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 چكیده 
له ی تشخیص تقلب، یک مسئکل طورهب ی اعتباری ارائه شده است.هادر این پژوهش، روشی برای تشخیص مشاهدات ناهنجار استوار در تشخیص تقلب کارت

ن . این پژوهش به دنبال آشونددی میبنطبقه "کلاهبردارانه"و  "قانونی"های اعتباری، به دو کلاس ی کارتهابا نظارت است که در آن تراکنشبندی طبقه

عنوان مشاهدات کلاهبردانه تشخیص داده شده است را پیدا کند. تشخیص ی بهکاوداده ی مختلفهااست که بتواند مشاهدات ناهنجاری که توسط الگوریتم

ی در دسترس، نقاط پرت به صورت برچسب مشخص که در مجموعه دادهسه مرحله دارد: ابتدا با توجه به ایندر این پژوهش مشاهدات ناهنجار استوار 
که آن مشاهده، یک . هر چه این امتیاز بیشتر باشد، احتمال اینشودامتیازهای پرت بودن هر مشاهده محاسبه میی، تصادف جنگل روش از استفاده با اند،نشده

بیشترین امتیازها را دارند، به عنوان برچسب  %21و  %20، %51. سپس در سه سناریوی مختلف مشاهداتی که شودی ناهنجار باشد، بیشتر میمشاهده

ی درخت ی میزان شدهبنددسته آنگاه در هر سناریو، دو مدل .شوندی میبندر مشاهدات به عنوان مشاهدات قانونی طبقهکلاهبردارانه )مثبت( و سای

د شونها با هم مقایسه می. سپس نتایج آنشوندزش داده میبرا هاداده جهت تشخیص نقاط پرت روی مجموعه ،و رگرسیون لوژستیک Baggingیری گتصمیم
)یا با اطمینان بالا( در نظر  استوار پرت مشاهدات عنوان به اند،بینی شدهمشاهداتی که در هر دو الگوریتم فوق، به عنوان مشاهدات پرت پیشو در نهایت 

 شوند.گرفته می

  های اعتباریکارت ، های تصادفیجنگل ،مشاهدات ناهنجار استوار ،تشخیص تقلب واژه های کلیدی:

 
 

 مقدمه .1
ا افزایش هکه این تراکنشهمچنانهای اعتباری است. به کارت ها مربوطنقدی، بسیار افزایش یافته است که درصد قابل توجهی از آنهای غیرامروزه میزان تراکنش

است که  های اعتباری بودهبه کارت مربوطهای مالی، کلاهبرداری %40، 2059در سال شود. های مالی یا کلاهبرداری نیز در این بستر زیادتر مییابد، تقلبمی

ها سوءاستفاده شوند و از آنهای اعتباری از طرق مختلفی آگاه می. کلاهبرداران از اطلاعات کارت[5]میلیون دلار بوده است  1.1رقم آن در سرتاسر جهان 

های ساده های مالی تقلبی جلوگیری کنند. اما تکنیککنند تا از تراکنشیها و مؤسسات مالی سعی مها، بانکدلیل افزایش این نوع کلاهبرداریکنند. بهمی

تواند در استفاده ب میداری، تقلکدر باناست.  ها پیچیدهگونه تقلبزیرا تشخیص این ،تر استهای پیشرفتهآیند و نیاز به تکنیککار بر نمیتشخیص الگو از پس این
شویی و تقلب پرسنل از دیگر انواع تقلب بانکی حساب های بانکی اینترنتی و مرکز تماس )تلفن بانک( رویت شود. پولهای بدهی، های اعتباری، کارتاز کارت

که تقلب و کلاهبرداری با وجود این آید.تهدید بزرگی برای اقتصاد مشروع به حساب می شود وهستند. این ضررهای ناشی از تقلب در مجموع مقادیر زیادی می

لب، مطی اعتباری بسیار شایع است، اما مقالات زیادی در این زمینه ارائه نشده است و مطالعات زیادی روی آن صورت نگرفته است. دلیل اصلی این هادر کارت

 به این ت مربوطتوانند اطلاعادلیل حفظ حریم خصوصی، نمیها و مؤسسات مالی، بهها برای محققان است. زیرا بانکی واقعی تراکنشدر اختیار نبودن داده
فاده ها استدهند و از نتایج تحقیقات آنهای دیگر در اختیار محققان قرار میها، این اطلاعات را با عناوین و نامها را در اختیار عموم قرار دهند )البته بانکتراکنش

اند و همچنین در دنیای مین دلیل متدهای کارآمد کمی ارائه شدههکه دیگران از زمینه اصلی آن که اطلاعات مالی است، مطلع باشند(، بهکنند، بدون اینمی

  است.واقعی نیز از این متدها بسیار کم استفاده شده 
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تشخیص ، 2رخدادهای عجیب سنسورها، تقلب کارت اعتباری، 5های تشخیص نفوذسیستم مثلها وجود دارد کاربردهای بسیار زیادی در تشخیص ناهنجاری

  : 1شناسیزمین، 4قانوناجرای ، 9پزشکی

رای ای را به عنوان خروجی بهای تشخیص تقلب نمرهالگوریتم . در نوع اول،خروجی تولید کند ،صورت دوتواند به های تشخیص تقلب میالگوریتمدر حالت کلی 
 ،دوم در نوعها استفاده کرد. بندی کردن میزان پرت بودن آنتوان برای رتبهها میدهد. از این نمرهسطح پرت بودن آن را نشان میکنند که هر داده تولید می

ی پرت است یا خیر. کند که آیا آن مشاهده مشاهدهشود. این برچسب بیان میداده اضافه می یها بدین صورت است که یک برچسب دوتایی به مجموعهخروجی

ا بودن نیز برای ساختن چنین برچسبی استفاده کرد. این کار بی پرتتوان از نمرهاما می کنند،ها به طور مستقیم چنین برچسبی را تولید میبعضی از الگوریتم

ودن بی پرتگیرد. برچسب دوتایی اطلاعات کمتری نسبت به نمرهها صورت میآن ای برای نمرات پرت بودن براساس توزیع آماریآستانه در نظر گرفتن حد
در این پژوهش، روشی برای تشخیص مشاهدات  شود.گیری استفاده میی نهایی برای تصمیمملی از آن به عنوان نتیجهدهد، اما در بسیاری از کاربردهای عمی

 ی اعتباری ارائه شده است. هاناهنجار استوار در تشخیص تقلب کارت

به عنوان مشاهدات کلاهبردانه تشخیص داده شده است ی کاوی مختلف دادههااین پژوهش به دنبال آن است که بتواند مشاهدات ناهنجاری که توسط الگوریتم

  را پیدا کند.
. در شده استاشاره  زمینهاین ای از کارهای قبلی در دوم، به تاریخچه بخش. در ه استهای تشخیص مشاهدات پرت گفته شدای از روشمقدمهاول،  بخشدر 

 پرداختهپرت  سه سناریوی مختلف مشاهداتهای انجام شده در مورد به نتایج و آزمایشچهارم،  بخش. در پژوهش معرفی شده استسوم، روش پیشنهادی  بخش

 گردیده است.از پژوهش آمده ارائه  گیریو نتیجه بندیپنجم، جمع بخشدر  شده است و نهایتا

 مروری بر کارهای گذشته .2

از [. خارج 2] اندشناسایی شده 3نظارتبدون و  8ی، نیمه نظارت7تنظاربا روش سه نوع  ،طور کلیهب. ارائه شده است 2 دورافتادهنقاط ند روش برای تشخیص چ

تبعیت  توزیع پارامتری از هادادهبر این است که فرض  هاکه در آن هستند تشخیص پرت مبتنی بر مدلاز نوع ها از روش یهای بدون نظارت، گروهتکنیک
و کنند کار میخوبی هبعدی بکمدر فضاهای  یهایروش گیرند. چنینها را در نظر میردوماز ر دو کلاس توزیع پارامتری از یک یا ه هااین روش. [9] کنندمی

 تحته ک اندروی آورده غیر پارامتریمختلف های ها، محققان به روشاین محدودیت رفعبرای  .است یبالاتر اغلب کار دشوار ی با ابعاددر فضاهایدقیق مدل  یافتن

 [.4.1.4] شوندمیشناخته  مبتنی برفاصلههای عنوان روش

رچند ثابت شوند. هبررسی مینقاط  همسایگی نزدیکدر این روش، . است نمونهترین همسایگان تا نزدیک شناسایی نقاط دورافتاده با بررسی فاصله رایج در روش
 ینقاط دورافتادهکاوش برای  (NL) تو در تو یلگوریتم حلقهبر است. اش زمان، این روسودمند هستندمبتنی بر فاصله  ینقاط دورافتادهتشخیص شده است که 

 .است ایتعداد نقاط داده N ، که در آناست زمان 𝑂(𝑁6)مستلزم طور معمول هب[ 1]مبتنی بر فاصله 

برای [( را X-[3 درختان [ یا8] R-درختانKD [7 ،]-درختان)در چند سال گذشته، محققان چند راه حل سریع اعم از استفاده از ساختارهای شاخص فضایی 

نامزد برتر با انتخاب هر مثال و قبل از  در k ترین نقطهبرای نزدیکرا ساختار شاخص توان اند. میارائه داده نامزد یترین همسایگان هر نقطهپیدا کردن نزدیک
تواند برای این رویکرد می کند، پیدا log n ر زمانرا دترین همسایگان مثال کواند نزدیبتاگر درخت شاخص نقاط از دور افتاده جستجو کرد. توجه به تعریف 

 .دنیابش میکاهابعاد  ص با افزایشاختارهای شاخسبا این حال، بزرگ شود.  N log Nصورت هب ایطور بالقوههکار کند و بخوبی هبعدی های کم بُمجموعه داده

سازماندهی اشیاء نقاط دورافتاده هستند که های تشخیص از تکنیک ی دیگریردهشوند شناخته می[ 50عمق ]های مبتنی بر روشعنوان  هایی که تحتروش

 5ی برابر با=کامل عمق ایداده، نقاط روی بدنه محدب فضای هستند های بیرونیاشیاء در لایهدهند. نقاط دور افتاده انجام می محدب یهای بدنهدر لایه ی رااداده
به عنوان نقاط دارند  K ≥عمق نقاطی که بنابراین، هستند.  2دارای عمق=5محدب از مجموعه داده پس از حذف تمام نقاط با عمق= ینقاط روی بدنه، دارند

 هستند.کارآمد بعدی 9بعدی/2 محدب معمولا تنها در فضاهای یمحاسبات بدنه ،حالبا اینشوند. قلمداد میدورافتاده 

ممکن نقاط بین نقطه داده و تمام جفت  هایزاویهبر مبنای که  [55اویه ]ز ی مبتنی بری نقاط دور افتادهاز روش درجهتفاوت عبارتست های میکی از این روش

اگر  افتاده نیستی دور نقطه O، و شی باشند واقع شده یدیگر در جهات مشابه اشیاء اکثردورافتاده است اگر  Oبا توجه به این ایده، شی . ها استاز نقاط داده
 است. )9nO(د در الگوریتم ساده برای این رویکرباشند. های مختلف واقع شده بسیاری از اشیاء دیگر در جهت

 f تابع که کندی را ایجاد میاین رویکرد الگوریتم. است SVM نظریمبنای های شناخته شده است که بر اساس ترین روشیکی از مهمSVM [52 ]ای از طبقه
ها را این است که داده. راهبرد ردیگجای دیگر میرا در هر  +5و را در بر دارد بسیاری از نقاط داده که  «یکوچک» یرا در ناحیه -5ه مقدار آورد کوجود میهرا ب

 جدا کرد.  حداکثر یز مبدا با حاشیها ها راو آننگاشت فضای ویژگی مربوط به هسته  روی

 روش پیشنهادی پژوهش .3

 شده است. های مورد آزمایش بیانبر روی مجموعه داده روش پیشنهادی پژوهش بخشدر این 

 مراحل پیاده سازی .3.1

                                                
0 Intrusion Detection Systems 
6 Interesting Sensor Events 
3 Medical Diagnosis 
4 Law Enforcement 
5 Earth Science 
2 outlier detection 
7 Supervised 
8 Semi-Supervised 
9 Un-Supervised 
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های اطمان این است که دادههای مشکوک است و استنبچون هدفمان یافتن داده استصورت دو کلاس خوب و بد دارای برچسب به، مورد آزمایشی مجموعه داده
هایی هستیم که برچسب بد دارند. از بین دادهمشاهدات پرت دنبال استخراج در نتیجه به ،است ترفمان نزدیکدبد، خیلی به ههای با برچسب پرت از بین داده

 هایمان را به الگوریتم جنگل، امتیازهای پرت بودن هر مشاهده محاسبه شوند. به این منظور مجموعه داده50ابتدا نیاز هست تا با استفاده از روش جنگل تصادفی

که امتیاز پرت بودن را دهد. برای اینبه ما می 55کنیم. جنگل تصادفی، یک ماتریس به نام ماتریس شباهترا اجرا میدهیم و به صورت با نظارت آنتصادفی می

ها که میانگین کمترین شباهتهایی کنیم. آن مشاهدهمی 52صورت صعودی مرتبها بهگیریم و بر حسب میانگین شباهتها را میمحاسبه کنیم، میانگین شباهت
ی پرت را با احتمال بالا بیان کنیم و به نتیجه بودن آن داده 59که بتوانیم مقاومرا داشته باشند، امتیاز پرت بودنشان بیشتر است. اما در این پژوهش، برای این

بیشترین امتیازها را دارند، به  %21و  %20، %51لف مشاهداتی که دهیم. در سه سناریوی مختهوشمندتری برسیم، عملیاتمان را به صورت سه سناریو ادامه می

  شوند.عنوان برچسب مثبت و نقاط پرت انتخاب می

 
 سازیپیاده. دیاگرام مراحل 5شکل 

 

 اند.کاوی انتخاب شدهدادههای مشاهده برای آزمون مدل 900ها برابر آن %90مشاهده به صورت تصادفی برای آموزش مدل و  700ها برابر داده  %70ابتدا 

 شود:ی مجزا، ساخته میمجموعه داده 9بدین منظور 
 ی اول: متغیر پاسخ برابر مجموعه داده𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.71 عنوان متغیرهای مستقلو سایرمتغیرها به 

 ی دوم: متغیر پاسخ برابر مجموعه داده𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.80 مستقلعنوان متغیرهای و سایرمتغیرها به 

 ی سوم: متغیر پاسخ برابر مجموعه داده𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.81 عنوان متغیرهای مستقلو سایرمتغیرها به 

 شوند:کاوی به صورت زیر آماده میها برای انجام تحلیل دادهمجموعه دادهز هر کدام ابینید، می 5طور که در شکل همان

یون و رگرس Baggingبندی کاوی درخت طبقهبا استفاده از بخش آموزش، دو مدل دادهتقسیم شده است.  51و آزمون 54ی اول به دو بخش آموزشی دادهمجموعه
ها و مقادیر بینی روی آنشوند و براساس نتایج پیشسپس با استفاده از بخش آزمون، دو مدل برازش داده شده، آزمون میلوژستیک برازش داده شده است. 

 شود.ی دوم و سوم نیز انجام میگیرد. همین عمل برای مجموعه دادهرار میواقعی، عملکرد مدل مورد بحث ق

جهت تشخیص نقاط پرت با هم مقایسه  54و رگرسیون لوژستیک Baggingگیری درخت تصمیم یبندی میزان شدههای دستهسناریو، مدل که در هرپس از این

یعنی این مشاهدات این قدر پرت ی پرت است. با احتمال بالا مشاهدهاند، بینی شدهمشاهدات پرت پیشمشاهداتی که در هر دو الگوریتم فوق، به عنوان شدند، 
 اند.مشاهدات پرت شناخته شدهعنوان اند که توسط هر دو الگوریتم بهبوده

 

 

                                                
01 Random Forest 
00 Proximity Matrix 
06 Sort 
03 Robust 
04 Train 
05 Test 
02 Logistic Regression 
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جنگل تصادفی بدهیم، برچسب آن و همچنین امتیاز پرت ی جدید را به نیز انجام داد. به این صورت که اگر داده 57ی جدیدتوان برای یک دادهاین کار را می

گیریم و اگر برچسب بد را در نظر نمیی آخر برسد. اگر برچسب خوب داشته باشد که آنکند تا به لایهشود و روند مانند قبل ادامه پیدا میبودنش مشخص می

 کنیم.ی کلاهبردارانه اعلام میعنوان مشاهدهبه راداشته باشد، آن

 هاعرفی مجموعه دادهم .3.2

 Handن مجموعه داده توسط پروفسور دکتر استفاده شده است. ایمربوط به مشتریان کارت های اعتباری بانکی آلمان ی از مجموعه داده پژوهشدر این 
Hofmann  مشتری به  5000اطلاعات دموگرافیک این مجموعه داده شامل آوری شده است. جمع 2000انستیتوی آمار و اقتصاد دانشگاه هامبورگ در سال از

های بانکی و ها را براساس شاخصبندی مشتریان است که آنهاست. آخرین ستون این مجموعه داده مربوط به دستههمراه اطلاعاتی از سوابق بانکی و ... آن

از لینک در دسترس آزاد محققین قرار گرفته است.  UCI سایت این مجموعه داده در وبی مشتری خوب و مشتری بد تقسیم کرده است. اعتباری به دو دسته

 ها دسترسی پیدا کرد:توان به این مجموعه دادهزیر می
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html 

 های پژوهشنتایج و یافته .4

 شود:ها ارائه میهای کارت اعتباری به همراه توضحیات آنداده نتایج تحلیل در این بخش

 های تصادفیها با استفاده از روش جنگلتحلیل داده  .4.1

متغیر مستقل، مدل  20مشتری، دارای دو مقدار مشتری خوب و مشتری بد است. با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی با داشتن  یطبقه یمتغیر وابسته
 ،2شکل توان از الگوریتم گرفت، شاخص پرت بودن هر مشاهده است. بدین منظور در که می هاییشود. یکی از خروجیها برازش داده میبندی به دادهطبقه

 هیستوگرام این شاخص نشان داده شده است:

 
 هیستوگرام امتیاز پرت بودن هر مشاهده براساس الگوریتم جنگل تصادفی .2 شکل

 

 نشان داده شده است: 5های توصیفی امتیازهای پرت مشاهدات در جدول آماره
 های توصیفی امتیازهای پرت مشاهداتآماره .5جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

است. هر چه مقدار این امتیاز بیشتر  3.881و  3.155ترتیب برابر ها به ی آناست. همچنین میانگین و میانه 24.85ها و بیشترین آن 0.571کمترین امتیاز، عدد 

 ی پرت است. باشد، آن مشاهده با اطمنیان بیشتری یک نقطه

                                                
07 Un-seen Pattern 
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 0.571 کمینه
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 91.547 واریانس

 54.550 چارک سوم

 24.850 بیشینه
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ام آن محاسبه 81ام و 80ام، 71های ی پرت در نظر گرفته شوند، صدکتوانند به عنوان یک نقطهکه بتوان تشخیص داد کدام یک از مشاهدات، میحال برای این

 شوند:می

 ی پرتام مشاهده81ام و 80ام، 71های صدک. 2جدول 

 مقدار صدک

 54.550 ام71

 51.590 ام80

 54.092 ام81
 

 شوند:ی فوق، سه متغیر جدید به صورت زیر تعریف میبا توجه به مقادیر به دست آمده

  ام(71)صدک  54.550متغیر برچسب نقاط پرت برای مشاهدات با امتیاز بالاتر از 

𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.71 = {
5      𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 > 54.55
0      𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ≤ 54.55

 

  ام(80)صدک  51.590متغیر برچسب نقاط پرت برای مشاهدات با امتیاز بالاتر از 

𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.80 = {
5      𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 > 51.590
0      𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ≤ 51.590

 

  ام(81)صدک  54.092متغیر برچسب نقاط پرت برای مشاهدات با امتیاز بالاتر از 

𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.81 = {
5      𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 > 54.092
0      𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ≤ 54.092

 

 

 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.81و 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.71  ، 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.80روی متغیر  Baggingبندی سازی درخت طبقهمدلمقایسه  .4.1.1

 .0.3447 و  0.3975 ، 0.3533برابرست با  𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.81و  𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.71  ،𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.80به ترتیب برای  AUCمقادیر زیر منحنی 
 

 
 Baggingبندی سه مدل درخت طبقه ROCنمودار  .9شکل 

 

 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.81و 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.71  ، 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.80سازی رگرسیون لوژستیک روی متغیر مدلمقایسه  .4.1.2

 .0.8758 و  0.3025 ،  0.7895برابر است با  𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.81و  𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.71  ،𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.80به ترتیب برای  AUCمقادیر زیر منحنی 
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 سه مدل رگرسیون لوژستیک ROCنمودار  .4شکل 

 های اعتباری با استفاده از روش رگرسیون لوژستیکهای کارتدادهتحلیل  .4.2

متغیر مستقل، مدل  20مشتری، دارای دو مقدار مشتری خوب و مشتری بد است. با استفاده از الگوریتم رگرسیون لوژستیک با داشتن  یطبقهی متغیر وابسته

، 1شکل های به ازای هر مشاهده است. بدین منظور در ماندهتوان از الگوریتم گرفت، باقیهایی که مییکی از خروجیشود. داده میها برازش بندی به دادهطبقه

 آن نشان داده شده است: هیستوگرام

 

 
 های هر مشاهده براساس الگوریتم رگرسیون لوژستیکماندههیستوگرام باقی .1شکل 

 

 نشان داده شده است.: 9های مشاهدات در جدول ماندههای توصیفی باقیآماره

 های مشاهداتهای توصیفی باقی ماندهآماره .9جدول 

 مقدار آماره

 3.229- کمینه
 5.929- چارک اول

 5.504- میانه

 0.0519- میانگین

 8.4789 واریانس

 5.94 چارک سوم

 95.59 بیشینه
 

است. هر چه مقدار این  0.0519-و  5.504-ها به ترتیب برابر ی آناست. همچنین میانگین و میانه 95.59ها و بیشترین آن 3.229-ها عدد ماندهکمترین باقی

به عنوان  توانندکه بتوان تشخیص داد کدام یک از مشاهدات، میی پرت است. حال برای اینها بیشتر باشد، آن مشاهده با اطمنیان بیشتری یک نقطهماندهباقی

 شوند:ام آن محاسبه می81ام و 80ام، 71های در نظر گرفته شوند، صدک ی پرتیک نقطه

 ی پرتام مشاهده81ام و 80ام، 71های صدک .4جدول 

 مقدار صدک
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 5.9134 ام71

 5.4489 ام80

 2.0959 ام81
 

 
 

 

 شوند:ی فوق، سه متغیر جدید به صورت زیر تعریف میبا توجه به مقادیر به دست آمده

 

 ام(71)صدک  5.9134های بالاتر از ماندهنقاط پرت برای مشاهدات با باقی متغیر برچسب 

𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.71 = {
5      𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 > 5.9134
0      𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ≤ 5.9134

 

 ام(80)صدک  5.4489 های بالاتر ازماندهمتغیر برچسب نقاط پرت برای مشاهدات با باقی 

𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.80 = {
5      𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 > 5.4489
0      𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ≤ 5.4489

 

 ام(81)صدک  2.0959 های بالاتر ازماندهمتغیر برچسب نقاط پرت برای مشاهدات با باقی 

𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.81 = {
5      𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 > 2.0959
0      𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ≤ 2.0959

 

 

 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.81و 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.71  ، 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.80روی متغیر  Baggingبندی سازی درخت طبقهمدلمقایسه  .4.2.1

 .0.3828و   0.3343، 0.3349برابر است با  𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.81و  𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.71  ،𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.80به ترتیب برای  AUCمقادیر زیر منحنی 

 
 Baggingبندی سه مدل درخت طبقه ROCنمودار . 4شکل 

 

 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.81و 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.71  ، 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.80سازی رگرسیون لوژستیک روی متغیر مدلمقایسه  .4.2.2

 .0.3828و  0.3343، 0.3349برابرست با  𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.81و  𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.71  ،𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟0.80به ترتیب برای  AUCمقادیر زیر منحنی 
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 جنگل تصادفیسه مدل  ROCنمودار  .7شکل 

 بینی در دو سناریوهای پیششاخصی مقایسه .4.3

 شوند:در دو سناریو تحلیل و مقایسه می AUCبینی شامل دقت، حساسیت، ویژگی و مقدار های مربوط به پیشحال شاخص
 

 ی اولمجموعه داده در سناریوبینی در دو های پیششاخصمقایسه  .4.9.5

 ی اولبینی در دو سناریو مجموعه دادههای پیششاخصقایسه . م1جدول 

 مجموعه داده اول 

 سناریو دوم سناریو اول 

 
روش 

Bagging   

رگرسیون 
 لوژستیک

روش 
Bagging 

 جنگل تصادفی

 0.3799 0.3799 0.7347 0.8399 دقت

 0.3999 0.3999 0.2445 0.7295 حساسیت

 0.3847 0.3847 0.3483 0.3404 ویژگی

AUC 0.3533 0.7895 0.3349 0.3349 
 

تری داشته است. این درحالیست که در سناریوی دوم عملکرد آن با روش جنگل عملکرد مناسب Baggingبا توجه به مقادیر جدول فوق، در سناریوی اول روش 

 تصادفی یکی بوده است. 

 ی دوممجموعه دادهدر بینی در دو سناریو های پیششاخصقایسه م .4.3.2

 ی دومبینی در دو سناریو مجموعه دادههای پیششاخص. مقایسه 4جدول 

 دوممجموعه داده  

 سناریو دوم سناریو اول 

 
روش 

Bagging  

 رگرسیون 

 لوژستیک
روش 

Bagging 
 جنگل تصادفی

 0.3447 0.3447 0.8499 0.35 دقت

 0.3472 0.3472 0.2741 0.4078 حساسیت

 0.3441 0.3441 0.3893 0.3753 ویژگی

AUC 0.3975 0.3025 0.3343 0.3343 
 

 

تری داشته است، این درحالیست که در سناریوی دوم عملکرد آن با روش جنگل عملکرد مناسب Baggingبا توجه به مقادیر جدول فوق، در سناریوی اول روش 
 تصادفی یکی بوده است. 

 ی سوممجموعه دادهدر بینی در دو سناریو های پیششاخصمقایسه  .4.3.3

 ی سومبینی در دو سناریو مجموعه دادههای پیششاخصمقایسه  .7جدول 
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 سوممجموعه داده  

 سناریو دوم سناریو اول 

 
روش    

Bagging   

رگرسیون 

 لوژستیک
روش 

Bagging 
 جنگل تصادفی

 0.3447 0.3447 0.8899 0.3599 دقت

 0.71 0.71 0.9999 0.1474 حساسیت

 0.3845 0.3845 0.3728 0.3728 ویژگی

AUC 0.3447 0.8758 0.3828 0.3828 
 

تری داشته است، این درحالیست که در سناریوی دوم عملکرد آن با روش جنگل عملکرد مناسب Baggingبا توجه به مقادیر جدول فوق، در سناریوی اول روش 

 تصادفی یکی بوده است. 
 

 گیرینتیجه .5

زیرا با  .کند برآورده را پژوهش هدف است توانسته که است و رگرسیون لوژستیک بوده Baggingبندی  پژوهش، درخت طبقه این های استفاده شده درمدل

 ها، توانستیم میزان خطا را کم کنیم و با احتمال بالایی، نقاط پرت را تشخیص دهیم. ترکیب این روش

تصادفی هم در امتیاز بندی نقاط پرت و هم در تشخیص نقاط پرت دقت بالایی دارد. همچنین با بررسی دقت، حساسیت،  که الگوریتم جنگل این پژوهش نشان داد

 عملکرد بسیار خوبی داشته است.  Baggingرگرسیون لوژستیک و روش  روش AUCویژگی و مقدار 
ها هایی با مبنای درختی هستند. بنابراین در بعضی از سناریوهای تحقیق حاضر، عملکرد آنوریتمهر دو از الگ Baggingهای جنگل تصادفی و روش الگوریتم

 اند. این امر به دلیل انتخاب خودکار تعداد درختان در هر الگوریتم است. بسیار به هم نزدیک شده
ی است که های زیاداست. این امر به دلیل تولید درختان متعدد و حلقهبر بودن آن نسبت به رگرسیون لوژستیک یکی از معایب اصلی روش جنگل تصادفی زمان

ها برای اجرا روی چندین سرور و محاسبات موازی و بسط این الگوریتم  Big Dataیهای اخیر در حوزهکند. البته با توجه به پیشرفتاین الگوریتم تولید می

 توان سرعت مطلوب را به دست آورد. طور همزمان، میبه

های الگوریتمذیر که از یک مبنای کاملا تفسیرپتصادفی، قابل تفسیر نبودن ضرایب به دست آمده از آن است. این الگوریتم با این یکی دیگر از معایب الگوریتم جنگل
سازد. با این وجود نتایج غیرممکن میگیری براساس تمام آن درختان، عملا تفسیر پذیری ضرایب را ست، با ساختن چندین درخت و نتیجهدرختی، ایجاد شده ا

بینی شده آن از دقت و کارایی بالایی برخوردار است. این الگوریتم برای کاربردهایی که نیاز به تفسیر ضرایب برآورد شده نیست مانند به دست آمده و مقادیر پیش

 بینی کارایی بالایی دارند. تشخیص نقاط پرت و پیش

 های زیاد با تعداد متغیرهای بالا تابع درستسرعت بالاتری در اجرا دارد، اما مشکلات خاص خودش را نیز دارد. گاهی برای داده کهرگرسیون لوژستیک با این
رد وشود. همچنین نسبت به نقاط پرت از حساسیت بیشتری برخوردار است که برآهای تکراری نیوتون رافسون و یا ... همگرا نمینمایی احتمال آن با الگوریتم

سازی آن گردد که پیادهگرسیون لوژستیک مقاوم پیشنهاد     میدهد. برای جلوگیری از این موضوع، استفاده از رپارامترهای مدل را به شدت تحت تاثیر قرار می

 جزییات خاص خودش را دارد. 
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