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مقدمه

)رگرسیون(آمار کاربردی •
تکیه بر استنباط آماری–
مثال� در (نقش کمرنگ ارزیابی متقاطع –

)آموزشیکتاب های
یادگیری ماشین •

نقش حیاتی ارزیابی متقاطع–
)مرحلۀ آموزش(بیش برآورد–
.حجم مشاهده عمال� وجود نداردنام�مشکلی به –

آیا حجم باالی مشاهدات ما را از استنباط آماری•
می کند؟بی نیاز

داری استنباط آماری فقط مربوط به بررسی معنا–
.نیستتخمین زننده

مثال� آیا تفاوت زیر معنادار است؟–
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶1 = و 0.8 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶2 = 0.81
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)ادامه(مقدمه 

تأکید بر اهمیت استنباط آماری در : هدف•
ی کاربردهای مرتبط با الگوریتم های یادگیر

آنکارکردهایماشین و 
ا در کارکرد؟ مثال� تغییر نوع نگاه اصالحاتی ر–

.محاسبات منجر می شود
قدرت کشف تقلب مدل های انتخابمقایسۀ•

با استفاده از LightGBMگسسته و الگوریتم
Vesta (2018)داده های 

ن برای یافتمسابقه ایاین داده ها در قالب انجام –
ایت تقلب در سپیش بینی کنندۀبهترین مدل 

Kaggleمنتشر شده است  .
در بهترین LightGBMنقش الگوریتم –

ررنگ تقلب بسیار پپیش بینی کنندۀمدل های 
.است

اقتصادسنجیرگرسیون

اط استنب
آماری

ارزیابی
متقاطع

ی یادگیر
ماشین

Presenter
Presentation Notes
روش شناسایی بهترین مدل در این مسابقه ویژگیهای مطلوب یک مطالعهٔ آماری را ندارد، زیرا صرفاً دو نمونهٔ آزمون (۲۰ درصد در تابلوی امتیازهای عمومی  و ۸۰ درصد در تابلوی امتیازهای خصوصی) وجود دارد و توجهی به معناداری اختلاف میان امتیازها نشده است. 



چرا داده های پرداخت و بحث تقلب؟

از منظر هدف•
حجم باالی مشاهدات–

این . میلیارد یورو می رسد١٫٠٣به ٢٠١٩تبادالت کارتی در سال کالهبرداریارزش کل •
.  تراکنش هاستدرصد ارزش کل ٠٫٠٣٢

٢٠٢١بانک مرکزی اروپا ، –
)١۴٠١شاپرک، (همت است ٧٠٠٠برابر با  ١۴٠٠شاپرک در سال تراکنش هایارزش کل –
همت٢٫٢۴: تعمیم–

.موضوع این پژوهش بخش کوچکی از اقدامات مرتبط با کشف تقلب است•
بحث آموزش و ایجاد انگیزه برای فروشندگان و صاحبان کارت در حفاظت بهتر اطالعات–
استفاده از تکنولوژی های به روز  مثال� در صدور کارت و غیره–
ی،تقلبکارت هایوضع قوانین برای افزایش هزینۀ دسترسی به تکنولوژی های تولید –
استفاده از الگوریتم های کامپیوتری–
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حجم بالا دارند، بحث ما هم ماشین لرنینگ دارد، نیاز به این حجم داریم



استفاده از الگوریتم های کامپیوتری
.طبقه بندی الگوریتم ها ساده نیست•

.استفاده می شودتراکنشدر برخی صرفاً از اطالعات –
نقش محوری دارندبانظارتالگوریتم های طبقه بندی •

در برخی داده های تاریخی از رفتار مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد–
نقش الگوریتم های بدون نظارت نیز پررنگ تر می شود•

دن یا حقیقی بو-، مباحثی در خصوص زماندرخواست هادر برخی با توجه به حجم بسیار زیاد –
.پردازش موازی مطرح می شود

و  ترسیستماتیکاهداف عملیاتی همچنین باعث می شود که نوع نگاه به کشف تقلب –
.باشدمقیاس پذیرتر

دودوییمالی معموال� در قالب یک مدل طبقه بندی تراکنش هایکشف تقلب در •
.می شودصورت بندی

از منظر،. مطالعات تجربی متنوع هستند•
نوع داده های مورداستفاده–
مهندسی ویژگی–
نوع الگوریتم–
)contribution(نوع ارزیابی در فرایند مقایسه –
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روش شناسی

بخشی از روش شناسی به•
تخمین رگرسیون انتخاب

گسسته و مبانی نظری 
LightGBMالگوریتم 

.مربوط می شود
•Fawcett (2006)
•Muschelli (2020)

انتخاب حالت 
در کارهای » موردانتظار«

ی عملی را گمراه کننده معرف
خاب می کند و توصیه به انت

.حالت بدبینانه دارد
اظ مقایسه با لح: پیشنهاد•

معناداری آماری یا 
.اقتصادی صورت گیرد
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داده ها

ف که هددودوییمحدود کردن مطالعه به نمونۀ یادگیری به این دلیل است که متغیر •
گزارش شده است و isFraudتقلب بودن یا نبودن اطالعات است با نام نشان دهنده

.  نمونۀ تست فاقد این ستون است
بر اساس وجود isFraudستون برچسب هایبرگزارکننده مسابقه عنوان کرده است که •

.اصالحی  بر کارت انجام می شودتراکنش
پیشینییتراکنش هابقیۀو تراکنشاگر این برچسب بر یک حساب کاربری زده شود، بر این –

.زده می شودبرچسبیکه ایمیل یا آدرس مشترک دارند نیز چنین 
.تبدیل شده اندموهومیبه متغیر طبقه ایدر این پژوهش متغیرهای •
؟NAوجود •

.می توان مدل های مختلف تخمین زد و نتایج را ترکیب کرد–
:دنبال می شودNAبا توجه به هدف پژوهش، دو استراتژی در حذف –

حداکثر می شود که حذف تعداد مشاهدات تا حد ممکنبه شرطیدر استراتژی اول حجم مشاهدات •
.می انجامدویژگی ٣٧مشاهده و ۵٩٠۵٣٩این انتخاب به . زیاد باشد

ویت در استراتژی دوم، حجم مشاهدات به شرطی حداکثر می شود که تعداد بیشتر ویژگی ها در اول•
.می انجامدویژگی ٢١۵مشاهده و ۴۴۵۴٠این انتخاب به . باشد
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نتایج
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نتیجه گیریبحث و 

.رویکرد عملیاتی باعث کمرنگ بودن نقش استنباط آماری می شود•
.در حوزۀ یادگیری ماشین دنبال می شودپژوهش هااین رویکرد بیشتر توسط –
.سهم باالی نمونه دردسترس عامل مهمی در پیگیری این رویکرد است–
.مدل هاستتکیه اصلی بر عملکرد خارج از نمونۀ –

از منظر نظری و در صورت محدود کردن مطالعه به مدل های خطی، نتایجی در رابطه با معادل •
مثال� از (بدست می آید  AICبودن برخی از انواع اعتبارسنجی متقابل و معیارهای انتخاب مدل نظیر 

)Shao (1993, 1997)و Stone (1976)جمله مطالعات اولیه 
.استنباط آماری نتایج انتخاب نوع الگوریتم را تحت تأثیر قرار می دهد–
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