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  خالصه  

خطرات که از  نیاند.ا ظهور و بروز کرده دیجد یداتیتهد ،یجامعه مجاز ندهیاطالعات و رشد فزا یدر حوزه فناور ریاخ یها شرفتیهمزمان با پ

 در دیجد میجرا نیاز ا یکیاند.  مواجه ساخته یسخت یها را با چالش یبشر یزندگ یها از جنبه یاریبس شود یم ادی یبریسا میها تحت عنوان جرا آن

 کیالکترون یبانکدار ستمیتحت س ییپولشو ای نیآنال ییقرار گرفته، پولشو یبریسا تیامن یها ستیکه کمتر مورد توجه استراتژ یمجاز یفضا

 استیبر اقتصاد، جامعه و س یانباری. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که آثار زباشد یم

 ستمیدر س تیفعال نیا یها و روش نیآنال ییپولشو یتقلب و کشف رفتار مجرمانه و سپس مرور معان میمفاه یمطالعه، بررس نیدارد.هدف ما از ا

 .باشد یم ها کیتکن نیا لیو نقد و تحل یکاو داده یها بر روش یمبتن ییکشف پولشو یها کیو سپس مرور تکن کیالکترون یبانکدار

 کاوی شویی، بانکداری الکترونیکی، امنیت تجارت الکترونیک، دادهپولکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

های گردد. در گذشتهی پولشویی به وقوع فساد در دنیا باز میدنیا نبوده و به تازگی اتفاق نیفتاده است. سابقهی جدیدی در پدیده 3پولشویی  

ی پولشویی و کردند به همین دلیل، در خصوص نخستین زمان استفاده از واژهدور، خالفکاران وجوه حاصل را به صورت علنی و آشکار استفاده نمی

و با کشف یک  1791ی پولشویی با نگرش امروزی، برای نخستین بار در سال شود واژهگفته می] 1[اق نظر وجود ندارد، آن میان محققان اتف رواج

ی چمدان حاوی ششصد میلیون دالر پول نقد در فرودگاه پالرمو، که حاصل فروش مواد مخدر بود، مطرح گردید. موضوعی که به تشکیل پرونده

 ]11[ی آن برگزار گردید.محاکمه 1791آمریکایی ارتباط پیتزا منجر شد و در سال  –ایتالیایی 

 1791ای در آمریکا نسئت گرفته است. در دهه های رختشویی سکهشود این اصطالح از مالکیت مافیا بر دستگاههمچنین گفته می  

چاق، مشروبات الکلی و غیره به دست آورده و ناچار بودند منبعی برای وجوه گانگسترها مبالغ هنگفتی را به صورت نقد از راه اخاذی، فحشا، قمار، قا

های رسیدن به این هدف، خرید واحدهای تجاری قانونی و تلفیق عایدات غیرقانونی خود با عایدات غیرقانونی خود معرفی کنند. بنابراین یکی از راه

ای به این دلیل انتخاب شدند که از طریق این های رختشویی سکهدستگاه] 9[دند. آورقانونی و مشروعی بود که از این مرکز تجاری به دست می

در آمریکا برای نخستین بار  1791ی واترگیت در سال انگیخت. در قضیهشد و حساسیتی هم برنمیها روزانه وجوه تقد زیادی کسب میدستگاه

 ]99[ی و حقوقی آمریکا نیز راه یافت.به متون قضای 1799اصطالح پولشویی وارد مطبوعات شد و در سال 

اطمینانی یا ترس ناشی از های ناخوشایند مانند احساس بیشاید پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت  

ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از ی آن صدق نکند. اصطالح پولشویی نزد یافته، دربارهجرایمی چون قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان

ای است ناهمگون با اطالع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ اما در فرهنگ حقوقی، پولشویی پدیدهشهروندان نسبت به این لفظ بی

های اقتصادی شود؛ زیرا ناشی از فعالیتلقی میهای تجارت مجرمانه جهانی تاجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. پولشویی یکی از شریان

                                                 
  تجارت الکترونیک، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران –دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات 1
 اقتصادی و اجتماعی و تجارت الکترونیک دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایرانهای  استاد تمام و مدیر گروه سیستم9

Money Laundering-3  
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ایران و ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته است. این پدیده تهدیدی جدی علیه اقتصاد 

 .]9[ود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گرددگردد فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خجهان محسوب شده و سبب می

چینی و یکپارچهی جایگذاری، الیهدر ادامه، ضمن آشنایی با مفاهیم کلی پولشویی و روند تاریخی آن، فرآیند این پدیده شامل سه مرحله  

های مختلف گیرد. در ادامه روشد نظر قرار میالمللی مهای پولشویی و فراگیری آن در مرزهای داخلی و بینشود. سپس گونهسازی، بررسی می

ها و موسسات مالی جهت مبارزه و نیازهای اجرایی از سوی بانکگردد و در ادامه الزامات و وظایف و پیشبیان می در بانکداری الکترونیک پولشویی

ها بررسی  و در پایان مزایا و معایب این روشتشریح شده  های شناسایی و پولشویی و انواع آنشناسایی پولشویی مورد بررسی قرار گرفته و سپس روش

 خواهد شد.

 

 تعاریف و مفاهیم .2

1تقلب
 

باشد، این است  است، ولی آنچه در تمامی این تعاریف، مشترک و یکسان می  برای واژه تقلب در مقاالت و منابع علمی، معانی مختلفی بیان شده

 ]9[جهت منافع شخصی، به عمد وکامالً غیرقانونی است.که تقلب نوعیسوء استفاده از منابع، در 

 شود: کنند. برخی از این تعاریف در این جا ذکر می تعاریف دیگری نیز از تقلب در ادبیات وجود دارندکه تقلب را از دید مالی تعریف می

 .است3یا نا آشکار2تقلب به دست آوردن مزیت مالی یا ایجاد زیان مالی بوسیله فریب آشکار -

 .آورد دست می قلب مکانیزمی است که از طریق آن متقلب مزیتی را به صورت غیرقانونی بهت -

 .]9[یک اقدام عمدی برخالف قانون که منجر به کسب منافع مالی به صورت غیرمعتبر گردد -

4تشخیص تقلب
 

های متقلبانه و کمک به تصمیم گیران  فعالیتهای معتبر و درنتیجه افشای رفتارها یا  های متقلبانه از داده تشخیص تقلب درگیر کشف داده

 .]9[های مناسب برای کاهش تأثیر تقلب است. برای توسعه استراتژی

 5کاوی داده

رود. بنابراین ارائه یک تعریف دقیق از این ابزار ضروری  کاوی ابزار اصلی در بحث کشف تقلب به خصوص در این تحقیق به شمار می داده

کاویفرآیندی است که از تکنیکهای  گیری قابل استفاده هستند.داده وهای جالب توجه در پایگاه داده است که برای تصمیماست.فرآیند شناسایی الگ

ده آماری، ریاضی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای استخراج و شناسایی اطالعات مفید و در نتیجه کسب دانش از یک پایگاه داده بزرگ استفا

 .]9[کند می

کاوی  . مزیت اصلیداده]6[های ذخیره شده در انبارهای بزرگ است کاوی بدست آوردن اطالعات مفید و غیر صریح از از داده هدف داده

ها، برای شناسایی حمالت جدید قبل از اینکه توسط نیروی متخصص انسانی  تواند برای توسعه رده جدیدی از مدل در تشخیص تقلب این است که می

 .]9[کار رود شوند، به تشخیص داده

 پولشویی

یعنی شسته شدن  ، پولشوییبنا به تعریفی اشاره کرد: توان به موارد پیش روتعاریف متعددی برای پولشویی عنوان شده است که از جمله می 

، قانونی جلوه کند؛ به عبارت دیگر پولشویی عبارت است از هر نوع عمل برای  و تبدیل پول کثیف به پول تمیز به نوعی که پس از خروج از این چرخه

ای که وانمود شود این عواید از های مجرمانه به گونهای که حاصل از فعالیتهای مجرمانه به گونهمخفی کردن با تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت

 .]99[منابع قانونی حاصل شده است

ها از یک منبع هایی که از فعالیت جنایتکارانه ناشی شده است، با این هدف که وانمود شود این داراییبه تعبیر دیگر فرآیند تبدیل پول نقد یا سایر دارایی

 .]99[اندقانونی و مشروع حاصل شده

ای های غیرقانونی به گونهیک اتحادیه اروپا پولشویی چنین تعریف شده است: فرآیندی که طی آن خالفکاران و صاحبان دارایینویس ماده در پیش

 .]99[هاست و از راه قانونی به دست آمده است کنند در واقع متعلق به خود آندهند پولی را که خرج می کنند که نشانعمل می

                                                 
1 fraud 
2 explicit 
3 implicit 
4 Fraud detection 
5Data mining 
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1پولشویی الکترونیکی
 

ای بانکداری الکترونیکی عبارت است از : غیر شخصی بودن تعامل بین مشتری و موسسه، عدم نیاز به حضور فیزیکی فرد برای ه ویژگی 

الملل و نظارت مستقیم مشتری بر نقل و انتقال وجوه خود، بدون دخالت  های الکترونیکی و خدمات بین انجام امور بانکی، سهولت انجام تراکنش

 .]92[های مربوطه حتی بانکموسسات اعتباری یا 

کند.  های مذکور با افزایش کارایی بانکداری و کاهش هزینه خدمات مالی و توسعه حوزه فعالیت، مکان امنی برای افراد پولشو فراهم می ویژگی

توان گفت  نسبت به پول سنتی)می تر بودن پول الکترونیکی نام های پول الکترونیکی عبارت است از : سرعت حمل و انتقال پول الکترونیکی، بی ویژگی

ترین ویژگی آن نسبت به پول فیزیکی است که همین خصیصه همیشه نظر پولشویان را به خود جلب کرده است( و ضریب  گمنامی پول الکترونیکی مهم

 .]92[اطمینان باالتر پول الکترونیکی

 مراحل پولشویی

ی تواند از محدودهشود و میاست که به طور معمول در مقیاسی بزرگ انجام میپولشویی فرآیندی پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی  

های مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیتسیاسی یک کشور فراتر برود. بر اساس این فرآیند عواید حاصل از فعالیت –جغرافیایی 

یابد. به طور کلی فرآیند پولشویی دارای سه مرحله به صورت زیر آن، ظاهری قانونی می شود و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونیهای قانونی می

 :]92,19[است

 2جایگذاری -1

های مجرمانه به شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل عواید مزبور از اولین مرحله از فرآیند پولشویی، جایگذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیت

گیرد، های مالی است. معموالً جایگذاری عواید حاصل از جرم با تقسیم وجوه نقدی کالن به وجوه خرد صورت میراییحاالت نقدی به ابزارها و دا

گذاری در موسسات مالی خارجی ماورای مرزها، انتقال داده شود یا برای خرید کاالهای با ارزش مانند آثار هنری، ممکن است این مبالغ برای سپرده

 های قیمتی به کار برده شود.گهواپیما، فلزات و سن

 3چینی الیه -9

های پیچیده ناشی از معامالت)نقل و این مرحله به جداسازی عواید حاصل از جرم، از منشأ غیرقانونی آن اختصاص دارد که از طریق ایجاد الیه

چون انتقال این مرحله با انجام عملیاتی هم پذیرد.انتقاالت( چندگانه با هدف مبهم ساختن و عدم امکان ردیابی و شناسایی منشأ مال صورت می

های ها به اوراق بهادار یا سهام، خرید مجدد کاالهای با ارزش، خرید امالک، استفاده از شرکتالکترونیکی وجوه، انجام معامالت صوری، تبدیل سپرده

 پذیرد.ها صورت میهای مسافرتی و نقل و انتقاالت ساختگی بین حساب پوششی، خرید چک

 4سازی یکپارچه -1

های مجرمانه است. چنانچه مرحله الیه چینی با موفقیت سازی ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهدف از این مرحله فراهم

به نظام مالی، وجوه شکل سازی به نحوی وارد جریان اصلی نظام اقتصادی شود که با بازگشت انجام شود و عواید شسته شده با استفاده از طرح یکپارچه

شود و با ورود به نظام رسمی های قانونی میهای مختلف، صرف خرید داراییگیرد. در این مرحله وجوه انباشته شده در الیهو ظاهری قانونی به خود می

 نی بسیار دشوار خواهد بود.ای قانونی از غیرقانوه شود. در پایان این مرحله تمایز داراییها در نظام اقتصادی همگون میمالی و اقتصادی با سایر دارایی

 

 کاوی در کشف پولشویی های داده معرفی روش .3

 کشف ناهنجاری  -3-1

ی غیرعادی یا مشکوک، فعالیتی است که مبنای اقتصادی معقولی ندارد یا با راهبرد و فعالیت اعالم شده توسط مشتری در  معامله

ی مالی تواند برای موسسههای غیرعادی یا مشکوک وجود دارد که آگاهی از آنها میبرای شناسایی فعالیتهایی تناقض است. عالئم و نشانه

 ]. 99[شودی گشایش حساب و عملکرد حساب مشتری ظاهر میراهگشا باشد. این عالئم در دو مرحله

ها در تشخیص تقلب و پولشویی با سیستمهای هوشمند بازرسی مالی است که به این ، یک روش کلیدی در سیستمناهنجاریتشخیص 

شود که در مقایسه با دیگر مشاهدات به طور قابل ای گفته میی پرت به مشاهده نقطه کند.کشف الگوی رفتار نامتعارف مشتری کمک می

در شکل زیر موفق ه است.انگیزد که از مکانیسمی متفاوت از دیگر مشاهدات به وجود آمدای دچار انحراف است و این شک را بر میمالحظه

                                                 
1 Electronic Money Laundering 
2 - Placement 
3 - Layering 
4
 - Integration 
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ی افزایش مقدار پول در  ایم که نشان دهنده های سری زمانی در حساب یک مشتری شده ای از ناهنجاری با استفاده از روش به کشف گونه

 ]. 19[مخوانی نداردهای تاریخی قبلی مشتری ه گزاری اوست که با داده حساب سپرده

 
 کشف ناهنجاری در نمودار زمانی حاسب یک مشتری – 1شکل 

 ای تحلیل خوشه  -3-2

ها ها را دارا هستند. یک معیار شباهت میان آنبندی یک مجموعه رکورد داریم که هر کدام یک مجموعه از ویژگیدر مسائل خوشه

ی اقلیدسی را به توان فاصلهها پیوسته باشند، مییژگیکنیم. این معیار شباهت در مسائل مختلف متفاوت است. به عنوان مثال اگر وتعریف می

گیریم. هر بعد، نماینده عنوان معیار شباهت در نظر گرفت. به این ترتیب هر رکورد را به صورت یک نقطه در فضای چند بعدی در نظر می

در واقع ویژگی دسته نداریم و فقط بر اساس  بندی خاصی وجود ندارد.بندی هیچ گونه دستههای مساله است. در مسائل خوشهیکی از ویژگی

گیرد که رکوردهایی که بیشترین شباهت را به یکدیگر بندی به این شکل انجام میپذیرد. خوشهها صورت میبندی دادهمعیار شباهت خوشه

بندی کمینه کردن فاصله های خوشهی الگوریتمگیرند. هدف در همهدارند.)با توجه به معیارهای شباهت تعریف شده( در یک خوشه قرار می

شود که تا حد امکان بندی زمانی محرز میباشد، عملکرد خوب یک الگوریتم خوشهای میای و بیشینه نمودن فاصله بین خوشهدرون خوشه

 ].19[اشند(های مختلف کمترین شباهت را به یکدیگر داشته بها را از یکدیگر دورتر کند.)یعنی رکوردهای مجموعه در خوشهخوشه

 ی حساب مشتریی تراکنش مربوط به حساب مشتری با تاریخچهمقایسهروش اول : 

شود تا مشخص گردد که رفتار تراکنش نامتعارف ی حساب همان مشتری مقایسه میدر این روش هر تراکنش مشتری با تاریخچه

توان  ی زمانی مورد نظر میهای مشتری در بازهبندی تراکنشتکنیک خوشهشود. با استفاده از است یا خیر. به این روش مقایسه با خود گفته می

 ].19[های نامتعارف را شناسایی و مورد بررسی بیشتر قرار داد. تراکنش

 ی تراکنش مربوط به حساب مشتری با گروه حسابی که حساب مشتری در آن قرار داردمقایسهروش دوم : 

های مشکوک کارایی و بازدهی باالیی را نشان داده است و نرخ خطای آن در تشخیص این روش در شناسایی و استخراج تراکنش

ماه مقداری کم و ثابت بوده است و ناگهان در ماه  11ی مشتری در حسابش در طول تر بوده است. به عنوان مثال اگر مبلغ ماندهتقلب پایین

با توجه به رویکرد اول، رفتار نامتعارفی با توجه به تاریخچه حساب رخ داده  دوازدهم مبلغ مانده حساب به مقدار قابل توجهی افزایش یابد.

های هم گروه شود که تمامی حسابهای هم گروه خود مشخص میی این حساب با حساب است، ولی با استفاده از رویکرد دوم با مقایسه

 ].19[ها بوده استه از حساباند و آن هم به خاطر سود واریزی سالیانه به این گروچنین تغییری داشته

 1بندی مبتنی بر درخت پوشای مینیمم بهبود یافتهروش سوم : خوشه

بندی مبتنی بر درخت پوشای مینمم بهبود یافته، بر اساس معیار عدم شباهت ایجاد شده است که مبتنی بر این معیار، روش خوشه

های پرت بر اساس مقایسه شود و سپس خوشهبندی میخوشه، خوشه kشود و این درخت به درخت پوشای مینیمم بهبود یافته ساخته می

 ].97[شوندها به عنوان پارامتر آستانه، شناسایی میمیانگین مقدار عدم شباهت در هر خوشه با مقدار میانگین عدم شباهت در تمامی خوشه

بندی درخت پوشای مینیمم را به طور کلی به مراحل زیر بر خوشههای مشکوک به پولشویی مبتنی توان روش شناسایی تراکنشمی

 تقسیم کرد :

 Kبندی و پارامتر خوشه Uورودی شامل مجموعه داده  .1

 هاپردازش دادهپیش .9

 iMST(U,K)ها با فراوانی الگوریتم درخت پوشای مینیمم بهبود یافته ایجاد خوشه .1

ها و در هر خوشه، تعیین میانگین مقدار عدم شباهت برای تمامی خوشه ی مقدار معیار عدم شباهت برای تک تک اعضا محاسبه .2

 اند.های پرت که از این میانگین آستانه عبور کردهتعیین خوشه

 ].97[های مشکوک به پولشوییهای پرت به عنوان تراکنشخروجی شامل اعضای خوشه .1

                                                 
1 Minimum Spanning Tree 
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 CLOPEالگوریتم   :روش چهارم

ایده باشد.  ای( می های رشته گیرد. این روش مبتنی بر متغیرهای اسمی)داده استفاده قرار می بندی مورد این الگوریتم برای خوشه 

اثبات  CLOPE. طراحان الگوریتم است stringاصلی الگوریتم بر اساس وضعیت واقع بینانه از اطالعات زندگی واقعی با استفاده از نوع داده 

به طور معمول هر الگوریتم خوشه بندی از  کردند که رویکرد فاصله برای داده های اسمی مناسب نیست، به خصوص در مورد داده های مالی،

می مویک تابع معیار، برای بهینه سازی فرایند خوشه بندی استفاده می کند. تابع معیار به دو دسته عمومی و محلی تقسیم می شود. تابع معیار ع

بر بهینه سازی کلی فرآیند خوشه بندی به جای توجه به هر خوشه تمرکز می کند. به خاطر هدف تابع معیار عملکرد عمومی، به طور حتم 

د محاسبه آن نسبت به تابع عملکرد عمومی سخت تر است، به خصوص در مورد داده های با ابعاد باال. اثبات می شود که استفاده از تابع عملکر

هر خوشه را در یک  CLOPEالگوریتم  برای داده های با ابعاد باال و پایگاه داده های بزرگ مناسب است. CLOPEالگوریتم عمومی 

 ].11[نمودار هیستوگرام همانند شکل زیر مدل می کند

 
 ] 33[ها در یک نمودار هیستوگرام مدل کردن خوشه  - 2شکل 

 آید : ز رابطه زیر به دست میبرای خوشه ا Profitهمچنین فرض می کنیم مقدار 

 
افزایش شباهت داده های داخل خوشه با استفاده از افزایش نسبت  ای و خوشه پوشانی داخل ایده اصلی این الگوریتم تقویت هم

تعداد کاراکترهای نمایش داده شده بر Ci، W(Ci)تعداد اعضای خوشه  S(Ci)باشد.در فرمول باال  می ارتفاع به عرض در نمودار هیستوگرام

 rگردد. اگر  باشد که توسط کارشناس پولشویی تعیین می متغیری مثبت به نام ضریب دفع می rو مقدار  Cنمودار در خوشه  xروی محور 

د بیشتری حاصل می شود. افزایش پیدا کند، داده هایی که بیشترین شباهت را به یکدیگر دارند بیشتر در یک خوشه گروه بندی می شوند و سو

بر همین ].6[کاهش پیدا کند، اعضایی که بشترین شباهت را به یکدیگر دارند به گروه های مختلف تقسیم می شوند rدر غیر این صورت، اگر 

را در خوشه ها جا  ها کنیم و اینقدر تراکنش ها بررسی می را برای خوشه Profitها کرده و مرتب میزان  ها را به ترتیب وارد خوشه اساس داده

های  توانیم خوشه بندی می کند و می ها را دسته هر خوشه حداکثر شود.این روش با دقت خوبی تراکنش Profitبه جا می کنیم تا میزان 

 های مشکوک به پولشویی را با درصد صحت باالیی مشخص کنیم. مشکوک به تراکنش

 بینی بندی و پیش های دسته روش -3-3

1تصمیم روش اول : درخت
 

بندی مبتنی بر درخت های دستهباشد. در الگوریتمبینی میبندی و پیشدرخت تصمیم یکی از ابزارهای قوی و متداول برای دسته 

شود. نمایش دانش به شکل درخت سبب شده است که ها ارائه میتصمیم، دانش خروجی به صورت یک درخت از حاالت مختلف ویژگی

 ].1[خت تصمیم کامال قابل تفسیر باشنددر های مبتنی بربندیدسته

های پیشنهادی، اطالعات هایی مبتنی بر درخت تصمیم برای شناسایی پولشویی نیز ارائه شده است که در یکی از این روشروش 

های آموزشی ر قالب دادههای مشتریان یک بانک با اطالعات مربوط به اطالعات مالیاتی همان مشتریان در اداره مالیات تلفیق شده و دتراکنش

بوده است. درخت تصمیم برای شناسایی آنتروپی  جهت ساخت درخت تصمیم به کار گرفته شده است و روش محاسبه ناخالصی گره روش

 نمایش داده شده است.  1موارد مشکوک به پولشویی، در شکل 

                                                 
1
 Decision Tree 
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 درخت تصمیم ساخته شده بر اساس ادعام اطالعات بانکی و مالیاتی مشتریان – 3شکل 

 
 (SVM)1روش دوم : ماشین بردار پشتیبان

ای انتخاب نماید که حداقل گیری را به گونه ی آموزش، سعی دارد که مرز تصمیمبه این صورت است که در هر مرحله SVMرویکرد 

گیری ما در عمل، شرایط نویزی را به خوبی تحمل شود که تصمیمنظر را بیشینه کند. این نوع انتخاب باعث میهای مورد ی آن با هر یک از دستهفاصله

 ].11[نموده و همچنین نقاط پرت را با دقت مناسبی شناسایی نماید

تعداد تراکنش)شامل واریز و فرض کنید رکوردهای آموزشی مشتریان برای شناسایی پولشویی در قالب هر رکورد با دو فیلد شامل متوسط 

اند و حاصل گذاری شده ی زمانی شش ماهه باشد و رکوردهای نرمال و مشکوک در این مرحله برچسبی مشتری در یک بازهبرداشت( و متوسط مانده

ک را با خطی به عنوان مرز، ترسیم شده است. اکنون قصد داریم نقاط نرمال و نقاط پرت یا همان نقاط مشکو 2در یک فضای دو بعدی به صورت شکل 

انتخاب مرز بر اساس نقاطی به نام بردارهای  های آزمایشی با دقت باالیی در دسته خودشان قرار گیرند.این نحوهای که دادهجداسازی نماییم به گونه

 شود.پشتیبان انجام می

های خطی متعددی وجود دارد. حال فرض از دسته بندیشود که امکان جداسازی این دو دسته با استفاده با توجه به شکل فوق مشخص می

های را مطابق شکل داشته باشیم. هدف بهترین خط از میان این دو خط رسم شده است. بهترین خط با استفاده از ایده ماشین B2و  B1کنید  دو خط 

کنند یک حاشیه را بیشینه هایی هستند که سعی میپشتیبان، الگوریتم های بردارهای مبتنی بر ماشینالگوریتم بردار پشتیبان، به سادگی قابل شناسایی است.

 کنند.

ها برای پیدا کنند یک حاشیه را بیشینه کنند. این الگوریتمهایی هستند که سعی میهای بردار پشتیبان، الگوریتمهای مبتنی بر ماشینالگوریتم

دهند تا هر کدام از خطوط به یک و این خطوط را خالف جهت یکدیگر حرکت می ها، از دو خط موازی شروع کردهی دستهکردن خط جدا کننده

گیرد. هر چه پهنای این نوار ی خاص در سمت خود برسد. پس از انجام این مرحله، میان دو خط موازی یک نوار یا حاشیه شکل مینمونه از یک دسته

ای از این  در شکل زیر نمونه ].19[ نیز بیشینه نمودن این حاشیه است ه را بیشینه کند و هدفبیشتر باشد، به این معنا است که الگوریتم توانسته است حاشی

بیشترین بیشینه را ایجاد کرده  B1کنیم.میبینم که خط  های مشکوک به پولشویی را مشاهده می های عادی و تراکنش روش در مورد تمیز دادن تراکنش

 است.

 
 SVMمثالی از اجرای روش  – 4شکل 

 RBFروش سوم : شبکه عصبی 

های کند. این روش مبتنی بر مدلهای به هم مرتبط، از کارکرد مغز انسان تقلید میای از گرهشبکه عصبی روشی است که با استفاده از مجموعه

ط در الگویی از ارتباطات است. ی تعداد زیادی واحد)نورون( به هم مرتبهای زیستی است. یک شبکه عصبی چند الیه دربرگیرندهای از نورونرایانه

ها شود. سپس وزن ارتباط بین نورونها آموزش داده میها و خروجیهای زوجی برای ترسیم ورودینخست اینکه، شبکه با استفاده از مجموعه داده

 گیرد.های آزمایشی مورد استفاده قرار میبندی مجموعه دادهشود و شبکه برای تعیین طبقهتثبیت می

                                                 
1 Support  vector Machine 
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یک شبکه عصبی سه الیه است، که شامل  RBFارائه شد. شبکه  9119در سال  RBFبرای شناسایی پولشویی، روش مبتنی بر شبکه عصبی 

 ].19[کنیم در شکل زیر نمایی کلی از این شبکه برای شناسایی پولشویی مشاهده میهای ورودی، پنهان و خروجی است.الیه

 
 RBFنمای کلی شبکه عصبی  – 5شکل 

 کاوی مبتنی بر گرافداده -3-3

سازی است. هر یک از این مراحل شامل چینی و یکپارچهی جایگذاری، الیهمرحله 1همان طور که پیشتر گفته شد، فرآیند پولشویی شامل 

ها شناسایی شود. شکل تراکنشهایی در گراف تواند در قالب زیرگرافها میهای بانکی است. این روشهای متنوعی برای انتقال پول بین حسابروش

 ].12[باشندهای مشکوک به پولشویی میدهد که مصداق فعالیتهای انتقال پول از طریق چندین واسطه را نشان میدو نمونه از زیرگراف 16

 
 ].14[های مشکوک به پولشویی های تراکتش زیرگراف  - 6شکل 

ای از مبالغ پایین پول تقسیم شده و از فرستنده به حساب گیرنده منتقل شود به مجموعهدر نمونه اول مبلغ باالیی پول برای آنکه از حساب 

شود تا احتمال شناسایی این انتقال به عنوان یک تراکنش مشکوک را کاهش دهد. در نمونه های افراد واسطه به حساب گیرنده منتقل میطریق حساب

هایی های پولشویی ممکن است شامل چنین روشو حساب فرد گیرنده است. بسیاری از روش دوم هدف پنهان کردن ارتباط بین حساب فرد فرستنده

 ].12[های غیرقانونی منجر شودهای بزرگتر از تراکنشتواند به شناسایی شبکهباشد، لذا شناسایی یک زیرگراف مشکوک می

 تحلیل پیوند  -3-4

های مصورسازی استفاده های متفاوت است که از روشها با نوعزیادی از موجودیتتحلیل پیوند تکنیکی برای کشف وابستگی در میان تعداد 

ها شامل اشخاص حقیقی و حقوقی، باشد. در مورد پولشویی، این موجودیتکند. مدل ایجاد شده توسط این تکنیک، معموالً به شکل یک گراف میمی

های قانونی و  های متفاوت به شناسایی شبکه فعالیتاشد. کشف ارتباطات بین موجودیتبهای الکترونیکی و مبلغ سپرده میهای بانکی، تراکنشحساب

بایست بررسی بر روی آن متمرکز گردند را مشخص نماید. به عنوان نمونه اگر شخصی تواند مواردی که میکند. تحلیل ارتباط می غیرقانونی کمک می

تحلیل پیوند بر روی مجموعه ].7,91[گرددتکنیک، ارتباطات آن با این شبکه مجرمانه شناسایی می با فرد یا سازمانی مجرم وابستگی داشته باشد با این

دهد که این رکوردها نیز هر کدامشان دارای تعدادی فیلدهای اطالعاتی هستند. رکوردهای اطالعاتی ای از رکوردهای اطالعاتی پردازش انجام می

های بانکی شامل مانند: نام، آدرس، جنسیت، شماره تلفن است. رکوردهای اطالعاتی مربوط به حسابمربوط به اشخاص حقیقی شامل فیلدهایی 

باشد و رکوردهای اطالعاتی مربوط به اشخاص حقوقی شامل فیلدهای نام، نام صاحبان، آدرس میفیلدهایی مانند شماره حساب، نام بانک، نوع حسا می

ایم نشان دهیم که دو فرد و در پردازد. به عنوان نمونه با تطبیق فیلدها توانستهن فیلدهای اطالعاتی رکوردها میباشد. تحلیل پیوند به جستجوی تطابق بی

 ].99[انداز دارندکنند و در یک بانک یکسان حساب پسیک سازمان یکسان کار می

 های شناسایی پولشویی در بانکداری الکترونیک مزایا و معایب روش .4

اند آشنا به صورت فهرست وار در جداول زیر با  کاوی که برای کشف پولشویی مورد استفاده قرار گرفته های داده مختصر با روشحال که به صورت 

 ها آشنا خواهیم شد. مزایا و معایب هر کدام از این روش
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 ای های تحلیل خوشه الف( روش

 
 بندی های خوشه مقایسه روش - 1جدول 

 بندی دستهبینی و  های پیش ب( روش

          
 یبند دسته یها روش سهیمقا -2 جدول

 ها ج( سایر روش

 
 های کشف ناهنجاری،گراف کاوی و تحلیل لینک)پیوند( مقایسه روش – 3جدول 

 گیری و پیشنهادات . نتیجه5
 

ها و موسسات اعتباری و  های موثر شناسایی مشتری توسط بانک بر اساس تجربه کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با پولشویی، ایجاد سیستم

ها از  نآهای کنترل فعالیت های مالی مشتری، بهترین راهبرد برای مقابله با پولشویان و تامین کنندگان مالی تروریسم و جلوگیری از سوء استفاده  برنامه
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باشد. احراز هویت مشتری بر اساس  ها شامل شناسایی سپرده گزاران و سایر استفاده کنندگان از  خدمات بانکی می سیستم بانکی است. شناسایی مشتری

که ضمن  کارت شناسایی معتبر و هوشیار بودن کارکنان بانک نسبت به مبادالت مشکوک و غیر معمول، از الزامات سیستم شناسایی مشتری است

در یک سیستم شناسایی   کند. نخستین و ضروری ترین گام های تامین مالی تروریسم کمک می های پولشویی و برنامه ترساندن پولشویان به کشف فعالیت

حله قبل مشتری، تایید هویت مشتری است. پس از مرحله شناسایی مشتری، مرحله ارزیابی صحیح ریسک مشتری بر اساس اطالعات حاصل شده از مر

 است. سپس مرحله گزارش دهی موارد مشکوک است. در این مرحله نیز وجود یک سیستم موثر شناسایی مشتری بسیار کارساز و حیاتی است.

های  باشد. روش های مکانیزه بسیار ضروری می ها و موسسات مالی وجود سیستم های مالی روزانه در بانک با توجه به حجم باالی تراکنش

ای است. عالوه بر  تعریف شده و مقادیر آستانه ای از قواعد از پیش  باشد که شامل مجموعه ها معموالً مبتنی بر قواعد می  پولشویی در این سیستمشناسایی 

های  باشند. با توجه اینکه مصداق کاوی برای کشف الگوهای پولشویی و تشخیص رفتارهای نامتعارف بسیار مناسب می های داده این روش، تکنیک

کاوی بدون ناظر در تشخیص الگوهای جدید  های داده کنند. لذا روش های جدیدتری استفاده می پولشویی مدام در حال تغییر بوده و پولشویان از روش

وش های کشف دانش، بندی بسیار تعیین کننده باشند. در ر های دسته های مبتنی بر روش توانند برای افزایش یادگیری مدل پولشویی بسیار موثر بوده و می

های پنهان و مجرم در درون یک شبکه بزرگ مالی است. ابزارهای تحلیل پیوند برای شناسایی  گراف کاوی روشی بسیار مناسب در تشخیص شبکه

 گیرد. های پولشویی، مبتنی بر رفتارسنجی مظنونین معرفی شده از سوی مراجع قضایی بسیار مورد استفاده قرار می شبکه

بایست  ه اینکه پولشویی جرمی سازمان یافته است و ساختاری پیچیده دارد لذا روش کنترل قواعد توسط پولشویان قابل شناسایی است و لذا میبا توجه ب

های شناسایی پولشویی  کاوی برای کشف الگوهای پنهان استفاده نمود. با تحقیقاتی که در این گزارش انجام شد جهت توسعه روش های داده از روش

های مشکوک اقدام کرد. در بخش  بندی و گراف کاوی به شناسایی زیر گراف کاوی شامل خوشه های توصیفی در داده بایست مبتنی بر روش یم

شود در قالب  های پولشویی که توسط کارشناسان پولشویی شناسایی می بایست مصداق کاوی برای بهبود کارایی مدل می بینی در داده های پیش روش

تواند به کارشناسان شناسایی پولشویی در شناخت شبکه  آموزشی، به طور پیوسته برای یادگیری مدل استفاده شود و ابزارهای تحلیل پیوند می های داده

های  باشد.همچنین طراحی و استقرار سیستم مجرمان، مبتنی بر اطالعات افراد مظنون بسیار کمک کند. لذا توسعه ابزارهای بصری بسیار مورد توجه می

 تواند بسیار مفید باشد. خبره در جهت کمک به ابزارهای داده کاوی می
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