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 چکیده

 و مالی استفاده های سوء بانکی، تراکنشهای تعداد افزايش و بانکی مدرن سامانه های از استفاده افزون روز گسترش با
 هنگفت، مالی منابع دادن دست از بر عالوه استفاده ها سوء اين. است کرده پیدا نمود پیش از بیش تراکنشها در اين تقلب
 مديريت در سامانه ها اين اثربخشی کاهش نتیجه در و بانکی مدرن سامانه های از استفاده به مشتريان اعتماد کاهش باعث

 افراد اما است، بانکی تقلبهای کاهش راه بهترين تقلب از جلوگیری چند هر. میشود مالی تراکنشهای و بهینه ی سرمايه
 صورت به مشکوک تراکنشهای تا است نیاز مورد روشهايی بنابراين. میکنند پیدا دست خود اهداف به هايی از راه سودجو

 در با موفقیت توانسته اند داده کاوی روشهای اخیر سالهای در. آيد عمل به ممانعت آنها انجام از و برخط شناسايی
 های در اين مقاله از ترکیب الگوريتم .شود گرفته کار به اعتباری و سپرده کارتهای تقلب تشخیص پولشويی، از جلوگیری

با کمک قوانین انجمنی تولید شده  يافته توسعه KNN2طبقه بندی الگوريتم بهبود يافته و  Means-Kخوشه بندی 

در نهايت پس کشف تقلب در سیستم بانکداری الکترونیک استفاده شده است.  به منظور Aprioriتوسط الگوريتم محبوب 

مالحظه گرديد که دقت کشف تقلب کارتهای اعتباری در سیستم بانکداری الکترنیک با  ،بیه سازی روش پیشنهادیاز ش

 است. که نسبت به ساير روشها از صحت و دقت مطلوب تری برخوردار بوده %98.5روش پیشنهادی در حدود 

 

 توسعه يافته KNN، طبقه بند k-meansکشف تقلب، بانکداری الکترونیک، خوشه بند  :کلید واژه
 

 

 مقدمه -1

و  یماال یسوء استفاده هاا ی،بانک یو افزايش تعداد تراکنشها یمدرن بانک یبا گسترش روز افزون استفاده از سامانه ها

 یکرده است. ايان ساوء اساتفاده هاا عاالوه بار از دسات دادن مناابع ماال یدانمود پ یشاز پ یشتقلب در اين تراکنش ها ب

اين سامانه هاا  یکاهش اثربخش یجهو در نت یمدرن بانک یهنگفت، منجر به کاهش اعتماد مشتريان به استفاده از سامانه ها

 یباانک یاز تقلب بهترين راه کااهش تقلبهاا یریشود. هر چند جلوگ یم یمال یسرمايه و تراکنش ها ی ینهدر مديريت به

و داده  یآماار یبر الگوه هاا یمبتن یکنند. بنابراين روشهاي یم یداود دست پبه اهداف خ یاست، اما افراد سودجو از راههاي

                                                 
1 Behnam heidari, Master Student of computer science, Islamic azad university of shiraz 
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 یو از انجام آنها ممانعت به عمل آيد. در سالها یمشکوک به صورت برخط شناساي یاست تا تراکنش ها یازمورد ن [1]یکاو

باه  یساپرده و اعتباار یتقلب کارت ها یصتشخ ی،از پولشوي یریدر جلوگ یتتوانسته اند با موفق یداده کاو یروشها یراخ

کشاف تقلاب  ی ینهدر زم ی،که در مباحث مربوط به داده کاو یاز چالش ها و مشکالت اساس يکی. [2,3,4]کار گرفته شود

پارت در  یباشاد. داده هاا یما outliers data يااپارت  یوجود داد ها يگرید یها ینهدر هر زم يا یبانک یها یستمدر س

است که در  يیکارها ينتر یچیدهاز پ يکیها  ادهگونه د ينکردن ا یدابرخوردار بوده و پ يادیز یتاز اهم یبانک یها یستمس

خوشاه  ياا یدر مراحل دسته بند یداده کاو یها يتمجهت کشف تقلب به آن پرداخته شده است. لذا اکثر الگور یداده کاو

از  یکرده و در برخا یچیدهپ یارپرت مدل را بس یدر نظر گرفتن داده ها يراکنند؛ ز یم یپرت چشم پوش یاز داده ها یبند

 يا یاعتبار یکارت ها یدر تقلب ها ينکهباشد. ضمن ا یبه صرفه تر م یاربس ینوع داده ها ينکاربردها صرف نظر کردن از ا

و کااوش  یمورد بررس تيسبا یو م یستپرت قابل قبول ن یاز داده ها یچشم پوش یبانک یها یستمدر س يگریهر عمل د

کاارت  یبارو ايان مقالاه یاصال هدف همچنین باشد. ینوع داده ها م ينا ویبر یقامتقلبان دق یتمرکز اصل يراز یرند؛قرار گ

بوده  یاعتبار یافراد و کاربران از کارت ها یامروز یاستفاده  یشترينب يراز ؛باشد یم یها بانکدار یستمدر س یاعتبار یها

 یو اعتباار یو موسساات ماال یبانک ،بانکدار ینهدر زم یاروز دن يلمسا ينتر یزاز چالش بر انگ يکی ینهزم ينکه تقلب در ا

با توجه به وسعت کااربرد داده کااوی و . یمتقلب را درک کن يکانجام  یزممهم هست که در ابتدا ما مکان یار.لذا بسباشد یم

دی و خوشه بندی، در اين مقاله از ترکیب الگوريتم خوشاه بنادی دارابودن الگوريتم و تکنیکهای متنوعی همچون طبقه بن

K-Means  تکنیک بهبود يافته وKNN  با اعمال قوانین وابستگی جهت بهبود دقت الگوريتم به منظاور کشاف داده هاای

پرت به عنوان تقلب های صورت گرفته در تراکنش های مربوط به کارت هاای اعتبااری در سیساتم بانکاداری الکترونیاک 

د شاده در گذشاته ماور کارهای انجام 2در بخش ادامه اين مقاله به اين صورت تقسیم بندی شد است: استفاده شده است. 

نتااي   5و4در بخاش مطرح شده ارائه شده است.  توصیف معماری مدل پیشنهادی همراه با 3بررسی قرار گرفته، در بخش 

 .مطرح شده استنیز نتیجه گیری نهايی و پیشنهادات آينده  6بدست آمده و در بخش 
 

 سوابق پیشین -2

در دهه های گذشته تا سالهای اخیر پژوهش های زيادی در زمینه کشف تقلب در سیستم بانکداری الکترونیک صورت 

 مبتنی روشی رِيلی و گاش 1993 سال درگرفته است که در اين بخش به برسی برخی از مهمترين آنها پرداخته می شود. 
 با آموزش از پس شبکه اين. ارائه کردند اعتباری های کارت روی بر تقلب شناسايی برای مصنوعی عصبی شبکه های بر

 در .[5]کند شناسايی را به تقلب مشکوک تراکنش های بود قادر شده، زده برچسب نمونه ی تراکنش های از عظیمی حجم
 ابَردسته و پايه دسته بندهای عنوان به پس انتشار عصبی شبکه ی و C4.5 تصمیم درخت بیز، ی شبکه از ديگر پژوهشی

 مدلسازی برای نیز مخفی مارکوف مدل. [6]است شده استفاده داده ها چولگی اساس بر مناسب دسته بند انتخاب برای بند
 با مارکوف مدل شده، نتاي  ارائه اساس بر. است شده برده کار به اعتباری کارت تراکنش های پردازش در فعالیت ها ترتیب

 .[7]دهدمی  تشخیص را تراکنش های مشکوک زيادی حد تا و می شوند داده آموزش کارت صاحب مرتبط به داده های

 در وَستا. است شده گرفته کار به کارتهای اعتباری از استفاده سوء و تقلب تشخیص فرايند در نیز بازيها نظريه ی رويکرد
 مدل بازيکن دو بین بازی چندمرحله ای يک عنوان به را تقلب تشخیص سامانه ی و حمله کننده میان تعامل خود روش
 کاوی داده روش چندين کارايی ديگری پژوهش در .[8]دارند بازی را از خود سود افزايش بر سعی يک هر که است کرده
 تصمیم درخت و عصبی شبکه ی بیز، شبکه ی ، کننده جدا ، تحلیل الجیستیک تابع تخمین ، همسايه K نزديکترين شامل

نیز يک شبکه  [10]آلسکرو، فريس لبن و رائو در . [4]شده است استفاده مشتری متداول پرداخت های پیش بینی در



 

عصبی مبتنی بر سیستم های ديتابیس کاوی را مطرح کردند که يک شبکه عصبی با داده های قبلی يک مشتری خاص 

تجزيه تحلیل می شد را مطرح  break pointبولتون و هند يک تکنیک تشخیص که در آن  ،[11]در  آموزش ديده است.

يک مدل آماری را برای تشخیص  [12]کردند که برای شناسايی رفتار مشتريان مورد استفاده قرار می گرفت. دنینگ در 

يک روشی را توصیف کردند که از شبکه  [13]نفوذ واقعی در تشخیص نا هنجاری ها مطرح کردند. قوش و اسکوئارد در 

کورتس و  می کردند که هم ناهنجاری ها و هم سوء استفاده ها را تشخیص می دهد. های عصبی مصنوعی استفاده

، [15]فاوست و همکارانش در . ز دو پارامتر زمانی نعريف کردند، خالصه های آماری را از کاربران بیش ا[14]همکارانش در 

 ار توصیفی کاربران عمل میکرد.روشی مبتنی بر قواعد و شبکه های عصبی را مطرح کردند که بر اساس پروفايل رفت

يک چارچوب کلی برای تشخیص تقلب در شبکه های ارتباطی تلفن همراه مطرح کردند  ،[16]پانیگراهی و همکارانش در 

، الگوريتم ترکیبی داده کاوی بروی [17]وانگ و همکارانش در  که از يک روش انحرافی مبتنی بر قواعد استفاده می کرد.

جانز و همکارانش روشی  [18]در . ن در شرکت بیمه را مطرح نمودندرای ارزيابی خطرات اخالقی کارکناداده های پرت را ب

. در اين ]19[را مطرح نمودند که اين روش برای تشخیص تقلب در فرآيند تولید مورد استفاده قرار می گیرد IFR21بنام 

بین ناهنحاری و تقلب را بدست می آورد. اين  که تفاوت [20]استفاده شده است  LCروش پیشنهادی از خوشه بندی 

به مرکز خوشه در نظر گرفته  "نزديکی"هست که در آن احتماالتی برای تعريف  K_Meansالگوريتم يک نوع خوشه بندی 

، يک الگوريتم درخت تصمیم برای شناسايی پول شويی مطرح کردند. الگوريتم مطرح [21]ريو و همکارنش در  شده است.

 [24]در  می باشد. [23]و الگوريتم خوشه بندی قطعه بندی [22]شده ترکیبی از الگوريتم خوشه بندی سلسله مراتبی 

برای  [25]ن الگوريتم در پانیگراهی و همکارانش از يک الگوريتم خوشه بندی مبتنی بر چگالی استفاده کردند که اي

در نهايت نیز در جديدترين پژوهش های صورت گرفته در  تشخیص تقلب در کارت های بانکی مورد استفاده قرار می گیرد.

از سیستم ايمنی مصنوعی جهت کشف تقلب در کارت های اعتباری  2014ندا سلطانی و همکارش در سال دو سال اخیر، 

، از يک سیستم تصمیم گیر و الگوريتم خوشه بندی سلسله 2015ل و همکارانش در سال آقای میچ .[9]استفاده نمودند

  .[27]مراتبی برای تحلیل تقلب های بانکی استفاده نمودند
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مشاهده می گردد ابتدا  1همانطور که از شکل  مدل پیشنهادی در قالب فلوچارت نشان داده شده است. 1در شکل

تراکنش های کارت های اعتباری به سیستم وارد می شود. با توجه به اينکه نوع تراکنش های مربوطه ديتاست مربوط به 

 Means-Kاستفاده نمود. لذا در اين مقاله در اين فاز از الگوريتم  2مشخص نیست می بايست از يک تکنیک بدون نظارت
لگوريتم خوشه بندی بر روی کلیه داده های مربوط به های بهینه استفاده می گردد. پس از اعمال اKبهبود يافته با تعداد 

تراکنشهای مشتريان، تراکنش های مشکوک و تراکنشهای قانونی و درست تقسیم بندی می گردد. در اين قسمت برای هر 

توسعه يافته، يک برچسب اختصاص داده می شود. سپس کلیه  KNNنمونه جهت انجام آموزش توسط الگوريتم طبقه بند 

از کل داده  %70ای مشکوک به تقلب و داده های قانونی و درست تجمیع شده و مجموعه کل داده های آموزش که داده ه

از داده ها نیز به عنوان داده های آزمايشی در حالت بدون برچسب جهت ارزيابی مدل  %30ها است را تشکیل می دهند. 

توسعه يافته اعمال شده و مدل  KNNشی به الگوريتم پیشنهادی مورد استفاده قرار می گیرند. سپس داده های آموز

                                                 
1 Internal Fraud Risk Reduction 
2 Unsupervised Techniques 



 

تولید می گردد. داده های جديد که داده های آزمايشی هستند به مدل تولید شده توسط  KNNمربوط به الگوريتم 

اعمال شده و مطابق با مدل آموزش ديده برای هر نمونه تعیین می گردد که آيا نمونه مورد نظر تقلب است  KNNالگوريتم 

خیر. در صورتی که هر نمونه جزو تقلب های صورت گرفته بود، به بانک اطالع داده شده و تراکنش مربوطه در حالت  يا

تعلیق قرار گرفته و کارت اعتباری مسدود می گردد و در صورتی که تراکنش مربوطه جزو تقلب های بانکی طبقه بندی 

 نشود، اجازه انجام تراکنش صادر می گردد.

  نکارت تساتید
 ایرتشم یاه

 یاه شنکارت
تسرد و ینوناق

 یاه شنکارت
کوکشم

 هداد(دیدج یاه  نکارت
))% 3(یشیامزآ یاه

 یجورخ یسررب
 فشک ما یپ لاسرا
کناب هب کوکشم بلقت

بلقت فشک

 و زیمآ تیقفوم ما یپ رود 
 نکارت ماجنا هزاجا

قفوم شنکارت

ناياپ

عورش

هنیهب  K دادعت نییعت

 هشو  متیروگلا لا عا
 K-Mean یدنب

هتفایدوبهب

)%70(یشزومآ یاه هداد لیکشت

 متیروگلا لا عا
KNN هتفای ه سوت

 
 فلوچارت روش پیشنهادی-1شکل 

 توسعه يافته نیز به صورت کامل تشريح می گردد. KNNبهبود يافته و  K-Meansالگوريتم  4در بخش 
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قبل از تشريح مراحل تحلیل مدل، الزم است که بروی داده های مربوطه عملیات پیش پردازش را انجام داده و داده ها 

بنابراين ابتدا داده های مربوطه را با استفاده از نرم افزار رپیدماينر پردازش  .شوندبه منظور استفاده ای بعدی آماده سازی 

 استفاده و حذف داده های پرت، منبع داده تولید شده نهايی به عنوان ورودی نموده و پس از پاکسازی نمونه های بال

 در نظر گرفته می شود که در زير بخش بعد به صورت کامل تشريح می گردد. K-Meansالگوريتم 

 بهبود یافته K-Means بندیالگوریتم  وشه  -4-1

نمونه ها را با استفاده از کنترل  ابتدا اعتباری،نمونه های مربوطه به تراکنش های کارت قبل از اعمال خوشه بندی 

Normalize ،اعمال نموده تا مقادير داده ها داده ها  خطی را بر روی نرمال سازی موجود در نرم افزار داده کاوی رپیدماينر

تفاده از نرم افزار ، با اسها تعداد خوشه به منظور انتخاب بهینهلذا پس از اعمال نرمالسازی، . دنشو نرمال [1-0]بین بازه 

، تعداد مجموع مربعات خطامختلف ارزيابی نموده و ضمن محاسبه  (kخوشه های) داده ها را به تعداد wekaداده کاوی 

k عملیات خوشه  ی مربوطمجموع مربعات خطا 2 شکلدر  آوريم.های بهینه را جهت خوشه بندی نمونه ها بدست می

 .شده استنشان داده  بهینههای Kتعداد  جهت تعیین بندی
 

 
 

 های مختلفKمقایسه میزا   طای  وشه بندی به ازای ت داد -2شکل 

است.  میزان خطای کمتری نسبت به ساير موارددارای  k=100خوشه های تعداد ديده میشود  2ل شک درهمانطور که 

 در نظر گرفته می شود.به عنوان تعداد خوشه های بهینه جهت خوشه بندی اولیه تراکنش ها  K=100تعداد خوشه های  بنابراين

زمانی انجام می شود که توزيع نمونه های تراکنشها زياد  2ی های باالKالزم به ذکر است که عملیات خوشه بندی با تعداد 

ک و غیره مشکوک باشد الزم به اعمال خوشه بندی باشد، در صورتیکه نمونه داده ها تنها دارای دو نوع تراکنش های مشکو

انجام  5نسخه  با استفاده از نرم افزار داده کاوی رپیدماينر تراکنش های کارت اعتباریخوشه بندی  مقالهدر اين نیست. 

 .استشده توسط نرم افزار داده کاوی وکا انجام  مختلف،های kه و محاسبه میزان خطای خوشه بندی با توجه به تعداد شد
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 یافته توس ه KNNالگوریتم  -4-2

به  یانجمن ینجهت اعمال قوان Apriori يتماز الگور ،KNNتوسعه و بهبود عملکرد الگوريتم  برای یشنهادیدر روش پ

تراکنش  يکبدست آوردن تعداد تکرار  یبرا يتمالگور يناستفاده شده است. در ا یکالکترون یمنظور کشف تقلب در بانکدار

 :یشوداستفاده م يراز فرمول ز یشودم یدهنام Xکه 

Support(X) = RepeatCount(X) / SizeOf (DataSet)    (1)  

. در واقع با استفاده از یباشدم یهمنبع داده اول یزن Dataset و است یتراکنش انجام شده توسط مشتر Xفرمول باال  در

 .محاسبه می گردددر کل منبع داده  يتمآ يکفرمول فوق درصد تکرار 
رکورد از منبع داده ظاهر شده  1200در  Xرکورد باشد و نمونه  2000 يتابیسد يک یعنوان مثال، اگر کل رکوردها به

نوع کالس در  دو یهر مشتر ی، برامقاله يندر ا یقت. در حقSupport(X) = 1200 / 2000 = 0.6 = 60%باشد، آنگاه 

 یمشکوک که همان تراکنشها یموفق و سالم هستند و الگوها یهمان تراکنش ها یقانون یالگوهاکه  نظر گرفته شده است

 Aprioriمشاهده می گردد، ابتدا داده های آموزشی را به الگوريتم  3همانطور که در شکل  باشند. یمشکوک به تقلب م

مدل مربوطه  Aprioriجهت کشف دانش های اولیه از منابع داده اعمال نموده و با توجه به کشف الگوه ها توسط الگوريتم 

داده شده و مدل نهايی تولید می گردد. در  KNNبه الگوريتم  Aprioriتولید می گردد. الگوی تولید شده برای الگوريتم 

 نهايت نیز داده های آموزشی به مدل نهايی اعمال شده و تراکنش ها دسته بندی می شوند.

)%  (شزومآ یاهشنکارت

)% 3( یامزآ یاهشنکارت
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  توس ه یافته KNNکشف تقلب های کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم -3شکل 

 از الگوريتم زير استفاده می شود. Aprioriبه منظور تعیین الگوه های مشکوک و سالم با استفاده از الگوريتم 

 
Function Divide_Datasets_Train (Dataset D, Support S) 



 

{ 
Inputs: 

Dataset D; 
Support S; 

Initialization: 

N= Clustering_Transaction (D); // N is Groups Corresponding to n Transaction 
I=1; 
While (I < N) 
{ 

LM = Separate_Each_Group (GI); // Legal transactions 
FK = Separate_Each_Group (GI); // Fraud transactions 
M = Length (LM); // length of legal dataset 
F = Lengh (FK); // length of fraud dataset 
Frequent_ItemSet1 = Apriori (LM, S, M); 
Large_Frequent_Itemset = Max_Size (Frequent_ItemSet1); 
Legal_Patterni = Large_Frequent_Itemset; 
Frequent_ItemSet2 = Apriori (FK, S, K); 
Large_Frequent_Itemset = Max_Size (Frequent_ItemSet2); 
Legal_Patterni = Large_Frequent_Itemset; 

} 
Outputs: 

Legal_Patterns, Fraud_Paterns 
} 

 الگورتم ت یین الگوهها در داده های آموزشی -1 یتمالگور

آموزش الزم داده شد و کلیه تراکنش ها و نوع بنابراين پس از اينکه به داده های حاوی تراکنش های مشتريان 

تراکنش جديد صورت گرفته  KNNد که با استفاده از الگوريتم ستراکنشهای هر مشتری تعیین گرديد نوبت اين می ر

  توسط کاربر را بر اساس الگوهای مشکوک به تقیب يا الگوهای سالم طبقه بندی کنیم.

فیست پس از اينکه تراکنش جديد انجام شد، آن را با توجه به قوانین موجود جهت انجام عملیات طبقه بندی داده ها کا

در مرحله قبل در گروه مورد نظر قرار دهیم. بنابراين بعد از اينکه تراکنش های مشکوک و سالم مربوط به هر مشتری 

طبقه خود  در، از روش پیشنهادی و با استفاده از الگوهای سالم و مشکوک، داده جديد الورود)تراکنش جديد( شدند کشف

 .گردداز الگوريتم زير استفاده می  . لذا جهت شناسايی تقلب انجام شده يا سالم بودن يک تراکنشگیرد قرار

 
Function Fraud_Detection_Test (Legal Dataset LM, Fraud Dataset FK, Transaction T, int n, int k) 
{ 

Inputs: 

Dataset LM, FK; // Legal and Fraud Dataset 

Transaction T, n, k; // a new transaction, number of customer and dataset attributes 
Initialization: 

Int Fraud_Count=0; //number fraud match count 
Int legal_Count=0; //number legal match count 
Int result =Set_KNN (T, LM, FK, n, k); // define to below part 
If result == 0 

Return false; 
Else 



 

Return 1; 
Outputs: 

True OR False; 
} 

 های مشکوککشف تقلب پیشنهادی جهت الگوریتم-2 یتمالگور

 .توسعه يافته در روش پیشنهادی ارائه شده است KNNدر اين قسمت الگوريتم اصلی 

 
Function Set_KNN (Legal Dataset LM, Fraud Dataset FK, Transaction T, int n, int k) 

{ 

Inputs: 

Dataset LM, FK; // Legal and Fraud Dataset 

Transaction T; // a new transaction 

Initialization: 

int Fraud_Count=0; //number fraud match count 

int legal_Count=0; //number legal match count 

int i = 1; 

int j=2; 

while (i < n) 

{ 

while (j<k) 

{ 

If (LMi, j == T (J)) 

legal_Count ++; 

If (FKi, j == T (j)) 

Fraud_Count ++; 

} 

} 

If (Fraud_Count >= legal_count) 

Return false; 

Else 

Return true; 

Outputs: 

0=True OR 1=False; 

} 

 نزدیک ترین ه سایه جهت کشف تقلب kالگوریتم -3 یتمالگور

با بکارگیری قوانین انجمنی و ترکیب روشهای  مقالهبا توجه به اهمیت کشف تقلب در بانکداری الکترونیک، در اين 

سعی بر اين شده است  جهت افزايش دقت کشف تراکنش های غیره معمولی KNNخوشه بندی با الگوريتم دسته بندی 

 .داده شودکه کشف تقلب در بانکداری الکترونیک را نسبت به روش معمولی تا حد قابل توجهی افزايش 
 



 

 نتایجارزیابی  -5

انجام شاده اسات.  UCI سايت جهت بررسی و ارزيابی نتاي ، شبیه سازی مورد نیاز بروی ديتاست محبوب مقالهدر اين 

در زيار بخاش بعاد نتاي  بدست آمده با ساير روشهای انجام شده بروی اين ديتاست مورد مقايسه و ارزيابی قرار می گیارد. 

 ارائه می گردد. ارزيابی روش پیشنهادی هایمعیار
 

 روش پیشنهادی ارزیابی م یارهای -5-1

ماورد کشاف تقلاب  یهاا يتمکاه در الگاور يیهاا یارمع يناز مهمتر یبرخ ،یشنهادیپ ي نتا يابیارز یتبا توجه به اهم

 عبارتند از: مقاله يندر ا يابیارز یها یارنمود. مع یمرا استفاده خواه یرندگ یقرار م یبررس
 کشف تقلب 1دقت -
  2خطا یزانم -
 3صحت -
  4یفراخوان -

 یصبرابر با نسبت تعداد تشاخ یشده، فراخوان يابیبر تعداد مجموعه باز یستمدرست س یها یصبرابر با تعداد تشخ دقت

و صحت نیز تعداد تشاخیص هاای درسات باه مجماوع تشاخیص هاای  یستمبر تعداد کل مجموعه س یستمدرست س یها

 صحت ارائه شده است.و  یمربوط به دقت، خطا، فراخوان یرابطه ها يرزدر  درست و نادست است.
Precision= TP/ (TP+ FP)        (2)  
 

Recall=TP/ (TP+ FN)         (3)  
 

Accuracy = TP+FN/ (TP+TN+FP+FN)       (4)  
 

Error = 100-Accuracy         (5)  
 

 عبارتند از:  5و4و3و2ی مربوط به فرمولها پارامترهای
TP5: داده شده است. یصتشخ یزاست که انجام شده و انجام شده ن يیها تقلبتعداد  یانگرب 
TN6: داده شده است. یصانجام شده تشخ یاست که انجام نشده ول يیها تقلبتعداد  یانگرب 
FP7: داده شده است. یصانجام نشده تشخ یاست که انجام شده ول يیها تقلبتعداد  یانگرب 
FN8: داده شده است. یصتشخ یزاست که انجام نشده و انجام نشده ن يیها تقلبتعداد  یانگرب 

                                                 
1 Accuracy 
2 Error Rate 
3 Precision 
4 Recall 
5 True Positive 
6 True Negative 
7 False Positive 
8 False Negative 



 

 يرشاده و ساا يابیباال ارز یه به فرمول هاجبه تو ي مجموعه داده ها اجرا شد، نتا یبر رو یشنهادیروش پ ينکهاز ا پس

 .یردگ یقرار م يسهروش ها مورد مقا
 

 نتایج تجربی -5-2

نتاي   1معمولی نتاي  ذيل حاصل می گردد. در جدول  KNNبا توجه به شبیه سازی روش پیشنهادی و الگوريتم 

 معمولی نشان داده شده است. KNNنهايی مربوط به شبیه سازی الگوريتم 

 

 م  ولی KNNنتایج نهایی مربوط به شبیه سازی الگوریتم  -1جدول 

 KNN طای  KNN حت  KNNفرا وانی  KNNدقت  ت داد ن ونه

100 87 99.4 87 13 
1500 88.47 99.32 88.95 11.53 
2000 88.75 99.15 89.33 11.25 
2500 88.88 99.09 89.35 11.12 
3000 88.93 99 89.48 11.07 
3500 88.406 98.65 90 11.594 

معمولی جهت کشف تقلب  KNNبا توجه به جدول باال در شکل زير مقايسه میزان دقت و خطای اجرای الگوريتم 

 کارت های اعتباری در بانکداری الکترونیک نشان داده شده است.

  
 
 

  
 م  ولی  KNNمقایسه میزا  دقت،  طای،  حت و فرا وانی اجرای الگوریتم  -4شکل 
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 نتاي  مربوط به روش پیشنهادی نشان داده شده است. 2در جدول 

 

 نتایج نهایی مربوط به شبیه سازی روش پیشنهادی -2جدول 

 KNN طای  KNN حت  KNNفرا وانی  KNNدقت  ت داد ن ونه

100 97 99 98 3 
1500 98 99 98 2 
2000 98.2 99 98 1.8 
2500 98.3 99 98 1.7 
3000 98.5 99 98 1.5 
3500 97 99 98 3 

شکل زير مقايسه میزان دقت و خطای اجرای روش پیشنهادی جهت کشف تقلب کارت های با توجه به جدول باال در 

 اعتباری در بانکداری الکترونیک نشان داده شده است.

 
 
 

 
 مقایسه میزا  دقت،  طای،  حت و فرا وانی روش پیشنهادی  -5شکل 

پیشنهادی نسابت باه روش هاای معماولی از دقات و صاحت بسایار با توجه به نتاي  فوق مشاهده می گردد که روش 

 .باالتری برخوردار بوده و همچنین میزان خطای کمتری دارد
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 معمولی نشان داده شده است. KNNمقايسه نهايی دقت روش پیشنهادی و الگوريتم  6در شکل 
 

 
 م  ولی KNNمقایسه نهایی دقت روش پیشنهادی و الگوریتم -6شکل 

 معمولی  نشان داده شده است. KNNمقايسه نهايی فراخوانی روش پیشنهادی د مقايسه با روش  8در شکل 
 

 
 م  ولی KNNروش پیشنهادی و الگوریتم   حتمقایسه نهایی - شکل 

 معمولی  نشان داده شده است. KNNمقايسه نهايی فراخوانی روش پیشنهادی د مقايسه با روش  8در شکل 
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 م  ولی KNNروش پیشنهادی و الگوریتم  فرا وانیمقایسه نهایی -8شکل 

است کارايی بسیار بااليی در بنابراين مشاهده می شود که روش ترکیبی پیشنهادی که در اين مقاله ارائه شده است 

 کشف تقلب کارتهای اعتباری در سیستم بانکداری الکترونیک دارد و می تواند در مرحله کاربرد از آن بهره گرفت.
 

 و پیشنهادات آینده گیرینتیجه -6

 یاکالکترون یبانکدار یها یستمدر س کارت های اعتباری کشف تقلب ینهانجام شده در زم یها یساز یهبا توجه به شب

 ینکاه اساتفاده از قاوان ياافتیمدر  Weka, Rapidminer یداده کااو یو نرم افزار ها #C يسیبرنامه نو زبانبا استفاده از 

 ین. همچنانمايد يجادا یدر دقت دسته بند جهیتوان بهبود قابل تو یم KNNمثل  یدسته بند یها يتمدر الگور یوابستگ

در کشاف تقلاب  یمهما یارنقش بسا یانجمن ینو قوان های بهینهKبا تعداد  K-Means یخوشه بند یها یکتکن ترکیب

نسبت باه روش معماول  یک،الکترون یبانکدارا يتاهایبه منظور کشف تقلب در د یشنهادیپ يتمداشته است. لذا دقت الگور

 یمبتنا یانجمن ینو قوان یبا خوشه بند یقیتلف یدسته بند يدروش جد يک مقاله يندر ا بنابراين است.مناسب بوده  یاربس

در نهايات نیاز . ارائه شده است یکالکترون یبانکدار یها یستمدقت کشف تقلب در س يشبه منظور افزا یوابستگ ینبر قوان

، صاحت روش پیشانهادی باه طاور %1.108مشاهده گرديد که دقت روش پیشنهادی نسبت باه روش معماولی در حادود 

و میزان فراخوانی روش پیشانهادی در مقايساه باا الگاوريتم  %1.103ی در حدود معمول KNNمیانکین نسبت به الگوريتم 

KNN  يتممثال الگاور یدساته بناد یها یکاز تکن مقالهدر  ينکهتوجه به ا با بهبود داشته است. %0.99معمولی در حدود 

KNNيتممثل الگور ی، خوشه بند k-means يتمهمانناد الگاور یانجمنا ینقوانالگوريتم  ینو همچن apriori صاورت  باه

مشاهده مای گاردد  یزخطا ن یموارد درصدها یاما در برخ است؛ شده استفاده کارت اعتباری یکشف تقلبها ترکیبی جهت

بناابراين باه  .که اين امر در سیستم بانکداری نیز مهم بوده و نیازمند حداکثر دقت در کشف تقلبهاای بانکاداری مای باشاد

نده و همچنین توسعه اين مقاله میتوان از ساير تکنیکهای خوشه بنادی از جملاه خوشاه عنوان پیشنهادی برای کارهای آي

بندی سلسله مراتبی، خوشه بندی مبتنی بر چگالی و غیره به منظور خوشه بندی اولیه داده هاا اساتفاده نماود. همچناین 

و  Boostingن، تکنیکهاای جهت تشخیص تقلبهای بانکی از روش های محبوبی مثل شبکه عصبی، ماشاین باردار پشاتیبا

Bagging  به جای الگوريتم توسعه يافتهKNN  استفاده شده و نتاي  نیز با يافته های اين تحقیق مورد مقايساه و ارزياابی

 قرار گیرد. 
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