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کشف  یهاستمیسراهکار بهبود یافته مبتنی بر رانش مفهوم به منظور به روزرسانی پروفایل مشتریان در ارائه 

 تقلب

 3، حسین هاشم زاده2، سامان سیادتی1فاطمه کردی اردستانی

 

 چکیده

ک بر پایه ماتیتویک سیستم کشف تقلب مرسوم از ابزارهای اتوماتیک و فرایندهای انسانی تشکیل شده است که ابزارهای ا

اختصاص  ی به آنهاو بر چسب جعلی یا واقع کنندیمورودی را تحلیل  یهاتراکنشکل قوانین کشف تقلب هستند. این ابزارها 

و  کنندیمسی ال را برربا امتیاز جعلی با هاتراکنشبه این معنی که  شودیمای انسانی توسط بازرسان ایجاد . فرایندهدهندیم

تحقیقات بسیاری ی، های اخیر با هدف امن نمودن محیط تجارت الکترونیکسال در[1] .رندیگیمها در نظر ی آنیک بازخورد برا

عدم وفق پذیری  هاروشمطرح در این  یهاچالشاز  ی. یکشده استارائه های مختلفی انجام و روشکشف تقلب در حوزه 

 .شوندیمشناخته  مفهومییرات تحت عنوان رانش تغ ینا .باشدیمبا تغییر رفتار مشتریان و متقلبان  هاآن

 یهادهدااستفاده از  شودیمدارد و باعث اشاره در طول زمان  هادادهرانش مفهوم اشاره به چالش تغییر توزیع ی بطور کل

وجود ض دو تأثیر متناق هاروشجدید مناسب نباشد. برای مدیریت رانش مفهوم دراین  یهادادهبرای تعیین وضعیت  یقدیم

ا بدنبال رافت دقت  هاآنزیاد است و استفاده از  یقدیم یهاداده شدن خدر حضور رانش مفهوم احتمال منسو یدارد؛ از طرف

رات تغییارد. دی نقش اساس هاآنساخت پروفایل مناسب آن در  یرفتاری مشتری و سازمانده یخچهتاردارد و از طرف دیگر 

به  وم منجرکشف تقلب شود. در حقیقت رانش مفه یهاکیتکنشدارهای نادرست در در رفتار مشتری ممکن است منجر به ه

 [2] .کشف تقلب خواهد شد یهاستمیسافت شدید در دقت 

نیم. از راحی کطم روشی را برای به روزرسانی پروفایل مشتریان با در نظر گرفتن رانش مفهوم یق قصد دارین تحقیدر ا

 هاییتملگوراپس از مدلسازی، با استفاده از  .اشاره کرد به روش پنجره کشویی وانتیمسازگاری رانش مفهوم  یهاروش

وشی بهبود با ارائه ر در این پژوهش. گرددیمانجام اخیر و تاخیری  یهادادهآموزش طبقه بندها بر اساس جریان  ،یفراابتکار

 .شودیماده کشف تقلب نشان د یهاستمیسیافته مبتنی بر پنجره کشویی افزایش دقت در 
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 مقدمه

، در کنار هایناورفپرداخت به این  یهانظامو  هابانکنوین اطالعاتی و ارتباطی و وابستگی روز افزون  هاییفناورتوسعه 

کارت . سازدیمراهم فده از این خدمات را نیز و سوءاستفا سایبری جرائمارتکاب ستر بانکی و مدیریتی، ب یندهایفراتسهیل 

که منجر به ها اکنشتقلب در ترحال، روند رو به رشد  ینساخته است. با ا ترراحتو  ترسادهرا  ینآنال هایتراکنش یاعتبار

دو  عددبه نه ساال های مالینرخ رشد زیانکه  پیش بینی شده است، وجود دارد. شودیمدر هر سال  مالی بسیار هاییانز

 فتار جعلی را بههای الکترونیکی بایستی هر گونه رهای پردازش تراکنششرکت .[3] خواهد یافت یشافزا 2020تا سال  یرقم

 منظور حفظ اعتماد مشتریان و ایمنی کسب و کار خود تشخیص دهند.

منجر به تولید تعداد باالی هشدارهای ت رفتاری بهنجار مشتریان، تشخیص تقلب با تغییرا هاییستمسعدم وفق پذیری 

که این امر برای دارندگان  شوندیمدی به اشتباه تقلب تشخیص داده عادی زیا یهاتراکنش؛ بدین معنا که شود یمنادرست 

اهکارها با نام راهکارهای از ر یادستهو در  شوندیمتحت عنوان رانش مفهوم شناخته  حساب آزار دهنده است. این تغییرات

 یاداده هاییانجره محققین قرار گرفته است. در این راهکارها حوزهای کاربردی متفاوت مورد توج در1کاوش جریان داده 

در طول زمان ممکن است  هاآن یهادادهو توزیع  شوندیمور پیوسته و با گذر زمان وارد هستند که به ط هانمونهترتیبی از 

مربوط به گذشته ممکن است غیر مرتبط  یهادادهدر طول زمان،  هادادهتوجه به تغییر توزیع با  [2] غییر شود.دست خوش ت

 .سازدیمای مدیریت رانش مفهوم را روشن راهکاره ارائهن امر نیاز به شوند و برای خالصه سازی های جاری مناسب نباشند. ای

دقت  شودیمکشف تقلب خواهد شد و در این مقاله سعی  هاییستمست حقیقت رانش مفهوم منجر به افت شدید در دق در

 .بهبود یابد یامالحظهصورت قابل ههشدار که نگرانی اصلی محققان است، با روش پیشنهادی ب

 

 ادبیات موضوع

ه دو دست به هاروشبکار رفته برای تشخیص تقلب صورت گرفته است این  یهاروشکه در آنها مروری بر  [8] یقاتتحقطبق 

 :شوندیمکلی تقسیم 

 ی مبتنی بر رفتار نادرستهاروش -1

ز گیرند و بعد ایمرار متقلبانه شناخته شده در یک الگو قی هاتراکنششود، یمدر این روش که شناسایی سو استفاده نیز گفته 

 شود.یمآن هر تراکنشی مانند آن عمل کند بعنوان تراکنش تقلبی تشخیص داده 

 نابهنجاربر رفتار  ی مبتنیهاروش -2

 ل او ذخیرهر پروفایدشود، رفتارهای طبیعی کاربر پس از اولین استفاده یمی نیز نامیده نابهنجاردر این روش که شناسایی 

 شود.های اخیر کاربر از آن استفاده میشود و از این پس به عنوان معیاری برای تشخیص انحراف فعالیتیم

 

 

                                                 
1 Data Stream mining 
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 ها الگوهایکارها، تنمبتنی بر کشف سوء استفاده را ارائه داده است. در این دسته از راه یهاشرواز  ییهانمونه [5]تحقیق 

و با  پیچیده یهاروشتا با  کنندیمی است که متقلبان همواره تالش شناخته شده تقلب قابل تشخیص هستند. این در حال

 شوندیمیده یل نیز ناممبتنی بر پروفا یهاروشدوم که  تهدسجدیدی در سیستم نفوذ کنند. در مقابل، در  یهاهیرواستفاده از 

 جار است.مدل بهن و معیار تقلبی بودن یک تراکنش جدید میزان انحراف آن از شودیمبهنجار ساخته  یهادادهمدل، از روی 

ر رفتار غییر درها تهکای ارائه شده است. در این دسته از رانابهنجارمبتنی بر کشف  یهاروشاز  ییهانمونه [6] قاتیتحقدر 

 ری بهنجاربا تغییرات رفتا هاروشهمچنان مطرح عدم وفق پذیری این  یهاچالشولی یکی از  شودیممتقلبان مدیریت 

ن ه حساب ممکفتار دارندرتقلب نیست و  نشانه الزاما  هرگونه تغییر در رفتار،  هاستمیس. بدین معنا که در این باشدیممشتری 

اختی دارنده حساب دت پردبه عا هاتراکنشو تعداد  هاتراکنشبرای مثال مبلغ  [7] تفاوتی دچار تغییر شود.است به دالیل م

 زمان دچار در طول معموال زندگی وی و نظایر آن است و  نحوهکه وابسته به درآمد، در دسترس بودن منابع،  باشندیممرتبط 

 .شودیمتغییر 

از  یاعهمجمول یروفات است. پیعامل موفق ینترمهمارا کل یپروفا یک، ساخت نابهنجارفتار بر ر یمبتن یهاروش یریکارگبهدر 

 دو [10] قیدر تحق] .[9کند یمحوزه خاص مشخص  یک ت را دریموجود یکه کمهم و ممتاز است  یا الگوهایاطالعات 

 .اندشده سهیمقا باهمو  شدهگرفتهار کب یواقع یهاداده یبر رفتار نادرست بر رو یل و مبتنیبر پروفا یص مبتنیروش تشخ

 ص تقلب دریتشخ یراب نابهنجاربر رفتار  ین، روش مبتنمتقلبا یرفتار یر الگوهاییل تغیه به دلکق نشان داده یج تحقینتا

ع دهد. بر اساس نویاز اطالعات را پوشش م یه انواع مختلفکاست  یف عمومیتعر یکینا است. ترمناسب یاعتبار یهاکارت

 یل رفتاریپروفا .2یل عینی پروفا .1نمود: ف یآن تعر یبرا یلک دودسته توانیمل، یدر ساخت پروفا مورداستفادهاطالعات 

س، درآمد ت، آدریسل سن، جنیاز قب ی، اطالعاتشودیماربر ساخته ک هاییمندعالقهو  یپروفایل عینی بر اساس اطالعات آمار

شامل  یارل رفتیروفاند. اما پکر یین است بعدها تغکو مم آیدیم به دست یمشتر نامثبت در زمان معموال  ن اطالعات یو... ا

 ستبه دزمان  او در طول یهاتراکنشل ی. و با تحلندکیمف یاربر را توصک یرفتار یهامشخصهه کاست  ینیالگوها و قوان

از  معموال  یترمش یدهای، خرافتدیماتفاق  ظهربعدازدر  معموال  یآخر هفته مشتر یدهایه خرکنیا مثالعنوانبه. آیدیم

ز ا ییحجم باال یل و بررسیبا تحل یل رفتاریه پروفاکل. مشخص است ین قبیاز ا ییزهایچ و شودیمانجام  یمحل یهافروشنده

 اماباشد  مؤثرص تقلب یتواند در تشخیم یمشتر ینیل عیل پروفای. گرچه تحلآیدیم به دستارت کدارنده  یهاتراکنش

از  یاتباعث انحراف دهدیمانجام  یارت مشترکه با ک ییهاتراکنشست و یآشنا ن یمشتر یرفتار یبا الگوها معموال متقلب 

 نیز اکتمر ور ساخت اکرا آش یتقلب یهاتراکنش توانیم یمشتر یل رفتاریل پروفایاو خواهد شد. لذا با تحل یل رفتاریپروفا

 است. قرارگرفتهل ین نوع پروفایز بر ایق نیتحق

های ژیه استراتهای متفاوت، نیاز بو به علت ویژگی افتدیمنواع متفاوت رانش مفهوم اتفاق ا در جهان واقعیاز طرفی 

 .دهدیمای را نشان های دادهآمده است انواع تغییر در جریان [2]در که  1 بینی متفاوتی دارند. شکلپیش
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 [2] یاداده هاییانجر در ییراتتغ مختلف اعانو ::1شکل 

 

ر طول زمان اتفاق بیفتد را که ممکن است در یک متغیر د ییهارانشسه نوع اصلی  1سه نمودار الف، ب و پ در شکل 

یر آن روی به تغییر فصل و تأث توانیم مثالعنوانبه .شودیمیر باعث تغییر کالس متغ یعا سر 1 بارهیک. رانش دهندیمنمایش 

د. رانش کننمقدار متغیرها به آهستگی در طول زمان تغییر می 3و تدریجی 2فروش اشاره کرد. در رانش مفهوم افزایشی

 4بازگشتی یهارانش. در شودیمتغییر  خوشدستگی در طول زمان که مقادیر متغیرها به آهست افتدیمافزایشی زمانی اتفاق 

رهای فصلی و موسمی دارندگان این تغییرات نسبت به مفهوم پریودیک و یا رفتا .ردندگیبازممفاهیم قبلی پس از مدتی 

و زمان قطعی بازگشت آن مشخص  شودیمدر نظر گرفته  بینیپیشیرقابلغرانش مفهوم  چراکه باشندیممتفاوت  حساب

به  توانیم مثالعنوانبه. شوندیمفته گربرون هشته در نظر  معموال که  استحوادث نادر به  مربوط 5نیست. تغییر نوسان گذرا

که باید حذف شوند و نباید  باشندیم تصادفینیز تغییرات  6هاخشاعتباری اشاره کرد.  یهاکارتتقلبی در  یهاتراکنش

 رانش در نظر گرفته شوند. اشتباهبه

 شدهدادهنشان  2 در شکل یبنددسته است. این شدهیانبدیگری روی انواع متفاوت رانش مفهوم  یبنددسته [11]مطالعه در 

 .باشدیماز شکل قبلی  ترییکلت و حالت اس

  

                                                 
1Sudden drift 
2Incremental Drift  
3 Gradual Drift 
4 Recurring Drift 
5 Incremental Drift 

6 Noise 
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 [11] رانش مفهوم متفاوت انواع: 2شکل 

تعویض  و؛ رانش مفهوم شودیمکه به دو دسته تقسیم  کندیمدر طول زمان اشاره  هادادهبه تغییر  1در این شکل تغییر مفهوم

قبل  یبنددستهرانش یکباره در . رانش مفهوم همان تغییر تدریجی و یا افزایشی مفهوم ست و تعویض مفهوم همان 2وممفه

 کندیماشاره  هادادهتنها به تغییر در توزیع  شودیمنیز شناخته  4که با نام رانش مفهوم مجازی 3یریگنمونه. تغییر باشدیم

جامع و کامل نیستند و درجه  هارانششود. انواع تغییر می خوشدستها تنها توزیع داده ،بدین معنی، که با ثابت ماندن مفهوم

 .هاسترانشترکیبی از انواع  ،واقعی رانش مفهوم

 PSO 5تم یالگور

 ردها عمدتا یکن رویا ی. مبنااندیداکردهپ سازیینهبهمختلف علم  یهاشاخهدر  یاریاربرد بسکامروزه  6یفرا ابتکار یردهایکرو

فوق بر خالف  یردهایکعلوم است. رو یهاشاخهگر یا برگرفته از دی یعیطب هاییسمارگانا قواعد موجود در یبر اساس نظم 

را تا  گیرندهیمتصمه نظر یکطورهب باشندیم ینه سراسریبه به یکن نزدکنقاط تا حد مم به دنبال، سازیینهبهق یدق یهاروش

 یهاجوابگروه از ک یبا  PSOاست.  هایتمالگوراز این دسته  سازی ازدحام ذراتروش بهینه برآورده سازد. یسطح قابل قبول

کردن نسلها به جستجو  روزبهبا  مسئله ینه در فضایافتن جواب بهی یسپس برا کندیم( شروع به کار هاذره) یتصادف

هر ذره با دو مقدار  .پردازدیم
iX  وiV سرعت مربوط به  و یت مکانیب معرف وضعیکه به ترتi ف ین ذره هستند تعریما

ن جواب از لحاظ یمقدار، بهتر نی. اول[12]شود یم روزبهن یهر ذره با دو مقدار بهتر ت،ی. در هر مرحله از حرکت جمعشودیم

ن ی. مقدار بهترشودیمده ینام p_bestن مقدار یآمده است، ا به دستجداگانه  طوربههر ذره  یبرا تاکنونکه  است 7یستگیشا

آمده  به دستت یان جمعیدر م هاذرهتوسط تمام  تاکنوناست که  ین مقداریبهتر .آیدیمبه دست  PSOوسط که ت یگرید

د یمکان جد ، هر ذره سرعت وg_bestو  p_bestافتن دو مقدار ینام دارد. بعد از  g_bestاست و  ین کلین مقدار، بهتریاست، ا

 :کندیم روزبهر یوابط زخود را طبق ر

                                                 
1 Concept  Change 

2 Concept Shift 
3 Sampling changes 

4 Virtual Drift 
5 Particle Swarm Optimization 

heuristic-meta 6 
7 Fitness 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%85_%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

 است. 1 که لیست متغیرها مطابق جدول

 PSO: لیست متغیرهای الگوریتم 1جدول 

k آم kدر تکرار  iسرعت ذره 

iV 
1k آم k+1در تکرار  iسرعت ذره 

iV 

 
 W وزن اینرسی
 ضریب وزنی

1 2C C
 

k آم kتکرار در  iمکان فعلی ذره 

iS 
1k آم k 1+در تکرار iمکان فعلی ذره 

iS 

 
 iter فعلی شماره تکرار

 iter Max ماکزیمم تعداد تکرار

 شایستگی ازلحاظ iبهترین جواب ذره 
ibestp _ 

 بهترین جواب گروه ازلحاظ شایستگی
ibestg _ 

 ه برای وزن اینرسیمقدار اولی
maxW 

 مقدار نهایی برای وزن اینرسی
minW 

 

ر بهترین تغییر د یا اینکه ماکزیمم ،بر روی حداکثر تعداد تکرار مثال  ،توان به چند صورت تعریف کردیمشرط توقف را 

 شده باشد.یفتعرشایستگی برای دو تکرار متوالی کمتر از تلورانس 

 )()1( __ kk bestgbestg
 Where  = 0.001              (4)  

در  م مومنتومشامل جمع سه عبارت است که عبارت اول نسبتی از سرعت جاری ذره است و نقش آن شبیه الگوریت 1 رابطه

رت سوم که و عبا ی عصبی است، به همراه عبارت دوم که متناسب با تفاضل مکان پرنده با بهترین موقعیت قبلی آنهاشبکه

 شوند.یم هترین جواب در میان کل جمعیت است سبب هدایت سرعت جدید ذره به سمت جواب بهینهتفاضل مکان آن با ب

)_()_( 21

1

iiii

k

i

k

i SbestgrandCSbestprandCVWV 

11   k

i

k

i

k

i VSS

iter
Maxiter

WW
WW 




)( maxmin
max
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]0-بازه ( و در C2C=1برابر ) معموال را  2C و 1C . مقادیراستوابسته  2C و 1Cو  wمانند  PSOبه پارامترهای  مسئلههمگرایی 

 دینامیک صورتبه ؛ کهباعث همگرایی خواهد شد ذکرشدهه گیرند. ضریب اینرسی وزنی هم با تغییر توسط رابطیمدر نظر  [2

پروفایل مشتریان با استفاده از الگوریتم  یروزرسانبهبرای  یاپنجرهدر این پژوهش روش .شودیمتعریف  [0.8-0.2]در بازه 

PSO شده است. سازییادهپ 

 

 یاپنجرهمدل 

 هادادهگوی لفهوم و اکه این موضوع به دلیل وقوع تغییرات در م دهدیمرا تغییر  یبندطبقهمان نتایج رانش مفهوم در طول ز

اصلی  زمان، تابع و در طول شوندیم( وارد یادسته صورتبهته )پیوس طوربه هادادهدر چنین سناریوهای یادگیری،  [13] .است

چنین  ند بهقه بند بتوااطالعات ممکن است تغییر کند. یادگیری در چنین شرایطی مستلزم آن است که طب دکنندهیتول

 .کندیمدانش و اطالعات گذشته را حفظ  که همه کندیماطمینان حاصل  کهیدرحال تغییراتی پاسخ دهد،

 ن است در طولکمم هادادهع یتوز کهییازآنجا و شودیمساخته  هاتراکنش یهامشخصهبر اساس ارتباط  ینشکل ترایپروفا

 یرا  اخ هک نمایندیممعطوف  ییهادادهتنها توجه خود را به  ییشوکبر پنجره  یمبتن یهاروشابد، یر ییتغ هادادهـان یجر

ت با ورود ن اسکممرار باشد اما کار پرتیبس یاان دادهیاز جر ین است در بخشکمم یاداده یهامجموعه یمشاهده شوند. برخ

صفر  یا حتیم و ک اریتعداد بس یها دارااز داده یگریدر بخش د یاهمان مجموعه داده هادادهش حجم ید و افزایجد یهاداده

خاص و  فصلیک ن است درکمم یخاص مانند بستن یاالک یکد. یریبگ در نظرفروشگاه را  یکد یسبد خر مثالعنوانبهباشد. 

 دنیا با رسام ت باشدکسوپرمار یکروزانه  درفروش یادیار زیرار بسکتعداد ت یـاد بفـروش برسد و دارایار زیفصـل گرمـا بسـ

 رفع ی. برال شودیر تبدرار صفکبا ت یا حتیرار کم تک یاالک کـیاسته شـده و بـه کرار آن کاز تعداد ت یجتدربهفصل سرما  به

هـا معطوف ادهاز د یـه توجـه خـود را بـه بخشـکاند دهیگرد یمعرف ییشوکبر پنجره  یمبتن هاییتمالگورالت کن مشیا

 رفتهرفته کهیطوربه شوند،یرار مواجهه مکاهش تعداد تکستند با یر نیاخ یهاه جزء دادهک یرار قبلکتپر یهاو داده سازندیم

 .شوندیگردند حذف میم یابیه در هر پنجره ارزک ییهاست دادهیو از ل شوندیمل یرار تبدکر پرتیغ یابه اقالم داده

پنجره  اندازه کهیدرصورتای است بین دقت و سرعت؛ رها مصالحهمناسب برای یادگیری در این دسته از راهکا اندازه پنجره

ی و عدم اه پایدارولی ممکن است دقتش را به علت زمان کوت دهدیمبه تغییرات پاسخ  یعا سریرنده کوچک انتخاب شود یادگ

 د داشت ولیال خواهدنبافزایش دقت را به  ،بزرگ پنجره اندازه کافی برای یادگیری از دست دهد. از طرف دیگر نمونهحضور 

 .به تغییرات پاسخگو نخواهد بود یعا سر

 یهاچالش. شوندیممشاهده  را یاخکه  ندینمایممعطوف  ییهادادهجه خود را به مبتنی بر پنجره کشویی تنها تو یهاروش

روه که ترکیبی از یک گایجاد  -2آموزش طبقه بندها -1 :شامل موارد زیر است است رگذاریتأثاصلی این روش که بر دقت آن 

 یهاپنجرهستفاده از ا-4 انتخاب طول پنجره -3و آموزش طبقه بند بر اساس این گروه  است یریتأخ یهادادهاخیر با  یهاداده

 کشویی پویا یا ثابت.

برای نمونه اخیر که  Mرانش مفهوم این است که یک پنجره حاوی تعداد  مسئلهکالسیک برای مقابله با  یهاروشیکی از 

آموزش  یهانمونه". با استفاده از این روش، طبقه بند شودیم، انتخاب شودیماستفاده  یبندطبقه یروزرسانبهیا آموزش 

حاوی اطالعات متناقض است. عالوه بر  جهیدرنتیک مفهوم قدیمی بوده،  دهندهنشانرا فراموش خواهد کرد که  "قدیمی

بی داشته چقدر باید باشد که عملکرد خو Mکه سایز  کندیمرح ن پرسش را مطمبتنی بر پنجره، ای یهاروشسادگی آن، 
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آموزشی ممکن  یهادادهیک سیستم را با واکنش سریع به تغییرات ایجاد کند، اما تعداد کم  تواندیمباشد. یک پنجره کوچک 

پنجره بزرگ  تعریف یک تواندیمپایدار است، شود. یک جایگزین  که مفهوم یدرزمان یبندطبقهاست منجر به کاهش دقت 

این  .[15]و  [14] ابدیتطبیق  یآرامبهتغییر مفهوم  یهازمانکند که در ایجاد می دهیدآموزشباشد که یک طبقه بند پایدار و 

معضل  عنوانبهتواند سریع و عملکرد خوب در مناطق پایدار با تنظیم پارامترهای فراموش کردن می واکنشسازش بین 

 باشد. 1انعطاف پذیری-پایداری

( است و یادستهیک نمونه آموزشی ) دهندهنشان Siدهد، جایی که هر ای را نشان میهای پنجره، ایده اساسی روش3 شکل

ست، جایی که فقط ا 5، برابر با شودیمدازه پنجره که در شکل استفاده بیشتر باشد، نمونه جدیدتر است. ان iهرچه مقدار 

 S10تا  S6 یهانهنمو، t. در زمان شودیماستفاده  یبندطبقهسیستم  یروزرسانبه یا جره فعلی برای ساختداخل پن یهانمونه

 یهانمونهبنابراین  ،رسندیمخاکستری(  یهانمونه) S13تا  S11از  ییهانمونه t + 1در پنجره فعلی قرار دارند، اما در زمان 

S6  تاS8  کنیمیمجره جدید حرکت ه سمت پنو ب شدهحذفاز مجموعه آموزشی فعلی. 

 

 مدل پنجره کشویی: 3شکل 

 

برای مقابله با رانش مفهوم با استفاده از یک  یشنهادشدهپهای تحت نظارت یکی از اولین روش FLORAهای خانواده الگوریتم

شود، هر بار که یک نمونه جدید وارد میه با طول ثابت است ک یاپنجرهشامل  اصلی FLORA .]14[است  2پنجره کشویی

قابلیت انطباق اندازه پنجره  FLORA2شود. در می روزبههای جاری و مدل با استفاده از داده شودیمترین آن حذف قدیمی

یک منطقه در  الگوریتم یک ناحیه پایدار را تشخیص دهد، طول پنجره را اضافه کرده و اگر اگر کهیطوربهاست  شدهاضافه

 گیرییمتصمهولتن و همکاران الگوریتم یادگیرنده درخت  [16]در  .دهدیمطول پنجره را کاهش  حال تغییر را شناسایی کند،

، ارائه است( VFDTالگوریتم یادگیرنده درخت بسیار سریع ) یافتهتوسعه که 3( سازگار با مفهومCVFDTبسیار سریع )

نمونه تحت نظارت را دارد. هر بار که یک نمونه تحت نظارت  Mدرخت را با یک پنجره حاوی  اشتندنگه روزبه، قابلیت اندداده

جره فعلی و با توجه به نمونه قدیمی که از پن شدهاضافهدرخت با توجه به نمونه جدید  یهاگرهجدید در دسترس است، آمار 

 .شودیم روزبهاست،  شدهحذف

برای تخمین اندازه بهینه پنجره برای  یامعادله کهیطوربهاست  قرارگرفته یموردبررس [15]در مسئله اندازه بهینه پنجره 

های آموزشی را مشخص یک پنجره کشویی مجموعه داده [17]در  یشنهادشدهپ روش دراست.  شدهارائهرانش مفهوم ناگهانی 

                                                 
1 Stability-Plasticity 
2 Sliding Window 

3 Concept-adapting very fast decision tree learner 
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، یعنی شودیمبازآموزی  PSOریتم مبتنی بر ، یک شبکه عصبی با استفاده از الگوکندیم. هر بار که پنجره حرکت کندیم

 .کندیمشروع  مجددا پس از حرکت پنجره  رادهی شده و طور کامل جستجو مقدار مجددا  PSO الگوریتم

 

 روش تحقیق

نیم از  وازه یک سال است که در ب ()ساعت و تاریخ انجام تراکنشکارت، زمان  شماره، مبلغ تراکنششامل  انتخابی یهایژگیو

 است. شدهاستفادهخصوصی کشور  یهابانککارت مشتریان یکی از  یهاکنشترا

وجود مای پایدار م الگوهاز راهکارهای مبتنی بر پنجره و مفهو توانیمه مناسب پایداری مفهوم همچنین برای در نظر گرفتن باز

فهوم را ایداری مطول مناسب برای پ توانیممالی بهره برد. با توجه به اهمیت سرعت تشخیص در حوزه هدف  یهاتراکنشدر 

الی ی تعداد باامتر براکارایی با این روش و به ازای مقادیر مختلف پار محاسبهدر عمل  با توجه به دارنده کارت مشخص کرد.

تخمینی  طوربه با غالنیز  مقادیر متفاوت این پارامتر برای آزمایش عالوهبهزمان، بسیار پرهزینه است.  ازلحاظدارندگان حساب 

ان ر طول زمد. همچنین رانش مفهوم ممکن است مقدار تخمینی مناسب برای این متغیر را یستنکه مناسب  شوندیموارد 

عیین و تموجود  یهاداده بر اساسطور پویا هد بگیرنرانش قرار می یرتأثییر دهد. در این پژوهش پارامترهایی که تحت تغ

. شودیمحاسبه منه برای مشتریان مختلف طول پنجره بهی ،ستفاده از روش پیشنهادیدر اینجا با ا .شودیمتولید  هشدار

 کهیطوربه پروفایل مشتری یروزرسانبه منظوربهتعداد تراکنش  برحسبمحاسبه طول پنجره بهینه  ،هدف اصلی درواقع

 .یابیمدستحداکثری  دقتبه

 است: شدهدادهمختصر شرح  صورتبه یشنهادیمدل پ سازییادهپ منظوربه شدهانجامکارهای در ادامه 

مساوی  یهابخشبه  هاتراکنشو بر اساس همین عدد کل  گیریمیمدر نظر  رهپنچاولیه برای طول  ابتدا مقدار -1

 .استطول پنجره  دهندهنشان هر بخشل که طو کنیمیمتقسیم 

تصادفی  صورتبه هاداده و این شودیمآموزش و آزمایش مشخص  یهادادهبر اساس طول پنجره مرحله قبل تعداد  -2

 .شوندیمانتخاب 

 .شودیمتولید  PSOآموزش توسط الگوریتم  یهادادهدر این مرحله جمعیت تصادفی در بازه  -3

مطابق رابطه زیر  شدهیفتعرکه تابع هدف  شودیم انجام PSO با استفاده از الگوریتم سازیینهبهدر این مرحله   -4

 .است

(5             )            
1

( )N

i

particle learningData i

N
Minimizing




  

 که در آن:

Particle توسط الگوریتم  یدشدهتول: هریک از اعضای جمعیتPSO 

learningData :است هادادهکل  %80ر پنجره معادل آموزشی که در ه یهاداده. 

N داده آموزش در هر بخش هاتراکنش: تعداد 
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و به ازای  شودیممحاسبه دقت به الگوریتم داده  برای استهر بخش  یهاادهد %20آزمایش که  یهادادهدر این مرحله،  -5

 شود.میانگین دقت ذخیره میو  شودیمهر بخش دقت محاسبه 

 .کنیمیمه و کلیه مراحل باال را تکرار مقدار دیگری برای طول پنجره در نظر گرفت -6

 .خواهد بود مسئلهجواب نهایی  نوانعبهمتناظر آن  و طول پنجره شدهمحاسبهترین دقت باال یتدرنها -7

 .شودیمزیر ساخته  صورتبهروفایل مشتری پ شدهمحاسبهاز مقادیر  -8

Customer Profile = [Global Best, Personal Best, Window Size] 

 .است Personal Best عنوانبهو عضو جمعیت معادل آن  Global Best عنوانبهکمترین مقدار تابع هدف 

لحاظ  منظوربهشود. مبلغ تراکنش مشتری را شامل میمربوط به تنها مشخصات  شدهساختهکر است پروفایل الزم به ذ

یر ارامتر زپدر پروفایل مشتری از دو  ،مشخصات زمان عنوانبهمشتری  یهاتراکنشنمودن پارامتر فاصله زمانی بین 

 است: شدهاستفاده

 انی یک ساعتمشتری در فاصله زم یهاتراکنشحداکثر تعداد  -1

 ساعت 24مشتری در فاصله زمانی  یهاتراکنشحداکثر تعداد  -2

 یهاتراکنش شناسایی منظوربه. شودیم، ساخته ذکرشدهو دو پارامتر  8پروفایل مشتری بر اساس مورد مرحله  یتدرنها

ر یک از هو در صورت نقض  شودیمجدید با هر یک از پارامترهای مربوط به پروفایل مقایسه  یهاتراکنشمشتری،  نابهنجار

 .شودیمتولید  هشداراین موارد 
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 : مدل روش پیشنهادی4شکل 

 و نتایج هاافتهی

 معیارهای شامل است ممکن معمول هایروش از برخی ایستا، هایمحیط در ندیبطبقه هایروش عملکرد ارزیابی هنگام در

 معیارهای این ،هاآن علیرغم اهمیت. باشد ROCمنحنی  وتحلیلیهتجز و ی ماتریس اغتشاشپارامترها دقت، مانند کالسیک

 زیرا دهد، کامل نشان طوربه هستند، مواجه مفهوم رانش مشکالت با که را ییهاروش کیفیت تواندنمی کامل طوربه کالسیک

شود نظر گرفته می نیز درمطابق رابطه زیر متوسط  بنابراین معیار دقت [18] .است متفاوت زمان طول در هاروش این عملکرد

 .گرددیمنتایج ارائه نمودار تغییرات متوسط دقت در و 

Precision= TP/ (TP+FP) 

 :آیدیمیکی از چهار حالت زیر پیش  روش پیشنهادیتراکنش توسط  یگذاربرچسبدر  

TP است شدهشناسایی نابهنجار درستیبهکه  نابهنجار: تراکنش. 

: FP  است شدهشناسایی نابهنجار اشتباهبهتراکنش بهنجاری که. 

: TN  است شدهشناساییبهنجار  درستیبهتراکنش بهنجاری که. 

: FN  است شدهشناساییبهنجار  اشتباهبهکه  نابهنجارتراکنش. 
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 دارندنگهقل خود را در حدا FPکشف تقلب باید بتوانند در حضور رانش مفهوم در عین اینکه تعداد  یهاروشدر حالت بهینه 

TP  .کهیدرصورترا کاهش ندهند FP ه تی مشتری را بنارضای ،های کشف تقلب در حد قابل قبولی نگاه داشته نشوددر سیستم

مربوطه  ب سازمانبعدی برای بخش تقل هاییلتحلعالوه اخطارهای حاصل از سامانه کشف تقلب برای هدنبال خواهد داشت. ب

د در خطارها بایتعداد ا یجهدرنت. شوندیمتقلب بودن بررسی  ییدتأعدمبرای تأیید و یا  مشکوکو موارد  دشویمفرستاده 

 سطحی نگاه داشته شوند که قابل اداره کردن باشند.

یج تااست و برخی ن شدهاستفادهراکنش پایین د تراکنش باال و تمشتریان با تعدا دودستهتشخیص انواع رانش مفهوم از  منظوربه

 .است شدهدادهنشان آن در ادامه 

 .شودیمی موارد است که در ادامه مطرح نتایج مطالعه الگوهای رفتاری عمومی مشتریان و متقلبان شامل برخ

  در میان  ندرتبهفی تصاد کامال . الگوهای رفتاری کنندیماز الگوهای رفتاری پایداری تبعیت  غالبا  مشتریان

 .شودیممشتریان دیده 

 وهوابآ. این تغییرات مربوط به شودیمسمی در رفتارهای مشتریان دیده یرات رفتاری مشهود موتغی ،

 تعطیالت و یا رویدادهای مهم است مثل تغییرات رفتاری در نوروز.

 شودیمدر رفتارهای مشتریان دیده  یتوجهقابلای هفتگی و ماهیانه الگوهای دوره. 

  مصرفپرتقسیم کرد. مشتریان  پرمصرفبا مصرف متوسط و  ،مصرفکمبه سه دسته  توانرا میمشتریان 

 .دیی دارنتعداد تراکنش باالمشتریانی هستند که درصد باالیی از خریدهایشان نرخ باالیی دارد یا 

ییر شرایط و با تغ مرورزمانبهایم بدین معنی که مشتریان در این تحقیق ما الگوهای متفاوت رانش مفهوم را اعمال کرده

ت معنادار تفاو که مقادیر شودیمتری به این صورت در نظر گرفته رفتار مش مفهوم، در رانش .کندیمتغییر  حیطی رفتارشانم

مانی یک اصله زمشتری در ف یهاتراکنش. همچنین حداکثر تعداد شودبا توجه به مبلغ تراکنش محاسبه می در رفتار مشتری

. این کنندیمغییر تساعت در مقایسه با رفتار بهنجار اولیه  24در فاصله زمانی مشتری  یهاتراکنشساعت و حداکثر تعداد 

 .شودیماست، اعمال  دادهرخاز انواع رانش مفهوم در رفتار دارنده حساب  یککدامتغییر با توجه به اینکه 

 .کندمیرانش مفهوم به سه صورت تغییر 

  ید مشتری تول لیه برایکه توزیعی بسیار متفاوت با توزیع او کنندمی؛ مقادیر ذکرشده با فاکتوری تغییر بارهیکرانش

 .شود

  یع اولیه ک به توزتولیدی نزدی هایدادهتا توزیع  کنندمیرانش افزایشی؛ مقادیر ذکرشده با فاکتوری کوچک تغییر

 باشد. برای مشتری

  با  هادادهو سایر  ماندمیثابت  هادادهرانش تدریجی؛ برای جایگزین شدن تدریجی رفتار جدید توزیع برخی از

امی ه توزیع تمکتا جای  یابدمی. این روند ادامه کنندمیفاکتوری که توزیع متفاوتی با توزیع اولیه ایجاد کند تغییر 

 .شودمیمتفاوت از توزیع اولیه  هاداده

)از  یک سال مشتری یهاکنش. ترااستکارت  از دارندگان یکهر یهاتراکنششامل برای ارزیابی این روش  یهاداده

بوده است که  این شده است. سعی برآزمون ساختهو  آموزش یهابرای هریک از مجموعه( 97نیمه سال تا  96نیمه سال 

مشاهده  ین تحقیقانمونه ای از داده های بررسی شده در  1 رفتارهای متنوع دارندگان کارت پوشش داده شود. در جدول

 شود.یم
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 : مشتریان و نوع تراکنش1جدول 
  نابهنجارتعداد تراکتش های  مصرفمشتریان کم  نابهنجارتعداد تراکنش های   پرمصرفمشتریان  

 41 4کارت -519 82 1کارت -1202 بارهرانش مفهوم یک

 52 5کارت  -647 68 2کارت -1123 رانش مفهوم تدریجی

 47 6کارت  -571 71 3 کارت-1095 رانش مفهوم افزایشی

 

 

 پرمصرفدر مشتری  بارهیک رانشنتایج مدلسازی برای  :2جدول 
 وضعیت واقعی

 
Negative Positive 

19 68 Positive 
 نتیجه طبقه بند

1101 14 Negative 
 

 پرمصرفری مشت رانش تدریجی درنتایج مدلسازی برای : 3جدول 

 وضعیت واقعی
 

Negative Positive 

32 53 Positive نتیجه طبقه بند 
1024 15 Negative 

 

 پرمصرفافزایشی در مشتری  رانشنتایج مدلسازی برای  :4جدول 
 وضعیت واقعی

 
Negative Positive 

21 59 Positive 
 نتیجه طبقه بند

1003 12 Negative 
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 پرمصرف: نتایج مدل در مشتریان 5جدول 

 F measure  دقت)Precision(  صحت)Recall(  

 0.831 0.7816 0.8050 بارهکیرانش مفهوم 

 0.77941 0.62353 0.69281 رانش مفهوم تدریجی

 0.83099 0.7375 0.78146 شیرانش مفهوم افزای

 

 مصرفکمدر مشتری  بارهیکرانش نتایج مدلسازی برای : 6جدول 

 وضعیت واقعی
 

Negative Positive 

19 33 Positive 
 نتیجه طبقه بند

459 8 Negative 
 

 مصرفکمرانش تدریجی در مشتری نتایج مدلسازی برای : 7جدول 

 وضعیت واقعی
 

Negative Positive 

27 41 Positive 
 نتیجه طبقه بند

568 11 Negative 
 

 مصرفکمرانش افزایشی در مشتری نتایج مدلسازی برای : 8جدول 

 وضعیت واقعی
 

Negative Positive 

15 38 Positive 
 نتیجه طبقه بند

509 9 Negative 
 

 

 مصرفکمدر مشتریان : نتایج مدل 9جدول 

 F measure  دقت)Precision(  صحت)Recall(  

 0.7375 0.83099 0.78146 بارهکیرانش مفهوم 

 0.78846 0.60294 0.68333 رانش مفهوم تدریجی
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 80851,0 0.71698 0.76 شیرانش مفهوم افزای

  

 است. شدهدادهنشان  5و  4ب در شکل و پرمصرف به ترتی مصرفکمزمان برای مشتریان  برحسبمتوسط تغییرات دقت 

 
 : متوسط تغییرات دقت در مشتریان پرمصرف5شکل 
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 مصرفکم: متوسط تغییرات دقت در مشتریان 6شکل 
 

 

این الگوریتم بنابر؛ تاسدرصد  60است برای هر دو مدل مشتریان، متوسط دقت باالی  شدهدادههمانطورکه در شکل نشان 

دقت  بارهکیی با رانش مفهوم هاتراکنشتشخیص داده است. برای  یدرستبهرا  نابهنجاری هاتراکنشدرصد  60حداقل

نسبت به  بارهکی. بنابراین مدل پنجره کشویی در تشخیص رانش مفهوم استدرصد  80حدود  نابهنجاری هاتراکنشتشخیص 

 نابهنجار یهااکنشتردقت این روش در تشخیص  آمدهدستبهرخوردار است. همچنین مطابق نتایج انواع دیگر از دقت باالتری ب

 .استبهتر  مصرفکمبرای مشتریان 
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 BestCost: منحی تغییرات 7شکل 

 

 یاست. مقدار عدد شدهدادهنشان  پرمصرف یاناز مشتر یکی ینسبت به تعداد تکرار برا g_best ییراتتغ یدر شکل، منحن

BestCost  ( 5مطابق رابطه )تابع  عنوانبهfitness یتمدر الگور PSO که  طورهماندد ع ینشود. کاهش مقدار ایمحاسبه م

مقدار  شودیمکه مشاهده  طورهمان. استتابع هدف  یجواب برا یندن به بهتریرس دهندهنشان درواقعدر شکل آمده است، 

BestCost   است. یتمالگور یداریپا دهندهنشان( همگرا شده است که 4تکرار مطابق رابطه ) 16پس از 

 

 یبندجمع

و  میقراردادف را هدبا در نظر گرفتن رانش مفهوم  کشف تقلب یهاستمیسپروفایل مشتریان در  یروزرسانبهدر این تحقیق 

ت شامل مدیری شدهرائها مدلارائه دادیم.  هاسامانه در این دسته از کارتبرای مدیریت رانش مفهوم در رفتار دارندگان  مدلی

رسی و یابی آن براز مدل پنجره کشویی استفاده شد و نتایج ارز تحقیقدر این  .است پروفایل یروزرسانبهرانش مفهوم و 

وم مفه یهانشرا و پرمصرف با مصرفکمکه روش پیشنهادی برای انواع مشتریان  دهدیمنشان  آمدهدستبهنتایج  مقایسه شد.

ب ضعف این چارچو طاز نقا .استدرصد را دارا  60دقت بیش از  نابهنجار یهاتراکنشدر تشخیص  بارهکیافزایشی، تدریجی و 

 ش و مصالحه بین سرعت و دقت است.آموز زمانمدتافزایش 
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طبقه  یبندگروهروش  توان ازمیال متعددی را آزمود. برای مث یهامدلو  هاروشمدیریت رانش مفهوم  مؤلفهدر  توانیم

ی های اجتماعکهبهای شاز داده توانیمبعالوه  پروفایل مشتریان در حضور رانش مفهوم استفاده نمود. یروزرسانبهبرای  بندها

 .پروفایل مناسب بهره برد ساختدر  1معنایی یهالیتحل، تمایل و انگیزه مشتری به تقلب تعیین وب،و 
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