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 چکیده

شامل  یمجرا ین. اآیدمیبه شمار  یو مال یموسسات بانک یبرا یالملل ینها در سطح بچالش ینتراز بزرگ ییک یمال یمجرا

به انواع تقلب و  توانمی یمجرا ینا یناست. از جمله مهمتر یاستفاده و منفعت شخص یبرا هاییدارا یتمالک یرقانونیغ یلتبد

نفع  یبرا یو خدشه به حقوق فرد یتاستفاده از موقعاست که سوء یمجرمانه مال لیتافع یاشاره نمود. تقلب نوع ییپولشو

الکترونیک در بستر خدمات الکترونیک اتفاق افتاده و حاصل آن انتقال وجه از  یشده است. تقلب در بانکدار یفتعر یشخص

سوءاستفاده از  یقاز طر یسازمان یا یبه حساب دیگر به صورت غیرقانونی است که منجر به خدشه به حقوق فرد یحساب

در آن پول غیرقانونی حاصل است که  یمجرمانه حوزه مال هاییتاز فعال یگرینوع د یزن یی. پولشوگرددمی یتموقع

وع که پول قانونی و مشر شودمیبا گذر از مراحلی، وانمود  ها و معامالت مالی وای از فعالیتهای مجرمانه در چرخهفعالیت

 است. 

 یهااز تراکنش یاریبس یدر شعب برا یانبه حضور مشتر یازو به دلیل عدم ن یمؤسسات مال هاییتبا گسترش فعال امروزه

ها از تراکنش یشامر موجب افزا ین. اپذیردمیحجم زیادی از معامالت و نقل و انتقاالت مالی در بستر الکترونیک انجام  ی،بانک

اثر  یها و موسسات مالبانک یانبه مشتر یرسانو بر خدمت شودمی یگرد یسو ازمتقلبان  هاییتفعال یشسو و افزا یک

 یها در حوزه بانکدارها و تقلباز جرم یدیوقوع انواع جد ی،فناور یرچشمگ یشرفتبا توسعه و پ یندارد. همچن یممستق

تقلب و  یریتمد یبرا یستمیس جودحوزه و ینها در از وقوع آنا یریاست. لذا به منظور جلوگ یراجتناب ناپذ یکالکترون

 است.  یضرور ییپولشو

 یکالکترون یبانکدار هاییسدر داخل کشور با سرو بانکیینو انتقال وجه ب یدخر هاییسسرو یمعمار یتآنجا که ماه از

 یاها به صورت لحظهکشور یرخالف سابر یرانا یبانک هاییساز سرو یها در برختراکنش ینمتفاوت است و همچن یخارج

 یو الزامات کشور ینو مطابق با قوان یداخل یسازگار با معمار پولشوییتقلب و  یصتشخ یبرا یمدل یطراح پذیرد،میصورت 

 میستس یکحوزه پرداخته شده است و سپس  یندر ا المللیینمحصوالت معتبر ب یمقاله، ابتدا به بررس یندر ا .ضرورت دارد

 یه،شده است که در سه ال ارائه یکل یاثربخش یشو افزا هاینهبه منظور کاهش هز ییتقلب و ضد پولشو یریتمد یبرا یکپارچه

ها در نظر گرفته دادهکالن یلتحل یبرا یرساختیمدل، ز ینا اییهپا یه. در الدهدمیرا پوشش  یستمس ینمختلف ا یهابخش

 یلتحل یبرا یسوءاستفاده و ناهنجار یصتشخ هاییکاز تکن انی،یم یههد. در الدمیرا کاهش  هاشده که زمان پردازش داده

 یصتشخ یی،پولشو ضد ینبا استفاده از قوان ین. همچنشودمیها استفاده تراکنش بودنیتقلب زانمی بینییشبه منظور پ هاداده

به  یارتباط با مشتر هاییکتراکنش مشکوک، از تکن یصپس از تشخ یی،باال یه. در الدگیرمیصورت  یهال یندر ا ییپولشو
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 شده است.  دهاستفا ییاز تقلب و پولشو یشگیریمنظور پ

 .یناهنجار یصسوءاستفاده، تشخ یصباال، تشخ ییها، محاسبات با کارادادهکالن یی،تقلب و پولشو یص: تشخیدیکل هایواژه

 مقدمه 1
های بانکی، جرایم مالی در این وجه به افزایش رونق بازارهای مالی و همچنین رشد چشمگیر استفاده از سیستمامروزه با ت

ها توسط حوزه به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. هدف اصلی مجرمان، سرقت اموال و دارایی و جلوگیری از کشف آن

باشد. به منظور میفی از جمله تقلب، پولشویی و غیره قابل انجام ها و موسسات مالی است. این جرائم به اشکال مختلبانک

 ای برخوردار هستند. مدیریت تقلب و سیستم ضد پولشویی از جایگاه ویژه جلوگیری از جرایم مالی اشاره شده، سیستم

برای فرد  که منفعت شخصیه است تقلب نوعی فعالیت مجرمان پردازیم.می، ابتدا به تعریف تقلب و پولشویی بخشدر این 

 افتاده اتفاق الکترونیک خدمات بستر در الکترونیک بانکداری در شود. تقلبمیمتقلب داشته و سبب  بروز خسارت  به دیگری 

 باشد.می غیرقانونی صورت دیگر به حساب به یک حساب از پول انتقال آن حاصل و

به تصویب رسیده است، پولشویی به صورت زیر تعریف شده  1831ی که در سال قانون مبارزه با پولشوی 2براساس ماده 

 است:

های غیر قانونی با علم به اینکه به صورت مستقیم و تحصیل، تملک، نگهداری و یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت -الف

 یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده است.

سازی منشا غیر قانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم و یا غیر تقال عوایدی به منظور پنهانتبدیل، مبادله و یا ان -ب

 مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

حل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور اخفاء، پنهان و یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، م -ج

 مستقیم و یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

 یهاکاربران است. راهکار رسانی بهیآموزش و آگاه ینآن و همچن یصاز تقلب، تشخ یشگیریتقلب شامل پ یریتمد

از تقلب در  یشگیری. به منظور پشوندمی یبندطبقه 2ارتکوجود و عدم  1کارتوجود از تقلب در دو دسته با  یشگیریپ

 EMV ،Card Security Code)استاندارد  یسازیاده)پ Chip یهاکارت، روش یزیکف وجودبا  یهاو سامانه هایسسرو

 iCVV/chip CVC/iCSC،Dynamic Cardمانند  CVV/CVC/CID/CSC  ،Chip Card Security Codeمانند

Security Code  مانندdCVV/dCVC/dCID وPIN1   و  هایساز تقلب در سرو یشگیریپ ین. همچنشوندمیاستفاده

 3D-Secure ،CVV2/CVC2/CID ،PIN2،One Timeمانند  ییهاروش یقکارت از طر یزیکف وجودبدون  هایمانهسا

Password ،Address Verification و  هایستقلب در سرو تشخیص .پذیردیماعتبار صورت  ییدتا یهاروش یرسا یا

انجام حین یا بعد از قبل،  تواندمی ها. پردازش تراکنششودمیها انجام پردازش تراکنش یا یشپا یقاز طر یبانک یهاسامانه

 یلو تشک یرمشت یاتوسط بانک  یقواعد یفبراساس تعر یصتشخ ،از انجام تراکنش یشپپذیرد. در پردازش  صورتتراکنش 

تراکنش باشد،  یاجرا ینها در حپردازش تراکنش یکه. درصورتشودمیانجام شده(  ییشناسا یهاتقلب یست)ل یاهست سیل

ها به و اگر پردازش تراکنش شودمیتقلب صادر  یصبه منزله تشخ ییهاها هشدارشده و براساس آن یازدهیها امتتراکنش

انجام تراکنش  ینرفتار کاربر در ح یلو تحل یهتجز یبرا فتاریر یزاز اتمام تراکنش باشد، از آنال تقلب بعد یصمنظور تشخ

 .شودمیاستفاده 

                                                 
1 Card Present (CP) 

2 Card Not Present (CNP) 
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تواند میشود. این سیستم میاز سیستم ضد پولشویی به منظور تشخیص پولشویی و گزارش دهی موارد مشکوک استفاده 

به منظور  ها و شناخت هویت مشتریان جهت تشخیص پولشویی استفاده نماید.ش تراکنشهای مختلفی از جمله پایبه روش

نه میهای متفاوتی ارائه شده است. به عنوان مثال در زتشخیص تقلب و پولشویی، مقاالت متعدد با استفاده از الگوریتم

لب در موسسات مالی استفاده شده است. در یافته برای تشخیص تق بندی برخط تکاملاز تکنیک خوشه [1]تشخیص تقلب، در 

های آنالین بانکی بندی است برای تشخیص تقلب در تراکنشبندی و خوشهکه بر مبنای طبقه BOATاز الگوریتم  [2]

وب بر یک چارچ نیز استفاده از [3]نماید. در میاستفاده شده است. این الگوریتم از رفتار کاربران برای تشخیص تقلب استفاده 

نماید. این میارائه شده است، که جریان ترافیک مورد نظر را تحلیل  K-mean وX-mean بندی خوشه هایاساس الگوریتم

نیز به بررسی  [4]نه تشخیص نفوذ و تقلب مورد استفاده قرار گرفته است. در میدر ز DARPAهای روش در مجموعه داده

ها بررسی شده برخط الگوهای مخرب و مشکوک پرداخته شده و موارد جدید تحلیل امنیتی دادهها و تحلیل دادهکالن اهمیت

از یک متد سری  [5]به عنوان مثال در  .سازی شده استهای مختلف پیادهشناسایی پولشویی نیز الگوریتم زمینهاست. در 

های مشکوک استفاده شده منظور تشخیص تراکنشهای هوش مصنوعی به از الگوریتم [6]زمانی به همراه اسکن ایستا و در 

را  SVNاز تکنیک پردازش متقابل استفاده شده و مدلی با نام  [7]های مشکوک در است. به منظور بهبود شناخت تراکنش

ظور بندی، روشی به منها به یک رشته داده و اعمال الگوریتم کالسنیز با توجه به تبدیل تراکنش [8]ارائه نموده است. در 

ها، پرداختن به ها و تراکنشیی ارائه شده است.مروزه با توجه به افزایش درخواستپول شو درمعامالت مشکوک تشخیص 

به مطالعه موردی چندین  [11] و [10] ،[9]باالیی برخوردار شده است. در  اهمیتها از ها در تحلیل تراکنشدادهمساله کالن

های ارائه شده حلاند و راهپرداخته زمینهها و همچنین مشکالت پیش رو در این دادهموسسه مالی در خصوص نقش کالن

 توسط این موسسات برای تشخیص تقلب و پولشویی شرح داده شده است. 

و تقلوب   یریتدر هنگوام مود   یود اسوت کوه با   یوقوع تقلب از جمله مووارد  یاحتمال هاییوکاربران از سنار یو آگاه آموزش

عوامول   ینتور از مهوم  یکوی ، Information Security Media Groupرداختوه شوود. طبوق آموار موسسوه      بوه آن پ پولشویی 

 یناسوت. همچنو   یان و کارکنوان موسسوات موالی   مشوتر  یو باال بردن سطح آگواه  زش، آموو پولشویی از وقوع تقلب یشگیریپ

رسوانی بوه   یدر آگواه  یسوع  یغواتی، تبلجوزوات   یوه بانک و ته یتآموزش در سا یقطراز HSBC  یرنظ نیمعتبر جها یهابانک

را بوه عنووان   و پولشویی  گزارش نمودن تقلبتشخیص و اساس،  ینها بر ادارند. آن یجرا هاییوخود در خصوص سنار یانمشتر

کموک   و پولشوویی  تقلوب  یریتمود  ینود و بهبوود عملکورد فرا   یشرفتخدمت به پ یناند. اان خود ارائه داشتهیبه مشتر یخدمت

 .نمایدمی ییبسزا

سیستم انتقال وجه هستند.  Interacو   Visa،MasterCard های انتقال وجه بین بانکی خارجی،سیستماز  ییهانمونه

دار است و صدور کارت های بین بانکی را عهدههای خارجی تنها نقش مسیردهی تراکنشبین بانکی داخل کشور برخالف نمونه

های بین های خارجی عالوه بر مسیردهی تراکنشسیستمدر برخی از این در حالی است که  .یردپذمیها صورت از سوی بانک

در سیستم انتقال وجه بین ها تراکنش بانکی، مسئولیت صدور کارت و مدیریت شبکه کارت را نیز به عهده دارند. عالوه بر این،

 یمعمار یتماههای موجود بین پذیرند. بنابراین تفاوتمیصورت  یاها به صورت لحظهکشور یربرخالف سا یرانا یبانک

 یبرا یمدل یطراحی نیازمند معتبر خارج بانکی هاییسدر داخل کشور با سرو یبانک ینو انتقال وجه ب یدخر هاییسسرو

خ رشد زیاد و ، نرحجم باال یلبه دلشده است.  یو الزامات کشور ینو مطابق با قوان یداخل یتقلب سازگار با معمار یصتشخ

از همچنین  .است اهمیتحائز  یاربس یزن هادادهکالن یلتحل قابلیت ،بانکی هاییسدر سرو هاتراکنش یافته بودنغیرساخت

از  یبه صورت آن هادادهکالن یلتحل شود، تواناییمیهای بین بانکی در داخل کشور به صورت بالدرنگ انجام آنجا که تراکنش

صورت  هاییمقاله با توجه به بررس یندر ا شود.میمحسوب  یراندر اتقلب  یریتمد هاییستمموجود در س یاهجمله چالش

آن  یو کاربرد اهمیتحائز  هاییژگیو استخراج و یمعتبر خارج و پولشویی تقلب یریتمد هاییستمس یگرفته بر رو
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 ارائه شده است. یآنبه صورت  هادادهکالن یلتحل یتبا قابل یمدل ها،یستمس

مختلف  یهابخش یه،جامع است که در سه ال و ضدپولشویی تقلب یریتمد یستمس یکمقاله،  ینارائه شده در ا مدل

در نظر گرفته شده که زمان  هادادهکالن یلتحل یبرا یرساختیمدل، ز ینا اییهپا یه. در الدهدمیرا پوشش  مذکور یستمس

 منظور ها بهداده یلتحل یبراهای تشخیص سوءاستفاده و ناهنجاری یکتکن زا انی،می یه. در الدهدمیش را کاه هاپردازش داده

پس از  یی،باال یهاند. در الشده یهتعبجرائم  یصبه منظور تشخ یهدو ال ین. اشودمیاستفاده  هاتراکنش ریسک زانمی بینییشپ

شده  استفاده یشگیری از روند وقوع تقلب و پولشوییبه منظور پ یارتباط با مشتر هاییکتراکنش مشکوک، از تکن یصتشخ

 هایان و کارکنان بانکمشتر یآموزش و آگاه ،رسانیخدمات اطالع یهمطلوب از ال ییجهحصول نت یالزمه یناست. همچن

 است. 

یریت تقلب و پولشویی در حوزه بانکی و مالی های مرتبط با تشخیص و مددر ادامه این مقاله ابتدا به بررسی فعالیت

 شود.میمدل سه الیه پیشنهادی مدیریت تقلب و پولشویی شرح داده  چهارمپرداخته شده است و در بخش 

 ادبیات موضوع 2
 BAEو SAS ،FICOهای ، به عنوان زیر مجموعه موسسه تحقیقاتی گارتنر، محصوالت شرکتCapterraسایت  

SYSTEMS ز جمله برترین محصوالت تشخیص تقلب در حوزه مالی معرفی نموده است. همچنین شرکت را اSAS  محصولی

 Verafinو Symantec  هایمحصول شرکت، فوق محصوالتعالوه بر در این مقاله  در حوزه ضدپولشویی نیز ارائه داده است.

در ادامه به تفکیک هر یک از  یشنهادی استفاده شده است.ها در مدل پهای آنو از مهمترین بخش اندمورد مطالعه قرار گرفته

 .کنیممیاین محصوالت را بررسی 

 FICOمحصول شرکت  2.1
شبکه عصبی عمل  برای تشخیص تقلب ارائه نموده که با استفاده از الگوریتمرا  Falcon محصولی به نام، FICO شرکت

کند. این محصول میبینی پیش مشتریان بانکیهای گذشته های فعلی و فعالیتاکنشنماید و احتمال تقلب را با مقایسه ترمی

های مورد استفاده در تشخیص که از جمله تکنیک 4یاز رفتار سراسر یادگیریو  8یاز رفتار فرد یادگیریاز دو تکنیک 

های تشخیص تکنیک. بخشدمیرا بهبود های تراکنشی فرایند تشخیص تقلب یات دادهئو با استفاده از جز ناهنجاری است

محتمل  ییراتتغ یان ومشتر عادیاز نرمال، درک رفتار  یتراکنش تقلب یکتفک عملیات به هر چه بهتر انجام شدن ناهنجاری

 . ندنکمیکمک  ،است یفتادهاتفاق ن یناز ا یشکه پ ی،محتمل مشتر ررفتا بینییشپ و هادر رفتار آن

 BAE SYSTEMSشرکت محصول  2.2
صورت محصول به ینتقلب ارائه نموده است. ا یصتشخ یبرا NetRevealبه نام  یمحصول ،BAE SYSTEMS شرکت

 یرقابلرفتار مجرمانه غ یعنموده و به کشف سر ییها شناساداده میانرا از  یرمعمولمشکوک و غ یکارآمد و موثر رفتارها

و  هابینییشپ یلو تحل یهتجز یجبا استفاده از نتا NetReveal. محصول پردازدمی و پرداخت یبانک یهادر کانال یصتشخ

توان به می محصول یناهای از قابلیت. پردازدمیها جرائم و تقلب ها،یسکر ییبه شناسا یج،نتا ینا یبو ترک قوانین منتخب

ات و به حداقل رساندن یدتهد یصتشخ ی،چرخه عمر مشتردر طول  یمال یمتقلب و جرا یصتشخ یری از تقلب،جلوگ

یرعادی مشکوک و غ یرفتارها یهشدار برا ارسال یسک،ر یلو تحلمشتری  یرفتار یلو تحل یهبالقوه سازمان، تجز هاییسکر
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 اشاره نمود. های شناسایی شده،تقلب یریتمد و

 

 SAS محصول شرکت 2.3
 یهتقلب ارائه نموده است که در کل یصتشخ زمینهدر  SAS Fraud Managementبا نام  یمحصول ،SAS شرکت

به تشخیص ناهنجاری از طریق تحلیل رفتاری  محصول ین. ایردمورد استفاده قرار گ تواندمی یکالکترون یبانکدار یهاحوزه

بینی در تشخیص تقلب نیز یشپردازد. همچنین این محصول از مدل پمیبه تشخیص تقلب  ،مشتری و همچنین تعریف قوانین

و  هاینهکاهش هز یان،مشتر یترضا یشافزاشده، تحلیل اعتبار اطالعات یشافزابهره گرفته است که این موضوع باعث 

 .های موجود شده استیسکر

، به پولشویی ارائه داده است که در آن با استفاده از رویکرد مبتنی بر ریسک زمینهاین شرکت همچنین محصولی را در 

پردازد. میمدیریت هشدارهای پولشویی و آزمون سناریوهای مربوط به آن که منطبق با قوانین و مقررات هر سازمان است، 

)تشخیص ناهنجاری( و قوانین تعریف شده با  5شناسایی الگوهای پولشویی براساس سوابق هر مشتری و یا سوابق مشابه آن

توان هشدارها را مدیریت نمود. این امر میپذیرد و با استفاده از یک سیستم متمرکز میرت های فازی صواستفاده از الگوریتم

گردد. این محصول میهای پشتیبانی فناوری اطالعات و ارتقاء همکاری در سازمان کاهش هزینه موجب حفظ امنیت اطالعات،

پول و تغییرات در حجم پول مبادله شده را به منظور سهولت در  جریان چرخش Sankey Diagramهمچنین با استفاده از 

 دهد.میدنبال نمودن شناسایی پولشویی نمایش 

 Symantecمحصول شرکت  2.4
مشکوک  یهاتراکنش یش و تشخیصپا یاست که برا Symantecاز شرکت  یتقلب، محصول یصتشخ VIPماژول 

تقلب  یصافزار تشخو نرم یسکبر ر یمبتن یتاحراز هو یمتدها یهبر پا یستمس ین. اگیردمیمورد استفاده قرار  برخطصورت به

تراکنش، مورد  یسکر میزان یینتع یرا برا یرفتار یچیدهپ یاز جمله الگوها یاچندگانه یماژول فاکتورها ین. اکندمیکار 

در نظر  یها. از قسمتدهدمیها ها به بانکرا قبل از انجام آن کومشک یهاتراکنش یسازمتوقف یتاستفاده قرار داده و قابل

 اشاره نمود: یربه موارد ز توانمیمحصول  ینگرفته شده در ا

 و  یدجد یننوشتن قوان یبرا یشده به همراه دسترسانواع تقلب شناخته یفتعر یبرا یرپذقانون انعطاف یفموتور تعر

 شده یرایشو

 اعالم هشدار در خصوص تراکنش مشکوک یبرا ینماش یادگیری هاییتمبراساس الگور یچیدهپ یموتور رفتار 

 مشکوک یهادر خصوص تراکنش گیریتصمیم یموتور مداخله  هوشمند برا 

 مشکوک یهاتراکنش یمورد یریتمد یبرا واسط کاربری 

 Verafinمحصول شرکت  2.5
تشخیص تقلب و ضدپولشویی فعالیت داشته است و به تازگی  زمینه، در محصوالت عرضه شده در Verafinشرکت 

پردازد. از میارائه داده است که به صورت جامع به بررسی و تشخیص تقلب و پولشویی  FRAMLمحصولی یکپارچه به نام 

و  هاتر ریسکدقیقتشخیص  و های عملیاتی، شناختتوان به کاهش هزینهمیها و مزایای این محصول جامع جمله ویژگی
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ها و افزایش کلی تاثیرپذیری سیستم تشخیص اشاره نمود. در این محصول به منظور تشخیص پولشویی، عالوه بر تراکنش

شود. این سیستم میاجرای الزامات و قوانین کشوری در خصوص پولشویی از سیستم پایش مبتنی بر رفتار نیز کمک گرفته 

نماید و بدین وسیله نرمال یا مشکوک بودن یک تراکنش را عالوه بر قوانین میتری را مشخص دید کاملی از فعالیت مش

 نماید.میحکومتی مشخص 

 روش تحقیق 3
های موجود در دنیا به ارائه مدلی به ها و تکنیکها، روشدر این مقاله، سعی بر آن شده است تا با استفاده از زیرساخت

ها و و پولشویی در نظام بانکی کشور پرداخته شود. بدین منظور در این بخش به بررسی چارچوب منظور تشخیص تقلب

 پردازیم.می Anti-FDMLمتدهای مورد استفاده در مدل پیشنهادی 

 شدهها از الگوریتم محاسبات توزیعدادهترین چارچوب محاسبه کالنشدهبه عنوان شناخته Hadoopافزاری چارچوب نرم

Map/Reduce که اولین بار توسط شرکت ،Google  پذیری باال، سازی آسان، انعطافکند. پیادهمی، استفاده [12]ارائه شد

. همچنین این [13]است Map/Reduceسازی و قابلیت تحمل خطای باال از نکات مثبت در ارزیابی استقالل از الیه ذخیره

توان به  میکند. از وجوه تمایز این سیستم فایل میاستفاده  HDFSا از سیستم فایل هدادهسازی کالنچارچوب برای ذخیره

 یطخواندن/نوشتن در مح یاتبه عمل یدنبخشو سرعت میعمو افزارهایسخت در استفاده قابلیت افزونگی، آوردن فراهم

ها تر از انتقال دادههزینه ت که انتقال محاسبات، کمفرض بر این اس Hadoop. در چارچوب  [14]اشاره نمودداده کالن

تر از های دارای دیسک محلی به صرفهشده، انجام محاسبات در گره. بدین معنا که در یک سیستم محاسبات توزیع[15]است

 . [16]های تحت شبکه استهای بدون دیسک و سپس انتقال نتایج به دیسکانجام محاسبات در گره

 استفادهوءتشخیص س 3.1

بایست ابتدا از قواعد و قوانین مربوط به حوزه بانکی استفاده نمود. بدین صورت که میو پولشویی  به منظور کشف تقلب

هایی برای تعیین الگوهای تقلب در حوزه بانکی مشخص از طریق الگوهای شناخته شده، ابتدا باید شاخص برای تشخیص تقلب

ای از نمونه. نمایندمیمشخص مشکوک  تراکنش ها هستند که در اولین مرحله، تراکنش عادی را ازنمود. در واقع این شاخص

 ها عبارتند از:این شاخص

 عدم تناسب سن مشتری با مبلغ تراکنش 
 عدم تناسب شغل مشتری با مبلغ تراکنش 
 انتقال وجه با حجم باال به حساب دیگر در مدت کوتاه پس از واریز آن 
 های مکرر با مبلغ کم در بازه زمانی کوتاهاکنشتر 

 میبانک مرکزی جمهوری اسال 1831بایست از قوانین مبارزه با پولشویی مصوب سال میبه منظور تشخیص پولشویی 

 باشد، استفاده نمود. میماده  12ایران که شامل 

کند، اما انواع جدید جرایم بانکی مخفی میاوانی را فراهم های مشکوک فراگرچه این روش قابلیت شناسایی تراکنش

 است. میهای مشکوک الزاتر تراکنشهای تشخیص ناهنجاری برای شناسایی دقیقبنابراین استفاده از روش ماند.می

 تشخیص ناهنجاری 3.2
رفتار به عنوان  ینو هرگونه انحراف از ا یو عاد یعیطب به عنوان رفتار یرفتار مشتر پیشینه ی،ناهنجار یصدر روش تشخ
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عدم  یطو ناهنجار و وقوع شرا یعیرفتار طب میان یروش نبود مرز مشخص یناز مشکالت ا یکی شود.می تلقی یناهنجار یک

 حسوبرفتار ناهنجار م و اگر به عنوان 1کاذب یمحسوب شود، نرخ منف یعیاست. اگر رفتار مشکوک به عنوان رفتار طب یتقطع

، استفاده از رفتار طبیعی و ناهنجار میان مرز یمترس یروش برا ترینیج. رایافتخواهد  یشافزا 7شود، نرخ مثبت کاذب

آن را به عنوان رفتار  توانمیباشد  یقابل توجه یارانحراف از مع یدارا یاکه نمونه یطیاست. در شرا کاویهای دادهروش

روش شوند. میبندی دسته 9و غیرنظارتی 3کاوی در دو دسته نظارتیهای دادهبه صورت کلی روش ر در نظر گرفت.ناهنجا

 یخروج-یورود یهااز جفت یامجموعه ستم،یس کیاست که در آن به  نیماش یریادگیروش  کی ینظارت کاویداده

با توجه به اینکه این  .ردیرا فراگ یبه خروج یاز ورود یتا تابع کندمیتالش  ستمیو س شودمیارائه  (10دارهای برچسب)داده

کند در صورت وقوع تقلب یا پولشویی با الگویی جدید، ضمانتی برای موفقیت میهای خروجی موجود صدق تابع تنها برای داده

است. اگر در مجموعه  ینیماش یادگیریاز انواع  یگرد ییک ینظارتغیر کاویدادهروش ها وجود ندارد. تابع در شناسایی آن

پنهان موجود  یها الگوهاداده هاییژگیبراساس و ید، با(11دارهای غیربرچسب)داده مشخص باشند یورود یهاها تنها دادهداده

 یهاها در خوشهداده ،ک آنها است، که به کمداده میانالگوها شباهت  یناز ا یکیها را کشف نمود. به عنوان نمونه در آن

روش از  ینهستند. به ا یمشابه هاییژگیو یخوشه دارا یکدرون  یهاروش داده ین. در اشوندمی یبندمختلف طبقه

های مشکوک به تقلب و به عنوان مثال به منظور تشخیص تراکنش .شودمیگفته  ینظارتیادگیری غیرها داده یاستخراج الگو

شود. بنابراین عالوه میهای انجام شده، استفاده بندی، با توجه به خوشه12از تجزیه و تحلیل مربوط به گروه همساالن پولشویی

تقلب یا  بر تجزیه و تحلیل رفتار هر مشتری به تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان موجود در هر خوشه نیز پرداخته شده و تراکنش

است و در آن تنها  یخروج یهاروش مستقل از داده ینا ینکهبا توجه به ا شود.میده پولشویی بر اساس آن تشخیص دا

روش قادر  ین، ایا پولشویی تقلب یدجد یالگو یدایشها پرداخته شده، در صورت پداده یها به استخراج الگوبراساس رفتار داده

مشاهده  1ها در تشخیص تقلب و پولشویی در جدول رد آنها با توجه به کارببندی این روشدسته است. هایی آنبه شناسا

 شود. می

 ها در تشخیص تقلب و پولشوییکاوی و کاربرد آنهای دادهتکنیک -1جدول 

 غیر نظارتی نظارتی سازینوع مدل
 کاربرد الگوریتم کاربرد الگوریتم 

 رگرسیون بینیپیش
 شبکه عصبی

 درخت تصمیم

 یتشخیص تقلب و پولشوی
 بینی رفتار آتی مشتریانپیش

 

-- -- 

 شبکه عصبی بندیطبقه
 درخت تصمیم

 ماشین بردار پشتیبان

 هابندی دادهبخش
 تشخیص تقلب و پولشویی

 بندیخوشه
 شبکه عصبی

 هابندی دادهبخش

 هابندی دادهبخش بندیخوشه تشخیص تقلب و پولشویی درخت تصمیم اکتشافی
 تشکیل پروفایل کاربران

                                                 
1 False Negative 
7 False Positive 

3 Supervised 
9 Unsupervised 

10 Indexed 
11 Unindexed 

12 Due Diligence  
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کاوی است که در سه های دادهجدول فوق حاوی برخی از تکنیک یادداشت.
اند. بندی شدهبندی و اکتشافی دستهبینی، طبقهسازی پیشحالت مدل

دار یا غیر های برچسبکاوی برای دادهکه الگوریتم دادهبراساس این
نوع دار کاربرد دارد به دو دسته نظارتی و غیر نظارتی تقسیم شده و برچسب

 سازی مطرح شده است.کاربرد هر یک از انواع مدل
لذا گام ،  [17]پذیر نیستهستند، امکان داربرچسب هایی که غیربینی برای مجموعه دادهباتوجه به اینکه ایجاد مدل پیش

جاد یک مدل های غیرنظارتی برای توسعه پروفایل رفتاری مشتریان به منظور ایاول در تشخیص ناهنجاری استفاده از روش

ها ک از تراکنشمیها مشخص نیست و حتی اینکه در گذشته کداهوشمند تشخیص است. از آنجا که در ابتدا الگوی داده

های کشف الگوی اند نیز معلوم نیست، برای تشکیل پروفایل رفتاری مشتریان باید از روشک تقلبی بودهمیطبیعی و کدا

ایجاد پروفایل رفتاری توسط دو تکنیک یادگیری از رفتار فردی و رفتار سراسری به وسیله  گرفت.کاوی بهره غیرنظارتی در داده

از  18یستیشده و ل یشپا یهر مشتر یرفتار فرد ی،از رفتار فرد یادگیریدر تکنیک پذیر است. کاوی امکانهای دادهروش

این لیست مواردی از قبیل مکان و زمان مورد عالقه مشتری  .ودشمی یهته یبانکدار ینددر فرا یروزمره و یالتها و تماعادت

صورت ترکیبی شود که باید بهمیها را شامل وجه معمول مورد استفاده وی در این تراکنش میزانبرای انجام تراکنش بانکی و 

ن اطالعات در زمان افتتاح حساب صحیح ای تکمیلاز  اطمینانها استفاده شود. به منظور تشکیل یک مدل هوشمند، از آن

های یک حساب و یا چندین تواند بر اساس یک تراکنش، تراکنشمیهای مشتری یافتن تمایالت و عادت است. اهمیتحائز 

ها و موسسات مالی های یک مشتری در بانکاطالعات حساب میحساب یک مشتری انجام شود. در صورتی که بتوان تما

در یک پایگاه داده متمرکز نمود، اطالعات شخصی مشتری تنها یک بار در سامانه بانکی ذخیره شده و پیچیدگی  مختلف را

از رفتار  یادگیری یکدر تکنیابد. میمراحل افتتاح حساب و تحلیل رفتار فردی مشتری نیز به صورت قابل توجهی کاهش 

به  14کشف دانش یشرفتهپ هاییتمو به کمک الگور یانمشتر یتراکنش یهاهداد یببا استفاده از ترک یانجامعه مشتر ی،سراسر

های ها شامل آیتماین ویژگی اند.دسته قرار داده شده یکمشابه در  هاییژگیبا و یانشده و مشتر بندییمدسته تقس ینچند

بازه  یک یپس از ط یکتکن یناز ا امکان استفاده خرید مشتریان با استفاده از هرگونه تجهیزات بانکداری الکترونیک است.

پس از  .شودمی یشترب هایبندو دسته یمشتر یقعال ییدقت شناسا ،باشد تریو هرچه زمان آن طوالن شودمی راهمف یزمان

ها این درصدکند. میهای هر دسته را کسب های انجام شده درصدی از ویژگیطی این بازه زمانی، مشتری متناسب با تراکنش

توان رفتار میشوند. در این مرحله که اقدامات مشتریان مشخص شد، میثبت  15فرض برای مشتری در پروفایلیبه عنوان پیش

های یک یا دو سال آخر از توان با در اختیار داشتن دادهمی [18]بینی نمود. بنابر سایر مشتریان عضو آن دسته را نیز پیش

یات مشتریان بانک و با استفاده از یک الگوریتم تشخیص الگو، مانند شبکه عصبی مصنوعی، رفتار مشتریان را مدلسازی عمل

 نمود.

 ها و نتایجیافته 4
الیه، شرح داده شده است. هدف از ارائه این مدل سه Anti-FDMLالیه مدیریت تقلب و پولشویی در این بخش، مدل سه

 یدخر هاییسسرو یمعمار یتماهابعاد مسئله مدیریت تقلب و پولشویی در بانکداری الکترونیک، مطابق با  میدهی تماپوشش

ترین الیه، مستقل از موضوع شود، در پایینمیمالحظه  1 تصویرکشور است. همانطور که در  در داخل یبانک ینو انتقال وجه ب

ها از دیدگاه ی ملزومات تحلیل دادهمیانها ارائه شده، سپس در الیه ادهدتقلب و پولشویی، زیرساختی برای پردازش کالن

                                                 
18 Behavior Sorted Lists 
14 Knowledge Discovery 

15 Collaborative Profiles 
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رسانی به رسانی به منظور هشدار و اطالعالیه خدمات اطالع باالیی، الیهتشخیص تقلب و پولشویی مد نظر قرار گرفته و در 

های برد، استقالل الیهمیاین مدل را باالتر  اهمیتمشتری و بانک در خصوص تقلب و پولشویی در نظر گرفته شده است. آنچه 

توان با توسعه فناوری تنها با تغییر یک الیه، بدون از دست دادن یکپارچگی مدل، میاین مدل از یکدیگر است. بدین ترتیب 

 ورد بحث قرار گرفته است.الیه مدیریت تقلب و پولشویی مهای مدل سهآن را به روز نمود. در ادامه به تفکیک، هریک از بخش

شود. میدر اکثر موسسات مالی سیستم تشخیص تقلب و ضد پولشویی به صورت مجزا در دو بخش مختلف از سازمان اجرا 

توان از یک سیستم جامع به منظور تشخیص تقلب و پولشویی میاما با توجه به اینکه زیرساخت این دو سیستم یکسان بوده 

 پرداخته شده است. زمینهنیز به ارائه یک مدل یکپارچه در این  Anti-FDMLود. در مدل پیشنهادی استفاده نم

 

 Anti-FDMLای مدیریت تقلب و پولشویی الیهسه مدل -1تصویر

 الیه زیرساخت  4.1

م شود. باتوجه به اینکه ها فراهای، باید بستری برای محاسبات تحلیلی بر روی دادهدر الیه اول مدل، به عنوان الیه پایه

هستند، بنابراین در دسته  11ها دارای سه ویژگی حجم باال، سرعت رشد باال و تفاوت در ساختارهای تراکنشی بانکداده

تحلیل  شود، باید با هدفمیهای بانکی طراحی گیرند. بدین ترتیب بستری که برای تحلیل تراکنشمیها قرار دادهکالن

 ها طراحی شده باشد.ادهدکالن

کند، اما این پردازش به میها را فراهم دادهقابلیت پردازش کالن HDFSبا استفاده از سیستم فایل  Hadoopچارچوب 

سازی چارچوب ، پیاده ای مدیریت تقلب و پولشوییالیهپذیر نیست. لذا به منظور کاهش این زمان، مدل سهصورت آنی امکان

Hadoop  روی بستر محاسبات با کارایی باالبر (HPC)17  کند، جایگزینی میپیشنهاد شده است. آنچه این امکان را فراهم

توان میگیرد. بدین ترتیب میبا سیستم فایلی است که در محاسبات با کارایی باال مورد استفاده قرار  HDFSسیستم فایل 

                                                 
11 Unstructured 

17 High Performance Computing (HPC) 



                                                                                                        

10 

 

این امکان وجود دارد.  [19]ها با محاسبات با کارایی باال فراهم نمود، که بنابر مطالب موجود در دادهمحاسبات کالن میانپلی 

فایل با قابلیت پردازش موازی به عنوان جایگزین سیستم Lustreاز سیستم فایل  ای مدیریت تقلب و پولشوییالیهدر مدل سه

HDFS  استفاده شده است. سیستم فایلLustre های با باز برای محاسبات با کارایی باال و دادهل موازی متنیک سیستم فای

سازی محلی را دارد. های فاقد بخش ذخیرههای پرسرعت، توانایی توزیع محاسبات در گرهحجم باال است و با استقرار در شبکه

شود که میسازی ارسال ذخیرههای محاسباتی، نتایج بر بستر شبکه به تجهیزات پس از انجام موازی محاسبات در هریک از گره

یابد. بنابراین با استفاده از مدل میقابل توجهی کاهش  میزانبنابر توان عملیاتی باالی بستر شبکه، زمان نهایی محاسبات به 

آنی به انجام ها را کاهش و آن را به صورت توان زمان تحلیل دادهمی Lustreروی سیستم فایل  Map/Reduceترکیبی 

 رساند.

 هاالیه تحلیل داده 4.2

هایی را برای تعیین عادی یا افزاری در الیه زیرساخت برای انجام محاسبات، اکنون باید روشپس از تعیین چارچوب نرم

انجام ها در این الیه به منظور شناسایی فرایند تقلب و پولشویی مشکوک بودن یک تراکنش بانکی مشخص نمود. تحلیل داده

 ، استفاده شده است.که در بخش روش تحقیق توضیح داده شد های آن حوزه،پذیرد، که برای هرکدام از تکنیکمی

ها را با الگوهای توان تراکنشمیبا توجه به قواعد و قوانین مربوط به تشخیص تقلب و پولشویی در حوزه بانکی، ابتدا 

دهی برای پوشش شود.میمحسوب  مقایسه نمود که این روش یک نوع تشخیص سوء استفاده شوییشناخته شده از تقلب و پول

در صورتی که الزم به ذکر است استفاده نمود. نیز  های تشخیص ناهنجاریهای تقلب و پولشویی باید از روشانواع جدید روش

مشکوک ارزیابی شود، برای انجام سایر مراحل، ستفاده، و قوانین مورد استفاده در تشخیص سوء اها تراکنش به کمک شاخص

و در صورتی که عادی ارزیابی شود، توسط بخش تشخیص ناهنجاری ارزیابی  شده رسانی(اطالعخدمات ) بعدیتحویل الیه 

 گردد.می

رفتاری مختص او ایجاد ابتدا با توجه به سوابق و پیشینه مشتری یک پروفایل ها، در ادامه تشخیص ناهنجاری در تراکنش

شود. میهای آتی توسعه داده بینی برای قضاوت در مورد تراکنششود و سپس براساس پروفایل ایجاد شده، یک مدل پیشمی

الزم بذکر است، در این مدل برای کاربرانی که  .شودمیبدین ترتیب نقض رفتار عادی مشتری یک نمونه مشکوک شناخته 

سر نیست، مرحله تشخیص سوء استفاده با استفاده از قوانین میها یان جدید بانک هستند و کشف الگوی رفتاری آنمشتر

ریسک بر اساس  میزانسپس به تراکنش مشکوک شناسایی شده  دهد.میکار، تشخیص تقلب و پولشویی را انجام وکسب

 میزانهای بیشتری در رفتار مشتری تغییر کرده باشد طبیعتا هرچه شاخص د.شومیتخصیص داده  H/M/L 13پارامترهای 

مورد استفاده برای  19بندیهای طبقهرود. از جمله شاخصمیریسک تراکنش باالتر  میزاناختالف با مدل رفتاری نیز بیشتر و 

های تجاری، عادی و غیره(، محصوالت مورد معامله با ریسک یتوان به نوع مشتری )مشترمیهای مشکوک، تشخیص تراکنش

ها در موتور بایست با روالی مشخص بروز گردند. هر یک از این شاخصمیباال، کانال انجام تراکنش و غیره اشاره نمود که 

شوند میانتخاب  Hها ارامتر ریسک آنهایی که پمتفاوتی باشند. همچنین تراکنش توانند دارای وزنمیتحلیل مورد استفاده 

به الیه خدمات  ی مشکوک به تقلب و پولشوییهاتر مدیریت و پایش شوند. در نهایت نمونهبایست بصورت دقیقمی

 . شوندمیداده رسانی تحویل اطالع

                                                 
13  High/ Medium/ Low 

19 Classifier 
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 الیه خدمات اطالع رسانی 4.3

 .شودمیهای مرتبط با آن ارسال لب و پولشویی به بخشهای مشکوک به تقدر این الیه تراکنش

 مشکوک به تقلب  اطالع رسانی تراکنش 1.3.4

پس از تعیین یک تراکنش مشکوک به تقلب، اکنون زمان آن است که مشتری از تراکنش در حال انجام آگاه شود. این 

باشد. پاسخ مشتری به  مید مشتری برای اجرای تراکنش الزارسانی به مشتری نبوده و تاییمرحله باید تنها به منظور اطالع

کاذب بودن تراکنش مشکوک است. پس از تعیین وضعیت تراکنش، دهنده تقلبی یا مثبتعنوان آخرین مرحله، نشان

رسانی به یند اطالعفرا شود.میمنظور استفاده در محاسبات آتی و تشخیص تقلب ارسال ها بهبازخوردی به الیه تحلیل داده

 پذیر است. مشتری به دو صورت تماس تلفنی یا ارسال پیامک امکان

 ارسال پیامک 4.8.1.1

بانک  گیریتصمیمارسال پیامک در دو حالت تشخیص تراکنش مشکوک و تغییر در پروفایل حساب کاربری مشتریان، به 

 یحاو بایداز سمت بانک  یارسال هاییامکپنماید. میکاربری کمک  ها یا اعمال تغییرات پروفایلبرای چگونگی اجرای تراکنش

متوقف مانده و  یکاربر ابحس یلدر پروفا ییرانجام تغ یندصورت فرا ینباشد. در ا ییر یا جلوگیری از آنانجام تغ یبرا ییدکد تا

های مشکوک کاربر همچنین در مورد تراکنش. شودمیفرد متقلب  یتمانع از موفق تغییر،انجام  یبرا ییدبا الزام به ارائه کد تا

تقلبی بودن یا عادی بودن تراکنش را مشخص نماید و در صورت عدم پاسخ مشتری تراکنش  "خیر"یا  "بله"تواند با پاسخ می

 تعلیق شود.

 تماس تلفنی 4.8.2.1

راجع به  یو از و شودمیحساب گرفته ا صاحباز طرف بانک ب یتماس خودکار ،تقلب یصروش، به هنگام تشخ یندر ا

از طرف  تواندمیموارد  یتماس در برخ ین. اشودمی یدهقبل سوال پرس یخود در لحظات یتراکنش انجام شده با کارت بانک

 است.  یرزمراحل  یتقلب دارا یصخودکار برقرار شده با کاربر در زمان تشخ تماسانجام شود.  یزپرسنل بانک ن

رقم آخر شماره کارت  چهاربانک برقرار شده است و  یتتماس از طرف دپارتمان امن ینکه ا کندمیذکر  یاابتدا اپراتور گو (1

 .کندمی یانرا ب

 .یستن یغاتیتماس تبل یکتماس  ینکه ا کندمی یداپراتور تاک (2

 یچتماس به ه یندر ا ی. به طور کلشودمیدرخواست  یتولد از و یختار یا یکاربر، وارد کردن کد پست ییمنظور شناسا به (8

 . شودمیسوال ن ید،کل یکصورت فشردن چند کلمه و چه به یا یکصورت ذکر عنوان از اطالعات محرمانه، چه به

. چنانچه کاربر فرد شودمیبا ذکر مبلغ تراکنش سوال  یشپ یاز کاربر در مورد تراکنش مشکوک انجام شده در لحظات (4

 یریگرا شماره 2عدد  یدنداشته باشد با یو اگر از تراکنش انجام شده اطالع 1عدد  یدانجام دهنده آن تراکنش باشد با

 .یدنما

فورا  تواندمیکاربر به تماس مشکوک باشد،  یاکاربر دشوار باشد  یتلفن برا هاییدبا استفاده از کل یتچنانچه احراز هو (5

 .یدماس را قطع کرده و با بانک مورد نظر تماس حاصل نمات

 فرصت با بانک تماس برقرار کند. ینتا در اول شودمیکاربر گذاشته  یبرا یصوت یغامنباشد، پ زمیآیتچنانچه تماس موفق (1

به طور  یبانک حساب یقخاص، تعل مسدودکردن تراکنش یرنظ یبانک نسبت به تقلب صورت گرفته اقدامات یتنها در (7

گرفته، با بانک  یتماس را جد ینا یدکاربر با ین. بنابرادهدمیرا انجام  یکارت بانک یضو تعو یموقت، بستن حساب بانک
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 کند. جعهشعبه بانک مرا ترینیکبه نزد یا یدتماس حاصل نما

 اطالع رسانی تراکنش مشکوک به پولشویی 2.3.4

بایست گزارش مربوط به تراکنش مشکوک بر اساس میلشویی در الیه تحلیل داده پس از تعیین تراکنش مشکوک به پو

ها و ارسال به قوه قضائیه اعالم گردد. قانون مبارزه با پولشویی به شورای عالی مبارزه با پولشویی به منظور ارزیابی گزارش

تایید صحت وقوع پولشویی، ثبت در سوابق مشتری و زبان تراکنش به منظور می همچنین این اطالع رسانی باید به بانک

 بروزرسانی محاسبات آتی در الیه تحلیل داده ارائه شود.

 جمع بندی 5
بانکی داخلی و خارجی بررسی گردید. در ادامه با توجه به نوع های بیندر این مقاله ابتدا تفاوت عملکرد سیستم

های پیشرو و ها مطرح شد. سپس محصوالت کارآمد از شرکتدادهط با کالنهای بانکی، لزوم استفاده از معماری مرتبتراکنش

مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد کلیه این  Verafinو  SAS ،FICO ،BAE Systems ،Symantecمعتبری چون 

استفاده منظور تشخیص تقلب یا پولشویی محصوالت عالوه بر سیستم تشخیص سوءاستفاده از سیستم تشخیص ناهنجاری به

های بین بانکی داخلی و خارجی الزاماتی را در طراحی سیستم مدیریت تقلب و پولشویی سیستم میاننمایند. تفاوت موجود می

آورد، بنابراین مدل سه الیه مدیریت تقلب و میهای بین بانکی داخلی به وجود با ساختاری مختص به معماری سیستم

توان با استفاده از زیرساخت مبتنی میدر این مدل های مشخص شده، ارائه گردید. بر طبق نیازمندی Anti-FDMLپولشویی 

ها در دو این سرعت، در الیه تحلیل داده ها را افزایش داد.ها سرعت تحلیل دادهدادهبر محاسبات با کارایی باال و پردازش کالن

توان به کمک الیه خدمات میامکان تشخیص را فراهم نموده و در نهایت  مرحله تشخیص سوءاستفاده و تشخیص ناهنجاری

ای کاربران و نهادهای مرتبط را از وضعیت تراکنش آگاه ساخت. از دیگر مزایای این مدل، استقالل رسانی به صورت لحظهاطالع

های بهینه، توان با بکارگیری زیرساختمیاوری ها از یکدیگر است، بدین ترتیب در صورت پیشرفت و توسعه فنالیه میتما

سازی این مدل و ارزیابی نتایج آن، توان با پیادهمیهای آتی الیه مدیریت تقلب و پولشویی را بهبود بخشید. در فعالیتمدل سه

 به بررسی جزئیات عملیاتی این محصول پرداخت.
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