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 چكيده 

 الزم تدابير اتخاذ عدم صورت در كه است معضالتي جمله از الكترونيكي هايپرداخت حوزه در تقلب
 بر مالي خدمات دهنده ارائه هايشركت به را توجهي قابل زيان و ضرر ها،آن كنترل و شناسايي براي

 يا يك فريبكارانه يا عمدي اقدام ههرگون از عبارت تقلب .كرد خواهد تحميل همراه، الكترونيكي بسترهاي
 .است قانوني غير يا ناروا مزيتي يك از اريبرخورد براي ثالث اشخاص يا شركت كاركنان و مديران از نفر چند
 كه منافعي و مزايا تمامي بر عالوه همراه، پرداخت و بانكداري همچون جديد اطالعاتي سيستم يك ايجاد
 يا تقلب منفي تأثير .دهد قرار مجرمان اختيار در تقلب ارتكاب براي ار بيشتري فرصتهاي است ممكن دارد،

 نيز نظم و مشتري وفاداري مؤسسه، شهرت به بلكه شود،نمي محدود مالي زيان و ضرر به تنها كالهبرداري
 هايفعاليت شناخت در عمل سرعت و تسريع دنبال به شدت به هاشركت اين رو اين از .كندمي سرايت

 هايهزينه مشتريان، به رسانيخدمت بر تقلبمخرب  اثر آن، عمده دليل كه هستند متقلبان و رانكالهبردا
  .است اطمينان قابل و معتبر مالي خدمات دهندهارائه يك عنوان به ماندنباقي و عملياتي

 از جلوگيري يا و كشف تخمين، براي كاربر هاميليون رفتار به كردن نظارت شامل تقلب شناسايي
 گرفته صورت هايكالهبرداري و هاتقلب آنكه بر عالوه تقلب، شناسايي هايتكنيك .است نامطلوب رفتارهاي

 يا كاربران رفتار شناخت با نوعي به دهد، مي قرار تحليل و تجزيه مورد و كرده شناسايي را سازمان يك در
 فرآيند اين .دهدمي كاهش را هاتقلب انجام ريسك و داشته آنها آتي رفتار بينيپيش در سعي ،مشتريان

 .شود بكارگرفته اجرايي مختلف اقدامات تقلب، نوع بنابر تا است علمي هايزمينه از بسياري در دانش مندنياز
 ناهنجاري تشخيص ،)ناظر با( سوءاستفاده تشخيص اصلي دسته دو به كلي طور به تقلب شناسايي هايروش

 پرداخت و بانكداري در محتمل هايتقلب انواع سوءاستفاده، تشخيص روش در .شوندمي تقسيم )ناظربدون (
 شناسايي هايتقلب با مشترك رفتارهاي .است رساني روز به نيازمند نيز همواره كه شده شناسايي، همراه
 ناهنجاري، تشخيص روش در ديگر سوي از .شود كشف، احتمالي هايسوءاستفاده تا گرددمي مقايسه، شده

 ناهنجاري يك عنوان به رفتار، آن از انحراف هرگونه و شده فرض عادي رفتار عنوان به مشترك ررفتا پيشينه
 كه طور همان .شود شناسايي تقلب عنوان به است ممكن، تردقيق تحليل و بررسي از پس كه شده ثبت

 .است برخوردار بيشتري اهميت از ناظربدون  هايروش كارگيري به و شناسايي است، مشخص
معرفي  همراه پرداخت و بانكداري هايسامانه در تقلب تشخيص هايتكنيك و هاروش انواع مقاله اين در

 .خواهند شد
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 كليدي  واژگان

 همراه پرداختو  بانكداري كاوي،، دادهتقلب شناسايي
 

 مقدمه
 حال در روز به روز آن مالي حجم كه است دالري ميليون چندين تجارتي جهان، سرتاسر در تقلب

 و اطالعاتي جديد هايسيستم استقرار اخير، هايدهه در مخابرات صنعت چشمگير گسترش با .است افزايش
 و متقلبان براي جديد هايراه همراه، تلفن صرفه به مقرون فناوري جمله از جديد هايفناوري توسعه

  .]14[ است شده فراهم ،تقلب ارتكاب جهت مجرمان
 ديگران اغفال و فريب هدف با كه كنندمي تعريف شده ريزيطرح و عمدي اقدام گونه هر را تقلب

 زبان به .است آن مرتكبان و عامالن براي منافعي كسب و قربانيان به زيان اعمال آن نتيجه و شودمي انجام
 هرگونه از فارغ جامعه، افراد تمام .است آن هزينه پرداخت بدون، خدمات از استفاده معناي به تقلب، ساده

 در هاتقلب .]20[ هستند تقلب به ارتكاب وسوسه معرض در ديگر، ويژگي هر يا مذهب و نژاد مليت، هنگ،فر
0Fبرخط بانكداري الكترونيك، تجارت ها،شبكه تلفني، ارتباطات مانند روزانه زندگي هايزمينه از بسياري

1، 
 .يابندمي افزايش تكنولوژي پيشرفت با ريآوفاجعه طور به وه داافت اتفاق ... و همراه پرداخت همراه، بانكداري
 .است ساخته جذاب متقلبان براي را حوزه اين در تقلب كه است خاصي هايويژگي داراي، همراه پرداخت
 متفلبان براي خاص فيزيكي مكان به بودن محدود عدم و پيچيده تجهيزات به نياز عدم اشتراك، اخذ سهولت

 برهزينه و برزمان امري را يابيمكان عمليات و شده انجام دور راه از ياتعمل تمام كه چرا .است جذاب بسيار
 مالحظه قابل سود توانندمي ،ئينپا نسبتا ريسك و گذاريسرمايه هزينه حداقل با متقلبان بنابراين .سازدمي
 .است حياتي امري حوزه اين در مشتركين هويت تشخيص لزوم بنابراين .كنند كسب قانوني غير اما

 كنندگان،تامين توسط سازمان خارج يا و مديران و كارمندان توسط سازمان داخل در تواندمي تقلب
. شوندتقسيم مي جنايي و معموليدسته  دوبه  نيز متقلبان .شود انجام ... و مشتركين تجاري، شركاي

 اقتصادي التمشك در كه زماني يا و دروني حس برحسب يا باشد فرصت كه زماني هر معمولي متخلفان
 با و شده ريزيبرنامه صورت به نيز جنايي متقلبان .دهندمي نشان تصادفي يا موقتي شايستنا رفتار باشند،
 كنندمي تكرار ،زمان طول در مكرراً را كار اين و كنند نفوذ سيستم به كه كنندمي سعي ،جعلي هايهويت

 .كنند مقابله تقلب كشف هايسيستم با بتوانند تا
 شناسايي" و "آن وقوع عدم از جلوگيري و تقلب از پيشگيري" شامل راهكار دو، تقلب با مبارزه براي

  .]16[ دارد وجود "آن گسترش از جلوگيري و ممكن زمان سريعترين در تقلب
 اند،شده شناسايي كه كنند حس متقلبان زمان هر يعني .است آن بودن پويا تقلب، مشكل بزرگترين

 مهندسي كمك با و خالقانه صورت به متقلبان توانايي .كرد خواهند پيدا امنيتي اقدامات دورزدن براي راهي
 و جديد هاييتكنيك مرتبا بايستي بنابراين .است يافته ارتقا ترپيچيده هايسيستم به حمله سمت به مجدد،

                                                 
1  Online 



 

3 
 

 تخمين، براي كاربر هاميليون رفتار به كردن نظارت شامل تقلب كشف .شود ارايه تقلب كشف براي روز به
 كشف بنابراين .است كالهبرداران توسط آن ارتكاب محض به نامطلوب رفتارهاي از جلوگيري يا و كشف
 رفتار شناخت هدف با هاتقلب اين تحليل و تجزيه" و "گرفته صورت هايتقلب شناسايي" راهكار دو از تقلب

 .كندمي استفاده ،"آتي هايتقلب انجام ريسك شكاه و آنها آتي رفتارهاي بيني پيش منظور به كالهبرداران
 داشت خواهد نيز مستقيمي غير ضررهاي سازمان، به مالي مستقيم ضررهايتحميل  بر عالوه تقلب

 به رسانيخدمت بر تواندمي متقلبانه هايفعاليت افشاي .بود خواهد مالي ضررهاي از تراهميت با مراتب به كه
 به منجر و گذاشته تاثير، ديگر طرف از خدمات دهنده ارائه سازمان كارايي و اعتبار و طرف يك از مشتركين

 شناسايي در عمل سرعت، دليل همين به .شود خدمات اين به نسبت جامعه افراد عموم اعتماد سلب
 دهندهارائه يك عنوان به كه كندمي كمك سازمان به مالي ضررهاي كاهش بر عالوه متقلبانه فعاليتهاي

  .شناخته شود بازار در اطمينان قابل و معتبر اليم خدمات
 اين مقابل در خود از تواندمي مداوم و مستمر هايتالش طريق از صرفا، سازماني هر است بديهي

 نحو به بتواند سازمان تا سازدمي فراهم را شرايطي ذيل، پيشگيرانه اصول .كند محافظت اهميت با اقدامات
 : يريت كندطر وقوع تقلب را مدخ موثر،
برنامه مديريت خطر تقلب بايد به عنوان بخشي از ساختار راهبري شركت، تدوين شود كه : اصل اول -

هاي مكتوب براي برآوردن انتظارات هيات مديره و مديريت ارشد براي مديريت مشيشامل خط
 .خطر تقلب باشد

ارزيابي شود تا اينگونه  ايهايي مستعد خطر تقلب در شركت بايد به طور دورهزمينه: اصل دوم -
 .هاي بالقوه خاص كه شركت نياز به مهاركردن آنها دارد، شناسايي گرددرويدادها و طرح

براي اجتناب از وقوع رويدادهاي داراي خطر تقلب بالقوه با اهميت، بايد فنون جلوگيري : اصل سوم -
الي چنين مخاطراتي را در ها و در موارد ممكن تدوين شود تا در صورت امكان، آثار احتمدر بخش

 .شركت، كاهش دهد
شوند يا احتمال وقوع خطر تقلب موجود گيري، نارسا ميدر مواقعي كه معيارهاي اندازه: اصل چهارم -

 .يابد، به كارگيري فنون الزم براي كشف اين رويدادها ضروري استكاهش نمي
گيري موارد خطر عوامل شكل گيري در شركت، ضروري است تابرقراري فرآيند گزارش: اصل پنجم -

همچنين بايد رويكري هماهنگ براي بررسي و انجام اقدامات اصالحي . تقلب بالقوه را برمال كند
مورد توجه قرار گيرد تا با استفاده از آن بتوان از شناسايي مناسب و به موقع احتمال وقوع تقلب، 

 ].  20[اطمينان حاصل نمود 
 

 تقلب شناسايي
 غلط هايبينيپيش داشتن نگه و درست هايبينيپيش كردن بيشينه شامل قلبت كشف موضوعيت

 هشدارهاي و نشده داده تشخيص هايتقلب كردن به حداقل رساندن يعني .است قبول قابل سطح يك در
 خبره كارشناسان توسط يا سازمان، در تقلب كشف فرآيندهاي كلي طور به .دقت نرخ كردنبيشينه  و اشتباه
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 كاويداده هايالگوريتم توسط يا و است شده استخراج آنها دانش از و دارند وجود مشخص قوانيني صورت به
 تقلب كشف براي زيادي آماري هايروش ها،داده نوع و حجم تنوع به باتوجه .شوندمي كشف هاداده درون از

 تقلبي موارد از هايينمونه ناظر، با يهاروش در .باشند ناظربدون  يا ناظر با توانندمي هاروش اين .دارند وجود
 جديد هاينمونه بودنمجاز  يا تقلبي آن، براساس كه شودمي ساخته مدلي و است موجود تقلبي غير و

 با و اندداشته وجود قبل از كه است مناسبهايي اين روش جهت تشخيص انواع تقلب .شودمي مشخص
 مشابه هايتقلب پيداكردن براي "سياه هايليست" به ... و اهتراكنش ها،درخواست ها،شكايت كردن اضافه

 ...) و تلفن هايشماره و هاآدرس بودن شبيه مانند( ايكدشده قوانين از يا كنندمي عمل جديد هاينمونه در
 تفكيك آناليز مانند بنديطبقه هايتكنيك .كند پيروي آنها از بايدمجاز  تراكنش هر كه كنندمي استفاده

1Fاريآم

 اين از و شده استفادهمجاز  و تقلبي هايتراكنش بين تمايز ايجاد جهت توانندمي عصبي شبكه و 2
  .]16[شودمي ارائه مشكوكي نمره، تراكنش هر به طريق

دون ب هايروش از ندارد، وجود تقلبي هايتراكنش خصوص در قبلي دانش و اطالعات كه شرايطي در
 هاينمونه با را شباهت كمترين كه هايينمونه يعني .شودمي استفاده تقلب كشف براي تالش جهت ناظر

 كه است اين ناظر با هايروش به نسبت تقلب كشف ناظردون ب هايروش هايمزيت از يكي .]3[دارند نرمال
 است ممكن غير ،واقعيت در .شد خواهند كشف طريق اين از اند،نشده كشف گذشته در كه هاييتقلب انواع
 روش شرايط اين در .كرد اظهارنظر درخواست يا تراكنش يك مشروعيت به راجع قطعي طور به توانب كه

 ايخالصه داشتن با .كرد خواهد كمك داده پايگاه در عادي غير هايتراكنش و هاگروه كشف براي ناظردون ب
 را عادي غير هايراكنشت توانمي ناظر،دون ب آماري هايروش از گيري بهره و سيستم عادي رفتارهاي از

  .]16[نيستند عادي رفتارهاي با همگام كه نمود كشف
 

 تقلب تشخيص هاي تكنيك
 دادهپايگاه  از تقلب مشكوك به هايتراكنش كه است اين تقلب تشخيص براي روش ترينهزينه كم

 نشان خصوص اين رد شده انجام تحقيقات .شودمي انجام رياضي هايالگوريتم توسط كار اين كهگردد  خارج
 و موازي محاسبات حسابرسي، مصنوعي، هوش كاوي، داده از متعددي افزارهاي نرم و راهكارها كه دهدمي

 الگو، تشخيص عصبي، هاي شبكه ماشين، يادگيري ژنتيك، هايالگوريتم فازي، منطق اقتصاد، شده، توزيع
 خواهد ارائه يك هر از مختصري شرح ادامه در كه كنندمي استفاده تقلب كشف جهت هازمينه ديگر و آمار
   .شد

 
 كاوي داده

2Fكاويداده

 هاداده از استفاده و پردازش آورى،جمع براي كه هستند هوشمند ابزارهايى دانش، كشف و 3
 كشف براي پيچيده تحليلي ابزارهاي از و رفته كار به هاداده از حجيم ايمجموعه در كاوىداده .دارد كاربرد

                                                 
2  Statistical discriminant analysis 
3  Data Mining (DM( 
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 از ترگسترده مفهومي، كاوىداده بنابراين .كندمي استفاده موجود هايوابستگي و ناشناخته و معتبر الگوهاي
 توجه بايدهرچند ]. 10[هست نيز بينيپيش و تحليل و تجزيه شامل و بوده داده مديريت و آوريجمع

 به اگر و بگردد جالب ايالگوه دنبال به داده پايگاه در بتواند كه نيست جادويي يابزار كاويداده ،داشت
 ارزش به توجه بدون ،را هاداده بين روابط و الگوها صرفا بلكه .كند اعالم را آن كرد برخورد جديدي الگويي

 . باشند داشته تطابق واقع جهان با بايد شوند مي كشف وسيله اين به كه الگوهايي بنابراين. كندمي اعالم ،آنها
 تواندمي هاداده اين در كاويداده هاىروش و هستند مطرحي راهبرد سرمايه عنوان به مالي هايداده

 اهميت دامنه بطوريكه .رود كار به گيريتصميم فرآيند تسهيل و بينيپيش بندي،طبقه مشكالت حل در
  .]10[بود خواهد تجاري واحد سودآوري افزايش تا تقلب كشف از گسترده طيفى حوزه، اين در كاويداده

 انجمن بطوريكه .است شده داده تشخيص ايحرفه هايسازمان از بسياري توسط كاويهداد اهميت
 .است كرده معرفي آينده براي برتر فناورى 10 از يكي عنوان به را كاويداده آمريكا، رسمي حسابداران

 خود تيتحقيقا اولويت چهار از يكي فهرست در را فناورى اين نيز آمريكا داخلي حسابرسان انجمن همچنين
  .]11[است گنجانده

 ظاهر يعني هاداده از اطالعات استخراج اجازه كاربران به كه هستند افزارهايينرم ،كاويداده ابزارهاي
 منظور به راهكار شش از كاويداده آمده، بعمل هايبررسي براساس .دهندمي را پنهان الگوهاي ساختن

  ]:13[كندمي هاستفاد ذيل جزئيات شرح به مالي هايتقلب كشف
 از هايگروه از ايمجموعه به هاآن تخصيص و هاداده از ايمجموعه هايويژگي ارزشيابي :بنديطبقه -

 از توانمي وشده  بنديطبقه الگوها شناسايي براي هاتراكنش راهكار اين در .است شده تعريف پيش
 بنديطبقه رايج هايروش .ردك استفاده نيز جديدي هاتراكنش بنديطبقه براي شده تعريف مدل

3Fعصبي هايشبكه شامل

4Fتصميم درختانو  4

 . كه در ادامه معرفي خواهند شد است 5
 هايتراكنش يعني .است دار معني هايخوشه يا هاگروه به هاتراكنش تقسيم معناي به :بنديخوشه -

   .هستند اهخوشه ساير هايتراكنش از متفاوت، ممكن حد تا و مشابه يكديگر با خوشه يك
 داده مجموعه يك از الگوهايي مبناي بر را آينده پيوسته و عددي مقدارهاي راهكار اين :بينيپيش -

 و بوده پيوسته بايد )بينيپيش مورد صفت( شودمي انجام آن بينيپيش كه صفتي .كندمي برآورد
 .هستند بينيپيش هايروش ترينرايج عصبي هايشبكه .باشد كيفي تواندنمي

 عنوان به دارند جمعيت بقيه از متفاوت هاييويژگي رسدمي نظر به كه هاييداده :پرت نقاط كشف -
 كاويداده راهكارهاي ترينبنيادي از يكي راهكار اين .شوندمي شناسايي ناهمگون و پرت هايداده
  .است

 كشف يبرا خطي رگرسيون و لجستيك رگرسيون مانند رياضي هايروش از استفاده :رگرسيون -
 يك و مستقل متغير چند يا يك بين رابطه كشف براي آماري روش يك رگرسيون .است تقلب انواع

     .است وابسته متغير

                                                 
4  Neural Network 
5  Decision Tree 



 

6 
 

 و واضح الگوهاي به كاوي داده فرآيند در شده كشف پيچيده الگوهاي تبديل معناي به :تصويرسازي -
 انسان بينايي سيستم در الگو كشف هايتوانايي از تصويرسازي در .است كاربران براي درك قابل

 پذيري،انعطاف شكل به و آنها كمك به كه شده طراحي هابرنامه و ابزار از ايمجموعه و شده استفاده
  .كنندمي كدبندي بصري، هايويژگي ديگر و اندازه موقعيت، رنگ، از استفاده با را هاداده

 
5Fژنتيك هايالگوريتم شامل كاويداده مشهور هايروش ساير همچنين

6Fخبره هايسيستم ،6

 نظريه ،7
7Fراف مجموعه

8F)موردگرا استدالل( مورد بر مبتني استدالل و 8

 در الذكر فوق هايروش ساير همراه به كه بوده 9
  .دارند تفاوت يكديگر با هستند، آن حل به قادر كه مسائلي نوع در هاروش اين .شد دنخواه معرفي مقاله اين

 
 عصبي هايشبكه

 دلخواهي تعداد از كه بوده پردازشي واحد چندين اتصال پايه بر محاسباتى روشي عصبي ايهشبكه
9Fگره( سلول

10Fنرون يا 10

 هايشبكه .دهندمي ارتباط خروجي مجموعه به را ورودي مجموعه و شده تشكيل )11
 چيدهپي ايمجموعه يعنيهستند  طبيعي يادگيري هايسيستم از گرفته الهام زيادي حد تا مصنوعي عصبي

11Fوزن يا عددي ارزش يك اتصال هر كه متصل هم به هاينرون از يادگيرنده و

 صورت به هانرون.  دارد 12
 ورودي هايپالس جمع اگر .كندمي دريافت متصل هاينرون از هاييپالس نرون هر و شده بندياليه گروهي
 اليه يك و ورودي اليه يك شامل حداقل اي،اليه شبكه يك .افتدمي كار از نرون شود، مجاز حد از بيشتر

از  پس .باشد داشته وجود نيز پنهان هاياليه است ممكن خروجي و ورودي هاياليه بين و است خروجي
 هر بطوريكه .شودمي اصالح و بررسي اليه آن هاينرون توسط آن، فعاليت آغاز و اليه يك به پالس ارسال
 توانايي عصبي شبكه به طريق اين از و دهدمي انتقال بعدي يهال به را آن و برده باال را پالس قدرت نرون

  .]21[شودمي داده آموختن
 خود هاينقشه" نمونه، عنوان به .دارند را هااليه از متناوبي تعداد عصبي هايشبكه مختلف انواع

12Fخطا انتشار پس عصبي شبكه حاليكه در .دارند خروجي و ورودي اليه يك تنها "يافتهسازمان

 چند يا يك 13
 آموزش نوع از بنديخوشه و تصويرسازي روش يك "يافته سازمان خود هاينقشه" .دارد اضافي پنهان اليه

 شش التيس و )مجاور 4 داراي نرون هر( مستطيل التيس شامل معمول كاربرد دو كه هستند مربي بدون
 نتيجه با خروجي خطا، انتشار پس هايشبكه در ديگر، سوي از .دارند )مجاور 6 داراي نرون هر( ضلعي

                                                 
6 Genetic Algorithms 
7 Expert Systems 
8 Rough Set Theory 
9 Case Base Reasoning 
10 Node 
11 Neuron 
12 Weight 
13 BP (Back Propagation) 



 

7 
 

 ها،اتصال هايوزن سازيميزان با عصبي شبكه قبلي هاياليه در شده ايجاد خطاهاي و شده مقايسه دلخواه
  .]11[شد خواهد تكرار قبول، قابل اشتباه نرخ يك به رسيدن زمان تا فرآيند اين و شودمي مشخص

 رويكرد دو هر در را كاربران نشده مشاهده آتي رفتارهاي تشخيص امكان مصنوعي عصبي هايشبكه
 كه است اين عصبي هايشبكه معايب از هرچند .كنندمي فراهم ،سوءاستفاده تشخيص و ناهنجاري تشخيص

 بر وارده انتقادهاي ديگر از .است دشوار بسيار رسند،مي خود تصميمات به هاشبكه اين كه روشى تفسير
 تجربي، طور به بايد كه كرد اشاره شبكه توپولوژي نظير عوامل از تعدادى به توانمي عصبي هايشبكه
 ويژگي خصوص در مفروضاتي كالسيك، آماري هاىروش خالف بر مصنوعى عصبى هاىشبكه .شوند تعريف
  .ندارند ورودي مستقل متغيرهاي و هاداده توزيع

 در متقلبان فعاليت از جلوگيري جهت قدرتمندي بسيار ابزار كه فالكون تقلب مديريت سيستم
 كردن خرج الگوي عصبي، شبكه هايالگوريتم از استفاده با است، اعتباري و بدهي هايكارت از سوءاستفاده

 به و داده تشخيص را وجه پرداخت چگونگي و روش در مغايرتي هرگونه و ديده آموزش را كارت صاحب
 احتمال، كارت دارنده گذشته هايفعاليت و جاري تراكنش مقايسه با سيستم اين .نمايد تلقي تقلب عنوان
 تشخيص را كارت روي مشكوك تراكنش يك سيستم اين اگر .كندمي بينيپيش را حساب يك روي تقلب
 به كند، تأييد را تقلب اين كارت، دارنده اگر و شد خواهد گرفته تلفني تماس كارت، دارنده با بالفاصله دهد،

 برقراري امكان كه شرايطي در همچنين .كرد خواهند بلوكه بالفاصله را رتكا تقلب، وقوع از جلوگيري منظور
 بلوكه موقت صورت به كارت تقلب، وقوع عدم از اطمينان منظور به نباشد، ميسر كارت دارنده با تلفني تماس
 خواهد بلوكه كارت تماس، اين نشدن ثبت زمان تا و نمايد پيگيري را وضعيت بايستي كارت دارنده و شده
 تشخيص ماشيني، يادگيري هايفناوري و هاتكنيك فالكون، بينيپيش سيستم توسعه و طراحي در .]7[ماند

 .دارند چشمگيري نقش آماري هايمدل و عصبي هايشبكه تطبيقي، الگوي
 روي صرفا الگوريتم اين .است MLP عصبي الگوريتم عصبي، هايشبكه كاربرد از ديگري مثال

 از استفاده به نيازي هيچ و كندمي عمل تراكنش همان ايلحظه قبلي تاريخچه و تراكنش يك اطالعات
  .]5[ندارد اطالعاتي بانك روي كارت دارنده قبلي شده ذخيره اطالعات تاريخچه

 سيستم كند،مي كار عصبي هايشبكه اساس بر كه حمالتي تشخيص هايسيستم از ديگر يكي
NNID تحت و پراكنيپس عصبي شبكه يك توسط كه است يناهنجار تشخيص سيستم يك كه است 
 طي را كاربران رفتار كه است ايگونه به سيستم اين عملكرد .است شده سازيپياده يونيكس عامل سيستم

 به و روزانه الگ هايداده از سيستم اين اينكه دليل به .گيردمي تصميم آن اساس بر و كرده ارزيابي روز يك
   .]17[است هزينه كم و راحت بسيار آن كارگيري به كند،مي استفاده آفالين صورت
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 ژنتيك الگوريتم
 فرآيند خصوص در راهنمايي منظور به بيشتركاربردي ندارد و  الگوها در كشف ژنتيك الگوريتم

 به ژنتيك هايالگوريتم .گيردمي قرار استفاده مورد عصبي هايشبكه مانند كاويداده هايالگوريتم يادگيري
 بر الگوريتم اين. كندمي عمل مساله حل فضاي در شده هدايت جستجوي يك انجام جهت روش يك نوانع

 توسط ژنتيك الگوريتم اوليه اصول .است استوار طبيعي ژنتيك بر آن كاربرد و بوده داروين تكامل فرضيه پايه
 محيط با بيشتر زگاريسا داراى موجودات اساس اين بر .است شده ارايه 1962 سال در همكاران و هلند

 حضور شانس نتيجه در كنند،مي مثل توليد و مانده زنده بيشتري احتمال با ،)تربزرگ و ترسريع تر،قوي(
 بردن ارث دليل به اما داشته شباهت خود والدين به فرزندان .]24[است بيشتر بعدي هاينسل در آنها

 به نسبت است ممكن فرزندان بنابراين .نيستند انيكس آنها با ژنتيكي، جهش و والد دو هر از هاويژگي
 از بعد و دهندمي ادامه را خود والدين راه همان فرزندان همچنين .نباشند يا باشند ترمناسب خود والدين
  .]2[دارند بيشتري تناسب و سازگاري خود اوليه اجداد به نسبت كه اندشده ايجاد موجوداتي نسل چندين

 جمله از مواردي ژنتيك الگوريتم اجراي براي .كنندمي عمل طريق همين از نيز ژنتيك هايالگوريتم
13Fجهش نرخ ،)سازگاري( تناسب درجه مثل، توليد نحوه نظر، مورد موجودات جمعيت، اندازه

14Fادغام نرخ ،14

15، 
15Fبرازش تابع ،)بهينه مقدار حداكثر يك يا نسل مشخصي تعداد توليد مانند( الگوريتم يافتن خاتمه شرط

16 
 تعريف نظر مورد ژنتيك برنامه براي ابتدا از بايستي را ... و )ديگر هايپاسخ به نسبت پاسخ يك برتري مالك(

 سازيپياده بخش ترينمشكل تقريبا ژن از شده تشكيل هايرشته صورت به موجودات تعريف البته كه كرد
  .]8[است ژنتيك الگوريتم

 .شودمي ارائه )ژن( اعداد از )كروموزم( رشته يك قالب در هاپاسخ از يك هر ژنتيك، الگوريتم در
 كيفيت اما است ثابت همواره هاپاسخ تعداد .دهندمي تشكيل را اول نسل جمعيت اوليه، هايپاسخ از تعدادي

 ماندن ثابت با بعد نسل و شده سنجيده برازش تابع با هاپاسخ نسل، هر در .يابدمي بهبود نسل به نسل هاآن
 ژنتيك الگوريتم طريق اين از .گيردمي شكل هاپاسخ از ديگر برخي كروموزم در جهش ايجاد و هاپاسخ برخي

 .كرد خواهد كمك بهينه حلراه يافتن به
 

                                                 
14 Mutation Rate 
15 Crossover Rate 
16 Fitness function 
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 خبره هايسيستم
-اگر" قانون از گيريبهره و استدالل با كه است محاسباتي هايسيستم از نوعي خبره هايسيستم

16F"آنگاه

 در كه كندمي بينيپيش يعني .دارد را مختلف هاي حوزه در راهكار ارائه و كالتمش حل توانايي ،17
 :است ذيل اصلي بخش چهار شامل خبره سيستم مدل يك ].12[بيافتد بايد اتفاقي چه حالتي، چه

17Fدانش پايگاه -

 قابل و شده كدگذاري صورت هب "آنگاه-اگر" قوانين از ايمجموعه كه است محلي 18
  .دشومي ذخيره سيستم براي فهم

18Fموتوراستنتاج -

 انتخاب ارزيابي براي بايد ايرده و مورد چه در و قانوني چه كه گيردمي تصميم 19
 .شود

19Fحتوضي امكانات -

 با خاص مسئله يك براي خبره سيستم گيرينتيجه مراحل دادن نشان براي 20
 .رودمي كار به وي براي فهم قابل زبان به كاربر به خاص واقعيت

20Fركارب رابط -

  .]4[رودمي كار به كاربر و سيستم ارتباط براي 21
 اين گسترش و طراحي اما. است واقعي مسائل در مصنوعي هوش كاربرد ترينموفق خبره هايسيستم

 خاص هايحوزه در متخصصين دانش از هاسيستم اين طراحي در چراكه نيست، ساده چندان هاسيستم
 مختلف افراد زيرا .دارد زيادي تفاوت ايرايانه هايبرنامه به نسبت انسان ذهن مشخصا و شودمي استفاده
 بار هر را خاص مسئله يك است ممكن نيز خاص فرد يك حتي .كنندمي حل خود خاص شيوه به را مسائل

 و دانش استخراج چگونگي موضوع خبره هايسيستم افزون روز رواج با .]2[كند حل متفاوت ايشيوه به
 استفاده مورد هايروش .است شده تبديل ايتازه مشكل به خود دانش مهندس سطتو متخصصين تجربيات

  .]22[است خطا و آزمون بر مبتني و موردي اغلب
 منظور به خبره هايسيستم رويكرد از است، شده سازيپياده SRI شركت توسط كه NIDES سيستم

  .]1[كندمي استفاده كاربران هايفعاليت برخط نظارت كمك به حمالت شناسايي
 

 گيريتصميم درخت
اين  .است هاداده از بنديدسته ايجاد براي كارآمد يروشكاوي و يكي از ابزارهاي داده تصميم درخت
 تخصيص طبقات از گسسته ايمجموعه به را وضعيت يك هاي كيفي استفاده شده وبندي دادهروش در رده

شود كه مقاديري از متغيرها را در خود هايي ساخته ميها به گرهدرخت كلي، از خردكردن داده .دهدمي
هاي جديد دادهتوان ميبندي مشخص، هاي موجود با ردهبا ايجاد درخت تصميم براساس داده. دهندجاي مي
 تصميم،درخت  خصوصيت مهمترين .است طبقه يك نماينده تصميم، درخت برگ هر. بندي نمودرا دسته
 قابل براحتي كه است ترساده تصميمات از اىمجموعه به گيريتصميم پيچيده فرآيند شكستن در آن قابليت

                                                 
17 if- then 
18 Knowledge Base 
19 Inference Engine 
20 Explanation Facilities 
21 User Interface 
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درخت تصميم با قابليت فهم باال و سرعت مناسب در يادگيري الگو، روشي راهگشا براي  .هستند تفسير
 . كشف تقلب است

 تصميم احينو اجتماع با توانندمي )زياد ابعاد با فضاهايي در خصوصا( سراسري پيچيده تصميم نواحي
 نمونه هر ،بنديدسته ايمرحله تكهاي در روش .شوند زده تقريب درخت مختلف سطوح در ،ترساده محلي
 هادسته از خاصي هايمجموعه زير روي نمونه يك ،درخت تصميم در اما. شودمي امتحان هادسته تمام روي

 زير از فقط بندي،دسته ايحلهمر تكهاي در روش .شوندمي حذف ضروريغير محاسبات و شده امتحان
 انتخاب سراسري بهينه معيار يك با معموال كه شودمي استفاده هادسته بين روش براي صفات، از ايمجموعه

قابل  درخت مختلف داخلي هايگروه در صفات از متفاوتي هايمجموعه زير ،تصميم درخت اما در شودمي
كه  كندمي تفكيك را گروه اين هايدسته بهينهنحو  به ،شده ابانتخ مجموعه زير طوريكهبه .انتخاب هستند

  .]15[اين امر منجر به بهبود كارايي خواهد شد
 

 مدل پايه بر استدالل
 در هايفعاليت مقايسه با را تقلب كه است سوءاستفاده تشخيص تكنيك يك مدل پايه بر استدالل

 مشابه دقيقًا .دهدمي تشخيص است، حمالت اريويسن از ايمجموعه كه اطالعاتي بانك يك با انجام حال
 .برندمي ويروس وجود به پي ها، فايل روي ويروس هر امضاي روي از كه يابويروس افزارهاينرم كار روال
 كه سيستمي .كندمي شناسايي را حمله دارد، اختيار در كه اطالعاتي بانك و امضا طريق از نيز تكنيك اين
زماني تا مكرر و پيوسته طور به را كار اين و كرده آوريجمع حمله بر دال را شواهدي ند،كمي كار مبنا اين بر

  .]19[گرددمي اعالم بالفاصله و شده شناسايي حمله، يك نقطه اين در .برسد آستانه حد به كه دهدمي انجام
 

 ناظربدون  هايروش ساير
 روش اين .است بنديخوشه گيرد،مي قرار ادهاستف مورد كاويداده در كه ناظربدون  روش ترينمعروف

 عنوان به .شوند شناسايي افتاده دور نقاط و داده پايگاه يك هايتراكنش عادي هايگروه كه كندمي كمك
 تراكنشي انجام يا دارد، كمتري حجم كه هاييتراكنش ساير با مقايسه در باال بسيار حجم با تراكنشي نمونه

 كمتر همواره كاربري حساب آن هايتراكنش حجم تاريخچه حاليكه در كاربري سابح يك براي باال مبلغ با
 طور همان .گيرد قرار بيشتري بررسي مورد مشكوك هايتراكنش عنوان به تواندمي باشد، جديد تراكنش از

  .]16[است موثر بسيار هاداده بنديگروه نحوه تقلب، كشف روش اين در است مشخص كه
21Fهمسايگي نزديكترين روش

 مشابهي رفتارهاي كه كاربري هايحساب تراكنش اطالعات تركيب براي نيز 22
 مورد رفتار در تغيير كشف منظور به كاربري حساب هر متوالي هايتراكنش بطوريكه .رودمي كار به دارند

  .]16[گيردمي قرار مقايسه
22Fهمتا گروه تحليل روش

 روش اين .است تقلب اساييشن براي ناظربدون  هايروش بهترين از يكي 23
 درواقع و بوده گذشته با متفاوت هايتراكنش شناسايي جهت مشتركين رفتار بر نظارت براي جديد ابزاري
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 ساير با و شده انتخاب هدف تراكنش عنوان به تراكنش هر بطوريكه .است كاويداده فرآيند از بخشي
ي مشتر پيشين رفتارهاي از ايخالصه كه خارجي و ليداخ معيارهاي از استفاده با داده پايگاه هايتراكنش

 و شده شناسايي هدف تراكنش به مشابه هايتراكنش از گروهي مقايسه، اين براساس .شودمي مقايسه است،
 .شودمي مقايسه تراكنش آن گروه خالصه با هدف تراكنش رفتار و شودمي خالصه گروه اين آتي رفتارهاي

 بيشتر بررسي منظور به، دهندمي انجام خود گروه به نسبت متفاوت بسيار فتارير كه هدفي هايتراكنش آن
 در اما باشد عادي كامال است ممكن هاتراكنش كل با مقايسه در هاتراكنش از ايدنباله .شودمي شناسايي

  .]6[شود تلقي غيرعادي رفتاري خود همتاي گروه با مقايسه
23Fانفصال نقطه تحليل و تجزيه

 و تعداد مقايسه براي جداگانه طور به كاربري حساب هر سطح در 24
 در .كند شناسايي را كاربران رفتار در تغيير بتواند تا گيردمي قرار استفاده مورد متوالي هايتراكنش حجم

 و جديد تراكنش انجام با طوريكه به .گيردمي قرار بررسي مورد متوالي هايتراكنش شامل گروهي روش اين
 جديدترين سپس .شودمي خارج گروه اين از تراكنش ترينقديمي بررسي، مورد گروه به راكنشت اين ورود

 .شودمي مقايسه ناهمگون رفتارهاي كشف منظور به گروه موجود هايتراكنش مجموع با شده وارد تراكنش
 تعيين را جديد تراكنش به قديمي تراكنش نسبت و گروه طول همچون پارامترهايي بايستي روش اين در

 با باشند، داشته قديمي هايتراكنش به نسب متفاوت الگويي جديد، هايتراكنش اگر ترتيب اين به .نمود
 عادي غير وقايع يا هاتراكنش حجم يا تعداد ناگهاني افزايش .شد خواهد شناسايي روش اين از استفاده
 حساب هر براي انفصال نقطه تحليل و تجزيه روش .باشد متقلبانه رفتارهاي از اينشانه توانندمي متوالي
 ها داده نمودن متوازن به نيازي كه است آن روش اين مزيت بنابراين شودمي انجام جداگانه طور به كاربري

 از نيز باشد متقلبانه رفتارهاي از گرفته نشئت است ممكن كه اتفاقاتي از عادي غير توالي همچنين .ندارد
 مشابه كاربري هايحساب براي كه است آن روش اين ضعف نقطه .]18[است كشف قابل روش اين طريق
  .نيست قدرتمند همتا گروه روش نسبت به نظر اين از و ندارد كاربرد

 
 گذار حالت تحليل و تجزيه

 گذار حالت از ايدنباله عنوان به حمالت آن، در كه است سوءاستفاده تشخيص تكنيك يك روش اين
 گذار يك عنوان به افتند،مي اتفاق حمله يك در كه هاييفعاليت .شودمي دهدا نمايش شده، نظارت سيستم

 اين در .شوندمي تعريف حالت گذار نمودارهاي قالب در نيز حمله سناريوهاي و شده تعريف هاحالت بين
 يصورت هر در .است مرتبط اقدامات منزله به نيز هاكمان و سيستم هايحالت منزله به هاگره نمودارها،
  .بود خواهد حمله وقوع معناي به نهايي، حالت يك به رسيدن
 شناخته نفوذهاي جستجوي منظور به كه است معروف بسيار مدارقاعده خبره سيستم يك STAT سيستم

 يك نيز USTAT همچنين .است شده طراحي چندكاربره ايرايانه هايسيستم از مميزي دنباله يك در شده
 .]9[است گرديده طراحي يونيكس عامل سيستم تحت كه تاس STAT از اوليه نمونه
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 راف مجموعه نظريه

 بررسي و بيان براي ديدگاه ينا .گرديد ارايه پاالك بوسيله 1991 سال در اوليه مجموعه تئوري
 و كشف هاناهمگوني كردن پيدا اين نظريه براي .دارد وجود ابهام و قطعيت عدم آنها در كه است مسائلي
 و كمي اطالعات از استفاده امكان ،آماري هايروش توسط كشف قابل غير روابط يگاه داده، يافتنپا يالگوها
 است ناقص و ابهام پر اطالعات از دانش استخراج براى قدرتمند يابزار، نظريهاين  .رودمي كار به... و  كيفي

 هايداده با ارتباط و اتصف اهميت ميزان سنجش منظور به و صفات بين وابستگي شرح براي تواندميكه 
  .]11[شود برده كار به متناقض

 
24Fمورد بر مبتني استدالل

25  
 پاسخ از استفاده براساس روش اين .است استنتاجي روش به مسئله حل مورد، بر مبتني استدالل

 روشي عنوان به مورد، بر مبتني استدالل .است گرفته شكل جديد، مشابه مسائل حل براي قبلي، مسائل
 ترتيب اين به .است كرده الگوبرداري جديد مسائل با برخورد در هاانسان رفتار نحوه از كه شودمي تهشناخ

 .بردمي بهره جديد مسئله حل براي راهنمايي عنوان به گذشته مسائل حل در شده كسب تجربيات از كه
 :]23[است عمده عمل چهار برگيرنده در روش اين به مسئله حل

 .جديد مسئله با شده بازيابي همشاب مورد بازيابي -1
 .جديد مسئله براي پيشنهادي پاسخ تهيه براي بازيابي مشابه مسئله پاسخ از استفاده -2
 .شده بازيابي مسائل و جديد مسئله شرايط در مغايرت وجود صورت در پيشنهادي پاسخ در بازبيني -3
  آينده در استفاده براي )آن پاسخ و جديد مسئله( جديد مورد نگهداري -4

 
  گيري نتيجه

 از مهمتر بسيار و پرداخت همراه بانكداري صنعت در امنيت سطح بهبود و جرم تشخيص امروزه
ارائه گرديد و  شده منتشر كنون تا كه تقلب كشف هايروش ترينكاربردي مقاله اين در. است شده گذشته

 در اين .بكاهد ،است معتبر هايشركت متوجه كه ميلياردي ضررهاي از تواندمي حدودي تاها به كارگيري آن
 توانندمينبوده و ن هاتقلبضمانتي براي كشف تمامي  هاروش به كارگيري هر يك از اين كه است حالي

 در هاروش اين اگر يعني .هستند تقلب حتم، طور به شده شناسايي هاي تقلب تمامي كه كنند تضمين
نقص به عملكردي بي انتظار نبايد بگيرند، قرار تفادهاس مورد مختلف موسسات و هابانك بزرگ، هايسازمان

 . معناي كامل بودن نرخ مثبت درست و صفر بودن نرخ منفي اشتباه، داشت
باقي  ناشناخته همچنان ،اطالعات يت در انتشارمحدود دليل به هاتقلب  انواع از بسياري از سوي ديگر
 در است اميد. گيردنمي قرار عموم دسترس درامنيتي نيز به داليل  تقلب كشف هايروشمانده و بسياري از 
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و  پشتيبانان ،دارندگان نگراني از و كنند كشف را هاتقلب تمامي بتوانند تقلب كشف هايروش ،آتي ساليان
 . بكاهند ،مالي هايسيستمذينفعان 

به . ارائه گرديدسازي براي كشف تقلب در بانكداري و پرداخت همراه هاي قابل پيادهدر اين مقاله روش
هاي داده ها براي پايگاهشود هر يك از اين روشها در تحقيقات آتي، پيشنهاد ميمنظور مقايسه اين روش

 . سازي شده و نتايج حاصله تحليل و بررسي گرددواقعي پياده
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Electronic payment fraud is a serious threat to the company's annual profit, if you do 
not take the necessary measures to detect and control it. Fraud includes any activity of the 
directors and employees or third parties for the enjoyment of an unfair or illegal advantage. 
Development of a new information system such as m-banking and m-payment, in addition to 
all the benefits, that may be offered more opportunities for fraud. Negative impact of fraud is 
not limited only to financial losses, but also impacts the institution's reputation, customer 
loya lty and discipline as well as spread. Hence, compa nies seeking to accelerate sharply and 
quickly identify fraudulent activities. 

Fraud detection invo lves monitoring the behavior of millions of users for predicting, 
detecting or preventing undesirable behavior. Fraud detection techniques, in addition to 
detect and analyze of fraud, attempt to predict the future behavior of the ir users or customers 
and reduce the risk of fraud. It requires knowledge in many fields of science because it 
depends on the type  of fraud, various measures may be applied. Fraud detection procedures 
generally fall into two main categories, anomaly detection and misuse detection. In anomaly 
detection methods, backgrounds and common behavior is assumed as normal behavior, and 
any deviation from that behavior recorded as an anomaly that after mor e detailed analysis 
may be identified as a fraud. On the other hand, in misuse detection technique, the possibility 
of mobile banking fraud is identified and this list must be constantly updated. Common 
behaviors for detecting potential abuse are compared to this list. 

In this paper, various methods for detecting fraud in the m-banking and m-payment will 
be discussed. 
 

Fraud detection, Data Mining, M-Banking, M-Payment,  
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