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 وشدٖ آػب٘تش ٚ وشدٖ ٔىب٘یضٜ ػٛی ثٝ سا ثـش أشٚص ص٘ذٌی ثش حبوٓ جٛ ٚ اػت تىِٙٛٛطی د٘یبی أشٚص، د٘یبی
 پِٛی ٞبی ػبختبس دس ؿٍشف تحٛالتی ثب ٘یض ثب٘ىذاسی ٚ پشداخت ٞبی ػیؼتٓ ٘یض ساػتب ٕٞیٗ دس .داسد ٔی ٚا
  وبست ٚ اِىتشٚ٘یه ٞبی چه ٚ ٞب پَٛ ثٝ سا خٛد جبی وبغزی ٞبی چه ٚ پَٛ ٚ ا٘ذ ؿذٜ ٔٛاجٝ ٔبِی ٚ

 ٞبی وبست ثٝ پشداخت ٞبی ػیؼتٓ ٚ ٞب ثب٘ه ثیـتش ٞشچٝ ٚاثؼتٍی افضایؾ ثب .ا٘ذ دادٜ افتجبسی ٞبی
 .ؿٛد ٔی ثیـتش ٘یض ٞب ػیؼتٓ ایٗ دس تمّت ٞبی ساٜ آٟ٘ب، أثبَ ٚ افتجبسی
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 تقلب چیست
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ٔفْٟٛ دس تمّت .اػت غیشلب٘ٛ٘ی وبٔالً ٚ فٕذ ثٝ ؿخلی، ٔٙبفـ جٟت دس ٔٙبثـ، اص ػٛءاػتفبدٜ ٘ٛفی ،تمّت 
 ثب حمبیك، اسائٝ یب ٚ ٘ذاسد حمیمت ٔغّجؾ ٔیذا٘ذ وٝ وؼی تٛػظ إٞیت ثب حمبیك تحشیف اص اػت فجبست فبْ،

  .دیٍشاٖ فشیت للذ ثٝ ٚ آٟ٘ب كحت ثٝ ٘ؼجت تٛجٟی ثی وٕبَ

لب٘ٛ٘ی فٛالت ثٝ ِضٚٔبً ایٙىٝ ثذٖٚ ػبصٔبٖ یه ػٛد اص ػٛءاػتفبدٜ اص اػت فجبست تمّت ٚاطٜ دیٍش، تقشیف دس 
  اص سا دیٍشاٖ ٔخفیب٘ٝ ٚ فٕذاً ٘فش، چٙذ یب یه آٖ عی وٝ داسد اؿبسٜ فشایٙذی ثٝ تمّت ٕٞچٙیٗ، .ؿٛد ٔٙجش آٖ
 .وٙٙذ ٔحشْٚ خٛد ؿخلی ٔٙبفـ خبعش ثٝ ثباسصؿی، چیض ٞش

 

 چالص
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  ثبال حجٓ دس پِٛی ػشلت أىبٖ جٟت دس وٝ ثبالیی پتب٘ؼیُ دِیُ ثٝ اعالفبت فٙبٚسی ثش ٔجتٙی ٔبِی ػیؼتٕٟبی
 ضقف ٘مبط یب ٚ ٔتقذد ٞٛیتٟبی احشاص ٘مق اص ٔتخّفبٖ .ٞؼتٙذ وٙٙذٌبٖ حّٕٝ ثشای ساحتی اٞذاف اغّت، داس٘ذ

 ضقیفی ٞٛیت احشاص .ٕ٘بیٙذٔی پیبدٜ سا خٛد اٞذاف ٚ وشدٜ اػتفبدٜ ػشٚیؼٟب دس اجشاؿذٜ أٙیتی ٔذِٟبی دس ٔٛجٛد
 تشاوٙـٟبی ؿذٖ تش آػبٖ ثبفث ٔیبفتذ، اتفبق وبست أٙیتی وذ ٚ فجٛس سٔض وذ،پیٗ أضب، ػبصٚوبسٞبی تٛػظ وٝ

  اص ثبیؼتٔی ثٙبثشایٗ ٔیـٛد؛ خاللب٘ٝ ػیؼتٕی حٕالت اجشای عشیك اص ٚ وٙٙذٌبٖ حّٕٝ عشف اص ٔبِی غیشلب٘ٛ٘ی
  ؿٙبخت ثب یب ٚ وشد ؿٙبػبیی سا تمّت ... ٚ وبٚیدادٜ آٔبس، حٛصٜ دس ٞبیی اٍِٛسیتٓ ٚ ٞب ٔتٛدِٚٛطی ساٞىبسٞب، عشیك
 .ٕ٘ٛد جٌّٛیشی آٟ٘ب ا٘جبْ اص اٍِٛٞب
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 (ٞب ٚ پشداخت ٞبی آ٘الیٗثٝ خلٛف دس خشیذ)وبست ٞب افتجبسی 

 پَٛ ؿٛیی1.

ایجبد ٔقبٔالت جقّی ثٝ خلٛف دس خشدٜ فشٚؿی ٞبی آ٘الیٗ وٝ فٕٛٔبً تٛػظ پزیش٘ذٌبٖ ٔتخّف ا٘جبْ ٔی 2.
 .ؿٛد

 POSٞبی تىشاس ا٘جبْ ٔتٛاِی فّٕیبت پشداخت یه حٛاِٝ تٛػظ پزیش٘ذٜ ٔتخّف دس دػتٍب3ٜ.

 (  ادامه) نمونه هایی اص تقلب های موجود 
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دٞذٔی سخ ػیبس ٞبیػیؼتٓ تىِٙٛٛطی دس ضقف فّت ثٝ ٞبتمّت ٘ٛؿ ایٗ :ػیبس پشداخت ثٝ ٔشثٛط ٞبیتمّت. 

 دس ٕ٘ٛ٘ٝ فٙٛاٖ ثٝ .داسد ٚجٛد ٔیب٘ی ٔشد حّٕٝ أىبٖ ػیبس ٞبی پشداخت ا٘ٛاؿ اص ثشخی دس :سٚٔیًٙ دس تمّت1.
 ٚجٛد لالثی ٞبی BTS ٚجٛد خغش ؿٛد، ٕ٘ی ٞٛیت احشاص BTS چٖٛ USSD ثش ٔجتٙی ٞبی پشداخت

 .داسد ٚجٛد وبسثش حؼبع اعالفبت دسیبفت ٚ داسد

 یب جقّی وبست ػیٓ اعالفبت ثب سا خٛد ٞبی پشداخت ٔـتشن ٕ٘ٛ٘ٝ فٙٛاٖ ثٝ :ػیبس ػشٚیغ ٔـتشن تمّت2.
  پشداخت للذ فٙٛاٖ ٞیج ثٝ حبِت ایٗ دس ٔـتشن وّی عٛس ثٝ  دٞذ ٔی ا٘جبْ ؿذٜ ػبصی ؿجیٝ یب وبرة
  سخ حؼبة كٛست ثش ٔجتٙی ٞبی پشداخت یب افتجبسی ٘ٛؿ اص ٞبی پشداخت ٔٛسد دس ٔؼئّٝ ایٗ فٕٛٔبً .٘ذاسد
 .دٞذٔی

 ٔی جشیبٖ ثٝ سا جقّی ٞبی ػشیبَ ؿٕبسٜ تبخیش، ایجبد ثب ٔتخّف تمّت، ایٗ دس :(تبخیش)Tumbing تمّت3.
 چٙذیٗ سا پشداخت یه تٛا٘ذٔی خشاثىبس ثٙبثشایٗ دٞذ؛ٔی سخ ٕٞؼبٖ ٞبی ٌٛؿی سٚی ثش فٕٛٔبً وبس ایٗ ا٘ذاصد

 .دٞذ ا٘جبْ پی دس پی ٞبی تٕبع دس ٚ ثبس

 ... یب وـی لشفٝ دس وبسثش ثشای جقّی ٞبیؿذٖ ثش٘ذٜ اص خجش وٝ ٞبیی پیبْ اسػبَ :ٔبِی ٞبی والٞجشداسی4.
 .وٙٙذ ٔی ٔغبِجٝ سا وبسثش حؼبع اعالفبت ٟ٘بیت دس ٚ داس٘ذ
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ٓایٗ ٘ٛؿ تمّت ٞب ثش اػبع ٘فٛر ثٝ ػیؼتٓ فُٕ ٔی وٙٙذ، فٕٛٔبً ثٝ ایٗ كٛست تقشیف ٔی ؿٛ٘ذ وٝ  : ٘فٛر ثٝ ػیؼت
ٞبیی ثشای ٘فٛر اػتفبدٜ ٔی وٙذ وٝ  ¬دس ایٗ سٚؽ اغّت ٔتخّف اص ساٜ. ؿٛد¬خشاثىبس ثٝ ٘حٛی ٚاسد ػیؼتٓ وبسثش ٔی

ثشخی . سا ثٝ دػت ٔی آٚسد... وبسثش ثٝ آٖ افتٕبد داؿتٝ ثبؿذ ٚ دس ٟ٘بیت اعالفبت ٟٔٓ ٔب٘ٙذ ؿٕبسٜ حؼبة ٚ سٔض فجٛس ٚ 
 :اص ا٘ٛاؿ ایٗ ٘ٛؿ تمّت ثٝ ؿشح ریُ اػت

اسػبَ پیبٔه یب ایٕیّی وٝ داسای آدسع یب ؿٕبسٜ ای اػت وٝ ثؼیبس ؿجیٝ ثب٘ه یب ػبصٔبٖ ٔٛسد : والٞجشداسی فیـیًٙ 1.
 .سا فبؽ ٔی وٙذ... دس ایٗ حبِت وبسثش افتٕبد ٕ٘ٛدٜ ٚ اعالفبت حؼبع خٛد ٔب٘ٙذ ؿٕبسٜ حؼبة سا . فاللٝ وبسثش اػت

 

 

 

ایٗ ٘شْ افضاسٞب فٕٛٔبً دس وٙبس ٘شْ افضاسٞبی ٔٛسد افتٕبد وبسثش لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٚ ثٝ ٕٞشاٜ  : ٘شْ افضاس ٞبی أٙیتی ػشوؾ  2.
 .آٟ٘ب ثش سٚی ػیؼتٓ وبسثش ٘لت ٔی ؿٛ٘ذ ٚ اعالفبت وبسثش سا ثذػت آٚسدٜ ٚ ثشای وبٔپیٛتش خشاثىبس اسػبَ ٔی وٙٙذ

ٔقشفی ٔی ... دس ایٗ حبِت، خشاثىبس خٛد سا اص عشف یىی اص ؿشوت ٞبی ثضسي ٔب٘ٙذ ٔبوشٚػبفت ٚ: پـتیجب٘ی فٙی جقّی 3.
وٙذ ٚ افالْ ٞـذاسی سا ثشای وبسثش ٕ٘بیؾ ٔی دٞذ ثٝ ایٗ تشتیت وبسثش ٔتمبفذ ٔی ؿٛد ٚ اجبصٜ ٘لت ٘شْ افضاس یب وٙتشَ 

 .وٙٙذٜ سا كبدس ٔی وٙذ
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افضاسی ػخت:   

 اص یب ٚ ٞب وبست اعالفبت اص وپی وبست، ػشلت عشیك ػٝ اص خٛدپشداصٞب عشیك اص تمّت :خٛدپشداص دس تمّت1.
 .ؿٛد ٔی ٕٔىٗ خٛدپشداصٞب افضاسی ػخت یب افضاسی ٘شْ ػبختبس ثٝ ٘فٛر عشیك

 POS ٚ PINPAD ٞبی دػتٍبٜ دس تمّت2.

  ایٗ ثٝ .اػت افشاد ثب٘ىی وبست ٞبی اعالفبت اص ثشداسی وپی ٔتمّت ٞذف تمّت، ایٗ دس :وبست ػبصی ؿجی3ٝ.
  دس وٝ ٔغٙبعیؼی ٘ٛاس اعالفبت خٛا٘ذٖ اص اػتفبدٜ ثب فشد وبست اعالفبت دسیبفت اص ثقذ خشاثىبس وٝ تشتیت
 اػتفبدٜ ثب٘ىی تشاوٙؾ ٞبی دس آٖ اص ٚ ٕ٘ٛدٜ ثب٘ىی وبست اص وپی تٟیٝ ثٝ الذاْ داسد، لشاس ثب٘ىی وبست پـت

 .ٔی ٕ٘بیٙذ

 ٔی سخ وبست دٞٙذٜ اسائٝ وبسٔٙذاٖ تٛػظ فٕٛٔبً وٝ وبست داخّی ٚ افضاسی ػخت اعالفبت اص ثشخی دس تغییش4.
 .سٚدٔی ثىبس خالفىبس وبسثشاٖ ثٝ سػٕی غیش ٞبی ٔجٛص ثشخی تخلیق ثشای ٚ دٞذ



 انواع متقلب
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 متقلب

 خارجی مذیز

 پزداخت کىىذٌ خزابکار پذیزوذٌ

 کارمىذ

 تکنیک های ضناسایی تقلب
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  ٔی وبس ثٝ ٔـتشیبٖ ٞبی تشاوٙؾ وشدٖ غشثبَ ٚ تمّت تـخیق ثشای سا ٔختّفی ٞبی سٚؽ ٞب PSP ٚ ٞب ثب٘ه
 تلذیك سٚؽ ،(AVS) ٘ـب٘ی تلذیك ٞبی ػیؼتٓ عشیك اص ٞب تشاوٙؾ ٔـبٞذٜ ٞب، سٚؽ ایٗ ی جّٕٝ اص .ثش٘ذ

 ؿٙبػبیی ؿبُٔ AVS .ثبؿذ ٔی ػٙجی صیؼت ٞبی سٚؽ ٚ (PIN) ؿخلی ؿٙبػبیی ؿٕبسٜ ،(CVM) وبست
 وٝ اػت فذدی ثشسػی ؿبُٔ CVM ٚ PIN وٝ حبِی دس اػت ٔـتشیبٖ ؿذٜ صیپ وذٞبی عشیك اص ٘ـب٘ی

 اثش یب أضب تلذیك ٚ ؿٙبػبیی ؿبُٔ ٘یض ػٙجی صیؼت .اػت ٌشفتٝ ٘ؾش دس خٛد ثشای فجٛس سٔض فٙٛاٖ ثٝ ٔـتشی
  .ؿٛد ٔی ٔـتشی اٍ٘ـت



 انواع سویکشد های تطخیص تقلب
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  :سوءاستفاده الگوهای تطخیص.1.2

-سٚؽ اص فٕٛٔبً ٚ ثیبٚسد دس ٔذَ ٚ اٍِٛ یه لبِت دس سا لجّی ؿذٜ ٔـبٞذٜ حٕالت وٝ وٙذٔی تالؽ ػٛءاػتفبدٜ تـخیق

 .وٙذٔی اػتفبدٜ لجّی ٔٛجٛد ٞبی تشاوٙؾ ٔجٕٛفٝ ٚ وبٚیدادٜ ٞبی

 :(قاعذه خالف مواسد) ناهنجاسی تطخیص .2.2 

  ٚ ایجبد وبسثش ٞش ثشای فّٕىشدی تبسیخچٝ خبف ٞبیٚیظٌی اص ثشخی اػبع ثش تب ؿٛدٔی تالؽ فٕٛٔبً سٚؽ ایٗ دس 
  داؿتٝ فبكّٝ وبسثش ٞبیٚیظٌی ٔیبٍ٘یٗ اص وبفی لذس ثٝ وٝ ا٘حشافی ٞشٌٛ٘ٝ یٔـبٞذٜ اص پغ ثقذ، یٔشحّٝ دس .ؿٛد رخیشٜ
 .داد خٛاٞذ اعالؿ وبسثش ثٝ سا حّٕٝ یه ثشٚص أىبٖ ػیؼتٓ ٚ ؿٛد ٔی ٔحبػجٝ حّٕٝ ثشٚص احتٕبَ ثبؿذ

ي سمان گذر بٍ ویاس ي است فزد یک عملکزد یتاریخچٍ بز مبتىی تىُا کٍ است ایه عملکزد تطخیص ريش مطکل 
 وسبت ريش ایه دقت عمًماً ي باضذ داضتٍ مىاسب عملکزدی بتًاوذ تا دارد فزد یک فزايان َای تزاکىص ايری جمع

 .است کمتز قبل ريش بٍ

 تکنیک های ضناسایی تقلب
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 ػیؼتٕٟبی خجشٜ    •

 ؿٙبػبیی ٔٛاسد پشت    •

 ؿجىٝ ٞبی فلجی   •

 اػتذالَ ثش پبیٝ ٔذَ سٚیىشد ٔجتٙی ثش لٛافذ    •

 تجضیٝ ٚ تحّیُ حبِت ٌزاس  •

 اٍِٛسیتٓ ط٘تیه  •

 تـخیق ٘بٞٙجبسی   •

 

 سٚؽ ٞبی فبصی •

 سٌشػیٖٛ •

 (CBR)اػتذالَ ٔجتٙی ثش ٔٛسد  •

 (ILP)ثش٘بٔٝ ػبصی ٔٙغمی اػتمشایی •

 سٌشػیٖٛ   •

 لٛا٘یٗ ٚاثؼتٍی  •

 ػبیش سٚؽ ٞبی دادٜ وبٚی  •

 



 ٞبی اسائٝ ؿذٜ دس جٟبٖ دس  ثشخی اص تىٙیه 

 ػیبسٞبی تمّت دس وبست افتیبسی، ٘فٛر ثٝ ػیؼتٓ ٚ ػیؼتٓ ٞبی سٚؽ               
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 سیاس نفور به سیستم کاست اعتباسی  

Outlier Detection        

Neural Network          

Anomaly Detection        

Expert System        

Model Based Reasoning        

State Transaction Analysis        

Case Based Reasoning        

Association Rules        

Fuzzy Systems        

Virtualization Method        

Other Data Mining tech 

  
        

 عملکشد ضشکتهای خاسجی دس حوصه امنیت
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نظیش کاست  )الیه امنیت ابضاسهای پشداخت و پزیشش 
(و دستگاه کاستخوان  

 PCI DSSاستانذاسد 



 PCI DSSاستانذاسد 
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 :تٛػقٝ ٚ ٔذیشیت یه ؿجىٝ ٔغٕئٗ ؿبُٔ. 1
  

 Firewall٘لت ٚ ٔذیشیت یه ثش٘بٔٝ 

 فذْ اػتفبدٜ اص پبسأتشٞبی اِٚیٝ ٘لت ؿذٜ تٛػظ تِٛیذوٙٙذٜ ثٝ فٙٛاٖ پؼٛسد ػیؼتٓ

  
 :ٔحبفؾت اص اعالفبت داس٘ذٌبٖ وبست ؿبُٔ. 2
  

 ٔحبفؾت اص اعالفبت رخیشٜ ٚ آسؿیٛ ؿذٜ دس ػیؼتٓ

ٝ ٞبی فٕٛٔی  وذٌزاسی دادٜ ٞبی ٔشتجظ ثب اعالفبت ا٘تمبَ دادٜ ؿذٜ دس ؿجى

  
ْ افضاس ثٝ ٔٙؾٛس ٔذیشیت سیؼه ؿبُٔ. 3  :اػتفبدٜ اص یه ٘ش
  

ْ افضاسٞبی ٚیشٚع یبة ٝ سٚصسػب٘ی ٔذاْٚ ٘ش  اػتفبدٜ ٚ ث

ٝ ٞبی ٔحبفؾت ؿذٜ ٓ ٞب ٚ ثش٘بٔ  تٛػقٝ ٚ ٔذیشیت ػیؼت
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 :ساٞىبسٞبی وٙتشِی ؿذیذ دس ٔیضاٖ دػتشػی ثٝ اعالفبت ؿبُٔپیبدٜ ػبصی . 4

 وشدٖ دػتشػی ثٝ اعالفبت داس٘ذٌبٖ وبست دس حذ ِضْٚٔحذٚد   

 تخلیق یه وذ ؿٙبػبیی ٔـخق ثٝ یه یه افشادی وٝ ثٝ اعالفبت دػتشػی داس٘ذ

 ایجبد ٔحذٚدیت دس دػتشػی فیضیىی ثٝ اعالفبت رخیشٜ ؿذٜ

ٝ ٞبی ٔٛسد اػتفبدٜ ؿبُٔوٙتشَ  . 5  :ٚ تؼت ؿجى

ٝ ٞبی حفؼ ٚ پشداصؽ اعالفبت داس٘ذٌبٖ وبستثجت     ٚ وٙتشَ تٕبٔی ٚسٚدٞب ثٝ ؿجى

ٝ ٞبی  ٓ ٞب ٚ سٚی  أٙیتاجشای ٔٙؾٓ تؼت ػیؼت

 :یه ػیبػت أٙیتی دس لجبَ اعالفبت وبستیٔذیشیت . 6

 .ٚ اجشای ػیبػتی وٝ حفبؽت أٙیت اعالفبت تٛػظ تٕبٔی پشػُٙ سا تضٕیٗ وٙذاتخبر   



 عملکشد ضشکتهای داخلی دس حوصه امنیت 

17 

ٖ ٞبی ؿجىٝ ػشیـ ثؼیبس سؿذ دِیُ ثٝ وٝ اػت آٖ ٚالقیت   پشداخت سٚؽ ٞبی ػبیش ٚ وـٛس فشٚؿٍبٞی وبستخٛا
 PSP ؿشوت ٞبی تٕبٔی أٙیتی الیٝ ایٗ ٔجذد عشاحی ثب اوٖٙٛ وٝ اػت الصْ ایٙتش٘تی، پشداخت ٘ؾیش اِىتشٚ٘یه

  اسائٝ ٚ اخز ثٝ الذاْ ٚ ؿذٜ PCI DSS اػتب٘ذاسد سفبیت ثٝ ّٔضْ وـٛس دس حبضش ثب٘ه ٞبی تٕبٔی ٘یض ٚ فقبَ
ٝ ٞبی   جبٔقٝ ػغح دس اثضاسی ٞش وبسٌیشی ثٝ ٚ وٙٙذ خٛد تجٟیضات ٚ اثضاسٞب تٕبٔی خلٛف دس ٔشثٛعٝ ٌٛاٞیٙبٔ

 .ثبؿذ فٛق فشآیٙذ عی ثٝ ٔٙٛط

 معشفی چنذ ابضاسهای مذیشیت تقلب دس دنیا
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آ٘الیٗ تمّت تـخیق ػشٚیغ ePayAlert تٛػظ AsiaPay، ٗتٙؾیٓ، لبثُ ٚ پیـشفتٝ ػشٚیغ ای 
ٓ ٞبی اص ٌؼتشدٜ اػتفبدٜ ثب سا آ٘الیٗ تشاوٙؾ ٞبی  أىب٘بت اص ٕٞچٙیٗ ٚ وشدٜ پشداصؽ ٚ وٙتشَ پٛیب اٍِٛسیت
 .اػت ثشخٛسداس آ٘ی ٞـذاس ٚ ٌضاسؽ دٞی

ٝٔآ٘الیٗ اِىتشٚ٘یه پشداخت ٞبی دس تمّت اص پیـٍیشی ثش٘ب ReputationManager 360 ؿشوت  
iovation، ٗكٙبیـ اص ٚػیقی عیف ثٝ ٔتقّك پشداخت دػتٍبٜ لغقٝ ٔیّیٖٛ 800 وبسوشد وٖٙٛ تب ػیؼتٓ ای ٚ 

 .اػت وشدٜ ٔحبفؾت آ٘الیٗ تشاوٙؾ ٔیّیبسد 6.5 اص ثیؾ خٛد پیذایؾ صٔبٖ اص ٚ داسد ٘ؾش صیش سا ٔـتشی ٞب

ٓؿشوت فبِىٖٛ تمّت ٔذیشیت ػیؼت FICO، ٗفقبِیت اص جٌّٛیشی جٟت لذستٕٙذی ثؼیبس اثضاس وٝ ػیؼتٓ ای  
 ایٗ .وٙذ ٔی اػتفبدٜ فلجی ؿجىٝ اٍِٛسیتٕٟبی اص ٔیجبؿذ، افتجبسی ٚ ثذٞی تٟبی وبس اص ػٛءاػتفبدٜ دس ٔتمّجبٖ
  ثیٙی پیؾ وبست داس٘ذٜ ٌزؿتٝ فقبِیتٟبی ٚ جبسی تشاوٙؾ ٔمبیؼٝ ثب سا حؼبة یه سٚی تمّت احتٕبَ ػیؼتٓ،

 .ٔیىٙذ



 (ادامه)دنیا معشفی چنذ ابضاسهای مذیشیت تقلب دس 
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ٓػیؼت NIDES ؿشوت SRI ُٔجّٕٝ اص ثبؿذ ٔی ٘بٞٙجبسی تـخیق ٔٙؾٛس ثٝ وبٚی دادٜ ٞبی تىِٙٛٛطی ؿب 
 .اػت سفتٝ ثىبس اػتفبدٜ ػٛء تـخیق ثشای وٝ اػت ٚاثؼتٍی لٛا٘یٗ اص اػتفبدٜ ٞب تىٙیه ایٗ ی

ٓػیؼت (State Transition Analysis Tool) STAT ثؼیبس ٔذاس لبفذٜ خجشٜ ػیؼتٓ یه ؿشوت 
 ای سایب٘ٝ ٞبی ػیؼتٓ اص ٕٔیضی د٘جبِٝ یه دس ؿذٜ ؿٙبختٝ ٘فٛرٞبی جؼتجٛی ٔٙؾٛس ثٝ وٝ اػت ٔقشٚف

 .اػت ؿذٜ عشاحی چٙذوبسثشٜ

PDAT صیٕٙغ ؿشوت تٛػظ وٝ اػت لٛافذ ثش ٔجتٙی سٚیىشد ثب ؿذٜ تِٛیذ اثضاسٞبی اص یىی ZFE ٝؿذٜ تٟی ٚ  
 .ثبؿذ ٔی ٕٞشاٜ ٞبی تّفٗ دس تمّت تـخیق ٔٙؾٛس ثٝ ٚػیـ، وبسثشدی ثب پزیش ا٘قغبف وبٔالً اثضاسی

 (ادامه)دنیا معشفی چنذ ابضاسهای مذیشیت تقلب دس 
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ٓفلجی اٍِٛسیت MLP، ٗتشاوٙؾ ٕٞبٖ اص تش لجُ تبسیخچٝ ٚ تشاوٙؾ یه اعالفبت سٚی فمظ ٚ فمظ اٍِٛسیتٓ ای  
 .٘ذاسد اعالفبتی ثب٘ه سٚی وبست داس٘ذٜ لجّی ؿذٜ رخیشٜ اعالفبت تبسیخچٝ اص اػتفبدٜ ثٝ ٘یبصی ٞیچ ٚ وٙذٔی فُٕ

ٓٞبی دادٜ اػبع ثش ٞب ٚسٚدی تٕبْ ثشسػی لبثّیت ػیؼتٓ ایٗ تٛػٗ، ؿشوت ٔحلَٛ ٍ٘یٗ تمّت ؿٙبػبیی ػیؼت 
 سٚؽ ثٝ ٘یبص ٔتمّت، افشاد فّٕىشد ٚ سفتبس پیچیذٌی ثٝ تٛجٝ ثب ٚ داسد سا ٔـىٛن ٚ ٔتقبسف غیش سفتبس تـخیق ٚ لجّی
  دادٜ ٔتقذد ٞبی اٍِٛسیتٓ اص ٔٙؾٛس ٕٞیٗ ثٝ ٚ ثبؿذ ٔی حؼبع ثؼیبس ػیؼتٓ ایٗ دس پزیش آٔٛصؽ ٚ ٞٛؿٕٙذ ٞبی

 .اػت ؿذٜ اػتفبدٜ ػیؼتٓ ایٗ دس وبٚی

َٚأٙیتی ٔبط Anti Fraud ٞبی ٔبطَٚ ٘لت اص وٝ اػت أٙیتی لغقٝ یه اِجشص، فشادیغ ٚسصی دادٜ ؿشوت 
  اػتفبدٜ وبسثشاٖ وبست اعالفبت سثٛدٖ ٚ وشدٖ وپی ٔٙؾٛس ثٝ وٝ وبستخٛاٖ ٚسٚدی دسیچٝ سٚی ثش خبسجی اِىتشٚ٘یىی

 ثٝ اعالفبت ػشلت ٞبی دػتٍبٜ ٚ لغقبت ٘لت أىبٖ ٔبطَٚ ایٗ ٘لت ثب ٚالـ دس .ٕ٘بیذ ٔی جٌّٛیشی ؿٛ٘ذ، ٔی
 .ؿٛد ٔی ػّت خٛدپشداص

ٓپی پبسع ایشاٖ ؿشوت تمّت تـخیق ػیؼت 



 سیستم ضناسایی تقلب
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 ایجبد ٔجٕٛفٝ ٚیظٌی ٞب
 ا٘تخبة ٚیظٌی ٞب

ٜ ٔی ٝ ثٝ ػیؼتٓ اؿتجب ْ ٚسٚد سٔض ٚ ؿٙبػ ثذٖٚ )وٙذ تقذاد ثبسٞبیی وٝ وبسثش دس ٍٞٙب
 (  اؿتجبٜ، وٓ اؿتجبٜ، چٙذ اؿتجبٜ، پش اؿتجبٜ ٚ ثؼیبس پش اؿتجبٜ

 (وٓ، ٔتٛػظ، صیبد)تقذاد پشداخت ٞبی ایٙتش٘تی 
 (  خشد، ٔتٛػظ، والٖ، خیّی والٖ)ٔجّغ پشداخت 

ٜ ٔی وٙذ  ٝ ی ٔٛسد ٘ؾش اػتفبد ٝ سٚص وٝ وبسثش اص ػبٔب٘ فبدی، )صٔبٖ یب ػبفبتی اص ؿجب٘
 (وٕی غیش فبدی، غیش فبدی
 ( تبصٜ ٚاسد، تیٕٝ ٔؼّظ، ٔؼّظ)٘ٛؿ وبسثش اص ِحبػ لذٔت 

 (  ٘ب ٔتذاَٚ، ٘یٕٝ ٔتذاَٚ، ٔتذاَٚ)٘ٛؿ ٔشٚسٌش اص احبػ ٔتذٚاَ ثٛدٖ ٚ أٙیت 

وٓ، ٔتٛػظ، )ٞبیی وٝ ثشای وبسثش دس ٍٞٙبْ ٚسٚد ثٝ ػیؼتٓ ثجت ؿذٜ اػت  IPتقذاد 
 (صیبد

 GPSاص عشیك ( ثشای تشاوٙؾ ٞبی ػیبس)ٔىبٖ وبسثش 

 چمذس تشاوٙؾ وبسثش ثب تشاوٙؾ ٞبی پیـیٙؾ ٔغبثمت داسد

 ٔملذ پشداخت

 .ثبصٜ صٔب٘ی ای وٝ وبسثش ثشای ا٘جبْ تشاوٙؾ كشف ٔی وٙذ
ٝ ؿذٜ ٚ ثش عجك آٖ ٘ٛؿ  : ٘ٛؿ سفتبس وبسثش أتیبص ٟ٘بیی اص ثشآیٙذ ٚیظٌی ٞبی فٛق ٔحبػج

 .وبسثش حذع صدٜ ٔی ؿٛد
 

 آٔٛصؽ اٍِٛسیتٓ یبدٌیشی ٚ ایجبد ٔذَ ا٘تخبة ػیؼتٓ یبدٌیشی ٔٙبػت
 اسصیبثی ٔذَ 

 اص تطخیص تقلب تا مذیشیت آن
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 دسیبفت تشاوٙؾ جذیذ

 ٔذَ وـف تمّت 

 ارسال به مدل

ن
ی ٔـىٛ

 سفتبس خیّ

ن
 سفتبس خغش٘ب

 انجام تراکنش

 جلوگیری از انجام تراکنش و 

 غیر فعال کردن کارت

دقیقه   10جلوگیری از انجام تراکنش  تا 

 و 

 (OTP)افسایش یک الیه امنیتی جدید 

افسایش یک الیه امنیتی مانند  

(OTP) 
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