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 چکیده
در این صنعت به صورت چشمگیري در حال  جرمآوري  اطالعات در شبکه بانکی دنیا،  امروزه با گسترش فن
به مسأله بسیار  جرم کند. در نتیجه شناسایی رها تحمیل میهاي زیادي را به کسب و کا افزایش است و هزینه

، جرم اختالل در عملکرد بانکها می شودهایی که منجر به ایجاد  مهمی تبدیل شده است. یکی از جرم
اي  هاي گسترده المللی است که تالش شویی مشهورترین تقلب در سطح بین شویی است. در واقع پدیده پول پول

شویی در صنعت بانکداري بر اساس  جهت کشف آن در حال انجام است. مبارزه با پدیده پولالملل  در سطح بین
هاي دنیا در حال انجام است. با  تجزیه و تحلیل و پردازش اظهارات در مورد معامالت مشکوك در سطح بانک

اشند، اما تجزیه و شویی قرار گرفته ب وجود اینکه ممکن است، تعداد بسیار محدودي از معامالت در فرآیند پول
 شویی توسط مؤسسات مالی نیاز به زمان طوالنی دارند.  تحلیل عملیات بانکی جهت کشف تقلب پول

شویی باشد، داراي اهمیت است. تکنیک هاي  پول جرمدر همین راستا طراحی مکانیسمی که قادر به شناسایی 
گرفته در یک سازمان را شناسایی  ي صورتها ها و کالهبرداري پولشویی، عالوه بر آنکه تقلب جرمشناسایی 

بینی  دهد، به نوعی با شناخت رفتار کاربران یا مشتریان سعی در پیش کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می
 دهد. شویی را کاهش می در زمینه پول  رفتار آتی آنها داشته و ریسک انجام تقلب

المللی، مکانیسمی جهت  بر اساس ضوابط بین ،شده استبا توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی 
شویی در شبکه بانکی کشور طراحی گردد. طراحی این مکانیسم بانکها را قادر خواهد  پول جرمشناسایی 

 شویی شوند. ساخت قبل از وقوع جرم، احتمال وقوع آن را شناسایی کرده و مانع ا ز رخداد پدیده پول
 الکترونیک، مکانیسم ضد پولشویی جرم پولشویی، بانکداري :کلمات کلیدي

 
  مقدمه.1
 

شود. به واسطه پولشویی مجرمین  آن پول کثیف به صورت قانونی به پول تمیز تبدیل می پدیده پولشویی فرآیندي است که در
امروزه هاي قانونی به پول تمیز تبدیل کنند.  آورند، با روش هاي مجرمانه بدست می هایی را که از فعالیت کند پول سعی می

بینی  جهان بعد از مبادله ارزي و صنعت خودرو است. بنابراین شناسایی و پیش فرآیند پولشویی سومین و بزرگترین تجارت در
 . [1]آن داراي اهمیت است
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گسترش فنآوري اطالعات و توسعه ابزارهاي الکترونیکی نقل و انتقال وجوه، رخداد پدیده پولشویی را براي مجرمین 
هاي مختلفی نظیر ریسک شهرت، ریسک عملیاتی و ریسک  ه است. مؤسسات فنوري فنآونهادهاي مالی با ریسکتر نمود سهل

آنها را با ریسک پولشویی نیز مواجه ساخته است.  ،تمرکز و ریسک مقررات مواجه هستند. بکارگیري ابزارهاي نوین بانکی
اسایی وکشف آن کنند. در این میان طراحی سیستم ضد ها نهادهاي مالی را ملزم به شن همین امر موجب شده است،دولت

المل کمک نماید. براي کشف پدیده  ها در سطح بین تواند ضمن کشف پولشویی به ثبات مالی و امنیت بانک پولشویی می
توان از روش سنتی یا روش هوشمند استفاده نمود. روش سنتی فرآیند ضد پولشویی یک روش مبتنی بر انسان  پولشویی می

هاي  . در مقابل ارزش داده[2]شود است که در این روش پدیده پولشویی کشف و شناسایی شده و از رخدادن آن ممانعت می
بر و  هاي سنتی براي کشف پولشویی زمان هاي مختلف افزایش یافته است و بکارگیري روش هاي بانکی با روش بانکی و تراکنش

صورت اتوماتیکی جرم پولشویی را کشف  هایی نیاز است که به بنابراین روشپرهزینه بوده و گاهی اوقات غیر ممکن است. 
 .[3]نماید

المللی نیز تأکید بر طراحی مکانیسم کشف پولشویی در نهادهاي مالی دارند. بر  ها و مجامع بین در همین راستا دولت
مؤسسات مالی ملزم به شناسایی و ارزیابی  ، کشورها و1از توصیه هاي چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی 15اساس توصیه شماره 

مند  هاي نوین بهره ها، از فنآوري گونه ریسک هاي پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده و باید براي مدیریت و کاهش این ریسک
و اخذ آوري  نامه اجرایی مبارزه با پولشویی کشور نیز، واحد اطالعات مالی موظف به جمع آیین 38شوند. بر اساس ماده 

افزارهاي مورد نیاز براي  ها و معامالت مشکوك و طراحی نرم اطالعات مشکوك، ارزیابی، بررسی و تحلیل اطالعات گزارش
 مبارزه با پولشویی است. 

با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده است با توجه به ادبیات نظري و تجربی موجود در زمینه کشف 
پولشویی طراحی شود. در همین راستا در بخش دوم مقاله، ادبیات نظري و تجربی پدیده پولشویی و پولشویی، مکانیسم کشف 

طراحی مکانیسم ضد پولشویی بیان شده و در بخش سوم ضرورت کشف پولشویی در شبکه بانکی کشور بیان شده و در آخر 
 نیز مکانیسم ضد پولشویی طراحی شده براي کشور بیان شده است.

 
 و تجربی طراحی مکانیسم کشف پولشوییري نظادبیات  .2

 . پولشویی 1-2
هایی که از  کنند که پول فرآیند پولشویی، فرایندي است که در آن درآمدهاي نا مشر وع، مشروع شده و مجرمین سعی می

نشان داده  1که در شکل  استآورند را پاك نمایند.عمدتاً فرآیند پولشویی داراي سه مرحله  دست می هاي نامشروع به روش
کند یا آن را در یک  : اولی مرحله و پرخطرترین مرحله این است که مجرم زمانی که پول زیادي دریافت می2جایابیشده است. 

: در واقع الیه گذاري مرحله اي از پولشویی است که معطوف به جدا سازي 3بندي کند. الیه حساب یا در چند حساب وارد می
غیر قانونی آن است. این عمل از طریق ایجاد الیه هاي پیچیده ناشی از معامالت چندگانه با  عواید حاصل از جرم، از منشۀ

و این امر متضمن انجام دادن  هدف مبهم ساختن زنجیره عطف حسابرسی و عدم امکان ردیابی منشۀ مال صورت می پذیرد
تبدیل سپرده نقدي به اسناد پولی دیگر(  گر یادی سسه مالیؤسسه مالی به مؤعملیاتی مانند حواله وجه سپرده شده نزد یک م

است که در آن پوشش و ظاهري مشروع  4سازي   اوراق بهادار، سهام و چکهاي مسافرتی است. مرحله سوم تلفیق  یا یکپارچه

1 Financial Action Task Force(FATF) 
2 placement 
3 Layering 
4 integration 
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ارایی به خرید یک د پولشویی عنوان مثال پول در فرآیند هاي مجرمانه است. به براي توجیه قانونی عواید حاصل  از فعالیت
 . [4]شود یابد و به این ترتیب پول قانونی می لوکس اختصاص می

 

 
 فرآیند هندسی پولشویی -1شکل 

 
فراهم بودن امکان انجام عملیات بانکی گوناگون و گسترده براي مشتریان، بدون حضور فیزیکی و به طور شبانه روزي 

کند تا بدون این که هویت آنها شناسایی شود، بتوانند به  را براي پولشویان نیز فراهم میدر بانکداري الکترونیکی، این امکان 
کند.  شوي پول را آسان تر میتمجرمانه خود برسند. در عین حال، زمان رسیدن به هدف را نیز براي آنها کم کرده و شس اهداف

هاي خود ادامه  تر به فعالیت هاي مالی ، آزادانه و حسابرسی توانند بدون نگرانی از الزامات قانون گذاري در واقع پولشویان می
 دهند.

هاي چهره به چهره حذف شده و مجرمان با اختفاي هویت، انجام فعالیت  در روش پولشویی الکترونیکی، تراکنش
 رین آنها عبارتند از:نمایند. بنابراین، پولشویی در فضاي الکترونیکی نسبت به روش سنتی آن مزایایی دارد که برخی از مهمت می

گانه پولشویی و تطهیر اموال نامشروع شده و پولشویان با  تواند سبب افزایش سرعت در انجام مراحل سه می •
 صرف هزینه کمتر به باالترین منفعت مالی برسند.

شود. جرم  هاي الکترونیکی در فضاي مجازي، باعث گمنامی و اختفاي هویت آنها می استفاده از تراکنش •
 تري در سطح ملی و جهانی انجام گیرد. تواند در فضاي جغرافیایی گسترده شویی میپول

تواند باعث کم  کاهش حضور فیزیکی افراد در شعب و انجام نقل و انتقاالت پولی به صورت الکترونیکی، می •
 شدن نسبت جرایمی مانند جعل اسناد به منظور مخفی نگه داشتن هویت و دادن رشوه به افراد، توسط

 پولشویان در مؤسسات مالی و بانکی شود.
تواند موجب  استفاده از فضاي مجازي در بانکداري الکترونیکی و کاهش حضور فیزیکی افراد در شعب می •

 کاهش ریسک خطر شناسایی افراد مجرم در مراحل پولشویی شود.
هاي  یز گسترش یافته و مجرمان به روشبنابراین، از آنجا که با پیشرفت بانکداري الکترونیکی، پولشویی الکترونیکی ن

اند، الزم است که بانکها نیز با دقت بیشتري به شناسایی  هاي غیر قانونی خود دست یافته جدیدتري براي مخفی کردن فعالیت
یص عملیات هاي آنها بپردازند. در بانکداري الکترونیک با استفاده از فناوري الکترونیکی و نرم افزارها، تشخ این افراد و فالیت
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توان با داشتن سامانه یکپارچه بانکی به کشف  پذیر بوده و می تر امکان مشکوك به پولشویی نسبت به بانکداري سنتی سریع
 .[5]رفتارهاي پولشویی و استخراج پیشینه اقدام نمود

 
 هوشمند 1هاي ضد پولشویی . سیستم2-2

سازي آن  اند و براي پیاده هاي ضد پولشویی را بسط داده یی، سیستمبسیاري از نهادهاي مالی، در تالش براي مبارزه با پولشو
اند. در ادامه سیستم ضد پولشویی بر مبناي قاعده، سیستم ضد پولشویی چند عاملی، سیستم ضد پولشویی  ریزي کرده برنامه

 شود.  تحلیل جریان تراکنش و سیستم ضد پولشویی لینک بیان می
اند، معیارهایی را براي شناسایی  شویی بر مبناي قاعده، نهادهاي مالی سعی کردهسازي سیستم ضد پول براي پیاده

هاي کلی این نوع  گویند.  مشخصه می 2هاي بر پایه قاعده ها، سیستم گیرند که به این نوع سیستم معامالت مشکوك بکار
 : [6]ها عبارت هستند از سیستم

 دي که مبالغ معامالت کوچک است، هستند.ها ناتوان از شناسایی پولشویی در موار این سیستم •
دهد. به این مفهوم که معامالت تحت مجموعه محدود  رخ می 3ها، مسئله اشتباه مثبت در این نوع سیستم •

 شوند، ممکن است هیچ نوع ریسکی را براي نهاد مالی نداشته باشند.  که به عنوان معامالت مشکوك ثبت می
ها، جهان شمول نیستند و  ظرفیت بسط و بهبود را دارند، اما این سیستمهاي بر مبناي قاعده  اگرچه  سیستم •

 شوند، قابل کاربرد هستند. فقط براي موارد خاصی که طراحی می
هاي  نهادهاي هوشمند بر مبناي عامل و سیستم  هاي کشف پولشویی بر مبناي قاعده، هاي سیستم با توجه به کاستی

 : [7]ها عبارت هستند از هاي اصلی این سیستم شخصهمایجاد و بسط یافته است. چند نهادي 
یک سیستم هوشمند بر مبناي عامل، یک سیستم کامپیوتري است که در یک فضاي هوشمند قادر است به  •

 یابد.  اهداف طراحی شده دست
هاي دیگر نداشته و به صورت درونی کنترل  ها براي فعالیت نیاز به نیروي انسانی و سیستم این سیستم •

 شوند. می
پذیر است.  مقابل اهدافی که براي آن تعریف شده است، انعطاف یک سیستم هوشمند بر مبناي عامل در •

 که با تغییر شرایط محیطی بازهم کارآ و اثربخش خواهد بود. طوري به
پذیري و  هاي هوشمند بر مبناي قاعده، انعطاف در مقایسه با سیستم 4هاي هوشمند بر مبناي عامل سیستم •

 توانند به صورت غیر متمرکز نیز اثربخش باشند. یی بیشتري داشته و میکارا
هاي دیگر براي  این سیستم براي دستیابی به اهداف، نیاز به استفاده از دانش محیطی و رفتارهاي سیستم •

 ریزي دارد. برنامه
 گیرد.  رابطه بین عوامل در یک فضاي هوشمند نظیر فضاي اینترنت صورت می •
هاي پیش روي نهادهاي مالی با هر میزان معامله( چه کوچک چه  براي شناسایی ریسک ها این سیستم •

 شود. بزرگ) مناسب بوده و بکارگیري آنها باعث بهبود فضاي کسب و کار می
براي طراحی ساختار یک سیستم ضد پولشویی چند عاملی، فرآیند ضد پولشویی در چند زیر مجموعه طراحی 

خاصی برعهده داشته و با دیگر عوامل نیز براي دستیابی به هدف کل سیستم همکاري دارد.  هر عامل وظیفه [8]شود می

1 Anti money laundering system 
2 Rule- based Systems 
3 Problem of false positive 
4 Agent-based 

                                                                                                                                                        



 

5 
 

، عامل 3، عامل کنترل ریسک پولشویی2، عامل کاربر1آوري داده فرآیند ضد پولشویی چند عاملی مجموعاً شامل عامل جمع
هاي درون و بیرون از سازمان  وري دادهآ آوري داده مشتمل بر جمع است. عامل جمع 5دهی و عامل گزارش 4تشخیص رفتار

) چارچوب کلی 2گیري ریسک معامالت است. در شکل ( مالی است. کنترل پولشویی شامل ارزیابی پروفایل مشتریان و اندازه
 یک سیستم ضد پولشویی هوشمند بر مبناي عامل نشان داده شده است.

 

 
 ند عاملیساختار سیستم هوشمند چ -2شکل 

 
دهی را  سازد، وضعیت جاري معامالت مالی، کنترل پولشویی، تشخیص و فرآیند گزارش عامل کاربر، کاربران را قادر می

هاي مالی بکار برند. عامل جمع آوري  داده، سیستم را قادر  انجام دهند و آنها را براي قضاوت و کشف پولشویی در سایر بخش
آن را  آوري داده، دریافت نموده و  ها را از عامل جمع سازد. عامل کنترل،  داده یرون سازمان میآوري داده از درون و ب به جمع

کند، این عامل مشتمل بر دو عامل است. عامل کنترل پروفایل مشتریان و عامل کنترل معامالت. عامل کنترل  ارزیابی می
کاربرد دارد که حساب مشتري باز و در   کند و زمانی یپروفایل مشتریان، اطالعات مربوط به حساب مشتریان را ارزیابی م

دهی، زمانی که رفتار  کند. عامل گزارش جریان باشد. عامل کنترل معامالت، معامالت مشکوك به پولشویی را شناسایی می
تا  دهد صورت خودکار گزارش پولشویی را تهیه نموده و به عامل کاربر هشدار می مشکوك به پولشویی مشاهده شد، به

 ها را مدیریت نماید. فعالیت
شود. کشف پولشویی به روش تحلیل  در این قسمت سیستم ضد پولشویی به روش تحلیل جریان تراکنش بیان می

هاي کمی به صورت  بیان شده است. این سیستم امکان تبدیل داده [4])2012جریان تراکنش توسط اومادیو و دیویا(

1 Data Connecting Agent 
2 User agent 
3 Monitoring  agent 
4 Behavior Diagnosing  agent 

5 Reporting  agent 
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، ورود 1بخش است که عبارت هستند از:  مرحله قبل از پردازش 7این سیستم مشتمل بر کند. ساختار  هایی فراهم می گزارش
، استخراج 6، ایجاد پروفایل بانک5، یادگیري از تصمیم کاربر4، نمایش داده3بندي و شناسایی وضعیت مشکوك ،خوشه 2دیتا

. این 9و مجموعه انتقال داده 8از انتقال داده ها، داراي دو زیر مجموعه است. مجموعه پیش . مرحله قبل از پردازش داده7رفتار
ها از  سازد. هدف اصلی این مرحله، دریافت داده هاي خام را دریافت نموده و آن را براي واردکننده داده آماده می مرحله داده

هاي مورد نیاز براي  ادهکند. د کننده داده قابل کاربرد باشد، تبدیل می سازي آنها به فرصتی که براي وارد منابع مختلف و آماده
شده و  ها از منابع مختلف دریافت کاوي، صرفاً از یک منبع و با یک فرمت خاص قابل دسترسی نیست. در این مرحله داده داده

ها، عملیات  هاي منسجم ممکن است که دوبار ثبت شوند. بعد از ترکیب داده کند. داده آنها را به فرمت مورد نیاز ترکیب می
 10ها براي واحد تبدیل داده کند و داده هاي دوبار ثبت شده را از پایگاه داده پاك می گیرد، تا داده اده صورت میپاکسازي د

کند که  ها را به فرمتی تبدیل می کند. داده ها را از واحد قبل از تبدیل داده، دریافت می آماده شوند. واحد تبدیل داده، داده
ها فراخوانی شده و به فرمت خاص مورد نیاز  کند. در این مرحله داده ها را دریافت می دهمورد نیاز است. واردکننده داده، دا

کند. در طرف  بندي استفاده می هاي وارد شده را براي الگوریتم خوشه بندي، داده شود. مرحله خوشه سیستم تبدیل می
هاي مشکوك، با  ند. مرحله شناسایی موقعیتکاوي هست کند که ورودي الگوریتم داده هایی را ایجاد می بندي محصول، خوشه

کند.  هاي مشکوك را شناسایی می کند و در نهایت موقعیت ها را تحلیل می بندي کاوي، خوشه استفاده از روش الگوریتم داده
هاي  نشدهد. مرحله ایجاد پروفایل به طور اتوماتیک، پروفایلی از تراک مرحله نمایش داده، نتایج را به صورت خطی نمایش می

کند که در این پروفایل، ساعت و روز جریان وجوه، فردي که وجوه را انتقال داده، مقدار انتقال داده شده و  مشکوك گزارش می
.... وجود دارد. از طرفی پروفایل بانک ممکن است در طول فرآیند تحلیل داده فیلتر شود و در نتیجه این مرحله ایجاد پروفایلی 

ك بانک است. مرحله یادگیري از تصمیم کاربران، مرتبط با کاربران بوده و از تصمیمات آنها در تحلیل هاي مشکو از فعالیت
کند. سپس پروفایل کاربر ساخته شده، براي فیلتر کردن بر اساس تصمیمات گذشته کاربر  انتقاالت مشکوك استفاده می

د. در مرحله استخراج رفتار مشتري، پروفایل کاربر تحلیل شو استفاده شود. در نتیجه یک مدل با تصمیمات کاربران طراحی می
شده و با پروفایل یک کاربر نرمال مقایسه شده و سپس وضعیت مشکوك شناسایی شده و نوع پولشویی و ساعت پولشویی 

 شود. استخراج می
هاي بانکی،  اند که از تحلیل لینک براي کشف تقلب در حساب سیستمی را طراحی کرده  [9])2015سورش و ردي(

طراحی شده است که از قواعد تصمیم براي تحلیل لینک با پذیرش 11شود.در این مقاله یک رویکرد پایه اکتشافی استفاده می
ها مورد ارزیابی  کند. این روش زمان ارزیابی را کاهش داده و مواردي که تراکنش استفاده می 12تکنیک جدول چند پیوندي

ها بزرگ باشد، این  هاي مختلفی را ارائه دهد. وقتی که ارزش تراکنش تواند گزارش د و میده گیرند را افزایش می قرار می
هاي مربوط به  سیستم براي شناسایی پولشویی مناسب است. در روش سیستم پیشنهادي هر بانک به صورت انفرادي  تراکنش

ن سیستم داراي سه مرحله است.  گزارش کند. ای هاي مشکوك را شناسایی می کند و تراکنش حساب مشتریان را کنترل می

1 preprocessing 
2 Data importer 
3 Clustering and suspected 
4 Data visualization 
5 Learning from the user decision 
6 Company/organization profile generation 
7 Extracting behavior 
8 Pre data transform unit(pre-DTU) 
9 Data transform unit 
10 Data transform unit 
11 heuristic base approach 
12 Multi table joins 
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شود. در  ها و تحلیل لینک که هر مرحله در ادامه توضیح داده می ، پردازش داده1معامالت مشکوك به واحد اطالعات مالی
هاي  شود. شناسایی تراکنش هاي مشکوك به واحد اطالعات مالی گزارش می مرحله گزارش به واحد اطالعات مالی، تراکنش

ها و تاریخچه  هاي مشکوك برمبناي ارزش تراکنش گیرد. شناسایی تراکنش وسیله قواعد و مقررات بانکی صورت می مشکوك به
گیرد. در این سیستم هر تراکنشی که بزرگ باشد، مبلغ بزرگی وارد حساب شود و سریع از حساب خارج  ها صورت می تراکنش

تواند به عنوان یک معیار  اي نیز می ها در یک دوره یک هفته تراکنششود. تکرار  شود، به عنوان تراکنش مشکوك شناسایی می
هاي مشکوك  هایی که به عنوان تراکنش کار رود. در مرحله قبل از پردازش داده، تراکنش براي شناسایی عملیات مشکوك به

هاي  شوند، مشتمل بر تراکنش یهایی که به این واحد ارائه م شوند. گزارش شوند به واحد اطالعات مالی گزارش می شناسایی می
ها نیاز است.  متعدد از واحدهاي مختلف بانک درباره یک مشتري است. براي پردازش داده فقط بخش اندکی از تراکنش

شوند. براي دستیابی به  ها متمایز می هاي ناکامل و سایر تراکنش هاي مشکوك از تراکنش هاي قبل از پردازش، تراکنش درداده
هاي با اطالعات  اي، تراکنش ها قبل از پردازش آماده شوند. به این ترتیب در پایگاه داده کیفیت نیاز است، دادههاي با  داده
شوند. به عنوان مثال جزئیاتی نظیر  ربط با الزام معیارهاي مشخص براي شناسایی معامالت مشکوك کنار گذاشته می بی

هاي  ها و واریزها، براي شناسایی تراکنش برداشت 6و تکرار 5ساب، به کدام ح4، از کدام حساب3، مشخصه تراکنش2مقدار
کند، چطور یک حساب به یک حساب مشکوك وصل  روند. در مرحله تحلیل لینک، کاربر بررسی می مشکوك به کار می

عنوان شود. به  ها سؤال می هاي مختلف بررسی شده و صحت تراکنش هاي حساب شود. به این ترتیب ارتباط بین تراکنش می
شود.  هاي مختلف وارد شده و دوباره به یک حساب وارد می مثال در مورد پولشویی مشکوك، پول از یک حساب به حساب

ها ویژگی مشترك دارند. مانند شماره تلفن یا آدرس شغل کاربر. تحلیل لینک با استفاده از ارتباط بین  اغلب این حساب
ها  هاي مشترك تراکنش ها، مطالعه مشخصه اسایی نماید. این ارتباط بین تراکنشهاي مشکوك را شن تواند تراکنش ها می حساب

هایی که در ارتباط با فعالیت پولشویی  هاي دریافت شده در واحد اطالعات مالی با تراکنش سازد. فهرست تراکنش می را تسهیل
هاي  شود. هر گره با تراکنش استفاده می 7ن یک گرهاي به عنوا شوند. هر تراکنش در پایگاه داده افتند، تطبیق داده می اتفاق می

شوند. قواعدي نظیر وجود چند حساب،  هاي مشکوك مرتبط می ها با حساب قبلی مرتبط شده و با کنترل کردن سایر تراکنش
به  تواند در مرحله لینک هاي مشتري، سابقه مشتري در زمینه پولشویی و تقلب، ماهیت تراکنش و ارزش تراکنش می مشخصه

 هاي مشکوك به پولشویی کمک نماید. شناسایی تراکنش
 

 کاوي در بانکها و نهادهاي مالی . داده3-2
کنند. رشد  صورت روزانه مدیریت و ثبت می ها را به هاي داده امروزه نهادهاي مالی آمارهاي بانکی بزرگ و بسیاري از مجموعه

نیروي انسانی در مدیریت و تحلیل آنها به روش سنتی ناکارا باشد.  آوري شده باعث شده است که اثربخشی هاي مالی جمع داده
هاي بازار وافزایش سریع در ابداعات تکنولوژي چالشی مهم براي این نهادهاي مالی است. نهادهاي مالی  رقابت جهانی و پویایی
فی براي تحلیل مجموعه آماري هاي آماري سنتی ظرفیت کا هاي هوشمند استفاده کنند زیرا که روش نیاز دارند که از روش

 بزرگ ندارند. 

1 Financial intelligence unit 
2 amount 
3 Transaction-id 
4 From account 
5 To account 
6 frequency 
7 node 
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کاوي  کنند. روش داده کاوي براي حل مسائل تجاري در یافتن مسائل مالی استفاده می در بانکداري و مالی از روش داده
تواند  کاوي می روش داده ها و براي ساختن پروفایل مشتریان استفاده شود. تواند در ابتدا براي تحلیل حجم بزرگی ازداده می

هایی بسازد که قادر به درك عملکرد کسب وکار، ایجاد بازار جدید و تحلیل ریسک و تحلیل  قواعدي ایجاد کرده و مدل
کاوي در   بینی آن است. نتایج حاصل از داده کاوري در بخش بانکی و مالی، قدرت پیش سیاست مشتریان باشد. کاربرد دیگر داده

 بر اساس رفتار گذشته بنا شده است. بینی روند خدمات وعامل ریسک  پیش
ها مواجه بوده و استخراج پولشویی از میان  با توجه به اینکه نهاد مالی در کشف پدیده پولشویی با حجم بزرگی ازداده

هاي بزرگ جهت شناسایی و  کاوي در مجموعه داده پذیر نیست، بکارگیري روش داده ها، به روش سنتی امکان حجم عظیم داده
  .[10]هاي مشکوك به پولشویی مناسب است الیتکشف فع
 

 کاوي در فرآیند ضد پولشویی هاي مرسوم داده . روش3-4
کاوي باید با  کاوي کارا نیاز است که آن متناسب با کشف پولشویی طراحی شود. یک چارچوب داده براي طراحی تکنیک داده 

هاي مالی از همه  مؤسسه و چند مؤسسه. در این میان تراکنشها، یک  هاي مالی، حساب چهار سطح سازگار باشد. با تراکنش
هاي چندگانه مرتبط با  هاي مربوط به یک حساب بررسی شده و در سطح دوم تراکنش مهمتر هستند. در یک سطح تراکنش

ر مورد هاي یک نفر، یک دید کلی از این حسابها د ها مرتبط با حساب شوند.  بررسی مجموعه تراکنش چند حساب بررسی می
هاي  هاي مختلف مبتنی بر تکرار تراکنش هاي چندگانه، میزان ارتباط بین حساب دهد. در بررسی تراکنش فعالیت مالی آنها می

هاي چندگانه با افراد  شود. در سطح یک بانک ممکن است یک مشتري چند حساب داشته باشد یا حساب آنها نشان داده می
که در این صورت عملیات مالی آن مشکوك به پولشویی خواهد بود. در سطح آخر  مختلف در یک بانک وجود داشته باشد

ها و مشتریان چندگانه است. در این شرایط یک سیستم   هاي چندگانه، بانک کاوي، جستجوي پولشویی در شرکت روش داده
و  2سازي ، واحد یکپارچه1ها داده کاوي پیشنهاد شده، ترکیبی از سه واحد است. واحد فیلتر کردن ضد پولشویی بر مبناي داده

هاي مختلف  سازي از طریق برقراري ارتباط بین حساب رود. یکپارچه کار می هاي آماري براي فیلتر کردن به . روش3واحد تحلیل
 . [11]دهد شود. واحد تحلیل، نتایج را مورد بررسی قرار می و تعیین رتبه مشکوك به پولشویی اجرا می

بندي، روش  هاي مورد استفاده در کشف پولشویی، روش خوشه کاوي، مهمترین روش ختلف دادههاي م در میان روش 
بندي  هاي مختلف دسته ها بر حسب تشابه در خوشه بندي فرآیندي است که داده ماشین بردار و روش فازي است. خوشه

و حسابها بر حسب تشابهات آنها  بندي معامالت بندي براي گروه شوند. در حوزه طراحی مکانیسم ضد پولشویی خوشه می
کند. یکی از  گیرد. این تکنیک به شناسایی معامالت مشکوك و کشف ریسک مشتریان یا ریسک حسابها کمک می صورت می

هاي مالی اندازه آنها است. این تکنیک میلیونها تراکنش را در هزاران زمان مورد  بندي در داده هاي خوشه مهمترین چالش
 . [12]دهد بررسی قرار می

 lزمان و  lمشتري به  nکه  طوري شوند به فضاي اقلیدسی تقسیم می n+2در این روش مشتریان و زمان تراکنش به 
شود. بنابراین هر تراکنش به  هاي زمانی مختلف تقسیم می شوند. در این روش ابتدا کل زمان به فاصله تراکنش تقسیم می

هاي مشتریان را در طول زمان به صورت  شود. این روش همه تراکنش ته میعنوان یک ورودي در فضاي زمان در نظر گرف
کند. این روش براي تحلیل رفتار فردي بیشتر از تحلیل رفتار گروهی براي  بندي می هیستو گرام ترسیم نموده و آن را خوشه

مشتریان و تعدد زیادي از ها مناسب است. بنابراین محقق مجبور نخواهد بود، تعداد زیادي از  کشف تقلب در تراکنش

1 Filtering 
2 Integrating  
3 analyzing 
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هاي مالی با مقادیر مختلف را براي دوره زمانی طوالنی تحلیل نماید. در این شرایط کشف پولشویی سخت است به  تراکنش
اي در هیستوگرام وجود نداشته باشد یا قله برجسته اندك باشد. در این شرایط  خصوص مواردي که هیچ نوع قله برجسته

هاي مالی با معیارهاي وجود پدیده پولشویی در ابتدا نیاز است  ، نظیر انطباق رفتار مشتریان و تراکنشهاي عمومی دیگر تحلیل
 . [13]شود هاي بیشتر استفاده می بندي براي تحلیل و پس از آن، از این روش خوشه

آماري است که هاي  کاوي براي کشف پدیده پولشویی، ماشین بردار پشتیبان است که از جمله روش روش دیگر داده
ها،  شود. ابزار ضد پولشویی شامل کشف رفتار غیر معمولی همه موارد نظیر تراکنش بندي و رگرسیون استفاده می براي دسته

بندي شده به دو دسته  هاي گروه شود که داده ها است. بنابراین مسئله پولشویی زمانی کشف می ها و انواع خروجی حساب
شوند. براي سنجش اعتبار مدل طراحی شده بر مبناي ماشین بردار پشتیبان، باید  ال تقسیم میهاي نرمال و غیر نرم مجموعه

بندي بستگی به قوت مجموعه آموزش دارد. در  م شوند. به عبارت دیگر نتایج دستهها به دو گروه آموزش و یادگیري تقسی داده
این روش مجموعه آموزش باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا نتایج باثباتی را ارئه دهد. با این وجود در زمینه پولشویی یافتن 

ک یا دو تراکنش مشکوك در هر ماه در ها براي آموزش یک چالش است. در برخی از مؤسسات مالی فقط ی مجموعه داده
مقایسه با هزاران تراکنش تمیز در هر روز قابل شناسایی است. بنابراین ماشین بردار پشتیبان که بر اساس مجموعه داده 

ها به نرمال و غیر نرمال مناسب است. ماشین بردار پشتیبان، به اختالالتی که در  بندي داه کوچک بنا شده است، براي دسته
هاي  . ماشین بردار پشتیبان با یک  روش آموزش نظارت شده، داده[14]هاي مالی معمول است، حساس نیست جموعه دادهم

نظارت نشده براي 1اي بندي را ایجاد نماید. ماشین بردار یک طبقه کند تا بتواند قوانین دسته مورد نیاز براي آموزش را ایجاد می
. به این ترتیب که [15]رود که براي مجموعه آموزش پولشویی مناسب است ر میکا به 2هاي خارج از محدوده کشف داده

هاي خارج از محدوده، قابل شناسایی  کنند، فعالیت خود را مخفی کنند، با تحلیل داده مجرمین پولشویی که تالش می
مراه ماشین بردار پشتیبان باید از هاي مالی ناهمگن هستند. بنابراین به ه شوند. در نهایت آنچه مهم است این است که داده می

 .[11]هاي مالی ناهمگن استفاده شود هاي تکمیلی نیز براي تحلیل داده تکنیک
کار گرفته شده است، تکنیک  هاي اخیر براي کشف پولشویی به کاوي که در سال هاي داده یکی از مهمترین تکنیک

ها، نخستین گام در  باشد. کنترل و بررسی داده کشف می منطق فازي است. تکنیک منطق فازي داراي دو کاربرد کنترل و
کشف پدیده پولشویی است. اگر موارد خاص در فرآیند نظارت و کنترل کشف شد، گام بعدي در منطق فازي، اطمینان از 

فازي به . در منطق [16]وجود  پدیده پولشویی است. در پایان نیز یک استراتژي کنترلی براي مدیریت مسائل مورد نیاز است
هاي گفتاري  یا قاعده 3طور معمنول عبارتها و گزاره ها به صورت اگر و آنگاه بیان می شوند. این عبارتها را قاعده هاي زبانی

نگاه متکی به متغیرهاي گفتاري است. چناچنه بجاي عبارت گفتاري از یک  نامند. یک قاعده گفتاري، گزاره شرطی اگر و آ می
هاي فازي که  نامند. سیستم می 4کانگ -سوگنو -، سیستم فازي ایجاد شده را سیستم فازي تاکاگیفاده شودتصی اساتابع خ

 .[17]نامند می 5هاي فازي ممدانی شود، سیستم هاي گفتاري به جاي توابع خطی استفاده می در آن عبارت
هاي مورد نیاز را  ختلف دادهدر طراحی سیستم کشف پولشویی با استفاده از روش منطق فازي، ابتدا باید از منابع م

هاي موجود براي کشف تقلب که  ها مورد نیاز است، عبارت هستند از: مدل آوري کرد. منابع اصلی که براي تحلیل داده جمع
ها را نشان داده و  هاي خدمات مشتري که حساب کنند. دوم از نمایشگر ها متمایز می هاي مشکوك به تقلب را از سایر داده داده

تباط با مشتري هستند. سوم از طریق تحلیل پروفایل مشتري و چهارم از طریق حسابی که مشتریان با آنها در ارتباط در ار

1 One class SVM 

2 outlier 

3 Linguistic Rules 

4 Takagi-sugeno-kang 

5 Mamdani Fuzzy System 
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کننده پدیده پولشویی هستند، به صورت اگر و آنگاه  آوري داده، قواعد با استفاده از معیارهایی که مشخص هستند. پس از جمع
 .[16]گیرد راي کشف پدیده پولشویی صورت میتعریف شده و در پایان نیز استنتاج فازي ب

 در این مقاله سعی شده است، از روش منطق فازي براي کشف پدیده پولشویی استفاده شود.
 

 مقررات پولشویی در کشور و نحوه شناسایی آن .3

هاي قانونی  شبر اساس ادبیات نظري جرم پولشویی، فرآیندي است که مجرمین درآمدهاي ناشی از عملیات مجرمانه را به رو
نامه اجرایی مبارزه با  و آیین 1386کنند. بر اساس قانون مبارزه با پولشویی کشور مصوب سال  به درآمدهاي تمیز تبدیل می

 ، جرم پولشویی عبارت است از:1387پولشویی کشور مصوب مورخ سال 
طور مستقیم با  نی با علم به اینکه بههاي غیرقانو تحصیل، تملک، نگهداري یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت -الف

 دست آمده باشد.  غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به
طور مستقیم یا غیر  تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدي به منظور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آن با علم به اینکه به -ب

 مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. نحوي که وي مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به
جایی یا مالکیت عوایدي که  اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل وانتقال، جابه -ج

 طور مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد. به
براي کشف آن در هر کشور تعریف شود. بر اساس مطالعات  براي شناسایی پدیده پولشویی نیاز است که معیارهایی

 مختلف معیارهایی براي کشف پولشویی در نظر گرفته شده است. 
 هاي چندگانه توسط فرد داشتن حساب

انجام گردش مالی باال در مدت زمان کوتاه( بین یک تا سه روز کاري)، نظیر بازکردن حساب، ارسال وجوه، بستن 
 د حساب، دریافت وجوه، خارج کردن وجوه و بستن حساب.حساب، بازکردن مجد

 گردش مالی باال بدون ارتباط با فضاي کسب و کار 
نسبت تفاوت مبالغ وارد شده و خارج شده از حساب به مبلغ وارد شده که هر چه به یک نزدیک باشد، احتمال رویداد 

 .[16]پولشویی بیشتر است
 کارفعال شدن ناگهانی حسابهاي راکد و کم  •
 تبدیل مکرر وجه نقد بیش از سقف مقرر به ارزهاي دیگر •
 هاي متفاوت با توجه به عدم همخوانی با شغل مشتري تقاضاي انتقال وجه به حساب •
 هاي بانکی اشخاص افزایش غیر عادي موجودي حساب •
 واریز وجوه کمتر از سقف مکرر به حسباهاي مشخص به دفعات زیاد •
سید گذشته، معوق و یا مشکوك الوصول، با این هدف که بانک وثیقه منقول یا بازپرداخت وام یا اعتبار سرر •

 غیر منقولی را که منشۀ غیر قانونی دارد، تملیک کند.
 استفاده از اسامی مخفف و مجهول در خصوص افراد ذینفع •
 ایجاد گردش نابهنگام حساب به صورت صروي با مبالغ باال بدون انطباق با شغل افراد •
 .[18]اند ال با م بالغ باال به حسابهایی که صاحبان آنها آدرس و تلفن مشابه اي به بانک ارائه دادهنقل و انتق •
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در مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی در کشور ما نیز معیارهایی به این شرح براي کشف پدیده پولشویی تعریف شده 
، معامالت مشکوك تعریف شده 1تعاریف، تبصره موجود در ماده  نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، است. بر اساس فصل اول آیین

 است. بر این اساس:
 معامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وي باشد. •
اي صورت گیرد و  کشف جعل، کذب و یا گزارش خالف واقع از سوي ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله •

 ر زمان اخذ خدمات پایه.نیز د
معامالتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهري آن شخص یا اشخاص  •

 اند. دیگري بوده
معامالت تجاري بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي  •

 مغایر باشد.
 نی طرف معامله در مناطق پر خطر(از نظر پولشویی) واقع شده باشد.معامالتی که اقامتگاه قانو •
معامالت بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام  •

 معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرار داد اقدام نماید.
 باشد. چیده، غیر معمول و بدون اهدف اقتصادي واضح میمعامالت که طبق عرف کاري اشخاص مشمول، پی •
سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کاالي گرانبها هیئت  •

 وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادي کشور تعدیل خواهد نمود.
رسد با در نظر گرفتن  رد را در زمینه جرم پولشویی در نظر گرفته است، اما به نظر میاگرچه این تبصره بسیاري از موا

توان شناسایی جرم را بهبود بخشید. در برخی از کشورها، زمان معامله( اینکه در شب باشد)، تعداد  برخی موارد دیگر نیز می
)، تفاوت بین برداشت و واریز وجوه نیز به عنوان روز 3دفعات واریز و برداشت در مدت زمان کوتاه( مدت زمان بین یک تا 

توان این بند را بهبود بخشید و  تر در این حوزه می رسد با بررسی جامع اند. به نظر می عالئم جرم پولشویی در نظر گرفته شده
 تر جرم پولشویی کمک نمود. به شناسایی دقیق

ی نیز براي کشف پدیده پولشویی به خصوص در حوزه الملل با توجه به اهمیت موضوع کشف پولشویی در مجامع بین
، کشورها باید اطمینان FATFگانه  هاي چهل ، از توصیه16هایی بیان شده است. توصیه شماره  بانکداري الکترونیک توصیه

نده کن دهند که مؤسسات مالی، اطالعات ضروري و دقیق در مورد فرستنده وجوه و اطالعات ضروري مربوط به ذینفع(دریافت
هاي مربوط، درج کرده و این اطالعات در سراسر زنجیره پرداخت و در  وجوه) را در فرآیند نقل وانتقاالت الکترونیکی و پیام

 مانند. هاي مرتبط باقی می فرآیند نقل وانتقال و پیام
هاي  ی در حوزه نظامدر راستاي اجراي این توصیه، دستورالعملی با عنوان دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشوی

پرداخت و بانکداري الکترونیک در کشور بیان شده است که بر اساس آن ضوابط مربوط به ابزارهاي انجام تراکنش، ضوابط 
نامه  هاي الکترونیکی بیان شده است. اگر چه این آیین هاي انجام تراکنش، ضوابط مربوط به مشخصات تراکنش مربوط به روش

دهد اما حلقه مفقوده آن،  طراحی مکانیسمی  ولشویی از طریق بانکداري الکترونیک را ارائه میمعیارهایی براي کشف پ
 هوشمند براي کشف پولشویی است.

 مکانیسم پیشنهادي براي کشف پولشویی در شبکه بانکی کشور .4

اساس مقررات موجود  هدف از این مقاله طراحی یک مکانیسم منطق فازي براي کشف پولشویی است. به همین منظور ابتدا بر
در کشور و بر اساس ادبیات نظري، معیارهایی براي کشف پدیده پولشویی استفاده شده است. سپس تابع عضویت سیستم فازي 
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تعریف شده و در پایان نیز استنتاج فازي صورت گرفته است. باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی مهمترین معیارهاي شناسایی 
گذاري به دفعات و برداشت یکجا و عمده است.  در هنگام انجام تراکنش یکی  ت سقف مقرر و سپردهپولشویی، عدم رعای

ازموضوعات قابل توجه عبور از سقف مقرر است که باید گزارش داده شود و همچنین اطالعات مربوط به آن ثبت  شود تا 
  درصورت نیاز بتوان آن را گزارش داد.

دهی، یکی  سقف مقرر به صورت مداوم و مستمر، احتماالً به منظور ممانعت از گزارشهمچنین معامالت نقدي کمتر از 
آید و سیستم باید نسبت  از شگردهاي پولشویی است، که تقریباً از معمولترین و پر تکرارترین الگوهاي پولشویی به حساب می

از  MATLAB2015افزار  گیري از نرم ا بهرهبه آن حساس بوده و اینگونه الگوها را تشخیص دهد. براي طراحی این سیستم ب
 حساب در یک بانک خصوصی در یک دوره سه ماهه استفاده شده است. 1500

عنصر است که سیستم طراحی شده در این مقاله نیز در این چارچوب  5شامل  1به طور کلی سیستم استنتاج فازي
د ورودي وجود داشته و نام آنها چیست؟ این سیستم کند چه تعدا بیان می 2طراحی شده است. ویرایشگر استنتاج فازي

رود.  کار می براي تعریف توابع عضویت مرتبط با هر متغیر به 3ها ندارد. ویرایشگر تابع عضویت محدودیتی در تعداد ورودي
راي مشاهده ب 5رود. ناظر قواعد کند، بکار می براي ویرایش فهرست قواعدي که رفتار سیستم را تعریف می 4ویرایشگر قواعد

دهد کدامیک از قواعد فعال بوده و چطور توابع عضویت نتایج را تحت تأثیر قرار  رود. ناظر قواعد نشان می نمودار فازي بکار می
ها را نشان داده و سطح خروجی سیستم را ترسیم  ها با ورودي براي مشاهده وابستگی خروجی   6دهد. نمایشگر سطح می
 کند. می

 

 
 چارچوب استنتاج فازي -3شکل 

1 Fuzzy Inference System 
2 Fuzzy Inference System Editor 
3 Membership Function Editor 
4 Rule Editor 
5 Rule Viewer 
6 Surface Viewer 
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است. براي  1سیستم طراحی شده در این مقاله نیز در چارچوب استنتاج فازي بوده و نوع منطق فازي، روش ممدانی 
 فازي سازي متغیرها  نیز از تابع مثلثی استفاده شده است.

شت از حساب بانکی بر اساس قانون در سیستم مدنظر این مقاله، دو ورودي و یک خروجی وجود دارد. سقف بردا
میلیون تومان در یک روز  15میلیون تومان بیشتر باشد و تراکنش بانکی نیز نباید از  50میلیون ریال و  500پولشویی نباید از 

)  بیش از سقف مقرر در نظر گرفته شد. همچنین براي کمی v5هاي این مدل، برداشت از سپرده( بیشتر باشد. یکی از ورودي
روز  3) کمتر از v9ردن برداشت و واریز مکرر در مدت زمان کوتاه، فرض شده است، اگر  فاصله واریز وجوه و برداشت وجوه(ک

شود. بنابراین ورودي دیگر فاصله بین روزهاي واریز و برداشت  باشد، تراکنش مالی به عنوان تراکنش مشکوك شناسایی می
ها سه  ها و خروجی ) است. براي هر یک از وروديv1زار، شناسایی تقلب پولشویی(اف وجوه در نظر گرفته شد. خروجی این نرم

 اند. حالت کم، متوسط و زیاد در نظر گرفته شد. در جدول زیر معیارها تعریف شده
 

 معیارهاي کشف پولشویی در مکانیسم طراحی شده -1جدول 

 )high(h)زیاد( )medium(m)متوسط( )low(L)(کم معیارهاي شناسایی پولشویی
برداشت از سپرده بر حسب 

 )v5سقف مقرر(
بین صفر تا 

 میلیون ریال150000000
تا  150000000بین 

 میلیون ریال 500000000
 500000000بیش از 

فاصله زمانی بین برداشت و 
 )v9واریز وجوه(

 بین یک تا دو روز بین دو تا سه روز بیش از سه روز

 
در نظر گرفته  )4(زبانی براي خروجی سیستم که متغیر شناسایی تقلب پولشویی است، مطابق شکل  متغیرهاي 

ها به یکی از سه گروه خواهد بود. همانطور که مشاهده  اند. به این معنا که نتیجه استنتاج سیستم فازي، تخصیص حساب شده
 است.ها، از کم به زیاد، افزایشی  شود، شدت غیر معمول بودن حساب می

 

 
 

 تابع عضویت متغیر خروجی-4شکل 

رسد. با توجه به اینکه دو  ها و تعیین درجه عضویت، نوبت به ساختار قواعد سیستم فازي می پس از فازي سازي ورودي 
افزار این است که  نرمقاعده قابل تعریف است. مهمترین قواعد این 9 ورودي و سه گزینه براي هر یک تعریف شده است، تعداد

1 mamdani 
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روز باشد، احتمال رخداد تقلب  3میلیون تومان باشد و دوره زمانی بیش از  15اگر مبلغ برداشت از سپرده بین صفر تا 
میلیون تومان باشد و دوره زمانی بین واریز و برداشت  50تا  15پولشویی بسیار کم است. اگر مبلغ برداشت از سپرده بین 

میلیون  50روز باشد، احتمال رخداد تقلب پولشویی متوسط است و اگر مبلغ برداشت از سپرده بیش از  سپرده بین دو تا سه
تومان باشد و دوره زمانی بین واریز و برداشت سپرده بین یک تا دو روز باشد، احتمال رخداد تقلب پولشویی بسیار زیاد است. 

 ده شده است.نشان دا 2افزار در جدول  به صورت خالصه قواعد این نرم
 

 قواعد فازي مورد نظر این مقاله -2جدول 

V5/v9 L(low) M(medium) H(high) 
H(high) M H VH 

M(medium) L M H 
L(low) VL L M 
 

رد هاي فازي وجود دا هاي متفاوتی براي استنتاج در سیستم گیرد. روش پس از انتخاب قواعد، استنتاج فازي صورت می
شود. در نهایت با توجه  نتایج ناشی می 3و تجمیع 2در قسمت فرض، داللت بر فرض نتیجه 1که از تفاوت در سه عملگر فازي

هاي استنتاج  به انتخاب نوع عملگرها، روش استنتاج سیستم فازي این مقاله، سیستم فازي ممدانی، یکی از پرکاربردترین روش
 شود. مشاهده می) 3(خصات عملگرهاي مذکور روش ممدانی در جدول فازي در هوش مصنوعی، انتخاب شد. مش

 
 مشخصات سیستم فازي ممدانی -3 جدول

AndMethod=’min’ Name=money laundering  detection 
OrMethod=’max’ Type=’mamdani’ 
ImpMethod=’min’ NumInputs=2 
AggMethod=’max’ NumOutput=1 
DefuzzMethod=’centroid NumRules=9 

 
پس از طراحی سیستم منطق فازي، ضروري است سیستم طراحی شده اعتبار سنجی شود. به همین منظور از سیستم  

ها براي آموزش و یادگیري آماده شوند.  استفاده شده است. براي اجراي این سیستم نیاز است که  داده 4فازي عصبی تطبیقی
شود. در سیستم فازي  درصد براي یادگیري انتخاب می 30ها براي آموزش و  درصد داده 70صورت تصادفی  به همین منظور به

و حداقل  5شوند. به این ترتیب که از روش گرادیانت عصبی تطبیقی، پارامترهاي تابع عضویت به صورت اتوماتیکی انتخاب می
طراحی شده یک شبکه عصبی  ANFISود. بنابراین سیستم ش مربعات براي شناسایی پارامترهاي تابع عضویت استفاده می

رود. پارامترهاي الیه  کار می چند الیه با روش یادگیري گرادیانت است که این روش براي تعیین پارامترها در الیحه پنهان به
یک خروجی نیز شامل دو ورودي و  ANFISشوند. ساختار عمومی  وسیله روش حداقل مربعات معمولی تعریف می خروجی به

و با نوشتن دستور  SUgenoشود که ابتدا یک سیستم منطق فازي با نوع  به این ترتیب عمل می ANFISاست. براي ایجاد 

1 Fuzzy operator 
2 Implication 

3 Aggregation 

4 Adaptive Neuro fuzzy inference(ANFIS) 

5 Gradient 
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genfis1 ها( شود. پارامترهاي تعداد دوره در صفحه دستور متلب، ایجاد میepoch)خطاي تحمل ،(Tolerance Error و (
معادل  Tolerance Errorمعادل ده و   epochافزار تعداد  پیش فرض نرمشود. بر اساس  تابع عضویت مشخص می دتعدا

شود. زمانی که دور تکرار کامل شد،  آغاز می anfisشود. سپس فرآیند یادگیري با استفاده از دستور  صفر در نظر گرفته می
شود که  استفاده میRMSE 1 ه ، از آماررسد. براي آزمون صحت دریافت نتایج از خروجی فرآیند یادگیري نیز به پایان می

که مقدار بسیار کوچکی است به دست  0,08596دست آمده برابر با  به RMSEبراي مدل طراحی شده در این مقاله مقدار 
 evalfisآید که بیانگر مناسب بودن مدل طراحی شده براي کشف تقلب پولشویی است. از طرف دیگر با استفاده از دستور  می
دست آورد. خروجی این نرم افزار، کشف تقلب  دي خروجی حاصل از اجراي سیستم منطق فازي را بهتوان مقدار عد می

شده است. با توجه به اینکه مقدار عددي خروجی در دامنه صفر و یک  0,1470پولشویی است که مقدار عددي آن برابر با 
د تقلب پولشویی است، بنابراین مقدار عددي بیانگر کم بودن احتمال رخدا 0,5تعریف شده بود و مقدار عددي کمتر از 

 بیانگر کم بودن احتمال رخداد پولشویی است. 0,1470
 
 

 بندي گیري و جمع نتیجه .5

کار  هاي به این مقاله به طراحی و ارائه سیستم منطق فازي با روش استنتاج ممدانی براي کشف تقلب پولشویی پرداخت. داده 
آوري شده است. از این رو از تئوري منطق فازي در طراحی سیستم استفاده  اي کالمی جمعرفته در این مقاله در قالب متغیره

هاي  تواند تمام حساب شد. خروجی سیستم مد نظر متغیر شناسایی تقلب پولشویی است. سیستم فازي طراحی شده می
قرار  کمي پولشویی که در گروه بندي کند. ادعا ، متوسط و زیاد دستهکمکاربران را پس از شناسایی، در قالب سه گروه 

گیرند، نیازمند بررسی مشخصات مشتري  پوشی قرار گیرد. مواردي که در گروه  متوسط قرار می تواند مورد چشم گیرد، می می
گیرند، نیازمند  صاحب حساب در چارچوب مقررات شناسایی مشتریان است و آن دسته از مواردي که در گروه زیاد قرار می

به واحد پولشویی جهت رسیدگی بیشتر است. نتایج حاصل از اعتبارسنجی سیستم پیشنهادي، بیانگر صحت و  ارائه گزارش
 هاي اصلی سیستم پشنهاد شده عبارت هستند از:  اعتبار باالي سیستم پیشنهادي است.مشخصه

ط نیز آموزش تواند از محی طور مستقل پولشویی را تشخیص دهد، بلکه می تواند به این سیستم نه تنها می •
که تصمیمات توسط انسان قابل تفسیر  طوري گیري نماید. به دیده و تغییرات محیطی را پذیرفته و تصمیم

 باشد.
 تواند با برنامه مالی هماهنگ باشد. شده می بواسطه عامل کاربر،  سیستم ضد پولشویی طراحی •
 ولشویی در آن راحت است.اضافه کردن و کم کردن و حذف کردن قواعد کسب و کار و سناریوهاي پ •
هاي کشف پولشویی را کاهش داده و  تواند، براي کسب وکار مناسب باشد، به دلیل اینکه هزینه این روش می •

 وري واحد کشف پولشویی را افزایش دهد. بهره
شود، هر بانک سیستم ضد پولشویی هوشمند طراحی نماید که این سیستم قادر به دریافت  در پایان پیشنهاد می

هاي مشتریان بدون نیاز به هویت  اطالعات از واحد اطالعات مالی و تجزیه و تحلیل پروفایل مشتریان و تجزیه و تحلیل حساب
 آنها باشد.

1 Root-mean-square deviation 

 

                                                                                                                                                        

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiJhZO9wvDQAhXJD8AKHQuXDD4QFggbMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRoot-mean-square_deviation&usg=AFQjCNEGKPti6rV6JQeI4urQIBiAKcUyAg&sig2=FllNXo9Xvw8u7u6v_sNhsg&bvm=bv.141320020,d.bGg
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شود، هر بانک سیستم ضد پولشویی هوشمند طراحی نماید که این سیستم قادر به دریافت  در پایان پیشنهاد می
هاي مشتریان بدون نیاز به هویت  و تحلیل پروفایل مشتریان و تجزیه و تحلیل حساب اطالعات از واحد اطالعات مالی و تجزیه

هاي بانکی به مواردي از قبیل  بایست در انجام کارهاي روزمره خود، طبق دستورالعمل ها نیز می آنها باشد. کارکنان بانک
شغل مشتریان و تحقیق از امور مشتري در شناخت هویت و ماهیت کار مشتري، تغییرات ناگهانی فعالیت مالی با توجه به 

 صورت هر گونه شک و تردید، توجه و دقت الزم را داشته باشند.
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