
:عنوان 

ری  در سیستم بانکداکاربران ناهنجار شناسایی 

فازی -الکترونیکی با بکارگیری سیستم عصبی

تطبیقی

الهه جاویدپور:  ارائه دهنده 



چکیده

امروزهمخرب،افزارهاینرمازاستفادهبابانکداریهایسیستمدرتقلبتوجهقابلرشد
هایروشازبسیاریمتاسفانه،.استشدهتبدیلجهانیاقتصادمعضالتازیکیبه

هایسیستمدرنفوذروزافزونتنوعوپیشرفتبدلیلتقلبتشخیصبرایموجود
.شدخواهندمدآناکارسرعتبهعمالمتقلبانه،راهکارهایوبانکداری

زمینه،نایدرنوراهکاریارائهوتقلبتشخیصسیستمهایتحلیلوتجزیهاینراستادر
.میباشدبانکداریدنیایدرمهمضرورتیک

1



مقدمه
محجومشتریاناززیادیتعدادباروزانهمالیموسساتوبانکهامالی،خدماتگسترشبهتوجهبا

فطرازنیست؛امکانپذیرمعمولروشهایباآنهادقیقبررسیکههستندروبروتراکنشهاباالی

رامانهمجراعمالسرعتبهبتوانندکههستندراهکارهاییدنبالبهاعتباریومالیموسساتدیگر،

دهبربهرهدادهکاویتکنیکهایازاطالعاتاینگونهباالیحجمبررسیبرای.کنندشناسایی

.میشود

وناختهناشومعتبرالگوهایکشفمنظوربهپیچیدهتحلیلیابزارهایازاستفادهشاملدادهکاوی

.میباشدحجیمدادههایمجموعهدرموجودهایوابستگی
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استفاده تلفیقی از روش های مختلف هوش مصنوعی
استفاده از الگوریتم های تکاملی
تلفیق الگوریتم ژنتیک و جستجو پراکنده
بهره گیری از سیستم استنتاج فازی و ماشین بردار پشتیبان
جنگل تصادفی
خوشه بندی و دسته بندی
 ،ترکیب روش های درخت تصمیمK-Means شبکه عصبی و ،...
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رانکاربشناساییبرایگرفتهصورتهایفعالیتبررسی
یزمینهاینیپیشینهبیانوتقلبکشفوناهنجار

تحقیقاتی

فازی-عصبیهایشبکهیپایهبرجدیدراهکاریارائه
Baggingتجمعییادگیریروشباآنتلفیقوتطبیقی

محیطدرشدهارائهراهکارسازیپیادهMatlabبهارزیابیو
معتبرهایدادهمجموعهکمک
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تعاریف
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.ه دیدگاه دوم داردتری نسبت ببسیار کلی نگریسته است و قدمت طوالنیبندی تقسیماین دیدگاه به مسئله 

:بر اساس این دیدگاه در مجموع، روشهای مورد استفاده در تقلب عبارتند از

:شوندها به دو دسته کلی تقسیم میبراساس این دیدگاه این روش

درکشفوردیابیتقلبآماریهایروش
درکشفوردیابیتقلبهوشمصنوعیهایروش

رفتارنادرستتشخیصمبتنیبر
رفتارناهنجارتشخیصمبتنیبر

های تشخیص تقلبانواع روش

دیدگاه 

اول

دیدگاه 

دوم
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مدلتوابع،تخمینبرایمعروففازی-عصبیهایسیستمازیکیANFISساختار.استANFISاستنتاجسیستمهایقابلیتشامل

درآموزشیایهالگوریتمکمکبافازیسیستمقوانینبهبخشیدنبهبودبرایهمچنینواستعصبیشبکهپذیریانطباقوفازی

.شودمیاستفادهمصنوعیعصبیهایشبکه

ANFISفازیتطبیقی-تعریفشبکهعصبی

یشبکه عصبی تطبیق سیستم فازی ANFIS
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9

های نامتوازنکالس

Class)نامتوازنکالس هایوجود Imbalance)استشدهتبدیلزمینهایندربزرگچالش هایازیکیبهبندیردهوداده کاویدر.

 کالس مطلق یا اقلیت(Minority Class)



 کالس اکثریت(Majority Class)
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Baggingالگوریتم آموزشی 

تدقارزیابیمنظوربهتوانمیتکنیکایناز
روشهایدرشدهبکارگرفتهتخمینهای
ازجایگزینیبانمونهبرداریطریقازدادهکاوی
.نموداستفادهآموزشیدادههای

مجموعهکهاستآنبرفرضتکنیکایندر
بررسیتحتجامعهنمایندهآموزشیدادههای

وانمیتراجامعهیافتهتحققحاالتانواعوبوده
.نمودشبیهسازیدادهمجموعهایناز
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فیلدهای دیتا ست مورد استفاده

میانگین 

ی فاصله

زمانی بین

هاتراکنش

نمیانگی

مبالغ 
اتراکنش ه

ی فاصله

زمانی از 

آخرین 

تراکنش

مبلغ 

آخرین 

تراکنش

اعتبار  

موجود 

در بانک
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فازی تطبیقی-یفلوچارت سیستم پیشنهادی مبتنی بر الگوریتم بگینگ و سیستم عصب
Training 

Data

Sub Set  Sub Set  Sub Set n

Classifier   using ANFIS Classifier   using ANFIS Classifier n using ANFIS 

Sampling with Replacement

Prediction  Prediction nPrediction  

Majority Vote

Testing Data

Aggregated Prediction

...

...
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Input  

Input  

Input  

Input  

Input  

output

Fraud detection 

system

(Sugeno)  
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۵تعداد الیه ها

۱۰۰×۵اندازه ی دیتاست ورودی

۱تعداد خروجی

مثلثینوع تابع عضویت

epoch۲۰۰تعداد 

۵۲۴تعداد نود ها

۱۴۵۸تعداد پارامتر های خطی

۴۵تعداد پارامتر های غیر خطی

۱۵۰۳تعداد پارامتر ها

۲۴۳تعداد قانون های فازی

توابععضویتمتغیرمیانگینمبالغتراکنشها

ANFISفرآیندآموزشسیستم 200درطی epoch
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بررسی کارایی الگوریتم بگینگ در تشخیص تقلب

آیتم ها
حالت اول

(بدون استفاده از الگوریتم بگینگ)

حالت دوم

(با استفاده از الگوریتم بگینگ)

تعداد پیش بینی غلط در تراکنش های متقلب

اجرای الگوریتم۱۰در طول 
376

تعداد پیش بینی غلط در تراکنش های نرمال

اجرای الگوریتم۱۰در طول 
235

تعداد کل خطا در پیش بینی ها

اجرای الگوریتم۱۰در طول 
6011

درصد موفقیت در پیش بینی

اجرای الگوریتم۱۰در طول 
94%98.9%

درصد عدم موفقیت در پیش بینی

اجرای الگوریتم۱۰در طول 
6%1.1%
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ی عملکرد سیستم پیشنهادی بر روی داده های تست و آموزشمقایسه

پیشنهادیANFISسیستم آیتم ها

گینگبدون استفاده از الگوریتم ب

پیشنهادیANFISسیستم 

نگبا استفاده از الگوریتم بگی

۲۰تعداد تشخیص غلط در داده های آموزش

9۴تعداد تشخیص غلط در داده های تست

%۱۰۰%9۸دقت آموزش

%96%9۱دقت تست
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داده های آموزش

خروجی شبکه با استفاده از الگوریتم بگینگ بر روی داده های آموزشخروجی شبکه بدون استفاده از الگوریتم بگینگ بر روی داده های آموزش
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داده های تست

خروجی شبکه با استفاده از الگوریتم بگینگ بر روی داده های تستخروجی شبکه بدون استفاده از الگوریتم بگینگ بر روی داده های تست
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ای مختلفها و ساختارهارزیابی سیستم پیشنهادی با استفاده از دیتاست

دقت سیستم(هثانی)زمان تست(ثانیه)زمان آموزشآیتم ها

%۳7.۳9۰9۰.۰۱۴۴96.۴6تابع عضویت۵رکورد و ۱۰۰حالت اول با دیتاست آموزش 

%۱۵۰.۳۴7۳۰.۰6۰۴9۸.۰۳تابع عضویت6رکورد و ۱۰۰حالت دوم با دیتاست آموزش 

%۳۳۸.۳۱۰6۰.۱۰۵۵9۸.7تابع عضویت۵رکورد و۱۰۰۰۰حالت سوم با دیتاست آموزش 

%۱۴6۵.۲۵۲۰6.۱۵799.6تابع عضویت6رکورد و۱۰۰۰۰حالت چهارم با دیتاست آموزش 
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سیستمپیشنهادی])2[)(ANN)مشاهدات

173173تعدادمواردتقلب
7777تعدادمواردنرمال
250250تعدادکلرکوردها

159165هایصحیحمواردتقلببینیتعدادپیش
6570هایصحیحمواردنرمالبینیتعدادپیش

127هاینرمالولیمتقلبتشخیصدادهشدهداده
148هایمتقلبولینرمالتشخیصدادهشدهداده

224235هایصحیحبینیتعدادکلپیش
%95.37%92بینیصحیحمواردتقلبدقتپیش
%90.90%85بینیصحیحمواردنرمالدقتپیش

172800≈(sec) 116676 (sec)زمانآموزش
8(sec)(sec)5-10زمانتست
%94%89.6دقتکل

(۱)ی سیستم پیشنهادی مقایسه
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Detection Rate =  (TP )/(TP + FN)False Positive Rate =  FP/(FP+ TP+FN+TN) Hit Rate =  (TP )/(TP + FP)

سیستمپیشنهادی ]3 (AFDM)[(AIRIS)[2]مشاهدات

155815581558تعدادمواردتقلبدردیتاست
400894008940089تعدادمواردنرمالدردیتاست
416474164741647تعدادکلرکوردهادردیتاست

326326326تعدادمواردتقلبدردیتاستتست
840584058405تعدادمواردنرمالدردیتاستتست
873187318731تعدادکلرکوردهادردیتاستتست

822682538271(TN)تعدادرکوردهاینرمال،نرمالتشخیصدادهشده
179152134(FP)تعدادرکوردهاینرمال،متقلبتشخیصدادهشده
189157118(FN)تعدادرکوردهایمتقلب،نرمالتشخیصدادهشده
137169208(TP)تعدادرکوردهایمتقلب،متقلبتشخیصدادهشده

0.4200.5180.638نرختشخیصتقلب
FP0.0210.0170.015نرخ

0.4340.5260.608نرخموفقیت

(۲)ی سیستم پیشنهادی مقایسه
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مزایای سیستم پیشنهادی دقت عملکرد  افزایش

ای سیستم نیز از جمله مزای

.اشدسیستم پیشنهادی می ب

 پیچیدگی محاسبات

افزایش زمان آموزش سیستم

ب 
معای
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یصتشخبرایمصنوعیهوشودادهکاویتکنیکهایبرمبتنینوینروشیارائهمقالهایندراصلیهدف

.میباشدالکترونیکبانکداریسیستمدرتقلب

بگینگشیآموزالگوریتموتطبیقیفازی-عصبیشبکهتلفیقازاستفادهباراهکاریپیشنهادی،روش

.دهدارائهمناسبیحلراهتقلبتشخیصمسئلهیحلبرایتااستکردهارائه

دروازننامتکالسهایوجودچالشبااستکردهسعیشدهارائهبگینگالگوریتمپیشنهادی،سیستمدر

کنیکتازاستفادهکهمیدهدنشانقبلیشدهیانجامکارباشدهانجاممقایسهینتایج.کندمقابلهدادهکاوی

.استداشتهتقلبتشخیصدقتافزایشدرزیادیبسیارتأثیربگینگ
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ندچدرکشوربانکهایازیکیازشدهجمعآوریمعتبردادههایمجموعهکمکبهتحقیقایندرشدهارائهکارراه

.استگرفتهقرارارزیابیموردمختلفآزمایش

بهینهاسخپبهرسیدنسرعتوالگوریتمعملکردکهاستدادهنشانپیشنهادیسیستمپیادهسازینتایج

کهیشبدرستتلفیقسیستم،عملکرددقتافزایشاصلیعامل.استکردهپیدابهبودتوجهیقابلطوربه

.استبودهپیشنهادیبگینگالگوریتموتطبیقیفازی-عصبی
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سیستماولیهیپارامترهایتنظیمسیستم،ازمناسبپاسخبهدستیابیبرایتوجهقابلنکاتازیکیANFISبه.استبوده

بتواندآنکمکبهکهدادپیشنهادراهوشمندیسیستممیتوانشده،معرفیسیستمعملکردبهبودبراینوراهکاریعنوان

مسیستپارامترهایبرایرامقداردهیبهترینوکندتستممکنمختلفحالتهایدرراANFISسیستمتنظیمپارامترهای

.بیاورددستبه

مشترکدیتاستازاستفادهباتقلبتشخیصمختلفروشهایمقایسهوپیادهسازی

واقعیمحیطدرپیشنهادیسیستماحتمالیمشکالترفعوبررسیوبانکدرپیشنهادیسیستماجرای

پیشنهادات آتی
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