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نقش و کاربرد هوش عملیاتي و داده کاوي در کشف تقلب برخط
هادی بنائی ،کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر ،شرکت دادهکاوان هوشمند توسن
حسام خوشنیت ،کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات ،شرکت دادهکاوان هوشمند توسن1

چكیده

با گسترش روز افزون استفاده از سامانههای مدرن بانکی و افزايش تعداد تراکنشهای بانکی ،سوء استفادههای مالی و تقلب در
اين تراکنشها بیش از پیش نمود پیدا کرده است .اين سوء استفادهها عالوه بر از دست دادن منابع مالی هنگفت ،منجر به
کاهش اعتماد مشتريان به استفاده از سامانههای مدرن بانکی و در نتیجه کاهش اثربخشی اين سامانهها در مديريت بهینهی
سرمايه و تراکنشهای مالی می شود .هر چند جلوگیری از تقلب بهترين راه کاهش تقلبهای بانکی است ،اما افراد سودجو از
راههايی به اهداف خود دست پیدا میکنند .بنابراين روشهايی مورد نیاز است تا تراکنشهای مشکوک به صورت برخط
شناسايی و از انجام آنها ممانعت به عمل آيد .در سالهای اخیر سازوکارهای هوش عملیاتی و روشهای دادهکاوی توانستهاند با
موفقیت در جلوگیری از پولشويی ،تشخیص تقلب کارت های سپرده و اعتباری به کار گرفته شود .در اين مقاله سامانهای برای
شناسايی برخط تقلب در تراکنشهای کارتهای سپرده ی بانکی معرفی شده است .اين سامانه که بر بستر هوش عملیاتی و با
به کارگیری روشهای هوش مصنوعی ،دادهکاوی ،الگوريتمهای يادگیری ماشین و تحلیل گراف پیادهسازی شده است ،قادر
است به صورت برخط و بدون ايجاد تاخیر در خدمات رسانی تراکنش بانکی ،میزان مشکوک بودن تراکنش به تقلب و سوء
استفاده را تشخیص داده و آن را به سوئیچ بانک گزارش کند.
کلمات کلیدي :هوش عملیاتی ،داده کاوی ،کشف تقلب برخط ،سوء استفاده بانکی ،هوش مصنوعی.

 .1مقدمه
امروزه بهرهگیری از فنّاوریهای نوين در مديريت تراکنشهای بانکی رشد چشمگیری داشته است .بانکها و موسساات ماالی و
اعتباری برای خدماترسانی موثر ،ناگزير از مهاجرت از بانکداری سنتی به بانکداری مدرن و برخط شدهاند .هر چند اساتفاده از
اين سامانهها باعث مديريت بهتر فرايندهای مالی و افزايش کارايی و سرعت خدماترسانی به مشتريان اين موسسات شاده ،اماا
مشکالت و مخاطراتی نیز به همراه داشته است .تقلب و سوء استفادههای مالی يکی از مشکالتی است که اين سازمانها در پای
پیشگیری از آنها و کاهش اثرات آنها بودهاند .تقلب 2به معنای به دستآوردن مال يا کاال يا خدمات از راههای غیر اخالقی و غیر
غیر قانونی است که امروزه در سراسر دنیا رو به گسترش است .سوء استفادههايی که در تراکنشهای مالی رخ میدهد ،عالوه بر
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آنکه باعث از دست دادن منابع مالی هنگفتی میشود ،منجر به کاهش اعتماد مشتريان به استفاده از سامانههای مدرن باانکی و
در نتیجه کاهش اثربخشی اين سامانهها در مديريت بهینهی تراکنشهای مالی میشود.
در سالهای اخیر کشاور اياران رشاد چشامگیری در تعاداد تراکنشهاای باانکی داشاته اسات .شاکل  1مقايساهای از تعاداد
تراکنشهای کارتهای بانکی بر روی دساتگاههای خاودپرداز و پاياناههای فاروش را از ساال  1411تاا  1419نشاان میدهاد.
همانطور که از شکل پیداست تعداد اين تراکنشها در سال  1419نسبت به سال  1411رشادی برابار  54/66درصاد داشاته
است.
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شكل  .1مقایسهي تعداد تراکنشهاي بر روي پایانههاي بانكي کشور[]1

با در نظر گرفتن افزايش بهرهگیری از سامانههای مدرن بانکی ،احتمال رخداد تقلب و سوء استفادههای مالی نیز بیشتر خواهاد
بود .بنابراين روشهايی مورد نیاز است تا تراکنشهای مشکوک به صورت برخط شناسايی شده و از انجام آنها ممانعت به عمال
آيد .در سالهای اخیر سازوکارهای هوش عملیاتی 1و روشهای دادهکاوی 2توانستهاند با موفقیات در جلاوگیری از پولشاويی،
تشخیص تقلب کارتهای سپرده و اعتباری به کار گرفته شود .با توجه به باال بودن تعداد اين تراکنشها امکان نظارت بر خاط
بر آنها توسط ناظرين انسانی وجود ندارد و بهرهگیری از روشهای هوشمند برای نظارت بر اين تراکنشها اجتنابناپایير اسات.
امروزه روشهای دادهکاوی به عنوان بهترين راهکار بارای شناساايی خودکاار تقلاب در حوزههاای مختلاف شاناخته شادهاند.
دادهکاوی به عنوان فرايند کشف و استخراج الگوهای پنهان از حجم بااليی از دادهها تعريف میشود[ 5 ،4و  .]15در سامانههای
بسیاری از روشهای دادهکاوی برای شناسايی و کشف تقلب و سوء استفاده مالی استفاده شده است[.]14
از سوی ديگر صنعت بانکداری در ايران هم از منظر به کارگیری فناوریهای پیشارفته در ماديريت تاراکنش و هام از ديادگاه
ساختار تعامل بین بانکی تمايز چشمگیری با ساير کشورها دارد .فارغ از قیمت باالی سامانههای تولید شده در کشورهای ديگر،
استفاده از اين سامانهها به دلیل ساختار منحصربهفرد شبکهی بانکی کشور امکانپیير نیست .فناوری استفاده شده در بسایاری
از بانکهای کشور بسیار قديمی و غیر متمرکز است و تعدادی از بانکها فاقد سامانههای مدرن بانکداری متمرکاز هساتند کاه
اين امر آسیبپیيری شبکهی بانک در مقابل تقلب را باالتر میبرد.
Operational Intelligence
Data Mining
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از طرف ديگر وجود شبکهی شتاب به عنوان شبکهی تبادل اطالعات بین بانکی تفاوت عمدهای بین شبکهی باانکی کشاور باا
ساير کشورها ايجاد کرده که امکان استفاده از سامانههای هوشمند تشخیص تقلب تولید سااير کشاورها را تقريباا غیار ممکان
ساخته است .به همین دلیل نیاز به تولید سامانهی هوشمند تشخیص تقلب بارخط تراکنشهاای باانکی و ساازگار باا سااختار
شبکهی بانکی کشور به شدت احساس میشود.
در اين مقاله يک سامانهی هوشمند برای شناسايی برخط تقلب در تراکنشهای کارتهای سپردهی بانکی معرفی شده است.
اين سامانه که بر بستر هوش عملیاتی و با به کارگیری روشهای هوش مصنوعی ،دادهکاوی ،الگوريتمهای يادگیری ماشین و
تحلیل گراف پیاده سازی شده است ،قادر است به صورت برخط و بدون ايجاد تاخیر در خدماترسانی تراکنش بانکی ،میزان
مشکوک بودن تراکنش به تقلب و سوء استفاده را تشخیص داده و آن را به سوئیچ بانک يا ديگر سامانههايی که از سامانهی
میکور سرويس بگیرند ،گزارش کند .در اين سامانه مدلهای مختلفی از رفتار کارت و پايانه ساخته شده و سوئیچ با دريافت هر
تراکنش و به کمک اين مدلهای آموزش ديده شده ،میتواند میزان مشکوکبودن رفتار کارت و پايانه را تشخیص داده و در
صورت لزوم اجرای تراکنش را متوقف کند.
ساختار مقاله بدين صورت است در بخش  2مروری بر پژوهشهای مرتبط با حوزهی تشخیص تقلب ارائه میشود .در بخش 4
معماری سامانهی پیشنهادی تشريح شده است .در انتها نیز جمعبندی و نتیجهگیری مقاله در بخش  ،3آورده شده است.

 .2پیشینهي پژوهش
در سال  1993گاش و رِيلی 1روشی مبتنی بر شبکههای عصبی مصنوعی 2برای شناسايی تقلب بر روی کارتهای اعتباری ارائه
کردند .اين شبکه پس از آموزش با حجم عظیمی از تراکنشهای نمونهی برچسب زده شده ،قادر بود تراکنشهای مشکوک باه
تقلب را شناسايی کند[ .]12در پژوهشی ديگر از شبکهی بیز ،4درخت تصمیم  C4.5و شبکهی عصبی پسانتشار 3باه عناوان
دستهبندهای 6پايه و ابَردستهبند 5برای انتخاب دستهبند مناسب بر اساس چولگی دادهها استفاده شده است[ .]6مادل مخفای
مارکوف 1نیز برای مدلسازی ترتیب فعالیتها در پردازش تراکنشهای کارت اعتباری به کار برده شده است .بار اسااس نتااي
ارائه شده ،مدل مخفی مارکوف که با دادههای رفتار طبیعی صاحب کارت آموزش داده شده ،میتواند تاا حاد زياادی تاراکنش
مشکوک به تقلب را تشخیص دهد[ .]13رويکرد نظريهی بازیها نیز در فرايند تشاخیص تقلاب و ساوء اساتفاده از کارتهاای
اعتباری به کار گرفته شده است .وَستا 1در روش خود تعامل میان حملهکننده و سامانهی تشخیص تقلب را به عنوان يک باازی
چندمرحلهای بین دو بازيکن مدل کرده است که هر يک سعی در بیشینهساازی ساود خاود از باازی دارد[ .]16در ساامانهی
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ديگری برای تشخیص خودکار تقلب بر روی کارت اعتباری از شبکههای خودسازمانده 1استفاده شده است .در اين ساامانه ايان
الگوريتم برای مدلسازی رفتار صاحب کارت و میزان تخطی تراکنش وی از رفتاار مدلشاده و در نتیجاه ياافتن تراکنشهاای
مشکوک استفاده شده است[ .]1در مدل ديگری ،از ايان شابکه بارای شناساايی بیدرنا

تاراکنش مشاکوک اساتفاده شاده

است[ .]14در پژوهش ديگری کارايی چندين روش داده کااوی شاامل نزديکتارين  Kهمساايه ،2تخماین تاابع الجیساتیک،4
تحلیل جدا کننده ،3شبکهی بیز ،شبکهی عصبی و درخت تصمیم 6در پیشبینی پرداختهای متداول مشاتری اساتفاده شاده
است[ .]11مروری بر پژوهشهای مرتبط با استفاده از روشهای دادهکااوی در شناساايی تقلبهاای ماالی از ساال  1991تاا
 2221در مرجع [ ]11آورده شده است .يافتههای پژوهشگران نشان میدهد کاه روشهاای دادهکااوی در شناساايی تقلاب در
صنعت بیمه نیز با موفقیت به کار گرفته شده و بهرهگیری از اين الگوريتمها در شناسايی سوءاساتفادههای ماالی و اعتبااری در
سالهای اخیر رشد فزايندهای داشته است.
در ادامه معماری سامانهی پیشنهادی برای شناسايی بر خط تراکنشهای مشکوک بانکی تشريح خواهد شد.

 .3معماري سامانهي پیشنهادي
هدف از ارائهی اين سامانه ،استفاده از زيرساخت هوشعملیاتی در صنعت بانکداری کشور باا محاور کشاف تقلاب بار خاط در
تراکنشهای کارتهای سپرده و اعتباری است .هر چند تمرکز طراحی اين سامانه بر روی تعیین میزان مشکوکبودن تاراکنش
کارت است ،اما معماری پیشنهادی قابلیت نصب بار روی ساامانههای بانکاداری مادرن و ساامانهی متمرکاز بانکاداری را نیاز
داراست .معماری خارجی و نحوهی تعامل اين سامانه با ساير نهادهای درگیر در شکل  2نشان داده شده است .در اين معمااری
سوئیچ کارت(و يا هر سامانهی فراخوانندهی ديگر) تراکنش دريافتی از پايانهها يا شبکهی شتاب را از طريا وبسارويس و بار
روی پروتکل امن  SSLبه هستهی سامانهی تشخیص تقلب ارسال میکند .اين هسته با فراخوانی موتور استنتاج سامانه ،میزان
مشکوک بودن تراکنش به تقلب را مشخص کرده و نتاي را عالوه بر ارسال به سامانهی فراخوانناده ،در پايگااهداده نیاز خخیاره
میکند .همچنین اين هسته با اتصال به ساير سامانههای نظارتی ،امکاان نظاارت و اطالعرساانی بیدرنا

را فاراهم مایآورد.

بهعالوه با ايجاد انبارداده 5بر روی پايگاه دادهای -که میزان مشاکوک باودن هار تاراکنش را در خاود نگاه مایدارد -میتاوان
گزارشهای تحلیلی  OLAPاز پايانهها ،کارتها و در کل نهادهای مشکوک را استخراج کرد.
هستهی سامانهی معرفی شده در اين سامانه قادر است به صورت بیدرن

تمامی تراکنشهای ارسال شده از سامت ساوئیچ را

پردازش کرده و بدون ايجاد تاخیر در فرايند پردازشی سوئیچ ،ريسک تراکنش را محاسبه و گزارش کناد .از آنجاا کاه دريافات
تراکنش و ارسال مقادير ريسک در اين هسته بر بستر وبسرويس انجام میشاود ،قابلیات اتصاال باه هار ساامانهی ديگاری را
1

Self-Organizing Map
)K-Nearest Neighbor(KNN
4
Logistic Regression
3
Discriminant Analysis
6
Decision Tree
5
Data Warehouse
2

داراست .همچنین انتقال اطالعات به صورت رمز شده انجام میشود تا شناسايی تقلب در بستری امان انجاام پایيرد .معمااری
درونی اين سامانه در شکل  4نشان داده شده است.
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شكل  .2معماري خارجي سامانه و تعامل آن با سایر سامانههاي درگیر
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شكل  .3معماري داخلي سامانهي کشف تقلب برخط

فرايند کشف تقلب با دريافت پیام حاوی تراکنش از سوئیچ شروع میشود .اين تراکنش به موتور اساتنتاج ارساال میشاود .در
موتور استنتاج بسته به نوع تراکنش و نوع ترمینال ،قواعد دادهکاوی مربوطه فراخوانی میشوند .اين قواعد شامل قواعاد مبتنای
بر شبکه ی عصبی ،قواعد آماری ،قواعد مبتنی بر گراف و قواعد خوشهبندی هستند .هر يک از اين قواعاد نقاش ياک خباره در
موتور استنتاج را بازی میکنند که میزان مشکوک بودن يک تراکنش را در حوزهی تخصصی آن قاعده تشخیص میدهاد .ايان
قواعد برای تصمیمگیری از مدلها يا پروفايلهاايی اساتفاده میکناد کاه باه صاورت دورهای بار اسااس دادههاای موجاود از
تراکنشهای کارت و پايانه ساخته میشوند .اين پروفايلها مدل رفتار کارت يا پايانه را در خود نگهداری میکنند که بار اسااس
الگوريتمهايی به صورت شبانه يا هفتگی بهروز میشوند .تمامی قواعد موتور استنتاج به صورت موازی فراخوانی شاده و پاس از
اتمام پردازش قواعد ،نتاي عالوه بر گزارش به سوئیچ کارت ،در پايگاهدادهای برای گزارشگیریهای آتی خخیره میشود.
يکی از قواعد مبتنی بر گراف ،تراکنش حاصل از کارت کپیشده را تشخیص میدهد .برای تشخیص کارت کپی شده نیاز اسات
موقعیت فیزيکی پايانههای تمامی بانکها را در اختیار داشت که عمال چناین امکاانی وجاود نادارد .در ايان ساامانه موقعیات
پايانهها و نزديکی آنها نسبت به يکديگر به کمک يک گراف شبیهسازی شده است .منظور از نزديکی در اين مدل الزاما نزديکی
فیزيکی نیست .از ديد سامانه پايانههايی که دارای تراکنشهای زياد از افاراد يکساان هساتند ،نزدياک محساوب میشاوند .در
نتیجه در برخی مواقع ترمینالهايی که از نظر فیزيکی از هم دورند ،در مدل ما به هم نزديک هستند .به عنوان مثاال میتاوان
دو دستگاه خودپرداز در دو ايستگاه مترو پر رفت آمد شهر تهران را در نظر گرفت که با وجود اينکه از نظر فیزيکی از هم فاصله
دارند ،اما افراد زيادی هستند که روی اين دو ترمینال تراکنش مالی پشت سرهم انجام میدهند .با بررسی رفتار افاراد مختلاف

در يک بازه زمانی خاص ،میتوان برای هر دو ترمینال دلخواه فاصله (نزديکی يا دوری) تعريف کرد .با داشتن اين فواصال ياک
گراف حاصل میشود که به خوبی اين فاصلهها را مدل میکند .اين قاعده با در نظرگرفتن آخرين پاياناههايی کاه فارد بار روی
آنها تراکنش داشته و زمان ترانکش میتواند میزان مشکوک بودن تراکنش را محاسبه کرده و عدد ريسک را گزارش کند.
قواعد آماری که دستهی ديگری از قواعد سامانه هستند ،به تغییر رفتار کارت يا پايانه حسااس باوده و باه محام مشااهدهی
رفتار غیرمتعارف ،ريسک باال گزارش میکند .اين قواعد نیز از سواب کارت يا پايانه که در پروفايلهای آنهاا نگهاداری میشاود
برای تصمیمگیری و تولید ريسک استفاده میکنند.
قاعدهی شبکهی عصبی پايانهی بعدی که کاربر بر روی آن تراکنش خواهد داشت را پیشبینی میکند .اين قاعده در ادامه
بیشتر تشريح خواهد شد.

.3.1

شبكهي عصبي مصنوعي

در طیّ دهة اخیر توجه گستردهای به تحلیلهای غیرالگوريتمی و پاردازش دادههاا باه کماک فنّاوريهاای نارمراياانش 1مانناد
سیستمهای خبره ،شبکههای عصبی مصنوعی ،منط فازی و الگوريتم ژنتیاک معطاوف شاده اسات .ايان الگوهاای پردازشای
بهترين راه حل را با روشهايی همانند آنچه يک انسان معمولی انجام میدهد ،جستجو میکنند .هر گاه پیچیدگی الگوريتمی برا
حل مسالهای ،بسیار زياد و يا به سختی قابل تعیین باشد اين رهیافتها مورد توجه قرار میگیرند[ .]11برخی از پیشارفتهاايی
که در زمینهی توسعهی سامانههای هوشمند صورت گرفته از شبکهی عصبی زنده (زيستی) الهام گرفته شاده اسات .محققاانِ
زمینههای مختلف علمی برای حل مسائل متنوعی در بازشناسی الگو ،پیشبینی ،بهینهساازی ،حافظاهی انجمنای و کنتارل از
شبکههای عصبی مصنوعی استفاده میکنند .گرچه راهحلهای مرسوم نیز برای حل اين مسائل پیشنهاد شده است اما اين راه-
حلها فقط در حیطة خاص خود استفاده میشوند و هیچکدام انعطافپیيری الزم را بارای عمال درخاارج از محادوده خاود را
ندارند در حالی که شبکههای عصبی مصنوعی راهحلهای جديدی را ارائه میکند و در بسیاری از مساائل میتاوان از آنهاا بهاره
جست[ .]1رايانهها محاسبات عددی را سريعتر و مطمئنتر از انسان انجام میدهند در حالی که حیطاهی وسایعی از پاردازش
اطالعات باقی میماند که انسان از ماشین به آسانی پیش میافتد .بنابراين نکتة مهمی درباره ناوع محاساباتی کاه توساط مغاز
انجام میگیرد وجود دارد که با دانستن اينکه اجزای تشکیلدهندة مغز انسان از لحاظ سرعت و قابلیت اطمینان در مقايساه باا
قطعات الکترونیکی جديد در مرتبة پايینتری قرار دارند ،قوّت میگیرد[ .]3با الهام از شبکهی عصبی زيستی ،شابکهی عصابی
مصنوعی ( 2)ANNيک سیستم محاساباتی ماوازی شاامل تعاداد زياادی پردازشاگرهای سااده ياا گرههاا باا پیونادهای باین
آنهاست[ .]1به تعبیر ديگر شبکهی عصبی مصنوعی شبکهای از عناصر (معموال قابل تطبی ) ساده و سلسله مراتبی است که به
طور موازی به هم متصل شدهاند و همانند سیستم عصبی زنده با دنیای واقعی ارتباط برقرار میکنند[ .]11مدلهاای شابکهی
عصبی مصنوعی سعی در تقلید از قوانین سازمان يافتهای دارند که در مغز انسان به کار رفته است[.]1
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شبکههای عصبی مصنوعی به جای انجام روندی از دستورالعملها ،فرضیات بسایار زياادی را باه طاور همزماان باا اساتفاده از
شبکههای موازی کاوش میکنند .عناصر محاسباتی يا گرهها که در شبکههای عصبی مورد استفاده قارار مایگیرناد غیرخطای
هستند[ .]9قدرت محاسباتی در يک شبکهی عصبی از پیچیدگی هر عنصر پردازشی ،مانند آنچاه در راياناههای سانتی وجاود
دارد ،ناشی نمیشود بلکه به انبوهی و پیچیدگی پیوندها مربوط میشود .از طرفای شابکههای عصابی مصانوعی دارای قادرت
تحمل خطای بیشتری نسبت به رايانههای معمولی هستند بدين معنا که با ايجاد مشاکل بارای تعادادی ازگرههاا ياا پیونادها،
عملکرد شبکه دچار مشکل نمیشود[ .]9جیّابیت شبکههای عصبی مصنوعی از تواناايی چشامگیر آنهاا در پاردازش اطالعاات
همانند سیستمهای زنده ناشی می شود که اين توانايیها شامل غیرخطی باودن ،پاردازش ماوازی ،قاوام ،1تحمال خطاا و ناويز،
يادگیری ،توانمندی کار با دادههای مبهم و قابلیت تعمیم (در مواجهه با الگويی جديد) است[ .]2شبکههای عصابی بارای حال
بسیاری از مسائل مانند پردازش سیگنال ،بازشناسی الگو ،2بازشناسی گفتار ،3رباتیک ،شناسايی سیستم ،خوشهبنادی ،4تحلیال
سریهای زمانی ،کاربردهای مالی ،پیشبینی و کنترل بسیار کارا بودهاند[.]2
در ادامه نحوهی کاربرد شابکهی عصابی مصانوعی باه عناوان ابازاری بارای پیشبینای پاياناهی بعادی تاراکنش و تشاخیص
مشکوکبودن تراکنش ارائه میشود.

 .3.2پیشبیني نوع پایانه به کمک شبكهي عصبي
يکی از پارامترهايی که میتواند به کشف تقلب برخط کمک کند ،پیشبینی رفتار بعدی يک کارت بر اساس الگوی رفتاری آن
در تراکنشهای قبلی است .در واقع با نگاه به بعضی از مولفههای تراکنشهايی که قبال يک کارت بر روی پايانههای مختلف
انجام داده است ،میتوان پیشبینی کرد که تراکنش جاری اين کارت بر روی چه نوع پايانهای انجام خواهد پیيرفت.
برای انجام اين پیشبینی از يک مدل شبکهی عصبی به نام پرسپترون چند اليه برای پیشبینی نوع پايانهی استفاده شده
است .پرسپترون چند اليه ،(MLP) 6يک مدل از شبکههای عصبی پیشرو 5است که مجموعهای از دادههای ورودی را بر روی
مجموعه ای از دادههای خروجی نگاشت مینمايد MLP .شامل چندين اليه از گرهها در يک گراف جهتدار است ،بهطوری که
هر گره در هر اليه به تمام گرههای اليهی بعدی متصل است .به جز گرههای اليهی ورودی ،هر گره يک نرون 1يا عنصر
پردازش با يک تابع فعالیت غیر خطی است.
شبکهی عصبی  MLPدارای سه اليه از نرونها است .اليهی ورودی که اطالعات خام را از ورودی دريافت میکند؛ اليههای
پنهان که عملکرد آنها به وسیله ورودیها و وزنهای ارتباطی بین آنها و اليههای پنهان ديگر تعیین میشود و در نهايت
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اليهی خروجی که عملکرد واحد خروجی را بسته به فعالیت اليههای پنهان و وزنهای ارتباطی بین اليههای پنهان و اليهی
خروجی در بر دارد .شبکهی عصبی  MLPاز يک تکنیک يادگیری با نظارت بهنام پسانتشار 1برای آموزش شبکه بهره
میگیرد .در تکنیک پسانتشار سعی بر آن است که مربع خطای بین خروجی های شبکه و تابع هدف کمینه شود.
همانگونه که شرح داده شد ،هدف پیشبینی نوع پايانهای است که يک کارت مشخص در تراکنش جاری از آن استفاده
میکند .در زير تعدای از مولفههای تراکنشهای قبلی هر کارت که برای اين پیشبینی مورد استفاده قرار گرفتهاند ،آورده
میشوند.


نوع پايانههايی که در سه تراکنش آخر منتهی به تراکنش جاری توسط اين کارت مورد استفاده قرار گرفتهاند.



تعداد تراکنشهايی انجام شده بر روی هر نوع از پايانهها در طول دورهی استفاده از کارت.



درصد تعداد تراکنشهای انجام شده بر روی هر نوع پايانه در ساعات مختلف شبانه روز.



درصد تعداد تراکنشهای انجام شده بر روی هر نوع پايانه در روزهای مختلف ماه.



درصد تعداد تراکنشهای انجام شده بر روی هر نوع پايانه در روزهای مختلف هفته.



ساعت انجام تراکنش جاری.



روز انجام تراکنش جاری در ماه.



روز انجام تراکنش جاری در هفته.

اين مولفهها به همراه نوع پايانهی تراکنشهای شبیهسازی شدهای که در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفتهاند ،به عنوان
ورودی به يک شبکهی عصبی  MLPبا يک اليهی پنهان داده شده است .تعداد نرونها در اليهی ورودی به اندازهی طول
بردار ورودی است .تعداد نرونهای اليهی پنهان برابر  9و تعداد نرونهای اليهی خروجی برابر با تعداد انواع پايانههای موجود
در نظر گرفته شده است .از مجموعهی دادههای موجود ،بخشی برای يادگیری شبکه استفاده شدهاند و بخشی برای تست که
خطای کمتر از  12درصد را در بر داشته است .بنابر اين شبکهی مورد نظر به عنوان يک مدل مناسب دادهکاوی برای
پیشبینی نوع پايانهی تراکنش دريافتی در مدل کشف تقلب جای گرفته است.
در هنگام فراخوانی قاعدهی پیشبینی نوع پايانه ،به ازای هر تراکنش دريافتی از سیستم  ،يک بردار ورودی ساخته شده و به
شبکهی عصبی مورد نظر داده میشود .عددهای ظاهر شده در اليهی خروجی شبکه ،احتمال رخداد تراکنش بر روی نوع
پايانهی متناظر با هر نرون خروجی را نشان میدهد.

 .4جمعبندي
در اين مقاله سامانهی کشف تقلب در تراکنشهای بانکی به صورت برخط معرفی شد کاه در آن از قواعاد آمااری و دادهکااوی
برای تشخیص میزان مشکوک بودن تراکنش به تقلب بهره گرفته شده است .اين سامانه که بر بساتر هاوش عملیااتی و باا باه
کارگیری روشهای هوش مصنوعی ،دادهکاوی ،الگوريتمهای يادگیری ماشین و تحلیل گراف پیادهسازی شده است ،قادر اسات
Backpropagation

1

 میزان مشکوک بودن تراکنش به تقلب و سوء استفاده را،به صورت برخط و بدون ايجاد تاخیر در خدمات رسانی تراکنش بانکی
 ارزيابی عملکرد سامانه با دادههای آزمايشی نشانگر قابلیت و کاارايی ساامانه.تشخیص داده و آن را به سوئیچ بانک گزارش کند
.برای به کارگیری در محیط عملیاتی واقعی و کشف تقلب در تراکنشهای بانکی به صورت برخط است
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