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  خالصه

ها و بروز تقلب در مسیر انجام مباالت ترین موانع براي استفاده از بانکداري الکترونیک، عدم امنیت تراکنشیکی از مهم
دي در سطح جهان و ایران شده و نظر به زیا هايسرمایهادن با توجه به رشد روزافزون تقلب که باعث از دست دمالی است. 

هاي تر شده و در حوزههاي تقلب هم مدرنهاي زیادي براي کشف تقلب ارائه شده است ولی روشروش از یک سواینکه 
عث می شود طبقه بندي داده به ها باي داده و شباهت زیاد بین آنو از سوي دیگر حجم باال هستندحال رشد مختلف در 

 هاي تقلب استو تغییر مداوم شیوهتنوع  از مشکالت در تشخیص تقلب،و نیز یکی  متقلبانه و سالم کار بسیار دشواري باشد
در این مقاله بر آن بنابراین شود. ص یک نوع تقلب باعث به وجود آمدن روشی دیگر مییو موفقیت در پیشگیري و یا تشخ

هایی و در این حوزه تمرکز را بر روي تقلب شودهاي اعتباري ارائه براي کشف تقلب در حوزه پرداخت با کارتشد که روشی 
در این پژوهش براي شناسایی تقلب از روش ترکیبی یادگیري عمیق با . ه شددادکه از سوي پذیرنده صورت می گیرد قرار 

که با دقت  پرداخته شد ها در مجموعه دادهاسایی ناهنجاريبه شن ۲خودرمزگذار متدبه همراه  ANN(۱( شبکه هاي عصبی
 .شدها به دو دسته متقلبانه و مجاز طبقه بندي باالیی تراکنش

 
 خودرمزگذارهاتشخیص تقلب، شبکه عصبی، یادگیري عمیق، کلمات کلیدي: 

 
 مقدمه    .1

سات مالی و اعتباري نیز دستخوش این ها و موساي نوین در علوم کامپیوتري، بانکهبا پیشرفت روزافزون فناوري
ولی مشکالتی به همراه  اندها باعث سهولت در کارها و مدیریت بهتر فرآیندها شده. هر آنچه این فناورياندپیشرفت ها شده

خسارات ها و که ساالنه هزینه الکترونیکی اشاره کردهاي مالی و ، که از آن جمله می توان به بروز تقلب در تراکنشاندداشته
 ] 1[زیادي را براي بانک و موسسات دربرداشته است.

 .شودده میدر ایران دیهاي مدرن بانکی پیشرفت زیادي در استفاده از بانکداري الکترونیک و سامانه اخیر هايسال در
ها بسیار باال است اکنشها و تریابد و از آنجا که حجم این دادههاي مالی نیز افزایش میدر نتیجه بروز تقلب و سوء استفاده

و  هاي داده کاويشی است که با به میدان آمدن رولي و تقلب در این حجم باالي داده کار بسیار مشکرپیدا کردن ناهنجا
 ]2[است. سازي شدهي کشف تقلب به صورت خودکار پیادههایی براروش ،هوش عملیاتی

                                                 
1 Artificial Neural Network 
2 .Autoencoder 
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هاي مبتنی بر کارت به صورت برخط وجود تراکنشسیستم جامعی براي کشف تقلب  ،هاي بانکی کشوردر سیستم
ها استفاده هاي زیادي از این روششوند و متقلبان سالها شناسایی نمیهایی از تقلبندارد و به همین دلیل شیوه

هاي بانکی مبتنی بر کارت که از سوي پذیرنده صورت . از این رو بر آن شد که به شناسایی تقلب در تراکنش]3[کنندمی
توان می ،افزایش داد یرنده راذهاي صورت گرفته از سوي پتقلبشناسایی  ،اگر بتوان به صورت برخط .شودپرداختهگیرد یم

 ي هر سیستماندازهاکه این یکی از اهداف و چشم اعتماد مشتریان و میزان رضایت آنان نقش بسزایی داشت در باال بردن
داده و  ها در این حجم بااليناسایی ناهنجاريرین بخش تحقق این آرمان شت. بنابراین مهمتواند باشدگذار میخدمت

 نش سالم همک تراکو متقلبانه است. البته باید به این موضوع هم توجه داشت که اگر ی مجازبندي داده در دو بخش طبقه
 یار دقیق وار بسکبیاید. پس متقلبانه تشخیص داده شود باعث می شود اعتماد به سیستم کم شده و رضایت مشتریان پایین 

عت در سا POSهاي هاي زیادي توسط دستگاهتراکنش بندي شوند.حساسی باید صورت گیرد تا داده ها به درستی طبقه
داقل زمان حشود به همین دلیل به زیرساخت بسیار قوي نیاز است تا با سرازیز می یهاي بانکمختلف روز به سمت سوئیچ

  .]4[داده شودمجاز شناسایی و به کاربران اخطار هاي غیر ممکن تراکنش
از  ندازه دادهو براي کاهش ا ها استفاده شده است،در این مقاله از شبکه عصبی عمیق براي آموزش و طبقه بندي داده

 دموار ٪100 بایتقر و تقلب موارد ٪83بر  غکه پس از ساخت مدل و پردازش آن با دقت بال متد خودرمزگذار استفاده شد
 .شد ییتقلب را شناسا رغی

د از بعاست و  ر گرفتهلزوم انجام کار پرداخته و کارهاي پیشین انجام شده مورد بررسی قرابه بیان موضوع و  ادامهدر 
و نتیجه ده هاي خودرمزگذار توضیح داده شده و در انتها مدل پیشنهادي ارائه داده ششبکه عصبی عمیق و الگوریتم آن

 .شودمیاده شرح د بدست آمده،

 عصبی عمیق يکارهاي انجام شده در زمینه کشف تقلب با استفاده از شبکه  .2
 هايبکهش مدل از بانکی هايتراکنش تقلب در تشخیص برايدر پژوهش خود  1393در سال  همکارانش و وثوق

 ند،کرد استفاده هاي داخلیز بانکیکی ا هاياز داده ها. آنانداستفاده کرده  روندهي جلوچندالیه پرسپترون مصنوعی عصبی
 .ها را طبقه بندي کنندبا دقت نسبتا خوبی توانستند داده و

 .کرده است شنهادیپ شبکه عصبیو  دهسازمان خود هاينقشهبراساس روشی تقلب  صیتشخ براي) 2014( اولزووسکی
سیستمی  UOM سیماتربر اساس  صیتشخ انهروش آست کی و )SOM۱(ده او با کمک شبکه عصبی خودسازمان

 ]٥[کند. یم دییرا تا يشنهادیروش پ یو اثربخشپیشنهاد داده 
 يبر شبکه ها یمبتن ياعتبار هايتقلب کارت صیمدل تشخ کی) در پژوهش خود 1395فهیمه قبادي و همکاران (

 تیبا توجه به ماه وهاي واقعی ارائه دادند دادهدست دادن  ازو خطر  سکیکاهش ر يبرااي چند هزینهو  یمصنوع یعصب
 يهامقابله با مشکل داده يبرا بوده ودشوار  اریبس یمعامالت جعل ییتقلب)، شناسا رینامتعادل داده (موارد تقلب و غ

) CSNN۲( هزینهحساس به  یکه شبکه عصب يشنهادیپ ل. مداندکردهاضافه را  نهیهز چندروش به مدل خود تعادل، نام
 یمنیا ستمیبر س یبا مدل مبتن سهیمدل در مقا نیادر سوء استفاده است.  صیتشخ بر روش یشود، مبتن یم دهینام

 در ناهنجاري کشف درخصوص شده است. هنشان داد صیتشخ زانیم شیو افزا نهیدر هز یی)، صرفه جوAIS۳( یمصنوع
 مدل و ایمنی مصنوعی هايسیستم از استفاده ) با2014( اکبري و حلواییسلطانی  کار به توان می نیز ها،داده بزرگ

 .اشاره کرد ي به کشف ناهنجاري در بزرگ داده پرداخته استابر پردازش محیط در کاهش نگاشت

                                                 
1 . Self Organization Map 
2 . Cost Sensitive Neural Network 
3 . Artificial Immune System 
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به  ازیب ناغل یمصنوع یعصب ياستفاده در شبکه ها ينرمال بودن داده ها برا ) معتقدن2017سلیک و همکاران (
که در  ،يعتباراتقلب کارت  ییشامل شناسا يطالعه موردم کیاز  هیاول یبررس کیو  گسترده دارد يآمار لیو تحل هیتجز

 یعصب يهاشبکهي هفادحاصل از است جی. نتاانددادهشده است، ارائه  استفادهبه منظور نرمال بودن  يخوشه ا هیآن تجز
توسط  یعصب يهايدهد که ورودینشان مها در پژوهش آنتقلب  ییدر شناسا ياخوشه لیو تحل هیو تجز یمصنوع

 ]6[.ابدییکاهش م ياخوشه يهایژگیو
(با ده شنظارت  يریادگیبا عصبی  يو شبکه نیماش يریادگی بر روي کشف تقلب، يدر زمینه یقبل يکارهاتمام 

 ياعنوان مثال بر. بهشوداستفاده  یا ناظر بدون سرپرست نیماش يریادگیاز  که بر آن شداست. اما سرپرست) بوده 
راي ب ،از یادگیري عمیق ماشین هاتشخیص ناهنجاريدر و  خودرمزگذارهااز  ي دادهاندازه) یخط ری(غ و کاهش يبندخوشه

 .شداستفاده تجزیه و تحلیل تقلب 
ده است و ی مغز انسان مطرح شهاي عصبنوروبا الگو گرفتن از عملکرد مدل ن 1940عصبی مصنوعی در سال يشبکه

ها داراي وزنی طهز این راباشود و هر یک ها رد و بدل مینوروشود و اطالعات بین نمین تقسیم وروها به اجزایی به نام نداده
  شود.ها در شبکه تنظیم میشوند و وزنده میباشند که به مرور آموزش دامی

تا قبل از  نمود. استفاده هاناهنجاري صیتشخ در خودرمزگذارهاتوان از یکه چگونه م شوده مینشان داد ن،ییپا در
 .دیکن يریگزهاندا نامتعادل را يهاو نحوه عملکرد مدل در داده يطبقه بند ، با استفاده از خودرمزگذارهامدل کیموزش آ

استفاده  هااز آن ها در شبکهگذاري دادهرمزبراي  با یادگیري عمیق هستند که عصبی مصنوعی هايشبکه ،هاخودرمزگذار
 . [7]ها با حجم باال به کار برده می شودبراي داده ها را کاهش دهند وتا اندازه داده شودمی

هاي توان الیهداشتن تعداد بیشتري الیه فقط می دارد که در صورت حداقل سه الیه وجودخودرمزگذار  يشبکهدر 
 باشد.میانی (پنهان) را افزایش داد. ترتیب الیه ها به صورت زیر می

 (یک الیه) الیه ورودي •
 ک یا تعداد بیشتر)(ی الیه (ها) ي پنهان •
 (یک الیه) الیه خروجی •
 

هاي میانی را تشکیل شوند و الیههاي ورودي رمزگذاري میاست نوروننشان داده شده  1کل شهمانطور که در 
 شوند تا خروجی را بسازند.هاي مخفی میانی هم رمزگشایی میدهند و الیهمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نحوه کارکرد شبکه هاي خودرمزگذار – 1شکل 

 رمزگشایی

 الیه مخفی

 ورودي

گذاريرمز  

 خروجی
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 ایها داده يسازانجام فشرده يبرا گاهی اوقات یک انتخاب عالی رمزگذار،چند الیه هنگام کار در حالت خود يشبکه
بودن  یطخریط خودکار، غارتبا يدهد که براینشان مباشد و میپردازش اطالعات  يهادر برنامه یژگیو يکاهش ابعاد فضا

 .]8[است دهیفایپنهان ب يواحدها

 یري عمیق براي تشخیص تخلف بانکییادگ   .3
هاي یکـی از بانک يههـاي بـانکی در پایگـاه دادکـارت يهشـد هـاي ثبـتهاي اصلی پژوهش از تراکنشداده
 مدل اي طراحیدست آمد و از آن بر با رعایت مالحظات اخالقی و با اخذ مجوز از آن بانک، بهکشور و داخلی  خصوصی

 یک ماه،زمانی تقریبی  يههزار کارت در باز 86هـاي حدود جویی شد. لذا تراکنشاي بانکی بهرههشناسایی تقلب در کارت
رخی از بنبـودن  رديتراکنش استخراج شده است. با توجه به تعدد فیلـدهاي اطالعـاتی و کـارب هزار 250با حدود بیش از 

 گرفته و شناساییهـاي صورتنظرگـرفتن تقلـبکمک خبرگان و در  ها بهها براي این پژوهش، پس از تحلیل آنآن
گاه ارا از پایاي ناکپژوهش استخراج شد و فیلده مدلهاي مختلـف، پارامترهـاي مـؤثر در طراحـی فیلدهاي تحت تأثیر تقلب
 .اطالعاتی کنار گذاشته شد

 توانیم راکنشتهر  يدهد و برایرا ارائه م ياعتبار هايکارت هايتراکنشمورد از  250،000 حدود هاداده يمجموعه
 فتارداراي ر نیماش يریادگیهنگام انجام  ،نیمانند ا يامجموعه يهاداده نه. ای است یجعلتراکنش  ایکه آ مشخص نمود

 معامالت يهمه از ٪0,101فقط  مورد مطالعه، نیدر ا .باشندمیمتقارن و نا ها به شدت ناسازگارآن رایز ،هستند خاصی
 .شدند و برچسب گذاريبوده  جعلی

ه تا اشتبا دبوراقب م دیبا ،عملکرد مدل يریگاندازه در زمان در پایگاه داده دیعدم تعادل شد نیهنگام برخورد با چن
هاي مجاز را راکنشت ٪99 باالي دقت ابکه  ی، مدلمتقلبانه هستند ،از موارد بسیار اندکی. از آنجا که فقط تعداد شودن

 . میکن دایپ ت باالبا دقرا  یکند که موارد جعل یلزوما به ما کمک نم یمدل نیآن، چن يد دقت باالبا وجوشناسایی کند، 
هاي مختلف هـاي بـانکی، پس از آزمایش حالتمنظور شناسایی تقلب در کـارت عصبی چندالیه به يهبراي ایجاد شبک
اي مختلف در هر الیه و توابع تبدیل مختلف)، بهترین ههاي مختلـف، تعـداد گره(تعداد الیه عصبی يهایجادشده براي شبک

 هریـک از حـاالت انجام گرفت. در  )۱MSE( طامیانگین مربعات خ يه. این کار بـا مقایسشد انتخابحالت 
 تعیین در که است مستقلی متغیر 6 شامل، عصبی يهشبک ورودي متغیرهاي، مدل ها و متغیرهايبررسی داده براي 

 شده تعیین مترپارا یک نیز سیستم در خروجی متغیر دارند. براي کارت نقش يکارت و ترمینال پذیرنده يدارنده رفتار
 در شده ثبت هايتراکنش به مربوط فیلدهاي تمامی میان از انتخابی اطالعاتی را فیلدهاي ورودي متغیر شش است.

 براي که غیره هستند و زمان تاریخ، اي،رشته عددي، مانند مختلفی انواع از فیلدها این دهند.می تشکیل سیستم بانکی
ی با استفاده عمیق عصب شوند. یک مدل شبکه تبدیل عددي نوع به باید سازيمدل در استفاده قابل متغیرهاي به تبدیل
 ست.شده ا ) ساخته10,2,10هاي مخفی به سایز (عصبی چند عاملی روبه جلو با الیه يهاي تشکیل شده براي شبکهاز فرم

 هابتوان داده تا شد ایجاد افراز متغیر یک بانکی،اعتباري  هايکارتهاي تراکنش در تقلب شناسایی مدل ایجاد براي
هایی که براي تعریف متغیر افـراز و انتخاب داده يهواسط به .ردک بنديتقسیم اعتبارسنجی و آموزش بخش دو به را

درصد) براي آموزش و ایجاد مدل  80( داده 205,246، ادهد 256,559ع استفاده خواهند شد، از مجمو آزمونآموزش و 
. از مجموع شد داده تخصیص تصادفی صورت به مدل اعتبارسنجی ) برايدرصـد 20داده ( 51,313و  یافتاختصاص 

                                                 
1 . Mean Square Error 
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ی با درصد از کل داده براي داده آموزش 40) تقسیم شد،102,623( به دو قسمت مساويکه ي آموزشی هاداده 205,246
 .تعیین شددرصد باقی مانده از کل داده، داده آموزشی بدون ناظر  40ناظر (سرپرست) و 

 تبدیل تابع ،1ي رابطه است. تانژانت هیپربولیک تابع پنهان، هايالیه هاينورون تمامی براي انتخاب تبدیل تابع
 کند.می ) تبدیل1,1( يبازه در مقداري به از دریافت پس را هاوزن مقادیر تابع، این. دهدمی نشان را شدهاستفاده 

)1(1)2(2)tanh( −∂= xx 
 به صورت زیر تعریف می شود: σ(x)که در آن 

)2(ex +ex/1=(x)∂ 
 اري کرده ورا شناسایی و برچسب گذ هاي متقلبانهالگوریتمی طراحی شد که داده ،ها توسط فرد خبرهبا بررسی داده

 لب بوده است.تقبه ما می گوید که این تراکنش  1ده ها اضافه شد که در آن مقدار ستونی به دا
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 باید مورد نی. در اردیگیم ادی داده، يهاگرفتن برچسبنظررا بدون در يورود يداده ها يالگوها خودرمزگذار، مدل
 دیبا .هستند هاياهنجارن ایهستند  رینظیب هاتراکنشهستند و کدام  هیشب يکارت اعتبار هايتراکنشکه کدام  دریبگ ادی

 يت الگوهاهستند، که ممکن اس ده و حساسبسیار پیچی نامتقارن يهادر داده خودرمزگذار يهادر نظر داشت که مدل
 ند.نک شناسایی کنند و ما را گمراهمعمول را ریغ

 هیدر ال با دو گره گلوگاهمدل از که  ییاز آنجاپرداخته شد،  پنهان يهاهیبا ال اندازه دادهکاهش در مرحله بعد به 
ها یژگیو يضاکشف ف يبرا اندازه داده،کاهش  نیاز ا میتوانیم ،شده استاستفاده  میانه مدل شبکه عصبیدر و  یمخف

 ازپنهان را هاي یهال یژگیو نیا میتوان یانجام داد). م یمولفه اصل لیو تحل هیتوان با تجز ی(مشابه آنچه که م شوداستفاده 
 .نموداستفاده  يورود هايداده شینما يو آن را برا کرداستخراج  الگوریتمعملکرد 

 
 بندي داده ها بر اساس مجاز و متقلبانهطبقه –3شکل 

 
 مجاز يهاکه از نمونه قلبیت هايتراکنشاز  بنديدسته کی نمایید،طور که مشاهده میهمان ،3شکل  نموداردر 

ر تقلب د ییساشنا يبراتواند نمی ییتنها خودرمزگذار بهبا مدل  اندازه دادهکاهش  نیبنابرا ،شوددیده میمتمایز نشده است 
کاهش  که از ،شده انتخابهاي دادهتوان یم که استرسید این راه حلی که به نظر می اما .باشد یمجموعه داده کاف نیا

به . دادر آموزش مدل مورد استفاده قرا يبرا ییهایژگیبه عنوان ورا  دست آمده است،به پنهان يهاهیالهاي داده ياندازه
 يریاندازه گ يبراظور براي این من .شوداستفاده  یمخف هیسوم ال ایاول  هیال موجود در یژگیو 10از  تواندیمثال م عنوان

 .کرد لیآموزش تبد يهاداده يافتهیکاهش  يآزمون را به همان اندازه يهادهدا دیآزمون، با يهاعملکرد مدل در داده
از  ياریال، بسح نیبا ا .استخوب  اریبس ٪92 ي بااليبا درصد موارد تقلب ییرسد شناسای، به نظر ملهحاین مردر 

. آیدنمی به شماروب مدل خ کی ،دنیاي واقعی يبرا و این موضوع شده استبه عنوان تقلب محسوب  زین مجازموارد 
 .]9[مینرا امتحان ک گرید يهاکیاز تکن یبرخ یم کهوشمیبنابراین بر آن 

که در  هایینمونهاز  شود اینست کهسوالی که اینجا مطرح میرداخته شده است، پدر ادامه به تشخیص ناهنجاري 
توان از الگوریتم خودرمزگذاري این منظور میها ناهنجار هستند؟ که براي کدام داده وجود دارد هاي آزمونمجموعه داده

 نیانگیهر نمونه م يو برا شدند يبازساز يورود يهابود، داده دهیکه قبال آموزش د خودرمزگذاربر اساس مدل  .رداستفاده ک
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هر دو  يبرا مربعات، نیانگیمحاسبه م يدر نتیجه شد.محاسبه شده  يو بازساز یواقعمقدار  نی) بMSEمربع ( يخطا
 .نمودار زیر بدست آمد ،برچسب کالس

 
 

 بندي مدلمیانگین خطاي مربعات براي طبقهمیزان  – 4شکل 
 

وجود ندارد،  مجازتقلب و هاي دادهدر موارد  خوب يبندطبقهیک  ،نماییدمشاهده می 4شکل در نمودار همانطور که 
 يهاتوان نمونهیمرحله در این م است. قابل قبول جازمتقلبی از  هايتفکیک کردن تراکنش يبرا خطاي مربعات نیانگیاما م

 کهوان مثال هر نمونه به عن .کرد ییشناسا ،شودگرفته میآنچه که در نظر  يبرا MSEرا با استفاده از آستانه  ناهنجار
جه ین نتیت به ادر این قسم .گرفتدر نظر  يناهنجار کیرا به عنوان است باال)  نمودار(مطابق با  MSE > 0.02 داراي

 مجموعه نیحداقل با ا ای( يکارت اعتبار یجعل هايتراکنش يبندطبقه با درست ناهنجاري صیتشخ ،که توان رسیدمی
 .]10[ستین مهیاها) داده

ز ا يورود به عنوان خودرمزگذاراز مدل  سپسشده را بررسی کرده و  دهیآموزش د شیمدل تحت نظارت پ ادامهدر 
ه شداستفاده  یعصب يشبکه کیدوباره از  نجا،ی. در اخواهد شدنظارت استفاده  مدل تحت کی يبرا دیده قبل آموزش

 .ده استاستفاده کرمدل هاي گرهتنظیم  يبرا مدل خودرمزگذارمدل از وزن  نی. ااست
 

 

 پیش بینی هاي مدل به کل داده میزان نسبت  – 5شکل 
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وارد تقلب از مدرصد از  17 نمایان است، این است که 5ل شکآنچه از نمودار با این روش نتیجه بهتري بدست آمد. 
عتماد ااکنون  ،قتیحق در .به درستی انجام شده است يبندطبقه مجازاز موارد  براي تعداد زیادياما  ،شده هدست داد

جستجو در اي زمان هایی که بر، به عنوان مثال، تر طراحی شدندداشت زیرا پارامترهاي مدل دقیقتوان به مدل بیشتري می
 يهاتمیالگور ها ومحاسبه ویژگی ی که برايیهاو تالش یاصل يهایژگی، بازگشت به وپارامترها سازيبهینه يشبکه برا

 .موثر واقع شدند شدصرف  مختلف
از  مجازموارد  اینکه شناساییبا توجه به صورت گرفته است و  نامتعادل اریبس يهاعملکرد مدل در داده يریگاندازه

 رایز ،کرد) استفاده ۱AUC( یمنحن زیرسطح  ایعملکرد مانند دقت و  يارهایتوان از معی، نمساسیت باالیی برخودار استح
 دهند.یارائه م تیطبقه اکثر حیصح يهاياز طبقه بند ییرا براساس درصد باال نانهیبخوش اریبس جینتا

 یمختلف يهاروش است. ۳تیحساس يادآوری ای ۲قیدق يادآوری یاستفاده از منحن AUC يبراخوب  نیگزیجا کی
هر  نیکه محدوده ب شده استاستفاده  تابع ساده کیاز  در این مقالهاما ، وجود دارد یمنحن کی زیرمحاسبه مساحت  يبرا

 yمربوطه  ریمقاد و نسبت به فضاي تحت) رهی، و غx1 - x0 ،x2 - x1 یعنیکند ( یرا محاسبه م x ینقطه متوالجفت 
 .]11[شودیبیان م
 
 

 

 نمودار ارزیابی نهایی مدل –6شکل 

 

جایی که اطالعات از آن یش داده شده است.زیابی مدل نماربراي ا صحتدو شاخص حساسیت و  6در نمودار شکل 
مدل به دو قسمت متقلبانه و مجاز تقسیم می شود می توان براي ارزیابی مدل از نمودارهاي حساسیت و صحت استفاده 

 ینیبشیپ شینسبت موارد مورد آزمادر این مدل  ،٤صحتد دارند. رهاي دودویی کاربزیرا این نمودارها براي مدل. نمود
 ،٦تیکه حساس ی)، در حال٥یمثبت واقع يهاینیبشیپ یعنی همان( شودبیان می هستند یکه در واقع جعل تقلبانهم يشده

                                                 
1 . area under the curve 
2 . precision-recall curve 
3 . Sensitivity recall-specificity curve 
4 . Precision 
5 . True Negative Rate 
6 . Sensitivity 
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تقلب است که به  رینسبت موارد غ ۲یا ویژگی . و مشخصه۱اندشناخته شده غیرمتقلبانهکه به عنوان  است سالمنسبت موارد 
 .۳شده است هعنوان عدم تقلب شناخت

نوان مثال (به عرا نشان می دهد. شده است  ییموارد تقلب که شناسابه  واقعیتقلب  نسبت حتص يادآوری یمنحن
ه ب تیحساس یمنحن و بالعکس).است که تقلب  ایمکرده ینیبشیپ که مجازاز موارد  يموارد نیهمچن و، تقلبي از موارد

ه ما یعنی اینک( کندبیان میدو برچسب را  شده براي هر ییشناسا یبه درست که ییهابنديدسته نیارتباط ب بیترت نیا
 .12)یمبینی کرده باشیم و موارد مجاز را هم به درستی مجاز تشخیص داده باشموارد تقلب را به درستی تقلب پیش

وارد مه تعداد مختلف و محاسب يهاینیبشیپ يهابه آستانه و دقتبه این مسئله متفاوت  با نگاهیتوان  یم نیهمچن
 .کرد يطبقه بندها را ، دادهکالسدرست در دو 

 

 نمودارهاي حساسیت و دقت نتیجه مدل – 7شکل 

ردن ب نیون از بتقلب را بدغیرموارد  يشده يطبقه بند یدرستتوان تعداد موارد به یکه منشان می دهد  نمودار نیا
. و در آخر داد شیاافز 0,6تا  0,5فرض  شیرا از پ ینیبشیپکه آستانه  یهنگام ،کرددرست طبقه بندي  ،تقلبطبقه موارد 

 کرده است. ییتقلب را شناسا رغی موارد ٪100 باتقری و تقلب موارد ٪83 یبه درست ییمدل نها

 
 
 
 

 گیرينتیجه   .4

                                                 
1 . True Positive Rate 
2 . Specificity 
3 . True Negative Rate 
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که  هاي بانکی شده است و با توجه به رشد روزافزون تقلبهاي نوین در سیتماز آنجایی که تقلب مانع پیشرفت فناوري
به  بانکی روز هايهاي تقلب در تراکنشي بانکداري الکترونیک شده و روشزیادي در حوزه هايباعث از دست دادن سرمایه

هاي پرداخت با کارت يکنند، در این مقاله بر آن شد که روشی براي کشف تقلب در حوزهروز افزایش یافته و تغییر می
 شد. در این هایی که از سوي پذیرنده صورت می گیرد قرار دادهاعتباري ارائه شود و در این حوزه تمرکز بر روي تقلب

رمزگذار به به همراه متد خود )ANN(وش ترکیبی یادگیري عمیق با شبکه هاي عصبی پژوهش براي شناسایی تقلب از ر
که با ودند بش شامل دو دسته با ناظر و بدون ناظر و داده هاي آموزها در مجموعه داده پرداخته شد شناسایی ناهنجاري
لبانه به درستی درصد موارد متق 83الي و با دقت با .ندبقه بندي شدطها به دو دسته متقلبانه و مجاز دقت باالیی تراکنش

 درصد موارد مجاز طبقه بندي و تشخیص داده شد. 100تشخیص داده شد و نیز با دقت تقریبا 
 

 عمراج   .5
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