
کشف ناهنجاری رفتار تراکنشی وابسته به 
کسب وکار با استفاده از تحلیل سری های زمانی

نویسندگان
علیرضا بادامچی*فاطمه کاوه یزدی

)شاپرک(شبکه الکترونیکی پرداخت کارت 



مروري بر مطالب
معرفی مسئله کشف ناهنجاري در نظام هاي پرداخت•

معرفی مسئله کشف ناهنجاري در شبکه پرداخت–

معرفی دادگان مورد استفاده براي کشف ناهنجاري•
معرفی سامانه کشف ناهنجاري تراکنشی کسب و کار •

سامانه کشف ناهنجاري بدون سرپرست–
نتایج ارزیابی چهارچوب پیشنهادي–
سامانه عملیاتی کشف ناهنجاري با سرپرست–



رفتارشناسی بازیگران نظام هاي پرداخت

بازیگران اصلی شبکه هاي پرداخت•
صادرکنندگان کارت–
دارندگان کارت–
فروشندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات–
ارائه دهندگان خدمات پرداخت–

دستاوردهاي بررسی رفتار بازیگران شبکه ي پرداخت •
رده بندی کیفی خدمات صادرکنندگان کارت و ارائه دهندگان خدمات پرداخت–
رده بندی تجاری فروشندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات –
تعیین اعتبار دارندگان کارت و رتبه بندی کاربران–
پیش بینی ترک بازار توسط هر یک از بازیگران عرصه پرداخت–
کشف هر نوع الگوی سواستفاده و کالهبرداری–

)غیرمشابه با سایرین(استخراج موارد ناهنجار ~استخراج الگوهاي تکرارشونده و کشف رفتار مشابه 



کشف ناهنجاري تراکنشی کسب وکاري
.صاحب هر کسب وکار و بهره بردار از پایانه پرداخت: پذیرنده•

پذیرندگان پایانه فیزیکی در شاپرك، بالغ بر نه میلیون پذیرنده–
.هر پذیرنده می تواند از یک یا چند پایانه بهره برداري کند–
.  هر پذیرنده یک کسب وکار را از بین گروه هاي کسب وکاري ممکن انتخاب می کند–

لسله یک یا چند صنف با حوزه کاري مرتبط که در یک ساختار س: گروه کسب وکاري•
.گروه دسته بندي شده اند281مراتبی موضوعی و در قالب 

آنها هر گروه کسب      وکاري معموالً از نظر تراکنشی سباهت رفتاري دارند و رفتارهاي•
.در یک یا چند خوشه یکسان قابل دسته بندي هستند

.دبروز هر گونه ناهنجاري می تواند به معناي زنگ خطري براي تخلف و یا افت کیفیت باش–



دادگان مورد استفاده
:ویژگی، از سه دسته به شرح زیر است14دادگان مورد استفاده شامل •
)Recency(تأخر زمانی •

یک ویژگی عددي–
)Frequency(تعدادي •

هشت ویژگی شمارشی–
)Monetary(پولی •

شش ویژگی عددي–



ساختار سامانه کشف ناهنجاري با سرپرست

مرحله اول•
شامل سه ستون پرداز داده موازي–

گانه14سري هاي زمانی : ورودي•
بردارهاي ویژگی: خروجی•

مرحله دوم•
دو ستون کشف ناهنجاري–

بردارهاي ویژگی پردازش شده: ورودي•
هنجار براي هر نمونه/ بر چسب ناهنجار: خروجی•



Aخط لوله 



Aخط لوله 
)A(مراحل خط لوله •

)PCA(اجراي روش تحلیل مولفه هاي اصلی –
انتخاب ویژگی هاي متناظر با باالترین مقادیر ویژه–
براي مقادیر هر ویژگی انتخابیIQRمحاسبه بازه –

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅 = 𝐼𝐼3 − 𝐼𝐼1
)قانون تاکی(محاسبه حد باال و پایین ناهنجاري –

𝐻𝐻𝐼𝐼𝑅𝑅ℎ𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼 = 𝐼𝐼3 − 1.5 × 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼 = 𝐼𝐼1 − 1.5 × 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅

)  one(و ناهنجار ) zero(اعطاي برچسب هنجار –
روز nمراحل اعمال شده بر روي سري زمانی مقادیر به هر نمونه در هر روز 

.Aمتوالی از تعداد تراکنش خرید در خط لوله 



Bخط لوله 



Bخط لوله 

ازمتوالیروزnمقادیرزمانیسريرويبرشدهاعمالمراحل
.B لولهخطدر)نمونهعنوانبه(خریدتراکنشتعداد

)B(مراحل خط لوله •
گانه20استخراج چند کهاي –
تبدیل مقادیر شمارشی خام به چندك مربوطه–
جایگزینی چندك ها با نمادهاي قراردادي–
براي تبدیل ] SGT]1استفاده از روش جاسازي –

دنباله هاي نمادها به بردارهاي ویژگی عددي



Cخط لوله 



Cخط لوله 

.عدديبردارهايبه)غیرشمارشی(عدديمقادیرزمانیسري هايتبدیلمراحل

)C(مراحل خط لوله •
)روز1هر هفته یک پنجره با شیفت (1و شیفت 7پنجره گذاري با طول –

)DFT(تخمین مقادیر با تبدیل فوریه گسسته –
]MCB]2گسسته سازي داده ها با روش –
و هیستوگرام مربوطه) BOSS(تولید سبد نماد –



الحاق بردارهاي ویژگی و کشف ناهنجاري



الحاق بردارهاي ویژگی و کشف ناهنجاري
Cو Bمراحل ادغام خروجی دو کانال •

دریافت بردارهاي ویژگی هر دو کانال–
هاي کشف ناهنجاري با تغذیه روش–

بردارها به تفکیک کانال
تولید راي مبتنی بر رفتار هنجار یا ناهنجار–

)راي براي خروجی هر کانال4(راي 8مجموعاً •
راي دودویی8تولید بردارهاي راي شامل –



الحاق بردارهاي راي 



الحاق بردارهاي راي و تعیین راي اکثریت 

…

M1 M’1 M2 M’2 M3 M’3 M4 M’4 L1 L2 L3      L4 …     Ln-1   Ln

سامانه کشف ناهنجاري



ارزیابی سامانه کشف ناهنجاري
صنف نیازمند مجوز5نمونه از 2500: داده آزمون•

الیه10الیه بندي شده با : تکنیک نمونه گیري–
نمونه500: تعداد نمونه از هر صنف–
صنف باقیمانده276نمونه از 500: نویز–
تصادفی: روش انتخاب موارد نویز–

معیار صحت وزن دار : معیار ارزیابی•



و جمع بندينتایج ارزیابی
نکات درخور توجه در نتایج ارزیابی ها•

OSVMو KNN ،CBLOFکارایی کم روش هاي –
Isolation Forestو HBOSکارایی باال براي روش هاي –
ECODو HBOSهم خوانی رفتاري –



سامانه عملیاتی کشف ناهنجاري تراکنشی
ساختار سامانه عملیاتی•

روز  و یک برچسب nبردارهاي ویژگی هاي چهارده گانه در: ورودي–
)I/o(ناهنجار /برچسب مبنی بر هنجار: خروجی–
13222: تعداد پارامترهاي قابل آموزش–
دوره داده برچسب دار 3: حجم داده مورد نیاز–
دقیقه 270: زمان آموزش–
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