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  مقدمه -1
 آسانترکردن و کردن زهیمکان يسو به را بشر امروز، یزندگ بر حاکم جو و است يتکنولوژ يایدن امروز يایدن     
 یزندگ با زین ندیآ ینم يضرور و مهم نظر به که ییکارها یحت کارها، همه که است الزم امروزه. دارد یم وا

 امروز يایدن در ستند،ین فلز جنس از گرید شرکتها ای ها خانه دیکل مثال عنوان به. شوند هماهنگ زهیمکان
 يها ستمیس ینیگزیجا و ،يتکنولوژ افزون روز توسعه با. اند گرفته را دیکل يجا ينور ای یسیمغناط يکارتها
 در که دارد برآن یسع ارتقاء، نیا رویپ زین يبانکدار نظام کهنه، و یسنت ساختار يبجا ، ها عرصه یتمام در نینو

 ياعتبار کارت عرصه، نیا در مهم يابزارها از یکی. آورد فراهم انیمشتر يبرا را ممکن تیمطلوب ، يآور فن حوزه
 التیتبد و ينگهدار د،یتول نهیهز ،یالملل نیب يها تجارت انجام و یمال يها گردش روزافزون شیافزا با. . است
 یمفهوم لیتشک ،يفناور رشد به رو روند کنار در نیهم يبرا. داشت یپ در را یگزاف بار کشورها يبرا يارز

 با یشیگرا و يبانکدار صنعت در یتحول شیدایپ باعث ،یکیالکترون ابزار از استفاده با ،يمجاز پول رندهیدربرگ
 یمال و یپول ساختار در شگرف یتحول تا رود یم یکیالکترون يبانکدار اکنون. دیگرد یکیالکترون تجارت عنوان
 خواهد را کاال به کاال مبادله سرنوشت همان نده،یآ در يکاغذ پول ،ياعتبار کارت از استفاده با. کند جادیا جهان
 يها نالیترم د،یخر يها کارت رینظ خدمات نیا از يبردار بهره جهت يابزار از استفاده ارتباط نیا در. داشت
 گسترش آنها با مرتبط ینینو میمفاه و شد متداول یرسان-اطالع يها وسکیک و خودپرداز يها دستگاه د،یخر
  .افتی
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 پرداخت يها ستمیس و ها بانک شتریب هرچه یوابستگ شیافزا با که است واضح شده گفته مطالب به توجه با     
 نجایا در "تقلب" تلغ. شوند یم شتریب زین ها ستمیس نیا در تقلب يها راه آن، امثال و ياعتبار يها کارت به
 منجر یقانون میمستق عواقب به لزوما نکهیا بدون کند یم اشاره سازمان کی سود ستمیس از استفاده سوء به

 صاحبان يبرا را يدالر اردیلیم يضررها ساالنه و هستند شیافزا حال در یباورنکردن طرز به ها تقلب نیا. شود
 قیطر از بتوان دیبا نیبنابرا. دارد بر در هستند مدرن يها ستمیس نیا انیمجر که ها بانک نیچن هم و هیسرما

 ییشناسا را ها تقلب ره،یغ و يکاو داده ،یاضیر آمار، حوزه در ییها تمیالگور یحت و ها يمتدولوژ و راهکارها
 راجع یقطع طور به بتوان که است ممکن ریغ تیواقع در. کرد يریجلوگ ها آن انجام از الگوها شناخت با ای کرد
 ممکن يها مدرك که است نیا نهیگز نیتر نهیهز کم. کرد نظر اظهار درخواست ای تراکنش کی تیمشروع به

  .شود یم انجام یاضیر يها تمیالگور توسط کار نیا که میبکش رونیب دسترس در يها داده از را تقلب
 در موجود لگریتحل يموتورها شده، انجام شرفتهیپ جوامع مخصوصا مختلف جوامع در که يادیز قاتیتحق با     
 داده، گاهیپا ،یحسابرس ،یمصنوع هوش ،یمصنوع یمنیا يها ستمیس توسط افزارها نرم و راهکارها نیا

 يریادگی ک،یژنت يها تمیالگور ،يفاز منطق ،يا حرفه يها ستمیس اقتصاد، شده، عیتوز و يمواز محاسبات
 و راهکارها يادیز تعداد. دیآ یم بدست ها نهیزم گرید و تجسم آمار، الگو، صیتشخ ،یعصب يها شبکه ن،یماش
 تجارت ،ياعتبار يها کارت مانند ییتجارتها که دارد وجود تقلب براي پیدا کردن خاص يافزارها نرم

  .کند یم محافظت را یارتباط عیوصنا مهیب ک،یالکترون
 از يریجلوگ ای و کشف ن،یتخم يبرا کاربر ها ونیلیم رفتار به کردن نظارت شامل  "1تقلب کشف"     

 آنها از یبعض که دارد وجود شده داده فیتعر با تقلب کشف يبرا یمتفاوت يراهکارها. است نامطلوب يرفتارها
 قبل از باشند، اتکا قابل يآمار نظر از که ییها دگاهید کردن دایپ یعنی "يکاو داده". اند يکاو داده حوزه در

 و الگوها روابط، کشف یمعن به "يکاو داده" يگرید فیتعر در. باشند انجام قابل داده از و نباشند، شده شناخته
 مانند الگو صیتشخ يها يتکنواوژ از استفاده با داده کردن شیپاال توسط معنادار دیجد يهایریگ جهت ای

 نیچن هم. باشد زیتم و یکاف مرتبط، دسترس، در دیبا داده نیا. است یاضیر  يآمار يها تمیالگور و ها کیتکن
 کی با را آن بتوان و کرد حل پاسخ و گزارش يابزارها با را آن نتوان و باشد فیتعر خوش دیبا يکاو داده مساله
 طیشرا دیبا يکاو داده یراهکاره با تقلب کشف مساله حل يبرا نیبنابرا. کرد فیتعر يکاو داده پردازش مدل
  .ستندین يکاو داده حوزه در که دارند وجود زین يگرید يراهکارها. کرد تیرعا را یخاص
 را آنها زین يحد تا و میپرداز یم شد ذکر باال در که یمختلف يها راه یبررس به ما پروژه نیا در نیبنابرا     
 یمعرف به دوم فصل در. شود یم هیارا آن امثال و ياعتبار يها کارت از یفیتعار اول فصل در.میده یم شرح
 راهکارها سوم فصل در. شود یم پرداخته هستند معمول حوزه نیا در که ییها کیتکن از يمختصر و يکاو داده
 نیا نیب ییا سهیمقا زین چهارم فصل در. شوند یم یمعرف هستند موجود تقلب کشف يبرا که ییها يمتدولوژ و

  .ردیگ یم صورت يریگ جهینت و انجام راهکارها

                                                             
1  Fraud Detection 
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  کارت هاي الکترونیکی - 2
    مقدمه 2-1
 التیتبد و ينگهدار د،یتول نهیهز ، یالملل نیب يها تجارت انجام و یمال يها گردش روزافزون شیافزا با     
 یمفهوم لیتشک ،يفناور رشد به رو روند کنار در نیهم يبرا. داشت یپ در را یگزاف بار کشورها يبرا يارز

 با یشیگرا و يبانکدار صنعت در یتحول شیدایپ باعث ،یکیالکترون ابزار از استفاده با ،يمجاز پول رندهیدربرگ
 کارت رینظ خدمات نیا از يبردار بهره جهت يابزار از استفاده ارتباط نیا در. دیگرد یکیالکترون تجارت عنوان
 میمفاه و شد متداول یرسان-اطالع يها وسکیک و خودپرداز يها دستگاه د،یخر يها نالیترم د،یخر يها
 جهان یمال و یپول ساختار در شگرف یتحول تا رود یم یکیالکترون يبانکدار. افتی گسترش آنها با مرتبط ینینو
 خواهد را کاال به کاال مبادله سرنوشت همان نده،یآ در يکاغذ پول ،ياعتبار کارت از استفاده با. کند جادیا

  .داشت
 و یسنت ساختار يبجا ، ها عرصه یتمام در نینو يها ستمیس ینیگزیجا و ،يتکنولوژ افزون روز توسعه با     
 يبرا را ممکن تیمطلوب ، يآور فن حوزه در که دارد برآن یسع ارتقاء، نیا رویپ زین يبانکدار نظام کهنه،
 یم یکیالکترون يبانکدار اکنون. است ياعتبار کارت عرصه، نیا در مهم يابزارها از یکی. آورد فراهم انیمشتر
 در يکاغذ پول ،ياعتبار کارت از استفاده با. کند جادیا جهان یمال و یپول ساختار در شگرف یتحول تا رود
 کارت انواع یمعرف با تا شود یم یسع بخش نیا در. داشت خواهد را کاال به کاال مبادله سرنوشت همان نده،یآ
 میبتوان هم، با آنها يها تفاوت و یسیمغناط و هوشمند يها کارت انواع نیچن هم و آن خچهیتار ،ياعتبار يها
   .میکن فراهم يبعد يها بخش يبرا را يا نهیزم
  کارت هاي اعتباري 2-2
 و ياعتبار يها کارت يوجود فلسفه آن، خچهیتار سپس ياعتبار يها کارت فیتعر به ابتدا بخش نیا در     
  .میپرداز یم ياعتبار يها کارت نظام دهنده لیتشک اجزا

  کارت اعتباري چیست؟ 2-2-1
 يمشتر اریاخت در آن ریغ ای بانک که یکارت":است شده فیتعر نیچن ياعتبار کارت آکسفورد، فرهنگ در     
  ".دکن افتیدر را خود ازین مورد خدمات و کاال تواند یم او و دهد یم قرار
 قرارد خود يمشتر اریاخت در یخصوص يواعتبار یمال مؤسسات و ها بانک که است یکارت ياعتبار کارت نیبنابرا
 يها دستگاه از استفاده با یکیزیف پول دغدغه بدون را خود ازین مورد خدمات و کاال يبها بتواند او تا دهند یم

  .کند پرداخت نترنتیا ای و ( ATM,POS ) رینظ مربوطه
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  تاریخچه 2-2-2 

 از یبعض که یزمان. گردد یبرم 1920 دهه به کارت نیا از ا،استفادهیتانیبر المعارف دائره به استناد با          
  .کردند کارت نیا از استفاده به قیتشو خودرا انیمشتر کا،یآمر ینفت يها شرکت و يا رهیزنج يها هتل
  .افتی شهرت ياقتصاد رکود از خروج و دوم یجهان جنگ از پس کارت نیا از استفاده ▪
  .شد منتشر و یطراح Dinersclub Inc توسط 1950 سال در يامروز ياعتبار کارت نیاول ▪
  .است American Express ياعتبار يکارتها نیتر معروف از ▪
  .گرفت قرار استفاده مورد Bank Americ card بنام ایفرنیکال در ، یبانک ستمیس در کارت نیاول ▪
  .افتی نام رییتغ VISA نام به یبانک ستمیس ، 1976 سال در ▪

▪ VISA ، دارند مشارکت آن در ایدن يکشورها اغلب که است یالملل نیب ومیکنسرس کی امروز.  
 Master یعنی ياعتبار کارت نیمشهورتر به بعدا که گرفت شکل 2یبانک نیب کارت هیاتحاد 1966 سال در ▪

card داد نام رییتغ.  
  
  ياعتبار کارت يوجود فلسفه 2-2-3

  .یکیزیف پول حذف)1         
  .کارت صاحب به یمال اعتبار ینیمع مقدار صیتخص )2         
  . 3کیالکترون يبانکدار يبسو حرکت )3         

  
                                                             
2   Inter Bank Card Association 
3  E-Banking 
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  ياعتبار کارت نظام دهنده لیتشک اجزاء 2-2-4
 به تواند یم کارت اخذ جهت باشد بانک يمشتر که یقیحق شخص:  کارت دارنده ای کارت حامل )1             

 فیتعار نیا.شود یم صادر يو يبرا کارت الزم، تیصالح و طیشرا داشتن صورت ودر کند مراجعه خود بانک
  .است صادق زین یخصوص ياعتبار و یمال مؤسسات يبرا

 از پس کارت، یمتقاض از یافتیدر اسناد مقابل در که است يا مؤسسه ای بانک:  کارت صادرکننده )2             
  .کند اقدام کارت صدور جهت داد قرار انعقاد با مقررات طبق مربوطه يها نهیهز کسر

 عقد ضمن کنند، یم ارائه خود انیمشتر به خدمات و کاال که يتجار مراکز هیکل:  کارت رندهیپذ )3             
 منبع اخذ بدون ، توافق مورد یبانک کارت با يمشتر مراجعه صورت در که کنند یم قبول خود، بانک از قرارداد
  .کنند اقدام اتیعمل پردازش به و قبول را يو کارت نقد، پول شکل به معامله

 تهاتر جهت را ها بانک نیب ارتباط که است یسازمان ای مؤسسه:  یبانک نیب هیتسو و تهاتر کارگزار )4             
  .کند یم برقرار کارت نهیزم در خود اقالم هیوتسو

  
  مربوطه يها نهیهز و کارت يافزار ونرم يافزار سخت اجزاء 2-2-5

 موجود، افتهی ساختار نظام با آن رابطه و ياعتبار کارت ندیفرا امر در افزارها ونرم افزار سخت از يا مجموعه     
  :کرد اشاره لیذ موارد به توان یم که باشند یم لیدخ
  
  ATM  دستگاه )1
  POS  دستگاه )2
  آنها يلداریتحو ستمیس و ها دستگاه در موجود يافزارها نرم )3
  مربوطه يها تیوسا کارت صدور و دیتول جهت يافزار سخت و يافزار نرم يها ستمیس )4
  
  ها نهیهز ●
 و دیتول نهیهز ، دستگاه نصب و دیخر نهیهز لیقب از داشت خواهد یپ در زین را ها نهیهز يکسری مربوطه ندیفرآ

 زانیم و تقلب از یناش نهیهز ، ينگهدار و ریتعم نهیهز ، یارتباط يها شبکه يافزار نرم نهیهز ، کارت صدور
  . ... و کاربران و کارکنان آموزش نهیهز ، افراد به وارده خسارات

  
  يظاهر یژگیو ●

 و برجسته بصورت آن حساب شماره و کارت صاحب نام آن يرو که است یکیپالست کارت کی ياعتبار کارت
 مثل مهم اطالعات یبرخ يحاو که شود یم دهید یسیمغناط نوار کی کارت پشت. دارد وجود لمس قابل
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 آن ارقام که دارد یرقم 16 عدد کی استاندارد ياعتبار کارت کی. است کرده رهیذخ را کارت دارنده مشخصات
  .است کارت انقضاء خیتار و اعتبار زانیم کننده، صادر بانک ، کارت نوع رینظ یاطالعات مخصوص يکدها شامل

  
  آن انواع و یکیالکترون يها کارت 2-3

 کارت ردیگ یم قرار یمتقاض افراد اریاخت در یکیالکترون يها پرداخت در استفاده جهت که يابزار نینخست     
 اول، دگاهید در. دارد یخوب مقاومت که است یس يو یپ از معموالً ها کارت نیا جنس. است پرداخت يها

 کارت در شوند، یم میتقس یرتماسیغ و یتماس رده  دو به خوان کارت دستگاه در رشیپذ لحاظ از ها کارت
 لزوماً است اطالعات يحاو که کارت از یقسمت خوان، کارت دستگاه با کارت ارتباط يبرقرار يبرا یتماس يها
 یصورت در .باشد یکیزیف تماس در آن با خوان کارت دستگاه 4سر و ردیبگ قرار خوان کارت دستگاه درون دیبا
-کارت و کارت نوع به توجه با و گرفته صورت ییویراد امواج قیطر از ارتباط نیا یرتماسیغ يها کارت در که

 زین ها کارت از يگرید نوع راًیاخ. ردیبگ قرار خوان کارت از مختلف فواصل با تواند یم کارت شده، انتخاب خوان
 و نداشته يدیجد تیماه قتیحق در ها کارت نیا .مشهورند دیبریه يها کارت به که گرفته قرار توجه مورد
 بر عالوه کارت ،يدیبریه يها کارت از نوع کی در نمونه عنوان به. اند شده ساخته يتکنولوژ چند بیترک از تنها

  .دارد زین یتماس ها ستمیس در استفاده ییتوانا و دارد هم پیچ ،یرتماسیغ تیقابل داشتن
  
  یتماس يها کارت 2-3-1

 از اطالعات و بوده تماس در خوان کارت با میمستق طور به یتماس يها کارت شد گفته که طور مانه      
 یرتماسیغ يها کارت به نسبت يشتریب تیامن ینسب طور به لذا. شود یم منتقل آنها به خوان کارتر س قیطر
  .شوند یم شامل را یمال و یبانک يها-کارت اکثر و دارند
 از یعیوس فیط که کرد اشاره دار پیچ يها کارت و یسیمغناط يها کارت به توان یم ها کارت نیا انواع از     
 يرو بر که یرنگ اهیس نوار يرو بر اطالعات یسیمغناط يها کارت در. دهند یم پوشش را يامروز يها کارت
 هر يرو بر که است تراك سه شامل خود نوار نیا شود، یم خوانده و نوشته یسیمغناط صورت به است، کارت
  5مجتمع مدار پیچ کی از دار پیچ يها کارت مقابل، طرف در .شود یم نوشته یخاص اطالعات آنها از کدام
  .باشد کروپروسسوریم کی همراه به حافظه کی ای و تنها حافظه کی شامل تواند یم پیچ نیا که شده لیتشک
 ينگهدار يبرا معموالً که دارند نام حافظه يها کارت باشند، شده لیتشک حافظه کی از تنها که ییها کارت     

 کارت گرید ییسو در دارند، یسیمغناط يها کارت به نسبت يشتریب تیامن و شود یم استفاده آنها از اطالعات
 یم سود زین کروپروسسوریم کی يایمزا از شده ادی حافظه جز به که دارند قرار) هوشمند( دار پردازنده يها
  .برخوردارند زین يباالتر متیق از عتاًیطب و دارند را يباالتر اریبس بیضر یتیامن لحاظ از بیترت نیبد و ندیجو
  

                                                             
4  Head 
5  Integrated Circuit (IC) 
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  یسیمغناط يها کارت 2-3-2
 مورد یبانک يها کارت عنوان به و کیالکترون تجارت نهیزم در گسترده طور به که ییها کارت نیاول       

 يرو بر یسیمغناط نوار کی گرفتن قرار با که ها کارت نیا. بودند یسیمغناط يها کارت گرفت قرار استفاده
 شامل را يادیز یاطالعات حجم موجود یکیزیف يها تیمحدود علت به شوند،-یم جادیا یس يو یپ يها کارت
  .شوند ینم

 اطالعات که است شده لیتشک تراك سه از» 7811 زویا استاندارد« به بنا ها کارت نیا يرو یسیمغناط نوار       
 حساب شماره و دارند نام لیقب از یاطالعات شامل معموالً کارت 1 تراك. شود یم ثبت تراك هر يرو بر يا ژهیو

  .دارد قرار گرید يها تراك يرو بر زین یکنترل اطالعات ریسا و است شخص
 یاصل رده دو به ها کارت نیا. است ممکن زین ها تراك يرو بر نوشتن ها بانک يخودپردازها از یبرخ در       
 بوده برخوردار LoCo يها کارت به نسبت يبهتر تیفیک از HiCo يها کارت. LoCoو  HiCo شوند یم میتقس
 نیهمچن. پذرند یم یسیمغناط يها دانیم و گرید يها کارت با يهمجوار مداوم، استفاده در يکمتر راتیتأث و
 بوده گرید نوع از شتریب اریبس HiCo نوع در اطالعات شدن خوانده حیصح درصد شده، انجام شاتیآزما اساس بر
   .هستند تر صرفه به آن، شتریب نهیهز وجود با و

 بر موجود يها تراك خواندن سهولت و هوشمند يها کارت به نسبت ها کارت نیا تر نییپا تیامن علت به       
 در ها کارت نیا از غالباً ،)کارت کردن یکپ( گرید کارت يرو آنها اطالعات کردن یکپ ییتوانا و آنها يرو

  .گردد یم استفاده روزمره ییشناسا يها کارت عنوان به ای و نیآنال ارتباطات
  

  
-2-2شکل  مغناطیسی  کارت    
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  6حافظه يها کارت 2-4

 که اند،-شده لیتشک حافظه کی از تنها که هستند يدار پیچ يها کارت قتیحق در حافظه يها کارت      
 نیا تیامن یکنترل پردازنده وجود عدم علت به . باشد زین شارژ تیقابل با ای شارژ رقابلیغ تواند یم حافظه نیا

 به نسبت يشتریب تیامن شده گرفته درنظر داتیتمه با همچنان یول بوده هوشمند يها کارت از کمتر ها کارت
  .شوند یم مصرف پارکومترها و یعموم يها تلفن در استفاده يبرا ها کارت نیا. دارند یسیمغناط يها کارت

  

  
-3-2شکل  حافظه  هاي  کارت  انواع    

  
  هوشمند يها کارت 2-5

 یعنی. داراست را وتریکامپ یاصل بخش سه و است وتریکامپ کی هوشمند کارت وتر،یکامپ نیمتخصص نظر از     
 هوشمند کارت فیتعر در در ها رسانه و اخبار در که چند هر. است یخروج يورود و حافظه و زپردازندهیر يدارا

 فیتعر و يبند میتقس با رابطه در.است انهیرا کی و است cpu يدارا هرحال به یول دارد وجود دیایز اختالفات
 هر به. دیکن مراجعه آن به دیتوان یم شما و شده نوشته ادیز مطلب انهیکرورایم تیسا مقاالت بخش در انه،یرا

 بر که است) متر یسانت 5/8 در 5/5 حدود(  ياعتبار يها کارت ابعاد با یکیپالست یکارت هوشمند کارت حال
 قرارداده آنها پردازش و ها داده يساز رهیذخ يبرا پردازنده زیر و حافظه يها تراشه آن، يها هیال نیب در ای آن يرو

 نصب یکیپالست کارت کی يرو بر که است یکوچک وتریکامپ هوشمند کارت کی گرید عبارت به. است شده

                                                             
6  Memory Cards 
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 قرار استفاده مورد مختلف يها درکاربرد و رندیگ یم يجا بیدرج یراحت به ها کارت لیقب نیا. است شده
  .رندیگ یم
  

  
-4-2شکل هوشمند  کارت    

  
  هوشمند کارت خچهیتار 2-5-1

 از. رساند ثبت به 1974 سال مورنودر روالند نام با يفرانسو يفرد بار نیاول يبرا را هوشمند کارت اختراع     
 در و پرداختند تیفعال به نهیزم نیدرا Bull، Honeywell، Motorolaرینظ ییها شرکت  بعد، به زمان آن
 يبرا استاندارد نیاول. شد ساخته يا پردازنده زیر هوشمند کارت نیاول 1979 سال در آنها، يها تیفعال جهینت

  .شد مطرح ISO 789116/1 عنوان با و 1986 سال در هوشمند کارت
 نیدرا. گرفت انجام 1986 سال در و فرانسه در بار نینخست يبرا یمل سطح در هوشمند کارت از استفاده       
 کرد استفاده هوشمند کارت از یعموم يها تلفن در سکه يجا به بار، نیاول يبرا فرانسه مخابرات شرکت سال،
 از پس. شد ها يخرابکار و ها استفاده سوء ،یعموم يها تلفن از استفاده مشکالت از ياریبس رفع سبب اقدام نیا که
 جیتدر به و کرد دایپ رواج مختلف يها درکشور هوشمند يها کارت از استفاده ،يالدیم 90 دهه لیاوا از آن،

  .شد دایپ آن يبرا يدیجد يها کاربرد
  
  هوشمند يها کارت رده بنديرده بندی 2-5-2

  :میپرداز یم آن مورد دو به ادامه در کنند؛ یم  رده بندي یمختلف موارد حسب بر را هوشمند  يها کارت
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  خوان کارت با ارتباط نحوه اساس بر رده بندي) 1
  :شوند یم میتقس گروه سه به هوشمند يها کارت ،رده بندي نیا اساس بر

  :یتماس هوشمند کارت
 يها داده. گردد برقرار خوان کارت دستگاه و کارت نیب یکیزیف اتصال دیبا ها، کارت لیقب نیا از استفاده يبرا

 قیطر از دیجد اطالعات پردازش، از پس و شود یم ارسال خوان کارت به الیسر صورت به کارت يبررو موجود
 محسوب دسته نیا جزو یعموم  تلفن يها کارت نمونه، عنوان به. شود یم منتقل کارت يرو به پورت همان

 یخارج عوامل اثر بر) تماس يها محل( يفلز يها کنتاکت شدن خراب  ها، کارت لیقب نیا یاصل مشکل. شوند یم
   .است طیمح یکیزیف طیشرا و ضربه رینظ
  

  :یرتماسیغ هوشمند کارت
 قیطر از بلکه شود؛ ینم قرار بر یکیزیف صورت به خوان کارت و کارت نیب ارتباط هوشمند،  کارت نوع نیا در
 يها تراشه نیب یمخصوص آنتن  ارتباط، يبرقرا يبرا. ردیگ یم صورتRF امواج ای و یسیالکترومغناط يها دانیم

 یاصل کاربرد. کند جادیا ارتباط تواند یم متر،یسانت 50 حدود تا کم، يها فاصله در که است شده داده قرار کارت
 به توان یم نمونه عنوان به رد،یگ انجام عیسر دیبا نظر مورد اتیعمل که است يموارد در ها کارت لیقب نیا

 بیضر و تر یطوالن عمر استفاده، سهولت بر عالوه ها کارت لیقب نیا یاصل تیمز. کرد اشاره مترو يها کارت
 قرار کارت دهنده لیتشک يها هیال انیم در آنتن همراه به تراشه کارت، نوع نیا در رایز است؛ آن باالتر یمنیا
  .ردیگ یم
 
 
  

  :یبیترک هوشمند کارت
 يها دستگاه نوع دو هر با که است یرتماسیغ و یتماس هوشمند يها کارت از یبیترک کارت نوع نیا     
  .شود یم استفاده چندمنظوره يها کارت ساخت يبرا ها کارت نوع نیا از. است سازگار خوان کارت

  
  کارت در کاررفته به تراشه نوع اساس بر رده بندي 2-5-3
  

  :حافظه با کارت
  .شود یم محافظت يافزار سخت یتیامن ستمیس کی توسط که است حافظه يواحدها شامل کارت نوع نیا
 واحد از. شود یم رهیذخ کارت دارنده شماره و کارت شماره رینظ ر،ییتغ رقابلیغ اطالعاتROM  حافظه واحد در

 استفاده کنند، یم رییتغ کاربر ازین اساس بر ای زمان طول در یاطالعات ينگهدار يبرا زین EEPROM حافظه
  .درکارت ماندهیباق اعتبار به مربوط اطالعات مثال عنوان به شود، یم
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 نیا از يموارد و ییشناسا و کنترل ستمیس ،یهمگان تلفن کارت به توان یم ها کارت نوع نیا يها کاربرد جمله از
  .کرد اشاره لیقب
  

  :يکرپروسسوریم هوشمند کارت
 از ها کارت نیا متیق. دارند را محاسبات انجام و اطالعات پردازش قدرت و هستند CPU يدارا ها کارت نوع نیا

. است آن رینظا و ییشناسا يها کارت ،یمال يها کارت ساخت يبرا آنها کاربرد و است شتریب قبل نوع يها کارت
  :است شده اشاره کارت نوع نیا در حافظه يها واحد از کیهر نقش به ادامه در

ROM : هوشمند کارت عامل ستمیس يگهدارن  
RAM  :ها داده موقت ينگهدار  

EEPROM  :آن با مرتبط يها داده و يکاربرد برنامه ينگهدار  
  

 فهیوظ که باشد یبیترک ای و یرتماسیغ ،یتماس يها صورت از یکی به است ممکن کارت نیا7 واسطه واحد
  .دارد برعهده را کارت از خارج طیمح با ارتباط يبرقرار

  
  يریگ جهینت 2-6

 دارند زین یمختلف مصارف که مختلف يها کارت ساختار در تنوع لیدل به دیدید فصل نیا در که طور مانه     
 نیا قیطر از که یمال مبادالت روزافزون حجم به توجه با. دارد وجود ها آن انواع در تقلب يبرا یمختلف يها راه

 یم وارد بزرگ يها سازمان و ها شرکت به يدالر ونیلیم يضررها ساالنه ها تقلب شود، یم انجام ها کارت
 تراکنش ییشناسا يها روش در. بردارد در آنها از يریجلوگ از شتریب نسبت به يا نهیهز آنها جبران که سازند
 شود یم یسع ها آن از یبعض در. شود یم استفاده یمتفاوت يها کیتکن هستند تقلب به مشکوك که یمال يها

 ها، کارت مصرف يالگو به توجه با گرید یبرخ در. شوند یابیباز تقلب عنوان به شده شناخته شیپ از يالگوها
 انجام قابل يکاو داده يها کیتکن با روش نیا. شود یم گزارش مشکوك رفتار عنوان به شود دهید یآنومال اگر
 استفاده مورد نهیزم نیا در که یمیمفاه از درست و يا هیپا فیتعار هیارا با که شود یم یسع ادامه در  .است
     .میکن کمک آن از يریجلوگ و تقلب کشف يها روش شتریب چه هر کردن تر روشن به ردیگ یم قرار

  
  
  
  
  

                                                             
7  Interface 
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  داده کاوي -3
  مقدمه 3-1

 به ازین ، ها ستمیس نیا در شده رهیذخ ي ها داده يباال حجم و یگاهیپا يها ستمیس گسترش با امروزه     
 کاربران اریاخت در را پردازش نیا از حاصل اطالعات و کرد پردازش شده رهیذخ يها داده بتوان تا است يابزار
 یاطالعات توان یم ، یمعمول يریگ گزارش گوناگون يابزارها و SQL در ساده يها پرسش ار استفاده با. داد قرار
 اما بپردازند آنها انیم یمنطق روابط و ها داده مورد در يریگ جهینت به بتوانند تا داد قرار کاربران اریاخت در را
 در را دیمف يالگوها توانند ینم باشند تجربه با و دست زبر چند هر کاربران ، باشد باال ها داده حجم که یوقت
 یانسان يروین نظر از اتیعمل نهیهز ، شند با هم کار نیا به قادر اگر ای و دهند صیتشخ ها داده انبوه حجم انیم
 گزارشات اساس بر سپس و کنند یم مطرح را يا هیفرض معموال کاربران گرید يسو . است باال اریبس يماد و

 کشف به اصطالحا که است ییروشها به ازین امروزه که یحال در ، پردازند یم هیفرض رد ای اثبات به شده مشاهده
  . ندینما انیب را یمنطق يها رابطه و الگوها خودکار صورت به و کاربر دخالت نیکمتر با یعنی بپردازند  8دانش
 دخالت حداقل با ها داده در دیمف يالگوها آن لهیوس به که است روشها نیا نیمهمتر از یکی  9يکاو داده

 آنها براساس تا دهند یم قرار گران لیتحل و کاربران اریاخت در را یاطالعات و شوند یم شناخته کاربران
  . شوند اتخاذ سازمانها در یاتیح و مهم ماتیتصم
 کشف بر آن در که شود یم استفاده  10ها داده یاکتشاف لیتحل نام به آمار علم از یبخش از يکاو داده در

 یمصنوع هوش با يکاو داده نیا بر عالوه.  شود یم دیتاک ها داده انبوه حجم درون از ناشناخته و نهفته اطالعات
 ، ها داده گاهیپا يهایتئور يکاو داده در گفت توان یم نیبنابرا ، دارد یتنگاتنگ ارتباط زین نیماش يریادگی و

   . شود فراهم يکاربرد نهیزم تا زندیآم یم هم در را آمار علم و نیماش يریادگی ، یمصنوع هوش
 ای مگا حد در ها، داده از یبزرگ حجم با که شود یم برده کار به یزمان يکاو داده اصطالح که داشت توجه دیبا

 شتریب ها داده حجم چه هر . است شده دیتاک مطلب نیا بر يکاو داده منابع یتمام در.  میباش مواجه ، تیترابا
 داده نقش و شود یم مشکلتر ها داده انیم در نهفته اطالعات به یدسترس باشد تر دهیچیپ آنها انیم روابط و
  . گردد یم تر روشن ، دانش کشف يروشها از یکی عنوان به يکاو

  يکاو داده در هیپا میمفاه 3-2 
 یمدل ، دیمف يالگو از منظور.  شود یم اشاره ها داده انیم از دیمف يالگوها کشف به معموال يکاو داده در     
 و فهم قابل ، ساده ، معتبر و کند یم فیتوص را ها داده از مجموعه ریز کی انیم ارتباط که است ها داده در
  . است دیجد

                                                             
8  Knowledge Discovery 
9  Data Mining 
10  Exploratory Data Analysis 
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  يکاو داده فیتعر 3-2-1
 در يکاو داده فیتعار نیا از یبرخ در.  اند شده ارائه يکاو داده يبرا یگوناگون فیتعار کیآکادم متون در     
 یبرخ در و است دهیگرد یمعرف سازد یم ها داده میعظ حجم با میمستق ارتباط به قادر را کاربران که يابزار حد
 عبارتند فیتعار نیا از یبرخ.  است موجود شود یم توجه ها داده در کاوش به درآنها که قتریدق فیتعار ، گرید
  : از

 گاهیپا از اعتماد قابل و فهم قابل ، ناشناخته شیپ از ، معتبر اطالعات استخراج ندیفرا از است عبارت يکاو داده
 Two Crows) مهم يتجار يها تیفعال در يریگ میتصم در آن از استفاده و بزرگ يها داده

Corporation) .منظور به بزرگ يها داده گاهیپا لیتحل و هیتجز خودکار مین ندیفرا به يکاو داده اصطالح 
 يبرا ها داده گاهیپا کی در جستجو یعنی يکاو داده .(Jeffrey, 2004)شود یم اطالق دیمف يالگوها افتنی
 از دیجد و استناد قابل ، کالن دانش استخراج یعنی يکاو داده. (David, 2002)  ها داده انیم ییالگوها افتنی
 روابط افتنی يبرا مشاهده قابل يها داده مجموعه لیتحل و هیتجز یعنی يکاو داده. بزرگ ي ها داده گاهیپا

  . ها داده نیب مطمئن
 چون یمیمفاه به فیتعار یتمام در بایتقر ، شود یم مشاهده يکاو داده گوناگون فیتعار در که همانگونه
  . است شده اشاره ها داده نیب يالگو افتنی و لیتحل ، دانش استخراج

  
  يکاو داده خچهیتار 3-2-2

 تا واژه نیا اما ، است شده یعمل ي ها رساله و ها کنفرانس ، مقاالت از ياریبس موضوع يکاو داده رایاخ     
 جادیا يبرا ییها نهیزم آن از شیپ و شصت دهه در. شد ینم برده کار وبه نداشت یمفهوم نود دهه لیاوا
 به منجر که رفتیپذ انجام نهیزم نیا در یقاتیتحق و شد جادیا ها داده تیریمد و يآور جمع ي ها ستمیس

  . دیگرد ها داده گاهیپا تیریمد يها ستمیس جادیا و یمعرف
 ، هفتاد دهه در يا رابطه بخصوص و يا شبکه ، یمراتب سلسله گاهیپا يبرا يا داده يمدلها توسعه و جادیا     
 در SQL پرسش زبان جادیا تینها در و ها داده یسازمانده و يگذار شاخص همچون یمیمفاه یمعرف به منجر
 جادیا قیطر نیا از ، را خود نظر مورد یاطالعات يفرمها و گزارشات بتوانند کاربران تا دیگرد هشتاد دهه لیاوا
 و  12گرا کاربرد ، 11گرا یش يها گاهیپا جادیا و هشتاد دهه در شرفتهیپ یگاهیپا يها ستمیس توسعه .ندینما
 DBMS بیترت نیبد.  دیگرد جهان سراسر در ها ستمیس نیا شدن يکاربرد و جانبه همه توسعه باعث  13فعال

 ستمیس نیا از استفاده با اطالعات از يادیز حجم و شدند جادیا ... ، DB2 ، Oracle ، Sybase همچون ییها
 گاهیپا از دانش کشف مبحث را يکاو داده یمعرف در جنبه نیمهمتر بتوان دیشا.  گرفتند قرار پردازش مورد ها

                                                             
11  Object Oriented 
12  Application Oriented 
13  Active DBMS 



 

١٧ 
 

 مورد مترادف بصورت داده گاهیپا از دانش کشف و داده کاوي موارد ياریبس در که يبطور دانست 14ها داده
   . رندیگ یم قرار استفاده

 از استفاده و ها داده گاهیپا در ییالگوها کشف و جستجو از هدف ، شد ذکر يکاو داده فیتعر در که همانطور     
 گاهیپا از دانش کشف ندیفرا از یبخش داده کاوي که گفت توان یم نیبنابرا ، است یاتیح ماتیتصم اخذ در آنها
 کشف ندیفرا در يکاو داده نقش 1-1 شکل  15پشتیبانی تصمیم يها ستمیس جادیا به تینها در که است داده
  . [4] دهد یم نشان را ها داده گاهیپا از دانش
 Shapir توسط داده گاهیپا از دانش کشف نهیزم در IJCAI  16کارگاه در يکاو داده مفهوم بار نیاول يبرا     

 يدیجد میمفاه داده گاهیپا از دانش کشف يکارگاهها ، 1994 تا 1991 يسالها در آن دنبال به.  دیگرد مطرح
 را آنها توان یم که دندیگرد مرتبط آن با میمفاه و علوم از ياریبس که يبطور کردند ارائه علم از شاخه نیا در را
  . نمود مشاهده 1-2 شکل در
   : از عبارتند یواقع يطهایمح در يکاو داده يکاربردها از یبرخ
    : کرد اشاره ریز موارد به توان یم که است يکاو داده کیکالس يکاربردها از:  یفروش خرده
   انیمشتر دیخر يالگوها نییتع •
  بازار دیخر سبد لیتحل و هیتجز •
   )یکیالکترون فروش(پست قیطر از انیمشتر دیخر زانیم ییشگویپ •
  : يبانکدار
   ياعتبار يکارتها قیطر از يکالهبردار يالگوها ینیب شیپ •
   ثابت انیمشتر صیتشخ •
   یاجتماع يگروهها اساس بر ياعتبار يکارتها از استفاده زانیم نییتع •

  : مهیب
   يدعاو لیتحل و هیتجز •
   انیمشتر توسط دیجد يها نامه مهیب دیخر زانیم ییشگویپ •
  : یپزشک
   یجراح اعمال تیموفق زانیم ییشگویپ و مارانیب با رفتار نوع نییتع •
   سخت يهایماریب با برخورد در یدرمان يروشها تیموفق زانیم نییتع •

  
   ها داده گاهیپا از دانش کشف ندیفرا مراحل 3-3

  : از عبارتند که است مرحله پنج شامل ها داده گاهیپا از دانش کشف ندیفرا     
                                                             
14  Knowledge Discovery From Database (KDD) 
15  Decision Support System  (DSS) 
16  Workshop 
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   17 ها داده انبارش .1
   ها داده انتخاب .2
   ها داده لیتبد .3
   ها داده در کاوش .4
   جهینت ریتفس .5

 نقش آن چهارم بخش عنوان به که است ندیفرا نیا مراحل از یکی يکاو داده شود یم مشاهده که همانگونه     
   . کند یم فایا ها داده از دانش کشف در یمهم

   :ها داده انبارش
 عدم و اشتباه.  میازمندین آن به يکاو داده در که است یملزومات از یکی منسجم و حیصح اطالعات وجود     
 منتج و گردد یم سازمانها در حیناصح ماتیتصم اخذ جهینت در و غلط يریگ جهینت باعث حیصح اطالعات وجود
 هستند  18یاطالعات خال کی دچار سازمانها اکثر. ستندین کم آن يها نمونه که دیگرد خواهد یخطرناک جینتا به
 ساخته گوناگون يها تیریمد و يمعمار با و زمان طول در یاطالعات يها ستمیس معموال سازمانها نگونهیا در. 

 داده ندیفرا يبرا نیا بر عالوه.  گردد ینم مشاهده یمشخص و کپارچهی یاطالعات سازمان که يطور به ، اند شده
  . میازمندین یاتیح يهایریگ میتصم نهیزم در مهم و خالصه اطالعات به يکاو

 نیا در.  است اطالعات پردازش جهت کپارچهی طیمح کی کردن فراهم ها داده انبارش ندیفرا از هدف     
 در آنها از بتوان تا شود یم رهیذخ و یسازمانده یزمان مناسب يها دوره در موجز و یلیتحل اطالعات ، ندیفرا
 انبار يبرا ریز فیتعر یکل طور به.  شود استفاده ، است يکاو داده آن ملزومات از که يریگ میتصم يها ندیفرا
   :گردد یم ارائه ها داده
 منظور به که ها داده از 22داریپا و 21زمان در ریمتغ ،20مجتمع ،19یموضوع است يا مجموعه ، ها داده انبار     
 .(Two Crows Corporation) ردیگ یم قرار استفاده مورد يریگ میتصم تیریمد ندیفرا از یبانیپشت

 در.  اند شده نگاشته آن مورد در یگوناگون ي ها رساله و ها مقاله که است یمفصل موضوع خود ها داده انبارش
  . شد يا اشاره آن به ندیفرا نیا با ییآشنا منظور به فصل نیا

  :ها داده انتخاب
.  ستندین ازین مورد يکاو داده در آنها همه که است ها داده از یگوناگون و مختلف انواع شامل ها داده انبار     
 به مربوط يها داده گاهیپا کی در مثال عنوان به.  شوند انتخاب ازین مورد ي ها داده دیبا يکاو داده ندیفرا يبرا
 ، دیخر ، کنندگان نیتام ، آنها يآمار اتیخصوص ، انیمشتر دیخر مورد در یاطالعات ، یفروشگاه ستمیس

 و انیمشتر دیخر مورد در یی ها داده به تنها ها قفسه دنیچ نحوه نییتع يبرا.  دارند وجود...  و يحسابدار
                                                             
17  Data Warehousing 
18  Information Gap 
19  Subject Oriented 
20  Integrated 
21  Time Variant 
22  NonVolatile 
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 ممکن بلکه ستین گاهیپا اتیمحتو تمام در کاوش به ازین يموارد در یحت.  است ازین آنها يآمار اتیخصوص
   . شوند کاوش و انتخاب عناصر از ییها نمونه ، اتیعمل نهیهز کاهش منظور به است
  :ها داده لیتبد
 التیتبد به معمال ، دندیگرد مشخص کاوش مورد ي ها داده و شدند انتخاب ازین مورد يها داده که یهنگام     
 یالتیتبد:  دارد یبستگ استفاده مورد يکاو داده کیتکن و اتیعمل به لیتبد نوع.  است ازین ها داده يرو یخاص
 انجام با دیجد صفات فیتعر همچون تر دهیچیپ التیتبد تا گرید نوع به يا داده نوع لیتبد همچون ساده
   . موجود صفات يرو یمنطق و یاضیر ياتهایعمل

   :ها داده در کاوش
 يالگوها تا رندیگ یم قرار کاوش مورد يکاو داده ياتهایعمل و کهایتکن از استفاده با شده لیتبد يها داده     
   . شوند کشف نظر مورد
   :جهینت ریتفس
 نیا از هدف.  گردند یم نیمع جینتا نیبهتر و لیتحل و هیتجز کاربر هدف به توجه با شده استخراج اطالعات     

 از زین کاربر به شده هیارا اطالعات شیپاال بلکه ، ستین) ينمودار ای و یمنطق بصورت( جهینت ارائه تنها مرحله
  . است مرحله نیا مهم اهداف

  
  يکاو داده يها اتیعمل 3-4
   :از عبارتند که شود یم انجام (Two Crows Corporation)طبق  یاصل عمل چهار ، يکاو داده در

  کننده ییشگویپ يمدلساز .1
   ها داده گاهیپا عیتقط .2
   وندیپ لیتحل .3
  انحراف صیتشخ .4

 يکاو داده گوناگون يها کاربرد يساز ادهیپ در آنها از یکی از شیب ای کی ، مذکور یاصل ياتهایعمل از     
 وندیپ لیتحل و عیتقط اتیعمل از معموال یفروش خرده يها کاربرد يبرا مثال عنوان به.  شوند یم استفاده
 استفاده مذکور اتیعمل چهار از کی هر از توان یم ، يکالهبردار صیتشخ يبرا که یحال در شود یم استفاده
 ییشناسا يبرا مثال.  کرد استفاده خاص منظور کی يبرا اتهایعمل از يا دنباله از توان یم نی برا عالوه.  نمود
 یم اعمال شده جادیا قطعات در کننده ییشگویپ يمدلساز سپس و شود یم عیتقط گاهیپا ابتدا ، انیمشتر
  .گردد
 هر چه اگر.  هستند يکاو داده ياتهایعمل يساز ادهیپ يراهها ، يکاو داده يتمهایالگور و روشها ، کهایتکن     
 ، یخاص يارهایمع اساس بر را اتهایعمل يکاو داده گوناگون يابزارها ، دارد را خود قوت و ضعف نقاط اتیعمل

  : از عبارتند ارهایمع نیا.  کنند یم انتخاب
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   يورود يها داده نوع با تناسب •
   يکاو داده یخروج تیشفاف •
   ها داده ریمقاد در اشتباه مقابل در مقاومت •
  یخروج صحت زانیم •
  ها داده يباال حجم با کردن کار ییتوانا •

  
  اند شده مشخص گانه چهار ياتهایعمل از کی هر به وابسته يکهایرتکنیز جدول در

  تکنیک هاي داده کاوي  نام عملیات
  رده بندي ، پیشگویی مقدار  مدلسازي پیشگویی کننده

  بندي آماري ، خوشه بنديخوشه   تقطیع پایگاه داده ها 
کشف بستگی ، کشف الگوهاي متوالی ، کشف   تحلیل پیوند

  دنباله هاي زمانی مشابه 
  آمار ، تجسم مدل   تشخیص انحراف

-1-3شکل  کاوي  داده  هاي  تکنیک  و    عملیات 
   

  
  کننده ییشگویپ يمدلساز 1- 3-4

 از مدل کی جادیا يبرا مشاهدات بردن کار به در انسان يریادگی تجربه هیشب ، کننده ییشگویپ يمدلساز     
 کی با دیجد يها داده قیتطب تیقابل و یواقع يایدن میتعم از روش نیا در.  است ها دهیپد مهم اتیخصوص
  . شود یم استفاده ، یکل قالب
 نیا.  کرد نییتع را داده يها مجموعه اتیخصوص ، موجود يها داده گاهیپا لیتحل با توان یم ، مدل نیا در     
 با آموزش فاز در.  است شده جادیا شیآزما و آموزش فاز دو شامل شده، نظارت يریادگی روش از استفاده با مدل

 گو یآموزش مجموعه آن به که که شود یم ساخته یمدل ، يا سابقه يها داده از یمیعظ يها نمونه از استفاده
 و صحت تا شود یم اعمال ، ندارند قرار یآموزش مجموعه در که ییها داده يرو مدل نیا شیآزما فاز در.  ندی

 ، اعتبار بیتصو ، انیمشتر تیریمد به توان یم مدل نیا عمده يکاربردها از. گردد دییتا آن اتیخصوص
  . کرد اشاره...  و یفروش خرده در میمستق یابیبازار
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  ها داده گاهیپا عیقطت 2- 3-4
 مشابه يرکوردها از 23ییها خوشه ای قطعات از ینینامع تعداد به آن میتقس ، ها داده گاهیپا عیتقط از هدف     
 نیا یداخل یوستگیپ.  کرد فرض همگن را آنها توان یم و دارند مشابه یاتیخصوص که ییرکوردها یعنی ، است

 قبل مدل خالف بر مدل نیا در . باشد یم کم آنها انیم یخارج یهمبستگ که یحال در است ادیز اریبس قطعات
 عیتقط دقت.  شود یم استفاده يا داده تیجمع از ممکن يها رشاخهیز نییتع يبرا نشده نظارت يریادگی از ،
 يکمتر تیحساس ، یافزونگ و نامربوط اتیخصوص مقابل در نیبنابرا ، است کمتر گرید يروشها از ها داده گاهیپا
  . دهد یم نشان خود از
  .  کرد اشاره...  و میمستق یابیبازار ، انیمشتر ییشناسا به توان یم روش نیا يکاربردها از

 يها داده گرفتن قرار درصد و رکوردها انیم فاصله از نآ در که است مرتبط يریآمارگ با ها داده گاهیپا عیتقط
  . شود یم استفاده لیتحل و هیتجز جهت ، ها خوشه در يورود

  
  قوانین انجمنی  لیتحل 3- 3-4
.  شوند یم یبازشناس رکوردها از يا مجموعه ای و رکوردها انیم 24یبستگ به مرسوم ییها وندیپ روش نیا در
  : از عبارتند که دارند وجود وندیپ لیتحل از ژهیو رده سه

  25 وابستگی کشف •
    26دنباله اي  يالگوها کشف •
  27 مشابه یزمان يها دنباله کشف •
  : گردند یم یمعرف پارامتر دو انجمنی  نیقوان يبرا

 واقع در.  دارند را یتال هم و مقدم هم ، قاعده کی در که است تیجمع از يکسر:  28یبانیپشت ضریب     
 از/ . % 0001 در تنها که میکن فرض.  باشند یتال و مقدم در شده ظاهر اقالم همه شامل که تراکنشها از يدرصد

  →  یگوشت چیپ " قانون يبرا یبانیپشت درجه نیبنابرا ، باشند هم با یگوشت چیپ و ریش ، دیخر يتراکنشها
 یگوشت چیپ " و " ریش " انیم رابطه اثبات يبرا یمدرک که دهد یم نشان مساله نیا.  است نییپا اریبس " ریش
   . ندارد وجود "

 ظاهر آنها در قاعده مقدم یوقت که است موارد از يکسر ، یبررس مورد تیجمع کی در:  29نانیاطم ضریب     
% 80 برابر نانیاطم درجه اگر " نان → ریپن " قانون در مثال عنوان به.  دارد وجود آنها در زین یتال ، است شده

                                                             
23  Clusters 
24  Association 
25  Association Discovery 
26  Sequential Pattern Discovery 
27  Similar time Sequences 
28  Support 
29  Confidence 
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 با نانیاطم درجه مقدار که داشت توجه دیبا.  دارد وجود زین ریپن ، باشد داشته وجود نان اگر ، دیخر يتراکنشها
   . کند رییتغ شدت به است ممکن ، قاعده در یتال و مقدم ضیتعو

 به که یفراوان اطالعات همراه به داده گاهیپا نیا است دهیرس تیبا ترا به امروزه داده يها گاهیپا اندازه دامنه     
 میعظ جنگل نیا انیم از توان یم چگونه که است نیا مساله شدیبا یم دهیگرد هیتعب آن در ناشناخته صورت
 را نهیهز نیا توان یم يکاو داده از استفاده نمود؟با استنتاج را یاطالعات آن دهیچیپ يدرختها همراه به یاطالعات
 از استفاده با دارند یسع يشمار یب يشرکتها حاضر حال در.آورد بدست يشتریب یبازده عوض در و نمود کم
 و ضرر عوض در و رفته باالتر آنها فروش تا دهند ارائه دیخر يبرا يبهتر شنهاداتیپ خود انیمشتر به روش نیا
 ابزار مختلف انواع از استفاده با آن یط که است يندیفرآ يکاو داده .گردد نهیکم قیطر نیا از موجود انیز

 اطالعات استخراج به منجر است ممکن که موجود يها داده انیم ارتباطات و الگوها کشف دنبال به داده لیتحل
   .باشد یم گردند داده گاهیپا از يدیجد
 وانحراف داده یمعن جمله از( داده مشخص شرح و حیتوض يکاو داده در داده لیتحل گام نیتر وساده نیاول     

 نیا با که یکلمات نیهمچن و ییها گراف و دارهاونم لهیوس به تواند یم کار نیا که باشد یم)کلمه استاندارد
 بخش نیا در درست داده انتخاب و جستجو يآور جمع جهین در گردد انجام دارند یکینزد ییمعنا ارتباط کلمه
 ینیب شیپ مدل کی دیبا شما دهد ینم انجام یخاص کار ییتنها به کار نیا اما .باشد یم یاتیح و مهم اریبس

 با مدل نآ ایآ که دیکن شیآزما سپس دیبساز شده آورده دست به دانش جینتا از که ییهاوالگ اساس بر کننده
 Two Crows)باشد داشته یچندان تفاوت واقع جهان با دینبا خوب مدل کی است سازگار یاصل نمونه

Corporation)  .  
 مربوط بانک کی از مثال يبرا .باشد یم یتجرب بصورت مدل عملکرد وسقم صحت صیتشخ زین گام نیآخر     
 یم مشخص آن اساس بر که دیساز یم مدل کی اند داده خاص شنهادیپ کی به که ییها وپاسخ انیمشتر به

 یم شما ایآ نکهیا و دارد یقبل شنهادیپ مانند شنهادیپ کی با را یکینزد نیشتریب وانتظار حدس کدام که شود
  نه؟ ای دیکن اعتماد حدس نیا بر دیتوان
  
 يکاو داده يها تیقابل 3-5
 دنبال به شما داده گاهیپا در بتواند که ستین ییجادو ابزار کی يکاو داده که دیباش داشته توجه دیبا     
 نیب روابط و الگوها صرفا بلکه کند اعالم شما به را آن کرد برخورد يدیجد ییالگو به اگر و بگردد جالب يالگوها
 شوند یم کشف لهیوس نیا به که ییالگوها نیبنابرا. آنها ارزش به توجه بدون کند یم اعالم شما به را ها داده
 بطور که ییآمدها در نرخ نییتع با تواند یم يکاو داده مثال عنوان به. باشند داشته تطابق واقع جهان با دیبا

 که کند نییتع است فروشندگان انیم در یخاص روزنامه دیخر يبرا که است $65 000و $50000 نیب مثال
 هدف از دیتوان یم شما بیترت نیا به هستند؟ ها وکدام بوده متیق از یرنج چه مردم ازین مورد يکاالها اکثر
  .دیشو مطلع دیریبگ نظر در خود يکاالها دیخر يبرا ییفاکتورها نکهیا بدون مردم دیخر
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 تیفیک دیکن لیتحل را خود يها داده دیبتوان شما که است الزم یمعن با جینتا آمدن بدست نیتضم يبرا     
 در ینوع يها داده از متفاوت که یباارزش يا داده مثال عنوان به(  داده گاهیپا از خارج اطالعات به شما یخروج

 ای دیتول خیتار مانند(داده گاهیپا هیبق به کینزد ارتباط با ای ارتباط یب ظاهرا يستونها) شماست داده گاهیپا
 ریغ اما. دارند یمتفاوت يروشها ها داده به تشانیحساس اساس بر تمیالگور. دارند یکینزد یبستگ) کاال يانقضا
  .میکن هیتک مانیها يریگ میتصم تمام يبرا به صرفا يکاو داده محصول به که است عاقالنه
 کی انیب يجا به حایترج شما. ستین ها حل راه کشف به قادر ییهنماار بدون و کیاتومات بطور يکاو داده     
 " پست هاي الکترونیک من براي فروش کاال يها خواست در به یده پاسخ يارتقا به کمک" مانند مبهم هدف
   :که يافراد يها صهیخص افتنی يبرا يکاو داده از دیبا شما

   دهند یم پاسخ شما يها درخواست به .1
   کنند یم يادیز دیخر و داده پاسخ شما يها درخواست به .2
  .است متفاوت دکن یم استفاده هدف دو نیا افتنی يبرا يکاو داده که ییها الگو. دیکن استفاده

 شما به اما سازد یم راحت يآمار يکهایتکن يها یدگیچیپ از را شما يکاو داده يبرا خوب ابزار کی چه اگر     
 ازمندین کند یم کار آن هیپا بر که ییتمهایالگور نیهمچن و دیا کرده انتخاب که يابزار يها کار دنیفهم يبرا

 در دیده یم انجام شما که را ییها يساز نهیبه و دیده یم انجام ازین مورد ابزار يبرا شما که یانتخاب. است
  .(Jeffrey, 2004) دارد ریتاث اریبس کار سرعت و دقت
 داده گاهیپا کی داخل به شده آماده داده انبار کی از ابتدا ردیگ یم قرار کاوش مورد که ییاه داده اغلب     
 کی داده یکیزیف انبار کی يجا به تواند یم يکاو داده گاهیپا. دارد يادیز يایمزا کار نیا. شود یم ریسراز يکاو
 زین را يکاو داده از یاضاف منابع يها دامنه بتواند  DBMS داده انبار آنکه شرط به. باشد ها داده از یمنطق انبار

  . دهد پوشش
   

  30)اُلپ( پردازش آنالیزي برخط و يکاو داده 3-5-1
 اُلپ و .است اُلپ و يکاو داده انیم تفاوت مورد در داده پردازش متخصصان انیم در جیرا يسوالها از یکی     

 در يزیچ چه که يریگ گزارش يابزارها و یسنت يها وجو پرس. است يریگ میتصم يابزارها قالب از یقسمت
  .دارد استفاده موارد یبرخ یدرست علت به دادن جواب يبرا و رودیم فراتر نیا از اُلپ. است داده گاهیپا کی داخل

  
  نیماش يریادگی و آمار,  يکاو داده 3-5-2

 يبرا يقواعد شامل هم که است داده يجا خود در را یمصنوع هوش رشته يشرفتهایپ از  يدیفوا يکاو داده    
 يدرختها و یعصب يها شبکه کاربرد قیطر از که یارتباطات وهم باشد یم يبند رده  و الگو صیتشخ مسائل
 نسبتا يها تمیالگور يدارا نهیزم نیا در يکاو داده .باشد یم ردیگ یم صورت مسائل فهم يبرا يریگ میتصم

                                                             
30 On-Line Analysis Process (OLAP) 
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 تمیالگور مانند تریمیقد يها تمیالگور يبرا يدیجد يها افتیوره  میتصم درخت و یعصب شبکه مانند يدیجد
 به باال مشابه يتجار مسائل يبرا را کهایتکن نیا کاربرد يکاو داده آنکه مهم نکته .دارد کننده کیتفک يها
  .شود یم استفاده سازد دسترس قابل متخصص ریآمارگ و دانش خبره کاربر يبرا را کهایتکن نیا که یقیطر
  
  يکاو داده يکاربردها 3-6

. است مختلف يها نهیزم در آن یاساس يها کمک خاطر به که است تیمحبوب حال در سرعت به يکاو داده     
 به شامل يمشتر با ارتباط يفازها تمام تیریمد به کمک يبرا يکاو داده از استفاده حال در يادیز يسازمانها
 با.هستند خوب انیمشتر کردن حفظ و موجود انیمشتر قیطر از سود شیافزا, دیجد انیمشتر آوردن دست
 ینیب شیپ را شیخو ندهیآ اهداف مشخصات همان با تواند یم شرکت کی خوب يمشتر کی مشخصات نییتع
 را خود توجه تواند یم شرکت نیا دینما یم یدخر را خاص محصول کی که يمشتر يبرا يساز پرونده با. کند
 نیا که یانیمشتر يبرا يساز پرونده با دارد معطوف اند نکرده دیخر محصول نیا از که یمشابه انیمشتر به

 که چرا دارد نگه را دارد وجود زین آنها رفتن خطر که را یانیمشتر تواند یم شرکت کی اند کرده ترك را سازمان
 داده. ددار یمبر نهیهز دیجد يمشتر کی آوردن بدست از تر نهیهز کم اریبس موجود يمشتر کی ينگهدار
 راه از ارتباطات يشرکتها.کند یم شنهادیپ ها کارخانه از یعیوس فیط کی یبررس قیطر از را ییارزشها يکاو
 از بردارانه کاله استفاده صیتشخ يبرا يکاو داده از استفاده در بزرگ شاخه دو ياعتبار يها کارت و دور

 کاله کاهش يبرا يتکنولوژ نیا از استفاده به عالقمند هم درآمد و مهیب يشرکتها. باشند یم آنها خدمات
 يکاو داده دارد دست آنها در يکاو داده که هستند يگرید دیمف ینواح ییدارو يکاربردها. باشند یم يبردار
 دیخر در که ییشرکتها. گردد استفاده ودرمان ییدارو يها شیآزما, یجراح اعمال ریتاث صیتشخ يبرا تواند یم
 ییکارا صیتشخ يبرا صنعت و بازار يها شاخصه نییتع يبرا يکاو داده از کنند یم تیفعال یمال يفروشها و

 در ها فروشگاه در محصول کدام نکهیا مورد در میتصم يبرا يکاو داده از فروشها خرده. کنند یم استفاده درآمد
 حال در ییدارو يشرکتها. ندینما یم يشتریب استفاده خود کار تیفیک يارتقا به یدسترس منظور به زاست آمد

 یخوب نهیگز توانند یم که مواد کشف يبرا یکیژنت مواد و ییایمیش باتیترک از یبزرگ داده يگاههایپا کاوش
  .(Two Crows Corporation)باشند دارو عنوان به ساخت يبرا
  
  موفق يکاو داده 3-8

 که است يا مساله از قیدق يساز فرموله کی نکهیا اول. دارد وجود يکاو داده کی بودن موفق يبرا نکته دو     
 ای شماست دسترس در که يا داده انتخاب از پس. است حیصح داده از استفاده نکته نیدوم. دیکن حل دیبا شما
  .دیکن يبند دسته ای داده انتقال يروشها به را آن دیشو ازمندین است ممکن شما یخارج داده دیخر دیشا
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  ارتباطات لیتحل  3-9
 انیم ارتباطات يساز مشخص به تواند یم که است داده اکتشاف يبرا یفیتوص افتیره کی ارتباط لیتحل     
 اکتشاف و یارتباط اکتشاف یارتباط لیتحل به دنیرس يبرا عام افتیره دو.دینما کمک داده گاهیپا در ریمقاد
 مانند ظاهرشوند دادیرو کی در هم با دیبا که را يموارد مورد در را ینیقوان ارتباطات اکتشاف.باشد یم یتوال

 یتوال کشف.باشد یم ارتباط کشف از شده شناخته نمونه کی عرضه سبد لیتحل.ابدی یم را دیخر تراکنش
 بازه کی طول در که است ارتباط کی یتوال نجایا در که نکته نیا به توجه با است ارتباط کشف هیشب باریبس
  .ردیگ یم صورت یزمان
 سمت طرف ای یتال B به و چپ سمت طرف ای مقدم A به که شود یم نوشته A=>B صورت به ارتباطات     
 جمله "بخرند خیم توانند یم آنگاه بخرند چکش کی مردم اگر" یارتباط قانون در مثال يبرا.ندیگو یم راست
 مورد شامل که را ییتراکنشها نسبت توانیم یبراحت .باشد یم "خیم دیخر" یتال جمله و "چکش دیخر" مقدم

 کی در که خاص ارتباط نوع کی از موجود تعداد.کرد نییتع آنها شمردن با باشد یم خاص ازموارد یستیل ای
 1000 هر از که شود گفته مثال يبرا اگر.ندیگو یم مورد آن وعیش ای يموجود را رسد یم نظر به داده گاهیپا

 مثال(کم يموجود کی.بود خواهد%1,5 ارتباط نیا يموجود باشد یم "چکش و خیم" شامل آن يتا 15 تراکنش
  .ستین مهم چندان داده گاهیپا در خاص ارتباط ان که باشد نیا انگریب تواند یم) ونیلیم در کی

 باداشتن.میبنگر زین باتشانیترک و موارد اتفاق دفعات متناسب یفراوان به دیبا ما دار معنا نیقوان کشف يبرا     
 یهنگام" مینیبب که است نیا سوال گرید عبارت افتد؟به یم اتفاق بار چند B مورد A مورد اتفاق دفعات تعداد
 ینیب شیپ نیا يبرا گرید عبارت "خرند؟ یم هم خیم افراد نیا از تعداد چه خرند یم چکش کی مردم که
 نیا انیب يبرا شتریب اتیجزئ با و ریز صورت رابه مان یفرض داده گاهیپا دیکن فرض .دارد نام نانیاطم یشرط
  :میریبگ نظر در میمفاه
  1000: افزار سخت يتراکنشها تمام
  50:باشد یم " چکش" شامل که ییتراکنشها تعداد
  80:باشد یم "خیم" شامل که ییتراکنشها تعداد
  20:باشد یم " تخته" شامل که ییتراکنشها تعداد
  15:باشد یم"چکش و خیم " شامل که ییتراکنشها تعداد
  10:باشد یم " تخته و خیم " شامل که ییتراکنشها تعداد
  10: باشد یم "تخته و چکش " شامل که ییتراکنشها تعداد
  5:باشد یم " خیم و تخته و چکش " شامل که ییتراکنشها تعداد
  :میا محاسبه به قادر حال

  %1,5="چکش و خیم" يموجود
  %0,5="وتخته چکش و خیم " يموجود
  %30=   "خیم>=چکش" نانیاطم درصد
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  %19=  "چکش >=خیم " نانیاطم درصد
  %33=  "تخته>=خیم و چکش " نانیاطم درصد
  %25= " خیم و چکش >=تخته " نانیاطم درصد

  
 که است آن احتمال از شتریب%) 30( بخرد هم خیم چکش خرنده کی نکهیا احتمال که مینیب یم ما نیبنابرا     
 با قانون کی که است بزرگ يا اندازه به خیم و چکش ارتباط%).19( بخرد هم چکش خرد یم خیم که يفرد
  .باشد یمعن
 باشد بزرگتر نسبت پیشرفت چه هر.است ارتباط کی قدرت يریگ اندازه يارهایمع از یکی 31شرفتیپ نسبت     
 (A=>B نانیاطم نسبت بصورت  نسبت پیشرفت .است شتریب فتدیب اتفاق B نکهیا احتمال بر A اتفاقات ریتاث

  :شود یم محاسبه B)  یفراوان بر میتقس
  :ما مثال يبرا

  3,75: "خیم>=چکش" نسبت پیشرفت
  16,5:" تخته>= خیم و چکش " نسبت پیشرفت

 درصد توانند یم که یدفعات شمارش هنگام داده يساز مرتب معادل با را نیقوان نیا ارتباط يتمهایالگور     
 از یکی باشند داشته توانند یم نیقوان نیا از کی هر که یاثرات. ابدی یم کنند محاسبه را يموجود و نانیاطم
 یب تعداد از يادیز اریبس یبیترک جینتا که رایز است مهم اریمع نیا. هاست تمیالگور نیا تفاوت يارهایمع

, نیقوان از داده گاهیپا کی تمهایالگور از یبرخ. دیخر يها سبد يبرا یحت دیآ یم بدست نیقوان از يشمار
 به نیقوان در یبستن کلمه آن در که یارتباطات تمام مثال يبرا( جستجو امکان آوردن فراهم و, منیا يفاکتورها
  .ندینما یم جادیا را) بده نشان دارند را%80 برابر يفاکتور و آمده جهینت عنوان
 نقشه کی در مثال عنوان به.است دشوار دیا کرده کشف شما که ینیقوان با کار مورد در يریگ میتصم اغلب     
 گریکدی کنار در یکیزیف صورت به یمنطق مرتبط اجناس تمام قراردادن فروشگاه کی در انیمشتر يبرا دیخر

 کنند دیخر يکمتر ارزش مجموع در است ممکن انیمشتر – دهد کاهش را دیخر سبد کامل ارزش است ممکن
 یم دیخر را خود دلخواه مورد اجناس مغازه در رفتن راه نیح در شما نظر مورد دیخر نقشه خالف بر آنها چون
 با مرتبط نیقوان از يسود گونه هر آوردن بدست يبرا معموال ارتباطات لیتحل و بیتقر یحالت نیچن در. کنند
  .بود خواهد ازین مورد هم

 ریدوا از کی هر ریز شکل در. باشند داشته نقش ارتباطات ساختار شینما در توانند یم یکیگراف يروشها     
. دهند یم نشان را ارتباط کی ها رهیدا نیا انیم یارتباط خطوط. دهد یم شینما را دادیرو کی ای مقدار کی

  .)Eamonn Keogh,2004(  دهند یم شینما را يتر فراوان و تر يقو ارتباطات تر کلفت خطوط
 

                                                             
31  Lift 
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-2-3شکل  ارتباطاتساختار     

  
  ها انتخاب از یمراتب سلسله  3-10

 لهیبوس کار نیا. برد جلو را خود کار آن اساس بر بتواند کاربر که است يدیجد دانش دیتول يکاو داده هدف     
 منابع نیا که ردیگ صورت دیآ یم بدست گوناگون منابع از که ییها داده هیپا بر یواقع جهان از یمدل ساختن

 داده, یکیگراف به صورت اطالعات شینما, يمشتر هر به مربوط خیتار, هماهنگ يتراکنشها شامل تواند یم
 کی يساز مدل جهینت. باشد...  و يادار اعتبار اطالعات مانند یخارج مرتبط يها داده گاهیپا و ندیفرآ کنترل
 ندهیآ ینیب شیپ جهت یمطمئن صورت به تواند یم که يا داده ارتباطات و الگوها مورد در حاتیتوض يسر
 سلسله از يریتصو جادیا يکاو داده مختلف مراحل در یسرگردان از يریجلوگ يبرا .ردیگ قرار استفاده مورد
  :کرد خواهد کمک شما به کار شروع از قبل ذهن در دیهست آن ازمندین که ها میتصم و انتخابات از یمراتب

  
  کار هدف •
   ینیب شیپ نوع •
  یانتخاب مدل نوع •
  تمیالگور •
  محصول •

  
  : باشد یم کار هدف نمودن مشخص گام نیاول 

 نیا يبرا خود داده در يدیمف يالگوها افتنی جهت مثال يبرا ست؟یچ داده نیا يجستجو از یینها هدف     
 و يمشتر به یسودبخش ینیب شیپ يبرا مدل کی دیبا شما دیکن حفظ را خود انیمشتر کند کمک شما به که
 اهداف و اجاتیاحت از شما دانش. دیکن یطراح اند کرده ترك را آنجا که یانیمشتر ییشناسا يبرا يگرید مدل

  .کرد خواهد ییراهنما تانیمدلها اهداف کردن فرموله سمت به را شما سازمانتان
  :باشد یم است تر مناسب همه از که ینیب شیپ ینوع انتخاب مورد در میتصم يبعد گام
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  .ردیگ یم قرار دسته ای کالس کدام در خاص مورد نیا که نیا نییتع: يبند رده   (1)
 نیا کند رییتغ زمان با که باشد يریمتغ اگر(داشت خواهد يعدد مقدار چه ریمتغ کی نکهیا زدن حدس  (2)
 مقدار ینیب شیپ يبرا حدس نیا از دیتوان یم شما باال مثال در ).شود یم دهینام یزمان يهایسر حدس کار

 استفاده کنند ترك را شما دیخر است ممکن انیمشتر کدام نکهیا ینیب شیپ يبرا يبند طبقه و یسودده
  .دیکن
  :رسد یم مدل نوع به نوبت حاال
. يبند طبقه يبرا میتصم درخت کی و الذکر فوق حدس انجام يبرا یعصب شبکه کی از است عبارت که     
. دارد وجود یمنطق حدس و یکیتفک لیتحل,  یخط یمعمول يمدلها از انتخاب يبرا زین یسنت يآمار يمدلها
   .شود یم داده حیتوض )يکاو داده يمدلها و تمهایالگور( بعد بخش در يکاو داده يبرا مدلها نیا نوع نیمهمتر

  :در گام بعدي براي انتخاب الگوریتم
 ای یشعاع توابع از استفاده با دیتوان یم شما. هستند دسترس در تانیمدلها ساخت يبرا يادیز يتمهایالگور     
 ,CART, C5.0 طرق انیم از دیتوان یم شما میتصم درخت يبرا. دیبساز یعصب شبکه يانتشار

Quest,CHAID داده حیتوض يکاو داده يتمهایالگور و مدلها در ها تمیالگور نیا از یبرخ. دیکن انتخاب را یکی 
  .است شده

  :و در گام آخر 
 کی از یمختلف يهایساز ادهیپ محصوالت نیا که داشت توجه دیبا يکاو داده محصول کی انتخاب هنگام     
 يساز ادهیپ در تفاوتها نیا. باشد داشته یکسانی نام آنها همه يبرا تمیالگور نیا اگر یحت دارند خاص تمیالگور
 مشخصه يرو بر نیهمچن و داده رهیذخ و حافظه از استفاده مانند استفاده قابل يها مشخصه يرو بر تواند یم
 انواع ساخت لهیوس به شکل نیبهتر به يتجار اهداف از ياریبس .بگذارند ریتاث دقت و سرعت مانند ییکارا يها

 يها راه که یزمان تا است ممکن شما. ندیآ یم دست به مختلف يتمهایالگور از استفاده با مدلها از یمختلف
 Two Crows( است نیبهتر مدل نوع کدام دیکن  نییتع دینباش قادر دینکن امتحان را یمختلف

Corporation(.  
  
  يبند طبقه   3-10-1

 گروه کدام به مورد هر ندینما یم مشخص که شوند یم منجر یاتیخصوص ییشناسا به يبند طبقه مسائل     
 کار چگونه دیجد نمونه هر نکهیا ینیب شیپ يبرا هم و موجود داده فهم يبرا تواند یم هم الگو نیا.دارد تعلق
 به ییپاسخگو يبرا اشخاص ایآ که دیکن ینیب شیپ دیبخواه است ممکن شما مثال يبرا. شود استفاده کند یم

 گروه توانند یم برساند بیآس ادیز مسافت با تلفن دستگاه کی به است ممکن که میمستق لیم کی درخواست
 امتحان لهیبوس را يبند طبقه يمدلها يکاو داده. شوند يبند گروه دیبا یجراح عمل کی يبرا ای شوند يبند

 تواند یم موجود موارد نیا. کند یم جادیا گو شیپ يالگو کی افتنی تاینها و) موارد(شده يبند طبقه داده کردن
 سمت به ای و هستند یخاص ییدارو معالجه تحت که يافراد اطالعات مانند شود یناش یخیتار داده گاهیپا کی از
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 در داده گاهیپا تمام از نمونه کی آن یط که ییها تجربه از نکهیا ای.اند شده جذب دور مسافت با خدمت کی
  .شود منتج باشند شده استفاده بند گروه کی جادیا يبرا آن جینتا و باشد شده تست یواقع جهان

   یبازگشت حدس  3-10-2
 استفاده بود خواهد چه گرید يها داده ریمقاد که نیا ینیب شیپ يبرا موجود يها داده از یبازگشت حدس     
 متاسفانه. کند یم استفاده یخط حدس مانند يآمار يکهایتکن از مذکور حدس حالت نیتر ساده در. کند یم
, فروش ارزش, فروش ریمقاد نمونه يبرا. ستندین یقبل ریمقاد از یخط يریتصو واقع جهان مسائل از ياریبس

 انفعاالت و فعل بر است ممکن آنها رایز باشد یم سخت ینیب شیپ يبرا محصول یورشکستگ نرخ و سهام ارزش
 است ممکن يتر دهیچیپ يکهایتکن نیبنابرا. باشند یمتک کننده ینیب شیپ ریمتغ نیچند از حاصل دهیچیپ
 یبازگشت حدس يبرا هم توانند یم اغلب کسانی مدل انواع. باشند يضرور ندهیآ يرهایمتغ ینیب شیپ يبرا
   يبند وطبقه حدس يدرختها (CART) میتصم درخت تمیالگور مثال يبرا. شوند استفاده يبند طبقه يبرا وهم
 هم یعصب يها شبکه. رود یم کار به يبند طبقه يدرختها ساخت يبرا هم و حدس يدرختها ساخت يبرا هم
  .ندینما جادیا را شده برده نام مدل نوع دو هر توانند یم
  
  یزمان يها يسر  3-10-3
 از يسر کی اساس بر ستین مشخص مقدارشان هنوز که را يریمقاد کننده ینیب شیپ یزمان يها يسر     
 يبرا یقبل معلوم جینتا از هم روش نیا یبازگشت حدس مانند. کنند یم ینیب شیپ زمان با ریمتغ يشگوهایپ

 مراتب سلسله الخصوص یعل زمان بفرد منحصر خواص دیبا مدلها. برد یم بهره اش يبعد يها ییشگویپ اعمال
 خاص مالحظات و یخیتار محاسبات التیتعط مانند یمیتقو راتیتاث یفصل يها دوره مانند یزمان يها دوره
  .ندینما رهیذخ را حال با گذشته قیتطب مانند
 
  
   يکاو داده يتمهایالگور و ها مدل  3-11
 اغلب. میکن یبررس را شود یم استفاده داده کاوش يبرا که را ییمدلها و تمهایالگور از یبرخ دییایب حال     

 يساز ادهیپ همراه به شده ارائه يآمار مقاالت ای وتریکامپ علم در که تمهایالگور از یگوناگون انواع از محصوالت
 فروشندگان از ياریبس مثال يبرا. ندینما یم استفاده باشد یم  فروشنده هدف به دنیرس جهت که آنها خاص
  يمواز يوترهایکامپ يرو بر کار يبرا یامکانات همراه به را CHAID ای CART میتصم يدرختها از ییها نسخه

 امکانات ای ها یوابستگ است ممکن گرچه که دارند خود مختص يتمهایالگور فروشندگان از یبرخ. فروشند یم
 ینم یتمیالگور ای مدل چیه که باشد نیا هتنک نیمهمتر دیشا .کند کار خوب تواند یم اما باشد نداشته یاضاف
 مدلها انتخاب يرو بر شده استفاده داده عتیطب  شده داده مساله هر يبرا. شود استفاده ییتنها به دینبا و تواند
 نهیزم نیا در را یتمیالگور ای مدل چیه توان ینم. گذاشت خواهد ریتاث دینیگز یم بر شما که ییتمهایالگور و
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  داشت دیخواه ازین ممکنه مدل نیبهتر افتنی جهت يتکنولوژ و ابزار يسر کی به شما جتاینت. دینام نیبهتر
)David J. HAND,2002(.  

  
  یعصب يها شبکه  3-11-1

 و بزرگ مسائل يمدلساز يبرا موثر يابزار آنها که چرا اند استفاده مورد یخاص طور به یعصب يها شبکه     
 داشته وجود دارند يادیز انفعاالت و فعل که کننده ینیب شیپ ریمتغ صدها آنها در است ممکن که دهیچیپ

 در توانند یم یعصب يها شبکه.)هستند تر دهیچیپ يا سهیمقا قابل ریغ بطور یستیز یعصب يها شبکه.(باشد
 شبکه کی .شوند استفاده) است وستهیپ یخروج ریمتغ آنها در که(یبازگشت يحدسها ای يبند طبقه مسائل
 يها گره نیا. گردد یم منسوب شگویپ ریمتغ کی به گره هر آن در که شود یم شروع یداخل هیال کی با یعصب
 در ییها گره به توانند یم پنهان هیال در ها گره.شوند یم متصل پنهان هیال در ها گره از تعداد کی به يورود
 جواب يرهایمتغ شتریب ای کی شامل خود یخروج هیال. شود متصل یخروج هیال کی به ای گرید پنهان هیال کی
  .باشد یم
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  انتخاب يها درخت  3-11-2

 یم شود یم منجر مقدار ای کالس کی به که نیقوان از يسر کی شینما يبرا یراه انتخاب يها درخت     
 يبند طبقه بد ای خوب اعتبار سکیر برحسب را وام يدرخواستها دیبخواه است ممکن شما مثال يبرا. باشند
 یعنی آن هیپا يها بسته تمام مورد در حیتوض همراه به انتخاب درخت کی از ساده مدل کی بعد شکل. دیکن
  .دهد یم نشان کند یم حل را مساله نیا که آن يبرگها و ها شاخه, انتخاب گره
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 گره. دینما یم یخاص شرط يبرقرار جهت یبررس کی که باشد یم شهیر ای میتصم ییباال گره بسته نیاول 
 دوشاخه به درخت که شود یم منجر یبررس نیا جینتا. باشد یم ”Income>$40,000“ مثال نیا در شهیر

 يدارا تواند یم مذکور شرط یبررس مورد نیا در.است ممکن يجوابها دهنده نشان کی هر گرددکه میتقس
 يشتریب تعداد ای دو تواند یم گره هر تمیالگور نوع براساس .میدار شاخه دو جهینت در باشد بله ای ریخ جواب
 کی یدرخت نیچن.کند یم دیتول گره هر در دوشاخه تنها با ییدرختها CART مثال يبرا. باشد داشته شاخه
 يبرا و داده کاوش يبرا يکاو داده در یعموم بطور میتصم درخت مختلف يمدلها .باشد یم ییدودو درخت
 از تعداد کی. شوند یم استفاده ردیگ یم قرار استفاده مورد ینیب شیپ يبرا که آن نیقوان و درخت استنتاج
 بکار C5.0 و CHAID, CART,Quest شامل میتصم يدرختها ساخت يبرا توانند یم مختلف يتمهایالگور
  شود کنترل کنند یم محدود را درخت رشد که شونده متوقف نیقوان قیطر از تواند یم درخت اندازه .روند

)David J. HAND,2002(.  
  
  قانون استنتاج  3-11-3

 اگرچه. باشد یم موارد يبند طبقه يبرا نیقوان از يسر کی آوردن بدست يبرا یروش قانون استنتاج     
 وابسته نیقوان از مجموعه کی قانون استنتاج يروشها کنند دیتول نیقوان يسر کی توانند یم میتصم يدرختها

 سطح هر در یانشعاب لزوما نیقوان کننده استنتاج چون. دینما یم دیتول را دهند ینم لیتشک یدرخت ضرورتا که
 يبرا را يبهتر و مختلف يالگوها تواند یم اوقات یگاه دهد صیتشخ را يبعد گام تواند یم و دهد ینم قرار
  . ابدیب يبند طبقه

  
  کیژنت يتمهایالگور  3-11-4

 ندیفرآ مورد در ییراهنما منظور به شتریب بلکه شود ینم استفاده الگوها افتی يبرا کیژنت يتمهایالگور     
 به کیژنت يتمهایالگور. ردیگ یم قرار استفاده مورد یعصب يها شبکه مانند يکاو داده يتمهایالگور يریادگی

   .کند یم عمل مساله حل يفضا در خوب يمدلها يبرا شده تیهدا يجستجو کی انجام جهت متد کی عنوان
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 آن در که یستیز تکامل يالگو يا قاعده یب بطور چون شوند یم دهینام کیژنت يتمهایالگور, تمهایالگور نیا
 را شود افتی مدل نیبهتر تاینها تا کنند یم رقابت بعد نسل به خود اتیخصوص انتقال سر بر نسل کی ياعضا
 مدل ساختن يبرا ییپارامترها شامل که کروموزمها قالب در شود داده انتقال دیبا که یاطالعات. کنند یم دنبال

  .ردیگ یم قرار باشد یم
  
  يکاو داده ندیفرآ  3-12
  ندیفرآ يمدلها  3-12-1

 و فروشندگان از ياریبس است يضرور موفق يکاو داده يبرا کیستماتیس ندیفرآ کی نکهیا به توجه با     
 به را او مشخص مراحل يسر کی قیطر از که خود کاربر ییراهنما يبرا ندیفرآ مدل کی آنها مشاور همفکران

 لیتحل یدسترس صیتشخ پنجگانه مراحل از SPSS مثال يبرا. کردند یطراح کرد خواهد تیهدا یخوب جینتا
 .دینما یم استفاده نییتع و يساز مدل, بهبود و رییتغ, جستجو, يریگ نمونه مراحل از SAS و ونیاتوماس و عمل
 بانک و SPSSجامع يحلها راه, کپنهاك NCR یمهندس يستمهایس شامل وکاربران فروشندگان ائتالف رایاخ

OHRA يکاو داده یصنعت استاندارد ندیفرآ به که خاص ندیفرآ کی ساختن حال در (CRISP-DM) موسوم 
 یم کسانی هستند کاره دو ای کاره کی که گرید يشرکتها يمدلها پردازش يبرا ندیفرآ نیا. باشند یم است
 باشد یم موفق يکاو داده در يضرور مراحل فهم جهت مردم به کمک يبرا یخوب شروع ندیفرآ نیا. باشد

)Two Crows Corporation(.  
  هیسو دو ندیفرآ مدل  3-12-1-1

 به CRISP-DM مدل از را ینیب شیپ موارد از یبرخ است شده داده حیتوض ریز در که هیسو دو ندیفرآ مدل     
  :از عبارتند طبق این مدل دانش کشف جهت يکاو داده یاصل يگامها.برد یم ارث

  مساله فیتعر •
  يکاو داده به مربوط داده گاهیپا ساختن •
  داده يجستجو •
   يساز مدل يبرا داده ساختن آماده •
  مدل ساختن •
  مدل یابیارز •
  جیونتا مدل ساخت •
  .میشو متوجه بهتر را دانش کشف ندیفرآ تا میرو یم ها گام نیا سراغ به
  

a( مساله فیتعر  
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 چیه درست فهم نیا بدون. باشد یم مساله و داده درست فهم دانش کشف نهیزم شیپ امر يابتدا در      
 قادر شما نیهمچن و دینما حاصل شما يبرا یمطمئن جهینت تواند ینم آن بودن خبره از نظر صرف یتمیالگور
 و نموده آماده کاوش جهت را داده نیهمچن و کرده فیتعر دیدار آن حل در یسع که را یمسائل که بود دینخواه

 خود هدف از واضح انیب کی دیبا شما يکاو داده از بهتر استفاده يبرا. دینمائ ریتفس حیصح طور به را جینتا ای
  .)Two Crows Corporation( دیباش داشته
b( يکاو داده مربوط به داده گاهیپا کی ساختن  

 شده گفته يگامها مجموع در. دهند یم لیتشک را داده يساز آماده هسته يبعد گام دو همراه به گام نیا     
 مدل ساختن و داده يساز آماده در يتکرار يگامها شما است ممکن. برند یم گامها ریسا از يشتریب کار و وقت
 بهبود را خود داده دارد آن بر را شما که دیبرس يا نکته به است ممکن مرحله هر در که چرا دیباش داشته
 خود به را دانش کشف ندیفرآ تمام از کار و وقت% 90 تا% 50 تواند یم داده يساز آماده يگامها نیا. دیبخش

, داده مقدار اساس بر. شود رهیذخ داده گاهیپا کی در دیبا شود کاوش خواهد یم که يا داده. دهد اختصاص
 احتمال به .است یکاف کار نیا يبرا یمعمول لیفا کی شود آن از است قرار که ییها استفاده و داده یدگیچیپ
 يلدهایف دیبخواه است ممکن شما عالوه به. دیده رییتغ را داده انباره در موجود داده دیخواه یم شما ادیز

 کی از استفاده لیدال از یکی نیا.دییافزایب خود داده انبار به را است شده محاسبه موجود يلدهایف از که يدیجد
 یآسان به است ممکن شده یکی يها داده انبار که است آن کار نیا يبرا گرید لیدل .است جداگانه داده گاهیپا

 را داده که ییجوها و پرس مانند. ندهد انجام دیدار ازین آنها به داده فهم يبرا شما که را ییجستجوها انواع
 ممکن شما نکهیا آخر لیدل و مصورات ای گرافها از گرید انواع از ياریبس و يبعد چند گزارشات, کند یم خالصه
 داده انبار از متفاوت یکیزیف یطراح کی همراه به داده گاهیپا تیریمد ستمیس کی در را داده نیا دیبخواه است
 نیا که هستند يا منظوره خاص يها داده گاهیپا انتخاب حال در یافزون روز طور به مردم. دیکن رهیذخ خود
 دهد یم اجازه شما داده انبار در موجود داده اگر هرحال به. کند تیحما یمناسب نحو به را يکاو داده يازهاین

 به شما داده گاهیپا دیینما ارضا را يکاو داده يتقاضا دیتوان یم شما اگر و دیجادکنیا يا داده یمنطق مراکز که
  .)Jeffery W. Seifert,2004( دهد یم انجام را خود فهیوظ یخوب

  :باشد یم ریز شکل به يکاو داده داده گاهیپا کی ساخت يبرا الزم مراحل
  ها داده يآور جمع •
  ها داده حیتوض •
  ها داده انتخاب •
  آن کردن پاك و ها داده تیفیک نییتع •
   یکپارچگی و تیتثب •
  ).دباشن یم موجود يها داده مورد در یحیتوض انگریب خود که ییها داده( داده فوق ساختن •
   يکاو داده به مربوط داده گاهیپا بارکردن •
   يکاو داده به مربوط داده گاهیپا ينگهدار •
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  .نگردند انجام شده گفته بیترت نیهم به لزوما است ممکن کارها نیا
  

c( داده يجستجو  
 گرید و ارتباط لیتحل و هیتجز, اشکال به راجع يمختصر حیتوض که يکاو داده يبرا داده حیتوض بخش به      

 نییتع و جهینت ینیب شیپ در لدهایف نیمهمتر ییشناسا هدف .دیاندازیب ینگاه باشد یم داده يجستجو لیوسا
 هزاران یحت ای صدها با يا داده مجموعه کی در .است باشد یم دیمف آمده بدست يها داده از کی کدام نکهیا

 و مهم فاز نیا در عیسر وتریکامپ جواب و مناسب واسط کی. باشد بر زمان و کار تواند یم داده يجستجو ستون
 دیکن صبر قهیدق 20 دیباش مجبور ها گراف یبرخ پاسخ افتیدر يبرا شما که یهنگام رایز باشند یم یاتیح
  .کرد خواهد رییتغ یکل به شما يجستجو تیماه
  

d( يساز مدل يبرا داده يساز آماده  
  :دارد وجود مرحله نیا در مهم قسمت چهار. مدلهاست ساخت از قبل داده يساز آماده گام نیآخر نیا     

  
  رهایمتغ انتخاب •
  سطرها انتخاب •
  دیجد يرهایمتغ ساختن •
  رهایمتغ شکل رییتغ •

  
e( يکاو داده مدل ساختن  

 يبرا شما. است يتکرار ندیفرآ کی کار نیا که است آن مدل ساخت مورد در يادآوری يبرا مساله نیمهمتر     
 در شما که آنچه. دیدار ازین مسائلتان حل جهت آنها نیسودمندتر افتنی جهت نیگزیجا يمدلها به جستجو
 داده در راتییتغ یبرخ انجام و عقب به بازگشتن به را شما تواند یم دیریگ یم ادی مناسب مدل کی يجستجو
 یم که ینیب شیپ نوع مورد در شما که یهنگام .کند ییراهنما سالهم انیب بهبود یحت و خود استفاده مورد
 و يساز آماده .دیکن انتخاب خود میتصم ساخت يبرا مدل نوع کی دیبا دیگرفت میتصم دیده انجام دیخواه
 کردن آماده يبرا یکی: شود شکسته گروه دو حداقل به داده که دارد نیا به اجیاحت يکاو داده مدل شیآزما
  )Two Crows Corporation( مربوطه مدل تست جهت يگرید و مدل

  
f( ریتفس و یابیارز  
 از يدرصد کار نیا انجام يبرا. باشد یم ساده اعتبار دییتا داده تست روش نیتر يا هیپا:  اعتبارساده دیتائ      
 استفاده مدل ساخت و برآورد در آن از صورت هر به و دیبگذار کنار داده گاهیپا تست کی عنوان به را داده گاهیپا

  .باشد یم 33 تا 5 نیب معموال درصد نیا. دینمائ
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 زین را آن تیاهم نیهمچن و نموده یابیارز را آن جینتا دیبا شما مدل کی ساخت از بعد:  مدل اعتبار دییتا
  .دیده حیتوض

  
  : یدگیچیپ يسهایماتر
 یدگیچیپ سیماتر کی. باشد یم جینتا فهم يبرا يدیمف ابزار یدگیچیپ سیماتر کی يبند طبقه مسائل يبرا

 نه. دهد یم نشان شده ینیب شیپ) گروه(کالس ریمقاد تعداد با سهیمقا در را يمجاز)گروه( کالس ریمقاد تعداد
 يبرا که است یاتیجزئ دهنده نشان بلکه شود یم داده نشان سیماتر نیا توسط مدل ینیب شیپ یچگونگ تنها
 یم نشان را شده ینیب شیپ يکالسها سطرها و يمجاز يکالسها ستونها. است يضرور اشتباه موارد دادن نشان
 یم یدگیچیپ سیماتر در. باشند یم درست يها ینیب شیپ تمام انگریب سیماتر نیا يقطرها نیبنابرا. دهند

 يبند کالس اشتباها آنها از تا 8 اما است کرده ینیب شیپ یدرست به را B کالس تا 46 از تا 38 ما مدل که دینیب
 .باشند یم C کالس عنوان به تا 6 و  Aکالس عنوان به تا 2. اند شده

  

-5-3 شکل   میدهد  نشان  را  بینی  پیش  درست  مقادیر  قطر  روي  عناصر  پیچیدگی،  ماتریس  یک  .نمونه    
  
 ممکن کمتر دقت با مدل کی باشند ارتباط در یمختلف اشتباهات با گوناگون يها متیق اگر خاص حاالت در

 داده حیترج کند یم جادیا که یاشتباهات انواع خاطر به شتریب متیق ضمن در و شتریب دقت با مدل کی بر است
 يبرا نادرست جواب هر و دالر 10 معادل یمتیق درست جواب هر باال سیماتر در دیکن فرض مثال يبرا. شود
 يا شبکه نهیهز نیبنابرا. باشد داشته دالر C 20  کالس يبرا و دالرB  10 کالس يبرا,  دالر A 5 کالس
 :معادل سیماتر

   
  .داشت خواهد
 را یقبل يمتهایق همان که یهنگام است کرده دایپ کاهش% 79 تا دقت. دیریبگ نظر در را بعد شکل سیماتر اما
 :برابر کل نهیهز میکن اعمال سیماتر نیا يرو بر

  
   



 

٣٦ 
 

  
-6-3شکل  دوم   پیچیدگی  ماتریس  نمونه    

  
 ارزش با عوض در یول کمتر دقت با یمدل که است بهتر دیکن نهیشیب را مدل  یارزش مقدار دیبخواه اگر نیبنابرا
  .)Eamonn Keogh,2005( دینمائ انتخاب شتریب يا شبکه

  
g( جینتا و مدل يمعمار جادیا  
 راه. ردیگ قرار استفاده مورد یاصل راه دو در تواند یم شود یم اعتبار دییتا و ساخته مدل کی که یهنگام      
 بکاربردن دوم راه. کند یم یمعرف آن جینتا و مدل از ساده دید اساس بر را یاعمال که است گر لیتحل يبرا اول
 گروه اساس بر رکوردها نمودن مشخص يبرا تواند یم مدل نیا. است مختلف يا داده مجموعه در مدلها
 کی آوردن دست به هنگام .گردد استفاده عمل کی انجام احتمال مثال ازیامت کی یده مقدار ای و شانیبند

 مثال يبرا. دیآ یم حساب به یینها پروژه کوچک اما یبحران بخش چه اگر اغلب يکاو داده دهیچیپ کاربرد
 در. شود بیترک يورود يتراکنشها و داده متخصصان دانش با تواند یم شود یم کشف يکاو داده از که یدانش
 که یهنگام. شوند قیتلف شده کشف يالگوها با توانند یم ندیفرآ موجود يالگوها ندیفرآ صیتشخ ستمیس کی

 ازین است ممکن کنندگان یبررس شوند یم فرستاده کنندگان یبررس به یابیارز يبرا ندیفرآ نیا مفروض موارد
 است سازنده کی توسط شده ادعا يقسمتها به مربوط که داده گاهیپا در ییرکوردها به که باشند داشته
  .کنند دایپ یدسترس

  .رسد یم نظر به الزم يکاو داده ندیفرآ هر انجام يبرا شد داده حیتوض که یمراحل یکل طور به
  
  
     
  
 کشف تقلبتکنیک هاي  -4
   مقدمه 4-1

 جهان سطح در انهیسال صورت به دالر اردهایلیم دادن دست از باعث که تقلب ادیز اریبس شیافزا به توجه با     
 اعمال کار و کسب  مختلف يها نهیزم در و شوند یم هیارا تقلب کشف يبرا یمدرن يها کیتکن مرتبا شود، یم
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 از يریجلوگ ای و کشف ن،یتخم يبرا کاربر ها ونیلیم رفتار به کردن نظارت شامل  تقلب کشف. شوند یم
 یکوتاه و دخالت تقلب، پرداخت، در ریتاخ شامل که است یعیوس مفهوم "مطلوب نا".است نامطلوب يرفتارها

 مانند روزانه یزندگ يها نهیزم از ياریبس در ها تقلب. است ها بانک در حساب صاحبان یبده پرداخت در
 به ها تقلب. افتد یم اتفاق 33کیالکترون تجارت و  32برخط يبانکدار ار،یس ارتباطات ها، شبکه ،یتلفن ارتباطات

 کشف. شود یم افزوده  تقلب کشف تیاهم بر نیبنابرا ابندی یم شیافزا يتکنولوژ شرفتیپ با يآور فاجعه طور
 لیدل به علم نیا شرفتیپ اما. است کالهبرداران توسط آن ارتکاب محض به تقلب کشف به مربوط تقلب
 از تقلب کشف امروزه. شود یم کند ها روش نیا اعمال قیطر از آمده دست به يها گزارش پخش در تیمحدود
 و ها داده در یآنومال کشف قیطر از تقلب. است اعمال قابل یمصنوع هوش و آمار ، يکاو داده يها روش قیطر

 ارتباطات در تقلب و يوتریکامپ دستبرد ، ياعتبار يها کارت شامل تقلب مختلف انواع .شود یم انجام الگوها
  .میپرداز یم ياعتبار يها کارت بخش به ما که شود یم یتلفن

  
  معرفی و انگیزش  4-2

شناخته شده نباشند، و از داده کاوي یعنی پیدا کردن دیدگاه هایی که از نظر آماري قابل اتکا باشند، از قبل      
هم چنین مساله داده کاوي باید . این داده باید در دسترس، مرتبط، کافی و تمیز باشد. داده قابل انجام باشند

خوش تعریف باشد و نتوان آن را با ابزارهاي گزارش و پاسخ حل کرد و بتوان آن را با یک مدل پردازش داده 
به سوء استفاده از سیستم سود یک سازمان اشاره می کند بدون اینکه لغط تقلب در اینجا  .کاوي تعریف کرد

به عنوان بخشی از کنترل تقلب عمومی کمک می کند  کشف تقلب. لزوما به عواقب مستقیم قانونی منجر شود
  .که بخش هاي دستی و غیر اتوماتیک فرآیند چک کردن سیستماتیک شود

طور قطعی راجع به مشروعیت یک تراکنش یا درخواست اظهار نظر در واقعیت غیر ممکن است که بتوان به      
کم هزینه ترین گزینه این است که مدرك هاي ممکن تقلب را از داده هاي در دسترس بیرون بکشیم که . کرد

با تحقیقات زیادي که در جوامع مختلف مخصوصا جوامع  .این کار توسط الگوریتم هاي ریاضی انجام می شود
م شده، موتورهاي تحلیلگر موجود در این راهکارها و نرم افزارها توسط سیستم هاي ایمنی پیشرفته انجا

مصنوعی، هوش مصنوعی، حسابرسی، پایگاه داده، محاسبات موازي و توزیع شده، اقتصاد، سیستم هاي حرفه اي، 
دیگر زمینه ها  منطق فازي، الگوریتم هاي ژنتیک، یادگیري ماشین، شبکه هاي عصبی، تشخیص الگو، آمار و

وجود دارد که تجارتهایی مانند کارت  کشف تقلبتعداد زیادي راهکارها و نرم افزارهاي خاص . بدست می آید
  .  هاي اعتباري، تجارت الکترونیک، بیمه وصنایع ارتباطی را محافظت می کند

  :ي وارد است با استفاده از روش هاي مبتنی بر داده کاو کشف تقلبمعموال دو نکوهش به تحقیقات 
 کمبود انتشار داده هاي واقعی در دسترس براي انجام آزمایشات -1

 فقدان انتشار روش ها و تکنیک هاي مناسب -2

                                                             
32  On-Line Banking 
33  E-Commerce 
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  پیش زمینه  4-3
34ACFE  تقلب را اینگونه معنی کرده است:  
سرمایه استفاده از موقعیت شغلی براي توانمندسازي خود از طریق سو استفاده آگاهانه یا به کارگیري منابع و "

  ."هاي در اختیار سازمان 
 بکه ها، ارتباطات سیار، بانکداري برخطتقلب ها در بسیاري از زمینه هاي زندگی روزانه مانند ارتباطات تلفنی، ش

تقلب ها به طور فاجعه آوري با پیشرفت تکنولوژي افزایش می یابند بنابراین . و تجارت الکترونیک اتفاق می افتد
مربوط به کشف تقلب به محض ارتکاب آن توسط   کشف تقلب .افزوده می شود کشف تقلببر اهمیت 

اما پیشرفت این علم به دلیل محدودیت در پخش گزارش هاي به دست آمده از طریق اعمال . کالهبرداران است
، آمار و هوش مصنوعی قابل اعمال داده کاوياز طریق روش هاي  کشف تقلبامروزه . این روش ها کند می شود

انواع مختلف تقلب شامل کارت هاي .تقلب از طریق کشف آنومالی در داده ها و الگوها انجام می شود. است
اعتباري ، دستبرد کامپیوتري و تقلب در ارتباطات تلفنی می شود که ما به بخش کارت هاي اعتباري می 

  .پردازیم
  :دو دسته تقلب در کارت هاي اعتباري اتفاق می افتد 

 به وسیله کارت اعتباري دزدیده شده : 35تقلب برخط -1

 از طریق تلفن ، اینترنت ، وقتی صاحب کارت حاضر نیست: 36تقلب برون خط -2

شرکت توزیع کننده کارت می توانند حساب آن کارت را قفل کند تا برداشتی ار آن صورت  برون خطدر حالت 
  .ضر نیست رخ می دهداز طریق وب، خرید تلفنی و زمانی که صاحب کارت حا برخطتقلب  .نگیرد

ماکزیمم کردن کردن پیش بینی هاي درست و نگه داشتن پیش بینی هاي  کشف تقلبدر هر صورت موضوعیت 
مینیمم کردن : احتمال باالي تشخیص درست را می توان اینگونه تعبیر کرد. غلط در یک سطح قابل قبول است

 . تقلب هاي تشخیص داده نشده و هشدارهاي اشتباه

  : اصطالحات تکنیکی به شرح زیر است بعضی از 
  :  38نرخ مثبت اشتباهیا  37نرخ اخطار اشتباه -1

 .درصد تراکنش هاي قانونی که اشتباها به عنوان تقلب تشخیص داده شده اند
 :41دقت کشف نرخیا  40نرخ مثبت درستیا  39نرخ کشف تقلب -2

                                                             
34  Association of Fraud Examiners 
35  Online Fraud 
36  Offline Fraud 
37  False Alarm Rate 
38  False Positive Rate 
39  Fraud Catching Rate 
40  True Positive Rate 
41  Detection Accuracy Rate 



 

٣٩ 
 

  .انددرصد تراکنش هاي متقلبانه که به درستی به عنوان تقلب گزارش شده 
 :42نرخ منفی اشتباه -3

  .درصد تراکنش هاي متقلبانه که به اشتباه قانونی تشخیص داده شده اند
را مینیمم نرخ اخطار اشتباه را ماکزیمم کرده و نرخ دقت در تالشند که  کشف تقلببه طور کلی روش هاي 

 .کنند
 

 .انواع مختلف متقلب ها و صنایع تاثیر گرفته را بررسی می کنیم حال

  
 سلسله مراتب متخلفان هم از دیدگاه اجتماعی و هم از دیدگاه شرکتی - 1-4 شکل

هر تجارتی معموال . با توجه به شکل معموال متقلبان تراکنش هایی را با شرکت یا تجارت مورد نظر دارند
  . مشکوك به تقلب هاي داخلی یا سو نیت از طرف مدیران یا کارمندان غیر مدیر هست

هم چنین تقلب هم می تواند . شکل بر می آید متقلبان می توانند گروه یا گروه هاي بیرونی باشندهمانطور که از 
یک متقلب . از طرف مشتري هاي موجود یا احتمالی و هم از طرف تامین کننده هاي موجود یا احتمالی باشد

  : خارجی می تواند سه جبهه مختلف داشته باشد 
  تخلف معمولی  -1
 تخلف جنایی  -2

 ازمان دهی شده جنایی   تخلف س -3

متخلفان معمولی معموال زمانی که فرصت باشد یا برحسب حس درونی و یا زمانی که در مشکالت اقتصادي 
برعکس این دسته، دو دسته بعد هستند که به . باشند رفتار نادرستکارانه موقتی یا تصادفی نشان می دهند

کنند که به سیستم نفوذ کنند و این کار را مکررا در صورت برنامه ریزي شده و با هویت هاي جعلی سعی می 

                                                             
42  Detection Accuracy Rate 
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مقابله  کشف تقلبطول زمان تکرار می کنند تا به صورت هاي قانونی نزدیک شوند و بتوانند با سیستم هاي 
  .کنند

  .به طور کلی سیستم هاي ارتباطی و اعتباري بیشتر در معرض تقلب هاي حرفه اي قرار دارند

مقاله منتشر شده مرتبط با  51بارچارت انواع مختلف تقلب از -نی تحت تاثیر تقلب صنایع بازرگا - 2-4 شکل 
  کشف تقلب

 
  

این بدین معنی . همانطور که از نمودار بر می آید بیشتر بار تقلب متوجه تراکنش هاي کارت هاي اعتباري است
. است که دارندگان کارت هاي اعتباري و شرکت هاي مجري این خدمات در معرض بیشترین آسیب قرار دارند

ی شود براي کارت هاي اعتباري پیشنهاد م کشف تقلببه همین دلیل است که بیشترین راهکارهایی که براي 
 . در بخش هاي بعد به این موضوعات می پردازیم. قابل اجراست

  داده ها و تخمین ها  4-4
 کشف تقلبدر این قسمت می خواهیم مثال ها و خصوصیت هایی که در مطالعات و آزمایش هاي قبلی      

  .نیموهمچنین سیستم هاي واقعی مورد استفاده قرار گرفته را بررسی ک
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 با توجه به نوع تقلب کشف تقلبمقاله منتشر شده  40سایز داده از  - 3-4 شکل

  
طبق شکل . باشد 3به طور عمومی، خصوصیت ها می توانند دودویی، عددي، دسته اي و یا ترکیبی از این      
 99تا  50بین  دسته داده 5خصیصه،  49تا  10دسته داده بین  18خصیصه دارند،  10دسته داده کمتر از  16

  .خصیصه دارد 100دسته داده وجود دارد که بیشتر از  1خصیصه و فقط 
به جز داده هاي کارمندان ) نمونه 500در مجموع کمتر از (مجموعه داده هاي مدیریتی کوچکترین هستند     

رگترین آنها مجموعه داده هاي بیمه شامل صدها نمونه می شود که بز. میلیون تراکنش دارند 5که بیشتر از 
بیشتر داده هاي تراکنشی اعتباري بیشتر از یک میلیون تراکنش دارند و بزگترین آنها . نمونه است 4000شامل 

گترین هستند چون از تراکنش هایی با رداده هاي ارتباطی بز. میلیون تراکنش است 12شامل بیش ازساالنه 
میلیون حسابهاي  100بیشترینی که گزارش شده شامل . میلیون ها کاربر نشات می گیرند صدها، هزارها و یا
  .ارتباطی بوده است
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 19درصد تقلب با توجه به درصد کل مجموعه داده بر اساس انواع مختلف تقلب به دست آمده از  - 4-4 شکل

  مقاله مستقل
ن می دهد که شش مطالعه که با استفاده از تراکنش هاي اعتباري و اطالعات بیمه انجام شده است نشا     

درصد تقلب در نظر  30مقاله داده ها را با کمتر از  19درصد این  80بیش از . درصد تقلب دارند 10کمتر از 
مشخصه هاي  .درصد است 50مقاله  19متوسط نسبت نمونه هاي تست شده به کل نمونه هاي این .گرفته اند

شوند ولی باید بر اساس تاریخ و زمان، تراکنش تعیین شده در داده هاي تراکنشی اعتباري معموال اعالم نمی 
، تاریخ تراکنش ها، تاریخ پرداخت ها و اطالعات ) مقدار ، مکان جغرافیایی ، کد بازرگانی و کد شناسایی ( فعلی 

 . باشد دیگري راجع به حساب

وجود  لبکشف تقهیچ مجموعه اطالعات در دسترسی که به طور عمومی منتشر شده باشد براي مطالعه      
هم چنین گرفتن اطالعات واقعی از شرکت ها براي اهداف تحقیقاتی به دلیل مسایل رقابتی و قانونی . ندارد

براي اینکه مشکل داده در دسترس را حل کنیم و روي نوع خاصی از تقلب کار کنیم ، یک  .بسیار سخت است
اعتقاد دارد  Barse et al (2003). بسازیمراه حل این است که داده هاي مصنوعی شبیه داده هاي واقعی باشد 

که داده هاي مصنوعی می توانند بدون داده اي از تقلب هاي شناخته شده، یک سیستم را آموزش دهند و یا 
سازگار کنند، انواع مختلف تقلب هاي شناخته شده و هم چنین جدید می توانند به صورت مصنوعی ایجاد شوند، 

به عالوه آنها خصوصیات مهمی که که باید در داده هاي مصنوعی . قایسه شوندوهم چنین سیستم هاي مختلف م
  .وجود داشته باشد خالصه کرده اند و یک متدولوژي ساخت داده مصنوعی پنج مرحله اي پیشنهاد داده اند

ي این است که داده هاي ایمیل ها را براي پیدا کردن ایمیل هاFawce  (2003) راه حل دیگر، بر طبق     
بر عکس داده . چون تنها مجموعه داده اي است که به میزان زیاد در دسترس است. بی مصرف پاالیش کنند
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جمع آوري می شود ، داده هاي ایمیلی ساخت نیافته نیاز به انتخاب موردي  کشف تقلبساخت یافته که براي 
  .موثر دارند و یا فرآیندهاي پاالیش متن دارند

  
  متدها و تکنیک ها 4-5
  خالصه  5-1- 4

  
راهکارهاي پاالیش داده می تواند داده هاي تستی . دیاگرام ساخت یافته از داده احتمالی براي آنالیز - 5-4شکل 

یا آموزشی را با استفاده از برچسب ها بهینه کند، فقط براي آنهایی که قانونی هستند، و براي پیش بینی ارزش 
  .داده هیچ برچسبی استفاده نکند

موجود نوعا با اضافه کردن شکایت ها،  کشف تقلبل باال نشان می دهد که بسیاري از سیستم هاي شک     
براي پیداکردن تقلب هاي مشابه در  "لیست هاي سیاه"به ) A(درخواست ها، تراکنش ها، حساب ها و دنباله ها 

بعضی از قوانین کدشده اي استفاده می کنند که هر تراکنشی باید از آنها . عمل می کنند) E(نمونه هاي جدید
یک ایده  جالب با استفاده از  . پیروي کند مثل شبیه بودن آدرس ها و شماره هاي تلفن و یا حدود قیمت

spam )Fawce , 2003, p144, figure 5(  با  "هلیست هاي سیا"، فهمیدن طبیعت تکراري تقلب در
پیدا شده در خصوصیات نمونه هاي ) استیل یا استراتژي متقلب(دنبال کردن نرخ وقوع آن و دسته هایی از آن 

خالصه  کشف تقلبدر زیر طبیعت پیچیده داده هاي مورد استفاده قرار گرفته براي . تقلب در طول زمان است
  :شده اند 

در نتیجه نسبت کالس . یکدیگر نوسان می کنند حجم هر دو کالس قانونی و متقلبانه به طور مستقل از •
 .در طول زمان تغییر می کنند) نسبت نمونه هاي قانونی به غیر قانونی(ها 

هر مدل می تواند خصوصیات منظم، گهگاهی، . مدل هاي گوناگون تقلب می توانند همزمان رخ دهند •
 .فصلی و یا موقتی داشته باشد
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 .در طول زمان تغییر کند رفتارها و خصوصیات قانونی می تواند •
در آینده نزدیک همین متقلبان به صورت پی درپی مدل هاي جدید و تغییر یافته تقلب را تامین می  •

 .کند منفی اشتباهکنند تا زمانی که سیستم هاي کشف شروع به تولید 
ن نمونه ها از ، معمول ترین راهکارهاي پاالیش داده براي مشخص کردن مشکوك تری5با مراجعه به شکل      

  :به شرح زیر هستند ) ارزیابی داده(جریان داده ورودي 
( پردازش شوند  نظارت-می توانند توسط الگوریتم هاي تک ) A+B+C+D (داده تمرینی برچسب دار  -1

بخش ( است  نظارتیک پیشنهاد بهتر استفاده از هایبریدها مثل الگوریتم هاي چند ).  4,2بخش 
بخش (در کنار هم است  نظارتوالگوریتم هاي بدون  نظارتاستفاده ازالگوریتم هاي با  ، و یا) 4,3,1
 .یا بی نظمی هاي دیداري مشکوك بر روي داده تخمینی بدست آیند/تا امتیازات، قوانین و)  4,3,2

 
پردازش شبه با نظارت تمامی درخواست ها، تراکنش ها، حساب ها باید با استفاده از الگوریتم هاي  -2

 ) . 4,4بخش ( وند تا بی نظمی هاي مهم از رفتار نرمال یکپارچه کشف شوند ش

  :وارد است  کشف تقلببه هرحال اشکال هاي زیادي به استفاده از داده برچسب دار براي        
 . در یک محیط فرآیندي و اتفاقی ، کارایی پردازش حیاتی است •

زمان مورد نیاز براي اینکه نمونه اي را به عنوان تقلب برچسبدار کنیم با زمان اینکه نوع جدید  •
 . تقلب بدون دیده شدن بگذرد برابر است

کالس برچسب هاي داده هاي تمرینی می توانند غلط باشند و در واقع تحت تاثیر انتخاب نمونه در  •
 .ابتدا هستند

 .گران هستندخیلی سخت بدست می آیند و بسیار  •
کارکنان باید به صورت دستی هر نمونه را برچسب دار کنند و این به معنی تعارض به امنیت است  •

 .اگر که داده شامل اطالعات شخصی باشد
• Dorronsoro et al(1997)   پیشنهاد می کند که از داده غیر برچسب دار استفاده شود چون

کالسهاي قانونی هستند که به راحتی قابل متقلب سعی می کند تقلب هایی بسازد که داراي 
 .تشخیص نیستند

  :در این صورت واجب است که       
ترکیب ) A+C+E+F(را با داده تخمینی ) برچسب هاي کالس ها در اینجا نیاز نیست (داده تمرینی  -3

یا /ین وپردازش شوند تا امتیازات، قوان نظارت-و چند نظارت- این ها باید توسط الگوریتم هاي تک .کنیم
 ) .  4,5بخش ( بی نظمی هاي دیداري مشکوك بر روي داده تخمینی بدست آیند
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 )A+B+C+D(ار بر روي داده هاي برچسب د نظارتراهکارهاي با  5-2- 4

، تمام تراکنش هاي برچسبدار قبلی را بررسی می کند تا به صورت  نظارتالگوریتم هاي پیش بینانه با      
ریاضی با نسبت دادن امتیاز ریسک تعیین کند که یک تراکنش متقلبانه استاندارد چگونه می تواند باشد 

)Sherman 2002 . ( هم اضافه شده اند 43ماشین هاي پشتیبان-بردار شبکه هاي عصبی معمول هستند و .
Ghosh   وReilly )1994 (یک شبکه عصبی RBF  )Radial Basic Function ( سه الیه استفاده کردند که

تنها دو راه تمرینی نیاز دارد که یک امتیاز تقلب در هر دو ساعت براي تراکنش هاي جدید کارت اعتباري تولید 
کردن حافظه به صورت توانی براي کنترل  trace از یک شبکه عصبی چند الیه با) Barse et al)2003.  کند

  Syeda et al. مصنوعی استفاده کرده است Video-on-Demandکردن وابستگی هاي موقت به داده هاي 
در  کشف تقلبشبکه هاي عصبی فازي بر روي ماشین هاي موازي براي سریع کردن تولید قانون جهت ) 2002(

-بردار ، ) Kim et al )2003. باشد را پیشنهاد داده است کارت هاي اعتباري که مشتري در آن مشخص شده
مجموع را پیشنهاد می کند که از الگوریتم هاي مجموع براي تقلب هاي تعهد پرداخت  ماشین هاي پشتیبان 

  . غیر مستقیم استفاده می کند
ي بیزین و از براي شبکه ها STAGEالعه مقایسه شبکه هاي عصبی و شبکه هاي بیزین، از الگوریتم طم     

نتایج مقایسه . تراکنشی اعتباري استفاده می شود کشف تقلبالگوریتم تاخیر عقبگرد براي شبکه هاي عصبی در 
نشان می دهد که شبکه هاي بیزین دقیق تر هستند و سریعتر آموزش می بینند، ولی براي نمونه هاي جدید 

ین را در چهار مرحله و با دو پارامتر توسعه مدل هاي شبکه هاي بیز)  Norton )1996و  Ezawa .کندترند
آنها بحث می کنند که رگرسیون، نزدیکترین همسایگی و شبکه هاي عصبی خیلی کند هستند و درخت . دادند

درخت هاي تصمیم، استنتاج قانون و منطق موردي  . هاي تصمیم مشکالتی با متغیرهاي گسسته خاص دارند
انتخاب داده سیستماتیک را براي پاالیش جریان داده که ممکن ) Fan )2004. نیز مورد استفاده قرار گرفته اند

مقاله چهارچوبی را براي انتخاب مدل بهینه از میان چهار مدل پیشنهاد . است کافی نباشد معرفی کرده است
نتخاب شده بر طبق تنها داده هاي قدیمی، تنها داده هاي جدید، داده هاي جدید با داده هاي قدیمی ا(داده بود 

داده هاي قدیمی انتخاب شده نمونه هایی است که هر دو مدل بهینه در قدم ) . و داده هاي قدیمی و جدید 
به طور کلی  cross-validatedمجموعه درخت تصمیم . هاي متوالی اولیه به درستی پیش بینی می کنند

هاي درخت تصمیم و مجموعه هاي متعادل کننده وزنی تحت تمام سایزهاي قطعه  رده بندبهتر از تمام دیگر 
با همان داده هاي . داده است مخصوصا وقتی سایز قطعه داده جدید از تراکنش هاي کارت اعتباري کوچک است

را  C4.5کننده حرص شده مجموعه  رده بند یک ) Fan )2004 ( ،Wang et al  )2003کارت اعتباري مانند 
به نمایش می گذارد که با وزن دار کردن هر کالسه کننده پایه بر حسب مزیت هاي مورد انتظار از آنها و سپس 

نویسندگان نشان می دهند که این مجموعه احتماال بهتر . حد وسط گرفتن از خروجی هاي آنها بدست می آید
ر بیشتر داده هاي اخیر استفاده می کند، کار از یک کالسه کننده تنها که از میانگین وزنی نمایی براي تاکید تاثی
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مبتنی بر قانون دو مرحله اي را معرفی می کند که  کشف تقلبیک سیستم ) Rosset et al  )1999.می کند
در مرحله بعدي این روش قانون ها را . است C4.5اول شامل تولید قانون ها به وسیله یک الگوریتم تغییر یافته 

سطح مشتري دارند مرتب می کند و قانون ها را طبق پوشش تقلب قانون هاي سطح  طبق دقتی که قانون هاي
این روش در یک تقلب پذیره نویسی . مشتري و اختالفات بین قانون هاي مرحله اي رفتاري انتخاب می کند

تعاریف  پیشرفته را بر روي C5.0الگوریتم ) Bonchi et al )1999. ارتباطات دوربرد مورد استفاده قرار گرفت 
را براي تقلب  C4.5یک مجموعه مختلف از ) Shao et al  )2002. مالیات شرکت ها مورد استفاده قرار داد

 Artikenو  Wheelerتوسط   )Case-Based Reasoning )CBR. هاي گمرك مورد استفاده قرار داد
موجود به هم ریخته بودند  براي آنالیز کردن سخت ترین موردها که توسط تکنیک ها و الگوریتم هاي) 2000(

تشخیص، معیارهاي انتخاب . بازیابی توسط نزدیکترین تطبیق همسایه انجام می شود. مورد استفاده قرار گرفت
( و راهکارهاي حل )  ، بهترین تطبیق، انتخاب منفی، انتخاب تراکم و پیش فرض منحنی احتماالتی(چندگانه 

که موردهاي بازیابی شده را آنالیز کرد را مورد ) ن ترکیبی پیش فرض حل ترتیبی، بهترین حدس و اطمینا
بیشتر از تکنیک هاي معمول مورد استفاده در کارت % CBR 20نویسندگان ادعا کردند که . استفاده قرار داد

  .داردنرخ منفی درست و نرخ مثبت درست هاي اعتباري 
) Stine )2004و  Foster. مدل سازي آماري مانند رگرسیون، بسیار زیاد مورد استفاده قرار گرفته اند     

حداقل رگرسیون مربعات و انتخاب گام به گام پیش بینی کننده ها را مورد استفاده قرار داد تا نشان دهد 
: توماتیک آنها سه نتیجه سودمند دارد ورژن رگرسیون گام به گام کامال ا. متدهاي آماري استاندارد قابل رقابتند

اوال محاسبات را سازماندهی می کند تا برهم کنش ها را تعدیل کند، دوما از شرایط تصمیمی مدرن براي 
ها را براي هندل کردن داده هاي پراکنده و p-valueانتخاب پیش بینی کننده ها بهره می برد، سوما محتاطانه 

خیلی  منفی اشتباهاگر هزینه . یش بینی هاي رگرسیون تخمین می زندیک پاسخ دودویی قبل از سنجش پ
باشد، مدل رگرسیونی آنها به طرز قابل توجهی هزینه هاي به هم ریختگی کمتري را از  مثبت اشتباهبیشتر از 

  .برداردبراي پیش بینی ورشکستگی در  C4.5مدل 
Belhadji et al  )2000  ( بهترین مشخصه ها)تقلب را طبق مراحل زیر انتخاب می کند از ) نشانگرها: 

  اول، پرس و جو از کارشناسان حوزه
  دوم، محاسبه احتماالت شرطی از تقلب براي هر نشانگر 

  به منظور مشخص کردن مهم ترین نشانگرها Prohitو سوم، رگرسیون هاي 
 Artis et al. استفاده می کنند تا تقلب را پیش بینی کنند Prohitنویسندگان هم چنین از رگرسیون هاي  
را در یک مساله طبقه  45و یک مدل لوجیت چندجمله اي تودرتو 44مدل لوجیت چند جمله اي  ، یک) 1999(

هر دو مدل احتماالت شرطی تخمینی را براي هر سه کالس فراهم می . بندي چند کالسه با هم مقایسه می کند
تخمین دو مرحله اي را براي انتخاب تودرتوي درخت تصمیم اش   جیت چندجمله اي تودرتومدل لوکنند، ولی 
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آنالیز رگرسیون گام به گام ) Mercer  )1990. این روش بر داده هاي بیمه خودرو اعمال شد. استفاده می کند
  . کردحداقل مربعات براي کشف بی نظمی روي داده هاي متراکم درخواست هاي کارمندان را توصیف 
سیستم هاي خبره . تکنیک هاي دیگر شامل سیستم هاي خبره، قوانین انجمنی و برنامه نویسی ژنتیک می شوند

یک سیستم خبره پنج الیه واقعی را ) Reidinger )2002و  Major. روي تقلب هاي بیمه اعمال شده است
پیاده سازي کرده است که در آن دانش خبره با ارزیابی اطالعات آماري یکپارچه می شود تا تقلب بیمه پزشکی 

بر ) 1997( Von Altrockو ) 2001( Gisellaو  Stefano، ) Pathak et al  )2003 .را شناسایی کند
یک سیستم خبره را ) Talluru )1997و  Deshmukh. انجام داده اندروي سیستم هاي خبره فازي تحقیق 

 Fraud Pattern Mining (FPM)یک الگوریتم ) Tsai )2004و  Chiu. روي تقلب مدیریتی اعمال کردند
آمده بود تا یک فرمت معمول از داده هاي فقط  Aprioriمعرفی کردند که ازتغییر ) پاالیش مدل هاي تقلب(

برنامه نویسی ژنتیک با منطق فازي را استفاده می ) Bentley )2000. اي اعتباري را بکاودتقلب در کارت ه
، و ),Bentley 2000(این سیستم روي مدعیان بیمه خانه . کند تا قوانینی براي طبقه بندي داده تولید کند

این مقاله ها درباره  هیچ کدام از  .امتحان شد) Bentley et al,2000(داده هاي تراکنشی کارت هاي اعتباري 
سیستم هاي خبره، قوانین انجمنی و برنامه نویسی ژنتیک هیچ مقایسه مستقیمی با ده ها متد و تننیک دیگر در 

  .دسترس انجام نمی دهد
که تنها می توانند داده ساخت یافته را از یک  هستند 46اول یادگیريتکنیک هاي متد باال نظارتالگوریتم هاي با 
می تواند با  کشف تقلبتحقیقات بیشتر با استفاده از داده برچسب دار در . یک پردازش کنند-به-جدول داده یک

، DeRaedtو  ILP) (Muggleton(اعمال رویکردهاي یادگیري مرتبط مانند برنامه نویسی منطق استنتاجی 
روي پایگاه داده هاي   )Provost et al ،2003(ساده  homophily-based و کالسه کننده هاي) 1994

  .مرتبط باشد
 اي برچسب دارهبا داده  ترکیبیرویکردهاي  3- 4-5

الگوریتم هاي با نظارت معمول مانند شبکه هاي عصبی، شبکه هاي بیزین و درخت هاي تصمیم به شکل      
بیزهاي ساده، ) Chan et al )1999. ا نتایج را بهبود ببخشندترتیبی با هم ترکیب شده یا اعمال شده اند ت

C4.5 ،CART  وRIPPER را به عنوان کالسه کننده هاي پایه استفاده کرده و آنها را به هم ترکیب می کند. 
آنها هم چنین مجموعه داده هاي ناسازگار متصل از شرکت هاي مختلف و هم چنین حذف کالسه کننده هاي 

نتایج نشان می دهد که به مقدار زیادي در هزینه ها صرفه جویی می شود و کارایی . پایه را امتحان می کنند
ک تولیدکننده قانون براي ی) Ormerod et al )2003. بهتري روي تراکنش هاي کارت هاي اعتباري دارد

یک درخت تصمیم براي قسمت کردن ) Kim )2002و  Kim. اصالح وزن هاي شبکه بیزین پیشنهاد می کند
فضاي ورودي، به عنوان یک تابع وزن دار براي تولید چگالی تقلب و در نتیجه شبکه عصبی با تاخیر عقبگرد 

 .کارت هاي اعتباري را پیشنهاد می کند براي تولید یک امتیاز مشکوك وزن دار روي تراکنش هاي
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 )C) (غیر متقلبانه (نظارت با تنها داده هاي قانونی با رویکردهاي شبه  4- 4-5

Kim et al )2003(    اول، تولید قانون ها به : مرحله پیاده سازي می کند  5جدید را در  کشف تقلبیک متد
 ;و افزایش گوناگونی با استفاده از نمودار غلتکی Apiriori  صورت تصادفی با استفاده از الگوریتم قوانین انجمنی

دوم، اعمال قانون ها بر روي پایگاه داده تراکنش هاي قانونی شناخته شده، هر قانونی که با این داده ها همخوانی 
ه هیچ بی سوم، باقیمانده قانون ها را براي نظارت بر روي سیستم واقعی به کار بگیر، هر قانونی ک ;دارد حذف کن

چهارم، هر قانونی که بی نظمی کشف می کند با اضافه کردن تغییرات  ;نظمی مشاهده نمی کند حذف کن
این سیستم هم اکنون براي تقلب هاي داخلی توسط . و پنجم قوانین موفق را نگه دار ;تصادفی کوچک تکرارکن

یک الیه (ه هاي عصبی تک انجمنی شبک) Aleskerov et al )1997. کارمندان مورد استفاده قرار می گیرد
را روي تراکنش هاي قانونی هرحساب کارت اعتباري ) نهان و تعداد نورون هاي ورودي و خروجی یکسان

) درخت هاي تصمیم با تابع هاي منطقی بولی(درخت هاي همگونی ) Kokkinaki )1997. آزمایش کرده است
کند تا کج روي از این نرم را کشف کند و آنالیز خوبی از براي ضبط کردن رفتار قانونی هر مشتري پیشنهاد می 

  .جداسازي رفتارهاي قانونی تراکنش هاي هر کارت اعتباري ارایه کند
  
 )A+C+E+F(روش هاي بدون نظارت رو داده هاي غیر برچسب دار  5- 4-5

 Dorronsoro et al. بعضی فرم هاي شبکه هاي عصبی بدون نظارت بر روي بعضی نمونه ها اعمال شده اند
این الگوریتم نسبت .  یک الگوریتم آنالیز عامل غیر خطی ایجاد می کند که به برچسب احتیاجی ندارد) 1997(

هیچ تاریخچه اي از تراکنش هاي . عامل هاي درون و بین متغیرهاي تصویر وزن کالس را مینیمم می کند
مام تراکنش ها باید به مکان هاي جغرافیایی پس ت. گذشته یک حساب کارت اعتباري روي آن وجود ندارد

پایین، صرفه نرخ مثبت اشتباه نویسندگان توضیح دادند که سیستم کشف نصب شده . مختلف تفکیک شوند
شبکه عصبی ) Shaw-Taylor )2001و   Burge. جویی در هزینه باال و کارایی محاسباتی باالیی دارد

ه راجع به رفتار آماري کوتاه مدت و بلند مدت حساب هاي کارت بازگشتی را براي تولید اطالعات پیش زمین
براي مقایسه دو توزیع احتمال ) Hellinger Distance(فاصله هلینگر . هاي اعتباري مورد استفاده قرار دادند

را براي نظارت بر رفتار   47آنالیز گروهی همسان) Hand )2001و   Bolton. مورد استفاده قرار گرفته است
این روش میانگین مقدار تجمعی میان یک حساب خاص و حساب هاي مشابه . هر حساب توصیه کردند درونی
 t-statisticامتیاز متري فاصله یک . را در نقاط زمانی پی در پی مقایسه می کند) گروه هاي همسان(دیگر 

راي محاسبه هر گروه پنجره زمانی ب. است که فاصله استاندراد شده از مرکز گروه همسان را مشخص می سازد
 Handو  Bolton. همسان سیزده هفته و پنجره زمانی آینده براي کارت هاي اعتباري چهار هفته است

را براي نظارت بر رفتار برونی یک حساب در طول زمان پیشنهاد کرده   48هم چنین آنالیز نقطه شکست) 2001(
حساب ها بر . دن از یک کارت را کشف می کنداین روش خرج کردن سریع و یا افزایش ناگهانی خرج کر. اند

                                                             
47  Peer Group Analysis 
48  Break Point Analysis 
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تاي  20: تراکنش است  24پنجره متحرك با طول ثابت تراکنش ها شامل . رتبه بندي می شوند t-testحسب 
  . اول براي آموزش و چهارتاي بعدي براي ارزیابی روي حساب هاي کارت هاي اعتباري

  
  ارزیابی متدها و تکنیک ها      6- 4-5

دنیاي واقعی، انتخاب تکنیک هاي داده کاوي، بیشتر وابسته به مسایل  کشف تقلبریوهاي در بیشتر سنا •
 علمی نیازهاي عملیاتی، محدودیت منابع و تعهد مدیریتی نسبت به کاهش تقلب است

کشف آنومالی گرافی و برنامه نویسی منطق : بازرگانی جدید دیگر شامل  کشف تقلبتکنیک هاي  •
 Abbott et alاز کشف تقلبهیچ ارزیابی تجربی از ابزارهاي داده کاوي بازرگانی براي . استنتاجی است

 . ارایه نشده است) 1998(

در : شده اند واقعی پیاده سازي  کشف تقلبتنها هفت بررسی ادعا می کنند که به صورت سیستم هاي  •
 Dorronsoro)، در کارت هاي اعتباري  (Major and Riedinger, 2002; Cox, 1995)بیمه 

et al,1997; Ghosh and Reilly, 1994)     و در ارتباطات راه دور(Cortes et al, 2003; 

Cahill et al, 2002; Cox, 1997)  . 

م هاي با نظارت غیر خطی پیچیده مانند شبکه تاکید بیش از حد زیادي توسط تحقیقات بر روي الگوریت •
به عبارت دیگر الگوریتم هاي ساده تر و سریعتر مانند . استماشین هاي پشتیبان -وکتورهاي عصبی و 

نتیجه اي  (Lim et al, 2000)و رگرسیون محاسباتی  (Viaene et al, 2002)بیز هاي ساده 
اگر جریان داده هاي ورودي باید سریعا در . دهندحداقل همسان با الگوریتم هاي پیچیده به دست می 

سیستم هاي مبتنی بر اتفاق پردازش شوند و یا برچسب ها آماده نیستند، بنابراین روش هاي شبه با 
 .نظارت و بدون نظارت تنها گزینه هاي داده کاوي هستند

 :تکنیک هاي داده کاوي دیگر در این زمینه شامل   •
ü Outlier Detection )Hodge and Aus n 2004( 
ü  کالس هاي نامتعادل)Weiss 2004( 
ü  نمونه گیري)Domingos et al 2002( 
ü  یادگیري حساس به هزینه 

ü جریان کاوي 

ü  گراف کاوي)Washio and Motoda 2003( 
ü  مقیاس پذیري)Provost and Kolluri 1999( 

  
  
  
 



 

٥٠ 
 

  نتیجه گیري  -5
ررسی باري که تا کنون منتشر شده مورد بکارت هاي اعت دراین پروژه تقریبا تمام روش هاي کشف تقلب در     

در چند مورد به روش هاي کشف تقلب در زمینه هاي دیگر مانند بیمه و یا ارتباطات راه دور نیز . قرار گرفت
این پروژه انواع مختلف تقلب، طبیعت تکنیکی داده ها براي در . اشاره شد که براي مقایسه از آن ها بهره گرفتیم

بعد از تعیین محدودیت ها در این . این روش ها، میزان هاي کارایی و متدها و تکنیک ها را تعریف کردیم اعمال
. متدها و تکنیک هاي کشف تقلب، نشان دادیم که در این زمینه می توان از موضوعات مرتبط دیگر بهره برد

هاي شبه با نظارت و  مخصوصا متدهاي بدون نظارت ، سیستم هاي نظارت واقعی و متن کاوي و روش
  .رویکردهاي  مبتنی بر بازي می توانند براي تحقیق در زمینه کشف تقلب به کار آیند

به هر صورت بهترین این روش ها هم نمی توانند تضمین کنند که نرخ مثبت درست آنها حتی تقریبا کامل  
که هیچ یک از این روش ها نمی  این سخن راجع به نرخ منفی اشتباه آنها هم مصداق دارد، بدین معنی. است

لغط بهتر یا بدتر بودن در مقایسه بین این روش ها تنها با . تواند تضمین کند که نرخ منفی اشتباه آنها صفر است
مقایسه این نرخ ها به یک روش اطالق می شود بنابراین اگر این روش ها در سازمان هاي بزرگ، بانک ها و 

ار بگیرند نباید انتظار داشت که تمامی تقلب ها را شناسایی کنند و یا اگر موسسات مختلف مورد استفاده قر
  . تراکنشی را به عنوان تقلب مشخص کنند حتما تقلب باشد

با توجه به مطالب گفته شده، هنوز هم تقلب ها و بسیاري از انواع آن به دلیل محدود بودن اطالعات منتشر شده 
حتی روش هاي کشف تقلبی نیز وجود دارند که در دسترس عموم . است در این زمینه براي محققان ناشناخته

اما همین روش هاي گفته شده هم تا حدودي می توانند از ضررهاي میلیون دالري که متوجه . قرار نمی گیرند
امید است که در سالیان آتی متدهاي کشف تقلب بتوانند تمامی . شرکت هاي معتبر است تا حدودي بکاهند

  . را کشف کنند و از نگرانی دارندگان و پشتیبانان سیستم هاي اعتباري بکاهندتقلب ها 
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