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  چکیده 

کشف . فعالیت متقلبین فراهم اورده است این حوزه زمینه مناسبی براي. ابدبا توسعه تجارت الکترونیک استفاده از کارت هاي اعتباري نیز توسعه می ی

داده کاوي استفاده می براي کشف تقلب از روش هاي . ن هاي صدور کارت هاي اعتباري استها و سازمایکی از فعالیت هاي حیاتی در بانکتقلب 

در این مقاله چندین کار پژوهشی مورد مطالعه قرار گرفته است و سپس الگوریتم هاي استفاده شده در هر یک از لحاظ دقت مقایسه شده و در  .کنیم

  .بهترین الگوریتم برگزیده شده استاخر 

  

   اوي ، کشف تقلبکارتهاي اعتباري ، داده ک: کلید واژه ها 

  مقدمه

، شیوه هاي ا توسعه یافتن تکنولوژي هاي نویندر عصر حاضر ب

، روند رو به عالوه بر این.تقلب فراهم شده استبیشتري براي انجام 

ها، سازماندهی مجدد و کوچک رشد مهندسی مجدد کسب و کار 

نترل مرکزي در سازمان ، موجب ضعیف شدن یا از بین رفتن کسازي

تجارت الکترونیک با استفاده از سیستم هاي ]1[. ها شده است

وانایی خرید و فروش محصوالت ،خدمات و پرداخت الکترونیکی ت

در سیستم هاي . روي اینترنت را ایجاد نموده است اطالعات بر

جا به جایی داده صورت می  پرداخت الکترونیکی تبادل ارزش با

تبادل داده آسان ،ارزان و سریع است اما مهمترین چالش  .پذیرد

نیکی باید البته یک سیستم هاي پرداخت الکترو. امنیت تراکنش است

گی هاي دیگري مثل اعتماد، امنیت، اطمینان، کاربري داراي ویژ

باشد امادر اینجا ... انعطاف  قابلیت تبدیل و انطباق و آسان، کارایی،

کشف تقلب یکی از فعالیت هاي  ]2[.تمرکز بر روي امنیت است 

بانک ها و سازمان هاي صدور . حیاتی در سازمان هاي مالی است

باري تالش می کنند با استفاده از تمهیدات امنیتی کارت هاي اعت

حساب هاي مشتریان جلوگیري  حتی االمکان از سوء استفاده از

با این حال گسترش روش هاي خرید و پرداخت اینترنتی و  .کنند

تلفنی و وجود سایت هاي ارائه دهنده نرم افزارهاي مخرب نظیر 

ن و گاهی عدم کشف رمز و یا سایت هاي فروش اطالعات کاربرا

دقت کافی از طرف مشتریان در نگهداري اطالعات حساب هنوز هم 

بنابراین عالوه بر اقدامات   .راه هاي تقلب را باز گذاشته است

کشف و جلوگیري از وقوع   یرانه، لزوم استفاده از روش هايپیشگ

  ]1[. تقلب حتی االمکان قبل از ثبت تراکنش واضح است

  ي اعتباري تقلب در کارت هاانواع 

است که دارنده کارت  به معناي استفاده از کارتی: تقلب ورشکستگی

توان باز پرداخت بدهی خود را ندارد به عبارت دیگر اشخاص با 

آگاهی از این که توان پرداخت بدهی خود را ندارند از کارت براي 

بانک صورت حساب را براي آنها ارسال می .خرید استفاده می کنند 

باید این کند در حالی که آنها اعالم ورشکستگی نموده اند و بانک 

تنها راه براي جلوگیري از این تقلب  .بدهی را خود متحمل شود

بررسی نمودن وضعیت بانکی و اعتباري مشتریان با استفاده از 

  .ی از وضعیت مالی آنهاستموسسات اعتبارسنجی براي آگاه

کارتی است که دارنده کارت پس از دریافت : کارت گمشده یا دزدي

ت را براي اهداف پلید می آن را از دست می دهد یا شخصی آن کار

 . ز آن تا زمانی که کارت بلوکه شود، استفاده می کنددزدد و ا

این نوع از تقلب هنگامی روي می دهد که شخص  :تقلب درخواست

با . درخواست یک کارت اعتباري می دهد با دادن اطالعات نادرست

 : روش این کار انجام می شود  3

ل غیر قانونی مشخصات ی به شکهنگامی که شخص: هویت جعلی

ها درخواست افتتاح  ، اشخاص دیگر را بدست می آورد و با آنفردي

  حساب می دهد 

هنگامی که شخص درباره وضعیت مالی خود هنگام  :تقلب مالی 

 .تتاح حساب اطالعات نادرست می دهداف

هنگامی روي میدهد که بسته پستی کارت  :نرسیدن بسته پستی

صلی کارت، در ز رسیدن به دست صاحب ااعتباري صادر شده پیش ا

  .بین راه دزدیده شود

این شکل از تقلب هنگامی روي می دهد که مجرم : کنترل حساب

اطالعات شخصی فردي را بطور غیر قانونی بدست می آورد و با 
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ب قانونی آن ، کنترل حساماره حساب یا شماره کارت اعتباريش

حقیقی با صادر کننده سپس به جاي فرد . شخص را بدست می گیرد

کارت تماس می گیرد و تغییر آدرس پستی را اعالم می کند و پس 

 . نداز مدتی کارت را دزدي اعالم و تقاضاي کارت جدید می ک

ه می شماري از روش هایی که در جعل کارت استفاد :جعل کارت

 : شود در ادامه تشریح شده است

با پاك کردن نوار یک مجرم می تواند : پاك کردن نوار مغناطیسی

که به مغناطیسی کارت توسط یک میدان مغناطیسی قوي کارتی را 

 . شکل غیر قانونی بدست آورده، دستکاري کند

یک مجرم می تواند با استفاده از ابزار مناسب  :ساخت کارت جعلی

 . یک کارت جعلی بسازد 

یک مجرم می تواند بوسیله گرما و فشار  : تغییر مشخصات کارت

ت قانونی را که سازنده کارت بر روي کارت حک کرده تغییر مشخصا

دهد و یا توسط نرم افزارهایی کامپیوتري نوار مغناطیسی کارت را 

 . دوباره کد کند

در این فرآیند داده هاي اصلی نوار مغناطیسی یک کارت  :کپی کردن

مجرمان . بصورت الکترونیکی بر روي کارت دیگر کپی می شود

هنگامی این کار انجام می دهند که مشتري منتظر تایید تراکنش 

 . توسط کارت خوان است 

. استیک کارت پالستیکی در ابعاد یک کارت اعتباري  :کارت سفید

صلی نوار مغناطیسی کارت قانونی که براي تراکنش حاوي داده هاي ا

از این کارت در محل هایی استفاده می . هاي تقلبی استفاده می شود

 شود که نیازي به تایید و مجوز کارت خوان ندارد مانند پمپ بنزین

این تقلب هنگامی روي می دهد که صاحب فروشگاه : تبانی فروشنده

و اطالعات درست از مشخصات یا کارکنانش تصمیم به استفاده نا

ت را در آن ها ممکن است این اطالعا. حساب مشتریان می گیرند

 . اختیار مجرمان قرار دهند

اینترنت زمیته بسیار مناسبی را براي مجرمان در  :تقلب هاي اینترنتی

بیشترین روش هاي . است تقلب هاي کارت اعتباري فراهم نموده

  : تقلب اینترنتی

در این روش مجرمان تمام یا صفحه فرم خرید  :وب سایت مشابه

 .یک وب سایت معتبر را شبیه سازي می کنند 

در این روش مجرمان یک وب سایت راه  :وب سایت تقلبی فروش

سال پیش از اندازي می کنند ودر آن کاال ها را با تخفیف زیاد و ار

 .پرداخت ارائه می کنند

ي که می توانند شماره برنامه هاي کامپیوتر :مولد کارت اعتباري

  .]2[کارت هاي اعتباري و تاریخ اعتبارهاي معتبر تولید کند

 داده کاوي

،نگهداري و پردازش  ظهور فناوري اطالعات که گردآوري با    

مقدارهاي انبوه داده را ممکن و تسهیل می کند سازمان ها اکنون 

محیطشان ، مشتریان و اده از داده هایی که از فرآیندهابراي استف

اما استخراج معنایی . ري می کنند در وضعیت بهتري هستندجمع آو

آن براي هدف هاي سودمند  از میان انبوه داده ها و استفاده از 

انند داده کاوي ، متلزم استفاده از روش هاي پیشرفته، مسسازمانی

توریان و همکاران داده کاوي را فرآیندي تعریف کرده اند که  .است

اج و شناسایی اطالعات مفید و در پی آن کسب دانش از براي استخر

، هوش مصنوعی هاي بزرگ داده از روش هاي آماري، ریاضی پایگاه

  . ]1[ و یادگیري ماشین استفاده می کنند

 
 روش هاي شناسایی تقلب در کارت هاي اعتباري 

ریسک در پیشگیري و شناسایی تقلب بخش مهمی از مدیریت  

پیشگیري از تقلب اقداماتی را توصیف . اعتباري استموسسات کارت 

می کند که بتواند تقلب را در نخستین گام متوقف کند که این 

، سیستم هاي امن براي کارت هاي بانکی PINاقدامات شامل 

 .می باشد SSLاینترنتی براي تراکنش هاي کارت اعتباري مانند 

شناسایی تقلب هاي هنگامی که پیشگیري ناکام می ماند از ابزار

هدف آن شناسایی سریع تقلب و متوقف نمودن آن . استفاده می شود

 . ]2[ ه زمانی ممکن از روي دادن آن استدر کوتاهترین فاصل

ت شده و نظارت نشده روش هاي داده کاوي به دو دسته کلی نظار

در روش نظارت شده به کمک تراکنش هایی که . تقسیم می شود

 ، تقلب یا قانونی بودنتعیین شده) انونیتقلب یا ق(ن ها کالس آ

اما در روش نظارت نشده . تراکنش هاي دیگ پیش بینی می شود

خودکار ساختارهاي موجود در داده بدون هیچ گونه نظارتی به صورت 

 . ]1[ کشف خواهد شد

یک روش بدون نظارت بوده با یادگیري از الگوها و : 1 بر پایه قوانین

هاي موجود به دنبال ایجاد قوانین و الگوهایی وابستگی مابین داده 

براي شناسایی شکل کلی )) اگر مشخصات آنگاه تقلب ((به شکل 

تراکنش هاي غیر قانونی استخراج می شود سپس تراکنش جدید با 

، م بر اساس میزان شباهت با آن ها این قوانین و الگوها مقایسه

 ]2و1[. نی می شود قانونی یا غیر قانونی بودن این تراکنش پیش بی

 (NN) شبکه عصبی
ه ستگاد دعملکراز گرفته م لهاایتم رلگواین ا :2

حقیقت شبکه در . و یک روش تحت نظارت بودهست ن اساناعصبی 

شبکه هاي  .ستن انساامغز از عی انتزااسباتی محل عصبی یک مد

اي از بین مجموعه ، کشف نظمت و تباطاعصبی قادر به درك ار

، یند شناسایی تقلبآمتغیر فرو ماهیت پویا به دلیل  .متغیرها هستند

                                                
1 Rules 
2 Neural network 
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در توجه رد موو یج ر رابسیاي هااز روش عصبی یکی ي شبکه ها

ي شبکه هاي  برتر. هستندري عتباي اهارت کادر تقلب شناسایی 

از ند است که می تواین دارد اها روش یگر دعصبی که نسبت به 

بخشد را بهبود نتایج ن مازبا گذشت زد و گذشته بیاموي کنش هااتر

  . ]2و1[

نظارت بوده و با ساخت درخت یک روش تحت  :  1یمدرخت تصم

، تصمیم گیري جهت کشف تقلب را با توجه نمایش شاخه تصمیم

از روش خت تصمیم یکی در .متقلبانه و قانونی آسان می کندهاي 

ت مشخصااز مجموعه داراي کنش اهر تر. س بندي است کالي ها

تعلق می س کنش به یک کالاتر، هاآن یر دمقاس سااست که بر ا

کنش است که هر تراساختن تابعی ي بندس کالف از پس هدد، گیر

پیش وه از رچندین گاز یر مشخصاتش به یکی دمقاس ساابر را 

، یشهه رخت تصمیم شامل یک گردرهر . دنگاشت کنه، تعیین  شد

درون . ستاپایانی ه گران به عنوگ چند بریک یا و خلی ه داچند گر

برتري . ندرکنش برچسب می خواتري صیصه هاخم با ناگره ها  

آن در ضعف ن و ساآنمایش زي، درك و ساده پیادرخت تصمیم در 

کنش جدید اهر تري بندس کالاي خت برر درساختام پیمایش تما

و  C4.5و ID3از معروف ترین روش هاي درخت تصمیم . ستا

Cart است.   

روش  تحت نظارت است که بر اساس احتماالت یک :  2نشبکه بیزی

کنش اتر سسااها بر س پیشین کالل حتمااها روش ین در ا. است

شانس ، خصیصه هاار هر مقداي بر. دقبلی محاسبه می شوي ها

با  .د کنش محاسبه می شوایک ترس تعیین کالاري آن در ثرگذا

ي هال حتما، ایر خصیصه هایشدمقاس ساابر ، کنش جدیداترورود 

تعیین می را کنش اترس کالار، بیشترین مقدو پیشین با هم جمع 

. است4(NB) , (BN)3 از معروف ترین روش هاي آن. کند

ش هاي از این روش براي مقایسه با دیگر رو ]8[که در   ]3و2و1[

 .داده کاوي استفاده شده است

یک روش تحت نظارت بوده و از سیستم :  5سیستم ایمنی مصنوعی

ایمنی بدن انسان الهام گیري شده است از الگوریتم سیستم ایمنی 

در این سیستم سلول . ی براي کشف تقلب استفاده شده استمصنوع

روش . ل هاي خودي تشخیص قرار می دهدلوهاي غیر خودي از س

کار آن نیز شامل تولید کننده هایی است که در برابر سلول هاي 

این . هاي غیر خودي را شناسایی می کنندخودي مقاوم اند و سلول 

تواند در کشف تقلب مفید سیستم دو ویژگی مطلوب دارد که می 

                                                
1 Decision tree 
2Bayesian network  
3 Bayesian belief network 
4 NAIVE BAYESE 
5 AIRS 

آغاز کار یکی آن که نیازي به سلول هاي غیر خودي در . واقع شود

سیستم ندارد و دوم اینکه سیستمی تطبیق پذیري می باشد و در 

لول هاي غیر طول زمان توانایی شناسایی و ثبت انواع جدید س

 ]1[ خودي را خواهد داشت 

خوشه بندي روشی براي گروه بندي تراکنش ها بر : 6خوشه اي

اساس مشخصاتشان در گروه هایی است که خصوصیات مشابه دارند 

روش بدون نظارت بوده و با خوشه بندي کردن تراکنش ها یک .

، بنابراین.  داده را میسر می کند امکان تفسیر الگوهاي پنهان مابین

وشه نمونه ها در یک خوشه مشابه هستند و نمونه هاي متعلق به خ

هدف از خوشه بندي شکستن داده . هاي مختلف با هم شبیه نیستند

 .  ]2و1[ ظم و الگو ها نمایان شوندتا ن هابه بخش هاي مشابه است

در روش هاي آماري با استفاده از علوم آماري :  7روش هاي آماري

روش هاي آماري بر . مدل ها ساخته و تقلب ها شناسایی می شوند 

احتمال رخداد داده هاي (مبناي این فرض کلیدي بنا شده اند که 

داد داده هاي نمونه نرمال در یک مدل تصادفی بیشتر از احتمال رخ

به (روش هاي آماري از روي داده هاي نمونه )نمونه غیر نرمال است 

یک مدل آماري را ساخته و با ) طور معمول از رفتار داده هاي نرمال 

دید به این مدل استنتاج آماري تعیین می کند که یک تراکنش ج

 .تعلق دارد یا خیر

مختلف مجموعه اع نواي اپیشین بري هاروش :  8الگوریتم ژنتیک

شناسایی ، هاآن بیشتر در . نداه داربه همررا نتایج خوبی ، هاداده 

می باشد  ن مواپیري هاداده کم امحاسبه فاصله یا ترس سااتقلب بر 

ز الگوریتم د،ایاد زبعااد ابا تعدرگ بزر بسیاي هاداده مجموعه در ما ا. 

حل راه یک  دیجااي احل ها برراه ترین راکا. ژنتیک استفاده می شود

و  بهتر با هم ترکیب ي حل هاراه سپس ، می شوندب نتخاابهتر ي ها

حل بهینه راه به یک ن سیدریند تا آین فرو امرتب می شوند ره بادو

 .]2[ یابدمه می ادا

یکی از روش هایی است که در هر دو رهیافت تحت :  9يمنطق فاز

ي هاروش بیشتر در  .رت و بدون نظارت استفاده شده استنظا

تحلیل و تجزیه اي ها برر معیاو ها داده که ده ین بوابر ض پیشین فر

، قعیي وانیاي دیوهارشاید تمامی سناو غلب در اما ، اقیق هستندد

م عدز اي اجه درهمیشه با و شته ایقی ندقدیر کامال دمقاه هیچگا

پلی بین و موثر اري بززي، امجموعه فاري تئو.هستیم  و برروقطعیت 

 .]2و1[شد بامی زي مفاهیم فاد یازپیچیدگی و قت باال د

                                                
6 Clustering 
7 Approaches statistical 
8 Genetic Algorithms 
9 Fuzzy logic 
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را به عنوان ورودي  kاین الگوریتم پارامتر :   1میانگین-k الگوریتم

به طوري . خوشه افراز می کند  kشی را به  nگرفته و مجموعه ي 

اشیاء  که سطح شباهت داخلی خوشه ها باال بوده و سطح شباهت

شباهت هر خوشه نسبت به متوسط . بیرون خوشه ها پایین باشد

، مرکز خوشه نیز نامیده آن خوشه سنجیده شده که این متوسطاشیاء 

 .]4[می شود  

این الگوریتم می .از جمله قواعد انجمنی است : 2الگوریتم  انجمنی

 .] 3[ تواند میزان ارتباط بین داده ها را بدست آورد

منفرد در کنار به کارگیري چند مدل درختی : جنگل هاي تصادفی

یکدیگر و به صورت دسته جمعی می تواند جنگلی را به وجود آورد 

 که جوابگوي داده هاي متفاوت بوده به گونه اي که در نهایت موجب

جنگل تصادفی یکی از الگوریتم . ف خواهد شدافزایش دقت کش 

توسط دکتر بریمن  90هاي روش دسته جمعی بوده که در اواخر دهه 

 .] 5[به دنیاي رایانه معرفی شده است 

رگرسیون یک روش آماري است که براي کشف :  یرگرسیون منطق

که یک ( رابطه بین یک یا چند متغیر مستقل و یک متغیر وابسته 

  .] 6[تفاده می شود اس) متغیر پیوسته است 

  

  بررسی مقاالت انجام شده 

در مطالعات انجام شده توسط اقاي علی رفیعی و همکارانش با عنوان 

به کارگیري داده کاوي براي تشخیص تقلب در تراکنش کارت هاي 

 کاوي مورد بررسی قرار گرفته استاعتباري روش هاي مختلف داده 

یتم فازي، کاوي نظیر الگوردر این مقاله الگوریتم هاي داده . ]1[

رگرسیون، درخت تصمیم، جنگل تصادفی،خوشه بندي، شبکه 

روش  ،عصبی، برپایه قوانین، سیستم ایمنی مصنوعی، شبکه بیزین

هاي آماري بررسی شده است که برآیند مطالعه نشان می دهد 

دسته بندي  +استفاده از رهیافت هاي ترکیبی نظیر دسته بندي 

از نظر معیارهایی نظیر دقت کشف، سرعت کشف  جموجب بهبود نتای

به کارگیري مزیت هاي الگوریتم ها در . ،هزینه کشف خواهد شد

  .  این بهبود ها باشد کنار یکدیگر می تواند علت اصلی

و همکارانش  Bhattacharyya در مطالعات انجام شده توسط

روش هاي داده کاوي به نام هاي ماشین هاي بردار پشتیبان و 

گل تصادفی و رگرسیون منطقی براي کشف تقلب بررسی و جن

الگوریتم جنگل تصادفی بهترین عملکرد در . مقایسه شده است

  .]7[مقایسه با الگوریتم هاي دیگر داشته است 

روش دسته  5و همکارانش Gadiدر مطالعه انجام شده توسط آقاي 

این روش ها بعد از . براي تشخیص تقلب مقایسه شده اند بندي

                                                
1 K-mean 
2 apiriori 

وریتم ژنتیک به کار بهینه سازي پارامترهاي اولیه به وسیله الگ

عصبی،  شبکه هاي این روش ها شامل الگوریتم. گیري شده اند

 درخت و مصنوعی ایمنی هاي  سیستم ، ، بیزین ساده بیزین شبکه

به هر یک از این روش ها در دو حالت حساس . می باشد   تصمیم

در این مطالعه می توان گفت  .هزینه و ساده ارزیابی شده اند

 با الگوریتم سیستم هاي ایمنی مصنوعی بهترین عملکرد در مقایسه

 درخت تصمیم ،شبکه و بیزین ،شبکه ساده بیزین هاي الگوریتم

  . ]9و8[ است عصبی داشته

و الگوریتم شبکه   میانگین-kبا ترکیب الگوریتم   Hsiehاقاي 

پرت بر روي مدل نهایی  عصبی به دنبال تاثیر منفی مجموعه داده

 3داده هاي موجود در  با کمک الگوریتم خوشه بندي. بوده است 

 داده هاي موجود در .گروه نرمال، مجزا، ناپایدار قرار می گیرند

 خوشه براي اما .دارند یکدیگر به زیادي شباهت نرمال هاي خوشه

 .باشد می کم موجود هاي داده مابین شباهت ناپایدار، نوع از هاي

 مشخصی ساختار هم، مجزا هاي خوشه در موجود هاي تراکنش

. شود می گفته هم پرت هاي داده ها نمونه آن به معموالً و نداشته

 میزان یکدیگر کنار در فازي و میانگین K الگوریتم کارگیري به با

  . ]10[درصد بهبود یافته است  99تا  آمده بدست مدل دقت

همکارش کار تحقیقاتی است که و   Aciمطالعه بعدي توسط آقاي

 3به چاپ رسیده در این کار مدل ترکیبی با ترکیب  2010سال در

 رد. ، بیزین و ژنتیک معرفی شده استنزدیکترین همسایه kالگوریتم 

 که هایی داده بار هر داده، مجموعه کردن بندي دسته مرتبه چند

   ها داده مجموعه از بوده  غلط و ناموفق آن بندي دسته و بینی پیش

 مدل و الگو شده گلچین هاي داده از تنها آخر مرتبه در و حذف

 در کاربرد عدم نظیر ایرادهایی مدل این بر هرچند. شود ایجاد نهایی

 به ترکیبی مدل این اما باشد، می وارد بزرگ هاي داده مجموعه

 دقت افزایش بالطبع و خطا نرخ کاهش بر بهبودي خودي خود،

 .]11[ است داشته

 مدل با به کارگیري و همکارشTsaiدیگرکه توسط آقاي  کاري در

 ها، کارت سنجی اعتبار براي کاوي داده هاي الگوریتم از ترکیبی

نوع مدل  4 .است یافته افزایش اعتبار بینی صحت پیش و دقت

و  )دسته بندي+دسته بندي ( و )دسته بندي +خوشه بندي (ترکیبی 

را براي ) دسته بندي+خوشه بندي( و )خوشه بندي+خوشه بندي (

اعتباري یک بانک بکار گرفته  یک مجموعه از تراکنش هاي کارت

دي و دسته بندي مانند درخت از چند الگوریتم متفاوت خوشه بن. اند

، شبکه عصبی براي جامعیت بیشتر تصمیم، رگرسیون منطقی

نتایج مطالعه نشان می دهد مدل ترکیبی العه استفاده کردند مط

با الگوریتم هاي رگرسیون منطقی و )) دسته بندي+دسته بندي ((

ایسه با مدل هاي دیگر داشته شبکه عصبی بیشترین دقت در مق

 .    نشان داده شده است 1در جدول که  ]12[ است 
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اقاي نوید نصیري و همکارانش با عنوان  در مطالعات انجام شده 

هاي اعتباري   روش هاي داده کاوي در شناسایی تقلب درکارت 

در این مقاله یافته هاي . یتم هاي داده کاوي بررسی شده استالگور

اخیردرباره ي تقلب در کارت هاي اعتباري بررسی شد و انواع رایج 

/ ت اعتباري از جمله تقلب ورشکستگی، کارت گمشده تقلب در کار

، تقلب درخواست ،کنترل حساب وغیره تشریح و سپس انواع دزدي

اي اعتباري اده کاوي براي شناسلیی تقلب در کارت هروش هاي د

 ، خوشه بندي تصمیم، شبکه بیزین، درخت مانند  شبکه هاي عصبی

، منطق فازي و برپایه قوانین را روش هاي آماري، الگوریتم ژنتیک

ن الگوریتم ها تئوري مجموعه مورد مطالعه قراردادند و از بین ای

یچیدگی زیاد مفاهیم فازي باال و پابزاري موثر و پلی بین دقت  ،فازي

الگوریتم هاي بسیار زیادي بر مبناي اصول شبکه هاي  .می باشد

  .درخت تصمیم پیاده سازي شده است بیزین  و خوشه بندي و

توسط اقاي مجتبی نعمتی و همکارانش با   در مطالعات انجام شده 

ي ریتم هاعنوان تشخیص تقلب بر اساس تکنیکهاي داده کاوي  الگو

، شبکه بیزین و  مقایسه  بین آنها شبکه درخت تصمیم، شبکه عصبی

بیزین کارایی خروجی بیشتري از دو مدل دیگر دارد ودقت طبقه 

بندي آن فوق العاده است و شبکه هاي عصبی عملکرد رضایت 

سبتا کمتر در نظر بخشی دارد  عملکرد درختهاي تصمیم گیري ن

 تصمیم هاي درخت :وجودشده است و روش هاي ترکیبی م گرفته

نزدیک ترین -  kباور بیزي   هاي شبکه عصبی، هاي شبکه گیري،

و  تجزیه بندي، خوشه براي ژنتیک الگوریتم میانگین، -k  ،همسایه

 شبکه عصبی، هاي شبکه گیري، تصمیم درخت ،زمانی سري تحلیل

   باوربیزي هاي

 شبکه یافته توسعه بندي خوشه مدل و بیزي ي شبکه از استفاده

 احتمال چگالی برآورد روش بندي، خوشه مدل بیزین و عصبی هاي

 گرفته، صورت مقایسه به توجه با بیزي هاي شبکه بر اساس مدل و

 هاي درخت داده کاوي تکنیکهاي از ترکیبی دقت، افزایش براي

 نزدیکK بیزي، باور شبکه هاي عصبی، شبکه هاي گیري، تصمیم

از روش  الگوریتم انجمنی  سپس. گیریم می به کار را همسایه ترین

 آمده بدست مشکوك داده هاي با را آن نتیجه ي تا نموده استفاده

 عنوان به را دارند وجود لیست دو هر در که هایی آن و کنیم مقایسه

 روش این از استفاده دلیل.  میکنیم معرفی مشکوك داده هاي

 تمام در ها روش این از کدام هر که است بوده خاطر این به ترکیبی

 روش به نسبت ها آن عملکرد نتیجه و است رفته کار به ها زمینه

  . است بهتر دیگر هاي

 دیگر روشهاي از سرعت نظر از بیزین روش شده انجام بررسی در

 ، درختمیانگین- k ترتیب به بعدي رتبه هاي در و باالتر است

 روش تقلب کشف در دقت نظر از. دارد قرار عصبی و شبکه تصمیم

 تصمیم درخت و عصبی شبکه سپس و دارد قرار اول رتبه در بیزین

  .نشان داده شده است 1در جدول . دارند قرار

و  )1جدول  (االت بررسی شده جدولی درست کرده با توجه به مق

خالصه از نظر دقت و عملکرد بیان نتایج بدست امده از ان را به طور 

نزدیکترین همسایه و  k، از شبکه عصبی، درخت تصمیم .نمودیم

دفی الگوریتم جنگل تصا .اي و فازي زیاد استفاده شده است خوشه

پیاده سازي درخت تصمیم آسان . روش خوبی براي کشف تقلب است

ترکیب  .نمایش همه شاخه هاي ان ضعیف است است اما براي 

-kوترکیب . ال می بردگرسیون منطقی دقت را باشبکه عصبی با ر

درصد بهبود 99بدست امده تا و منطق فازي دقت مدل  میانگین

بکه عصبی و میانگین و ش-kسرعت و دقت شبکه بیزین از . بخشید

ز ترکیب روش ها براي کشف تقلب ا. درخت تصمیم بیشتر است

نزدیکترین همسایه و  kالگوریتم ژنتیک،  3ترکیب استفاده می کنیم 

.هش نرخ خطا و افزایش دقت می شودعث کاشبکه بیزین با

  

  نتیجه گیري 

 تقلب اعنوا تمامی  شناسایی به درقا تنهایی به ها روش از امکد هیچ

مناسب  تقلب از خاصی عنو شناسایی ايبر امهرکد و نیستند ها

نیز روش و چندین ه از شدد جع یاابیشتر مردر لیل دبه همین ، هستند

 از ها ازآن کمی ربسیا رشمادر تنها  ه  وشدده ستفااها آن ترکیب 

تقلب در کارت هاي اعتباري  .ستا هشد دهستفاا تنهایی به روش یک

 ،دزدي، تقلب درخواست/کارت گمشده، یاز جمله تقلب ورشکستگ

، تبانی فروشنده و تقلب هاي اینترنتی کنترل حساب، جعل کارت

تشریح و سپس انواع روش هاي داده کاوي براي شناسایی تقلب در 

کارت هاي اعتباري مانند شبکه هاي عصبی ، برپایه قوانین، درخت 

، ریتم هاي ژنتیکلگو، آماري، اتصمیم، شبکه هاي بیزین، خوشه اي

  . ، جنگل تصادفی بررسی شده استرگرسیون منطق فازي 
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