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 مدیریتی خالصه
 روزمره زندگی هم و مالی بخش رد هم که است اساسی یمشکلیک  مالی تقلب .دارد باریفاجعه مالی عواقب متقلبانه هایفعالیت و تقلب
 ایهبخش ها،سازمان ها،دولت اقتصاد به زیادی خسارات و دارد مالی هایبخشدر  اعتماد و یکپارچگی رد آثار بسیاری و گذاردمی تأثیر

 مهندسان داده، دانشمندان) حوزه این متخصصان روی دنیا بانکداری صنعت ،دلیل همین به .کندمی وارد جامعه افراد حتی یا خصوصی
 و ،2فورستر ،۱گارتنر مانند برجسته تحقیقاتی هایسازمان توسط شدهانجام تحقیقاتی مطالعات از بسیاری .است کرده گذاریسرمایه (مالی
 .است الزم مستمر تالش تقلب کشف بهبود برای و افزایش به رو همچنان تقلب وقوع روند که ندداد نشان غیره

 هاسیستم هب معموالً و است دفاعی دیوار اولین پیشگیری :است مالی منظا یک از متفاوت جنبٔه دو تقلب کشف و تقلب از پیشگیری
 الیه ناولی پیشگیری ؛است دادهرخ قبالً یا انجام درحال حملٔه یک شناساییِ ،تشخیص اما ،کنند جلوگیری تهدیدی هرگونه از دهدمی اجازه
 واکنشی یفرایند تقلب تشخیص .شودمحسوب می تقلب برابر در سیستم سازیایمن و حفاظت بعدی الیٔه ،شناسایی کهدرحالی است،
 .است برانگیزترچالش یکار و است متقلبانه تالش هرگونه برابر در سیستم یک استقامت ،تقلب از بازدارندگی اما ،است

 شدنتریچیدهپ و تقلب یدجد یالگوها ظهور با اما ؛ندایمتک گذشته یرفتار یالگوها به تقلب کشف و بینیپیش یبرا معموالً هابانک
 .است یضرور شود، سازگار یدجد یالگوها با سرعتبه بتواند که هاییالگو ییشناسا و مشتری کامل یرفتار یلپروفا ،هاآن

 موارد بهاس حس و ایدوره هایکنترل با بانک بازرسی واحد یا و (مالباخته توسط معموالً) گزارش بر مبتنی بیشتر سنتی تقلب کشف
 بهترین ،انکیب عملیات روزانٔه میزان به توجه با که است تجربه بر مبتنی سناریوهای به خاص توجه و است (هاکمترین و هابیشترین) غیرعادی
 .تنیس گوپاسخ سنتی شیؤه به تقلب مدیریت ،یابدمی تکامل دائما   تقلب کهازآنجایی اما ؛است نظارت این کردناتوماتیزه راهکار

 در که هستند 3ینشما یادگیری بر یمبتن ،تقلب یصتشخ هاییستمس یشترینب .است شده ارائه تقلب تشخیص برای مختلفی هایروش
 یافتهتوسعه جدیدِ هایروش مداومِ تکامل دلیلبه هاروش این اما ؛شودیم استفاده هامدل آموزش یبرا یخیتار یهاداده مجموعٔه از آن

 یترکوچک یزمان یهاپنجره ی،فور پرداخت یهاطرح ورود با طرفی از .شوندمی فایدهکم مروربه ،جدید هایاوریفنّ یا کالهبرداران توسط
 قبولقابلِ یرغ ود،شیم کاربران تجربٔه اصطکاک باعث که ،باال کاذب مثبت موارد ینبنابرا ؛شودیم یجادا هاپرداخت بودنیتقلب یینتع یبرا

 .است مهم یاربس تقلب با مقابله یدجد اقدامات یا پرداخت مدل ییراتتغ یرتأث یابیارز رو،ازاین .است
 غیرمعمول، زمانی مهرهای ازجمله غیرمعمول هایویژگی از ایمجموعه براساس را تقلب نیز قاعده بر مبتنی تقلب تشخیص

 .ددهمی کاهش را سربار امنیتی هایهزینه و انسانی مداخلٔه و کندمی شناسایی معیارها سایر و ،مبالغ و هاتراکنش انواع ،هاحسابشماره
 دادهکالن هایوریافنّ .است داده تغییر را تقلب تشخیص ابزارهای و آورده وجودبه یبسیار هایفرصت دادهکالن هایاوریفنّ ظهور
 هایفرصت داده بر مبتنی تقلب کشف اگرچه .دنکن استفاده باال سرعت و دقت با هاداده ازدر تشخیص تقلب،  تا سازدمی قادر را صنایع
 ساسح رویکردهای محققان از بسیاری ،راستا این در .دارند نیاز جامع تحقیقات به هنوز پیچیده هایچالش از برخی کند،می باز را فراوانی

 ،کاویداده فمختل هایتکنیک از استفاده .شودمی استفاده گروهی یادگیری از اوقاتگاهی که کردند معرفی را خاصی هایالگوریتم و هزینه به
 شناسایی را تقلب از جدیدی انواع بتوانند باید تقلب تشخیص هایسیستم .باشد داشته بهتری نتایج تواندمی ،ترکیبی یا جداگانه صورتبه

 زیرمجموعٔه5 4ناهنجاری تشخیص با تقلب کشف .شوندمی مشاهده باریننخست برای که است هاییناهنجاری شناسایی نیازمند که کنند
 .است مصنوعی هوش تحقیق و کاربرد

 ،جیتالدی تحول از حمایت کنار در که است مهم بسیار اینبنابر است، یافته افزایش شدتبه آنالین تقلب تقریبا  امروزه ازآنجاکه
 با بتقل کامل حذف عملی، نظر از .شود همگام آنالین هایتقلب سریع رشد با تا شود رسانیهنگام به فعلی نظارتی و قانونی ارچوبهچ

 .است سیاستی و راهبردی هایدستورالعمل نیازمند که دارد وجود مسائلی زیرا ،نیست پذیرامکان هااوریفنّ از استفاده
 متقلبانه دموار شناسایی و هافعالیت بر نظارت مستلزم آنالین رویکرد .داد انجام آنالین یا آفالین صورتبه توانمی را تقلب تشخیص

 نالینآ تقلب کشف برای خاص هایمدل ساخت به دیگر موارد .است مهم بسیار ،رسانآسیب تقلب موارد در که است بالدرنگ صورتبه
 .شود شناسایی حسابرسی برای مالی هایگزارش ارائٔه از پس باید مالی هایصورت در تقلب ،مثالعنوان به ؛ندارندنیازی 

                                                                                                                                                                                                                
1 Gartner 
2 Forrester 
3 Machin Learning 
4 Anomaly Detection 

 هنجار یک از انحرافات شناسایی برای مصنوعی هوش تکنیک یک 5



 

 

 برای قاعده رب مبتنی مبادالت بر نظارت هایسیستم .است متفاوت تراکنش بر نظارت هایسیستم با مالی جرایم اطالعاتی هایسیستم
 جدیدی هایراه قبالً ،شدهریزیبرنامه تقلب هایشبکه .اندنشده داده توسعه مشکوک الگوهای و ،افراد گستردٔه روابط ارتباطات، تشخیص

 نامحسوس مبالغ با و زمان طول در که هاییتراکنش .اندکرده کشف هاتراکنش بر نظارت هایسیستم توسط گرفتارشدن از جلوگیری برای
 و لیما خسارات ،یافتهسازمان جرایم گونهاین  کشف عدم صورت در .نشوند شناسایی هاسیستم این توسط است ممکن ،شوندمی انجام

 هاییگاهپا از   صحیح به دست آوردن دانش جدید و بینش .شودمی بیشتر بسیار بلندمدت و مدتمیان در مالی مؤسسات به هاآن اعتباری
 پیچیده، رمانهمج هایشبکه کشف برای .است ضروری ،غیرمعمول ارتباطات و تعامالت تشخیص از پشتیبانی برای پیچیده و بزرگ هایداده
 ،شودمی تهگرف دیگری سرنخ شود،می ردیابی شود،می کشف الگو یک ،هاسیستم این در .شوند شناسایی ا دقیق تقلب الگوهای است الزم
 .است تمتفاو دهعقا بر مبتنی تراکنش بر نظارت افزارنرم با مالی جرایم اطالعات افزارنرم که اینجاست .شوندمی شناسایی هاناهنجاری و

 هایسیستم در را هاداده که است مهم بسیار مورد، این در .شوندمی متصل هم به اینقطه در کالهبرداری هایشبکه دامنه، از نظرصرف
 بر نظارت تمسیس با رامجرمانه  اطالعات هایسیستم ،توانایی این بررسی شوند. اتصاالت این تشخیص برای گرارابطه روشی به شدهتوزیع

 ترستردهگمجرمانه  طرح یک از بخشی عنوانبه مالی سسٔهمؤ یک از است ممکن ،شوییپول مانند جرایم سایر در .کندمی متفاوت هاتراکنش
 مدارانیاستس و ،ایحرفه حسابداران حاذق، یوکال بانک، داخل اجرایی مدیران از اعم افراد از ایگسترده طیف ،شوییپول در .کنند استفاده

 .بود واهدخ جامعه متضررکل جامعه  ،شوییپول در شوند،می متضرر مشتریان و بانک که تخلف و تقلب برخالف و باشند دخیل توانندمی
 کاهش را ذبکا مثبت موارد و بخشند بهبود را تقلب یصتشخ تا کندمی کمک یمال مؤسسات به پرداخت بالدرنگِ  نظارتِ  پلتفرمِ یک
 امکان هک باشد یمختلف یسازمدل و یآمار یابزارها به مجهز ؛کند نظارت و یهنما یهثان هر در را پرداخت هزاران یقدق طوربه باید پلتفرم .دهند

 اشناخته،ن یرفتارها برای .کنند متوقف و ییشناسا را پرداخت یکالهبردار یزودیکاپ یا یدجد حمالت سرعتبه که بدهد را هاییمدل ساختن
 .است کارساز کند،یم استفاده هشدار یدتول یبرا هامدل و ،یناهنجار یهامحرک ،قواعد از یبیترک از که هیبرید یکردرو یک اغلب
 ایبر آن هایروش و تقلب مورد در مشترک زبان یک با کردنصحبت و پرداخت انواع در تقلب از مشترک درک ،مدیریتی سطح در
 گذاریتراکاشبه ،همچنین .بخشد بهبود را تقلب به پاسخهای راهبرد تواندمی تقلب انواع از صحیح ینشب .است مهم بسیار آن با مقابله

 اطالعات هاگرچ .کندمی کمک کالن سطح در تقلب کشف مدیریت به ،پرداخت هایشرکت ،هابانک بین تقلب کشف هایسیستم خروجی
 کشف هایسیستم خروجی گذاریاشتراکبه ،ودشمی محسوب هاآن هایدارایی وجز پرداخت خدمات هایشرکت و هابانک هایداده و

 قانونی روریاتض از یکی فراگیر و ،مدون شفاف، قوانین وجود ،همچنین .کندمی کمک بانکی شبکٔه در تقلب کشف فضای بهبود به تقلب
 بندیدسته هابخشنامه در و ارائه نشده است فراگیری قوانین هنوز ،ما کشور در .شود پرداخته آن به باید که است تقلب کشف رگوالتوری و

 ت،اس ضروری ختلفم نهادهای همکاری ،تقلب کشف مدیریت برای اینکه به توجه با نهایت در و ؛وجود ندارد تقلب انواع از مشخصی
 .باشد داشته وجود باید نظارت و مدیریت قوی سیستم یک

 .کنیممی ارائه را سیاستی راهکارهای و بررسی را خارجی و خلیدا موجود هایافزارنرم و تقلب کشف هایروش انواع ،گزارش این در
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 مقدمه ۱
 ،شودمی غیرقانونی و غیراخالقی هایراه از سازمان یا فرد برای منفعت به منجر که غیرقانونی یرفتار یا نادرست عمل توانیم را تقلب
 ،2باتاچاریا و وست) هستند مالی هایتقلب ترینمتداول ایبیمه و ،شرکتی بانکی، هایتقلب .(2۴۱6 ،۱همکاران و بارمن) کرد تعریف
 .دارند قرار مالی تقلب ریسک معرض در ،کنندمی دریافت مالی هایتراکنش توجهیقابلِ  تعداد که هاییشرکت سایر و هابانک .(2۴۱6
 الکترونیکی، پرداخت هایپلتفرم اعتباری، کارت هایشرکت الکترونیک، تجارت هایشرکت ،مالی مؤسسات و هابانک بر عالوه

 ینوع خود که یمال جرايم از ینوع را یمال تقلب ،پول المللیبین صندوق .هستند مالی تقلب معرض در همگی تکفین هایشرکتو
 یبازنگر و هتوسع معاونت که «شوییپول و یمال یمجرا ی،مال یستمس از سوءاستفاده» گزارش طبق .کندیم یفتعر است، یمال سوءاستفادٔه

 هایمانظ به که است یرقانونیغ هاییتفعال شامل تنهانه یمال سوءاستفادٔه ،کرد منتشر 2۴۴۱ یٔهفور در یجهان یٔهتسو بانک یارز و یپول امور
 .گیردمی بردر یزنرا  کنندیم سوءاستفاده ینظارت و یاتیمال یهاچهارچوب از که هایییتفعال یرسا بلکه رساند،یم یبآس یمال

 شامل هک غیرقانونی عمل هر .باشد داشته مختلفی انواع تواندمی بانکی هایتقلب .است بانکی هایتقلب بر پژوهش این در ما تمرکز
 بانکی قلبت عنوانبه اغلب باشد، بانک یک گذارانسپرده از یا مالی مؤسسٔه یک از دیگر اموال یا پول آوردندستبه برای فریب از استفاده
 به متعلق یا ،اراختی در اموالِ سایر یا دارایی، پول، آوردندستبه برای غیرقانونی بالقؤه ابزارهای از استفاده بانکی تقلب .شودمی بندیطبقه
 «نیرنگ ای نقشه» هر و دهدمی ارائه بانکی تقلب از ایگسترده بسیار تعریف امریکا فدرال قانون .است گذارانسپرده یا مالی مؤسسٔه یک
 مؤسسٔه کی به متعلق یا اختیار در ارزشمند چیزی آوردندستبه برای فریبنده ابزارهای از استفاده یا مالی مؤسسٔه یک از کالهبرداری برای
 ،فتخل در .دارد وجود همپوشانی تخلف و تقلب تعریف در گاهی  ،دارند یمتفاوت یتماه تخلف و تقلب اگرچه .دهدمی پوشش را مالی

 -شود انجام داخلی کارمندان توسط تواندمی هم ،تخلف .بینجامد تقلب به تواندمی قوانین نقض این که شودمی نقض مقررات و وانینق
 خود. یعنیردگی صورت بانک خود توسط تواندمی هم و -متوفی فرد حساب از سوءاستفاده سپس و مشتری یک حیات وضعیت تغییر مانند
 اتفاق تطابق سکری صورتاین در که باشد نداشته تطابق مرکزی بانک قوانین با داخلی هایبخشنامه یا کند تخطی باالدستی قوانین از بانک

  .افتدیم
 در .دکنن استفاده ترگستردهمجرمانه  طرح یک از بخشی عنوانبه مالی مؤسسٔه یک از است ممکن ،شوییپول مانند ،جرایم سایر در
 خیلد توانندمی یاستمدارانس و ،ایحرفه حسابداران حاذق، یوکال بانک، داخل اجرایی مدیران از اعم افراد از ایگسترده طیف ،شوییپول

 تواندمی انکیب تقلب .بود خواهد اصلی متضرر جامعه، شوییپول در ،شوندمی متضرر مشتریان و بانک که ،تخلف و تقلب برخالف و باشند
 از ختلفم نوع دو .است حساب با مرتبط هایتقلب ،بانکی تقلب رایج نوع یک .شود انجام گوناگون تنظیمات با و مختلف هایروش به

 جعلی هویت با افراد ،جدید حساب ایجاد با تقلب در .حساب تصاحب و جدید حسابایجاد  :دارد وجود حساب با مرتبط هایتقلب
 ،اول نوع برای .کندمی پیدا دسترسی قربانی بانکی حساب به غیرقانونی طوربه شخصی ،مشتری حساب تصاحب در اما ؛کنندمی باز حساب

 کاربر رفتاری بیومتریک و ،دستگاه نوع ،3نشست دوم، نوع از جلوگیری برای و ،کرد جلوگیری جعلی هایهویت برای حساب افتتاح از باید
 استفاده به انتومی ،جعلی هویت از استفاده جزبه بانکداری در تقلب مصادیق دیگر از .شود تأیید حساب یک تا شودمی امتیازدهی و محاسبه

 شناسایی تقلب با مقابله برای راه بهترین .کرد اشاره تلفن همراه طریق از تقلب و ،اعتباری کارت تقلب ،شوییپول مخرب، هایبرنامه از
 کلی دستٔه دو در 2۴22 سال در را بانکی تقلب اندازچشم 4گاردینزنت .دارد وجود تقلب انواع از مختلفی هایبندیطبقه .است تقلب انواع

 یبندطبقه «است شده آغاز مجاز اشخاص توسط که یجعل یهاپرداخت» و «است شده آغاز یرمجازغ اشخاص توسط که یجعل یهاپرداخت»
 تعویض ی،فن پشتیبانی ،7ینگ/فارم6میانی مرد ،5فیشینگ ،های وابسته()کارمندان یا شرکت بانک یخودافراد  نوع شش به اول دستٔه .کندمی
 ی،تجار یمیلا ،عاشقانه یهاکالهبرداری ،8یفشار پرداخت یاجتماع یمهندس نوع پنج به دوم دستٔه و ،حساب تصاحب و ،یلموبا کارتسیم
 .شودمی تقسیم گذاریسرمایه یهاکالهبرداری و ،فاکتور در تقلب

                                                                                                                                                                                                                
1 Barman et al. 
2 West & Bhattacharya 
3 Session 
4 NetGuardians 
5 Phishing 
6 Man-in-the-Middle 
7 Pharming 
8 Push Payment Social Engineering 
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 بندیطبقه  به کمک یبرا ابزارها از ایمجموعه که کرد منتشر را ۱تقلب کنندٔهیبندطبقه مدل 2۴2۴ سال در رزرو فدرال ،دلیل همین به
 هرائا تقلب بندیطبقه یبرا یبصر یکردرو یک مدل این .است پرداخت صنعت در آن وقوع یچگونگ و یجعل هایفعالیت بهتر درک و
 یکار روهگ را مدل ینا .کنند درک بهتر را هاپرداخت در تقلب یزانم تقلب، از یکل ییرتصو داشتن با کندمی کمک هاسازمان به که دهدمی
 .دکر یجادا بود، رزرو فدرال و پرداخت عتصن در تقلب کارشناسان از متشکل که ،تقلب یفتعار

 نوع از مستقل - تقلب بندیطبقه یبرا آن از توانندیم هاسازمان که است ینا رزرو فدرال تقلب کنندٔهیبندطبقه مدل یدیکل یتمز
 هااختپرد شروع با که کندیم ارائه را سؤاالت از یامجموعه مدل ینا .کنند استفاده - پرداخت هایویژگی یرسا یا ،پرداخت کانال پرداخت،

 که است یتقلب یدادهایرو از یکل ییدد یجهنت و شودیم شروع یرمجازغ یا مجاز اشخاص توسط ،شدهغازآ یِهاپرداخت کردنیزمتما یبرا
 را مدل مداوم کاربرد تا شوندیم یبانیپشت مشخصی یفتعار با هایبندطبقه از یکهر .کند کمک یکالهبردار راهبردی یریتمد به تواندمی
 .دکر یهته نیز را پرداخت صنعت یرشپذ راه نقشٔه ،تقلب یفتعار یکار گروه .کنند یلتسه صنعت سراسر در

 
 

 
 

 تقلب کنندٔهیبندطبقه مدل .۱ شکل

 2۴2۴ رزرو، فدرال منبع

 
 ارائه است، شده انجام چگونه و داده رخ یتقلب چه ینکها مورد در را یاطالعات مدل ،بندیطبقهاین  دهد،می نشان ۱ شکل که طورهمان

 به کمک یراب یشتریب ینشب تواندیم ،هایبندطبقه ینا به کانال( و ،نوع یخ،تار پرداخت، مبلغ مانند) پرداخت هاییژگیو افزودن .دهدمی
 ربو  دهدمی نشان هاپرداخت به مربوط هایتقلب بندیطبقه یبرا را یرمس دو مدل این .کند ارائه تقلب یروندها ییشناسا در سازمان

 یرمجازغ یا مجاز اشخاص توسط شدهآغاز یهاپرداخت تا است کرده آغاز یکسچه را پرداخت شروع که است متمرکز سؤاالت یسریک

                                                                                                                                                                                                                
1 FraudClassifier     
 

https://fedpaymentsimprovement.org/strategic-initiatives/payments-security/fraudclassifier-model/
https://fedpaymentsimprovement.org/strategic-initiatives/payments-security/fraudclassifier-model/
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 بندیقهطب در یشترب یداخل یسازگار از یناناطم به مدل این .است مدل نای مزایای از مداوم یابیرد و تقلب اطالعات تسهیل .کند یزمتما را
 .کندمی کمک تقلب بهتر یابیرد و ،ترقوی اطالعات تقلب،

 بانک متضرر و مشتری متقلب ساده، تقلب در .شودمی تقسیم یافتهسازمان و ،پیچیده ساده، نوع سه به دیگر بندیدسته یک در تقلب
 ،قدیم مشتری توسط ساده تقلب در .است پذیرانجام قدیم مشتری تقلب یا جدید مشتری تقلب روش دو با باشد، مشتری متقلب اگر .است

 نجاما جدید مشتریان روی بیشتری نظارت باید ،جدید مشتری تقلب در اما ؛است زیاد باشد شدهدزدیده  حساب اطالعات اینکه احتمال
 .شودمی توصیه بانکی عملیات برخی انجام تا حساب افتتاح از ایچندهفته یا روز چند فاصلٔه ،خصوص این در .شود

 عملیات که ،ها۱ربات یا کاربردی هایبرنامه از استفاده .کندمی تقلب به اقدام ییابزارها از استفاده با متقلب شخص ،پیچیده تقلب در
 ایینمقدرت مانند غیرمالی اهداف گاهی ؛نیست پول هدف همیشه ،روش این در .گیرندمی قرار دسته این در ،دهندمی انجام را بانک به نفوذ
 .است مطرح

 نوع این رگیرد مختلفی هایگروه و افراد بلکه ،نیست درگیر گروه یا فرد یک فقط آن دادنِانجام در که است تقلبی ،یافتهسازمان تقلب
 ؛ستنده پوششی الیٔه در یبسیار افراد ،روش این در .نباشند مطلع تقلب نوع این در شرکت از هاآن از ایعده است ممکن حتی که نداتقلب
 .است یافتهسازمان تقلب نوع یک شوییپول .ندااصلی نفعانذی اما ،دارند را مالی تعامل کمترین و هستند صحنهپشت در اصلی متقلبان اما
 .کنندمی استفاده نیز بانک داخلی عوامل از و نیستند دخیل خارجی عوامل فقط ،یافتهسازمان هایتقلب در

 تقلب کشف ۲
 بقط .شودمی انجام نامشروع طریق از اموال یا پول آوردندستبه از جلوگیری و کشف برای که است هاییفعالیت مجموعٔه تقلب کشف
 یلحلت طریق از را کار این و کندیم محافظت هاتراکنش و ،هاحساب ها،ییدارا شرکت، و یمشتر اطالعات از ،تقلب کشف ،گارتنر تعریف
 ،یکل ندیبطبقه یک در .دهدمی انجام (هایوسکک مانند) شدهتعریف یهاموجودیت یرسا و کاربران هاییتفعال یادسته یا ،آنی تقریبا  آنی،
 .شودیم یمتقس شدهنظارتیمهن و ،نظارتیب بانظارت، دستٔه سه به تقلب کشف هاییکردرو

 ازی،سکوچک مجدد، دهیسازمان مانند هاییفعالیت .است یدشوار ، کارتقلب هایراه افزایشروبه و نامحدود تعداد با تقلب تشخیص
 .کند ضعیفت تقلب کشف برای را مالی سازمان توانایی تواندمی سایبری امنیت نقض با مواجهه یا ،جدید اطالعاتی هایسیستم به انتقال
 .باشند هویت احراز هایسیستم و ،مورداستفاده هایدستگاه ها،مکان مالی، هایتراکنش در تقلب دنبالبه باید هاسازمان

 متقلبانه الشت هرگونه برابر در استقامت برای سیستم یک توانایی تقلب از بازدارندگی اما ؛است واکنشی یفرایند ،تقلب تشخیص
 یبازدارندگ هایقابلیت بهبود برای جدیدی هایراهکار جهان سراسر در محققان و است برانگیزچالش یکار ،تقلب از بازدارندگی .است

 ،2همکاران و احمد منصور) است روزبه نیاز کند، ایجاد مشکوک هایتراکنش مورد در هشدارهایی بتواند که یراهکار .کنندمی پیشنهاد
 .شودمی توصیه تقلب کشف برای بالدرنگ نظارت مانند هاییتکنیک و (2۴2۱
 اجازه هاستمسی به معموالً و است دفاعی دیوار اولین پیشگیری .کشف و پیشگیری :دارد وجود دیجیتال تقلب از جنبه دو ،طورکلیبه
 و تقلب زا پیشگیری .است دادهرخ قبالً یا انجام درحال حملٔه یک شناسایی برای تشخیص اما ؛کنند جلوگیری تهدیدی هرگونه از تا دهدمی

 سازیایمن رایب حفاظت بعدی الیٔه ،شناسایی کهدرحالی است، الیه اولین ،پیشگیری .است مالی منظا یک از متفاوت جنبٔه دو تقلب کشف
 .(2۴۱6 ،3زینل و ،معرف عبدالله،) است تقلب برابر در سیستم

 هابانک تامنی حوزٔه در تقلب از ممانعت .شودمی تقسیم تقلب از جلوگیری و تقلب از ممانعت نوع دو به خود نیز تقلب از پیشگیری
 ؛هاستشیوه این از یکی بارمصرفیک رمز کردناجباری .ندهد پیشگیرانه هایروش با را تقلب وقوع اجازٔه بانک که است معنی این به و
 ترتیبات و امکانات با بانک اما ،است کرده پیدا نفوذ سیستم به متقلب ،مرحله این در .است بعد مرحلٔه یک ،تقلب وقوع از جلوگیری اما

 افتاده تفاقا تقلب و نبوده کارساز تقلب از ممانعت امکانات تقلب، کشف در .شودمی مانع تقلب وقوع از پیش آنالین صورتبه شده،اتخاذ
 .شودمی آغاز پول بازگرداندن اقدامات و کشف ،انجام از بعد تقلب ،مرحله این در .است

 یشناسای (غیرعادی هایتراکنش یا رفتار تغییر) نظارت بدون هایروش یا (بندیطبقه) شدهنظارت هایروش با توانمی را هاتقلب
 دونب خودکار یادگیری و کندمی یداپ یرهغ و ،روندها عوامل، یخی،تار یدادهایرو اساسبر را ییالگوها ،شدهنظارت خودکار یادگیری .کرد

 یاعتبار رتکا در تقلب یصتشخ در گسترده طوربه ،نظارت تحت یادگیری هاییکتکن .است یرمتغ یوندهایپ و روابط دنبالبه ،نظارت

                                                                                                                                                                                                                
1 Bot fraud 
2 Mansoor Ahmed 
3 Abdallah, Maarof, & Zainal 
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 ینا اما ؛موختآ گذشته هایتراکنش یلتحل و یهتجز از توانیم را متقلبانه یالگوها که کنندیم استفاده فرض ینا از یراز شوند،یم استفاده
 .گرفت نظر در را تقلب یدجد یالگوها ابداع یبرا کالهبرداران ییتوانا و یمشتر رفتار رد ییراتتغ یدبا که شودمی برانگیزچالش یزمان کار
 یتجرب یجنتا اام ؛کنند کمک هایناهنجار یافتن در تقلب یصتشخ هاییستمس به توانندیم نظارت بدون یادگیری هاییکتکن ینه،زم ینا در

 .(2۴2۱ همکاران، و ۱کارسیلو) بخشدمی بهبود را یصتشخ دقت نظارت بدون و شدهنظارت هاییکتکن یبترک که دهدمی نشان

 تقلب کشف یتاهم ۱-۲
 وزمرهر زندگی هم و مالی بخش رد هم که است اساسی مشکل یک مالی تقلب .دارد باریفاجعه مالی عواقب متقلبانه هایفعالیت و تقلب
 ،2لی و چوی) دارد افراد زندگی هزینٔه همچنین و مالی هایبخش در اعتماد و یکپارچگی رد تأثیرگذاری در مهمی نقش و گذاردمی تأثیر

 قتصادا به زیادی خسارات و است اقتصادی جامعٔه در یبزرگ نگرانی که شودمی شناخته مالی سوءاستفادٔه عنوانبه مالی تقلب .(2۴۱8
 أمینت برای تواندمی که دارد جامعه بر شگرفی پیامدهای مالی تقلب .کندمی وارد افراد حتی یا و ،شرکتی هایبخش ها،سازمان ها،دولت
 .(2۴۱6 ،3اریاباتاچ و وست) گیرد قرار مورداستفاده تروریسم مالی تأمین و یافتهسازمان جرایم مانند غیرقانونی هایفعالیت

 .دارند قرار مالی تقلب ریسک معرض در ،کنندمی دریافت مالی هایتراکنش توجهیقابلِ  تعداد که هاییشرکت سایر و هابانک
 برای باید همگی B2C تکفین هایشرکتو  الکترونیکی، پرداخت هایپلتفرم اعتباری، کارت هایشرکت الکترونیک، تجارت هایشرکت

 .کنندتالش  مالی تقلب محدودکردن
 داشته هزینه سال در دالر میلیارد 67 حدود بانکداری صنعت برای تقلب ،2۴۱۰ سال در ییدشدهتأ تقلب کنندگانبررسی انجمن برآورد طبق
 .اندنشده گزارش خارجی مراجع به بد تبلیغات از جلوگیری برای هاپرونده از بسیاری زیرا باشد، هم بیشتر تواندمی و (2۴۱6 ،4رابینسون) است

 2۴۱9 سال به نسبت 2۴2۴ سال در ،انگلستان در .است داشته تقلب نوع هر بین در را افزایش بیشترین ،هویت جعل هایکالهبرداری
 هایپیام هب ،مالی و شخصی جزئیات افشای به افراد دادنفریب برای مجرمان ،مثالعنوانبه ؛است شده برابر دو تقریبا  هویت جعل هایتقلب
 سال طول در .است همراه دولت یا پلیس مانند مورداعتماد هایسازمان هویت جعل با که اندآورده روی ایمیل و ،تلفنی هایتماس انبوه،
 تجارت هایشرکت شهری، خدمات هایشرکت ،هابانک مانند مورداعتماد هایسازمان سایر هویت جعل به همچنین مجرمان ،2۴2۴

 .(2۴2۴ ،5ننسفای یوکا) دادند ادامه کنندگانمصرف از کالهبرداری برای تالش در باند پهنای دهندگانارائه و اینترنتی هایشرکت الکترونیک،
 که هابانک مشتریان تعداد اگرچه امریکا متحدٔه ایاالت در ،2۴۱9 سال در 6جاولین تحقیق وراهبرد  از هویت تقلب مطالعٔه براساس

 هویت تقلب قربانیاناما  ،است یافته کاهش 2۴۱8 سال در نفر میلیون ۰٫۱۰ به 2۴۱7 سال در میلیون 7٫۱6 از اندشده هویت تقلب قربانی
 شده برابر دو از بیش 2۴۱8 تا 2۴۱6 سال از قربانیان این جیب از کالهبرداری هزینٔه .شدند متحمل را تریسنگین مالی بار 2۴۱8 سال در
 در .کردند تجربه 2۴2۴ سال در را مالی هویت سرقت هاییامریکا از درصد ۰7 ،8آیت گروه گزارش به 7.است رسیده دالر میلیارد ۱٫7 به و

 ونمیلی3٫3 هب نسبت که شد یافتدر 9امریکا فدرال تجارت یسیونکم توسط تقلب و هویت سرقت گزارش میلیون ۰٫8 جمعا  ،2۴2۴ سال
 میلیون ۰٫۱ ،2۴2۴ سال در .است هویت سرقت شکایات درصدی ۱۱3 افزایش دلیلبه بیشتر که داشت افزایش درصد ۰1 ،2۴۱9 سال در

 سرقت به مربوط شکایات .دهدمی نشان را یفراوان افزایش ،2۴۱9 سال در مورد 61۱٬۴۴۴ به نسبت که بود هویت سرقت به مربوط شکایت
 در درصد 2۴ با مقایسه در که دادندمی تشکیل را (FTC) امریکا فدرال تجارت یسیونکم توسط دریافتی شکایات کل از درصد 29 هویت
 .است داشته توجهیقابلِ  افزایش ،2۴۱9 سال

 هزینه 2۴۱9 سال در دالر میلیارد 1۴2٫1 هویت سرقت از ناشی هایخسارت که دهدمی نشان متحده ایاالت در آیت گروه گزارش
 کنندگانمصرف از درصد 37 گذشته، سال دو در .است رسیده دالر میلیارد 7۱2٫۰ به افزایش درصد ۰2 با 2۴2۴ سال در و است داشته

                                                                                                                                                                                                                
1 Carcillo 
2 Choi & Lee 
3 West & Bhattacharya 
4 Robinson & Winteregg 
5 UK Finance 
6 Javelin Strategy & Research 
7 Facts + Statistics: Identity Theft and Cybercrime, 2019. Insurance Information Institute 
8 Aite Group 

 ینکنندگان و تضمحفاظت از مصرف یفٔهمتحده است که وظ یاالتآژانس مستقل از دولت ا یک )FTC: Federal Trade Commission( تجارت فدرال یسیونکم 9
 یارهاازجمله انحص یضدرقابت یتجار یهایوهو حذف ش یریمتحده، جلوگ یاالتدر ا یفریکیرضدانحصار غ ینقوان یآن اجرا یاصل هدفرا دارد.  یقو یبازار رقابت یک
 .است یاجبار

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020025519304451#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020025519304451#!
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 ردسامب در که است آنالین نظرسنجی یک از هایافته این .اندبوده کاربری حساب تصاحب قربانی درصد 38 و هااپلیکیشن تقلب قربانی
 .(2۴2۱ ،۱فدرال تجارت کمیسیون) شد انجام باالتر و سال ۱8 ییامریکا کنندٔهمصرف 8613 از 2۴2۴
 8٫8۰۰ به 2۴۱8 سال در چک و ،2دور راه از بانکداری پرداخت، هایکارت طریق از غیرمجاز مالی تقلب از ناشی خسارات بریتانیا، در
 .دهدمی نشان را درصدی ۱6 افزایش 2۴۱7 سال به نسبت که رسید پوند میلیون

 .است بوده دور راه از خرید یا آنالین خرید به مربوط هاتقلب بیشترین .دهدمی نشان را 2۴2۴ سال در انگلیس در تقلب انواع توزیع 2 شکل
 

 
 

 انگلیس در تقلب انواع توزیع .۲ شکل

 ۴2۴2 ،3استاتیستا منبع:

 حجم اندهعنوان کرد دهندگانپاسخ از درصد 6۱ داد نشان نظرسنجی این .ددا انجام جهانی نظرسنجی یک 92۴۱ سال در 4جیامپییک
 اکثر روند شد مشخص ،همچنین .است یافته افزایش کالهبرداری ارزش نداهگفت درصد 19 ورشد داشته است   خارجی کالهبرداری کل
 .است افزایش درحال تقلب انواع
 اعمال به ات دهدمی اجازه کالهبرداران به که دارند هاییکاستی فعلی تقلب کشف هایسیستم که است بدیهی فوق، بحث به توجه با

 ناشی هدیدت افزایش به توجه با .شود تمرکز تقلب این وقوع از جلوگیری بر نخست وهلٔه در است بهتر ،بنابراین ؛دهند ادامه خود مجرمانٔه
 هایایمیل از - موارد همٔه در را خود هایسیستم هایپذیریآسیب تا شود انجام هابخش همٔه توسط بیشتری اقدامات باید ها،5اسکم از

 وتورهایم و اجتماعی هایرسانه در تبلیغاتی هایکالهبرداری همچنین و ،پیامک و تلفنی هایتماس جعل ها،داده نقض تا گرفته فیشینگ
                                                                                                                                                                                                                
1 Federal Trade Commission 
2 Remote Purchase (Card-Not-Present) Fraud (Internet, Telephone, Mail Order) 
3 Statista 
4 KPMG 
5 Scam 

(CNP)خرید از راه دور
٪۷۸

کارت تقلبی
٪۲

سرقت شناسه کارت 
٪۵

بدون کارت
٪۱

دهکارت سرقتی یا گم ش
٪۱۰
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که  است یچندعامل هویت احراز و بیومتریک هایداده فیشینگ کالهبرداران با مقابله راهکار ،مثال عنوانبه ؛کنند برطرف - جووجست
 بخش با نزدیک همکاری درحال ۱یوکافایننس مؤسسٔه انگلیس در که است حدیبه موضوع این اهمیت .کندمی عمل اضافی الیٔه یک عنوانبه

 اب همکاری و کالهبرداری متنی هایپیام مسدودکردن برای همراه تلفن صنعت با موفق همکاری .است تهدید این کاهش برای مخابرات
 هاستهمکاری این نمونٔه ،مجرمان توسط مورداعتماد هایسازمان هایتلفنشماره جعل از جلوگیری برای 2آفکام ارتباط خدمات کنندٔهتنظیم

 .(2۴2۱ فایننس، یوکا)
 تا شودهنگام ب باید فعلی نظارتی و قانونی چهارچوب که است واضح است، یافته افزایش شدتبه آنالین تقلب تقریبا  امروزه ازآنجاکه

 گوپاسخ شود،می تبلیغ یشانهاپلتفرم در که تقلبی محتوای قبال در باید اوریفنّ هایغول .شود همگام آنالین هایتقلب این سریع رشد با
 این و هندد قرار خود هایپلتفرم روی را کالهبرداری تبلیغات تا کنندمی دریافت پول مجرمان از حتی هاشرکت این موارد، برخی در .باشند

 از حمایت ینبنابرا ؛بپردازند را آن بهای باید جامعه بقیٔه کهدرحالی برند،می سود هاکالهبرداری این از آنالین هایپلتفرم که است آن معنی به
 .باشد صحیح نظارتی و قانونی چهارچوب کنار در ایدب دیجیتال تحول

 مدیریت رایب فعلی راهبرد بنابراین ،کنندمی اضافه هاتراکنش به را جدید هایپذیریآسیب و پیچیدگی جدید پرداخت هایروش ازآنجاکه
 .خوردمی شکست امروز مالی هایتراکنش پویایی در اساسی تغییرات دلیلبه قواعد بر مبتنی تشخیص طریق از تقلب
 آنالین خریدهای امروزه، .بودند کارت با فیزیکی هایتراکنش برای ،اندهکرد ایجاد هابانک که تقلب کشف هایمدل اکثر معمول، طوربه
 انتقال یا 3وجوه الکترونیکی انتقال نقدی، هایکارت مانند جدیدتر پرداخت هایروشامروزه  .ندارند کارت فیزیکی مدیریت به نیازی

 توانمی که جایی) پرداختپیش هایکوپن و مستقیم بدهی ،4پرداختپیش هایکارت مجازی، اعتباری هایکارت ،وجوه فوری الکترونیکی
 سیستم وسطت بنابراین و ؛دارد وجود دیجیتال ارزهای و فروشگاه اعتبار از استفاده (،داشت دسترسی وجوه به بانکی حساب یک از مستقیما 
 .شودنمی محافظتکامال  ،موجود قواعد بر مبتنی حفاظتی

 ساالنٔه درآمد رفتنازدست به منجر که هستند کاذب مثبت 5کارت بدون هایتراکنش تمام از درصد ۱1 حدود اخیر، مطالعات براساس
 ؛گردندیبازنم هرگز ،اندشده رد اشتباه به که مشتریانی از 3٫۱ از بیش آن، از بدتر .شودمی آنالین فروشانخرده برای امریکا دالر میلیارد ۱۱8

 فروشانردهخ برود، دست از تقلبی هایتراکنش اگر دیگر، سوی از .باشد زاتریبآس کالهبرداری خود از است ممکن تقلب از ترس بنابراین،
 .بدهند دست از را توجهیقابلِ درآمد توانندمی

 .دارد نیاز تقلب اب متفاوتی مدل به تر،ایمن و ترسریع هایتراکنش برای و کندمی پذیرآسیب را جدید هایتراکنش ناکافی حفاظت بنابراین،

 تقلب کشف در بانک نقش ۲-۲
 یریتمد دارٔها ،یبازرس ادارٔه .باشد مشخص بانک در تقلب کشف و یریتمد یاصل یمتول باید ابتدا ،بانک در تقلب کشف مدیریت برای

 حوزه، این در گوپاسخ و مسئول تعیین عدم صورت در .ندهستن درگیر حوزه این در معموالً  یتامن ادارٔه و ،شوییپول با مبارزه ادارٔه ،یسکر
 تعیین اعدقو قالب در بانک کارکنان وظایف ،اصلی متولی تعیین از پس .داشت خواهد وجود همچنان تقلب مدیریت برای ساختاری شکاف

 میلیارد ۱٫6 بانکداری صنعت ،انگلیس در 2۴2۴ سال .نداتقلب برابر در مشتریان از محافظت برای مقدم خط در بانک کارکنان .شودمی
 بانک شعبٔه سریع واکنش طرح .بود تقلب برای تالش پوند ۱۴ هر در پوند 6٫73 معادل که کرد متوقف را غیرمجاز تقلب زیان پوند
 پرداخت، هایکارت در غیرمجاز مالی تقلب زیان .(2۴2۱ فایننس، یوکا) کرد متوقف 2۴2۴ سال در را پوندی میلیون ۰1٫3 هایتقلب

 .است هداشت کاهش درصد 1 ،2۴۱9 سال با مقایسه در که هبود پوند میلیون 837٫8 بر بالغ 2۴2۴ سال در چک و ،دور راه از بانکداری
 همکاری انونق مجریان با و کند محافظت تقلب وخلف ت برابر در مشتریان از تا کندمی تالش مالی و بانکداری صنعت ،انگلستان در

 کندمی یهمکار هاکنندهیمتنظ و ،قانون مجریان دولت، با یوکافایننس .کند محاکمه و دستگیر راهای مجرمانه فعالیت باندهای تا کندمی
 در مالی و بانکداری صنعت سراسر در اطالعات گذاریاشتراکبه با همکاری این .کند ایجاد تقلب برای ترپیشرفته اقدام برنامٔه یک تا

 ،(I&I واحد) بریتانیا مالی اطالعات و اطالعات واحد طریق از  پرریسک هایکارت جزئیات و ،هاداده نقض نوظهور، تهدیدهای مورد
 ،ین راستادر ا .شودانجام می یافتهسازمان اقتصادی جرایم بردنازبین هدف با اقتصادی جرایم ملی مرکز و ،هاکنندهتنظیم و دولتی ادارات
انجام  الدرنگب معامالت تحلیل و تجزیه ازجمله تقلب، برابر در مشتریان از محافظت برای پیشرفته امنیتی هایسیستم در گذاریسرمایه

                                                                                                                                                                                                                
1 UK Finance 
2 Ofcom 
3 Electronic Funds Transfer (EFT) 
4 Prepaid Cards 
5 Card Not Present (CNP) 
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 تالش پوند ۱۴ هر در پوند 6٫73 معادل که کرد جلوگیری غیرمجاز تقلب پوند میلیارد۱٫6 از 2۴2۴ سال در بانکداری صنعت .شودمی
 .بود غیرمجاز تقلب برای

 تقلب از پیشگیری و کشف برای ایالیه رویکردی ۳-۲
 ریتمدی و تشخیص برای ایالیه رویکرد یک کنند،می کوتاهی محورمحصول و مستقلهای تراکنش بر نظارت یهاسیستم که جایی در

 .کندمی تفادهاس متعددی تحلیلی رویکردهای از و ارزیابی ،چندگانه سطوح در را فعالیت ایالیه رویکرد یک .باشد مؤثر کامالً تواندمی تقلب
حمله،   حملٔه ای مصالحه برابر در تنهاییبه یکنترل یچه یراز ید،دار یازن کنترل ینچند به شما که است این ایالیه رویکرد یک اصلی مفهوم

 .(۱،2۴۱2تاراستو) کندمی فراهم را یترقوی یاربس دفاعیک  ،هاکنترل از یبیترک و ستنی نفوذ یرقابلغ
 و دن بارتاکه  .است داده ارائه را تقلب کشف یبرا ایالیه یکردرو یک یمفهوم مدل یکگروه گارتنر در  2یتانل یوانآو ،در تصویر زیر

 اند:دیوید استوارت این مدل را به شرح زیر تحلیل کرده

 

 

 ای کشف تقلب، مدل مفهومی رویکرد الیه3 لکش

 2۴۱2 ،3تراستوا یویدد و بارتا دن منبع:

 یدکن یمنا را یدسترس نقاط- Endpoint-Centric اول: الیٔه
 یراب استاندارد حداقل .است یمشتر یِدسترس هایکانال یبرا یتهو احراز باند یک افزودن مستلزم و است محور پایانی نقطٔه اول الیٔه
 یا (،پین) یشخص ییشناسا شمارٔه و یافزارنرم یا افزاریسخت شناسٔه از یبیترک مانند ؛است یدوعامل یتهو احراز ،خطرکم یوهایسنار

 به که ،4بانداوت آف  یتهو احراز .است ترامن ایمرحلهسه یتهو احراز باالتر، یسکر اب یوهایسنار یبرا .عبور رمز و یکاربر شناسٔه
 یرفتهپذ میانی مردِ حمالت برابر در دفاع عنوانبه ایگسترده طوربه - دارد یازن یدسترس و یتهو احراز یبرا جداگانه یاطالعات هایکانال
 .است شده
 یدکن یسهمقا رودمی انتظار آنچه با را سایتوب رفتار - محوریناوبر دوم: الیٔه

 ینکها یینتع یبرا یمشتر یٔهنما یجادا جهت که است حساب و یمشتر ینآنال یتفعال از یاپو و یالحظه ثبت شامل دوم یٔهال هایکنترل
 یلبدت /حسابیمشتر از بهتر یدد یبرا یغن دادٔه مرکز یک به یهنما .شودیم استفاده است، یرعادیغ یا یعاد یمشتر ینا یبرا یزیچچه
 (یککل و یدبازد) وب یلتحل و یهتجز از فراتر یلتحل و یهتجز ینا .دهدیم یلتشک را بالدرنگ هایگیرییمتصم اساس و یهپا و شودیم

  .است

                                                                                                                                                                                                                
1 Stewart 
2 Avivan Litan 
3 Dan Barta & David Stewart 
4 Out-of-Band (OOB)  
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SAS۱ از یراهکار با Technologies Celebrus (قبالً که Trap-Speed شدمی یدهنام) بصورت آنالین را یقدق هایداده که کندمی کار 
 یا نمایه یک یجادا به شروع بلکه ،کندمی ثبت را  IP و یاییجغراف یتموقع تنهانه کار ینا .گیردمی یا مرورگر بر یمبتنیا   ینآنال برنامٔه هر از

 یابیازارب از یتحما یبرا و مؤثرتر وب صفحات یطراح و یمشتر یدخر رفتارِ درک به کمک یبرا رفتاری یٔهنما .کندمی یرفتار پروفایل
 .است یکاربرد یاربس یزن مجرمانه رفتار درک یبرا اما است، شده یطراح

 کانال طریق از هاحساب و کاربران درک - محورکانال :3 یٔهال
 بتواند که یمباش داشته 2پایان به پایان یسازمان پلتفرم یک که است ینا مفهوم .است حاضر درحال صنعت عملکرد ینبهتر دهندٔهنشان سوم الیٔه
 یکالهبردار از یشگیریپ یستمس یک تازگیبه SAS ،مثالعنوانبه ؛کند فراهم هاکانال ینب در را توسعه یتقابل و دهد نشان را خاص کانال یک

 .کندیم مشاهده حساب یٔهنما ینٔهزم در را یتفعال یستمس ینا .است کرده سازیپیاده متحده یاالتا بزرگ بانک یک یبرا را بالدرنگ
 ذشتهگ سال دو در حساب یک اگر ،مثال عنوانبه ؛کند ییشناسا حساب سطح در را هایناهنجار تواندمی محورکانال کامالً یستمس یک

  .شودمی یگذارعالمت یرعادیغ عنوانبه تراکنش ۰7 امروز باشد، داشته تراکنش دو تنها
 موجودیتی یهشدارها و یتفعال یهمبستگ و ،یکانالچند ،یمحصولچند :۰ یٔهال

 در هک ییهاتراکنش .دارد کانال و ،محصول حساب، ینچند در هاموجودیت و هاتراکنش به یازدهیامت یبرا یکانالینب یکردیرو ،مؤسسه
 چهار یٔهال .باشند مرتبط یگرد یهاحوزه در هایییتفعال با که برسند نظربه مشکوک یزمان است ممکن ،رسندیم نظربه بدون مشکل ابتدا
 خطوط یبرا را بالدرنگ یکالهبردار گیریتصمیم یستمس یک یمشتر یک یبرا SAS .است امروز صنعت یبرا الییط استاندارد تقریبا 
 به هاتپرداخ مؤسسه ینا .کرد اضافه یانوسیهاق و یاآس یاتعمل یبرا را چندکاناله یصتشخ سپس و سازیپیاده یبده و یاعتبار کارت
 کامل نظارت .کندمی نظارت ،شودمی انجام همراه تلفن دستگاه و ،چک ین،آنال ،بانکتلفن یقطر از که را باریاعت کارت هایحساب
 یهاتالش یقطر از را دستگاهی هاییشآزما از یاریبس کالهبرداران یراز است، مهم (هاتراکنش از اییرمجموعهز یبررس یجابه) تراکنش
 .ددهنیم انجام کم مبلغ با یمبادالت

 مرتبط یانمشتر از نگرکل یدگاهد آوردندستبه برای یتموجود یوندپ یلتحل و یهتجز :پنجم یٔهال
 مثالً) رتبطم ینهادها از یاشبکهدرون روابط و هایتفعال یلتحل و یهتجز یبرا، یمشتر و تراکنش هاییدگاهد از فراتر پنجم یٔهال یهاکنترل
 تقلب از رییجلوگ و ییشناسا به ،موجودیت یوندِپ یلتحل و یهتجز .رودیمبکار  (گذارندیم اشتراکبه را هاتراکنش یا هاداده که یانیمشتر
 :کندمی کمک یرز موارد طتوس
 .شوند مشاهده مرتبط یهاموجودیت یا هاحساب در که رسندمی نظربه مشکوک یزمان فقط که یرفتار یالگوها ییشناسا •
 از یبخش ای است فرد یک به محدود پرونده یک یاآ ینکها یینتع یبرا ،مشکوک فرد یا ،نهاد حساب، یک با مرتبط هایشبکه کشف •
 .استمجرمانه  توطئٔه یک

 یقاتتحق و کنند فکش را یقبل ناشناختٔه روابط و ینندبب ترواضح را ارتباطات ینا تا کندمی کمک محققان به شبکه یکسان تجسم رابط
 افراد ملشا کهکنند  یبررس را یروابط توانندیم یقتحق هاییمت یسک،ر یازدهیامت و یصتشخ بر عالوه .دهند انجام را یکارآمدتر و مؤثرتر
 هارفط تمام و یمشتر یاتجزئ به بازرسان .است شدهبینییشپ یسازمدل یا ،یناهنجار یصتشخ موجود،عد قوا توسط شدهیگذارعالمت

 .شودیم انجام هاپرونده به ترسریع یدگیرس یجهنت در که دارند یعسر یدسترس مرتبط یهاشبکه و

 مالی تقلب کشف راهبرد ۰-۲
 یرانمد و یتامن رهبران .است استفاده موارد از ایگسترده یفط در ارزش ارائٔه ییتوانا با یدیکل یتصالح یک ینآنال یکالهبردار کشف

 .کنند فادهاست تقلب کشفهای راهبرد در یاتیعمل هایهزینه و یچیدگیپ کاهش و فایده هزینه تحلیل یبرا بازار ییراتتغ از یدبا یسکر
 تنرگار یتقابل مدل با یمال تقلب ییشناسا راهبرد کندمی پیشنهاد و شناسدمی یترسم به را 3کدسیلر «یمال تقلب کشف راهبرد» گارتنر

 این در .است شده داده نشان 3 شکل در متقابل هایکانال در تقلب از یشگیریپ یبرا گارتنر تقلب یصتشخ یتقابل مدل .شود هماهنگ
 .یابدمی افزایش ،بینش افزایش با هاسیستم یچیدگیپ ،مدل
 

                                                                                                                                                                                                                
1 Statistical Analysis Systems 
2 End to End 
3 CodeSealer 
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 گارتنر تقلب یصتشخ یتقابل مدل . ۴شکل

 2۴2۴ ،همکاران و ۱فراز منبع:

 
 یسکر ارزیابی دوم مرحلٔه و استاتیک هایداده بر مبتنی شناسایی تقلب کشف در مرحله اولین شود،می مشاهده ۰ شکل در که طورهمان

 ایهیستمس بانک، داخلی افراد مشتری، حساب، کارت، از اعم بانک هایموجودیت تمام ،سوم مرحلٔه در ؛است قواعد بر مبتنی تقلب
 مرحلٔه رد ؛شود ثبت مراتبیسلسله و مندقاعده شیؤه یک با هاآن رفتاری روند و شوند یلپروفا باید هاسرویسوب حتی و ،بانک یداخل

 .شود استخراج هاموجودیت رفتار از هدفمند تحلیل باید پنجم مرحلٔه در و ثبت باید هاموجودیت این همٔه بین روابط ،چهارم
 حظٔهل از مشتری رفتارهای تمام و است متمرکز کاربری رابط برششم  مرحلٔه ؛شودمی حاصل چهار و سه مرحلٔه خروجی از پنجم مرحلٔه 
 شود،می اردو جغرافیایی نقطٔه چه از و (تاپلپ یا موبایل) ایوسیله چه از مشتری ،مثال عنوانبه ؛شودمی تحلیل و بررسی سیستم به ورود

 اربریک اطالعات اگر تا کندمی کمک رفتارها این بررسی .دهدمی انجام روز در پرداخت چندو  کند،می وارد را کاراکترها زمانی فاصلٔه چه با
 و پیوسته یسکر تحلیل یک باید ،هفتم مرحلٔه در و ؛شود شناسایی سیستم توسط ،مشتری معمول رفتار ییرتغ اب رفت، سرقت به مشتری
 .شود انجام مداوم و پیوسته صورتبه یقبل مراحل همٔه و باشد داشته وجود سیستم در مداوم

 تقلب کشف هایروش ۳
 الهبردارانک توسط یافتهتوسعه جدید هایروش مداوم تکامل دلیلبه هاروش این اما ؛است شده ارائه تقلب تشخیص برای مختلفی هایروش

 سطوح ،متقلب نوع و تقلب نوع اساسبر تقلب کشف هایسیستم .شوندمی یدهفاکم مروربه ،دیجیتال ارزهای مانند جدید هایاوریفنّ یا
 یالگوها رایب انومالیناهنجاری یا  کشف و تشخیص ؛دارد کاربرد شدهشناخته الگوهای برای قواعد بر مبتنی تقلب کشف .نددار مختلفی
 .ندامناسب ایکهشب یافتٔهسازمان الگوهای برای ارتباطات ایشبکه تحلیل و پیچیده الگوهای برای بینییشپ هایروش .رودمی کاربه ناشناس

 توانمی را لبتق تشخیص .کنند جلوگیری تقلب از ،هاناهنجاری و الگوها تشخیص برای هاییالگوریتم ایجاد با توانندمی داده تحلیلگران
 هایداده تحلیل و تجزیه هایتکنیک .کرد تفکیک هم از (AI) مصنوعی هوش یا آماری هایداده تحلیل و تجزیه هایتکنیک از استفاده با

 .هاداده تطبیق و ،احتمال هایمدل و توزیع ،رگرسیون تحلیل و تجزیه ،آماری پارامترهای محاسبٔه :از اندعبارت آماری
                                                                                                                                                                                                                
1 Ferraz 
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 مورداستفاده مصنوعی هوش هایتکنیک طورکلیبه اما ،است شده ارائه یترکامل توضیحات مصنوعی هوش مورد در 7-3 بخش در
 :از اندعبارت تقلب تشخیص برای

 تقلب و یداپ را الگوها تا کند جووجست تراکنش هامیلیون میان در تا کندمی بندیبخش و ،بندیگروه بندی،طبقه را هاداده که :کاویداده
 .کند کشف را

 .کندمی استفاده بیشتر شناسایی برای الگوها آن از و گرفته یاد را مشکوک الگوهای :عصبی هایشبکه
 .کندمی شناسایی را تقلب در موجود هایویژگی ،خودکار طوربه :ماشین یادگیری
 .دهدمی تشخیص را مشکوک رفتار الگوهای و ،هاخوشه ها،کالس الگو: تشخیص

 عدقوا بر مبتنی تقلب تشخیص ۱-۳
 غیرعادی موارد به و است ایدوره هایکنترل با بانک بازرسی واحد یا و باخته(مال توسط معموالً) گزارش بر مبتنی بیشتر سنتی تقلب کشف

 بهترین ،انکیب عملیات روزانٔه میزان به توجه با که است تجربه بر مبتنی سناریوهای به خاص توجه و است حساس (هاکمترین و هابیشترین)
 هایتراکنش زا استفاده با تقلب کشف برای قوانین، بر مبتنی هایتراکنش بر نظارت هایسیستم .است نظارت این کردناتوماتیزه راهکار
 که زمانی .نندکمی ایجاد مشتری پروفایل یک تراکنش، فراوانی اطالعات یا مبلغ روزانٔه میانگین و ،تراکنش نوع تراکنش، هایمکان گذشته،
 شخیصت ،واقع در .دهدمی اطالع مشتری به و کندمی متوقف را تراکنش ،سیستم باشد، داشته مغایرت کاربر نمایٔه با غیرعادی تراکنش

 انواع ،هاحسابشماره غیرمعمول، زمانی مهرهای ازجمله غیرمعمول، هایویژگی از ایمجموعه اساسبر را تقلب قوانین، بر مبتنی قلبت
 .کندمی شناسایی معیارها سایر و ،مبالغ و هاتراکنش
 معنایبه شوند،می شناسایی وقتی که کندمی عمل شرایط از ایمجموعه یا قواعد از ایمجموعه اساسبر لبتق تشخیص روش این
 .هستند تقلبی بالقؤه هایتراکنش

 از: اندعبارت معموالً قوانین
 شود،می انجام تهران در معموالً خریدهایش که کاربری اگر ،مثال عنوانبه ؛دهد رخ کاربر معمولی مکان از خارج تراکنش اگر :مکان
 .داشته باشد زاهدان در تراکنشی ناگهان

 کم انزم در حسابشماره یک اگر یا ،شود انجام زیادی تراکنش ناگهان اما کندمی استفاده حساب یک از ندرتبه کاربر اگر :فرکانس
 .باشد داشته زیادی غیرمعمول کوچک هایتراکنش تعداد

 IP رسآد همان از شخصی اگر دیگر، طرف از .کند دریافت یجادشدها تازه حساب چندین از را زیادی مبالغ کاربر اگر :گیرندهفرستنده/
 .کند ارسال پول و ایجاد اعتباری کارت حساب چندین کوتاهی مدت در

 سیستم این .شودمی انجام متقلبانهغیر معاملٔه یک عنوانبه ،را نداشته باشد متقلبانه معاملٔه قواعد این از یکهیچ ،تراکنش اگر :باندروازه
 ای گذاریپرچم ،دکنمی رعایت که یعدقوا اساسبر را دیگر برخی اما دهد،می ازهاج هاتراکنش از برخی به :کندمی عمل باندروازه عنوانبه
 .خوردمی شکست کاذب منفی و مثبت نکات با گاهی باندروازه این متأسفانه، .کندمی رد

 
 عدقوا بر یمبتن یهاستمیس یهایریپذبیآس و قوت نقاط

 هایهزینهز ا بنابراین دهند،می کاهش را انسانی مداخلٔه و کنندمی شناسایی قواعد از ایهمجموع اساسبر را تقلب قواعد بر مبتنی هایسیستم
 .کنند رسیدگی هاآن به باید قواعد بر مبتنی هایسیستم که دارد وجود ضعفی نقاط ،باوجوداین .کاهندمی سربار امنیتی

 
 هاپذیریآسیب

 ار معامالت کالهبرداران شرایط، این در .دهندنمی پوشش قواعد که مناطقی :هستند کور نقاط حاوی هاسیستم این کور: نقاط 
 مواجهه در و ندهست امنیت افسران توسط شدهیینتع قواعد برمبتنی  سنتی هایسیستم .زنندمی دور را موجود قوانین یا کنندمی جعل

 .کنندمی استفاده کور نقاط از کالهبرداران ،هارسانیبهنگام فواصل در و شوند بهنگام دستی صورتبه باید تهدیدات با
 مؤسسات که یهایپذیریآسیب تمام به تا کنندمی کار شکل بهترین به هاداده از انبوهی با قواعد بر مبتنی هایسیستم داده: کمبود 

 هاینشتراک مؤثر و دقیق تواندنمی شود، محدود کوچک دادٔه مجموعه یک به مؤسسه یک اگر .کنند رسیدگی بهتر ند،امواجه هاآن با
 .است صادق نیز ماشین یادگیری هایسیستم در مورد این .کند شناسایی را جعلی

 تنظیم را مؤثری و مفید قواعد امنیت افسر که دهدمی انجام را کار بهترین زمانی ،قواعد بر مبتنی سیستم یک نادرست: هایداده 
 .شودمی نادرست مثبت نتایج به منجر شدهتعریف بد یا نادرست قواعد .کند
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 قوت نقاط
 را تقلب و کنندمی اسکن را هاتراکنش تمام .ندنکمی کار سرعتبه هاسیستم این .هاستآن کم پیچیدگیِ ،قواعد بر مبتنی هایسیستم مزیت

 ماشین ادگیریی هایسیستم با همراه مورد این .کندمی فراهم را بیشتری هایتراکنش سریع بررسی امکان که کنندمی شناسایی قواعد براساس
 .کندمی فراهم هاتراکنش برای یبسیار امنیت ،ترپیچیده هایتالش برای

 :یا آسان اهآن تفسیر کنند،می عمل شوندمی رعایت کهقواعدی  براساس قواعد بر مبتنی هایسیستم کهازآنجایی شفافیت 
 را آن سرعتبه تواندمی انسان مداخلٔه کاذب، منفی یا مثبت مانند شود، ایجاد گزارش در مشکلی اگر .است «شفاف»

 .کند اصالح و شناسایی
 :تشخیص یهاسیستم .است صادقنیز  قواعد بر مبتنی سیستم اجرای برای مورد این .است راه بهترین سادگی موارد، برخی در سادگی 

 .دهدمی ارائه را سانآ و سریع اجرای هاآن سادگی و کنندمی عمل سریع نسبتا   و ندااعتبارسنجی و توسعهقابلِ راحتیبه قواعد بر مبتنی تقلب

 ماشین یادگیری و قواعد بر مبتنی تقلب تشخیص ۲-۳
 بر مبتنی تقلب خیصتش مشابه شود،می شناخته ماشین یادگیری بر مبتنی تقلب تشخیص عنوانبه بیشتر که ،الگوریتمی تقلب تشخیص

 مرحلٔه رد بیشتر انسانی مداخلٔه و دهندمی انجام خودکار طوربه را کار این انسانی، مداخلٔه بر تکیه جایبه هاسیستم این .کندمی عمل قواعد
 میزان به را انسانی مداخلٔه ضرورت الگوریتمی هایمدل ،درهرصورت .دهدمی رخ فرایند پایان در کیفیت تضمین مرحلٔه و داده ورودی
 هایخپاس وقواعد  ،تمیالگوری هایسیستم .کنندمی جوییصرفه مؤسسات کار نیروی و سربار هایهزینه در و دهندمی کاهش توجهیقابلِ 
 از رکیبیت از استفاده با باید قواعد بر مبتنی تقلبِ از محافظت و شناسایی .دهندمی تغییر نوظهور و گذشته تهدیدات اساسبر را خود
 ارائه تقلب هایالشت برابر در را باالیی امنیت ترکیبی محصوالت این .باشد ماشین یادگیری و ،مصنوعی هوش ،عدقوا بر مبتنی هایفرایند
 .هستند ۱گرخودتنظیم کنندگانمصرف و هاتراکنش رفتار اساسبر و کنندمی

 شوییپول با مبارزه و ،سایبری امنیت ،تقلب هایفرایند خودکارسازی برای ناهنجاری تشخیص از بزرگ هایبانک ،2۴۱۴ دهٔه اوایل از
 و تاریخی تقلب الگوهای از یادگیری برای ماشین یادگیری هایالگوریتم توانایی دلیلبه ماشین یادگیری با تقلب تشخیص .کردند استفاده
 هاانانس از مؤثرتر ماشین یادگیری هایالگوریتم اطالعات، پردازش سرعت مورد در .شودمی پذیرامکان آتی هایتراکنش در هاآن شناسایی

 را هاآن تواندمین سادگیبه انسان که هستند پیچیده تقلب هایویژگی یافتن به قادر ماشین یادگیری هایالگوریتم همچنین، .رسندمی نظر به
 .دهد تشخیص
 و تجزیه با را کند و ،کنندهخسته معیوب، دستی هایفرایند که دارد تمرکز کارآمد و ساده مدارمشتری حفاظتی سیستم یک بر ماشین یادگیری
 همچنین ینماش یادگیری هایروش .شودمی مشتری باالی رضایت به منجر که کندمی جایگزین کامل طوربه یا بخشدمی بهبود ،ریسک تحلیل

 ماشین یرییادگ هایروش برای ویژهبه مدل توسعٔه برای رکوردها از بسیاری به دسترسی .برندمی بهره مختلف متغیرهای از یادگیری فرصت از
 .افتدمی اتفاق 1۴٬۴۴۴ در ۱ تا ۱۴۴۴ در ۱ محدودٔه در جعلی هایتراکنش زیرا است، مهم

 و ؤثرم جلوگیری از را فروشانخرده و مالی مؤسسات که است چیزی پذیریواکنش .هستند واکنشی اساسا  قاعده بر مبتنی هایروش
 در را کوچک تغییرات و ،کندمی شناسایی را هانظمیبی کند،می فعال را درنگبال هایبینش ماشین یادگیری .داردبازمی تقلب از کارآمد
 .دهدمی تشخیص پویا هایداده مجموعه از بزرگی هایبخش

 کنند،می تکیه ،شدهیزیربرنامه پیش از قواعد رب نتایج بینیپیش یا رفتاری تغییرات شناسایی برای قواعد بر مبتنی هایسیستم کهدرحالی
 .دارند نیاز تقلب شناسایی برای پذیرتریانعطاف رویکرد به ،نداتکامل حال در سرعتبه که ماشین یادگیری هایسیستم

 ماشین یادگیری و قواعد بر مبتنی هایسیستم مقایسٔه ۳-۲-۱
 بر بتنیم تقلب تشخیص هایسیستم از صنعت عالقٔه و شودمی استفاده تقلب کشف برای ماشین یادگیری رویکرد از ،اخیر هایسال در

 .پردازیممی واعدبر ق مبتنی رویکردهای و ماشین یادگیری تفاوت به ،ادامه در .است کرده تغییر ماشین یادگیری بر مبتنی هایراهکار بهقاعده 
 صرفا   ایهسیستم .کندمی شناسایی آشکار و ظاهری هایسیگنال مشاهدٔه با را مالی امور در متقلبانه هایفعالیت قاعده بر مبتنی رویکرد
 توسط ستید صورتبه که دهندمی انجام را تقلب تشخیص یسناریو چندین که هستند هاییالگوریتم از استفاده مستلزمقاعده  بر مبتنی

 اعمال تراکنش یک تأیید برای را مختلفقاعده  3۴۴ حدود متوسط طوربه یمیقد یهاسیستم ،امروزه .اندشده نوشته تقلب تحلیلگران
                                                                                                                                                                                                                
1 Self-Regulate 
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 .دهند تشخیص ار ضمنی هایهمبستگی توانندمی سختیبه و دارند نیاز دستی صورتبه سناریوها تنظیم یا افزودن به هاسیستم این .کنندمی
 که ،را نگبالدر هایداده هایجریان تواندمی سختیبه که کنندمی استفاده قدیمی افزارنرم از اغلبقاعده  بر مبتنی هایسیستم براین،عالوه
 .کند پردازش هستند، حیاتی دیجیتال فضای برای

 وجود اربرک رفتار در نیز دیگری پنهانی و ظریف رویدادهای قواعد، بر مبتنی تقلب تشخیص هایسیستم در شدهاعالم قواعد بر عالوه
 که کندیم فراهم را ییهاتمیالگور جادیا امکان ماشین یریادگی .باشد یاحتمال تقلب نشانٔه اما ،نباشد مشهود است ممکن که دارد

 متقلبانه اتاقدام احتمال و کاربر رفتار ینب پنهان یهایهمبستگ نیا افتنی به و کنندیم پردازش یادیز یرهایمتغ با را دادهکالن یهامجموعه
 یکاردست و داده ترسریع پردازش قانون، بر یمبتن یهاستمیس با سهیمقا در ماشین یریادگی یهاستمیس قوت نقاط از گرید یکی .کنندیم کمک
 .دارند طابقتم رفتار لیتحل و هیتجز با خوبیبه ،تأیید مراحل تعداد کاهش به کمک یبرا هوشمند هایالگوریتم ،مثال عنوانبه ؛است کمتر
 یراب یادگیری ماشین یاورفنّ از حاضر درحال شرویپ یمال مؤسسات اما دارند تسلط بازار بر همچنان، قاعده بر یمبتن یهاستمیس اگرچه
 ییرهایمتغ پردازش و یابیرد یبرا را یمصنوع هوش و نیماش یریادگی ۱مسترکارت ،مثال عنوانبه ؛کنندمی استفاده کالهبرداران با مبارزه
 و دکنیم یابیارز اتیعمل هر در را حساب رفتار ستمیس نیا .کرد کپارچهی دیخر هایداده و ،دستگاه زمان، مکان، تراکنش، اندازٔه مانند

 یتجار یهاتپرداخ در کاذب یهشدارها تعداد کاهش پروژه نیا هدف .دهدیم ارائه تراکنش کی بودنیتقلب دربارٔه درنگیب قضاوت
 :برشمرد ریز موارد توانیم را کردیرو دو نیا تفاوت ،طورکلیبه .است

 کندمی تسهیل را بالدرنگ پردازش ماشین یادگیری اما ،است برزمان قواعد بر مبتنی هایروش. 
 را هاناهنجاری خودکار تشخیص امکان ماشین یادگیری .است انسانی نظارت و دستی کار مستلزم قواعد بر مبتنی روش 

 .کندمی فراهم
 را تأیید شینما یادگیری .شودمی کاربر تجربٔه بهبود کاهش باعث که دارد نیاز تأیید برای متعددی مراحل به قواعد بر مبتنی روش 

 .دهدمی افزایش را مشتری رضایت ،تراکنش تأیید مراحل و زمان کاهش با و کندمی ساده و کاهش
 تقلب الگو، فظری تغییرات بر تمرکز با تواندمی ماشین یادگیری .کندمی شناسایی را آشکار تقلب الگوهای قواعد بر مبتنی روش 

 .کند کشف نیز را پنهان
 مدل .وندشمی ترصرفهبهمقرون و ،مؤثرتر کارآمدتر، هاداده مجموعٔه افزایش با که است متکی هاییالگوریتم بر ماشین یادگیری 

 .شودمی ترگران ،بیشتر هایداده با قواعد بر مبتنی

 داده بر مبتنی تقلب تشخیص ۳-۳
 بینیپیش و تولید داده ایتاگزاب 2٫1 از بیش نهروزا ،2۴۱8 سال در .است داشته را هاداده از ایسابقهبی رشد جهان گذشته، سال ده یط

 از درصد 9۴ باالی ،2۴۱3 سال در 4امبیآی گزارش طبق .(2۴۱8 ،3کوگلین)رسد می داده 2زتابایت ۱71 به 2۴21 سال تا که است شده
 هایسایت حسگرها، :گیرندمی سرچشمه جاهمه از هاداده این .است شده ایجاد گذشته سال هشت در امروز جهان در موجود هایداده

 .5اسپیجی هایسیگنال همراه، هایتلفن خرید، معامالت و دیجیتال ویدیوهای و تصاویر اجتماعی، هایرسانه
 استخراج برای هادادهاز  که است تحلیل و تجزیه ویژهبه محورداده کاربردی هایبرنامه وها دادهکالن مفهوم پیدایش باعث هاداده این
 داده صنایع تمام برای واقعی هایراهکار داده بر مبتنی تحلیل و تجزیه امروزه، .کندمی استفاده باال دقت با بهتر گیریتصمیم و یهوشمند
 حلیلت و تجزیه ازجمله تحلیل و تجزیه مختلف انواع هایچالش و هافرصت بررسی درحال بانکداری صنعت .است بانکداری ازجملهمحور 
 .است گرفته قدرت باال کارایی با و پذیرمقیاس بسیار پیشرفته دادٔهکالن هایاوریفنّ توسط که است تقلب
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2 Zettabyte 
3 Coughlin 
4 IBM 
5 GPS 
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 انبوهی رمقادی در موجود الگوهای و ،قرمز هایپرچم ها،ناهنجاری تشخیص برای ویکمبیست قرن نوظهور ابزار به تقلب تحلیل و تجزیه
 کالهبرداران و مجرمان هایتکنیک .(2۴۱۰ ،۱اسپن) است برانگیزچالش بسیار اوقاتگاهی آن تحلیل و تجزیه که است شده تبدیل هاداده از
 .(2۴۱7 ،2اوون) است ترهوشمندانه کنند،می استفاده متقلبانه هایفعالیت کردنپنهان برای که ابزاری و اوریفنّ دلیلبه هاآن هایشیطنت و

 :شودمی صهخال زیر موارد در دالیل این .است آشکار دلیل سه به امیدوارکننده بسیار رویکرد یک داده بر مبتنی تقلب تحلیل و تجزیه
 لتحلی و تجزیه صحت و دقت افزایش برای خوب یفیتک با هایداده مقابل، در .است ریسک مستعد محورانسان رویکرد :دقت •
 .(2۴۱1 ،ارانهمک و باسنس) است موجود بازرسی محدود ظرفیت از بهینه استفادٔه ،داده بر مبتنی تقلب تحلیل و تجزیه هدف .است حیاتی
 ،ماشین ادگیریی ازجمله مختلف هایحوزه از پیشرفته هایتکنیک از استفاده با داده بر مبتنی تقلب تحلیل و تجزیه :عملیاتی کارایی •
 برای حافظه درون تحلیل و تجزیه موتور مانند ایپیشرفته ابزارهای از ،همچنین .است شده ساخته 3عمیق یادگیریو  ریاضیات، آمار،
 سناریوهای زا بسیاری برای که دهدمی افزایش را عملیاتی کارایی توجهیقابل طوربه این .شودمی استفاده تحلیلی هایتکنیک سازیپیاده
 تراکنش ودکردنمسد یا تأیید مورد در فوری تقریبا  تصمیم اعتباری، کارت با تراکنش ارزیابی هنگام ،مثال عنوانبه ؛است مهم بسیار تقلب

 تجزیه هایاوریفنّ و ابزارها با تواندمی که دارد نیاز فوری گیریتصمیم و تحلیل و تجزیه به این .است موردنیاز تقلب به بودنمشکوک دلیلبه
 .شود انجام داده بر مبتنی تقلب تحلیل و

 .ستا فشرده یکار هم و برانگیزچالش هم نمتخصصا با تقلب تشخیص ناب و مؤثر سیستم یک حفظ و توسعه :هزینه کارایی •
 .است ترصرفهبهمقرون و ،توسعه برای کارآمدتر خودکارتر، رویکرد یک داده بر مبتنی هایروش
 بر مبتنی تیسن رویکرد به نسبت متعددی مزایای دارای داده بر مبتنی تقلب تحلیل و تجزیه که است بدیهی فوق، بحث به توجه با

 تقلب خیصتش سیستم تقویت برای باید هاداده بر مبتنی رویکردهای در مختلف هایچالش ،حالبااین .است تقلب کشف برای متخصص
 .شود حل کالهبرداران با مبارزه جهت

 داده بر مبتنی تقلب کشف هایچالش ۳-۳-۱
 و وهاالگ کشف برای انبوه هایداده تحلیل و تجزیه با و قوی آماری هایروش اتخاذ با گذشته هایسال در تقلب کشف رویکردهای اگرچه

 هایتمالگوری و هاروش از محققان .است برانگیزچالش شدتبه تقلب کشف هنوز اند،آورده دستبه توجهیقابل قدرت تقلب سازوکارهای
 دشوارتر و برانگیزترچالش را تقلب کشف که مورد چند اما ؛کردند استفاده شوییپول یا مالی هایبخش در تقلب کشف برای مختلفی

 .کنیممی بیان اختصاربه ،کندمی
 ۱-۱-۳-۳ بسیار ،هستند متکی شدهنظارت یادگیریِ هایمدل بر که هاییسیستم برای ویژهبه تقلب پویای الگوهای 

 در دادهرخ الگوهای از که آموزشی هایداده مجموعه براساس را تقلب الگوهای توانندمی فقط هاسیستم این .است برانگیزچالش
 بر غلبه برای جدید متقلبانٔه هایراهبرد و هاراه تولید از هرگز کالهبرداران ،حالبااین .کنند شناسایی است، شده تشکیل گذشته
 ،کرد مقابله ،بانهمتقل هایفعالیت از تنوعی چنین با تواننمیشده نظارت یادگیری بر مبتنی سیستم با .کشندنمی دست هاسیستم
 .نیستند جدید تقلب الگوهای حاوی آموزشی هایداده مجموعه زیرا

 ۲-۱-۳-۳ از توانندمی بالدرنگ هایسیستم زیرا است، مالی مؤسسات برای آلایده یراهکار تقلب بالدرنگ تشخیص 
 ایجاد ستمسی برای را مختلفی هایچالش تقلبی، هایفعالیت بالدرنگ شناسایی ،حالبااین .کنند جلوگیری زیادی مالی ضررهای

 دشوار تحلیل و تجزیه و پردازش ها،داده جریان باالی سرعت به توجه با -۱ :است موارداین  شامل اصلی چالش سه .کندمی
 هایبرنامه یبرا باال کارایی با الگوریتم یک ایجاد -3 و ؛است زیاد بسیار تقلب تحلیل و تجزیه محاسباتی پیچیدگی -2 ؛است

 .نیست آسانی کار فشرده دادٔه کاربردی
 ۳-۱-۳-۳ که است این هادادهکالن مهم مزایای از یکی .آوردمی وجودبه را بزرگی چالش زیاد حجم و تنوع با هاییداده ادغام 

 ینب هایپیام مالی، بازارهای هایفعالیت مانند منابع سایر و مالی منابع ازجمله مختلف منابع از را هاداده سازدمی قادر را کاربران
 رکوردهای و هاویژگی دارای که دهندمی تشکیل را هاداده مجموعه از عظیمی حجم منابع این .کنند آوریجمع غیره و ،کارگزاران

                                                                                                                                                                                                                
1 Spann 
2 Vona 
3 Deep learning 
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 دستهب مختلف منابع از که هاییداده نتیجه، در .کنندمی تکیه مختلف هایداده هایمدل بر منابع این براین،عالوه .هستند زیادی
  .کنندمی ایجاد تقلب تحلیل سیستم برای را سازییکپارچه هایچالش آیند،می

 ۰-۱-۳-۳ چالش چوله یعتوز هایرده اگرچه ،است تقلب کشف در مسائل ترینمهم از یکی نامتعادل یا ۱ چوله یعتوز هایرده 
 هایرده با مواجهه در نظارت تحت ماشین یادگیری هاییتمالگور اکثر خاص، طوربه و است مختلف هایحوزه از یاریبس در
 ستا ممکن جنبه ینچند .شودمی یاد کالس تعادل عدم مشکل عنوانبه ینا از ؛دهندیم نشان خود از یفیضع عملکردچوله  یعتوز
 ینب تفاوت به اهجنبه ینا از یکی .بگذارد یرتأث ینماش یادگیری یستمس یک توسط ایجادشده بندیطبقه از آمدهدستبه عملکرد رد

 مفهوم گیرییاد یبرا است ممکن یادگیری یستمس باشد، یادز تفاوت ینا یوقت .شودمی مربوط کالس هر به متعلق هاینمونه تعداد
 .دهدمین را (تقلب) اقلیت هایگروه پویایی درک اجازٔه برانگیزچالش هاینسبت زیرا ،شود مشکل دچار یتاقل طبقٔه به مربوط
 کهازآنجایی .است پذیرترآسیب ،شوندمی سازیپیادهداده کالن چهارچوب در که بندیطبقه هایالگوریتم برابر در مشکل این
 .شودمی ترکوچک بسیار هانمونه در هاداده از کوچکی بخش کند،می بندیتقسیم را هاداده Hadoop مانندداده کالن هایاوریفنّ
 ؛رودیم بین از اطالعات واقع در و ،شودمی دشوارتر بندیطبقه شود،می ترسخت اقلیت طبقٔه هایویژگی شناسایی نتیجه، در

 یواقع یهاداده مجموعه در اغلب یطبقات تعادل عدم ،است بزرگ مقیاس هایداده از مقدار حداکثر استخراج هدف کهدرحالی
 ،همکاران و باتاچاریا) است متقلبانه هایتراکنش یا (2۴۴8 ،همکاران و 2یمازوروفسک) نادر یدادهایرو شامل که دهدیم رخ

 یا مکان بینییشپ مانند مختلف یهااندازه با و کالس ینچند با ییهاداده مجموعه در کالس تعادل عدم ین،ابرالوهع (،2۴۱۱
 با چولهرده توزیع  یسازمدل موضوع با یامقاله در 2۴۱7  کوک و فیوز .(2۴۱1 ،3کوک و فیوز) دهدیم رخ یتفعال یصتشخ
 به را یتاکثر هایکالس اما ؛دهدینم ییرتغ را یاساس یهاداده یعتوز که کردند یمعرف را یکردیرو ی،مفهوم یفضا شکل ییرتغ
 رتفعم را کالس تعادل عدم مشکل یوهش ینا با و کند یجادا تریمتعادل کالس یعتوز تا کندمی یهتجز ترکوچک هایکالسیرز

 .کردند
 ۵-۱-۳-۳ دقت نرخ .شودمی ایجاد هاداده ناهموارِ توزیع دلیلبه که است هاییچالش از دیگر یکی عملکرد گیریاندازه 

 میشهه است ممکن معیار این .شودمی استفاده معمولی بندیطبقه مسئلٔه یک برای که است (صحیح شدٔهیبندطبقه مشاهدات)
 نرخ باشد، تقلب مشاهدات درصد ۱ حاوی هاداده اگر ،مثالعنوان به ؛(2۴۴9 ،4گرایسیا و هی) نباشد مناسب تقلب کشف برای
 ،درصد 99 زیر دقت

  دقت رخن هم هنوز و کند بندیطبقه قانونی عنوانبه را رکوردها تمام تواندمی سیستم که است این آن دلیل .است قبولیرقابلغ 
 را اهاشتب شدٔهبندیطبقه مشاهدات که شودمی هزینهبهحساس عملکرد معیارهای درنظرگرفتن به منجر این .دهد ارائه را درصد 99
 .شودمی بررسی برای منابع و زمان از زیادی مقدار هدررفتن باعث که زیاد نادرست هشدارهای ایجاد بدون گیرند،می نظر در

 در تقلب کشف یلتحل و یهتجز در 7متیو همبستگی ضریب و ،(AUC) 6منحنی زیر ناحیٔه حساسیت، ،F5 امتیاز شودیم یهتوص
 .شود گرفته نظر در باید نیز محاسباتی هایهزینه این،برعالوه ؛شود گرفته نظر

                                                                                                                                                                                                                
1 Skewed Class Distribution 
2 Mazurowski 
3 Feuz & Cook 
4 He & Garcia 

 .سنجش دقت آزمون است یبرا یاریمع ینری،با یبندطبقه یآمار یلو تحل یهتجز در )F )score-F امتیاز 5
مثبت و  یهاکالس یصباالتر باشد، عملکرد مدل در تشخ AUCچه هرهاست و کالس ینب یزتما یکننده برایبندطبقه ییتوانا یریگ( اندازهAUC) یمنحن یرز منطقٔه 6

 .کندیجدا م یزنورا از  یگنالاحتمال است که س یمنحن یک یرندهاپراتور گ مشخصٔه یمنحنبهتر است.  یمنف
7 Matthew 
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 اخیر دهٔه در مالی هایحوزه در تقلب کشف هایتکنیک آخرین ۰-۳

 (SVM) پشتیبان بُردار ماشین ۳-۰-۱
 یک عنوانبه هرکدام که آموزشی هاینمونه از ایمجموعه به توجه با که است شدهنظارت ماشین یادگیری الگوریتم کی ۱پشتیبان بردار ماشین

 فضای در جدید هایداده بندی،طبقه در .دهدمی اختصاص جدید هایداده به را دسته بهترین اند،شده گذاریعالمت دیگر هایدسته یا
 روش یک بانپشتی بردار هایماشین .دارند تعلق دسته کدام به شکاف سمت کدام اساسبر که شودمی بینیپیش و شوندمی نگاشت ویژگی
 مناسب بندیطبقه با کار این .شودمی استفاده تصمیم صفحٔه عنوانبه 2صفحه اَبَر یک ساختن با خطی بندیطبقه در که است بندیطبقه

 .(2۴۱۱ ،3وستلن ، وتراکونلو ،باتاچاریا) کندمی عمل معتبر هایدسته در هاآن بندیگروه با آموزشی هایمجموعه
 نمونٔه ره در که کردند پیشنهاد اعتباری کارت در تقلب تشخیص برای را پشتیبان بُردار ماشین (2۴۱۰) 4آتیکا و ،خاوال عبدالحمید،

 در نمونه اگر ،لمثا عنوانبه ؛گیردمی قرار دسته کدام در نمونه که شد تعیین و استفاده پشتیبان بُردار ماشین از تراکنش، هایداده از آزمایشی
 گفتٔه هب .شودمیدر نظر گرفته  مشروع معاملٔه یک عنوانبه ،صورتاین غیر در ؛شودمی اعالم تقلب عنوانبه گیرد، قرار متقلبانه کالس

 .ردک استفاده تشخیص میزان بهبود برای هاآن از توانمی که کنندمی توصیف را متعددی هایویژگی هاآن آتیکا، و ،خاوال عبدالحمید،
 برای واندتمی و است شده ذکر مقاله در که مهمی هایویژگی .کند ناکارآمد را کنندهبندیطبقه تواندمی بیشتر هایویژگی افزودن ،حالبااین

 کارت از استفاده یفراوان معامله، مبلغ مشتری، شناسٔه از: اندعبارت ،شود استفاده پشتیبان بردار ماشین کنندٔهبندیطبقه در تقلب تشخیص
 .مکان و ،هاتراکنش مقدار میانگین زمان، و تاریخ ازجمله

 (HMM) 5مارکوف پنهان مدل ۳-۰-۲
 کالسیک لمد با مقایسه در ترپیچیده تصادفی هایفرایند ارائٔه برای که است دوگانه شدٔهجاسازی تصادفی فرایند یک مارکوف پنهان مدل

 .ندامشاهدهقابلِ ،حالت به وابسته هایخروجی اما نیستند، مشاهدهقابلِ  مارکوف پنهان مدل هایحالت .شودمی استفاده مارکوف
 یشنهادیپ سیستم .کردند استفاده پرداختپیش هایکارت تقلب خودکار شناسایی برای مارکوف مخفی مدل از (2۴۱8) 6آریا و رابینسون

 .شد آزمایش واقعی معامالتی دادٔه مجموعه یک روی بر
گراوال  وریتمالگ از ترکیبی با موردی مطالعٔه براساس اعتباری کارت تقلب شناسایی برای را مدلی 2۴۱1 سال در 7میشرا و ، کومارآ

 در تقلب کشف برای که کردند ادعا تحقیق از پس و کردند پیشنهاد (GA) ژنتیک الگوریتم و رفتار بر مبتنی ،مارکوف پنهان مدل
 دگیپیچی تواندمی مارکوف پنهان مدل که داد نشان نیز همکاران و خان مطالعٔه تجربی نتایج .است سودمند کامالً اعتباری هایکارت
 .(2۴۱1 ،8سینگ، و سینهال ،خان) کند حذف را سیستم

 افشای رایب مارکوف پنهان مدل از استفاده با اینترنتی هایبانک تقلب تشخیص بهبود برای تکنیکی روی (2۴۱2) 9لوبو و هامان
 هبودب را تشخیص دقت مطالعه این نتیجٔه .کردند کار چهارچوب یک پیشنهاد با هاآن مشکوک رفتارهای ردیابی و واقعی کاربران

 .بخشدمی
 همطالع این هدف .ندداد انجام بانکی تقلب مشکالت در اثربخشی افزایش برای را سازیشبیه هایآزمایش (2۴۱8) ۱۴، وو و ایوانگ
 واقعی دنیای در بانکی تراکنش هایداده درمیانگین، -K همراهبه مارکوف پنهان مدل از استفاده با آنالین پرداخت هایتقلب شناسایی

 استفاده حساب منظم رفتار آموزش برای مارکوف پنهان مدل و خوشه چندین  هایداده مجموعه بندیخوشه برای میانگین-K تکنیک .است
 .است مشخصی حد تا بانکی هایتراکنش در تقلب کشف به قادر مطالعه این که داد نشان سازیشبیه هایآزمایش نتیجٔه .شد

                                                                                                                                                                                                                
1 Support Vector Machine (SVM) 
2 Hyperplane 
3 Bhattacharyya, Tharakunnel, & Westlan 
4 Abdelhamid, Khaoula, & Atika 
5 Hidden Markov Model (HMM)  
6 Robinson & Aria 
7 Agrawal, Kumar, & Mishra 
8 Khan, Singh, & Sinhal 
9 Mhamane & Lobo 
10 Wang,Wu, & Yi 
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 ناساییش با اعتباری کارت عملیات در تراکنش انجام از پس که موجود هایسیستم مشکل به رسیدگی برای (2۴۱6) ۱پاتیل و بوساری
 .است مارکوف پنهان مدل از استفاده با مشکل این حل مطالعه این هدف .کردند پیشنهادی راهکار ،مواجه هستند تقلبی هایفعالیت
 .دهدیم کاهش را نادرست هشدار نرخ کهدرحالی ،بخشدمی بهبود را تقلب شناسایی مارکوف پنهان مدل که داد نشان مطالعه این هاییافته

 (FL) ۲فازی منطق بر مبتنی سیستم ۳-۰-۳
 منطق رب مبتنی سیستم .است نادرست و مبهم محیط یک در هاداده نمایش مشکل به رسیدگی برای یمؤثر فکری چهارچوب ،فازی منطق
 با مقابله برای را ایپیچیده هایروش فازی منطق و 4فازی هایترکیب .نیستند دقیق و اندتخمینی 3تفکر هایروش دهدیم نشان فازی
 کشف در یامطالعه (2۴۱1) 6پانیگراهی و بهرا .(2۴۱7 ،5ساریتا و سوپراجا) کنندمی ارائه ترگسترده و جدید ایشیوه به پیچیده سازیمدل
 7فازیمیانگین -C بندیوشهخ رویکرد دو براساس ترکیبی تکنیک از استفاده با یتقلبغیر و تقلبی تراکنش بندیطبقه با اعتباری کارت تقلب

 و بندیهخوش هایتکنیک از ترکیبی از استفاده که کردند ادعا نویسندگان .انجام دادندهشدار کاذب  یجادکاهش ابا هدف  عصبی شبکٔه و
 .کند کمک کاذب هایهشدار ایجاد کاهش و کارآمد روشی به مشکوک هایفعالیت شناسایی به تواندمی یادگیری سازوکارهای

 ۸مصنوعی عصبی شبکٔه ۳-۰-۰
 یاد، انمغز انس یهشب اییهدر ساختار ال یوستهبه هم پ یهانورون یاها است که با استفاده از گره یقیتطب یستمس یک یمصنوع یشبکه عصب

 یک .(2۴۱۱ ،9دومان و ساهین) است ساختاریافته محاسباتی واحدهای هایالیه در که است نورونی ،عصبی شبکٔه اصلی جزء. گیردیم
 یدادهایرو بینییشها و پداده یبندطبقه گوها،ال یصتشخ یآن  برااز  توانیم ینبنابرا کنداستفاده میبرای یادگیری ها از داده یشبکه عصب

 .استفاده کرد یندهآ
 روش یک وانعنبه ایفزاینده طوربه نادرست، یا پیچیده هایداده از معنی استخراج برای مصنوعی عصبی هایشبکه توجهقابل توانایی با

 .(2۴2۴ ،۱۴و لسمن ،، کیم کراجا) شودمی پیشنهاد هاتقلب شناسایی برای پیشرفته
 و کردند رائها هزینه به حساس عصبیِ شبکٔه براساس اعتباری هایکارت در تقلب تشخیص برای ترکیبی مدل یک روحانی و قبادی

 برای ۱۱کاست متا روش از نویسندگان ؛ندارد سروکار نامتعادل هایداده با پیشنهادی مدل .شدند ارزیابی واقعی تراکنش هایداده در
 بر مبتنی تقلب تشخیص مدل با را پیشنهادی مدل نویسندگان پیشنهادی، مدل کارایی اثبات برای .کردند استفاده مشکلی چنین با مقابله
 منفی هزینٔه و داد افزایش را تشخیص نرخ پیشنهادی روش نتیجه، در .کردند مقایسه ۱2خودکار ییشناسا یها یستمس و عصبی شبکٔه
 .(2۴۱6 ،همکاران و قبادی) رساند حداقل به را کاذب

 (GA) ژنتیک الگوریتم ۳-۰-۵
را  یعیبانتخاب ط یندفرآ یتمالگور ینالهام گرفته شده است. ا ینتکامل دارو یهاست که از نظر یاکتشاف یجستجو یک ۱3ژنتیک الگوریتم
 شوند. یدتول یتا فرزندان نسل بعد شوندیمثل انتخاب م یدتول یافراد برا ینکه در آن بهتر کندیمنعکس م

 معروف اینریب هایرشته شکلبه سنتی طوربه که کندمی جووجست پیشنهادی هایراهکار از ایمجموعه با را راهکار بهترین یکژنت یتمالگور
 از که است تکامل هاییتملگورا از یخاص نوع یکژنت یتمالگور، واقع در .(2۴۱6 ،۱4آرانی و زجاجی) شوندمی داده نشان کروموزوم به
 .کندیم استفاده جهش و وراثت مانند برگشتی شناسییستز هاییکتکن

                                                                                                                                                                                                                
1 Bhusari & Patil 
2 Fuzzy Logic Based System 
3 Methods of Thinking 
4 Fuzzy 
5 Supraja & Sarith 
6 Behera & Panigrahi 
7 C-means 
8 Artificial Neural Network (ANN) 
9 Sahin & Duman 
10 Craja, Kim, & Lessmann 
11 Meta Cost 
12Automatic Identification Systems 
13 Genetic Algorithm (GA) 
14 Zojaji & Atani 
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 کشف افزایش باعث ژنتیک الگوریتم و 2میانگین-kروش   از استفاده که داد نشان( 2۴۱8) ۱و الواهودی ،، دوزیبنچاجی مطالعٔه نتایج
 تشخیص دقت و اثربخشی بهبود برای را تکنیکی( 2۴۴9) 3ویال و لیانگ .شودمی نادرست هشدارهای تعداد کاهش و اعتباری کارت تقلب
 GTA قیقاتیتح خدمات مرکز توسط یشنهادشدهپ ایداده مجموعٔه از استفاده با فازی ژنتیک الگوریتم بر تکیه با مالی هایصورت در تقلب
 .است بخشیده بهبود باال تشخیص نرخ با را دقت فازی ژنتیک روش که داد نشان مطالعه تجربی هاییافته .کردند طراحی

 (KNN) همسایه تریننزدیک-K الگوریتم ۳-۰-۶
 نیافت آن هدف .شودمی استفاده رگرسیون و بندیطبقه برای که است ناپارامتریک روش نوعی 4 همسایه تریننزدیک-K الگوریتم تکنیک
 ادهد نمونه دو بین فاصله گیریاندازه براساس جدید نمونٔه نقطه یک ایجاد و داده مجموعه یک از شباهت براساس هاهمسایه تریننزدیک
 .(2۴۱۰ ،5زادهحسن) است اقلیدسی فاصلٔه فاصله، محاسبٔه برای هاروش ینترشدهشناخته از یکی ،حالبااین .است

 در که است نمونه بر مبتنی یادگیری از اینمونه و گیردمی قرار نظارت تحت ماشین یادگیری گروه در همسایه تریننزدیک-K الگوریتم
 یک عنوانبه همسایه تریننزدیک-K الگوریتم .کندمی بندیدسته آموزشی مجموعٔه در ویژگی فضای تریننزدیک براساس را اشیاء آن

 یادگیری یا شآموز مرحلٔه هیچ .کندنمی استفاده تعمیم انجام برای آموزشی دادٔه نقاط از زیرا ،شودمی گرفته نظر در «تنبل» یادگیری الگوریتم
 اب جدید نمونٔه .شودمی درخواست بینیپیش که افتدمی اتفاق زمانی آموزش و ندارد وجود همسایه تریننزدیک-K الگوریتم در واضحی
 جدید السکبهکالس اختصاص برای موجود نمونٔه تریننزدیک و مقایسه ،اقلیدسی فاصلٔه از استفاده با ویژگی فضای در موجود هاینمونه

 یبرا و گیرندمی نظر در برنده را آن هاهمسایه اکثر که است گیریرأی طرح بر مبتنی یههمسا ترینیکنزد-K الگوریتم .شودمی استفاده
  .(2۴2۱ ،6سیموایو یی ،لم هونگ لی ،لیم شینگ خا) شودمی استفاده وجوپرس زدنبرچسب

 (BN) ۷بیزی ٔهشبک ۳-۰-۷
 اساسی مفهوم .ندکمی کار مختلف متغیرهای بین مستقل روابط و شرطی هایوابستگی با که است مبتنی بر گراف  مدل از شکلی یزیب شبکٔه
 مبتنی بر گراف یحتمالا مدل یک بیزی شبکٔه .(2۴۱6 ،8آتانی و منجمی ،زجاجی) است دارجهت گراف یک در هالبه و هاگره شکل یزیب شبکٔه
 هایشبکه .دهدمی نشان (DAG) 9دارجهت ایغیرچرخه گراف یک طریق از را هاآن شرطی هایوابستگی و متغیرها از ایمجموعه که است
 آلایده باشد، ثرمؤ عامل احتمالی شدٔهشناخته علت چندین از هریک اینکه احتمال بینیپیش و است افتاده اتفاق که رویدادی گرفتن برای بیزی
  .هستند

 (DT) تصمیم درخت ۳-۰-۸
 یک ندکمی سعی کالس در شدهگذاریبرچسب آموزشی هایدسته با که گیردمی قرار شدهنظارت ماشین یادگیری خانوادٔه در تصمیم درخت
 منفرد گره کی با معموالً که است مانندفلوچارت درختی ساختار یک تصمیم درخت .کند بینیپیش مشخص ورودی بردار یک برای را کالس

 شوندیم منتهی اضافی داخلی هایگره به منشعب هایگره آن از هریک .شودمی منشعب ممکن هایگره به که شودمی شروع نقطه باالترین در
 به رختید شکل نهایت در این بیشتر، هایگره به انشعاب ادامٔه با .شوندمی منشعب دیگر هایگره به و کنندمی آزمایش ویژگی یک روی که
 .(2۴2۱، سیموایو یی ،، لم هونگ لییمل ینگش خا) دهدمی آن

 دهند،می نمایش را انتخاب این نتیجٔه که هاییوابستگی و هاویژگی روی بر را باینری هایگزینه درخت یک( 2۴۱6)  یاوست و باتاچار
 شودمی یمتقس انحصاری متقابل زیرمجموعٔه یک به نهایت در اینکه تا شودمیبندی طبقه هایییرگروهز به تصمیم درخت مدل .دهدمی نشان

 .(2۴۱6 باتاچاریا، و ۱۴وست)
 اند،شده ابداع جدید هایداده بهترین بندیطبقه برای تنهانه که دارد وجود CART و ،ID3، C4.5 هاینام به تصمیم درخت در اصلی الگوریتم سه

                                                                                                                                                                                                                
1 Benchaji, Douzi, & Ouahidi 
2 K-means 
3 Liang & Lv 
4 K-Nearest Neighbor Algorithm (KNN) 
5 Hassanzadeh 
6 Kha Shing Lim, Lam Hong Lee & Yee-Wai Sim 
7 Bayesian Network (BN) 
8 Zojaji, Atani, & Monadjemi 
9 Directed Acyclic Graph 
10 West 
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 یادگیری به اغلب تصمیم درخت هایالگوریتم رشد .کنندمی ایجاد آن از راقواعدی  و ساخته بهینه روشی به را تصمیم درخت شکل بهترین به بلکه
 .دارد سروکار کالس در شدهگذاریبرچسب آموزشی هایداده مجموعه از بهینه تصمیم درخت ساخت با که شودمی مربوط تصمیم درخت

 هایروش مقایسٔه با مشکوک یا عادی عنوانبه اعتباری کارت تراکنش هایداده بندیدسته برای شدهنظارت رویکرد یک ۱کاویتا و دوی
 متریکِ معیارهای و هانرخ از استفاده با بندیطبقه روش سه .کردند پیشنهاد یمدرخت تصم وماشین بردار پشتیبان  مانند بندیطبقه مختلف
 .کندیم عمل بهتر باال دقت با بندیطبقه هایروش سایر از یمدرخت تصم که داد نشان نتایج .گرفتند قرار موردارزیابی مختلف دقتِ

 (LR) لجستیک رگرسیون ۳-۰-۹
 جستیکل رگرسیون .شودمی استفاده خطی مدل یک براساس هاداده مجموعٔه آماری تحلیل و تجزیه برای که است روشی لجستیک رگرسیون

 وابطر کردنروشن برای و الگوها توصیف برای کاربردی روش یک ،طورکلیبه .کندمی کار متغیرها از ایمجموعه روی رگرسیون انجام با
 متغیرهای بین طهراب سازیمدل برای که است چندمتغیره روش یک لجستیک رگرسیون. است چندگانه یا منفرد وابستٔه باینری متغیرهای بین

 تمام پردازش با را ویژگی یک وقوع احتمال لجستیک رگرسیون .(2۴۱3 ،2هیون) شودمی استفاده وابسته متغیر یک و چندگانه مستقل
 و خار) کندمی بینیپیش یک، یا صفر مانند مقدار، دو با را نتیجه یک احتمال مدل این .زندمی تخمین لجستیک منحنی روی بر هاداده

 وقوع احتمال p آن در که شودمی داده /p-1( p( با اولیه ویژگی شانس آن در که کندمی بیان شانس با را هاویژگی همچنین،. (2۴۱8 ،3یونس
 x و p ارتباط برای x متغیر که معنی این به ؛کند محاسبه را وقوع احتمال باید لجستیک رگرسیون ،حالبااین .است ندادنرخ احتمالP-۱ و
 .دهدمی مناسب مقدار یک α + βx مقدار .است شده معرفی p = α + βx معادلٔه از استفاده با

 4پرت نقاط تشخیص ۳-۰-۱۴
 تشخیص .شودمی استفاده وغریبیبعج رفتار وجود بیان برای که شودمی شناخته ناهنجاری یک ازمحدودهخارج هایداده یا پرت نقاط
 رفتار اب مطابق که است ایداده اشیاء شناسایی برای مورداستفاده روش ترینمحبوب که شودمی گرفته نظر در کاویداده از ایشاخه پرت

 مجموعٔه در داده الگوهای کشف مشکل ناهنجاری تشخیص .(2۴۱6 ،5پوچیدا و گلدستین) ندارند را موردانتظار رفتار ،داده مدل یا عمومی
 :ستا برچسب نوع دو شامل و باینری بندیطبقه مشکل یک ناهنجاری تشخیص .دارند معمول و غیر متفاوت رفتاری که است هاییداده

 طیف در مهم اطالعات به هاداده در غیرمنتظره رفتارهای که است متکی واقعیت این بر ناهنجاری تشخیص اهمیت .عادی و غیرطبیعی
 .(2۴۱1 اگراوال،) شودمی تبدیل کاربردی هایحوزه از ایگسترده

 مکرر الگوی استخراج ۳-۰-۱۱
 در .کندمی استخراج را مجموعه در جالب الگوهای و هاآیتم مکرر هایمجموعه آن در که است کاویداده هایزیرشاخه از یکی 6مکرر الگوهای
 ار منفی و نادر الگوهای خواهندمی یا شوند،می ظاهر داده پایگاه یک در اغلب که باشند هاآیتم از ایمجموعه توانندمی جالب الگوهای اینجا،
 طمرتب انجمن قواعد آموزش با زیادی حد تا مکرر الگوی استخراج کاربرد .کنند کشف اند،نشده دیده دیگر موجود هایتمیآ مجموعه در که

 .کندمیتبدیل  مشکالت حل به کمک برای قواعدی بهو  پردازش را هاآن سپس و پیدا را هاتمیآمجموعه الگوهای تمام آن، موجببه .است
 اغلب الگوریتم دو این زیرا ،شد خواهد متمرکز FPgrowth و Apriori هایالگوریتم بر اعتباری، کارت تقلب تشخیص ،زمینه این در
 آینده در لبتق روش یک وقوع از تا کنندمی تولید جدید قواعد عنوانبه را الگوها آن و شوندمی استفاده جدید تقلب الگوهای شناسایی برای

 .کنیممی بررسی ترعمیق را کاویداده ،بعدی بخش در .(2۴۱9 ،7همکاران و چی) شود جلوگیری

 کاویداده بر مبتنی تقلب تشخیص رویکردهای بر مروری ۵-۳
 به هک است شده تربزرگ نسبت به شدهیآورجمع و تولید هایداده میزان امروزه اما ؛بودند محدود و ندمساختار بسیار هاداده سنتی، طوربه

 وانعنبه بزرگ هایداده .است نیاز آن تحلیل و تجزیه و داده زیادِ حجمِ این ذخیرٔه برای داده پایگاه جدید هایتکنیک و هاافزارنرم یافتن
 دریافت و آوریجمع باال بسیار سرعت با مختلف منابع از که شوندمی توصیف ساختار بدون و ساختاریافته هایداده از زیادی حجم

                                                                                                                                                                                                                
1 Devi & Kavitha 
2 Hyeoun 
3 Khare & Yunus 
4 Outliers Detection 
5 Goldstein & Uchida 
6 Frequent Patterns 
7 Chee, Jaafar, Aziz, Hassan, & Yeoh 
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 حجم ینا پردازش توانایی دلیلبه ،گیریتصمیم و سازیمدل مختلف مسائل حل برای بزرگ هایداده تحلیل و تجزیه از استفاده .شوندمی
 در هادادهکالن بر مبتنی تحلیل و تجزیه ،تازگیبه .است توجهقابل اههزینه کاهش نتیجه در و دقیق نتایج بالدرنگ تولید و هاداده از عظیم
 اوقاتاهیگ که ،هاداده از زیادی مقادیر تحلیل و تجزیه و ضرر کاهش برای هاتقلب ترسریع هرچه کشف به نیاز دلیلبه تقلب کشف حوزٔه

 رفتارهای .شودمی استفاده کالهبرداران هایحلقه یا ترپیچیده الگوهای کشف برای مختلف منابع از هاداده از ترکیبی یا ،ندارند ساختاری
 هوشمند لبتها و قدرتمند ابزار یک به نیاز یدمؤ ،بازرسان به نسبت هاآن پیشروبودن و بانکی کالهبرداران مکرر رفتارهای تغییر و هوشمند

 .است مشتریان رفتاری اطالعات انبوه بین از مجرمانه و مشکوک الگوهای شناسایی یبرا
 آماری، هایتکنیک مانند رویکرد چند یا یک از که معین دادٔه مجموعه یک از معنادار هایداده استخراج برای است روشی کاویداده
 مالی قلبت برای توانمی را هاتکنیک از مختلفی انواع رویکردها، این میان در .شودمی استفاده مصنوعی هوش یا ،ریاضی ،ماشین یادگیری

 ،طورکلیبه .(2۴۱6 ،2لول وی البشراو) دیگر موارد بسیاری و، لجستیک رگرسیون پشتیبانی، بردار ماشین ،۱بیزی نیو مانند ؛برد کاربه
 تشخیص جسم،ت ،بندیطبقه مانند ؛شوند بندیطبقه دسته شش به توانندمی که شودمی استفاده مالی هایتقلب کشف برای معموالً کاویداده
 .(2۴۱6 ،3همکاران و بارمن) بینیپیش و رگرسیون ،بندیخوشه پرت، موارد
 رکیبیت یا جداگانه صورتبه کاویداده مختلف هایتکنیک از ستفادها .پردازیممی کاویداده پیشرفت ادبیات بر مروری به ،ادامه در
 تریننزدیک-K و تصادفی جنگل بر مبتنی یادومرحله روشی (2۴۱8) 4شجری و نامی .باشد داشته همراهبه را بهتری نتایج است ممکن
 در (یبندطبقه روش) معکوس همسایه تریننزدیک-K بر مبتنی الگوریتم یک .کردند پیشنهاد پرداخت کارت تقلب کشف رایب همسایه
 بر مبتنی ترکیبی یراهکار (2۴۱8) همکاران و 6زنین .است شده پیشنهاد اعتباری کارت در تقلب تشخیص برای (2۴۱2) 5مانم و گنجی
 .کردند پیشنهاد اعتباری کارت در تقلب شناسایی برای پیچیده شبکٔه بندیطبقه الگوریتم یک و کاویداده

 سندگاننوی راهکار .دادند قرار موردبحث کاویداده و ماشین یادگیری از استفاده با را کارت اعتباری تقلب کشف (2۴۱8) 7لیلهور و پاتیل
 .است کرده استفاده اعتباری هایکارت هایتراکنش واقعی هایداده از

 النک پردازش سیستم یک :ندکرد معرفی جزء چهار ترکیب با حمالت و نفوذ تشخیص برای را دستگاهی نیز 8همکاران و ویراماچاننی
 یادگیری) بازخورد سازوکار یک ؛ وهاویژگی این از توصیفی مدل یک ؛یادگیری برای پرت تشخیص روش یک ؛گیردمی را هاویژگی که هاداده

 .کندمی کمک جدید ورودی یا رویداد یک بودنمخرب یا بودنطبیعی بینیپیش برای شدهنظارت یادگیری مدل یک آموزش به که (مداوم
 قلبت نوع یک مشکل به رسیدگی برای را هادادهنکال رویکرد با همراه کاویداده بر مبتنی هایروش از استفاده (2۴۱1) 9لو و چاو ،زو

 زیاد محج دلیلبه هاکالن داده تحلیل و تجزیه از استفاده که کنندمی استدالل هاآن .ندکرد پیشنهاد (همتا به همتا دادنوام) وام درخواست
 .شودمی توصیه وام درخواست هایسایت در هاداده تنوع و

 سیستم تمالگوری یک) منفی انتخاب الگوریتم اجرای با را اعتباری کارت در تقلب تشخیص سیستم یک (2۴۱3) همکاران  و ۱۴ هرمزی
 هایتراکنش سابقٔه 3۴۴٬۴۴۴ هایداده از نویسندگان .کردند پیشنهاد MapReduce و Hadoop پارادایم از استفاده با (مصنوعی ایمنی
 روش تأیید برای درصد 3۴ و برای یادگیری درصد 7۴ بهها داده  که کردند استفاده برزیلی بانک یک از آمدهدستبه مجاز اعتباری کارت
 را یادگیری تمالگوری ،سپس .است برزمان بسیار نمونه تعداد این تولید زیرا بود، الگوریتم این یادگیری زمان کاهش هدف .شدند تقسیم خود
 در نتایج ؛دادند انجام برداراننقشه تعداد و مختلف پارامترهای به توجه با را آزمایش چندین هاآن .کردند موازی Hadoop چهارچوب در

 .بود بخشرضایت بسیار هاآزمایش همٔه در زمان کاهش مورد
 96٫1 شامل هاداده .کردند پیشنهاد تعادل عدم مشکل حل برای را ایطبقهتک بندیطبقه رویکرد یک ۱۱(2۴۱6)و راوی  کمرالدین

                                                                                                                                                                                                                
1 Naïve Bayes (NB) 
2 Albashrawi & Lowell 
3 Barman et al. 
4 Nami & Shajari 
5 Ganji & Mannem 
6 Zanin et al.  
7 Patil & Lilhore 
8 Veeramachaneni et al. 
9 Xu, Lu, & Chau 
10 Hormozi  
11 Kamaruddin & Ravi 
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 AutoAssociativeعصبی شبکٔه و ذرات ازدحام سازیبهینه از ترکیبی سیستم یک هاآن .بود قانونی هایتراکنش درصد 9۰٫۰ و تقلب درصد
(PSOAANN) محاسباتی چهارچوب در را آن و پیشنهاد Spark کالس از استفاده با فقط انجمن خودکار عصبی شبکٔه .کردند سازیپیاده 

، رسدب حداقل به باید که خطا تابع ؛ وشدند بهینه ذرات ازدحام الگوریتم از استفاده با هاوزن ؛شد داده آموزش (قانونی معامالت) اکثریت
 شودمی داده ردبازخو شبکه به تقلب هایتراکنش فقط ،مرحله این در .شد تکمیل آزمایش مرحلٔه در بندیطبقه کار .بود خطا مربعات میانگین

 .شوندمی بندیبقهط قانونی یا تقلبی عنوانبه سوابق نسبی، خطای مقادیرو  شودمی مشخص کاربران توسط که مشخصی آستانٔه به توجه با و
 .شناسایی کرد را تقلب موارد از درصد 89 پیشنهادی سیستم

 تجزیه و هاشرکت ساالنٔه هایگزارش از استفاده با مالی هایصورت در تقلب کشف برای را رویکردی (2۴۱6) ۱همکاران و ساداسیوم
 انتخاب برای MapReduce تکنیک از سپس ؛نددکر معرفی هاگزارش این در هاداده ناهمگونی دلیلبه Hadoop روی بر هاآن حلیلت و

 اصلی هایؤلفهم تحلیل از استفاده با هاویژگی این تعداد پس از آن، ؛کنندمی شناسایی را تقلبی مالی هایگزارش که شد استفاده هاییویژگی
 از استفاده که ادد نشان نتایج .شد استفاده پشتیبان بردار ماشین کنندٔهبندیطبقه یک آموزش برای آمدهدستبه هایویژگی و رسید حداقل به

 .بخشدمی بهبود درصد 81 تا را 2زمانی بازده MapReduce تکنیک
 باید که هاییداده تحلیل و تجزیه و ارائه را موازی پردازش قدرت وداده کالن اوریفنّ از استفاده مزایای (2۴۱3) 3همکاران و بولوگا

 ،اویکمتن ناهنجاری، تشخیص ،وکارکسب قوانین) گیرد قرار مورداستفاده بهداشتی هایمراقبت بیمٔه ادعاهای در تقلب کشف برای
 .کرد تشریح را ،(اجتماعی هایشبکه تحلیل و تجزیه و ،داده پایگاه در جووجست

  تقلب بالدرنگ تشخیص هایسیستم ۶-۳
 واردم شناسایی و هافعالیت بر نظارت مستلزم آنالین رویکرد .داد انجام آنالین یا آفالین صورتبه توانمی را تقلب تشخیص هایمدل

 بسیار ند،شومی انجام محل در هافعالیت کهزمانی یا هستند رسانآسیب بسیار که تقلب موارد برخی در ویژهبه که است لحظه در متقلبانٔه
 سپ باید مالی هایصورت در تقلب ،مثالعنوان به ؛ندارند آنالین تقلب کشف برای خاص هایمدل ساخت به نیازی دیگر موارد .است مهم
 .شود شناسایی حسابرسی برای مالی هایگزارش ارائٔه از

 تشخیص مدل یک (2۴۴8) 4سریکانش و کوا .کردند تمرکز موضوع این بر خاص هایتکنیک از استفاده با محققان از کمی تعداد
 ایجاد ادیع رفتاری الگوهای از یتقلب هایفعالیت تشخیص برای دهخودسازمان نگاشت از استفاده با اعتباری کارت در تقلب بالدرنگ
 توسط 6هشینگ الگوریتم با یترازهم هایالگوریتم و توالی جویوجست و 5محلی ترازیهم جویوجست اصلی ابزار از ترکیبی .کردند
 این .دش استفاده اعتباری کارت از تقلب برای انحراف تحلیلگر یک و مشخصات تحلیلگر یک عنوانبه ،2۴۴9 سال در 7همکاران و کوندو

 .کندمی فراهم را مدل آنالین پاسخ امکان که دهندمی افزایش را پردازش سرعت هاالگوریتم
 9«درخت برای ترپاسبوت بینانٔهخوش» الگوریتم از استفاده با را تطبیقی اعتباری کارت تقلب تشخیص سیستم یک 8ندونچژیان و شرلی

(BOAT) است مرحله دو شامل مدل .دادند توسعه: 
 کاهش ار نادرست هشدارهای تقلب، سابقٔه با مقایسه با سپس کند؛می شناسایی تراکنش سابقٔه با مقایسه با را هاناهنجاری ،ابتدا

 .دهدمی کاهش کمتر هزینٔه با را آموزش زمان BOAT یتمالگور و کندمی پشتیبانی افزایشی یهارسانیبهنگام از سیستم این .دهدمی
 و شود گامبهن سرعتبه کاربران، عادی رفتار در سریع تغییرات به توجه با که دارد نیاز مدلی به بالدرنگ تشخیص مخابرات، بخش در

 شخیصت هایطرح آنالین، ناهنجاری تشخیص طرح دو از همکاران و سان .باشد مؤثر تقلبی هایفعالیت سریع شناسایی برای کافی اندازٔهبه
 مشتق LZ بر مبتنی هایداده سازیفشرده هایتکنیک از مورد اولین ند.کرد استفاده ۱۱مارکوف بر مبتنی تقلب کشف طرح و LZ)(۱۴ بر مبتنی

                                                                                                                                                                                                                
1 Sadasivam et al. 
2 time efficiency 
3 Bologa 
4 Quah & Sriganesh 
5 Basic Local Alignment Search Tool (BLAST ) 
6 SSAHA 
7 Kundu, Panigrahi, Sural, & Majumda 
8 Sherly & Nedunchezhian 
9 Bootstrapped Optimistic Algorithm for Tree 
10 Lempel-Ziv (LZ) 
11 Markovbased Detection Schemes 
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 برای مارکوف مدل از دوم مدل عادی رفتار .شودمی استفاده کاربر در تغییرات سازیمدل برای ۱نمایی داروزن متحرک میانگین و است شده
 2همکاران و کرنکر .کندمی عمل مارکوف بر مبتنی طرح از بهتر LZ بر مبتنی طرح دهدمی نشان نتایج .کرد استفاده عادی رفتار توصیف

 بینیپیش درنگبال را همراه تلفن کاربر رفتار تواندمی که ندداد توسعه دوطرفه مصنوعی عصبی شبکٔه یک از استفاده با را یستمیس (2۴۴9)
 .کند

 و هاداده کاهش برای دهخودسازمانهای نگاشت از که کرد معرفی را ترکیبی سیستم یک (2۴۴2) 3چو کامپیوتری، نفوذ تشخیص در
 نیزرا  ازیف منطق بر مبتنی ژنتیک هایالگوریتم فازی منطق با مدل .کندمی استفاده مخفی مارکوف در استفاده برای هاآن پردازشیشپ

 .دکردن استفاده نفوذ تشخیص برای( 2۴۴8) 4بابو و ،، کوماردانالکشمی ،پراساد
 دنرسانحداقلبه برای پراکنده جویوجست با شدهیبترک ژنتیک الگوریتم یک از 5اُزسلیک و دومن اعتباری، کارت تقلب تشخیص در
 مانند دیگری هایالگوریتم با را عصبی شبکٔه زمینه این در دیگر مطالعات .کردند استفاده 6اشتباه شدهیبندطبقه هایتراکنش تعداد

Ogwueleka (2۴۱۱) 7شارما و پاتیدار .کردند پیشنهاد را قاعده بر مبتنی جزء یک با مصنوعی عصبی شبکٔه یک از استفاده و کردند ترکیب 
 .کردند استفاده هدف همین برای ژنتیک هایالگوریتم توسط شدهیمتنظ مصنوعی عصبی شبکٔه از

 
 با همراه فازی منطق از (2۴۴7) 9و آالم ،، واتکینزلنارد و (2۴۴6) 8و ورسچوئرن ،هوگ ،چای مالی، حسابرسی در تقلب کشف در
 تطبیقی مطالعٔه کی ۱۴همکاران و کوتسیانتیس .کردند استفاده مدیریتی تقلب ریسک ارزیابی برای قاعده بر مبتنی استدالل و خبره هایسیستم

، همسایه تریننزدیک -K مصنوعی، عصبی شبکٔه ،۱۱بیزین باور شبکٔه ،(C4. 5) تصمیم هایدرخت متعدد هایتکنیک از استفاده با
 هاروش این کیبتر با ترکیبی مدل یک همچنین هاآن .دادند انجام پشتیبان بردار هایماشین و ،لجستیک رگرسیون قانون، یادگیری الگوریتم

 (bestCV ،بندیدرجه ،گیریرأی) ترکیبی هایمدل سایر با را آن و کردند ایجاد متا سطح در یادگیری برای تصمیم درخت الگوریتم با
 تشخیص مدل کی( 2۴۱6) ۱2چن .آورد دستبه ایمجموعه و ساده روش هر به نسبت بهتری نتایج پیشنهادی انباشتٔه روش .کردند مقایسه
 استفاده یدرخت الگوریتم از آن در که بود متغیرهایی انتخاب اول مرحلٔه :است شده تشکیل مرحله دو از که ساخت متقلبانه مالی هایصورت

 یعصب شبکٔه و ،پشتیبان بردار ماشین بیزی، باور شبکٔه ،CART، CHAID ترکیب با را مدل سپس .(CHAID۱4 و CART۱3) شدمی
 .کرد ایجاد مصنوعی
 تجسم و اجتماعی هایشبکه تحلیل و تجزیه همکاران و( 2۴۴6) ۱5و سیز ،، وین هاردبلوم بهادار، اوراق در تقلب و مالی بازارهای در
 کنند،یم همکاری بازار دستکاری در که گرمعامله هایحساب به دسترسی برای تالشی عنوانبه مخرب هایحساب شناسایی برای را تعاملی
 .ندکرد ترکیب

 از هاستفاد با را هاآن و گیردمی مختلف منابع از را هاداده که کردند پیشنهاد را مدلی ،شوییپول تشخیص برای ۱6کشیرساگر و خاروته
 و گیرندیم قرار تحلیل و تجزیه مورد مکرر الگوکاوی هایالگوریتم از استفاده با هاخوشه سپس، .کندمی بندیخوشه میانگین-K الگوریتم
 .گیرند قرار مورداستفاده مشکوک و غیرعادی عملیات تشخیص برای تا شوندمی استخراج کاربر هایپروفایل

                                                                                                                                                                                                                
1 Exponentially Weighted Moving Average 
2 Krenker et al. 
3 Cho 
4 Prasad, Dhanalakshmi, Kumar, & Babu 
5 Duman & Ozcelik 
6 Wrongfully Classified Transactions 
7 Patidar & Sharma 
8 Chai, Hoogs, & Verschueren 
9 Lenard, Watkins, & Alam 
10 Kotsiantis, Koumanakos, Tzelepis, & Tampakas 
11 Bayesian Belief Network 
12 Chen 
13 Classification and Regression Tree 
14 Chi-Square Automatic Interaction Detector 
15 Blume, Weinhardt, & Seese 
16 Kharote & Kshirsagar 
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 شوییولپ هایفعالیت شناسایی برای عصبی شبکٔه و بندیخوشه کاویداده هایتکنیک ترکیب با را مدلی ۱، مارکوس و کچادیخاک لی
 .ندکرد ارائه گذاریسرمایه بانک یک در مشکوک
 حوزٔه در کاویداده هایتکنیک مورد در اخیر تحقیقات از جامع ایخالصه پژوهش یک در (2۴2۴) 2ماگالینگام و الحاشدی قربان خالد
 ،همچنین .دبودن نشده ارائه قبلی هایبررسی در که دهدمی پوشش را ارجاعاتی و بدیع اثر چندیناین پژوهش  .دندهمی ارائه را مالی تقلب تشخیص
 و ارائه را کاویداده هایتکنیک عملکرد تخمین برای مورداستفاده اعتبارسنجی معیارهای و مختلف هایداده مجموعه به مربوط اطالعات
 دقت اب مالی هایحوزه در تقلب افشای به منجر تواندمی که دهدمی نشان را کاویداده در مورداستفاده مالی تقلب کشف تکنیک ترینمتداول
 .ندکمی ارائه متخصصان و محققان برای راه نقشٔه یک ایجاد همچنین و مالی تقلب برای را جدیدی بندیطبقه چهارچوب و شود باال عملکرد
 خالصه ۱ جدول در آزمایش این نتیجٔه که داد هئارا مالی بخش در تقلب کشف هایالگوریتم برای کارآمد بندیطبقه مدل یک 3مکی سارا

 .است شده

 تقلب کشف یلتحل و یهتجز هاییتمالگور کارایی .۱ جدول

 روش دقت حساسیت دقت-فراخوانی منحنی زیر ناحیٔه کارایی
 C5. 0 96 ۰3٪ ۴٫6 باال دقت
 SVM 96 39٪ ۴٫63 باال دقت
 ANN 96 ۰7٪ ۴٫62 باال دقت
 LR 96 ۰9٪ ۴٫66 باال دقت فراخوانی یمنحن یرز ناحیٔه

 NB 93 16٪ ۴٫1 باال حساسیت
 BBN 9۰ ۱1٪ ۴٫6۰ باال دقت فراخوانی یمنحن یرز ناحیٔه
 KNN 91 ۰1٪ ۴٫29 باال دقت فراخوانی یمنحن یرز ناحیٔه
 NSA 92 1۱٪ ۴٫29 باال دقت فراخوانی یمنحن یرز ناحیٔه

 2۴۱9 مکی، سارا منبع
 

 9۴ از باالتر 4دقت-یفراخوان یمنحن یرز یٔهناح مختلف مقادیر و حساسیت با هادقت ،هاالگوریتم همٔه برای که کرد اثبات مطالعه این
 .است درصد

 ینترشرایط واجد شبکه عصبی مصنوعی و یبانیپشت بردار ینماش ،C5.0 هایالگوریتم این همٔه بین از که رسید نتیجه این به مکی سارا
 .شوندمی استفاده تعادل عدم بندیطبقه رویکرد عملکرد ارزیابی در که هستند هاییالگوریتم

 تقلب کشف و مصنوعی هوش ۷-۳
 انواع وانندبت باید تقلب تشخیص هایسیستم .است دشوار قواعد مجموعٔه با تقلب مدیریت است، تکامل درحال دائما  تقلب کهازآنجایی
 تشخیص با تقلب کشف .شوندمی مشاهده باراولین برای که است هاییناهنجاری شناسایی نیازمند که کنند شناسایی را تقلب از جدیدی

 .است مصنوعی هوش تحقیق و کاربرد زیرمجموعٔه ،ناهنجاری
 اما ،کردمی کمک یخیتار تقلب یالگوها یلتحل به که بودقواعدی  براساس شدهاعمال هایروش ی،مصنوع هوش از استفاده از پیش

 .نکردند ارائه یندهآ مورد در یاطالعات کنند، ییشناسا را تقلب یهاتالش توانستندیم هامدل ینا اگرچه .کند یریجلوگ هاآن از توانستینم
 تواندیم و یردگ قرار مورداستفاده تقلب یروندها کشف منظوربه هاتراکنش از یادیز تعداد یلتحل و یهتجز یبرا تواندمی یمصنوع هوش
 یبرا یوعمصن هوش یهامدل از است ممکن است، تقلب به مشکوک یک تراکنش کههنگامی .شود استفاده تقلب بالدرنگ ییشناسا یبرا
 مورد در گیریتصمیم و ؛شود استفاده تقلب احتمال یبندرتبه ینهمچن و یشتر،ب یبررس یبرا هاآن یگذارعالمت ای هاتراکنش کل کردنرد
 .شودمی ممکن یاعتبار و یاتیعمل هایریسک کاهش و هاپرداخت رد یا یرشپذ

 کجا که کندمی ییراهنما را محقق کدها ینا .دهد ارائه شدهیگذارپرچم تراکنش یبرا را هدف یکدها تواندیم ینهمچن یمصنوع هوش
 یک کمک بدون را هاداده مجموعٔه در موجود یالگوها که کندمی یفتوص را یلیتحل یکردهایرو که است یاصطالح ماشین یریادگی

                                                                                                                                                                                                                
1 Le Khac, Markos, & Kechadi 
2 Khaled Gubran Al-Hashedi & Magalingam 
3 Makki 
4 Area under the Precision-Recall Curve (AUPRC) 
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 انجام یراب یلتحل و یهتجز از یخاص انواع از استفاده به که است ایگسترده اصطالح یمصنوع هوش اما ؛«گیرندمی یاد» یانسان یلگرتحل
 یجادا یبرا یروش ینماش یادگیری گفت توانمی .دارد اشاره متقلبانه تراکنش یک ییشناسا تا گرفته ینماش یرانندگ از مختلف یکارها
 از یمیعظ یرمقاد در را الگوها خودکار یافتن امکان یکردهارو ینا کهازآنجایی .ستهامدل آن کاربرد ،یمصنوع هوش و یلیتحل هایمدل

 .نداموفق یاربس تقلب کشف و یشگیریپ در کنند،یم فراهم یانیجر هایتراکنش
 در زهنو هابانک یشترب اگرچه .کندمی نفوذ یبانک ارزش یرٔهزنج در و شودیم یمعرف یبعد بزرگ اخاللگر عنوانبه یمصنوع هوش
 انطباق هاییستمس توسعٔه و یوربهره یدستاوردها به یابیدست شامل یفور یکاربرد یهابرنامه هستند، یمصنوع هوش یرشپذ یٔهاول مراحل

 یصنوعم هوش پتانسیل .است یبانکدار در یمصنوع هوش کاربرد یاصل نقطٔه انطباق و تقلب یصتشخ .ستا فعال یسکر یریتمدو 
 گزارش مانند فشرده هایکار و کندمی ارزشمند یاربس ینهزم ینا در را آن ها،یناهنجار یصتشخ ییتوانا بهبود و یالحظه سنجش یبرا

 .(2۴۱7 دیلویت،) شود کارآمد و یقدق یاربس یمصنوع هوش بر یمبتن یوناتوماس با تواندمی مستندات و ،یمشتر با یدجد ارتباطات انطباق،
 عنوانهب هاتراکنش صحیح بندیطبقه هدف ،آن در که شودمی گرفته نظر رد بندیطبقه مسئلٔه یک تقلب کشف مصنوعی، هوش در
 جبموبه که شوندمی تعبیه تقلب تشخیص سیستم یک در معموالً تشخیص هایروش .(2۴2۴ ،۱پارویکار و تیاگی) است تقلبی یا مشروع

 در که طورهمان تقلب، تشخیص سیستم یک .شودمی استفاده تقلب از جلوگیری و شناسایی برای که است دانشی یا قواعد حاوی مدل ،آن
 هک را مدلی سپس دهد،می انجام را یادگیری و آموزش گیرد،می را بانک دادٔه پایگاه در شدهانباشته هایداده است، شده داده نشان ۰شکل 

 .دهدمی خروجی دهد،می نشان را تراکنش دادٔه هایویژگی وجه بهترین به
 

 
 تقلب تشخیص سیستم جریان .۵شکل

 2۴2۴ ،پارویکار و تیاگی منبع:

 ذیرفتپ واقعی تراکنش یک عنوانبه را آن توانمی آیا .شودمی استفاده جدید هایتراکنش مورد در گیریتصمیم برای مدل این از ،سپس
 داده پایگاه هب مدل بهبود برای سپس و شودمی اجرا ،است شده پذیرفته مدل توسط که تراکنشی .کرد رد جعلی تراکنش یک عنوانبه را آن یا

 هاتراکنش شود، تلقی عادی بررسی از پس ردشده تراکنش اگر .شودمی منتقل دستی بررسی به ردشده تراکنش کهدرحالی ،شودمی اضافه
 .شودمی رد تراکنش صورتاین غیر در ؛شودمی اضافه بانک اطالعاتی بانک به اطالعات و شودمی انجام
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 مربوط دیدج هایتقلب شناسایی برای تراکنش هایداده از یادگیری و آموزش به تقلب از پیشگیری و شناسایی فرایند از بزرگی بخش
 را تقلب سرعتبه که ماشین یادگیری و کاویداده الگوریتم بهترین با مدلی طراحی ،ترتیباینبه .(2۴2۴ پارویکار، و تیاگی) شودمی

 رفتار تمالاح بلکه کند،می شناسایی ا دقیق را هاتقلب تنهانه خوب مدل یک .است مهم دهد، انجام فوری پیشگیرانٔه اقدامات و ندک شناسایی
 .کندمی تعیین نیز را متقلبانه

 مالی جرایم اطالعاتی هایسیستم ۸-۳
 صورت در و نظارت را تراکنش هاآن :است متفاوت قاعده بر مبتنی هایتراکنش بر نظارت هایسیستم با مالی جرایم اطالعاتی هایسیستم
 .پردازیممی هاآن هایتفاوت بررسی به ،بخش این در .کنندمی لغو را تراکنش تقلب، به شدنمشکوک
 از استفاده با هاسیستم این .کنند استفاده تقلب کشف برای قواعد بر مبتنی هایتراکنش بر نظارت هایسیستم از توانندمی هابانک
 ایجاد یمشتر پروفایل یک تراکنش، فراوانی اطالعات یا مبلغ روزانٔه میانگین و ،تراکنش نوع تراکنش، هایمکان گذشته، هایتراکنش

 این .دهدمی عاطال مشتری به و کندمی متوقف را تراکنش سیستم باشد، داشته مغایرت کاربر نمایٔه با غیرعادی تراکنش کهزمانی .کنندمی
 اغلب شدهییشناسا کالهبرداران ،حالبااین .نداحیاتی افراد از حفاظت برای هستند، فردی هایتراکنش بر نظارت بر مبتنی که ،هاسیستم
 الیم مؤسسات .است ضروری کالهبردار هایسازمان شناسایی مشکل، حل برای .باشند تربزرگ تقلب هایشبکه از بخشی است ممکن
 هاییعالیتف تواندمی یافتهسازمان جرایم نوع این .کنند اتخاذ شوییپول و یافتهسازمان تقلب هایروش علیه ترییرانهگسخت قوانین باید
 از و شناسایی را یافتهسازمان تقلب هایشبکه اندموظف مالی مؤسسات ،بنابراین ؛کند مالیتأمین را مخدر مواد قاچاق و تروریسم مانند
 .کنند محافظت خود مشتریان وفاداری و اعتبار
 در ؛کندنمی تمرکز فوری هایتراکنش بر مالی جرایم اطالعات افزارنرم .شودمی عمل واردمجرمانه  اطالعات افزارنرم ،مرحله این در
 و تجزیه را ایپیچیده دادٔه الگوهای هاسیستم این .دارد تمرکز شوندمی پخش زمان طول در که بزرگ و متوسط جرایم کشف بر ،عوض
 .کندمی آشکار کوتاهی بسیار زمان در را هاداده بین ارتباطات و دهدمی نشان را تقلب احتمال که کنندمی تجسم و ،شناسایی تحلیل،

 ضروری عمولغیرم ارتباطات و تعامالت تشخیص از پشتیبانی برای پیچیده و بزرگ دادٔه هایپایگاه از جدید هایبینش سریع استخراج
 کشف، والگ یک ،روش این در .شوند شناسایی ا دقیق طورکلیبه تقلب الگوهای است الزم پیچیده،مجرمانه  هایشبکه کشف برای .است

 .شوندمی شناسایی هاناهنجاری و ،شودمی گرفته دیگری سرنخو  ردیابی،
 .اندنشده داده هتوسع مشکوک الگوهای و ،افراد گستردٔه روابط ارتباطات، تشخیص برای قاعده بر مبتنی مبادالت بر نظارت هایسیستم

 کشف هاتراکنش بر نظارت هایسیستم توسط گرفتارشدن از جلوگیری برای جدیدی هایراه قبالً شدهیزیربرنامه کالهبرداری هایشبکه
 عدم صورت در .نشوند شناسایی سیستم توسط است ممکن ،شوندمی انجام نامحسوس مبالغ با و زمان طول در که هاییتراکنش .اندکرده
 .ودشمی بیشتر بسیار بلندمدت و مدتمیان در مالی مؤسسات به هاآن اعتباری و مالی خسارات ،یافتهسازمان جرایم گونه این کشف

 هایبکهش دامنه، از نظرصرف .است متفاوت قاعده بر مبتنی تراکنش بر نظارت افزارنرم با مالی جرایم اطالعات افزارنرم که اینجاست
 واحد رابط یک در شدهتوزیع هایسیستم در را هاداده بتوان که است مهم بسیار مورد، این در .شوندمی متصل هم به اینقطه در کالهبرداری

 متفاوت هاشتراکن بر نظارت سیستم با رامجرمانه  اطالعات هایسیستم ،توانایی این .دید اتصاالت این تشخیص برای گرارابطه روشی به
 .(2۴2۱ ،۱دیتاتیم) کندمی

 تقلب از جلوگیری در هویت احراز نقش ۹-۳
 جهانی جیتالدی هویت ابزار عنوانبه دستگاهی از استفاده مثال کی .کندمی استفاده تقلب با مبارزه در اوریفنّ از فعاالنه بانکداری صنعت
 راکنشت میلیاردها سیستم این .اندکرده اتخاذ بالقوه تقلب از جلوگیری و شناسایی به کمک برای پیشرو هایبانک از تعدادی که است

 اطالعات و ،رفتاری جغرافیایی، اطالعات دستگاه، ازجمله اضافی هایداده با همراه بریتانیا، ازجمله کشورها از بسیاری در را بالدرنگ
 فعالیت هرگونه تا بسازد مشتری رفتار از تصویری تواندمی تاریخی، هایداده و اطالعات این ترکیب با بانک .کندمی تحلیل و تجزیه تهدید

 .کرد یگذارعالمت و شناسایی بتوان را متقلبانه بالقؤه و غیرعادی
 هویت احراز از کردمی ملزم را پرداخت دهندگانارائه همٔه که کرد جدیدی قوانین تدریجی انتشار به شروع 2۴۱9 سپتامبر در انگلیس
 را خاصی هایپرداخت مشتری وقتی که است معنی این به قوانین این .کنند استفاده باالتر ریسک و باارزش هایتراکنش برای 2یچندعامل
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 از هشدارسال باریک عبور رمز یک مانند است؛ موردنیاز امنیتی دوم سطح همان یا اضافه امنیتی الیٔه یک دهد،می انجام آنالین صورتبه
 .کرد تعیین 2۴2۱ سپتامبر ۱۰ تا SCA قوانین اجرای برای مهلتی FCA .بیومتریک یا متنی پیام طریق

 ایاوریفنّ از هاانکب از برخی ،خیر یا است گرفته صورت تقلب برای تالش آیا اینکه تشخیص و بانکی تلفنی کالهبرداری با مبارزه برای
 .کنند شناسایی ،دارد قرار آن در که محیطی و تلفن هر که را متفاوتی صدای دهدمی امکان هاآن به که کنندمی استفاده
 از امکان ورتص در و شناسایی را تقلب بالقؤه موارد تا هستند «رفتاری بیومتریک» ابزارهای دنبالبه ایفزاینده طوربه همچنین هابانک

 نحؤه ای خود هایدستگاه روی انگشت کشیدن و تایپ هایروش بر که اندگرفته کاربه را افزارینرم هابانک از برخی .کنند جلوگیری هاآن
 را بالقوه کمشکو فعالیت افزارنرم کند، تغییر «رفتار» این اگر .کندمی نظارت بانکی هایبرنامه به ورود هنگام در خود دستگاه داشتننگه

 .(2۴2۱ یننس،فا کایو) بگیرد تماس بانک از تواندمی و کندمی یگذارعالمت

 بانکی تقلب تشخیص هایافزارنرم ۰
 ؛شودیم انجام آینده در آن از حفاظت و پیشگیری برای اقداماتی ،آن از پس .شودمی کشف وقوع از پس معموالً  تقلب ها،شرکت ربیشت در
 بهترین تقلب کشف .است شده ضروری اساسا  وقوع، از پیش تقلب، از پیشگیری و شناسایی شدن،دیجیتالی افزایش و یفنّاور افزایش با اما
 پرریسک و غیرقانونی هایتراکنش شناسایی برای تقلب تشخیص افزارنرم .است آن تکرار از جلوگیری و محیط از آن بردنازبین برای راه
 ،هابانک توسط هاابزار این .کنندمی محاسبه را تقلب ریسک و  کنترل را کاربر رفتارهای پیوسته ابزارها این .شودمی استفاده آنالین صورتبه

 این .شوندمی استفاده انطباق هایبخش و ،اطالعات اوریفنّ بخش دیجیتال، بانکداری هایشرکت و الکترونیک تجارت وکارهایکسب
 .کاربرد دارند وکارکسب و مشتریان حساس اطالعات از محافظت حالدرعین و هاتراکنش بودنقانونی از اطمینان برای ابزارها
 اتمقرر اجرای جهت در بیشتر ابزارها این اما ؛دارد وجود همپوشانی تقلب از محافظت هایافزارنرم و تقلب تشخیص هایراهکار بین

 .هستند وقوع حین در تقلب رویدادهای به هشداردادن و ،شناسایی نظارت، جایبه خرید، رفتار تحلیل و تجزیه و

 تقلب تشخیص افزارنرم کلیدی اهداف ۱-۰
 هایفعالیت برای فعاالنه نظارت مانند یهایویژگی باید محصول یک تقلب، تشخیص دستٔه در گنجاندن جهت بودن شرایط واجد برای اگرچه

 صورتبه وعنامشر معامالتی رفتارهای شناسایی ؛مشروعیت تعیین برای معامالتی ریسک امتیازهای محاسبٔه ؛پرریسک یا تقلبی احتمالی
 ،دباش داشته را امنیتی مقررات و؛ هاداده خصوصی حریم رعایت از اطمینان ؛مدیران برای تحلیل و تجزیه ابزارهای و هشدارها ارائٔه ؛آنالین

 :است زیر شرح به بانکی تقلب تشخیص هایافزارنرم کلیدی اهداف خالصه طوربه
 شود حاصل اطمینان شخص بودنواقعی از که بیفتد اتفاق دیبا زمانی تنها ورود فرایند :فرد یک هویت تأیید. 
 :نظارتی لزاماتا کلیٔه کردنبرآورده به باید بانکی تقلب تشخیص افزارنرم است، نظارت تحت شدتبه مالی دنیای ازآنجاکه انطباق 

 .کند مک  ،2مشتری قوی هویت احراز و۱پرداخت خدمات دستورالعمل و شوییپول ضد هایفرایند مشتری، شناسایی به مربوط
 یو حساب به مشتری جزبه دیگری کسهیچ کند حاصل اطمینان که است این بانک وظیفٔه :مشتریان هایحساب از محافظت 

 احراز زاراب یک عنوانبه هم و شناسایی راهکار یک عنوانبه هم باید بانکی تقلب تشخیص افزارنرم بنابراین، ؛ندارد دسترسی
 .کند کار بالقوه تقلب یک شناسایی برای مشکوک هایتراکنش گذاریعالمت همچنین و هویت

 یقتحق یک ایجاد با ناهنجاری تشخیص .شودمی انجام هاناهنجاری بررسی و ،هاآن بر نظارت ها،داده ثبت با فرایند سه هر ،طورکلیبه
 .کندمی کار (بینیپیش تحلیل) الگوها جویوجست و پایه

 و است اوتمتف دارند، اختیار در که بانکی تقلب تشخیص افزارنرم نوع به بسته الگوها این با ریسک مدیران برخورد نحؤه ،حالبااین
 .نیست آسان هرگز تقلب تشخیص افزارنرم یک انتخاب

 تقلب تشخیص افزارنرم مختلف انواع ۲-۰
 ود:ش گرفته نظر در خود استقرار از پیش باید که دارد وجود کلیدی سؤاالت .دارد مختلفی اشکال و انواع تقلب تشخیص افزارنرم

 شخص ٔهفروشند یک به را آن باید یا کرد استفاده یبوم افزارنرم یک باید آیا :شدهیسپاربرون افزارنرم مقابل در داخلی افزارنرم 
 کرد؟ سپاریبرون ثالث
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 هایپلتفرم با ادغام سهولت مانند مختلفی عوامل به بسته دهندهارائه یک راهبردی بلوغ :آپاستارت مقابل در بالغ دهندٔهارائه 
 .دارد بررسی ارزش غیره و قرارداد قیمت و طول تاریخی، نتایج براساس سرمایه بازگشت اثبات توانایی مدرن،

 پذیرییسکر براساس باید است، مهم هاتراکنش بر نظارت کهدرحالی :تراکنش تنظیمقابلِ نظارت مقابل در استاتیک نظارت 
 .شود تنظیم نیز مؤسسه

 حالبااین .تاس بانکی ریسک کشف برای محبوب راهکار یک ماشین یادگیری :جعبه سیاه ماشین یادگیری مقابل در جعبه سفیدو، 
 ترجیح ار سیاه جعبه هایمدل بانکی مشتریان از برخی کهدرحالی .نیستند شفاف الگوها تشخیص نحؤه مورد در هاالگوریتم همٔه
 خواندنقابل تتوضیحا و قواعد با باید که را سفید جعبه سیستم اضافی کنترل دیگر برخی کنند،می کار تغییر بدون که دهندمی

 .دهندمی ترجیح شود، ارائه انسان توسط
 یک ئٔهارا در را خود شهرت که ،هانئوبانک یبرا خصوصهب خاص چالشی :آسان کاربری تجربٔه مقابل در دشوار کاربری تجربٔه 

 خود مشتریان برای زیادی موانع کردناضافه بدون را ریسک توانمی چگونه که است این ،دارند بصری و آسان کاربری تجربٔه
 .داد کاهش

 دنیا در تقلب تشخیص هایافزارنرم برترین ۳-۰

 ۱امبیآی شرکت ۰-۳-۱
 تحلیل و تجزیه ،ترایمن هایپرداخت برای تقلب با مقابله مدیریت مانند محصوالتی شامل امبیآی مالی جرایم و تقلب تحلیل و تجزیه
 و اهسازمان به امبیآی تقلب از حفاظت مجموعٔه .است بانکداری برای شوییپول ضد تحلیل و تجزیه و نظارت و ،چندکاناله تقلب
 .کنند محافظت آن برابر در خود از و شناسایی را جعلی هایفعالیت تا کندمی کمک وکارهاکسب
 امنیت ها،برنامه امنیت مرکزی، پردازندٔه امنیت شبکه، حفاظت ،2پایانی نقطه حفاظت مانند محصوالت از ایگسترده طیف امبیآی
 .دهدمی ارائه را 3دسترسی و ،هویت مدیریت و ،موبایل ابر، پیشرفته، تقلب تشخیص اطالعاتی، و عملیاتی امنیت ها،داده
 یرازغبه .کندمی ککم بهینه تقلب از جلوگیری به بالدرنگ بینیپیش تحلیل و تجزیه ارائٔه با شرکت این تقلب تحلیل و تجزیه اهکارر
 .کنند تأیید باالتر اطمینان با را هاتراکنش سرعتبه تا کندمی کمک هاسازمان به همچنین کارراه این هزینه، در ییجوصرفه

۰-۳-۲ SAS 
SAS دهدمی ارائه ناهنجاری تشخیص هایتکنیک کمک با تقلب ریسک کاهش برای را امنیتی اطالعات و تقلب کشف هایراهکار. 
SAS هایکریس از یقیتلف یدید آوردندستبه یبرا را تقلب یصتشخ هاییکتکن که دهدمی ارائه را امنیتی و تقلب هایافزارنرم 
 یدتول یی،شناسا هشدار، یریتمد تقلب، هایداده یریتمد مانند هاییکارراه SAS تقلب کشف افزارنرم .کندمی سازیپیاده تقلب
 از بیش و است تحلیل و تجزیه پیشرو SAS .دهدمی ارائه BFSI و ،یسازمان ی،دولت هایبخش یبرا را پرونده یریتمد و ،هشدار

 مشتریان نحویبه Fortune 500 برتر شرکت ۱۴۴ از شرکت 9۱ واقع، در .دکننمی استفادهاز آن  کشور ۱۰1 در وکارکسب 82٬۴۴۴
SAS چهارچوب .هستند SAS بالقوه تقلب مورد در را دیدگاه و دهد کاهش را ریسک تا است شده طراحی ناهنجاری تشخیص برای 

 .کند یکپارچه
 شداره مدیریت و ،سیاه جعبه ماشین یادگیری تراکنش، برای آنی گیریتصمیم و امتیازدهی شامل SAS تقلب تشخیص پلتفرم هایویژگی

 .است داده نوع یا منبع از نظرصرف هاداده همٔه یکپارچٔه سازییکپارچه براساس همه که است
 

 اوسیآی اف ۰-۳-۳
 مدیریت ،6اوسیآی اف فروشیخرده در تقلب مدیریت ،5اوسیآی اف سازمانی تقلب و امنیت مانند مختلفی هایکارراه 4اوسیآی اف

                                                                                                                                                                                                                
1 IBM 
2 endpoint protection 
3 Identity and Access Management (IAM) 
4 Fair ISAAC Corporation (FICO) 
5 FICO Enterprise Fraud and Security 
6 FICO Retail Fraud Manager 
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 برای اوسیآی فا نوفالک پلتفرم .دهدمی ارائه تقلب از پیشگیری و شناسایی بازار در را 2نوفالک تقلب مدیریت و ۱تقلب هایاپلیکیشن
 بچهارچو .شودمی استفاده دهند،می رخ متعدد پرداخت هایکانال طریق از که یهایتقلب برابر در درنگالب حفاظتو  ،تقلب مدیریت

 هایافزودنی و ،شدهسازییشخص هایماژول پلتفرم، هایماژول شامل که است ترکیبی رویکرد یک تقلب مدیریت برای فالکون کلی
 .است یافزارنرم

 ایاِیبی هایسیستم ۰-۳-۰
 .هددمی ارائه اعتبار و مالی هایآسیب برابر در مالی مؤسسات از محافظت برای را شوییپول از جلوگیری با انطباق هایراهکار 3ایاِیبی

 .دکننمی استفاده هاراهکار ایناز  قانون مجری هایسازمان و ،بیمه هایها، شرکتبانک

 4آنالیتیک آیسیاِی ۰-۳-۵
 توجهیقابلِ  هایریسک با باید مالی مؤسسات اکثر .است کرده ایجاد محورمشتری مالی جرایم مدیریت سازیپیاده برای را عملی هایراهکار

 داخل هایفعالیت همٔه پیگیری با آنالیتیک آیسیاِی .شوند مواجه غیره و ،هک (،نهنگ صید) 7والینگ ،56ویشینگ فنی، بدافزارهای در
 .دهدمی ارائه را انطباق هایراهکار و کندمی کمک امر این از جلوگیری به ،مؤسسه

 ۸سَپ ۰-۳-۶
 این .کند کمک تقلب از جلوگیری در هاسازمان به تا دهدمی قرار کاربران اختیار در لحظه در را اطالعاتی سَپ تقلب تشخیص افزارنرم

 دهد ارائه خود انمشتری برای را بهتری تقلب مدیریت تا کندمی استفاده خود هایراهکار در کنندهبینیپیش تحلیل و تجزیه اوریفنّ از شرکت
 ،هادادهکالن از استفاده با تقلب ریسک کاهش برای 9وکارکسب یکپارچگی غربالگری افزارنرم .برساند حداقل به را تقلب ریسک و

 جلوگیری شدهتحریم یا پرریسک هایطرف با تجارت انجام از تجاری شریک غربالگری با و جلوگیری آن از و شناسایی را هاناهنجاری
 .کندمی

 ۱۴اوراکل ریسک مدیریت ابرِ ۰-۳-۷
 کندمی محافظت تقلب هاییتفعال برابر در کاربران از که است یکپارچه تقلب یریتمد پلتفرم یک ۱۱اکلاور مالی خدمات در تقلب پلتفرم

 کاست اعتبار کاهش از ی،کالهبردار و تقلب ضد یراهکارها ارائٔه با توانمی ،آن یاجرا با .دهدمی ارائه را آنی نظارت مانند هایییژگیو و
 گزارش و ،یبررس نظارت، .دارند هاداده یفیتک یبرا ایگسترده ینقوان شوییپول ضد هایراهکار .داد یشافزا را یانمشتر اعتماد و

 انطباق هایینههز کاهش به دهد،می ارائه یاساده هاییبررس راهکار ینا کهازآنجایی .است راهکار ینا هاییژگیو از متقلبانه هاییتفعال
 از و شناسایی تقلب هایفعالیت انجام از پیش را ۱2اینترنت طریق از صدا انتقال هایتقلب اوراکل، ارتباطات تقلب مانیتور .کندمی کمک

 .ندارد قبلی پیکربندی به نیازی و است آسان بسیار اوراکل هایراهکار استقرار .کندمی جلوگیری آن

 ۱۳سئون ۰-۳-۸
 را خود مشتریان تصویر تا کند کمک رقیب هایبانک و ،هانئوبانک مالی، مؤسسات به تا کندمی استفاده اضافه هایداده قدرت ازسئون 
  ،همچنین .کندمی استخراج IP آدرس و ،تلفنشماره ایمیل، آدرس یک از را هاداده ،افزارنرم این تحلیلی و تجزیه ابزارهای با .کنند کامل

                                                                                                                                                                                                                
1 FICO Application Fraud Manager 
2 FICO Falcon Fraud Manager 
3 BAE Systems 
4 ACI Analytics 
5 Vishing 

مانند  ی،صاطالعات شخ یافراد به افشا یبمنظور ترغمعتبر به یهاشرکتدر پوشش  یصوت هاییامارسال پ یا یتلفن یهاتماس یبرقرار طریق از یروش کالهبرداریک  6
 .یکارت اعتبار و شمارٔه یبانک یاتجزئ

7 Whaling 
8 SAP 
9 SAP Business Integrity Screening 
10 Oracle Risk Management Cloud 
11 Oracle Financial Services Fraud 
12 Voice over Internet Protocol (VoIP) 
13 SEON 
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 فرادا مورد در زیادی اطالعات دستگاه، ینگارانگشت طریق از افزارسخت و افزارنرم پیکربندی و اجتماعی هایرسانه در حضور براساس
 .آیدمی دستبه

 پیشنهاد یزن جعبه سفید ماشین یادگیری الگوریتم طریق از تواندمی که شوندمی تغذیه تنظیمقابلِ  ریسک قوانین طریق از هاداده این همٔه
 پرریسک یانمشتر رد یا پذیرش به کمک برای اضافی دادٔه الیه یک بانکی ریسک مدیران به سئون که است این اینجا در کلیدی نکتٔه .شود
 بانک به و کندمی اسکن مشتری هایداده برای را اجتماعی شبکٔه 31 از بیش اجتماعی، هایرسانه معکوس جویوجست با سئون .دهدمی
 کداریبان هایشرکت ،همچنین .آورد دستبه دارد سروکار هاآن با آنالین صورتبه که افرادی از دقیقی تصویر دهدمی امکان مالی مؤسسٔه یا

 ابتدا از جدید کامالً ۱ریسک پشته یک یا کنند انتخاب خود ریسک مدیریت راهبرد تکمیل برای را خود موردنیاز هایماژول توانندمی مدرن
 شکوکم هاینمایه به فقط اعتبارسنجی و هویت تأیید ابزارهای از برخی .دارد را هاحساب بین اتصاالت قابلیت همچنین سئون .بسازند
 .کرد پیدا تقلب هایحلقه بردنازبین برای را پنهان اتصاالت توانمی ،سئون با .کنندمی اشاره

 متریکستریت ۰-۳-۹
 ریسک راهکار چندملیتی تحلیلی شرکت ،2۴۱8 سال در .دهدمی ارائه را ابر بر مبتنی مالی مؤسسات ریسک مدیریت 2متریکستریت

 هایرکتش همچنین و ،بیمه مالی، خدمات برای تقلب از پیشگیری رهبر یک به تبدیل سرعتبه و دکر خریداریرا  شرکت این 3لکسیزنکسیز
 رکورد میلیارد 78 لطف به را خود مشتریان هویت تا کندمی کمک برند 1۴۴۴ از بیش به ،حاضر درحال .شد غیرانتفاعی و بازنشستگی

 هویت هوش از متریکستریت .دهدمی ارائه مشتری عمر چرخٔه از نقطه هر در ریسک از مختصر درجٔه 36۴ نمای یک و کنند تأیید داده
 تقویت و کریس مدیریت تصمیمات تسریع برای پیشرفته کالن هایداده تحلیل و تجزیه و ماشین یادگیری جامع، فیزیکی و دیجیتالی
 .کندمی استفاده کشور ۱۴۴ از بیش در تقلب از پیشگیری

 و دهدیم ارائه ماشین یادگیری هاییشنهادپ و سفارشیقواعد  تا ،رفتار ردیابی از را هرچیزی متریکستریت ریسک،قواعد  نظر از
 نبی ارتباط توانندمی ریسک مدیران ،تجسمی نمودارهای با .هستند دسترس در محل در نصب یا API هایتماس طریق از هاینا همٔه

 هایآدرس یاهس لیست دادٔه هایپایگاه ینتربزرگ از یکی متریکستریت .کنند بررسی داده تجسم ابزار با را حساب دارندگان جزئیات
IP دارد را. 

 فیچراسپیس ۰-۳-۱۴
دانسکه  و  6کلییر بانک ، 5سیبیاساچ برای تقلب کشف و ریسک مدیریت برای و شده داده اختصاص مالی جرایم با مبارزه به 4فیچراسپیس

 تمرکز با فردی اررفت بالدرنگ بینیپیش برای و سازمانی مالی مؤسسات برای شرکت این ماشین یادگیری سیستم .است شده استفاده 7بانک
 .شود مستقر ابری میزبانی یا محل در که است شده طراحی یاگونهبه و ساخته شوییپول با مبارزه انطباق بهبود بر خاص

 فیدزی ۰-۳-۱۱
 ستهاانکب رایب ناهنجاری تشخیص بر مبتنی تقلب تشخیص افزارنرم و یک است داده قرار مالی جرایم برابر در را مصنوعی هوش 8یدزیف
 هاآن به یازدهیامت و مشتریان برای دقیق ریسک هایپروفایل ایجاد با شوییپول و تقلب از جلوگیری در هابانک به تواندمی که کندمی ادعا و

 از حفاظت به طریق سه به - است سانتاندر و ،لویدز سیتی، مانند هاییبانک مورداعتماد که - فیدزی .کند کمک ریز هایداده براساس
 .شوییپول توقف و ،هاتراکنش در تقلب کنترل ها،حساب افتتاح سازیایمن :دارد اختصاص مالی مؤسسات

 از درصد 11 و بریتانیا بانکی جمعیت از درصد ۰1 از متحده ایاالت در مستقر تقلب کشف شرکت این ،گزارش این نگارش زمان در
 بومی پشتیبانی با مالی، پیچیدٔه جرایم کاهش برای خود 9«باز ماشین یادگیری هایالگوریتم» به یدزیف .کندمی محافظت کانادا جمعیت

                                                                                                                                                                                                                
1 Risk Stack 
2 ThreatMetrix 
3 LexisNexis Risk Solutions 
4 Featurespace 
5 HSBC 
6 Clear Bank 
7 Danske Bank 
8 Feedzai 
9 Open Machine Learning Algorithms 
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 ها،کارت برای ۱«هایپرگرانوالر پروفایل» تا دهدمی اجازه ریسک مدیران به که کندمی ادعا شرکت این .است متکی داده علم ابزارهای
 جرایم هایپرونده در مناقشه برای) پرونده مدیریت ابزار در حتی فیدزی مصنوعی هوش سیستم .کنند ایجاد هاIP یا هادستگاه ها،پایانه
 و تاس پیچیده و قدرتمند فیدزی .است شده یکپارچه نیز حمله بردارهای و هاحساب بین ارتباطات تجسم برای آن ژنوم ابزار و (مالی

 مشکوک هایتراکنش نظارت و تحریمی PEP یهافهرست بررسی امکان شوییپول با مبارزه و انطباق و تقلب با مبارزه محصوالت مجموعه
 .دهدمی را

 تررایج تجویزی و بینیپیش تحلیل و تجزیه هایروش به نسبت ناهنجاری تشخیص بر مبتنی پیشگیری و تقلب تشخیص هایکارراه
 شده ادهد آموزش ورودی هایداده از پیوسته جریان یک روی بر که دارد نیاز تررایج بسیار ماشین یادگیری مدل یک به برنامه نوع این .است
 هشدار ینا تواندمی مانیتور .کنند بررسی را آن هاآن تا دهد اطالع انسانی مانیتور به را عادی الگوی از انحراف هرگونه تواندمی افزارنرم .است

 یا است ستدر مشتری اطالعات یا ،برنامه تراکنش، یک از تقلب تشخیص دهدمی سیگنال ماشین یادگیری مدل به که کند رد یا بپذیرد را
 .جدید قبولقابل انحراف یا است بوده تقلب کرده پیدا که انحرافی بفهمد تا دهدمی آموزش ماشین یادگیری مدل به امر این .خیر

 تفرادنِ ۰-۳-۱۲
 یجیتالید هایوکارکسب به ،تقلب شناسایی پلتفرم این .است مصنوعی هوش بر مبتنی سازمانی ریسک هوش زمینٔه در پیشرو 2فرادنت
 تقلب 3زندٔه پخش هایتجسم و هادادهکالن مصنوعی، هوش از استفاده با و شناسایی را تراکنش هایناهنجاری سرعتبه تا کندمی کمک

 .کنند مشخص را

 ونتکُ ۰-۳-۱۳
 رهبر عنوانبه کونت .کندمی محافظت جهان سطح در برند 61۴۴ از بیش دیجیتال هاینوآوری از ،تقلب از پیشگیری راهکار با ،4کونت
 خود مصنوعی هوش و ماشین یادگیری پیشرفتٔه هایمدل که داده سال ۱2 از بیش با است، شده شناخته دیجیتال تقلب از پیشگیری در بازار
 .کندمی جلوگیری هاحساب تصاحب و ،جدید هایحساب تقلب دیجیتال، هایپرداخت در تقلب از اوریفنّ این .کندمی هنگامب را

 یلکلیرسِ ۰-۳-۱۰
 یک یلکلیرس شاخص راهکار .است مشتری تجربٔه رد تأثیر بدون تقلب از جلوگیری آن یتمأمور که است یتیچندمل یشرکت 5کلیرسیل
 را لزوم صورت در دستی بررسی و ،مصنوعی هوش هایالگوریتم پیشرفته، اوریفنّ هایافزارنرم که است سرتاسری تقلب مدیریت راهکار
 سفارش هر یسادگبه کلیرسیل ،اندشده ساخته فیلترها و امتیازدهی براساس تقلب از جلوگیری هایراهکار اکثر کهدرحالی .کندمی ترکیب

  .کندمی پشتیبانی مالی ضمانت با سفارش هر از تمایل صورت در و رد یا تأیید را

 رادیتاتِ ۰-۳-۱۵
 اشینم یادگیری پلتفرم که کنندمی ادعا هاآن .فروشدمی هابانک به را تقلب کشف هایراهکار که است مصنوعی هوش شرکت یک 6ترادیتا

 لوگیریج هنجار از قبولقابل انحراف از و شناسایی را احتمالی تقلب موارد هایشان،داده تحلیل و تجزیه افزارنرم به کمک با تواندمی هاآن
 رائها بازخورد سیستم به که شوند ختم کاذب مثبت موارد عنوانبه و شوند گذاریعالمت است ممکن انحرافات این دیگر، موارد در .کند
  .«بگیرد یاد» خود اشتباهات از تا دهدمی

 ۱2۴۴ و دکن مدرن را خود تقلب کشف فرایند تا کرد کمک بانکدانسکه به یتاتراد ،هاآن سایتوب در شدهفهرست موردی مطالعٔه طبق
 ار یتاتراد کارراه سازیپیاده و نصب بانکدانسکه کهتازمانی دهدمی نشان موردی مطالعٔه .دهد کاهش روز در را خود ادعایی کاذب مثبت

 8۴ به ،ماشین یادگیری مدل یادگیری ادامٔه با رفتمی انتظار و دهند کاهش درصد 6۴ تا را  کاذب مثبت توانستند هاآن رساند، پایان به
 .شد درصد 1۴ تا واقعی تقلب کشف افزایش ،همچنین ؛برسد درصد

                                                                                                                                                                                                                
1 hypergranular 
2 Fraud.net 
3 Live-Streaming Visualizations 
4 Kount 
5 ClearSale 
6 Teradata 
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 ایران در تقلب تشخیص هایافزارنرم ۰-۰
 شده انجام تقلب کشف و مدیریت هایسامانه یفرایند-فنی هایجنبه روزآمدبودن زمینٔه در خوبی اقدامات ،اخیر سال چند در ایران رد

 ثراک ،ایران در مثال عنوانبه ؛دارد تفاوت نیزها راهبرد ،است متفاوت دنیا با ایران در وکارکسب هایمدل کهینا به توجه با ولی ؛است
 یهاسامانه تجهیزکردن برای اخیر سال چند در ایران سرعت ولی ،شودمی استفاده اعتباری کارت از کمتر و است نقدی کارت هاکارت
 .است بوده قبولقابلِ  نیاز، به توجه با تقلب کشف

مسئولیت دریافت، تجزیه و  ،ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی (FIU)شویی مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولدر سطح کالن حاکمیتی، 
صالح را آمده به مراجع ذیدستمالی تروریسم و ارسال نتایج بههای مشکوک جرایم منشأ مرتبط و تأمینو انتشار گزارش تراکنش ،تحلیل

ردگیری مالی و قضایی متخلفان ایجاد شود که اهداف  ششم توسعه، الزم است یک سامانٔه برنامٔه ۱۱7 براساس مادٔههمچنین  .دارد عهده بر
های مالی و قؤه قضائیه برای . همکاری کلیٔه نهادهای مرکز اطالعات مالی اشتراکات فراوانی داردبا اهداف و مسئولیت های آنو کارکرد

 پیشبرد اهداف این مرکز ضروری است.
 

 یمنتقلب ا یصسامانٔه تشخ - انفورماتیک خدمات شرکت ۰-۰-۱
 و طراحی .است پرداخت هاینظام به مردم بیشتر اطمینان کسب و متقلبان کشف دنبالبه ،پرداخت هاینظام متولی عنوانبه ،مرکزی بانک
 اطمینان نساختفراهم و بانکی مراودات انجام زمینٔه در امن بستری ایجاد منظوربه شوییپول با مبارزه و تقلب مدیریت هایسیستم توسعٔه
 بانک .کندمی کمک ایران اعتباری رتبٔه ارتقای و گذاریسرمایه ریسک سطح کاهش به الملل،بین سطح در بانکی هایفعالیت انجام در خاطر
 ملزم را انفورماتیک خدمات شرکت و است داده قرار کار دستور در را تقلب کشف هایسامانه اجرای و سازیپیاده ۱391 سال از مرکزی

 هایراکنشت کامل شناسایی به اقدام حاکمیتی هایسامانه تمام روی که کرد نامتعارف مبادالت یکپارچٔه استخراج یا «ایمن» سامانٔه ایجاد به
 .کند مشکوک
 را هاتراکنش برخط و آنالین صورتبه پیچک ایمن و ،ساتنا ایمن، پایا ایمن سامانٔه شامل حساب بر مبتنی ایمن یهاسامانه اکنون،هم

 موارد اییشناس به اقدام ،تقلب شناساییاعد قو و مرکزی بانک نظارتی کنترلیقواعد  بررسی و اعمال از پس و دریافت اصلی یهاسامانه از
 .ندکمی متخلفانه هایتراکنش رد یا مشکوک

 هاوجودیتم بررسی به پذیرندگی( حوزٔه) شاپرک ایمن و صادرکنندگی( حوزٔه) شتاب ایمن هایسامانه شامل کارت بر مبتنی ایمن سامانٔه
 ررسیموردب …و ،مشتری کارت، مانند هاییموجودیت رفتار ،شتاب ایمن سامانٔه در .پردازدمی کارت حوزٔه در آفالین و آنالیننیمه صورتبه

 .دشومی بررسی …و ،هاینالترم پذیرندگان، شامل پذیرندگی حوزٔه هایتیموجود نیز شاپرک ایمن سامانٔه در و گیردمی قرار
اعد قو بر عالوه تقلب، به مشکوک هایتراکنش و هاموجودیت شناسایی و تشخیص جهت ایمن، هایسامانه تمام در است ذکر شایان

 و (…و ،بانک شعبه، ترمینال، پذیرنده، کارت، مشتری، حساب، نظیر) هاموجودیت پروفایل بر مبتنی هایروش وقواعد  از ساده،
 ررسیب و رصد قابل سامانه این مانیتورینگ ماژول طریق از نتایج تمام آنکه ضمن ؛است شده استفاده ناهنجاری تشخیص هایالگوریتم

 ،(…و ،یاهس و سفید لیست به ارسال ،قواعد دقت میزان شناسایی، صحت از بازخورد ثبت) هاموجودیت مدیریت قبیل از مواردی و است
 .است سامانه این امکانات از …و ،مدیریتی یهاگزارش ،هاموجودیت رفتار تحلیل برای جوهاوجست و هاگراف نظارتی، داشبوردهای

 بانک هر و است گرفته قرار یبرداربهره مورد کشور هایبانکهمٔه  و مرکزی بانک در حساب بر مبتنی ایمن هایسامانه گرددمی خاطرنشان
 .ندک گزارش و مشاهده را خود ردشدٔه یا مشکوک هایتراکنش وضعیت تواندمی که دارد سامانه این در فعال کاربر چهار میانگین طوربه

 ار خود مشکوک هایتراکنش اندشده موظف نیز کشور هایبانک همٔه و نیست حاکمیتی هایسامانه به محدود ایران در تقلب کشف
 که ،هستند تقلب کشف هایسامانه ٔهتوسع و اندازیراه درحال زمینه این در فعال هایشرکت ،راستا این در. دهند گزارش و نندک شناسایی

 .است شده استخراج هاشرکت سایتوب از بخش این اطالعات .پردازیممی هاآن از برخی سیربر به ادامه در

 توسن تقلب کشف سامانٔه ۰-۰-۲
 الیم مؤسسات اختیار در مشکوک و متقلب افراد شناسایی برای را کالن هایداده بررسی امکان جدید، هاییفنّاور از استفاده با سامانه، این
 ورتصبه یا و اندکرده تخطی بانکی هاینامهینآئ و قوانین از که عملیاتی شناخت از: است عبارت تقلب کشف سامانٔه اهداف .دهدمی قرار

 هریک که هایییتفعال مجموعه کشف و ؛باشد تقلب برای مناسبی بستر تواندمی که سیستم در عملیات از برخی پایش ؛اندشده انجام غیرقانونی
 .ستا شده مالی سوءاستفادٔه به منجر نهایت در ولی ،ندارد تداخلی بانک داخلی هایکنترل با و اندنکرده نقض را قانونی هیچ تنهاییبه
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 صنعت در خالقیت و نوآوری پیشبرد برای اکوسیستمی مارکتبوم .است کرده ارائه را بوم یستماکوس برخط تقلب کشف سامانٔه توسن گروه
 هایمانهسا توسعٔه شرکت توسط مختلف مالی مؤسسات و هابانک به مختلف مالی افزارهاینرم و هابرنامک اتصال برای که است بانکداری

 هایبرنامک یقطر از را بانکی خدمات از وسیعی طیف ارائٔه امکان که باز بانکداری اکوسیستم این .است یافته توسعه توسن() نگین افزارینرم
 .است داشته آن به متصل هایبرنامک و ،هابانک مشتریان، تنوع و تراکنش حجم در ایفزاینده رشد کند،می فراهم موبایلی

 از: اندعبارت توسن عملیاتی هوش بر مبتنی محصوالت
 صورت در و تقلب به مشکوک کارتی هایتراکنش فکش آن هدف که (کارت هایتراکنش برخط تقلب کشف) راویار سامانٔه 

 یردرگ هایموجودیت رفتار تغییر ،کاویداده هایتکنیک کمک به سامانه این .است برخط صورتبه هاآن مسدودسازی نیاز
 .کندمی اعالم سوئیچ به و شناسایی درنگبی صورتبه را تراکنش

 است انکداریب صنعت در خالقیت و نوآوری پیشبرد برای اکوسیستمی مارکتبوم :بوم اکوسیستم برخط تقلب کشف سامانٔه 
 هایهسامان توسعٔه شرکت توسط مختلف مالی مؤسسات و هابانک به مختلف مالی افزارهاینرم و هابرنامک اتصال برای که
 از را انکیب خدمات از وسیعی طیف ارائٔه امکان که باز بانکداری اکوسیستم این .است یافته توسعه توسن() نگین افزارینرم

 صلمت هایبرنامک و ،هابانک مشتریان، تنوع و تراکنش حجم در ایفزاینده رشد کند،می فراهم موبایلی هایبرنامک طریق
 شده اتیعملی و تولید بومزیست این در تقلب و سوءاستفاده از جلوگیری و شناسایی برای راویار سامانٔه .است داشته آن به

 شاهدٔهم صورت در و شده تحلیل راویار توسط شوند،می ارسال بومتوسن به هابرنامک طریق از که یهایتراکنش تمام .است
 شاهدٔهم صورت در آنی اقدام و تراکنش فرایند بر برخط نظارت امکان سامانه این .شد خواهد مسدود تراکنش ،غیرنرمال رفتار
  .کندمی فراهم را خاص رخداد

 برای بانکاینترنت هایتراکنش برخط تحلیل براساس راویار سامانٔه از نسخه این :بانکاینترنت برخط تقلب کشف سامانٔه 
 اساسبر راویار .است شده عملیاتی و توسعه مشتریان کاربری حساب از سوءاستفاده و تقلب رخداد از جلوگیری و کشف

 تقلب به آن بودنمشکوک و تحلیل ممکن زمان کمترین در را بانکاینترنت هایتراکنش تمام ماشین، یادگیری هایالگوریتم
 در درگیر هایموجودیت رفتارهای ،سامانه این در .کندمی اعالم سوئیچ به را آن مسدودسازی ،نیاز صورت در و ،مشخص را

 قداما برای نتیجه و تحلیل لحظه در مختلف هاینگاه از «پیآی آدرس» و ،«کارت» ،«سپرده/شبا» ،«کاربر» همچون تراکنش
 .شودمی اعالم بانکاینترنت به (…و ،مجوزدهی کد ارسال مجدد، تأیید مسدودسازی،)

 ریانج از ایلحظه اطالع امکان کهاست  شده تولید «هاآن کنترل و مالی اسناد برخط پایش» هدف با سامانه این :مالی تیام سامانٔه 
 صدور از تواندمی نیاز صورت در بانک ،همچنین .کندمی فراهم مالی مؤسسات و هابانک برای را مالی هایسرفصل و اسناد
 مالی گردش وضعیت از ایلحظه آمار ارائٔه با سامانه این .کند جلوگیری ،دارد مغایرت سازمان هایسیاست با که خاصی اسناد

 ده،شتعیین ازپیش شرایط با اسنادی جریان کنترل و خاص سندی صدور صورت در فوری رسانیاطالع شعب، و هاسرفصل
 اریی فوری گیریتصمیم و بانک مالی گردش بر ایلحظه نظارت در هابانکبه  متمرکز، بانکداری سامانٔه کارایی حفظ ضمن
 ای،هلحظ نمودارهای .است شده تشکیل «شرطی قواعد» و ،«هشداردهی» ،«ایلحظه پایش» زیرسیستم سه از مالی تیام .رساندمی

 ایهلحظ پایش زیرسیستم امکانات از رخدادها، یابیریشه امکان و شدهتعریف هایشاخص با هاسرفصل مالی گردش مقایسٔه
 .دهدمی قرار بانک اختیار در شعب و هاسرفصل مالی گردش از جامع دیدی متنوع داشبورهای قالب در ایلحظه آمار .است
 و کاویداده از استفاده با که نرمالی رفتار از انحراف صورت در و شده مقایسه سامانه در شدهتعریف هاییشاخص با آمار این

 شرایط ابعادی، تحلیل از استفاده با همچنین تیام .شودمی داده الزم هشدار ،است شده استخراج صادرشده اسناد سوابق براساس
 یازن کهرا  مهم رخدادهای تواندمی بانک ،هشداردهی زیرسیستم در .کندمی گزارش را مشکل منشأ اسناد و یابیریشه را غیرعادی

 هایواحد پیامک، مانند مربوطه هایکانال از وقوع صورت در تا کند تعریف کاربری رابط طریق از ،دارند فوری رسانیاطالع به
 بر یشرط قواعد تعریف با کار ینا .داراست نیز را اسناد جریان کنترل امکان تیام .شود انجام الزم اقدام و شوند مطلع مرتبط
 .شودمی انجام «شعبه اخیر رفتار» و ،«سرفصل اخیر رفتار» ،«تراکنش پارامترهای» روی

 و هاانکب تا است شده تولید «هاآن جریان کنترل و کارتی هایتراکنش برخط پایش» هدف با کارت تیام :کارت تیام سامانٔه 
 جلوی امکان صورت در بتوانند و باشند مطلع خود هایکارت و هاتراکنش وضعیت از هرلحظه در بتوانند مالی مؤسسات

 ،هانشتراک وضعیت از ایلحظه آمار ارائٔه سامانه این اصلی ویژگی .کنند اصالح را آن یا بگیرند را هاتراکنش از خاصی جریان
 .است سوئیچ اصلی کارکرد حفظ ضمن هاتراکنش جریان کنترل و ،خاص اتفاقی رخداد صورت در فوری رسانیاطالع
 ایحظهل پایش زیرسیستم .است شده تشکیل «شرطی قواعد» و ،«هشداردهی» ،«ایلحظه پایش» زیرسیستم سه از کارتتیام



 هوشمند کشف تقلب یهاسامانه یاجمال یبررس  

32 

 با شدهارائه آمار ،همچنین .کندمی ارائه ،است جریان در کارتسوئیچ در آنچه از جامعی دید ای،لحظه نمودارهای قالب در
 سساابر و کاویداده از استفاده با که نرمالی رفتار از انحراف صورت در و شده مقایسه سامانه در شدهتعریف هاییشاخص
 تراکنش سطح تا غیرعادی رخدادهای یابیریشه امکان ،عالوهبه .شودمی داده الزم هشدار شده، استخراج هاتراکنش سوابق

 هب کهرا  مهم رخدادهای تواندمی بانک ،هشداردهی زیرسیستم در .است شده دیده تیام در ابعادی تحلیل از استفاده با نیز
 پیامک، مانند مربوطه هایکانال از وقوع صورت در تا کند تعریف کاربری رابط طریق از ،دارندنیاز  فوری رسانیاطالع

 واعدق تعریف با کار ینا .داراست نیز را هاتراکنش جریان کنترل امکان تیام .شود انجام الزم اقدام و مطلع مرتبط واحدهای
 «کارت ٔهپایاطالعات» ،«پایانه پایٔه اطالعات» ،«پایانه اخیر رفتار» ،«کارت اخیر رفتار» ،«تراکنش پارامترهای» روی بر شرطی

 .شودمی انجام «ترافیک وضعیت» و

 کاسپین کاربردی هایسیستم خدمات تأمین شرکت ۰-۰-۳
 را فیاکش توسعٔه درحال سامانٔه ،تقلب کشف حوزٔه در نیز - پارسیان بانک هلدینگ زیرمجموعٔه یهاشرکت از یکی عنوانبه - کاسپین
 تمام و شده طراحی علمی و معتبر استانداردهای و هاالگوریتم براساس سامانه این شرکت، این سایتوب اطالعات طبق .است کرده معرفی
 مچونه بزرگ تقلب کشف هایسامانه از الگوبرداری سامانه این .است شده دیده آن در تقلب کشف سامانٔه یک برای موردنیاز هایقابلیت

SAS از اندعبارت خارجی مشابه موارد با مقایسه در سامانه این هایمزیت ترینعمده .است داشته را: 
 ؛ترکیبی صورتبه کاویداده مختلف هایتکنیک از استفاده -۱
 ؛نویسیبرنامه دانش به نیاز بدون جدید قواعد کردناضافه امکان -2
 ؛تحلیلی و مانیتورینگ متنوع داشبوردهای داشتن -3
 ایهسیستم با گرفتهصورت هایبررسی و آکادمیک تحقیقات نتایج براساس قواعد در جدید هایالگوریتم و هاروش از استفاده -۰

 .خارجی و داخلی مشابه

 داتین تقلب کشف سامانٔه ۰-۰-۰
 بوده محورقاعده داتین تقلب کشف سامانٔه شد، چاپ ایسنا در 99۱3 بهمن که داتین تقلب کشف سامانٔه پروژٔه مدیر با ایمصاحبه طبق
 و هاماژول تمام در داده نبارا زیرساخت از استفاده با سامانه این .است شده سازیپیاده و طراحی شدهتعریف ازپیش قواعد براساس و

 گزارش و بررسیقاعده  ۱3۴ از استفاده با را بانک کارمندان و مشتریان رفتارهای از مشکوک موارد آفالین صورتبه بانکی، هایسامانه
 باالیی جمح پذیریمقیاس و پذیریتوزیع امکان دادهکالن یفنّاور و داده انبار از استفاده با داتین تقلب کشف سامانٔه جدید نسخٔه .کندمی
 بوده نآنالینیمه و الینآن صورتبه مصنوعی هوش فنّاوری از استفاده با تقلب کشف ،سامانه این در .است کرده فراهم را بانکی هایداده از
 اقاتف که تراکنشی به توجه با مناسبی واکنش و شودمی انجام ثانیهمیلی 2۴ در کار این .شودمی آن وقوع از قبل مشکوک، تراکنش مانع و
 به توجه با زیرساخت، نای در .کندمی استفاده یستأس بدو از پاسارگاد بانک هایداده کلیٔه از سامانه این .دهدمی نشان خود از افتدمی
 هاینشواک توانمی ،همچنین .شودمی محاسبه و بررسی بودنمشکوک میزان آنالین، هایسامانه در تراکنش ثبت از پیش تراکنش، هایداده

 .کرد تعریف بانکی مشکوک هایتراکنش به گوییپاسخ برای مشخصی

 کیش نوین خدمات شرکت ۵-۰-۰
 .کندمی ارائه ادهاستفقابل هایماژول ترینمهم از یکی عنوانبه را تقلب تشخیص سیستم کیش، نوین خدمات شرکت متمرکز بانکداری سیستم
 کهیدرصورت ،مثال عنوانبه ؛کنندمی استفاده اعتباری کارت از که است غربی کشورهای در خصوصهب هاسیستم ترینمهم از یکی این ،حقیقتا 
 ادهد پایگاه د،کن شدهربوده کارت از استفاده با مغازه یک از تاپلپ پنج همچون کاالیی خرید به اقدام فردی وشود  دزدیده مشتری کارت
 .دشویم متوقف خودکار طوربه فرایند باشد، نداشته خریدی چنین سابقٔه مشتری کهدرصورتی وکند می بررسی را مشتری خرید سابقٔه

 وشمنده رفتارهای .باشند مؤثر و مفید آن کشف در توانندمی کاویداده ابزارهای که است یهایحوزه ترینمهم از یکی تقلب تشخیص
 البته و قدرتمند ابزار یک به نیاز که است دالیلی ترینمهم از بازرسان از مجرمان پیشروبودن و ،مجرمان مکرر رفتارهای تغییر مجرمانه،
 یستمس .دکر گزارش و شناسایی را مجرمانه و مشکوک الگوهای ،مشتریان رفتاری اطالعات انبوه بین از بتوان تا دنکمی مطرح را هوشمند
 :تاس زیر شرح به امکانات این اهمّ .آوردمی فراهم بانکی مدیران برای را امکان این ،جامع سیستم یک ارائٔه با، نگین تقلب شناسایی
 مشکوک؛ و یرمتعارفغ رفتار تشخیص و قبلی هایداده براساس هایورود تمام بررسی 
 دیگر؛ افراد و شخص قبلی عملکرد به توجه با یرمتعارفغ رفتارهای از یریگگزارش 
 ؛شدهتعریف ازپیش یهانقش براساس مشکوک رفتار شناسایی 
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 شعبه؛ و ،کاربر مشتری، عملکرد برای زمانی دورٔه هر در یا روزانه دنکرمانیتور امکان 
 تکرار از پیشگیری جهت سیستم به هاآن دنکراضافه و تقلب جدید هایروش تشخیص قابلیت. 

 
 

 بندیجمع ۵
 قانونی چوبچهار ،دیجیتال تحول از حمایت کنار در که است مهم بسیار بنابراین است، یافته افزایش شدتبه آنالین تقلب امروزه ازآنجاکه

 هااورینّف از استفاده با تقلب کامل حذف عملی، نظر از .شود همگام آنالین هایتقلب این سریع رشد با تا شود نگامبه فعلی نظارتی و
 .است تیسیاس و راهبردی هایدستورالعمل نیازمند مسائل این .کرد مقابله اوریفنّ با تواننمی که دارد وجود مسائلی زیرا ،نیست پذیرامکان
 مثبت دموار ،ینبنابرا ؛شودیم یجادا هاپرداخت بودنیتقلب یینتع یبرا یترکوچک یزمان یهاپنجره ی،فور پرداخت یهاطرح ورود با
 یدجد اقدامات یا پرداخت مدل ییراتتغ یرتأث یابیارز ،روینازا .است قبولیرقابلِ غ شود،یم کاربران تجربٔه اصطکاک باعث که ،باال کاذب
 بخشند بهبود را لبتق یصتشخ تا کندمی کمک یمال مؤسسات به ،پرداخت بر بالدرنگ نظارت پلتفرم یک .است مهم یاربس تقلب با مقابله

 یارآم یابزارها به مجهز و کند نظارت و یهنما یهثان هر در را پرداخت هزاران یقدق طوربه باید پلتفرم .دهند کاهش را کاذب مثبت موارد و
 و ییشناسا را پرداخت تقلب یزودیکاپ یا یدجد حمالت سرعتبه که بدهد را هاییمدل ساختن امکان که باشد یمختلف سازیمدل و

 .کنند متوقف
 دادهنالک هایوریفنّا .دهند تغییر را تقلب تشخیص ابزارهای تا است آورده وجودبه را بسیاری   هایفرصت دادهکالن هایاوریفنّ ظهور
 فکش اگرچه .کنند استفاده باال سرعت و دقت با تقلب تشخیص در هاداده قدرت از ،نوآورانه هایراهکار با تا سازدمی قادر را صنایع
 بسیاری ،تاراس این در .دارند نیاز جامع تحقیقات به هنوز پیچیده هایچالش از برخی کند،می باز را فراوانی هایفرصت داده بر مبتنی تقلب

 تفادهاس .شودمی استفاده گروهی یادگیری از اوقاتگاهی که کردند معرفی را خاصی هایالگوریتم و هزینه به حساس رویکردهای محققان از
 .باشد داشته بهتری نتایج تواندمی ترکیبی یا جداگانه صورتبه کاویداده مختلف هایتکنیک از

 برای که تاس هاییناهنجاری شناسایی نیازمند که کنند شناسایی را تقلب از جدیدی انواع بتوانند باید تقلب تشخیص هایسیستم
 ،شدهتهشناخ هایتقلب .است مصنوعی هوش تحقیق و کاربرد زیرمجموعٔه ،ناهنجاری تشخیص با تقلب کشف .شوندمی مشاهده باراولین

 وسطت یمورد یلتحل و یآنومال کشف با ،ناشناخته یهاتقلب اما ؛شوندمی کشف ینماش یادگیری هوشمند یهامدل و قواعد از استفاده با
 فرایند زنجیرٔه کل بر تمرکز قابلیت با یکاوفرایند روش ،یداخل یهاتقلب کشف یبرا .شوندمی کشف تقلب یریتمد و یبانک حوزٔه خبرٔه

 .شودمی استفاده کاویمتن روش از، باالست متنی دادٔه حجم که مواردی و مالی هایاظهارنامه در تقلب تشخیص برای .است مناسب
 برای قاعده رب مبتنی مبادالت بر نظارت هایسیستم .است متفاوت تراکنش بر نظارت هایسیستم با مالی جرایم اطالعاتی هایسیستم
 هایراه قبالً شدهریزیبرنامه کالهبرداری هایشبکه .اندنشده داده توسعه مشکوک الگوهای و ،افراد گستردٔه روابط ارتباطات، تشخیص
 مبالغ اب و زمان طول در که هاییتراکنش .اندکرده کشف هاتراکنش بر نظارت هایسیستم توسط گرفتارشدن از جلوگیری برای جدیدی

 ساراتخ ،یافتهسازمان جرایم گونهاین کشف عدم صورت در .نشوند شناسایی هاسیستم این توسط است ممکن ،شوندمی انجام نامحسوس
  .شودمی بیشتر بسیار بلندمدت و مدتمیان در مالی مؤسسات به هاآن اعتباری و مالی

 کشف، لگوا یک ،هاسیستم این در .شوند شناسایی ا دقیق طورکلیبه تقلب الگوهای است الزم پیچیده،مجرمانه  هایشبکه کشف برای
 بر ارتنظ افزارنرم با مالی جرایم اطالعات افزارنرم که اینجاست .شوندمی شناسایی هاناهنجاری و ،شودمی گرفته دیگری سرنخو  ردیابی،
 سیارب مورد، این در .شوندمی متصل هم به اینقطه در کالهبرداری هایشبکه دامنه، از نظرصرف .است متفاوت قاعده بر مبتنی تراکنش

 اطالعات هایسیستم توانایی این .دید اتصاالت این تشخیص برای گرارابطه روشی به شدهتوزیع هایسیستم در را هاداده بتوان که است مهم
 .کندمی متفاوت هاتراکنش بر نظارت سیستم با رامجرمانه 
 عدم که نداایجزیره و نیستند یکپارچه روندیم کاربه هابانک در ایران در که هاییافزارنرم و هاسامانه که است این دیگر مهم بسیار نکتٔه

 به ماقدا ابزارها از استفاده با متقلب شخص ،پیچیده تقلب در .شودمی هاآن از هریک کارایی کاهش باعث هاداده در ویژههب یکپارچگی
 این در .گیرندمی قرار دسته این در ،دهندمی انجام را بانک به نفوذ عملیات که ،هاربات یا کاربردی هایبرنامه از استفاده .کندمی تقلب
 طراب هایسیستم و است گسترده اغلب حمالت این .است مطرح نماییقدرت مانند غیرمالی اهداف گاهی ؛نیست پول هدف همیشه ،روش

 طبق اگرچه .کیست حوزه گویپاسخ و مسئول که برآیند سؤال این به پاسخ درصدد باید هابانک .ندارند را موارد این با مقابله نتوا کاربری
 و باشد ارتقا درحال پیوسته باید تقلب کشف سیستم کهییازآنجا ،است شده محول هابانک بازرسی ادارٔه به وظیفه این مرکزی بانک ابالغ
 .است یرگذارتأث ربسیا فرایند این بهبود در ربطیذ واحدهای بین هماهنگی باشد، داشته پشتیبانی برای وکارکسب و داده تحلیلگر تیم یک
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 هابخشنامه در و فراگیر قوانین هنوز .شود مرتفع باید که است تقلب کشف رگوالتوری و قانونی موانع از یکی فراگیر و مدون قوانین ودِنب
 یک ت،اس ضروری مختلف نهادهای همکاری تقلب کشف مدیریت برای اینکه به توجه با .ندارد وجود تقلب انواع از مشخصی بندیدسته

 .باشد داشته وجود باید نظارت و مدیریت قوی سیستم

 پیشنهادی هایراهکار ۱-۵
 با ابلهمق به آن هایروش و تقلب مورد در مشترک زبان یک با کردنصحبت و پرداخت انواع در تقلب از مشترک درک ،مدیریتی سطح در
 مانند بومی دلم یک اگر ،مثال عنوانبه ؛بخشد بهبود را تقلب به پاسخهای راهبرد تواندمی تقلب انواع از صحیح بینش .است مهم بسیار آن

 مبارزٔه و اییشناس برای تا کند کمک هاسازمان به و تسهیل را مشترک زبان یک تواندمی شود، تهیه رزرو فدرال تقلب کنندٔهبندیطبقه مدل
 که است قلبت تحلیل و تجزیه چهارچوب یک توسعٔه و طراحی روش بهترین ،بانکداری سطح در .ندکن یهمکار یکدیگر با ،تقلب با بهتر
 .بپردازد تقلب تحلیل و تجزیه هایسیستم کارایی افزایش به

 :است شده فهرست زیر در هایشنهادپ اهمّ
 و هابانک از شدهیآورجمع تقلب برچسب دارای هایداده مجموعه تحلیل و تجزیه امکان که ایسامانه توسعٔه و طراحی 

 .کندمی فراهم را مختلف هایبخش از مالی مؤسسات
 ماشین از استفاده با تقلب، هاینمونه از یادگیری با را کالهبرداری پنهان الگوهای کشف امکان که ایسامانه توسعٔه و طراحی 

 .کندمی فراهم شدهنظارت شیؤه به هزینه به حساس
 به ابیدستی ،یگرد عبارتبه .کندمی فراهم را مدل حساسیت و دقت بین توازن یافتن امکان که سیستمی توسعٔه و طراحی 

 .کند تسهیل را نادرست هشدارهای حداقل با تقلب کشف نرخ باالترین
 و معامالت بالدرنگ تحلیل و تجزیه ازجمله مشتریان، از محافظت برای پیشرفته امنیتی هایسیستم در گذاریسرمایه 

 .هادستگاه در رفتاری بیومتریک
 وانندبت کارت صادرکنندگان کهیطوربه ،اطالعاتی مرکز طریق از خطرافتادهبه هایکارت جزئیات ایمن و سریع شناسایی 

 .کنند اعمال را هاییمحافظت
 افتٔهیسازمانمجرمانه  باندهای با که «پرداخت و کارت اختصاصی جرایم واحد» مانند تخصصی، پلیس واحد یک مالیتأمین 

 2۴2۴ سال طول در ۱پرداخت و کارت یاختصاص یمجرا واحد ،انگلیس در مثال عنوانبه؛ کندمی مقابله مالی هایکالهبرداری
 .کرد یردستگ را تقلب به مظنون ۱22 و یریجلوگ یپوند یلیونم 2۴ تقلب از

 از جلوگیری یبرا یجمع منابع و ،هایستمس ها،قدرت از استفاده یبرا تقلب یژٔهو گروه در قانون یانمجر و دولت با یهمکار 
 .متناسب ینقوان یبتصو و یمال هاییکالهبردار

 ریجلوگی هدف با یجمع منابع و ،هایستمس ها،قدرت از استفاده یبرا تقلب یژٔهو گروه در قانون یانمجر و دولت با یهمکار 
 یا یهئاقض قؤه و یمرکز بانک ینب یمناسب ارتباط باید ،راستا این در .متناسب ینقوان یبتصو و یمال هاییکالهبردار از

 .شود انجام تقلب کشف از پس مناسب اقدام تا باشد داشته وجود اختیار تفویض
 هابانک و ،پرداخت هایشرکت ،هابانک بین تقلب کشف هایسیستم خروجی گذاریاشتراکبه. 

 گذاریاشتراکبه شود،می محسوب هاآن هایدارایی وجز پرداخت خدمات هایشرکت و هابانک هایداده و اطالعات اگرچه
   .کندمی کمک بانکی شبکٔه در تقلب کشف فضای بهبود به تقلب کشف هایسیستم خروجی

                                                                                                                                                                                                                
1 Dedicated Card and Payment Crime Unit (DCPCU) 
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