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چکیده :در طی سالهای گذشته حراجی های برخط مورد توجه زیادی قرار گرفته است که با توجه به بعد مالی حراجی ،منجر به افزایش تقلب در
حراجیهای برخط نیز شده است .به عنوان مثال ،تقلب در حراجهای اینترنتی از جمله شرکت  eBayکه یک شرکت مشهور در حراجهای برخط
میباشد ،افزایش یافته است .به همین دلیل ،پژوهشهای مختلفی با رویکرد تشخیص خریداران و فروشندگان متقلب در سراسر دنیا انجامشده است.
در حال حاضر در ایران ،حراجیها بیشتر در سازمانهای دولتی بزرگ انجام میشود که قطعاً در صورت تقلب ضررهای مالی بزرگی را خواهد داشت.
یکی از انواع تقلب ،تقلب با روش همکاری و تبانی کاربران متقلب در حراجی میباشد که این نوع تقلب در صورت وقوع بسیار خطرناک میباشد و
ضررهای مالی تاسفباری را خواهد داشت .در این مقاله الگوریتمی پیشنهاد میگردد که ابتدا ویژگیهای مؤثر در یافتن افراد صادق را برای هر کاربر
حراجی استخراج نماید و سپس با استفاده از طبقهبندی تک دستهبند  ، OCSVMبرای هرکاربر یک نمره ناهنجاری را حساب نماید .در نهایت این
الگوریتم ،ارتباطات بین کاربران حراجی را با روش مارکف تصادفی مدلسازی مینماید تا باورهای کاربران را در مورد کاربران همسایه در گراف انتشار
دهد و با این روش نمرات ناهنجاری را بازنگری نماید .نتایج این الگوریتم نشان میدهد که این تکنیک در هر سه نوع مختلف تقلبهای اینترنتی

میتواند کاربران متقلب همکار را با کارآیی باال تشخیص دهد و در زمان سریعتر نسبت به الگوریتمهای قبلی همگرا شده و پاسخ میدهد.
واژههای کلیدی :تشخیص تقلب همکارانه ،پیشنهاد در حراجی ،مدل مارکف تصادفی ،انتشار باور ،طبقهبندی تک دستهبند.
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Abstract: During last years, online auction has attracted many researchers. However, growing popularity in online auctions result in
increasing fraud in online auctions. For instance, fraud increased in eBay, as a popular company in online auction. Therefore, many
researches have done for detecting fraudulent buyers and sellers. One of the fraud type in online auctions is collusive auction fraud, in
which multiple seller and bidders collude with each other. This kind of fraud is dangerous and caused catastrophic financial losses.
Therefore, many techniques proposed to deal with this kind of fraud in online auctions. In this paper, we propose a novel detection
’technique in online auctions that use one-class to calculate an anomaly score for each unlabeled user. Then it models the users
interactions in the auctions as a pairwise markov random field (MRF). Next, our technique applies belief propagation to the MRF to
revise anomaly scores. The results of our experiments show that our proposed technique is able to detect different types of collusive
auction frauds within a reasonable detection time.
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 -1مقدمه
در دنیای سایبری امروز ،افزایش تعداد برنامههای تحت وب و پیچیدگی
تهاجم روی شبکههای کامپیوتری باعث شده است که مسئله محافظت
و مراقبت یکی از مسائل کلیدی در بحث امنیت کامپیوتر شود و جرائم
رایانهای به یکی از مباحث جدی و مهم تبدیل گردد .به همین دلیل،
شناسایی حمالت ممکن در انواع ارتباطات کاربران در زمینههای مختلف
اجتماعی به منظور مقابله ضروری میباشد[ .]1از آنجا که یک شبکه
اجتماعی از صدها فرد تشکیل شده که خود یک شبکه بزرگی را تشکیل
میدهند ،ارتباط کاربران در کنار تکنیکهای فنی باعث چالشهایی در
زمینه امنیت شده است .یکی از این شبکههای اجتماعی ،شبکه حراجی
میباشد که با توجه به منافع مالی زیادی که در مزایدههای برخط وجود
دارد ،توجه کاربران کالهبردار اینترنتی را به خود جلب کرده است .به
طورکلی کاربران شبکههای حراجی به دو دسته تقسیم میشوند:
فروشندگان و پیشنهاددهندگان .فروشنده کسی است که یک حراجی را
برای فروش کاالیی راهاندازی مینماید و پیشنهاددهنده کسی است که
پیشنهاد خرید اقالم مورد نظرش را در آن حراجی میدهد و این دو کاربر
در تعامل با یکدیگر ماهیت حراجی را تشکیل میدهند.
چندین نوع حراجی برخط وجود دارد .در حراجی انگلیسی که
معمولترین حراجی میباشد ،حراجی با یک قیمت پیشنهادی از طرف
فروشنده شروع میشود و بهتدریج این قیمت از طرف پیشنهاددهندگان
افزایش پیدا میکند[ .]2بنابراین ،در زمان پایان یافتن حراجی باالترین
قیمت توسط برنده حراجی پیشنهاد داده شده است [.]3
امروزه تقلب در حراجهای اینترنتی ،یکی از حمالت مطرح جرائم
سایبری به حساب میآید که رشد سریعی داشته است .حراجی اینترنتی
یک تجارت بزرگ برخط است که حتی قراردادهای دولتی نیز توسط
حراجی بسته میشود و بسیاری از معامالت اقتصادی از طریق حراجی
انجام میگیرد .به عنوان مثال ،شرکت  eBayکه یک شرکت پیشرو در
حراجهای اینترنتی است ،درآمد  8/97بیلیون دالری در سال 2006
داشته است و در حال حاضر دارای یک جامعه  221میلیون نفری از
کاربران فعال در سراسر جهان است[ .]5 ,4شرکتهای مختلف نیز در
این حراجها مشارکت میکنند و تقلب در آن میتواند تأثیر قابل توجهی
در بازار میلیارد دالری در سراسر جهان بگذارد[ .]6گزارش ساالنه مرکز
شکایات اینترنتی نشان میدهد که تقلب در حراجهای اینترنتی برخط
به عنوان یکی از جرائم جدی اینترنتی در سالهای اخیر مطرح گردیده
است[ .]7با وجودی که تنها تعداد کمی از قربانیان ،جرائم مربوطه را
اعالم مینمایند ،گزارش  FBIنشان میدهد که در سال  2015ضررهای
مالی از طریق حراجی برخط از  18/9میلیون بیشتر شده است[.]8
بنابراین همواره یک کاربر که میخواهد یک کاال را در حراجی خرید
کند ،در مورد امنیت حراجی نگرانی دارد.
متاسفانه ،با توجه به اینکه تقلب در حراجی بسیار پیچیده و مرموزانه
است ،تشخیص رفتارهای متقلبانه مشکل میباشد [ .]11 ،10 ،9روش
های تقلب در حراجی انواع مختلفی دارد که در مرجع [ ]13 ،12آمده
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است .در حراجی هر کاربری میتواند به صورت منحصر به فرد تقلب کند؛
به عنوان مثال ،با توجه به اینکه ،ایجاد چندین هویت از یک کاربر ساده
میباشد ،یک فروشنده میتواند چندین حساب کاربری متقلبانه ایجاد
نماید و قیمتهای پیشنهادی را با پیشنهادهای خودش دستکاری نماید.
عالوه بر این  ،امکان تقلب با همکاری کاربران متقلب دیگر در حراجی
میباشد .به عنوان مثال در روش شیلینگ رقابتی رفتار پیشنهاد مصنوعی
توسط پیشنهاد دهنده صورت میگیرد که بدون قصد خرید کاال میباشد
و فقط به منظور تحریک دیگر شرکت کنندگان میباشد که در نتیجه
باعث باال رفتن قیمت کاال میشود .در این روش بعد از مدتی
پیشنهاددهنده شیلینگ ،قیمت باالتری پیشنهاد میدهد و امیدوار است
که دیگر پیشنهاددهندگان مشروع رقم باالتری نیز پیشنهاد کنند .هدف
از این کار این است که برنده قانونی ،مبلغ بیشتر پرداخت کند که این کار
باعث باال رفتن سود فروشنده میشود .در واقع در این روش ،یک حراجی
متقلبانه داریم که فروشنده با هدف تقلب آن را ایجاد نموده و با همکاری
تعدادی خریدار متقلب میخواهد قیمت کاال را باال ببرد تا خریدار قیمت
بیشتری برای آن کاال پرداخت نماید .این نوع تقلب چندان معمول
نیست ،اما بسیار خطرناک میباشد؛ زیرا تشخیص آن مشکلتر میباشد
و اغلب باعث ضرر مالی زیادی میگردد.
با وجودی که در دنیا به امنیت حراجیها اهمیت زیادی داده شده
است ،در ایران تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نشده است .در این
مقاله روشی پیشنهاد میگردد که بتوانیم در زمان منطقی و سریع
رفتارهای همکارانه متقلبها را تشخیص دهیم .یکی از روشها برای
تشخیص ،طبقهبندی میباشد .روشهای مختلفی برای طبقهبندی وجود
دارد که به عنوان مثال در [ ]14از روش طبقهبندی دو کالسی و در
[ ]15از روش طبقهبندی چند کالسی استفاده شده است .در این مقاله
از روش تک کالسی استفاده میشود که با توجه به اطالعات یک کالس
عمل طبقهبندی انجام میپذیرد .در این روش ،ابتدا یکسری ویژگی را
برای کاربرانی که برچسب ندارند ،بر مبنای رفتار آنها در حراجی تعریف
مینماییم و سپس یک عدد ناهنجاری با استفاده از طبقهبندی تک
کالسی برای آن کاربران محاسبه مینماییم .در ادامه ،یک متغیر تصادفی
دودویی را به هر کاربر نسبت میدهیم و ارتباطات بین کاربران مختلف
را با یک گراف در روش تصادفی مارکف ( )MRFمدل سازی مینماییم.
درنهایت روش انتشار باور را بر روی این گراف انجام میدهیم تا نمرات
ناهنجاری به دست آمده را بازبینی نموده و افراد متقلب همکار را
تشخیص دهیم .با توجه به اینکه اغلب کاربرانی که با افراد متقلب در
خرید و فروش شرکت مینمایند ،خود نیز متقلب میباشند ،این روش
درواقع با در نظر گرفتن همسایهها در گراف به یافتن افراد همکار متقلب
کمک مینماید .در ادامه این روش را به صورت جزئیتر بررسی
مینماییم.
این مقاله در ادامه به صورت زیر سازماندهی شده است:
در ادامه در بخش  ،2به کارهای مرتبط پرداخته میشود .با توجه به
اینکه مدل تصادفی مارکف و انتشار باور در این مقاله استفاده شده است،

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 3, autumn 2018

 /1097مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،3پاییز 1397

در بخش  3به پیشزمینه این مباحث میپردازیم .در بخش  ،4مدل
پیشنهادی برای شبکه حراجی برخط تعریف مینماییم و سپس در بخش
 ، 5به الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص افراد متقلب در حراجی
میپردازیم که از سه گام تشکیل شده و آن را توضیح میدهیم .سپس
در بخش  6به آزمایشات پرداخته میشود و در بخش  7نیز به نتیجه
گیری پرداخته میشود.

 -2کارهای مرتبط
با توجه به افزایش تقلب در حراجیها و ضرورت شناسایی این افراد،
همواره تشخیص افراد متقلب در حراجیها یکی از مسائل مورد عالقه
محققان بوده است .به عنوان مثال ،تعداد زیادی از موارد مورد تحقیق از
ویژگیهای پروفایل کاربران استفاده نمودند تا کاربران متقلب را تشخیص
دهند[ .]18 ،17 ،16اما این روشها روابط بین کاربران را درنظر نگرفته
و به همین دلیل برای یافتن کاربران متقلب همکار مفید نیستند.
عالوه بر این روش Chau ،و سایر همکارانش روش  2LFSرا پیشنهاد
دادند که در دو سطح ،کشف الگوی غیرنرمال در حراجی را انجام
میدهد[ .]19این الگوریتم در سطح اول ،از ویژگیهای سطح کاربر
(اطالعاتی مانند سن کاربر ،تعداد و قیمت کاالهای فروخته و خریداری
شده ،زمانهای انجام تراکنش و غیره) استفاده مینماید و در سطح دوم
از ویژگیهای سطح شبکه ارتباطی بین کاربران استفاده مینماید .سپس
این کاربران و روابط بین آنها را با روش تصادفی مارکف مدل مینماید.
در نهایت هدف این است که وضعیت هر گره را با سه برچسب <مورد
اعتماد ،متقلب ،همدست متقلب >1مشخص نماید .در واقع با توجه به
مدل تصادفی مارکف این وضعیتها ،مقدار مشاهده شده مخفی برای هر
کاربر میباشند که ممکن است خطا داشته باشند .ارتباط بین دو کاربر
با یک لبه 2مشخص میشود که این گرههای مخفی را به هم وصل
مینماید .هر گره مخفی نیز با یک گره مشاهده شده مرتبط میباشد که
در واقع مقدار اصلی آن را مشخص مینماید .اما این روش همه انواع
حمالت را درنظر نمیگیرد و فقط حمالت تقلب در اعتبار را در نظر
میگیرد و به همین دلیل در انواع دیگر حمالت ستارهای و حلقهای دارای
کارآیی پایین میباشد.
در ادامه  Panditو همکارانش یک سیستم تشخیص تقلب در حراج
اینترنتی به نام  NetProbeرا طراحی و اجرا کردند که ایده اصلی آن
یافتن خصوصیات یک کاربر خاص میباشد که با توجه به روابط با سایر
کاربران تعریف میگردد[ .]20در این روش یک گراف ،روابط بین کاربران
حراجی را نشان میده د و احتمال متقلب بودن یک کاربر با توجه به
رفتار کاربران همسایهاش در گراف مشخص میشود .در این ایده ،هر
حراجی به عنوان یک گراف درنظر گرفته میشود که خریداران و
فروشندگان با گره نشان داده میشوند و معامالت انجام شده توسط آنها
نیز با یال نشان داده میشود .همچنین الگوریتم تصادفی مارکف و
الگوریتم انتشار باور برای به دست آوردن الگوهای مشکوک و یافتن افراد
متقلب احتمالی در معامالت ایجاد شده توسط متقلبان بکار میرود .در
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واقع در این روش تنها ارتباط بین دو کاربر فروشنده و خریدار در حراجی
برای تشخیص افراد متقلب به کار میرود و سایر ویژگیها نادیده گرفته
شده است.
همچنین  Tsangو همکارانش الگوریتم  SPANرا پیشنهاد دادهاندکه
3
این الگوریتم  2مرحله دارد [ :]21در مرحله اول نمرات رفتار غیرعادی
برای هر کاربر محاسبه میشود .محاسبه نمرات رفتار غیرعادی برای هر
کاربر شامل  3مرحله انتخاب ویژگیها ،محاسبه نمرات  LOFبرای هر
ویژگی و ترکیب مجموعه ویژگیها برای هر کاربر میباشد .اما این روش
همگرایی پایینی دارد و سرعت اجرای این روش بسیار کند میباشد.

 -3مباحث مرتبط پیش زمینه
در این بخش ،روش تصادفی مارکف و روش انتشار باور را توضیح خواهیم
داد که در ادامه از آنها استفاده مینماییم.
 -1-3میدان تصادفی مارکف ()MRF4
مدل مارکف یکی از مدلهای آماری مطرح و شناخته شده میباشد و
میتواند رفتارهای پیچیده را مدل نماید .میدانهای تصادفی مارکف
نوعی از مدلهای گرافیکی هستند که ارتباط بین متغیرهای تصادفی را
به کمک یک گراف ساده بدون جهت مدل میکنند[ .]22به همین
منظور ،برای مدل نمودن رفتارهای کاربر و تخمین عملیات کاربر از این
مدل استفاده میگردد .این مدل دارای ویژگی میباشد که یک کاربر از
همه گرههای دیگر به غیر از همسایه خود ،میتواند مستقل شرطی باشد.
به صورت فرمال MRF ،یک گراف غیرجهت دار ) G=(U,Eمیباشد که
 Uمجموعه کاربران میباشد و  Eمجموعه یالها میباشد که هر یال
نمایش دهنده ارتباط بین کاربران میباشد .دو گره 𝑈 𝜖𝑣  𝑢,را همسایه
تعریف میکنیم ،اگر توسط یک یال 𝐸 𝜖)𝑣  (𝑢,به هم مرتبط شده
باشند.

شکل -1انتشار باور

اگر 𝑈∈𝑢) 𝑢𝑥( = 𝑋 مجموعهای از متغیرهای تصادفی مرتبط با
باشد ،برای هر گره 𝑈 ∈ 𝑢 مدل  MRFبر روی  Gبا رابطه  1تعریف
میشود:
()1
)𝑥 = 𝑢𝑋(𝑃 = )𝑥 = 𝑋(𝑃
در میدانهای تصادفی مارکف ،به هر گره 𝑢 مقداری به نام پتانسیل گره5
 φuنسبت داده میشود که باور پیشین (حالت قابلمشاهده) آن گره را
G
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نمایش میدهد .همچنین ،به هر یال )𝑣  (𝑢,مقداری به نام پتانسیل یال6
 ψvuنسبت داده میشود که وابستگی میان 𝑢 و 𝑣 را نمایش میدهد.
توزیع احتمال توأم متغیرهای تصادفی با استفاده از میدان تصادفی
مارکف بهصورت رابطه  2محاسبه میشود:
1
) 𝑢𝑋 ∏ 𝜑𝑢 (𝑋𝑢 ) ∏ 𝜓𝑣𝑢 (𝑋𝑣 ,
𝑍

()2

𝐸∈)𝑢(𝑣,

= )𝑥 = 𝑋(𝑃

𝑈∈𝑢

𝑈∈𝑢) 𝑢𝑥( = 𝑋 مجموعه متغیرهای تصادفی در 𝑋 و متغیر  zنیز ثابت
نرمالسازی میباشد.
 -2-3انتشار باور ()BP7
انتشار باور ،یک الگوریتم برای انتشار پیغام در مدلهای گرافیکی مثل
شبکههای بیزین و میدان تصادفی مارکف میباشد[ .]24 ,23در این
روش برای هر گره مشاهده نشده ،باور آن گره محاسبه میگردد و این
باور نشان میدهد که چقدر احتمال دارد یک گره مقدار خاصی را داشته
باشد .یک گره مقدارش را با توجه به پیغامهایی که از گرههای همسایه
میگیرد ،دریافت مینماید .به طور خالصه در این روش ،در یک فرآیند
تکراری هر گره پیغامها را به همسایگانش میفرستد و از پیغامهای
ورودی نیز برای بهروزسانی باورها استفاده مینماید .اگر ) 𝑋( 𝑡
𝑢𝑣𝑚 را
𝑢

پیغامی درنظر بگیریم که از گره 𝑣 به گره 𝑢 در زمان  tارسال میشود،
به صورت زیر با رابطه  3میتوان آن را محاسبه نمود:
()3

𝑡−1
𝑣𝑘𝑚
) 𝑣𝑋(

∏

) 𝑋( 𝑡
𝑢𝑣𝑚
𝑢

) 𝑢𝑋 = ∑ 𝜑𝑣𝐿 (𝑋𝑣 )𝜓𝑣𝑢 (𝑋𝑣 ,

}𝑢{\)𝑣(𝑘∈Γ

𝑣𝑋
) 𝑋( 𝑡
𝑢𝑣𝑚
𝑢

در این رابطه )𝑣( Γمجموعه همسایگان گره 𝑣 است و پیغام
 ،از ضرب همه پیامها از همسایگان 𝑣 به غیر از𝑢 محاسبه میشود .شکل1
مثالی از انتشار باور را نشان میدهد که ) 𝑋( 𝑡
𝑢𝑣𝑚 پیغامی است که از
𝑢
گره 𝑣 به گره 𝑢 در زمان  tارسال میشود و با توجه به ضرب پیغامهایی
که همسایههای 𝑣 به غیر از 𝑢 در زمان  t-1به 𝑣 میفرستند (فلش سبز)
بدست میآید.
سپس هر گره باور خود را با توجه به همه پیغامهای دریافت شده از
همسایگانش ،بهروزرسانی مینماید که به صورت رابطه  4محاسبه
میشود:
()4

) 𝑥( 𝑡
𝑢𝑣𝑚 ∏ ) 𝑢𝑥( 𝑢𝜑𝐾 = ) 𝑢𝑥( 𝑡𝑢𝑏
𝑢
)𝑢(𝑣∈Γ

در این رابطه  Kثابت نرمالسازی است btu (xu ) .احتمال این است که
متغیر تصادفی  Xuمقدار  xuرا داشته باشد .این روش زمانی باورهای
صحیح را محاسبه مینماید که شامل حلقه نباشد و در غیر اینصورت
همگرا نمیشود .در صورت وجود حلقه از الگوریتم کاملتر انتشار باور به
نام  LBPاستفاده میشود که در این صورت همگرا میشود .الگوریتم
 LBPهنگامیخاتمه مییابد که تغییرات پیغامها ناچیز شده یا تعداد
تکرارها از یک حد آستانه مشخص عبور کند.

Serial no. 85
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 -4مدل پیشنهادی برای شبکه حراجی برخط
هر شبکه حراجی از مجموعه کاربران فروشنده و پیشنهاد دهنده خریدار،
مجموعه حراجی ،مجموعه پیشنهادها و قوانین حراجی تشکیل شده
است .در واقع روابط بین کاربران با توجه به قوانین حراجی و پیشنهادهای
پیشنهاددهندگان در حراجیها تعریف میگردد و هرکاربر میتواند به
صورت همزمان در یک حراجی یا در حراجیهای مختلف ،هم فروشنده
و هم خریدار باشد .فروشنده حراجی ،یک حراجی را ایجاد مینماید و
کاالیی را برای فروش با قیمت اولیه پیشنهاد میدهد .پیشنهاددهندگان
یا شرکتکنندگان در حراجی نیز کاالی مورد نظر خود را با قیمت
پیشنهادی برای خرید به فروشنده پیشنهاد مینمایند.
ما شبکه حراجی را به صورت )𝐵  𝑁 = (𝑈, 𝐴,تعریف مینماییم که
𝑈 مجموعه کاربران 𝐴 ،مجموعه حراجیها و 𝐵 مجموعه پیشنهادها
میباشند .برای ادامه مجموعههایی را با کمک سه مجموعه اصلی باال
تعریف مینماییم .اگر در شبکه حراجی ،حراجی 𝐴 ∈ 𝑎 و کاربر 𝑈 ∈ 𝑢
داشته باشیم 𝐴→𝑢 ،را مجموعه حراجیهایی تعریف میکنیم که توسط
کاربر 𝑢 ایجاد شده و به عبارتی 𝑢 فروشنده میباشد .همچنین 𝑎𝐵 را به
عنوان پیشنهادهای در حراجی 𝑎 و 𝑎𝑈 را مجموعه کاربران
پیشنهاددهنده در حراجی 𝑎 تعریف مینماییم .در واقع مجموعه
حراجیهایی که توسط کاربران مجموعه  Uایجاد میشوند ،مجموعه کل
حراجیها میباشند ،یعنی:
()5

→𝐴 ⋃
𝐴 = 𝑢
𝑈∈𝑢

عالوه بر این 𝐴←𝑢 ،را مجموعه حراجیهایی تعریف مینماییم که کاربر
𝑢 در آنها پیشنهاد داده است و  𝐴←𝑢 +مجموعه حراجیهایی که کاربر

𝑢

در آن حراجیها برنده شده است 𝐴←𝑢 − .را نیز مجموعه حراجیهایی
تعریف میکنیم که کاربر 𝑢 در آنها بازنده شده است .بنابراین با توجه
به اینکه در هر حراجی کاربر 𝑢 یا برنده است یا بازنده ،خواهیم داشت:
←+
←−
()6
←𝐴
𝑢𝐴 ∪ 𝑢𝐴 = 𝑢
مجموعه 𝑎 ،𝐵𝑢,نیز به صورت مجموعه پیشنهادهایی که توسط 𝑢 در
حراجی 𝑎 داده شده است تعریف میکنیم .عالوه بر این ←𝑢𝑈 مجموعه
فروشندگان در حراجیهایی تعریف میکنیم که کاربر 𝑢 در همان
حراجیها پیشنهاد داده است .همچنین →𝑢𝑈 را مجموعه
پیشنهاددهندگان در حراجیهایی تعریف میکنیم که کاربر 𝑢 آن
حراجیها را ایجاد نموده است.
=𝐵
به عنو ان مثال ،فرض کنیم مجموعه پیشنهادها
=𝑈
}  {𝑏0 , 𝑏1 , 𝑏2و حراجیهای }  𝐴 = {𝑎0, 𝑎1و کاربران
}  {𝑢0 , 𝑣0 , 𝑣1 , 𝑣2را داشته باشیم و روابط شکل  2را بین این مجموعهها
داشته باشیم ،یعنی کاربر فروشنده  𝑢0حراجی  𝑎0, 𝑎1را ایجاد نماید؛ در
حراجی  ، 𝑎0کاربر  𝑣0پیشنهاد  𝑏0و کاربر  𝑣1پیشنهاد  𝑏1را مطرح نماید
و در حراجی  ، a1کاربر  𝑣2پیشنهاد  𝑏2را مطرح نماید.
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این ویژگیها به دو دسته ویژگیهای پیشنهاددهندگان و فروشندگان
تقسیم میشوند:

V0

b0

a0
V1

b1

V2

b2


u0

a1

شکل -2مثالی از روابط بین حراجی ها و کاربران و پیشنهادها

در این صورت ،روابط  7الی  11را برای مجموعههای
←
→
 𝑈𝑣1خواهیم داشت:
, 𝑈𝑎 0 , 𝐵𝑣1,𝑎0 , 𝐵𝑎 0 , 𝑈𝑢0
} 𝐵𝑎 0 = {𝑏0 , 𝑏1

()7
()8
()9
()10
()11

} 𝐵𝑣1,𝑎0 = {𝑏1
} 𝑈𝑎 0 = {𝑣1 , 𝑣0
→
𝑈𝑢0
} = {𝑣0 , 𝑣1 , 𝑣2
←
𝑈𝑣1
} = {𝑢0

ویژگیهای پیشنهاددهندگان:

برای هر کاربر 𝑢 با توجه به حراجیهایی که در آنها بهعنوان
پیشنهاددهنده مشارکت داشته است ،پنج ویژگی زیر استخراج میشود:
ویژگی اول :تعداد کل حراجیهایی که کاربر 𝑢 در آنها مشارکت
داشته است.
()12
| 𝑢⃖𝐴| = 𝑓𝑢1
ویژگی دوم :تعداد پیشنهاددهندگان متمایزی که با کاربر 𝑢 در
حراجیهای یکسان مشارکت داشتهاند.
()13

𝑢⃖𝐴∈𝑎

ویژگی سوم :تعداد حراجیهای با فروشندگان متفاوت که
پیشنهاددهنده 𝑢 در آنها شرکت کرده است.
←
()14
| 𝑢𝑈| = 𝑓𝑢3
ویژگی چهارم :متوسط تعداد حراجیهایی که در آنها پیشنهاد داده
ولی بازنده شده است.
|𝐴⃖−
|𝑢

()15

 -5الگوریتم پیشنهادی
در این بخش الگوریتم پیشنهادی توضیح داده میشود که روشی برای
تشخیص افراد متقلب همکار در شبکه حراجی میباشد .این الگوریتم در
سه گام انجام میشود :گام اول استخراج ویژگیها در شبکه حراجی
می باشد .گام دوم محاسبه نمره ناهنجاری و گام سوم بهبود نمرات
ناهنجاری با استفاده از روش انتشار باور میباشد .شبه کد این الگوریتم
در شکل  3آورده شده است .این گامها در ادامه توضیح داده میشوند.
Algorithm 1 : Fraud Detection in Auction
𝐵 Input: 𝑈, 𝐴,
Output: belief Matrix b
−

←
←
←
→𝐴 01: initialize
𝑎𝐵 𝑢 , 𝐴𝑢 , 𝐴𝑢 , 𝑈𝑎 , 𝑈𝑢 , 𝐵𝑢,𝑎 ,

𝑢𝑓 02: for each user 𝑢 ∈ 𝑈 calculate
03: calculate decision function 𝜂 using OCSVM algorithm
04: calculate belief of each node 𝑏𝑢 using belief propagation algorithm

شکل – 3شبه کد الگوریتم پیشنهادی

گام اول :استخراج ویژگیها
در این مرحله ،ابتدا اطالعات مجموعهای از کاربران عادی بهعنوان ورودی
دریافت میکنیم و سپس برای هر کاربر 𝑈 ∈ 𝑢 با توجه به مجموعه
حراجیهایی که بهعنوان پیشنهاددهنده یا فروشنده در آنها مشارکت
داشته ،یک بردار ویژگی }  𝑓𝑢 = {𝑓𝑢1 , 𝑓𝑢2 , . . , 𝑓𝑢10محاسبه مینماییم.

| 𝑢⃖𝐴|

= 𝑓𝑢4

ویژگی پنجم :متوسط تعداد پیشنهادهای کاربر 𝑢 در حراجیهایی که
در آنها بازنده شده است.
()16



1
| 𝑎∑ |𝐵𝑢,
⃖
|𝐴−
|𝑢
⃖−

= 𝑓𝑢5

𝑢𝐴∈𝑎

ویژگیهای فروشندگان:

برای هر کاربر 𝑢 با توجه به حراجیهایی که بهعنوان فروشنده راهاندازی
کرده است و رفتارهای کاربران فروشنده ،پنج ویژگی زیر استخراج
میشود:
ویژگی اول :تعداد کل حراجیهایی که کاربر 𝑢 راهاندازی کرده است.
()17
| 𝑢⃗𝐴| = 𝑓𝑢6
ویژگی دوم :تعداد کل پیشنهاددهندگانی که در حراجیهای کاربر
فروشنده 𝑢 مشارکت داشتهاند.
()18

Return b
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|}𝑢{ ∖ 𝑎𝑈 ⋃ | = 𝑓𝑢2

| 𝑎𝑈| ∑ = 𝑓𝑢7
𝑢⃗𝐴∈𝑎

ویژگی سوم :متوسط تعداد پیشنهاددهندگان متمایز در حراجیهایی
که کاربر 𝑢 راهاندازی کرده است.
()19

| ←𝑢𝑈|
| 𝑢⃗𝐴|

= 𝑓𝑢8

ویژگی چهارم :متوسط تعداد پیشنهاددهندگان بازنده در حراجیهایی
که کاربر 𝑢 راهاندازی کرده است.
()20

|{𝑣 ∈ 𝑈|𝐴⃗𝑢 ∩ 𝐴⃖−
|}∅ ≠ 𝑣
| 𝑢⃗𝐴|

= 𝑓𝑢9
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ویژگی پنجم :متوسط تعداد پیشنهادها در حراجیهایی که کاربر
راهاندازی کرده است.

تشخیص کاربران متقلب همدست . . .
𝑢

| 𝑎𝐵 ⋃ | = 𝑓𝑢10

()21

𝑢⃗𝐴∈𝑎

گام دوم :محاسبه نمرات ناهنجاری

در اینجا 𝑣𝑢𝜗 را برابر با  0/65گذاشتیم تا نشان دهیم که دو کاربر
ارتباط مثبت با یکدیگر دارند و احتماالً دارای برچسبهای یکسان می
باشند .یعنی چنانچه یکی صادق باشد ،به احتمال زیاد همسایه صادق
دارد و در غیر اینصورت چنانچه یکی متقلب باشد ،با همسایههای متقلب
خود تبانی خواهد نمود.
u, v

سپس از روش انتشار باور استفاده مینماییم تا توزیع پسین  8برای
هر متغیر تصادفی از کاربران برچسب نخورده محاسبه نماید .همانطور
که قبالً در بخش  3-2اشاره نمودیم ،این روش با توجه به ارتباط پیغامها
بین همسایهها ،باور هر گره را از همسایه خود به دست میآورد .پیغامی
که از کاربر𝑈 ∈ 𝑣 به کاربر𝑈 ∈ 𝑢 در زمان  tفرستاده میشود با رابطه 25
به دست میآید:

در این مرحله ،نمره ناهنجاری را برای هر کاربر 𝑈 ∈ 𝑢 برمبنای رفتار
فروشنده در هنگام ایجاد حراجی برای فروختن کاال و یا رفتار پیشنهاد
دهنده را در هنگام پیشنهاد دادن قیمت برای خرید کاال محاسبه می
نماییم .به این منظور ،ابتدا یک مدل از رفتارهای کاربران میسازیم.
چنانچه یک مجموعه از کاربران برچسب خورده صادق داشته باشیم،
ابتدا بردار ویژگی 𝑢𝑓 را برای آن دسته از کاربران محاسبه مینماییم و
سپس از تابع تصمیمگیری  𝜂: 𝑈 → ℝبرای یادگیری استفاده مینماییم.
به این صورت که در واقع با توجه به بردار ویژگی 𝑢𝑓 برای کاربران صادق،
میتوانیم کاربران دیگر را نیز برچسبگذاری نماییم .برای این منظور،
الگوریتم طبقهبندی تک دستهبند  OCSVMبرای تابع تصمیمگیری
استفاده میشود .خروجی این الگوریتم طبقهبندی برای کاربران مشکوک
و احتماالً مخرب مقدار مثبت بوده و برای افراد صادق ،عدد منفی را می
باشد .فرآیند یادگیری به شیوهای است که با توجه به بردار ویژگی که
در بخش قبل برای هر کاربر محاسبه گردید ،افراد صادق برچسبخورده
و غیر برچسبخورده را در مجموعه  L+طبقهبندی مینماید.

چنانچه 𝜎 را پارامتر حد آستانه تعریف شده توسط کاربر درنظر بگیریم،
اگر در آخرین تکرار (زمان 𝑥𝑎𝑚𝑡) ،مقدار 𝜎 > ) 𝑏𝑢(𝑡𝑚𝑎𝑥)(+1باشد ،کاربر
را صادق در نظر میگیریم و در غیر این صورت متقلب خواهد بود.

گام سوم :تشخیص افراد متقلب

 -6نتایج و آزمایشات
∈ 𝑢𝑋

در این مرحله برای هر کاربر𝑈 ∈ 𝑢 یک متغیر تصادفی دودویی
}{−1, +1در نظر میگیریم که عدد  +1نشاندهنده این است که کاربر
 uصادق میباشد و عدد  -1نشاندهنده متقلب بودن کاربر میباشد .با
توجه به موارد مطرح شده در بخش  1-3میدانیم که مدل تصادفی
مارکف از اطالعات قبلی برای تابع پتانسیل گره برای هر کاربر استفاده
می نماید و از تابع پتانسیل لبه برای ارتباط همبستگی بین دوکاربر
همسایه استفاده مینماید .چنانچه )𝑢(𝜂 نمره ناهنجاری باشد که برای
کاربر  uدر مرحله قبل محاسبه نمودیم و  𝛽 > 0پارامتر ثابت نرمالسازی
درنظر گرفته شود 𝜃𝑢 ،را با توجه به رابطه  22میتوان محاسبه نمود:
()22

0
if 𝑢 ∈ 𝐿+ ,
1
{ = 𝑢𝜃
if 𝑢 ∉ 𝐿+ ,
)𝛽1 + exp(−𝜂(𝑢)/

)(𝑡−1

)𝑡(

+

) 𝑣𝑥( 𝑣𝑤𝑚 ∏ ) 𝑣𝑥 𝑚𝑣𝑢 (𝑥𝑢 ) = ∑ 𝜑𝑣𝐿 (𝑥𝑣 )𝜓𝑢𝑣 (𝑥𝑢 ,

()25

𝑣𝑥

}𝑢{∖ 𝑣𝑤∈Γ

سپس باور هر کاربر برچسب نخورده  𝑢 ∈ 𝑈 ∖ 𝐿+را با رابطه  26محاسبه
مینماییم و با توجه به خروجی این رابطه هر کاربر 𝑢 ∈ 𝑈 ∖ 𝐿+را با
صادق و متقلب برچسبگذاری مینماییم.
)𝑡(

+

)𝑡(

𝑏𝑢 (𝑥𝑢 ) = 𝐾𝜑𝑢𝐿 (𝑥𝑢 ) ∏ 𝑚𝑣𝑢 (𝑥𝑢 ) .

()26

𝑢𝑣∈Γ

در این قسمت به ارزیابی الگوریتم ارائه شده برای تشخیص کاربران
متقلب پرداخته شده است .برای این منظور الگوریتم پیشنهادی را با
الگوریتمهای قبلی  ]19[ 2LFSو  ]21[ SPANمقایسه مینماییم و از
بانک اطالعاتی در [ ]21استفاده مینماییم .این بانک اطالعاتی از 60
شبکه حراجی تشکیل شده که شامل کاربران صادق و متقلبی میباشد
که با هم تعامل مینمایند .بانکاطالعاتی مذکور ،سه نوع رفتار متقلبانه
زیر را در خود دارد که در آن از هر کدام از این رفتارهای متقلبانه 20
شبکه حراجی موجود میباشد:
تقلب در اعتبار :9این تقلب زمانی رخ میدهد که تعدادی از
پیشنهاددهندگان با یک فروشنده خاص تبانی مینماید تا اعتبار خود را
باال ببرد.

که با توجه به آن ،تابع پتانسیل گره را از رابطه  23و تابع پتانسیل لبه
𝐸 ∈ )𝑣  (𝑢,را از رابطه  24محاسبه مینماییم:
()23

if 𝑥𝑢 = +1 ,
if 𝑥𝑢 = −1 ,

𝑢𝜃 1 −
+
{ = ) 𝑢𝑥( 𝑢𝐿 𝜑
𝑢𝜃
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تقلب ستارهای  :این رفتار متقلبانه نیز در زمانی میباشد که
چندین پیشنهاددهنده متقلب ،پیشنهادهای خود را در حراجی میدهند
که یک کاربر خاص راهاندازی نموده است.
تقلب حلقهای :11این رفتار متقلبانه زمانی میباشد که یک گروه از
کاربران متقلب هم به عنوان پیشنهاددهنده و هم به عنوان فروشنده با

و
()24

10

if 𝑥𝑢 𝑥𝑣 = +1 ,

𝑣𝑢𝜗

if 𝑥𝑢 𝑥𝑣 = −1 ,

𝑣𝑢𝜗 1 −

{ = ) 𝑣𝑥 𝜓𝑢𝑣 (𝑥𝑢 ,

هم تبانی مینمایند .جدول  1میانگین مشخصات این مجموعه دادهها را
نشان میدهد.
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بهتر از روشهای  SPANو  2LFSعمل مینماید و عمل تشخیص افراد
صادق و متقلب را با دقت بیشتری انجام میدهد.

جدول -1میانگین مشخصات مجموعه دادهها
Collusive
Clique
23915

Collusive
Star
23910

Reputation
Fraud
24099

تشخیص کاربران متقلب همدست . . .

|𝑈|

18887

19085

20195

|𝐴|

238960

251015

234010

|𝐵|

2/9

2/9

2/7

12/7

13/2

11/6

جدول -2مقایسه کارآیی روش پیشنهادی با روشهای دیگر

Bidders In
each Auction
Bids In each
Auction

به منظور مقایسه کارآیی روش پیشنهادی با روشهای قبلی از دو

Collusive
Clique

Technique

Collusive Star

Reputation
Fraud

FPR

TPR

FPR

TPR

FPR

TPR

1/0

31/2

1/0

14/4

1/0

13/3

2LFS

1/0

94/4

1/0

47/6

1/0

98/9

SPAN

1/8

97/2

1/3

48/7

2/1

97/8

Proposed
Method

معیار  TPR12و FPR13استفاده میگردد .معیار  TPRنشان میدهد که
دقت تشخیص کالس مثبت چه مقدار است و معیار  FPRنرخ هشدار
غلط را با توجه به دسته منفی بیان میکند .این معیارها از روابط  27و
 28محاسبه میگردند:
()27
()28

𝑃𝑇
,
𝑁𝐹 𝑇𝑃 +
𝑃𝐹
= 𝑅𝑃𝐹
,
𝑁𝑇 𝐹𝑃 +
= 𝑅𝑃𝑇

در این معادلهها ،متغیر  TNبیانگر تعداد رکوردهایی است که کالس
واقعی آنها منفی بوده و الگوریتم دستهبندی نیز دسته آنها را بهدرستی
منفی تشخیص داده است .متغیر  TPبیانگر تعداد رکوردهایی است که
دسته واقعی آنها مثبت بوده و الگوریتم دستهبندی نیز دسته آنها را
بهدرستی مثبت تشخیص داده است .متغیر  FPبیانگر تعداد رکوردهایی
است که دسته واقعی آنها منفی بوده و الگوریتم دستهبندی دسته آنها را
به اشتباه مثبت تشخیص داده است .متغیر  FNنیز بیانگر تعداد
رکوردهایی است که دسته واقعی آنها مثبت بوده و الگوریتم دستهبندی
دسته آنها را به اشتباه منفی تشخیص داده است.
جهت ارزیابی دقیقتر آزمایشها ،درصد کمی (ده درصد) از کل دادهها
را به عنوان دادههای برچسب خورده آموزشی در نظر گرفتیم .با توجه به
اینکه از روش تک دستهبند استفاده نمودیم ،این دادههای آموزشی از
مجموعه دادههای نرمال باید انتخاب شوند .برای آزمایش ،ده بار ،ده
درصد از کل داده ها را به عنوان داده آموزشی در نظر گرفته و نتایج آن
را بین ده بار آزمایش میانگین میگیریم.

شکل  - 4مقادیر متفاوت حد آستانه )𝝈( در تأثیر کارآیی الگوریتم
پیشنهادی

در ادامه ،پارامتر حد آستانه را تغییر دادیم و تأثیر آن را بر روی کارآیی
محاسبه نمودیم .همانطور که از شکل  4مشخص میباشد ،با افزایش حد
آستانه هر دو مقدار  TPR, FPRتمایل به سیر صعودی دارند .دلیل آن
این است که با افزایش حد آستانه در واقع تعداد زیادی از کاربران متقلب
به صورت صادق و تعداد زیادی از کاربران متقلب ،صادق دستهبندی می
شوند.
برای نتیجهگیری ،پارامتر حد آستانه 𝜎 را برابر  𝜎 = 0.40قرار
میدهیم و پارامتر ثابت نرمالسازی را برابر  𝛽 = 0.50قرار میدهیم.
جدول  2کارآیی روش  CFDرا در مقایسه با روشهای دیگر با توجه به
معیارهای  TPRو  FPRنشان میدهد .همانطور که مشخص میباشد
روش  CFDدر دو بانک اطالعاتی  Collusive Starو Collusive Clique
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شکل  5کارآیی روش پیشنهادی را در سه مجموعه بانک دادهای ذکر
شده ،نشان میدهد .این آزمایش با در نظر گرفتن نرخ برچسب 0/1
درصد و نرخ حد آستانه  0/3انجام شده است .همانطور که مشخص
میباشد ،نتایج تشخیص در مجموعه دادهای  Collusive Cliqueو
 Reputation Fraudنزدیک به هم بوده و در مجموعه دادهای

Collusive

 Starنرخ تشخیص پایینتری خواهیم داشت.
شکل  6کارآیی روش پیشنهادی را در سه مجموعه بانک دادهای
ذکر شده با درنظر گرفتن درصد دادههای برچسب خورده متفاوت نشان
میدهد .همانطور که این شکل نشان میدهد ،هرچه درصد دادههای
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برچسب خورده زیادتر میشود ،مقدار  TPRتمایل به سیر صعودی داشته
و مقدار  FPRکمتر خواهد شد و به این ترتیب درصد نتایج تشخیص
بیشتر خواهد شد.

تشخیص کاربران متقلب همدست . . .

سوم و استفاده از فرضیه همبستگی برچسب همسایهها تأثیر مناسبی در
نتیجه خروجی دارد و  FPRرا به مقدار کمی تقلیل میدهد .همانطور که
مشاهده میشود  FPRدر جدول  4بسیار کمتر از جدول  2میباشد،
یعنی با این روش تعداد افراد متقلبی که به اشتباه صادق تشخیص داده
شده را کاهش دادیم.
جدول -3مقایسه تعداد حلقه تکرار  LBPروش پیشنهادی  CFDبا
روشهای دیگر

شکل  - 5کارآیی الگوریتم پیشنهادی در سه مجموعه بانک دادهای

Technique

Collusive
Clique

Collusive
Star

Reputation
Fraud

90-80

40-30

40-30

SPAN

6/3

6/2

6/1

CFD

جدول  -4مقایسه کارآیی روش پیشنهادی بدون گام دوم (محاسبه
نمرات ناهنجاری) با روش SPAN
Collusive
Clique
TPR
FPR
75/8
1/0
5/8

98

Collusive
Star
TPR
FPR
20/4
1/0

Reputation
Fraud
TPR
FPR
9/1
1/0

SPAN-AD

72/9

95/5

روش پیشنهادی

7/3

6 /2

Technique

بدون گام دوم

 -7نتیجه

شکل  - 6کارآیی الگوریتم پیشنهادی در سه مجموعه بانک دادهای با
توجه به درصد دادههای برچسب خورده

عالوه بر این روش پیشنهادی سریعتر همگرا میشود .همانطور که
نتایج در جدول  3نشان میدهند ،روش پیشنهادی  CFDبرای هر سه
نوع تقلب ،در کمتر از  7تکرار همگرا میشود ،در صورتی که روش SPAN
بعد از بیشتر از  30بار تکرار همگرا میشود .بنابراین هزینه زمانی صرف
شده برای این روش بسیار کمتر از روش  SPANمیباشد و این یک
مزیت مهم نسبت به روش  SPANمیباشد.
در ادامه کارآیی روشها را بدون گام دوم یعنی انتشار نمرات
ناهنجاری مقایسه نمودیم .همانطور که نتایج در جدول  4نشان میدهند،
 TPRدر روش پیشنهادی بدون گام دوم (یعنی انتشار نمرات ناهنجاری)
بسیار بهتر از  SPANمیباشد .اما  FPRدر این روش باال میباشد که
مقایسه جدول  2و  4نشان میدهد که روش پیشنهادی با وجود گام
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تبانی در تقلب زمانی رخ میدهد که چندین فرد متقلب پیشنهاددهنده
و خریدار با یکدیگر همکاری کنند تا افراد دیگر از جمله پیشنهاددهندهها
را فریب دهند .در طول سالهای قبل چندین روش برای تشخیص تبانی
در تقلب پیشنهاد شده که اغلب آنها کارآیی الزم را نداشته و کند می
ب اشند و یا نرخ تشخیص پایینی دارند .در این مقاله یک مدل ریاضی
برای حراجی مطرح میگردد و سپس الگوریتمی پیشنهاد میگردد که
ترکیب طبقهبندی تک دستهبند  OCSVMو روشهای تصادفی مارکف
و انتشار باور میباشد .الگوریتم پیشنهادی شامل سه مرحله اصلی
استخراج ویژگی ،تشخیص و انتشار میباشد .در مرحله استخراج ویژگی،
با توجه به رفتار کاربران متقلب با سایر افراد ویژگیهای هر کاربر
استخراج میگردد .در مرحله تشخیص ،برای هر کاربر یک نمره
ناهنجاری اولیه محاسبه میشود .در مرحله انتشار ،نمرات ناهنجاری
کاربران با استفاده از یک روش انتشار باور ،بازبینی شده و کاربران
مشکوک به تقلب شناسایی میشوند .کارآیی الگوریتم پیشنهادی با توجه
به سه نوع رفتار همکاری متقلبانه بررسی شده است .نتایج نشان می
دهند که نرخ  FPو  TPدر بسیاری موارد بهتر از الگوریتمهای قبلی عمل
مینمایند و این روش سریعتر از روشهای قبلی همگرا میگردد.
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 شناسایی و، «تشخیص، مریم دهقانی،] مرتضی خرّم کشکولی14[
جداسازی عیب توربین گاز پاالیشگاه دوم پارس جنوبی با استفاده
 تحلیل مؤلفههای،k-means ،از روشهای ترکیبی دادهکاوی

زیرنویسها
8
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9
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Posterior distribution
Reputation Fraud
10
Collusive Star
11
Collusive Clique
12
True positive rate
13
False positive rate

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 3, autumn 2018

Honest, Fraud, Accomplice
Edge
3
Anomaly
4
Markov Random Field
5
Node potential
6
Edge potential
7
Loopy Belief Propagation
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