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                                      :چکیده

امروزه تقلب که قدیمی به اندازه زندگی بشریت دارد ، یک کسب و کار چندین میلیون دالری در سطح دنیا 

جدید راه محسوب شده و حجم مالی آن روز به روز در حال افزایش است .در سال های اخیر ، توسعه فناوری های 

های زیادی را برای متقلبان و مجرمان باز کرده است که مرتکب تقلب شوند . ایجاد ، ممکن است فرصت های 

بیشتری را برای ارتکاب تقلب در اختیار مجرمان قرار دهد.تکنیک های شناسایی تقلب ، عالوه بر آنکه تقلب ها و 

کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، به نوعی با کالهبرداری های صورت گرفته در یک سازمان را شناسایی 

شناخت رفتار کاربران یا مشتریان سعی در پیش بینی رفتار آتی آنها داشته و ریسک انجام تقلب ها را کاهش می 

دهد .به دلیل هزینه های بسیار زیاد مستقیم یا غیر مستقیم تقلب،بانک ها و موسسات مالی و پولی به شدت به 

تسریع و سرعت عمل در شناخت فعالیت های کالهبرداران و متقلبان می باشند.این امر به دلیل اثر دنبال 

مستقیم آن روی خدمت رسانی به مشتریان این موسسات ، کاهش هزینه عملیاتی وباقی ماندن به عنوان یک ارائه 

عملکرد سازوکارهای مبتنی بر  تشریح چگونگیدر این پژوهش به دهنده خدمات مالی معتبر و قابل اطمینان است.

آن ،انواع تکنیکهای تشخیص تقلب در بانکداری الکترونیک ارائه و روشهای داده کاوی مورد استفاده در کشف 

 تقلب مزایا و معایب هریک به تفصیل شرح داده خواهد شد

 های کلیدیواژه

 تشخیص سوء استفاده –تشخیص ناهنجاری  ،کشف تقلب،بانکداری الکترونیکی،تقلب مالی،داده کاوی

   مقدمه -1

.ونگ و همکاران تقلب را این گونه ]1[هیچ تعریف پذیرفته شده جهانی از تقلب مالی وجود ندارددستورالعمل 

تعریف کرده اند:اقدامی هدفمند برای کسب منفعت مالی غیر مجاز که برخالف قوانین ، قواعد ،یا سیاست هاست. 

]2[ 
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ت و منابع علمی ، معانی مختلفی بیان شده است ،لیکن آنهه در تمامی این تعاریف ، برای واژه تقلب در مقاال

مشترک و یکسان می باشد ، این است که تقلب ،نوعی سوء استفاده از منابع در جهت منافع شخصی ،به عمد و 

ه می داند کامال غیر قانونی است تقلب در مفهوم عام ،عبارت است از تحریف حقایق با اهمیت توسط کسی ک

 مطلبش حقیقت ندارد و یا ارائه حقایق ،باکمال بی توجه به صحت آنها و به قسط فریب دیگران .

در تعریف دیگر ، واژه تقلب عبارت است از سوء استفاده از سود یک سازمان بدون اینکه لزوما به عواقب قانونی آن 

طی آن یک یا چند نفر ، عمدا و مخفیانه دیگران را منجر شود .در تعریفی دیگر ،تقلب به فرایندی اشاره دارد که 

 .]3[از هر چیز  با ارزشی ،به خاطر منافع شخصی خود محروم کنند

امروزه با گسترش فناوری مدرن و ارتباطات جهانی ، تقلب به طرز چشمگیری در حال افزایش است و هزینه 

 لب به مساله بسیار مهمی تبدیل شده است .زیادی را به کسب و کارها تحمیل می کند .در نتیجه شناسایی تق

انواع تقلب های گوناگون تقلبهای مالی ، مانند تقلب کارت اعتباری ، تقلب شرکتی و پولشویی ،نگرانی های 

بسیاری را سبب شده و نظرها را به سوی خود جلب کرده است.نگای و همکاران در یک طبقه بندی کلی ، انواع 

سایر ه تقسیم کرده اند؛تقلبهای بانکی ،تقلبهای بیمه ای ،تقلب اوراق بهادار و کاالها ،تقلب مالی را در چهار دست

 .]1[مشاهده می کنید1تقلبهای مالی که در  جدول 

 
 (Ngai et,al.2010طبقه بندی تقلبهای مالی ) .1جدول

ن سرقت پولی در حجم به دلیل پتانسیل  باالیی که در جهت امکا –سیستم های مالی مبتنی بر فناوری اطالعات 

اغلب ، اهداف راحتی برای حمله کنندگان هستندکه از نقص احراز هویت های متعدد و یا نقاط ضعف  –باال دارند 

موجود در مدل های امنیتی اجرا شده در سرویس ها استفاده کرده و اهداف خود را پیاده نماید . احراز هویت 

اتفاق می افتد ،باعث آسان شدن  2، رمز عبور و کد امنیتی کارت 1ضعیفی که توسط سازوکارهای  امضا ، پین کد

 تراکنش های غیرقانونی مالی حمله کنندگان و از طریق اجرای حمالت سیستمی خالقانه می شود .

 2002، مجموع زیان های مالی موسسات و بانک های انگلستان از طریق کارت های بانکی ، از سال 2در جدول 

 ال نشان داده شده است .س 2و طی  2002تا 
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،موسسات مالی و بانک ها به منظور کاهش آمار تقلب و کالهبرداری از طریق کارت  یک گام فعال 2002در سال 

به  1برداشتند ؛ بدین صورت که از روش های موجود ، که براساس امضای مشتری به سمت روش احراز هویت 

 کردند . سوئیچ  POSکمک پین کد در تمامی دستگاههای 

 
منبع -(2002تا  2002. جدول زیان های حاصل از تقلب های مالی از طریق کارت های اعتباری بانکی در انگلستان )2جدول 

APAGS  آمار به میلیون پوند( 2002سال( 

نیز ، تغییر همزمان و رشد تقلب در حوزه خدمات و برخط و بانکداری الکتزونیکی  2-3بطور مشابه ، در جدول 

انجام شده توسط کالهبرداران از  2سال نشان داده شده است .طی این دوره ، تعداد حمالت فیشینگ 2طی 

رسیده است .این مساله باعث ایجاد سرمایه ای  2002مورد در سال  12122به  2002مورد در سال  1213

خط به مشتریانی با دانش  برای این حوزه به نام تبدیل مشتریان با دانش ضعیف در زمینه پروتکل های امنیتی بر

 ضعیف در زمینه  پروتکل های امنیتی بر خط به مشتریانی با اطالعات امنیتی بر خط باال شده است .

منجر به کاهش موفقیت شیادان  2002در حالی که افزایش سطح آگاهی مشتریان از چنین روش هایی در سال 

به بعد نیز ، باعث افزایش  2002کالهبرداران از سال در عملیات فیشینگ و در حوزه برخط شده ، چابکی رفتار 

 نرخ رشد تقلب در زمینه چک گردیده است. 

این آمار و ارقام نشان می دهند که توانایی متقلبان نه تنها به صورت خالقانه و به سمت حمله به سیستم پیهیده 

یق روش هایشان  با استقرار  امنیت ، و تطب 3تر ارتقاء یافته بلکه به صورت کامال فعال به کمک مهندسی مجدد 

 توسعه نیز یافته است .
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 -(2002تا  2002.جمع زیان های حاصل از تقلب های مالی از طریق سیستم های بانکداری الکترونیکی در انگلستان ) 3جدول 

 )آمار به میلیون پوند( 2002سال  APAGSمنبع 

ی تواند به عنوان یک مدل به کار رود ، به گونه ای که با ، م 1،عموما تقلب در چرخه حیات تقلب 1مطابق شکل

تحلیل و آنالیز آن، پاسخ مناسبی به کار رود، به گونه ای که با تحلیل و آنالیز آن ، پاسخ مناسبی به این تقلب 

ش داده می شود و مجددا با توسعه دانش و ارائه راه حل های و پروتکل های جدید راه بر متقلبان باز شده و رو

 های تقلب جدید شکل می گیرند و همهنان چرخه حیات تقلب ادامه می یابد .

 
 چرخه حیات مالی-1شکل 

روند رو به ظهور تقلب های ماالی عموماا از طریاق تحلیال و آناالیز و اساتخراا اطالعاات )داده کااوی( از باناک           

ده می شود و این امار باه تادوین    اطالعاتی تراکنش های موسسات مالی ،که نشانه گذاری می گردند، تشخیص دا

 .امنیتی و احراز هویت جدید کمک می کند 3و پروتکل های  2سیاست ها 

 شناسایی تقلب -2

مدت هاست که روش های سنتی تجزیه و تحلیل داده ها به عنوان یک روش برای تشخیص تقلب استفاده می 

ند به کارگیری حوزه های مختلف دانش مانند شود.این کار نیاز به تحقیقات پیهیده و وقت گیری دارد و نیازم

 مالی ، اقتصادی ،روش های کسب و کار و مباحث قانونی است.

به مجموعه عملیات یا اقداماتی که براساس روش ها یا متد هایی ، سعی در کشف و شناسایی تقلب های صورت 

 گرفته و یا در حال وقوع دارند ، شناسایی تقلب گفته می شود.

ی و پولی به شدت به دنبال سرعت عمل در شناخت فعالیت کالهبرداران و متقلبان می باشند.این امر موسسات مال

به دلیل اثر مستقیم آن روی خدمات رسانی به مشتریان این موسسات ، کاهش  هزینه عملیاتی و باقی ماندن به 

 عنوان یک ارائه دهنده خدمات مالی معتبر و قابل اطمینان است .

 

 
                                                 
1  Fraud  Lifecycle 
2 Security Policies 
3 Security Protocols 
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 تقلب در بستر بانکداری الکترونیک انواع-3

 رویکردهای تشخیص حمله برا ساس مدل حمالت به طور گسترده به دودسته تقسیم می شوند : 

 1تشخیص سو استفاده -3-1

تشخیص سوء استفاده تالش می کند که حمالت مشاهده شده قبلی را در قالب یک الگو یا امضا تشخصیص دهد 

تغییر مداوم یک پوشه و یا تالش متعدد به منظور خواندن یک فایل حاوی رمزهای .به عنوان مثال ،می توان به 

 .]3[عبور اشاره کرد 

در روش تشخیص سوء استفاده ،زمانی که تراکنشی انجام می شود ، این تراکنش با نمونه امضاهای قبلی و 

ه عنوان یک حمله حمالت شناخته شده قبلی مقایسه می شود و در صورت تشخیص شباهت ،این تراکنش ب

شناسایی می گردد .روال کار رویکردهای تشخیص سوء استفاده مشاهده مشابه سازوکاری است که نرم افزارهای 

آنتی ویروس رایانه ها با آن عمل می کنند .در کلیه نرم افزارهای آنتی ویروس ، بانک  اطالعاتی از کلیه امضاهای 

جزیه و تحلیل قرار می گیرد ، فایل  با امضای ویروس های شناخته ویروس ها وجود دارد زمانی که فایل مورد ت

 شده مقایسه می شود و در صورت وجود شباهت ، به عنوان یک تهدید شناسایی می گردد. 

تشخیص سوء استفاده به کارگیری حمالت شناخته شده قبلی و عمالت گذاری الگوی قابل تطبیق به منظور 

.در این روش رفتار حمله کامال شناخته شده است و مطابق روال شناخته شده  شناسایی تقلب های آتی می باشد

 عمل می شود .

دقت باال از مزایای این روش می باشد ، اما بدیهی است که حمالت جدیدی که قبال توسط سیستم شناسایی 

 نشده اند را شامل نمی شود . لذا سازوکار بسیار امنی تلقی نمی گردد.

 4،تجزیه و تحلیل عبور حالت 3،استدالل بر پایه مدل 2سوء استفاده شامل سیستم خبره رویکردهای تشخیص 

 .]2[می باشد 5ومونیتورینگ پویایی ضربه کلید 

تشخیص سوء استفاده از روش تشخیص ناهنجاری بسیار ساده تر است هر چند یک اشکال اساسی که به این 

قابل پیش بینی نیستند و این امر هم به دلیل الزام روش وارد است،این است که در این روش همه حمالت 

شناخت الگوهای سوء استفاده از قبل می باشد. لذا این به عنوان یک ضعف روش تشخیص سوء استفاده مطرح 

 بوده که باید مدنظر قرار گیرد.

می شود،به راحتی با توجه به اینکه در تشخیص سوء استفاده از قواعد و ویژگی های رفتاری شناخته شده استفاده 

می توان رفتارهای شناخته شده مشکوک مشتریان را تشخیص داد.یک تحلیل تجربی که روی مجموعه ای از 

 تراکنش های واقعی صورت گرفته ، آشکار نموده است که بیشتر تقلب ها دارای ویژگی های رفتاری می باشند.

 

 

                                                 
1 Misuse Detection 
2 Expert Systems 
3 Model-Based Reasoning  
4 State Transition Analysis 
5 Keystroke Dynamics Monitoring 
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 ب محسوب می شوند ،عبارتند از:به عنوان مثال ،برخی از رفتارهایی که نشانه ای از تقل

 حجم زیادی از حساب های متعدد که توسط یک مشتری یکسان دسترسی پیدا کرده اند؛ 

 تراکنش های که حاوی مبالغ کوچک و از حساب های متعدد و زیاد می باشد؛ 

 تراکنش های پرداخت بیش از حد معمول در یک حساب خاص؛ 

 ل از وقوع تقلب .افزایش دفعات ثبت رمز ورود با شکست ، قب 

این گونه رفتارهای مشتری می توانند به عنوان رفتارهای مشکوک در نظر گرفته شوند و به محض مشاهده 

 .]2[مجدد،تقلب منظور گردند

 1تشخیص ناهنجاری-3-2

از تاریخهه عملکرد برای هر کاربر ایجاد گردیده و   2در روش تشخیص ناهنجاری تالش می شود تا یک مشخصه

 .]2[به قدر کافی بزرگ در مشخصه کاربر ،بروز یک حمله پی برده شود 3استخراا هرگونه انحراف سپس از

اگر بخواهیم تشخیص ناهنجاری را تعریف کنیم ، شاید بهترین تعریف ، تشخیص انحراف از آنهه انتظار داریم و یا 

خیص حمالت جدید از مزایای آن می انحراف از رفتار نرمال باشد .به دلیل محدود نبودن این روش ، توانایی تش

باشد .این روش در حقیقت تشخیص تالش های بدون مجوز به منظور دسترسی به سیستم است .در این روش 

 رفتار معمولی تعریف شده و هر رفتاری دیگری،غیر نرمال توصیف شود .

ت .همان طور که مشاهده ،چگونگی دسته بندی اطالعات بر مبنای رفتار غیر نرمال مشخص شده اس1در نمودار 

می شود ، داده های نرمال ، که به علت ماهیت رفتاز مشتری ، چگالی بیشتری خواهند داشت ،کامال در یک 

 دسته مشخص شده اند و داده های غیرنرمال پراکندگی بیشتری از داده های عادی خواهند داشت .

نیز رفتارهای غیر عادی و  O2و  O1ند و نقاط رفتار نرمال را نشان می ده N2و  N1، ناحیه  1مطابق نمودار

 ناهنجاری را نمایان می سازند.

 
 .چگونگی دسته بندی داده ها براساس رفتارعادی1نمودار 

روش تشخیص ناهنجاری بر خالف روش تشخیص سوء استفاده ، مبتنی بر راهکارها و امضاهای از پیش شناخته 

 ربه و تحلیل رفتار مشتریان می باشد .شده ای نیست بلکه سازوکار آن مبتنی بر تج
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به این گونه که رفتار و تاریخهه عملکرد مشتری و تراکنش های وی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در 

صورتی که تراکنش جدیدی از سمت مشتری صادر شود، به نحوی که با تاریخهه عملکرد وی متفاوت باشد ، این 

یک تقلب شناسایی گردد.گرچه این سازوکار ،بخش بزرگ تری از تقلب ها را پوشش تراکنش می تواند به عنوان 

می دهد و از بابتی می تواند یک مزیت نسبت به روش تشخیص سوء استفاده تلقی شود ، لیکن به دلیل آنکه هر 

تارهای عادی انحرافی را می تواند به عنوان یک حمله شناسایی کند ، دقت پایینی دارد و چه بسا بسیاری از رف

 مشتریان را نیز می تواند به عنوان یک تقلب تلقی نماید .

 روشهای داده کاوی در مورد استفاده در تحقیقات کشف تقلبهای مالی-4

برای طبقات / وظایف مختلف داده کاوی یادشده در باال ، روشهای بسیاری ایجاد شده اند که از علوم محتلفی 

روش  22، یادگیری ماشینی، آمار برگرفته شده اند.در تحقیقات مختلف ، 1مانند هوش مصنوعی ، الگوشناسی

 .]1[داده کاوی در کشف تقلبهای مالی به کار رفته اند

گروه کاربرد داده کاوی مورد استفاده برای کشف این  2، در یک تقسیم بندی کلی ، طبقات تقلب مالی و  2شکل

 تقلبها را نشان می دهد.

نواع مختلف روشهای داده کاوی مورد استفاده برای کشف تقلبهای شزکتی ) شامل تقلب ، می توان ا2در جدول 

در صورت های مالی ( را مشاهده کرد.پرکاربردترین روشهای مورد استفاده برای کشف تقلبهای مالی عبارتند از 

صمیم که همه و درختان ت 2مدلهای رگرسیون لجستیک )رایج ترین( ،شبکه های عصبی ، شبکه استنباط بیزین

 .]1[آنها راه حل های با اهمیی برای مشکالتی ذاتی در کشف و طبقه بندی داده های متقلبانه ارائه می کند

 

 
 (Ngai et,al.2010.روشهای داده کاوی استفاده شده برای کشف انواع تقلبهای مالی )2شکل 

 

                                                 
1 Pattern Recognition 
2 The Bayesian Belief Network 
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 (Ngai et.al ,2010) 2002تا  1992شزکتی از سال .اهداف اصلی تحقیقتهای انجام شده در مورد کشف تقلبهای 2جدول 

 

روش ، همگی در گروه )طبقه بندی (قرار می گیرند که در ادامه به شکل مشروحتری مورد بحث قرار  2این 

 گرفته اند.

 مدل رگرسیون -4-1

ی در ادبیات پژوهشهای داده کاوی برای کشف تقلب ،رگرسیون رایج ترین روش مورد استفاده است .مدلها

( ،لجستیک گام به گام ، روش کمک تصمیم چند متغیره و  LOGITرگرسیون استفاده شده عبارتند از لوجیت )

 .]22[ (EGB2تعمیم یافته نمایی ) 2بتا 

است که برای  1مدل لجستیک ، رایج ترین مدل مورد استفاده است.مدل لجستیک ، یک مدل خطی تعمیم یافته

ود که در آن متغیرهای پیش بینی کننده می توانند کمی یا کیفی باشند.این رگرسیون دوگانه ای استفاده می ش

 .]1[مدل اساسا برای حل مسائل مطرح در تقلب بیمه خودرو و تقلبهای شرکتی استفاده می شود

ایده پشتیوانه رگرسیون این است که با استفاده از نسبتهای مالی شرکتها ، مدلی به دست آید تا مسخص شود 

تها با صورتهای متقلبانه و صورتهای مالی غیر متقلبانه ، می توان فهمید که کدان عوامل به شکل کدام نسب

معنیداری بر شرکتهای دارای صورتهای مالی متقلبانه اثر می گذارد و سپس می توان بر این اساس معادله را 

ه عنوان نشانگرهای تقلب صورت بندی کرد .مدل ، بر مبنای نسبتهای صورتهای مالی که در مرحله آموزش ب

 .]22[مستند شده اند،شرکتها را به گروه های متقلبانه و غیر متقلبانه طبقه بندی خواهد کرد 

 شبکه های عصبی مصنوعی -4-2

شبکه عصبی روشی است که با استفاده از مجموعه ای از گره های به هم مرتبط ، از کارکرد مغز انسان تقلید می 

بر مدلهای رایانه ای از نورونهای زیستی .یک شبکه عصبی چند الیه در برگیرنده تعداد  کند.این روش مبتنی است

 .]23[ نورون ( به هم مرتبط در الگویی از ارتباطات است زیادی واحد )

این روش به شکل گسترده ای در طیقه بندی و خوشه بندی استفاده شده است و پس از رگرسیون ، 

 .]22[مورد استفاده در کشف تقلبهای مالی استپرکاربردترین روش داده کاوی 

 

                                                 
1 Generalized Linear Model 
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نخست با استفاده از مجموعه ای از داده های زوجی برای ترسیم ورودیها و خروجیها آموزش داده می شود .سپس 

وزن ارتباطات بین نورون ها تثبیت می شود و شبکه برای تعیین طبقه بندی های مجموعه ای جدید از داده ها 

.مزایای این روش از قرارند ،نخست اینکه این روش انطباق پذیر است .دوم اینکه ]23[می گیردمورد استفاده قرار 

ایجاد می کند و سوم اینکه اگر وزنهای آموزشی تغییر کنند ، فرایند طبقه بندی  1این روش ،مدلهای دارای پایانی

ری ،بیمه خودرو تقلب های شرکتی را نیز می توان اصالح کرد .شبکه های عصبی بیشتر برای تقلبهای کارت اعتبا

 .]1[به کار می روند

شرکت فعال در بورس تایوان را مطالعه قرار دادند . آنان با  22چن و دو با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی 

استفاده از داده های مالی و غیر مالی ، یک مدل بحران مالی تدوین کردند .نتایج مطالعه آنان نشان می دهد که 

 ه های عصبی مصنوعی بهتر از روشهای سنتی آماری ،بحران مالی را پیش بینی می کنند.شبک

 شبکه استنباط بیزین -4-3

شبکه استنباط بیزین نشاندهنده مجموعه ای از متغیرهای تصادفی و استقالل مشروط آنها با استفاده از یک 

متغیرهای تصادفی اند و استقالل مشروط  است که در آن گره ها نشاندهنده 2نمودار غیر چرخه ای هدایت شده

 . ]21[بین متغیرها را تعیین می کند 

شبکه استنباط بیزین ، اغلب در کشف تقلب کارت اعتباری ،بیمه خودرو ،و تقلبهای شرکتی مورد استفاده قرار 

 .]1[می گیرد

 درختان تصمیم -4-4

درختان تصمیم ، ابزار پشتیبان تصمیم پیش بینی کننده ای هستند که تصویری از مشاهدات برای پیامدهای 

.درختان تصمیم ، درختانی هستند که موضوعها را براساس مقادیر صفتها طبقه ]19[ممکن را ایجاد می کنند

اینده یک صفت در یک موضوع بندی می کنند.برگ نماد پیش بینی ها هستند ، هر گره در یک درخت تصمیم نم

مورد طبقه بندی است و هر شاخه نماینده مقداری است که یک گره می تواند اختیاز کند و در واقع اشتراک 

 .]22[ویژگیها را نشان می دهد 

و الگوریتم  4(، آی دی تری CART)3می توان از طریق الگوریتم های مبتنی بر یادگیری ماشینی از قبیل کارت

( ،این درختان را کاشت.درختان تصمیم به طور معمول در تقلب کارت اعتباری ،بیمه خودرو و C 4.5) 2/25سی 

 . ]1[تقلبهای شرکتی استفاده می شوند

کرکاس و همکاران در مطالعه خود همزمان سه روش را به کار بردند که عبارت بودند از شبکه عصبی ، درخت 

مدلها را شناسایی صورتهای مالی متقلبانه بررسی و مقایسه می کند تصمیم و بیزین .مطالعه آنان سودمندی این 

، از نسبتهای مالی استخراا شده از صورتهای مالی تشکیل شده است.این سه مدل از جهت  6.بردارهای ورودی 

شرکت به عنوان  32شرکت تولیدی یونانی تشکیل شده بود که  22عملکردشان مقایسه شده اند .نمونه آنان از 

شرکت به عنوان غیر متقلب طبقه بندی شدند.معیار طبقه بندی به عنوان متقلب ، به طور عمده  32لب  و متق

گزارشهای حسابرسان و مقامات مالیاتی نسبت به تالش شرکت برای فرار مالیاتی با انجام دستکاری های با اهمیت 

آتن ، تعلیق معامالت سهام شرکت به  در صورتهای مالی ،قرار گرفتن در فهرست شرکتهای تحت نظارت در بورس

دالیل مرتبط با دستکاری داده های مالی شرکت و وجود پروندهایی در دادگاه مرتبط با موضوع صورتهای مالی 

                                                 
1 Robust Models 
2 Directed Acyclic Graph (DAG) 
3 Classification and Regression Trees (CART) 
4 Iterative Dichotomizer3 (ID3) 

 .رود می کار به تصمیم درخت تهیه برای 5/4 سی الگوریتم 5
6 Input Vector 
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متقلبانه ، از مواردی هستند که به عنوان نشانه های تقلب یک شرکت در نظر گرفته شده اند.کرکاس و همکاران 

 2/92از آموزش مدلها ، در مرحله آزمون تقسیم نمونه ،مدل در خت تصمیم با  (گزارش کرده اند که پس2002)

درصد دقت توانسته اند شرکتهای متقلب را از شرکتهای غیر  2/92در صد دقت ، مدل شبکه استنباط بیزین با 

 . ]21[متقلب بازشناسی کنند

 یک چارچوب کلی برای الگورتیم های داده کاوی -4-5

ی داده کاوی بسیاری برای کشف تقلب مورد استفاده قرار گرفته اند ،اما کاربرد آنها ،همهنان هرچند الگوریتم ها

گرد آوری و مدیریت داده ها ، پیش پردازش ،داده کاوی  1از الگوی سنتی داده کاوی انتخاب ویژگی نمایندگی

فنون داده کاوی مورد   (،ویژگیهای2002،پس پردازش و ارزیابی عملکرد پیروی می کند . یوئه و همکاران )

 (.2استفاده برای هدف خاص کشف تقلبهای مالی را در یک چارچوب کلی خالصه کرده اند )شکل 

 

 
 ( Yue et,al .2007. چارچوب کلی کشف تقلبهای مالی با استفاده از کارایی )2شکل 

 

دوگروه عمده تقسیم کارد؛ داده   بر مبنای توزیع داده ها ، الگوریتم های کشف تقلبهای مالی را نخست می توان به

های گردآوری شده از شرکتهای متقلب و غیر متقلب و همهناین ،داده هاای حسابرسای .در پژوهشاهای گذشاته      

 ،تمرکز بیشتر بر تالش برای کشف تقلب در مجموعه ای از داده های متقلبانه و غیر متقلبانه بوده است.

 راه آینده چالشهای پیش رو -5

اظهار می دارند که یک دلیل برای محدود بودن تعداد مقاله های مرتبط با موضوع کشف  نگای و همکاران

(،سختی به دست آوردن داده های تحقیق مناسب است 2002تا  1992تا بین سالهای  29تقلبهای مالی )

به دو .مشکل آن است که پیش از هر کاری ، و برای شروع آموزش مدل ،باید مجموعه ای از صورتهای مالی را 

گروه متقلب و غیرمتقلب  تقسیم کرد.چالش شناسایی صورتهای مالی متقلبانه ،موانع بسیاری در سر راه تحقیقات 

کشف تقلب مالی قرار می دهد . هرچند روشهای داده کاوی ذکر شده در باال عموما نشان داده اند که در کشف 

ها برای کشف تقلب در صورتهای مالی ،معایب و تقلب صورتهای مالی  اثر بخشسی بوده اند ، اما کاربرد آن

محدودیت های کاربردی بسیاری داشته است .در پس عمده روشهای داده کاوی موجود برای کشف تقلب در 

. برای مثال ، هرچند که این ]22[صورتهای مالی ، دامنه کاربرد خاص و محدودیت های ویژه ای وجود دارند

                                                 
1 Representation 
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یش بینی کننده توسعه یافته اند،اما آنها برای ارزیابی اثر به خوبی توسعه پیدا روش ها به خوبی برای مدل سازی پ

نکرده اند . به طور مشخص ، هنوز برای برخی از روشهای داده کاوی آمارهای آزمونی ساخته نشده است که با آن 

 .]22[بتوان به ارزیابی اثرهای متغییرهای مستقل بر متغیرهای وابسته پرداخت

گر که باید به آن توجه شود، این است که اغلب روشهای داده کاوی نقاط پرت را به عنوان استثنا یا یک نکته دی

کنار می گذارند؛در حالی که در کشف تقلب ، رویدادهای نادر می توانند جالب تر از رویدادهای معمول و  1اختالل

اید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.البته مکرر باشند.بنابراین ،تحلیل نقاط پرت برای کشف الگوهای متقلبانه ب

نبود تحیقیقاتی در مورد کاربرد روشهای کشف داده های پرت برای کشف تقلبهای مالی ممکن است به خاطر 

سختی کشف داده های پرت باشد.در واقع کشف داده های پرت  وظیفه  پیهیده ای است که بی شباهت به 

ف دیگر روشهای داده کاوی ، روشهای کشف داده پرت متمرکز بر یافتن جستن سوزن در انبار کاه نیست .برخال

 .]20[الگوهای نادر مرتبط با اشیایی داده ، بسیار اندکند

همهنین روشهای تصویرسازی نیز توانایی درخور توجه در شناسایی و ارائه بی قاعدگی ها در دادها دارند.این 

 .]1[تقلب را بسیار آسانتر کندویژگی می تواند شناسایی و کمی سازی طرحهای 

سخن آخر اینکه در زمان کنونی ،تقلبهای مالی همواره در حال تغییر شکل و تکامل هستند؛ پس سازوکارهای 

ماشینی کشف تقلب نیز باید با استفاده از آگاهی های تخصصی در دسترس ،اثر بخشی و کارایی خود را به بطور 

و کاپور به خوبی تذکر می دهند ، کشف تقلب مالی با استفاده از روشهای  مستمر افزایش دهند .همان گونه که ژو

کشف فعلی ، به طور روز افزون مشکل می شود .یک مدیر عامل آگاه به همه مسائل که اراده کرده است جرمی 

ر کشفی مرتکب شود،متابع کافی برای دور زدن سیستم را به راحتی در اختیاز دارد و قادر است که هر نوع سازوکا

را خنثی کند.ژو و کاپور روشهای کشف تقلب مالی مبتنی بر داده کاوی )مانند رگرسیون ، درخت تصمیم ،شبکه 

های عصبی ،و شبکه های بنزین (را مورد بررسی قرار داده اند .آنان به ویژه ، اثر بخشی و محدودیت های این 

قلب صورتهای مالی که خود را با این روشهای روشهای داده کاوی را در هنگام پدید آمدن شگردهای جدید ت

کشف انطباق داده اند ، به نقد کشیده اند .نویسندگان سپس یک روش نوین را پیشنهاد می کنند ؛یک برنامه 

کشف فعال که پیش از متقلبان بالقوه تکامل می یابد .توانمند کردن یک سیستم کشف هوشمند برای پیش بینی 

قلب ناشناخته ای در آینده اتفاق افتد.این توان را به وجود می آورد که انواع جدید ،پیش از اینکه هر گونه ت

تقلبهای صورتهای مالی به طور اثر بخش کشف گردند .البته چنانکه این دو نویسنده خود ادغان می دارند ، 

 کارا باشد. تحقیقهای بیشتری در آینده نیاز است تا برنامه کشف فعالی طراحی شود که هم اثر بخش و هم

 نتیجه گیری -6

از آنهه که در بررسی های به عمل آمده در خصوص شناسایی تقلب در روش های تشخیص سوء استفاده و 

تشخیص ناهنجاری بیان شد،این نکته استنتاا می گردد که تکنیک های مبتنی بر رویکرد تشخیص سوء استفاده 

ت از پیش شناخته شده بوده و براساس امضای می توان زمانی به کار گرفته می شوند که تشخیص تقلب به صور

رفتار جاری مشتریان را برسی نمود طبیعا به دلیل شناخت کامل رفتار قبلی مشتریان ،دقت شناسایی تقلب در 

این روش بسیار باالست .اما نقطه ضعف این روش ها ، عدم پوشش دهی کامل محدوده تقلب می باشد،بدین 

لب هایی شناسایی و کنترل می شوند که حداقل یک بار رخ داده و یا امضای آن به معنی که فقط و فقط تق

 سیستم تشخیص تقلب ارائه شده باشد.

 

 

                                                 
1 Noise 
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اما در مقابل ، رویکردهای مبتنی بر تشخیص ناهنجاری ، سعی در پیش بینی رفتار آتی مشتری داشته و با منظور 

ر این گونه روش ها ،هیچ قاعده ثابتی جهت تعریف نمی شود ، تاریحهه رفتار وی را مورد بررسی قرار می دهند .د

،بلکه رفتار عادی و نرمال مشتری به سیستم تشخیص تقلب آموخته شده و هر گونه انحراف از آن ، به معنی تقلب 

 فرض می گردد.

دی وی به منظور شناسایی رفتار عادی مشتریان نیز از تاریخهه تراکنش های مشتری استفاده شده و رفتار عا

تلقی می گردد.این روش نسبت به رویکرد سوء استفاده ، دقت باالیی ندارد و ممکن است تراکنش های عادی به 

صورت تقلب فرض شوند . لذا دقت این روش نسبت به رویکرد سوء استفاده بسیار کمتر می باشد  اما مزیت این 

نونی را پوشش می دهد و امکان پیش بینی روش  این است که گستره بیشتری از حمالت و تراکنش های غیرقا

 تقلب های مشاهده نشده از مزیت های این روش است .

عموما در سیستم های تجاری ،سیستم های ترکیبی که شامل هر دو روش تشخیص سوء استفاده و ناهنهاری 

نه ای طراحی شده باشد،بهترین نتیجه را از نظر عملکردی در پی دارد .لذا سیستم های پیاده سازی شده به گو

است که با ترکیب این دو رویکرد عالوه بر دقت باال،امکان پیش بینی رفتار مشتریان را نیز داشته باشند و تفلب 

 های ناشی از رفتار غیر نرمال را نیز شناسایی نمایند. 

د روز افزون حدمات فارغ از بحث فنی ،ذکر این نکته نیز در اینجا بسیار ضروری به نظر می رسد که با توجه به رش

مالی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صورت الکترونیکی در سطح کشور و افزایش ضریب نفوذ استفاده 

کاربران از خدمات بانکداری الکترونیک ؛ رویکرد کالهبرداران و متقلبان به سمت بانکداری الکترونیک نیز رو به 

ی را سبب شده و توجه زیادی را به سوی خود جلب کرده است . افزایش است . بدین ترتیب نگرانی های بسیار

البته حوزه کشف تقلب مالی نیز تحول هایی چشمگیری را شاهد بوده است . به طور مشخص ،داده کاوی نظرها را 

به شکل گسترده ای  به خود جلب کرده است و محبوبیت فزاینده ای در جهان مالی به دست آورده است .کاربرد 

فقیت آمیزی از داده کاوی گزارش شده است و تحقیقات نشان داده اند که داده کاوی در میزان کاربرد و های مو

اثر بخشی گسترش یافته است .سازمان های حرفه ای حسابداری نیز داده کاوی را به عنوان یک فناوری مهم برای 

های مالی عبارتند از مدلهای .روش های اصلی مورد استفاده برای کشف تقلب]22[سده جدید شناخته اند 

رگرسیون لجستیک ، شبکه های عصبی ، شبکه استنباط بیزین و درختان تصمیم که همه آنها راه حل های با 

 اهمیتی را برای مشکالت ذاتی در کشف و طبقه بندی داده های متقلبانه ارائه می کنند.

ز صورتهای مالی شرکتهای و نیز دیگر اطالعات کاربرد روشهای داده کاوی بر روی نسبتهای مالی استخراا شده ا

در دسترس ، می تواند به حسابرسان در کشف تقلب کمک کند ؛به طوری که آنان می تواند از نتابج این تحلیل ها 

به عنوان یک عالمت اولیه هشداردهنده نسبت به وقوع احتمالی تقلب صورتهای مالی استفاده کند.نشانگرهای 

 لی ،اثری با اهمیت بر تعیین تقلب صورتهای مالی دارد.تقلب در صورتهای ما

همهنین ،انواع تقلب و الکوهای تقلب در صنایع مختلف در طول زمان تغییر کرده است .درک اینکه طرحهای 

تقلب چگونه متحول شده اند مهم است .همهنین ،پیش بینی جهت تغییر این تقلبها با هر وسیله ممکن و به روز 

شهای ماشینی کشف تقلب اهمیت دارد.پژوهش در این راستا ممکن است نتایج با اهمیتی داشته نگاه داشتن رو

باشد که برای تدوین فرایندهای تجاری قویتر و نیز سازوکار های کشف تقلب انطباق پذیر برای مدیریت/پیشگیری 

 /کشف خطر تقلب ،سودمند باشد.
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