقسیم بندی  میبه دو بخش تقس

تست با انجام واهد بود. خ دیجد ،دهیآموزش د یشبکه عصب یبرا یابیارزی مجموعه داده ،به این ترتیبشده است.  استفاده

 با برچسب موجود ینیبشیبرچسب پی سهیمقادر انتها با . شوندی میبندتقلب طبقهمریغ ایتقلب های مبه دسته یابیارزها، داده

مورد تقلب و  173های این تست شامل شود. دادهمحاسبه میشده  یبنددرست و نادرست طبقه یهادرصد دادهدر دیتاست، 

پس از سیستم و  کشیده استروز طول  2 بایتقر، اجرای سیستم مذکور ]17[طبق نتایج ثبت شده در  باشد.رمال میمورد ن 77

مورد  259های تست که ی سیستم با دادهابیارز ندیفرآ آموزش، روند از پس. کرده است متوقفرا آموزش  ،خطا ٪1به  دنیرس

 انجام شده است. هیثان 19-5، در عرض باشدمی

همانطور که در ثانیه است.  8و  676.116ر حالی است که زمان آموزش و زمان تست سیستم پیشنهادی ما به ترتیب این د

بوده است، در حالی که سیستم  %80.6، ]17[( بیان شده است بهترین عملکرد دریافتی از رویکرد ارائه شده در 5جدول)

ی سیستم و برتری نتیجهدست یابد و به این ترتیب کارایی  %40پیشنهادی ما بر روی این دیتاست موفق شده است به دقت 

 اثبات خواهد شد.پیشنهادی ما بر روی این دیتاست 
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 سیستم پیشنهادی ]17(ANN)[  مشاهدات

 133 133 تعداد موارد تقلب

 33 33 تعداد موارد نرمال

 251 251 تعداد کل رکوردها

 165 154 های صحیح موارد تقلببینیتعداد پیش

 31 65 های صحیح موارد نرمالبینیتعداد پیش

 3 12 داده شده صیمتقلب تشخ ولی نرمال یهاداده

 . 14 داده شده صینرمال تشخولی  متقلب یهاداده

 235 224 های صحیحبینیتعداد کل پیش

 % 45833 %42 بینی صحیح موارد تقلبدقت پیش

 % 41841 %5. بینی صحیح موارد نرمالدقت پیش

 132.11 ≈ (sec) 116636 (sec) زمان آموزش

 (sec) . (sec) 5-11 زمان تست

 %44 %486. دقت کل

 ]13[شده در  یبا روش معرف یشنهادیروش پ یسهیمقا( 5)جدول

از نظر نرخ تشخیص  ]29[و  ]26[های ارائه شده در در آزمایش دوم در این بخش، کارایی سیستم پیشنهادی با روش

استفاده شده است. این دیتاست شامل  ]29[و  ]26[اهد شد. برای انجام این کار از دیتاست استفاده شده در کارهای مقایسه خو

کارت  صادرکننده کیمجموعه داده اول مربوط به باشد. رکورد از آن متقلب می 558.1باشد که تعداد رکورد می 647.41

ثبت ( 2994سپتامبر 12تا  2994 جوالی14) یلب است که در پنجره زمانتق %3.74دارای  همانطورکه بیان شد اعتباری است و

های متقلب تشخیص داده شده تقسیم تعداد نمونه"باشد که به صورت می "نرخ تشخیص"واحد ارزیابی در این تست . اندشده

ی زیر محاسبه با رابطه شود. نرخ تشخیص تقلب به دست آمده در این مقاله مطابقمعرفی می "های متقلببر روی کل نمونه

 و نرخ موفقیت نیز با روابط زیر محاسبه گردیده است.  FPمی شود. همچنین در ادامه محاسبه نرخ 

  (1رابطه )

   (2رابطه )

  (3رابطه )

های آموزش و ها را به عنوان دادهداده %89تقریبا  ]29[و  ]26[های ارائه شده در ی سیستمدر این آزمایش برای مقایسه

رکورد برای  016.32رکورد، تعداد  647.41تر از میان ایم. به طور دقیقهای دیتاست را برای تست استفاده کردهداده 29%

 اند.رکورد برای تست به کار گرفته شده 731.8آموزش و تعداد 

بر روی دیتاست کارهای  مقالهبا اعمال سیستم پیشنهادی این  ت شده در جدول قابل درک است،همانطور که از نتایج ثب

اند. این در حالی است مورد به درستی تشخیص داده نشده 252رکورد موجود در دیتاست تست، تنها  731.8مذکور، از میان 
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( درج گردیده 6دولنتایج مقایسه در )ج است. 903و  683به ترتیب برابر با  ]92[و  ]26[های غلط در بینیکه تعداد پیش

 است.
 

 ]21[ و ]26[ در شده یمعرف روش با یشنهادیپ روش یسهیمقا( 6)جدول

 جمع بندی -6

اند که در کنون بکار گرفته شدههای متعددی برای کشف تقلب تادهد که روشانجام شده در این حوزه نشان میتحقیقات 

های عصبی به تر روش شبکههای عصبی کاربرد بیشتری داشته است. خصوصا در تحقیقات قدیمیاین میان، روش شبکه

شود که به دلیل عدم چنین دیده میاند. همهای ترکیبی رفتههای مختلف بکار رفته است. اما تحقیقات اخیر به سمت روشگونه

دار بتوانند تقلب های برچسباند که بدون استفاده از دادهدار، تحقیقات به سمت روش هایی رفتههای برچسبدسترسی به داده

 نمایند. فاده میهای زمانی برای تشخیص تقلب استاند که از سریهایی ارائه شدهچنین روشرا تشخیص دهند. هم

آید این است که، تحقیقات در این حوزه با مشکل داده مواجه آنچه از بررسی مطالعات انجام گرفته در این زمینه بدست می

های واقعی دست یافت و داده مشخصی هم برای توان به دادهاند به سختی میها محرمانههای بانکبوده است. از آنجا که داده

های یک بانک استفاده شده که امکان به اشتراک گذاشتن ین جهت در تحقیقات ارائه شده، یا از دادهندارد. از ا این منظور وجود

های ساز برای ایجاد دادهها نیز مشخص نیست و یا از یک شبیهآن با دیگر کارها نبوده است و در بعضی موارد جزئیات داده

 ساختگی استفاده شده است. 

ها با یکدیگر وجود نداشته مشترکی در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار نگرفته، امکان مقایسه روشاز آنجا که داده 

تر روش ارائه شده به طور عملی در محیط مربوطه است. در تعداد معدودی از تحقیقات ارائه شده خصوصا تحقیقات قدیمی

قرار گرفته است. در برخی از تحقیقات نیز چند روش  سازی شده و کارایی آن نسبت به سیستم قبلی مورد ارزیابیپیاده

هایی به منظور دستیابی به پارامترهای بهینه روش اند. در تحقیقات دیگر مقایسهسازی شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شدهپیاده

 ارائه شده انجام گرفته است. 

کاوی زیادی وجود دارند که هنوز در این حوزه داده هایچنان تحقیقات در این حوزه ادامه دارد و روشرسد همبه نظر می

 سیستم پیشنهادی  ]26[  ](AFDM) 29(AIRIS)[ مشاهدات

 1558 1558 1558 در دیتاست تعداد موارد تقلب

 49980 49980 49980 در دیتاست تعداد موارد نرمال

 41647 41647 41647 در دیتاست تعداد کل رکوردها

 326 326 326 در دیتاست تست تعداد موارد تقلب

 8495 8495 8495 در دیتاست تست اد موارد نرمالتعد

 8731 8731 8731 در دیتاست تست تعداد کل رکوردها

 8226 8253 8271 (TNهای نرمال، نرمال تشخیص داده شده )تعداد رکورد

 170 152 134 (FPهای نرمال، متقلب تشخیص داده شده )تعداد رکورد

 180 157 118 (FNده شده )های متقلب، نرمال تشخیص داتعداد رکورد

 137 160 298 (TPهای متقلب، متقلب تشخیص داده شده )تعداد رکورد

 9.638 9.518 9.429 نرخ تشخیص تقلب

 FP 9.921 9.917 9.915نرخ 

 9.698 9.526 9.434 نرخ موفقیت
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 اند. های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفتهشود که در تحقیقات اخیر بیشتر، روشچنین دیده میاند. همبکار گرفته نشده

تقلب در  برای تشخیصکاوی و هوش مصنوعی ی دادههاکیارائه روشی نوین مبتنی بر تکن مقالههدف اصلی در این      

الگوریتم  فازی تطبیقی و-شبکه عصبی تلفیق راهکاری با استفاده از ،. روش پیشنهادیباشدیمسیستم بانکداری الکترونیک 

 راه حل مناسبی ارائه دهد. تشخیص تقلب یبرای حل مسئلهارائه کرده است تا  آموزشی بگینگ

مقابله کاوی نامتوازن در داده یهابا چالش وجود کالس استسعی کرده ارائه شده  در سیستم پیشنهادی، الگوریتم بگینگ 

بسیار زیادی در  ریتأثکه استفاده از تکنیک بگینگ  دهدیمقبلی نشان  یشدهانجام شده با کار انجام  یسهیمقاکند. نتایج 

 افزایش دقت تشخیص تقلب داشته است.

های کشور در چند آزمایش یکی از بانکآوری شده از عتبر جمعم یهابه کمک مجموعه داده مقالهراه کار ارائه شده در این 

سازی سیستم پیشنهادی نشان داده است که عملکرد الگوریتم و سرعت مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پیادهمختلف 

تلفیق درست  ،دقت عملکرد سیستمافزایش  عامل اصلیرسیدن به پاسخ بهینه به طور قابل توجهی بهبود پیدا کرده است. 

 فازی تطبیقی و الگوریتم بگینگ پیشنهادی بوده است.-عصبی یشبکه

   مزایا و معایب سیستم پیشنهادی 

به عنوان نقاط ضعف سیستم  توانیمبا توجه به نتایج پیاده سازی، پیچیدگی محاسبات و افزایش زمان آموزش سیستم را 

افزایش دقت  .باشدیم، قابل چشم پوشی تمیالگورزمان تست  بل توجهقا کاهشبا پیشنهادی مطرح کرد که این مسئله خود 

 باشد.عملکرد سیستم نیز از جمله مزایای سیستم پیشنهادی می

  کارهای آتی 

بوده است.  ANFISسیستم  یهیاولی پارامترهایکی از نکات قابل توجه برای دستیابی به پاسخ مناسب از سیستم، تنظیم 

سیستم هوشمندی را پیشنهاد داد که به کمک آن بتواند  توانیمرای بهبود عملکرد سیستم معرفی شده، به عنوان راهکاری نو ب

ی سیستم پارامترهادهی را برای مختلف ممکن تست کند و بهترین مقدار یهاحالترا در  ANFISی تنظیم سیستم پارامترها

 به دست بیاورد.

 با استفاده از دیتاست مشترک سازی و مقایسه روشهای مختلف تشخیص تقلبپیاده 

 اجرای سیستم پیشنهادی در بانک و بررسی و رفع مشکالت احتمالی سیستم پیشنهادی در محیط واقعی 
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