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بینی منظور پیشکاوي بهو گراف

اصناف در شبکه ي پرداخت
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مقدمه

یکشبکه پرداخت الکترون 1

    

ط پذیرنده و کد صنف مرتب
با فعالیت آن

2
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ناهنجاري صنف

    

هدف تعریف

عدم ثبت کد صنف 
مرتبط با فعالیت 

پذیرندگان

تشخیص ناهنجاري 
اصناف

3

چالش ها

وجود ناهنجاري صنف و 
عدم تشخیص آن براي

پذیرندگان



هدف

4

3
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1 انتجزیه و تحلیل نام پذیرندگ

ذیرندهتشخیص نوع فعالیت صنفی هر پ

پیش بینی صنف درست جایگزین

تکنیک هاي متن کاوي و گراف کاوي
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 مجموعهSتا 1هاي شامل صنفNهستند.

هر صنفsi شاملk پذیرنده)p (است.

ي ما مجموعه نام فروشگاهی و شامل هشت میلیون پذیرنده استدادهمجموعه.

مجموعه داده

1 2{ , ,..., }NS s s s=

1 2{ , ,..., }i ks p p p=

1 2 8000000{ , ,..., }Dataset p p p=
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ترموگراف: مدل پیشنهادي

عنایی ي شباهت مکاوي نام پذیرندگان و محاسبهتحلیل متن
بین اصناف

افساخت گراف میان اصناف باتوجه به شباهت معنایی اصن

کاوي و فبینی کد صنف پذیرندگان با رویکردهاي گراپیش
بنديخوشه ها

ري 
آو

نو

پذیرندگانناممتنیهايدادهازاستفاده)الف
کاويگرافوکاويمتنجدیدترکیبیرویکرد)ب
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معماري کلی ترموگراف

ورودي خروجی
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معماري کلی ترموگراف
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پیش پردازش داده هاي متنی

پیش پردازش 
نام پذیرندگان

حذف اعداد 
و فاصله هاي

اضافی

هاstop wordحذف 

حذف حروف و 
کلمات انگلیسی

جایگزین 
حروف 
عربی به 
فارسی
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CRISP DM



معماري کلی ترموگراف
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استخراج واژگان معنادار
هردرموجودهايپذیرندهنام

بینيفاصلهبراساسصنف
.کنیممیاستخراجکلمات

بامرتبطومعنادارکلمات
.می کنیماستخراجراصنف

درکلمههرتکرارتعداد
.شودمیمحاسبهنیزصنف

کاندید،کلمه ي100بیناز
ابمعنادارمرتبطکلمهتعدادي

باطنامرتبکلمهتعداديوصنف
.داردوجودصنف هرپرتکرارکلمه ي100

دیدکانکلماتعنوانبهصنف
.شوندمیاستخراجصنف
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تنوع و پراکندگی نام پذیرندگان
یلدلکهاستشدهانتخابزیاديمعنادارکلماتتعدادصنوفازبعضیبراي

.استهاپذیرندهنامتنوعآن
آنیلدلکهاستشدهانتخابکمیمعنادارکلماتتعدادصنوفازبعضیبراي

.استهاپذیرندهنامپراکندگی
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معماري کلی ترموگراف
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محاسبه ي شباهت اصناف
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1

امکان دارد یک کلمه در 
.چند صنف مشترك باشد

2

3

4

صنف هایی که با هم 
کلمه مشترك دارند 
هرصنف با تعدادي صنف .مشابه در نظر می گیریم

.دیگر مشترك است
شباهت دو صنف به تعداد 
کلمات معنادار مشترك 
.دبین دو صنف بستگی دار



معماري کلی ترموگراف
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تحلیل گرافی اصناف

صنف:گره
مشتركمعنادارکلمه:یال

دورهبیناگر:اصنافگرافیتحلیل
مشتركيکلمهیکحداقلصنف
یکباصنفدوباشد،داشتهوجود

.شوندمیمتصلهمبهیال
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معماري کلی ترموگراف
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خوشه بندي اصناف

18

چالش تحلیل ریزدانهعدم وجود برچسب

نیاز به تحلیل درشت دانه

)رتحلیل بدون ناظ(خوشه بندي 

Louvainخوشه بندي گرافی شباهت بین خوشه اي پایینشباهت درون خوشه اي باال

Louvain
Algorithm



معماري کلی ترموگراف

19



فیلترهاي اعمال شده روي نام پذیرنده
براي هر صنف در مجموعه ي داده

لیست کلمات معنادار صنف هاي. 3
همشابه، بر اساس گراف اصناف مشاب کلمات موجود در نام صنف. 2 ي کلمات معنادار انتخاب شده برا. 1

هر صنف

اگر این کلمات در نام 
پذیرنده وجود داشته 

باشد

صنف فعلی را براي پذیرنده تثبیت می کنیم
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پیش بینی کد صنف پذیرنده

بینی کد پیش
صنف پذیرنده

کاويمتنمدلنتایج
گروهی از اصناف 

براي پذیرنده

کاويگرافمدلنتایج

نظرموردپذیرنده

ر
ر

ر
ر

ر

می کنیمتبدیللیستبهراصنفهرمعنادارکلمات.
ذیرندهپفعلیصنفدرنتیجهباشد،داشتهوجودپذیرنده اينامدرکلماتاینازاگر

.شدهثبتاشتباه
می شودبینیپیشآنبرايداردقرارآندرصنفکهايخوشهوموردنظرصنف.
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معماري کلی ترموگراف
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ارزیابی نتایج
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ارزیابی نتایج

دستی

خودکار

چالش فضاي 
فرمول کوکرانارزیابی

تحلیل آنتروپیپراکندگی

یتحلیل همبستگ



ارزیابی نتایج

24

ارزیابی نتایج

دستی

خودکار

چالش فضاي 
فرمول کوکرانارزیابی

تحلیل آنتروپیپراکندگی

یتحلیل همبستگ



ارزیابی دستی نتایج
توان میبینی به دست آمده بزرگ است و نجامعه آماري نتایج نهایی تشخیص و پیش

. ها را بررسی دستی کردي پذیرندههمه
مکنیهمین خاطر از فرمول کوکران براي بدست آوردن حجم نمونه استفاده میبه.

17%

83%

صنف فعلی فروشگاه درست ثبت شده است 
صنف فعلی فروشگاه اشتباه ثبت شده است

73%

27%
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80%

پیش بینی درست پیش بینی اشتباه

پیش بینی صنف جایگزین تشخیص ناهنجاري صنف
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ارزیابی نتایج
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ارزیابی نتایج

دستی

خودکار

چالش فضاي 
فرمول کوکرانارزیابی

تحلیل آنتروپیپراکندگی اصناف

یتحلیل همبستگ



ارزیابی خودکار نتایج
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صنف اصلی 1پذیرنده 

2پذیرنده 

پذیرنده ام

صنف پیش بینی

صنف پیش بینی

صنف پیش بینی

آنتروپی صنف هاي 
پیش بینی شده

میزان همبستگی بین 
آنتروپی صنف ها و عدم 
تطابق پذیرندگان صنف ها



میزان همبستگی
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نتیجه گیري
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نتیجه گیري

ارزش افزوده در تحلیل نام 
پذیرندگان

اويترکیب گراف کاوي و متن کنوآوري: روش

نوآوري: ارزیابی
ترکیب آنتروپی و ضریب 

همبستگی



با تشکر از وقت و توجه شما

بهناز پورابراهیم

30
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