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 های تشخیص تقلب روی مجموعه دادهبندردهبهبود دقت 

 ی ترکیبیبردارنمونهنامتوازن بیمه با استفاده از 
 1 یربطمیناسادات 

 

 کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار 1

 

 :چکیده

ستفاده از سیستم   هاسال در  ی جهت یافتن الگوهای پنهان تقلب در کاودادههای هوشمند مانند  ی اخیر با افزایش حجم اطالعات، ا

سیعی از داده  ست  قرارگرفتهمورد توجه  شیازپشیبها، حجم و شتر  ا .ا صد    هاپروندهز طرفی در بی سارت بیمه، موارد تقلب در ی خ

سبت به موارد قانونی د  ست.   هامدلپایگاه داده  و ؛ارندکمتری ن شف تقلب مانند این پژوهش، نامتوازن ا ق در این تحقی رونیازا ی ک

 تیاقلهدف، ساخت یک سیستم کشف تقلب روی مجموعه داده به شدت نامتوازن بیمه خودرو و افزایش نرخ دقت درست کالس        

 تقلب( است که اهمیت بیشتری دارد.)

محلی  پرت روش پیشنننهادی فوب به دلیب باوبودن نرخ پرتی کالس اکیریت، از دو تینیک کانزدییترین همسننایه و عامب در

ستفاده شد   ستفاده قرار    ؛جهت توازن و حذف داده پرت ا و در ادامه جهت کاهش ابعاد، روش آماری تحلیب مولفه های اصلی مورد ا

سپس داده ها با رده بندهای مختلف م  سه،     گرفت.  شد؛ و در مقای سازی  شتیبان که از ازدحام ذرات جهت    بندردهدل شین بردار پ ما

تحقیق لزوم استفاده از   نیا خوبی در معیار دقت کالس میبت داشت.  بهبود %94.26کند، با دقت ی پارامترها استفاده می ساز نهیبه

تنظیم پارامترهای بردار    نیچنهمرا به اثبات رسننناند.     کاهش ابعاد در میان متغیرهای نامتوازن این مجموعه داده       مؤثری ها روش

 داشت. بندیرده دقت درافزایش ذرات، تاثیر بسزایی ازدحامپشتیبان با 
 

 کلمات کلیدی:

 های اصلیمولفه بیتحل ؛بردار پشتیبان ازدحام ذرات نیماش ؛داده پرت صیتشخ ؛نامتوازن داده ؛تشخیص تقلب در بیمه

 مقدمه .1

سازمان     شیوه تقلب به   سایر کشورها در  ست.    های گوناگون در کشورمان و  سرایت کرده ا صنعت بیمه   های مقابله واز طرفی راه های مالی، بانک و 

بودن مراحب  ریگزماننبودن و  صننرفهبهمقرونهای بیمه به دویب ای مضنناعف دارد و شننرکتهای مالی هزینهتشننخیص با اسننتفاده از حسننابرسننی 

شخیص  صوص بهکنند. در مراحب پژوهش روی تقلب بیمه می نظرصرف از این کار  تقلب، ت سی به داده   خ ستر سارت جهت  در بیمه خودرو، د های خ

ست      شی برای محققین ا شرکت  ؛اهداف پژوهشی به دویب قانونی و رقابتی از مشیالت چال صورت گرفته خود را     زیرا  شیال تقلب  شای ا های بیمه اف

ی صننورت گرفته  هاپژوهشهای بیمه، میزان . در ایران نیز به علت سننختگیری شننرکت[1]دانندمی بردارانکالهیک سننایر عاملی جهت ترغیب و تحر

 ی، ناکافی است.کاودادهی هاروشدراین زمینه با استفاده از 

ی بندردههای های یک شننرکت بیمه، با روشی تقلب در بیمه خودرو بر روی مجموعه دادهنیبشیپدر این پژوهش هدف، ایجاد یک مدل کشننف و 

ست  صوص برای داده ی و دقت روشبندردههای های روشییی از چالش اما ؛ا شیب  های تقلب،های آن به خ ست داده م شیب  [2]های نامتوازن ا . م

بیشتر باشد. در بحث تقلب نیز معموو تعداد    هاکالسها از سایر  ی موجود در برخی کالسهانمونهشود که  توزیع نامتوازن داده در مواقعی مطرح می

ست( به قانونی)کالس اکیریت(، ن   پرونده شتری برخوردار ا ی، کاوهدادهای معمول رخ کمتری دارد . الگوریتمهای تقلب)کالس اقلیت که از اهمیت بی

های داده در کالس اقلیت، اقدام به افزایش دقت  کردن نمونه نظرصنرف ی، با بندکالسمعموو کارایی ضنعیفی دارند. زیرا در   هادادهدرمواجهه با این 

های خسنننارت بیمه خودرو مورد اسنننتفاده این   . در مجموعه داده پرونده  [3]ی کالس اکیریت دارند  بند کالسو تمایب بیشنننتری به     ند ینما یمکلی 

ی، سناز متوازنهای ها و تینیکدارد که اسنتفاده از روش  درصند وجود  94:6بین کالس اقلیت و اکیریت با نرخ  پژوهش، شندت باویی از عدم توازن 

ی قانونی )کالس اکیریت در مدل کشننف هاپروندهاز آنجا که در بیشننتر  نیچنهمی این پژوهش اسننت. هاچالش از،  بندهاردهجهت افزایش دقت 
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شد،         شته با ست وجود دا شده،  ممین ا سی ک  اعمال رونیازاتقلب( موارد تقلب اثبات ن ی و حذف داده پرت از کالس ساز پاکهای ارایی روشو برر

 .[4]شوداکیریت جهت باوبردن دقت مدل، نیاز می

 مرور مقاالت پژوهش .2

در این بخش ابتدا مقاوت کارشده در حوزه   در این پژوهش چندین اصب و مفهوم با ییدیگر درگیر هستند.   است که  واضح  پژوهش، عنوانبهبا توجه 

در ادامه مقاوت معتبر روی مجموعه داده  ؛ وشود تقلب بیمه بررسی خواهد شد، سپس تحقیق های در خصوص حب مشیب رده نامتوازن تشریح می      

 این تحقیق را بررسی خواهیم کرد.

 تقلب بیمه کشف .2-1

سال   [5] واین و همیارانش ست بیز     هاپرونده رکورد 1400بر روی  2004در  ستفاده از آدابو سارت بیمه خودرو با ا ی کردند و ساز مدلساده،  ی خ

سطح زیر نمودار تحلیب ویژگی   شت.    89با  1هاعامبمقدار میانگین  صد، نتایج خوبی دا سال   در چندین نمونه از  [6] واین و ددن 2005در ادامه در

سی      بندردهی هاکیتین صمیم  ساده، درخت ت شامب: بیز  سه      4.5ی با ناظر  سپترون بیزین را بیارگرفتند که در مقای شبیه عصبی پر   شبیه عصبی  ، 

 .عملیات بهتری داشت پیوسته طور به رگذاریتأثورودی  متغیرهای انتخاب سمیمیان بیزین با

ستفاده کردند.    [7] شابلج و همیاران  ساس اجزای    هاآناز یک روییرد بر پایه گراف جهت تشخیص تقلب بیمه خودرو ا یک الگوریتم تیرارشونده برا

سیدند.     صی ارایه دادند و به نتایج خوبی ر شخی سال   گراف ت صمیم و   [8] اران، لیو و همی2014در  یک روش تجمیعی دیگر این بار بر پایه درخت ت

شخیص تقلب بیمه خودرو ارایه کردند  شتیبان توانا      قواعد آن جهت ت سه با بردار پ صمیم در مقای ستینگ درخت ت جمیعی را های تیی روش. نتایج بو

شان داد.  مرحله دوم،  و در ابتدا در مرحله اول تیوری راف، جهت کاهش و انتخاب مجموعه متغیرهای بهینه [9] یامقالهو همیارانش در  شنگنان  ن

صادفی،   شد. نتایج دقت کب تا       هامجموعهی هاردهبه طور ت صبی ارایه  شبیه ع شی جهت آموزش به رده بندهای  شت اما     88ی کاه صد بهبود دا در

ستفاده از   شد      بندهاردها سان و دقت پایینی  شابه، موجب تولید نتایج تقریبی یی شف تقلب   ی کدر ایران نیز فیروزی و همیارانش برا ...با روییرد م

 .[10]لجستیک و درخت تصمیم را بیار گرفتند ونیرگرس ی واقعی یک شرکت بیمه داخلی، سه روش بیز ساده،هادادهبیمه، بر روی 

 مشکل رده نامتوازن حل .2-2

در این تینیک در مقایسننه با افزایش تصننادفی   او اسننتفاده کرد. 2ی اقلیت مصنننوعیهاردهی ریگنمونهتینییی هوشننمند به نام بیش  [11] در چاوو

جهت تشنننخیص   [12] فر و همیارانیمعراجتحقیق  در همسنننایه جهت افزایش رکوردهای کالس اقلیت بهره برد. نیترکینزدرکوردها، از روییرد  

همسننایه برای جداسننازی   نیترکینزد کا با تینیک اسننموت روی کالس اقلیت و سننپس با اسننتفاده از روش  ابتدا تقلب با مجموعه داده نامتوازن،

 .ی شدسازمدلمجموعه داده متوازن ایجاد شد و توسط دو شبیه عصبی  دو ی پرت روی کالس اکیریت،هاداده

و از . [14. 13]است ی با حجم باو افزایش زمان و به خاطر سپاری  هادادهبر روی  خصوص بهی ریگنمونهی بیش هاکیتینمعایب استفاده از   ازجمله

شدت باوی عدم توازن،   ستفاده از  طرفی در مجموعه داده های با حجم باوو  سد. ی منطقی به نظر نمیریگنمونهی بیش هاکیتینا فر و شی  سیکر ر

ارایه کرد که در آن در هر مرحله اجرای الگوریتم بوستینگ    [16]ی مصنوعی چاوو  بردارنمونهروش موفقی در مقایسه با تینیک   [15]همیاران در 

ی تصننادفی ممین اسننت موجب از دسننت رفتن  بردارنمونهاز طرفی  تصننادفی اسننتفاده کرد.ی بردارنمونهبر روی هر زیر مجموعه از داده، از تینیک 

ر این نوع اسننتفاده از روییردهای هوشننمند در حذف رکوردهای کم تاثیر کالس اکیریت د رونیازاباارزش در داده شننود. رکوردهای مهم و الگوهای 

سد ضروری به نظر می  هاداده ست که گاور و همیاران در    هاکیتین. از جمله این [17]ر شی ا در این تینیک به جای زیر   هاآن .کردندارایه  [18]رو

 در مسننایب هایژگیوملی جهت کاهش سننطرهای کالس اکیریت اسننتفاده کردند. این روش، مانند کاهش ی تیابردارنمونهی تصننادفی، از ریگنمونه

 حمانر کند. براساس همین روییرد،ی، با استفاده از دقت کالسه بندها در چند مرحله اجرا، رکوردهای موثر را از کالس اکیریت انتخاب میسازنهیبه

با اسنننتفاده از الگوریتم کا میانگین، کالس      ابتدا  ها آن ی دیگری را ارایه دادند.  بردارنمونه  کی تین حب مشنننیب نامتوازن،    جهت  [14]و همیاران در 

 هاآن با کالس اقلیت یک مجموعه داده ایجاد کرد. . خوشه هر و ؛ی کوچک را از کالس اکیریت حذف کردندهاخوشهی کردند و بندخوشهاکیریت را 

  دقت  ،رگذار یتأث جهت انتخاب متغیرهای     ریلیفبار تینیک    نیا کردند. ی خود، اسنننتفاده  بند خوشنننهاز روش  ابتدا  ، [19] در ادامه جهت بهبود در  

 .برد باورا  بندهارده

                                                           
1 -Area Under Curve (AUC) 
2 -SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique 
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ست.    در تقلب بیمه نیز پژوهش شیب داده نامتوازن موجود ا ساس حب م ستفاده این   [20]فوا و همیارانش ازجمله هایی برا روی مجموعه داده مورد ا

سپس با ترکیب         سازی(.  شته  شن داده بیارگرفتند)روش پ ی بنددهرسعی در بهبود هزینه   هاآنتحقیق، ابتدا چند رده بند پایه را روی چند پارتی

شد           سیت گزارش ن سا شت. اما در این پژوهش دقت کب و معیار ح ساس ماتریس هزینه، دا  ی بود. پادماجابندردهو تمرکز بر روی کاهش هزینه برا

ت  ی اقلیبردارنمونهی تصننادفی، به حذف رکوردهای کالس اکیریت و با ریگنمونه ریزبر روی همین مجموعه داده ابتدا با اسننتفاده از  [21]وهمیاران

الگوریتم کا    ازدر ادامه جهت بهبود روش خود با اسنننتفاده      ها آنرکورد پرداختند.   15420مصننننوعی)اسنننموت( به متوازن کردن مجموعه داده با    

سموت( در کالس اقلیت      بردارنمونهو سپس از روش   ی پرت را در کالس اقلیت ، حذف هادادههمسایه معیوس   نیترکینزد ی مصنوعی هوشمند )ا

 .[22]داشت بندهاردهی پرت بهبود زیادی در نتایج هادادهی تصادفی در کالس اکیریت استفاده کردند. حذف هانمونهحذف  نیچنهمو 

ی هاداده همسایه معیوس، نیترکینزدابتدا با استفاده از الگوریتم  هاآن. [23]در ادامه واسو و راوی روی این مجموعه داده، روشی جدید ارایه کردند

ا ب هاآنیی را جهت کاهش اثر کالس اکیریت انتخاب کردند. هاخوشننهی کا میانگین، بندخوشننهو سننپس با اعمال  پرت را در کالس اکیریت حذف

سی      سا شدند نرخ ح ست تقلب    بندردهت روش خود، موفق  شخیص در سال     70( را تا میانگین هاشده  )تعداد ت صد باو ببرند. در  راوی و  2015در

ستفاده از الگوریتم  ، جهت بهبود و باوبردن د[4]همیارانش  سایه معیوس، داده های پرت را   نیترکینزدقت روی همین مجموعه داده، ابتدا با ا هم

د. ی از کالس اکیریت استفاده کردن بردارنمونهی از ماشین بردار پشتیبان تک کالسه  جهت استخراج بردارهای پشتیبان و      بندخوشه ی جابهحذف و 

صوص بهنتایج مقاله  صم  خ شت. معیار     در درخت ت شتیبان بهبود خوبی دا شین بردار پ صد بهبود   91.89در این دو روش تا  Sensitivityیم و ما در

 .است بهبودقاببدرصد است که  70تا  60 نیانگیم طوربه بندهاردهداشت. البته دقت کلی در تمام 

سال   [24] محققان شیب بر روی این مجموعه داده از انواع تینییهای نمونه   2016در  برداری مانند یادگیری تقویتی، زیر نمونه گیری جهت حب م

صبی نتایج این             شبیه ع شتیبان و  شین بردار پ صمیم، ما سازی با رده بندی درخت ت شش تینیک نمونه برداری و مدل ستفاده کردند. پس از اعمال  ا

شد     سه  سطح زیر   Recall ،Precisionاما این تحقیق دقت های ؛ شش تینیک با ییدیگر مقای نمودار تحلیب ویژگی عامب ها را گزارش داد. و مقدار 

 در صورتییه معیار مقایسه ما در این پژوهش معیار حساسیت و دقت کب است.

 با توجه به مقاوت کارشده روی این مجموعه داده میتوان به چندنیته اشاره کرد:

  اندکردهده ی استفابردارنمونهی هاکیتین از ،هاروشبا توجه به نامتوازن بودن داده تمام. 
  ی معتبر تشننخیص داده هاروشکالس اکیریت و  یهانمونهی کاهش هاروشی از بردارنمونه جهت درصنند مقاوت معتبر، 80از آنجا که

 توان گفت کالس اکیریت دارای داده پرت زیادی است.یم .اندکرده استفاده پرت،
 چند متغیر نرخ عدم توازن باویی  به جزکالس مجموعه داده، نیچنهم .اندنیردهی انتخاب ویژگی اسننتفاده هاروشاز مقاوت از  کدامچیه

 دارد.
   در این پژوهش جهت حذف داده های پرت سننراسننری و متوازن کردن از روش کانزدییترین همسننایه و جهت حذف داده پرت محلی از

صلی      سپس برای کاهش ابعاد، تحلیب مولفه های ا شد.  ستفاده  شد.      فاکتورداده محلی ا شده بود، بیارگرفته  ستفاده ن که در مقاوت قبلی ا

صبی،    در ادامه از چند رده بند شبیه ع صمیم،  درخت مانند  صمیم،  نگیبگ ت ش  درخت ت شتیبان،  نیما ش  وساده   زیب بردار پ ردار ب نیما

 پشتیبان ازدحام ذرات جهت مدلسازی استفاده شد.

ضوع، ابتدا د    شده و اهمیت مو شین بردار       با توجه به مطالب ذکر شخیص داده پرت، کاهش ابعاد و تعریف رده بند ما شهای ت شرح رو ر بخش دوم به 

سپس در بخش چهارم بررسی روش،    ؛ وپشتیبان پرداخته خواهد شد. در بخش سوم پس ازتحلیب مجموعه داده روش پیشنهادی معرفی خواهد شد     

 پردازیم.ه نتیجه گیری کلی و کارهای آینده میپارامترهای ارزیابی و نتایج ارایه خواهد شد. در بخش پایانی ب

 تعاریف  .3

 داده پرت صیتشخ .3-1

شاهده پرت  داده ست  یام صله  در که ا ست  متفاوت داریم که انتظاری مورد مقدار با و ردیگیم قرار هاداده سایر  از دورتری فا ساس متدهای   .ا برا

 شوند:های پرت به صورت کلی به دو دسته سراسری و محلی تقسیم میاستفاده شده در این پژوهش داده

 گیرند. عموما روش های مبتنی ها قرار میگردد که با فاصله قابب توجهی از سایر دادههایی اطالب میداده پرت سراسری یا عمومی به داده

ستند    بر مجاورت مانند الگوریتم  سب ه سایه برای جهت یافتن این نقاط منا صله . در این روش [26. 25]کانزدییترین هم سی هر   فا اقلید

بیشتری نسبت    مقدار همسایه،  نیترکینزد Kی داده پرت است که میانگین فاصله آن تا   انقطه و شود محاسبه می  هانمونهنمونه با سایر  

 .به نقاط دیگر دارد
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 ست    دهداده پرت محلی دا سبت به اطراف متفاوت ا ست که چگالی آن ن سبت به نقاط    ؛ای ا ضای داده در چگالی کمتری ن یعنی نقطه در ف

شد   شته با سبه می  . روش[27]دیگر قرار دا سبت به هم محا یافتن این نقاط کنند، جهت هایی مانند فاکتورداده محلی که چگالی نقاط را ن

ستند. در این روش پرکاربرد، در مرحله اول     سب ه سبه     نیترکینزدتا  Kبرای هر نقطه منا سایه یک نقطه محا سپس برای   .شود یمهم

سبه  سایر نقاط        محا سبت به  سی یک نقطه ن ستر صله قابب د صله دو نقطه   فا شترین مقدار فا سا  نیترکینزدتا  Kو  بی در نظر  شیهاهیهم

شود.  می محاسبه  فاصله قابب دسترسی نسبت به سایر نقاط     میانگین در مرحله بعد جهت چگالی محلی هر نقطه، معیوس  .ودش یمگرفته 

 شود.معرفی می میانگین نرخ چگالی محلی هر نمونه داده نسبت به همسایگانشودر آخر رتبه داده پرت 

 ابعاد: تحلیل مولفه های اصلی کاهش .3-2

عاد  ها کی تین کاهش اب بارت بهتر انتخاب       ی  به ع یا  ناسنننب بر اسننناس دانش   ها یژگیوو  مه  ی م نا یار،    بر یک مع کاربردی و تعریف  ند  یم ی  توان

 ها، روش آماری و جبرخطی تحلیب مولفه های اصلی است.ی اولیه را انتخاب کنند. ییی از این روشهایژگیوی مناسب از ارمجموعهیز

ضی  تحلیب مولفه صلی در تعریف ریا ست که داده را به   متعامد تبدیب خطی یک های ا صات  ا ستگاه مخت هایی از تیب مولفهبه این تر. بردجدید می د

تعداد رکوردهای مجموعه  Mدر آن  ؛ کهرا در نظر بگیریم M*N اگر ماتریس .کندحفظ می ،که بیشنننترین تاثیر در واریانس دارند     مجموعه داده را 

 تبدیب زیر را در نظر گرفت: توانیمتعداد متغیرها است. با این روش  Nداده و 

(1)                                                                                                                OldM∗N × EigevectorN∗H = NewM∗H 

کند شننود و ماتریس جدیدی با ابعاد کمتر ایجاد میماتریس بردارهای ویژه اسننت که در ماتریس مجموعه داده ضننرب می  Eigevectorکه در آن 

(H<N)تعداد زیادی متغیر توضننیحی )متغیر مسننتقب(   توانیمهای اصننلی توان گفت که با اسننتفاده از تحلیب مولفه. در یک مفهوم ریاضننی می

و ناهمبسته اند، جایگزین نمود. منظور از متغیر ناهمبسته     شوند یمهای اصلی نامیده  همبسته را با تعداد محدودی متغیر توضیحی جدید که مولفه  

 ست که ضریب همبستگی آن با سایر متغیرها صفر است.متغیری ا

 بردار پشتیبان ازدحام ذرات نیماش .3-3

یعنی   اهمیت حائز نیته یک به بایسننتمی بندیرده دقت افزایش و درنتیجه تعمیم بردار پشننتیبان قابلیت و یادگیری قدرت بهبود منظور به

 پارامترهای تابع خطا و جریمه پارامتر از: اندعبارت شوند،  مشخص  باید بدین منظور که پارامترهایی .[28]نمود توجه مدل پارامترهای سازی بهینه
بندی خیلی بزرگ باشد، نرخ دقت رده Cاست. که باید به صورت مناسب انتخاب شوند. به عبارتی اگر مقدار   γهسته که در تابع گوسی شعاعی گاما 

یابد. )مشیب به خاطرسپاری(. از طرفی دیگر اگر مقدار آن   اما نرخ دقت در مرحله آزمایش به شدت کاهش می  شود در مرحله آموزش بسیار زیاد می 

 بندی خواهد شد.کوچک باشد، منجر به کاهش دقت رده

ستفا (C ،γبهترین راه جهت یافتن بهترین زوج )  ست   سازی مانند بهینه های بهینهده ییی از روش، ا ساس هوش جمعی   سازی ازدحام ذرات ا که برا

 های پرندگان مدل شده است.  ک الگوریتم جستجوی اجتماعی است که از روی رفتار اجتماعی دسته   سازی ازدحام ذرات، ی . بهینه[29]. کندکار می

جایی و جسنتجو جهت رسنیدن به نقطه بهینه اسنت. ذرات در گروه اطالعاتی درباره    پرنده( در حال جابهروش بدین گونه اسنت که هر ذره )دسنته   

هر ذره در هر زمان بهترین موقعیت خود )محلی( و بهترین موقعیت همسنننایگان خود در   کنند.موقعیتی که در آن هسنننتند را با ییدیگر تبادل می

ی پارامترها، سننازنهیبهکند. در روش نقطه و مسننیر حرکت می نیترنهیبهتوان گفت ذرات به می رونیازامراحب قبب )سننراسننری( را به خاطر دارد. 

 ابد.یرده، براساس این روش تیاملی ادامه می جداکنندهخط  افتنیدرانتخاب مقدارهای پارامترهای بردار پشتیبان تا رسیدن به یک مقدار بهینه 

 : [30]حرکت هر ذره به سه عامب بستگی دارد

 موقعیت فعلی ذره .1
 بهترین موقعیتی که تاکنون داشته است. )اثر حافظه ذره( .2
 موعه ذرات تاکنون داشته است.بهترین موقعیتی که کب مج .3

 :دیآیم دست بهزیر  2 موقعیت جدید هر ذره از رابطه

(2)                                                                                                                                                                v () + present() = present 

 :دیآیم دست به 3و از رابطه  کندیمکه در آن سرعت میزان تغییر میان ذره را مشخص 

(3)                                                                                                                                                                                             v = v() + C0 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA
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                                                                                                                                                     + C1 ∗ rand() ∗ p(Lbest() + present())        
                                                                                                          + C1 ∗ rand() ∗ p(gbest() + present())  

 دهد.موقعیت فعلی ذره، جمله دوم اثر حافظه ذره و جمله آخر بهترین موقعیت ذرات را نشان می 3 جمله اول رابطه

 مدل پیشنهادی .4

ا توجه شد. ب در این تحقیق جهت اجرا از ییی از پرکاربردترین روش اجرای پروژه های داده کاوی یعنی فرایند استاندارد متقاطع یا کریسپ استفاده    

شد.   شرح نمودار    به روش اجرای کریسپ مراحب تحقیق با توجه به پارامترهای ارزیابی در چند مرحله تیرار    1مدل کلی فرایند روش پیشنهادی به 

 است.

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 . مدل پیشنهادی1نمودار 

 

 ارزیابی یپارامترها .4-1

پارامترهای مهم در ارزیابی این تحقیق با توجه به مجموعه داده، با           پارامترهای ارزیابی نقش کلیدی در ارزیابی عملیرد کالس بندی ایفا مییند.          

 توجه به مفاهیم میبت درست، میبت غلط، منفی درست و منفی غلط در ماتریس درهم ریختگی به شرح زیر است:

 (4)رابطه  است. Sensitivityمهم ترین معیار این پژوهش، معیار 

 (4)                                                                                                                                       Sensitivity =
TP

FN+TP
    

شخ تعداد  TPکه در آن  ست  هاصیت ست( و  تقلب )ی در ست+منفی غلط( را  اند )کردهیی که واقعا تقلب هاپروندهکب  FN+TPمیبت در میبت در

 ی کرده است.بندرده، چند درصد رکوردهای آزمایشی را به درستی بندردهدهد. معیار بعدی دقت کب است و به این مفهوم است که نشان می

 (5)                                                                                                                                          Accuracy =
Tp+TN

Tp+TN+Fp+FN
 

 .است بندردهدیگر معیار ارزیابی، معیار مختصات رکوردهای درست رده بندی شده به کب رکوردها را نشان می دهد.  تعداد ،5در رابطه  که سطر باو

 درک داده

 آماده سازی داده

 متغیر 

 َحذف داده پرت

Knn LOF کالس  اکیریت
F 

 کاهش ابعاد

PC
A 

 َمدلسازی

Ann SvmPso DT NB 

 ارزیابی

B-
DT 
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(6)                                                                                                                                                        Specificity =
TN

TN+FP
 

ت و اهمی )منفی( اندنیردهبرای انتخاب درسننت رکوردهایی اسننت که تقلب  بندردهتوانایی منفی درسننت اسننت و معیار بیان گر  TN،6رابطه که در 

سطح زیر نمودار    شخیص تقلب دارد. دیگر معیار  ست. این  ژگیوتحلیب  کمتری در ت ستند که در  دوبعدی هایمنحن، هایمنحنی عامب ها  اهآنی ه

 بدست می آید: 7از رابطه  ؛ کهاست معیار حساسیت( و محور عمودی نرخ تشخیص غلط رده منفی)محور افقی نرخ تشخیص صحیح رده میبت 

(7)                                                                                                                                                                  FAR =
FP

TN+FP 
 

 دهد.تعداد میبت های غلط را نشان می FPکه در آن 

سیت   در داده نامتوازن این تحقیق هدف ست. هم چنین با    Sensitivity یا  باو بردن معیار حسا با توجه به مقاوت کارشده روی این مجموعه داده ا

 درصد در آخرین تحقیق معتبر، باو بردن دقت کب از چالشهای این پژوهش است. 60توجه به دقت میانگین 

 داده ها درک .4-2

، شننامب [20]ی خسننارت بیمه خودرو از مقاله فواهاپروندهداده اسننتاندارد با فرمت اکسننب  مجموعه ی مورد اسننتفاده این پژوهش،هادادهمجموعه 

سارت بیمه خودرو با نرخ   15421 سامبر   1994ب از ژانویه نمونه تقل 923پرونده قانونی و  14597نمونه پرونده خ ست. هم چنین این   1995تا د ا

.  با توجه به مرحله تشریح داده ها در  [31]است متغیر هدف برای تقلب یا غیرتقلب بودن پرونده بیمه، 1ی و نیبشیپمتغیر  31مجموعه داده دارای 

 داشتن » ،«گزارش پلیس» ،«نامهمهیبمعرف »متغیرهای دو مقداری توان دریافت، اده از روش های آماری مانند نمودار هیستوگرام می فرآیند و استف 

سیت » ،«شاهد  صر حادثه » ،«جن صادف » ،«مق ضعیت تاهب »و تا حدودی  «محب ت ستند    «و سب کالس نامتوازن ه سایر متغیرها در    ؛ ومانند برچ

 دارند.ی ییسانی قرار هاخوشه

 سازی داده ها: حذف و تولید متغیرها آماده .4-3

حذف « نامهنوع بیمه»ها پرداخته شنند. به این صننورت ابتدا متغیر  ها در مجموعه دادهها، به تغییر و ایجاد متغیردر این مرحله با توجه به درک داده

ست. هم « نوع وسیله نقلیه »و « نامهبیمه»شد؛ زیرا ترکیبی از دو متغیر   ست. متغیر عددی  چنین ازآنجاکه صفت سن بیمه   ا  گذار دو بار تیرار شده ا

سته آن در نظر گرفته می    س شین   »در ادامه در متغیر  شود. حذف و گ صحیح در داخب پرانتز  های امالیی در نرم، غلط«ساخت ما افزار با مقدارهای 

چنین برای مشخص کننده تاریخ روز خسارت هستند. هم« روز هفته»و « چندمین هفته از ماه تصادف»، «ماه تصادف»شود. متغیرهای جایگزین می

وجود دارد. به دلیب پراکندگی مفهوم و کاهش « روز هفته از ماه»و « چندمین هفته از ماه خسارت»، «ماه خسارت »روز پرداخت خسارت متغیرهای  

صله تاریخی به نام   6متغیرها، این  شده بین دو تاریخ هاهفته»متغیر حذف و با یک متغیر فا سی در نرم « ی طی  سب جایگزی با فرمول نوی ن افزار اک

 .شودمی

 داده ها: حذف داده پرت یپاکساز .4-4

شد. در مرحله ا     ستفاده  شخیص و حذف داده پرت در کالس اکیریت ا ول با توجه به نامتوازن بودن داده و رتبه داده پرت جهت توازن از روش های ت

 ترین همسایهمتغیر جدا شد. سپس با استفاده از الگوریتم کا نزدیک   25رکورد کالس تقلب نشده با   14493رکورد،  15416با ابتدا از مجموعه داده 

سی  شخیص داده با روش اقلید شد. الگوریتم با مقدار      ، به ت سری در کالس پرداخته  سرا را گزارش داد. رنج داده  1خروجی جدول  K=5های پرت 

 رکورد حذف شد. 8431کند. بعد از فیلترینگ در نرم افزار های سراسری را اثبات میپرت در جدول، وجود پرت 

 خروجی تشخیص داده پرت -1جدول 

 روش تشخیص داده پرت عددی حقیقی«: داده پرت»متغیر  خصوصیات روش

 k 5:مقدار

 فاصله: اقلیدسی

 

 0.883-19.158رنج داده پرت:

 2.026میانگین:

 

KNN 

K  :5کوچک 

K :10بزرگ 

 

 0.959-1.292رنج داده پرت:

 1.049میانگین:

 

LOF 
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های محلی از روش محلی پرکاربرد فاکتور داده محلی اسنننتفاده شننند. در چند مرحله اجرا با توجه به پارامترهای              در مرحله بعد جهت حذف پرت    

ستانه با مقدار        شد. در بهترین حد آ سایه وفاکتور داده پرت محلی انتخاب  ستانه برای دو روش کانزدییترن هم جهت " 1.84"ارزیابی چندین حد آ

 .رکورد کالس اکیریت رسیدیم 1010جهت فاکتورداده پرت محلی، در نهایت به  "1.01"ییترین همسایه و مقدار کانزد

 ابعاد کاهش .4-5

شننند. در این از آنجا که تعدادی از متغیرها مانند برچسنننب کالس نامتوازن بودند، لزوم اسنننتفاده از روش های انتخاب ویژگی وکاهش ابعاد نیاز می

ستف  متغیر ناهمبسته رساندیم. با توجه به مفهوم این روش، واریانس    14اده از روش تحلیب مولفه های اصلی تعداد متغیرها را کاهش و به  مرحله با ا

 رکورد جهت ورودی رده بندها است. 1933رسید. خروجی این روش مجموعه داده ای با  0.95متغیر به مقدار  14تجمیعی متغیرها با 

 یمدلساز .4-6

ارسنجی داده ها و تقسیم داده ها به دو قسمت آموزشی و آزمایشی از روش هوشمندانه اعتبارسنجی ضربدری به جای اعتبارسنجی ساده           جهت اعتب

شتیبان با ازدحام ذرات، بگین       شبیه عصبی، بردار پ صمیم،  ستفاده کردیم. پس از مراحب پیش پردازش مجموعه داده ها، از رده بندهای درخت ت  گا

شاخص جینی، حداکیر عمق       درخت تصمیم و  ستفاده کردیم. پارامترهای در نظر گرفته جهت درخت تصمیم  ساده ا سایز برگ  20بیز  و  3، حداقب 

انتخاب شد. بردار پشتیبان ازدحام  0.7درنظر گرفته شد. هم چنین در بگینگ درخت تصمیم نسبت انتخاب نمونه:  4حداقب تعداد رکورد جداسازی 

تنظیم شد. شبیه عصبی پرسپترون      5و سایز جامعه و تعداد والد هر نسب    1.0، گاما با مقدار 0.05با مقدار  Cشعاعی، ثابت  ذرات تابع کرنب گوسی  

ضریب مومنتوم   سازی با الحاب کالس اقلیت     6و  5ویه به ترتیب با  2و  0.3، نرخ یادگیری 0.7با  شد. برای مدل رکورد و کالس  923مولفه تعیین 

 رکورد به هر رده بند جهت آموزش و تست ارایه شد و با توجه به پارامترهای ارزیابی نتایج تحلیب و بررسی شد. 1010شده اکیریت پاکسازی 

 نتایج و بحث .5

متغیر ابتدایی اجرا کردیم و نتایج به شرح  31جهت مقایسه واهمیت پارامترهای ارزیابی، ابتدا رده بندها را روی مجموعه داده پیش پردازش نشده با 

موعه ن مجکند مقدار سطح زیر نمودار معیار درستی روی ایدهد؛ و اثبات میوضوح پایین بودن دقت معیار حساسیت را نشان میبه ؛ کهاست 2جدول 

رسیدیم.  3در مرحله اجرا جهت بهبود نتایج در چند مرحله با تغییر پارامترهای حد آستانه و تعداد متغیرها به نتایج نهایی در جدول  .داده نیست

ر در این رده بند برتباوترین دقت در معیار حساسیت در بردار پشتیبان ازدحام ذرات است. مقدار سطح زیر نمودار و نمودار تحلیب ویژگی عامب های 

 .دهد( مشخص است. نمودار آبی سطح آستانه مقدارهای نمودار تحلیب را نشان می2شیب )

توان تعداد زیاد پارامترها میب انواع علت آن را می بردار پشننتیبان در تمام مراحب اجرا و تیرار مراحب پیش پردازش بهبود قابب مالحظه ای نداشننت.

ست. به تابع شتیبان ازدحام ذرات در مولفه طوریهای کرنب دان صلی، دقت که بردار پ شاخص های ا شت؛ زیرا همواره تنظیم   های خوبی در تمام  ها دا

شتیبان، تاثیر   سزایی پارامترهای بردار پ س    و دارد بندیرده دقت درافزایش ب ضمین ر شتیبان را  ت یدن به بهینه مطلق در انتخاب پارامترهای بردار پ

 این مهم را به اثبات رسانید. ساز ازدحام ذراتدر این پژوهش نیز تفاوت نتایج بردار پشتیبان با بهینه .[33] [32]ددهمی
از این  های معمولی ندارند.های جمعی تفاوت چندانی نسبت به روش شود، روش های حذف داده پرت تا حدودی متوازن میاز آنجا داده پس از روش

دقت   تغییرات بندها با تغییر جزیی پارامتر حد آسننتانه،بندها ارائه نشنند. در تمام ردههای جمعی دیگر، به دلیب نداشننتن تفاوت با ردهرو نتایج روش

ت. از طرفی با توجه به  زیادی دارد که علت داده پرت زیاد در داده است. هر چه حد آستانه را کاهش کردیم، با حذف داده پرت بیشتر، دقت باوتر رف

ست. هم چنین تحلیب مولفه های       شاخص ها با روش های انتخاب ویژگی منطقی ا سب، بهبود تمام  نامتوازن بودن برخی متغیرها مانند متغیر برچ

ی شبیه عصبی و   بندهاباشند و رده درصد متغیرهای این مجموعه داده حتی سن بیمه گذار گسسته می     80و از آنجا که  اصلی خروجی عددی دارد 

نتایج    4جدول  بردار پشنننتیبان با داده های عددی دقت بهتری دارند، این روش دقت کب را نسنننبت به مقاوت قبلی تا حد زیادی بهبود داد. در                 

ار حساسیت معی در این قسمت نتایج را با مقاوتی مقایسه کردیم که دقت کب و .شاخصهای ارزیابی مدل پیشنهادی را با مقاوت قبلی مقایسه کردیم

 را گزارش دادیم. که اهمیت زیادی در داده های نامتوازن دارد
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 نتایج مجموعه داده اصلی بدون ارایه مدل -2جدول 

 زمان

 )دقیقه(
 مدل دقت کل ُحساسیت معیار مختصات سطح زیر نمودار

6.17 0.642 99.74 0.54 93.81 DT 

4:55 0.586 100 0 43.19 MLP 

1:03 0.586 98.58 5.56 56.13 SVM 

0.8 0.782 96.71 13.44 91.73 NB 

10:15 0.874 98.82 1.48 85.31 B-DT 

22:28 0.871 84.25 12.48 69.82 SvmPso 

 

 نتایج مدل پیشنهادی -3جدول 

 زمان

 )دقیق(
 مدل دقت کل ُحساسیت معیار مختصات سطح زیر نمودار

1:29 0.825 81.29 78.88 80.14 DT 

3:01 0.914 87.82 80.28 84.22 MLP 

1:07 0.908 86.53 78.77 82.83 SVM 

0.8 0.906 100 27.74 65.49 NB 

4.57 0.850 83.17 79.09 81.22 B-DT 

3:12 0.878 52.57 94.26 72.48 SvmPso 

 

 
 افزار(ها )خروجی نرمنمودار تحلیب ویژگی عامب. 1شیب 
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 نتایج و نوآوری مقایسه-4جدول 

 سال کاهش ابعاد تکنیک مدل معیار حساسیت دقت کل سطح زیر نمودارَ

 
58.35 

 

77.3 

 
SVM-DT 

 
KRNN-Kmeans 

 
- 2011 

0.754 

 

60.40 

 

Svm: 91.89 

DT: 91.47 

 

SVM-DT 

 
KRNN-Ocsvm 

 
- 2015 

 نتیجه گیری و کارهای آینده .6

دسترسی به داده های شرکتهای بیمه داخلی، از یک مجموعه داده استاندارد به شدت نامتوازن      در این پژوهش جهت تقلب بیمه به دلیب محدودیت 

شد. ابتدا پرت ها         ستفاده  سازی به علت باوبودن نرخ داده پرت در کالس اکیریت از یک روش ترکیبی نمونه برداری ا شد. جهت توازن  ستفاده   یا

در ادامه جهت حذف پرت های محلی با محاسبه چگالی هر نقطه، فاکتورداده محلی اعمال   سراسری با روش مجاورتی کانزدییترین همسایه حذف و   

متغیر خروجی برای کاهش ابعاد و انتخاب ویژگی روش پرقدرت تحلیب   25شنند. از آنجا که چند متغیر مانند متغیر برچسننب نامتوازن بودند، روی  

صلی پیشنهاد شد. این روش     سازی پس از چند مرحله اجرا و تست روی    متغیر ناهمبسته  14مولفه های ا عددی تولید کرد. در ادامه در مرحله مدل

شت     ستانه تغیرات زیادی ندا شتیبان با تغییر پارامترها و مقدار حدآ شتیبان مانند انواع توابع  ؛ رده بندها، بردار پ زیرا همواره تغییر پارامترهای بردار پ

تاثیر زیادی روی دقت این رده بند دارد. این پژوهش لزوم اسنننتفاده از روشنننهای بهینه سنننازی جهت  کرنب و مقدار پارامترهای جریمه خطا و گاما

درصد روی بردار پشتیبان بهبود  94.26 انتخاب بهینه ترین پارامتر را اثبات کرد. با ازدحام ذرات توانستیم مهم ترین معیار، یعنی معیار حساسیت را   

 د افزایش دادیم.درص 12دهیم. هم چنین دقت کب را تا 
ستانه تاثیر زیادی در نتایج رده   شخیص        در تمام رده بندها تغییر پارامتر حدآ شنهادی و ترکیبی ت شان داد روش پی شت. این پژوهش ابتدا ن بندها دا

ست پرت  شهای انتخاب ویژگی با توجه به ویژگیهای متغیرها روی این مجموعه داده پرت توان  های زیادی از کالس اکیریت حذف کند، هم چنین رو

ضروری به نظر می  سیت     داده  سا سد. با توجه به ح شنهادی، می    ر ستانه روش ترکیبی پی سایر تینیک ها و  تعداد پارامترها و مقدارهای حدآ توان 

 .شودروشهای انتخاب بهینه ترین مقدار را جهت بهبود اعمال کرد. هم چنین روشهای دیگر انتخاب ویژگی پیشنهاد می
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