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غیر قانونی کسب شده نیازمند ارزیابی پول پاک از پول کثیف و تشخیص اینکه وجوه از منابع قانونی یا 

بررسی متغیرهایی ات که متاسفانه استفاده از روش های مختلف پولشویی و پنهانکاری انجام عملیات 

تشخیص و ردیابی بسیار مشکل و پیچیده نموده است و حتی پیدا کردن این متغیر های اثر گذار در تقلب و 

 پولشویی دشوار میباشد .

تجزیه و تحلیل تعداد اندکی از متغیرها را داراست و عمال انجام محاسبات مربوط  ذهن و هوش انسان توانایی

به تشخیص و ارزیابی وجوه با توجه به روشهای پیچیده پولشویی تا حدود زیادی از قدرت ذهن و هوش 

 انسان خارج است .

 رورت داردلذا وجود یک سیستم پردازش تشخیص پولشویی و آشکار سازی تقلب برای سیستم بانکی ض

با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتمهایی مانند کلمنتاین  و شبکه عصبی میتوان متغیرهای زیادی را 

بررسی نمود و عمال قدرت ارزیابی وجوه را باال برد و حتی میزان درصد اختالط وجوه قانونی با غیرقانونی را 

 قابل تشخیص استهم با استفاده از نظریه فازی که اساس این الگوریتمهاست 

این مقاله با بکارگیری الگوریتمهای ارزیابی کلمنتاین و  شبکه عصبی مدلی برای کشف تقلب و تشخیص 

 پولشویی و ارزیابی وجوه ارائه می دهد .

 شبکه عصبی ، تئوری فازی ، کلمنتاینالگوریتم  واژه های کلیدی : هوش مصنوعی ،پولشویی ، تقلب ،

 

 

 

 

 سبزدشتمجتمع کشت و صنعت  -1



 

 

 

   مقدمه  -1

گستردگی جوامع بشری و به دنبال آن مراودات انسانی چالشها و برخودردها را میان انسان ها زیاد نموده 

مراودات را بسیار  با پدید آمدن فضای مجازی این گستردگی در عین جال به دهکده ای تبدیل شده که

بسیار به آن مشغول است مراودات مادی یا ساده کرده است . یکی از مراوداتی که انسان در عصر حاضر 

بطور اخص مراودات پولی است که غالباً از طریق موسسات مالی انجام می گیرد . نفس وسوسه انگیز 

پول و تعدد راههای غیر مجاز  و نامشروع رسیدن به آن و نیز سهولت نقل و انتقال و پاک نمودن اثرات 

بوجود می آورد که عمدتاً ناشی از جرم است یا پیامد آن یک کسب مال نا مشروع مشکالتی را در جامعه 

عمل مجرمانه می باشد . مجرمان برای پاک کردن اثر جرم و محو آثار تقلب کارهایی انجام می دهند تا 

عمل مجرمانه خود را بپوشانند یکی از اعمال مجرمانه پولشویی است که افراد برای پاک کردن پول 

ه آن دست می زنند و نیز افراد برای فرار از پرداخت عوارض و وجوه قانونی حاصل از عمل مجرمانه ب

مانند مالیات اقدام به تقلب و دستکاری در صورتهای مالی می نمایند یا بوسیله کارتهای بانکی 

کالهبرداری می کنند . اعالم و افشای پولشویی و تقلب بسیار مشکل است زیرا ممکن است مجرم پول 

ل مجرمانه را با پول پاک مخلوط نماید یا بخشی از آن پول برای انجام اموری که به سود حاصل از اعما

جامعه مصرف نماید یا معامالتی مشروع انجام داده و یا آنرا به خارج از کشور منتقل نمایند لذا بر قراری 

زی این سیستمی که مشخص کننده اعمال پولشویی یا تقلب است مشکل است و در عین حال راه اندا

سیستم  ضروری است خصوصاً که اجماعی جهانی برای مقابله با پولشویی و تقلب  صورت گرفته و شاید 

این کار باعث بوجود آمدن دنیایی بی خطر تر و زیباتر برای انسانها گردد. زیرا از انجام بسیاری از اعمال 

  مجرمانه که سالمت بطر را مختل می کند جلوگیری می نماید .

قاله یک مدل ریاضی را مطرح می کند که بااستفاده از ان می توان تا حد زیادی به پاکی یا ناپاکی این م

 وجوه حاصل از مراودات مالی پی برد . 

 



 

1R=na…z+3y+a2x+a1a                         می باشد . رگرسیون بصورت یک معامله  محتوی مدل

           

اساس  که بر پولشویی و تقلب پرداخته می شود و در بخش سوم متغیر هاییدر بخش دوم مقاله به مفاهیم 

 نظریه فازی تعریف شده معرفی می گردد و در بخش چهارم مدل مقاله معرفی می گردد .

    

 مفاهیم  -2

هوش همان چیزی است که تمام رفتار های بشر به آن نسبت داده می شود ،در باره حیوانات کلمه   2-1

که بصورت  1هوش برای تعدادی انگشت شمار از حیوانات و رفتارهای آنها بکار برده می شود هوش مصنوعی

خوانده می شود شاخه ای از علم کامپیوتری است که در برگیرنده فرایند هایی است که به شبیه  AIمخفف 

سازی هوش انسان بوسیله کامپیوتر می پردازد ، هوش مصنوعی اعمال هوشمند را قاعده مند وخودکار می 

است ، اولین تالش کند و در نتیجه با هر فعالیت هوشمندانه اسنان مرتبط است از این رو رشته ای فراگیر 

 1956در باره هوش مصنوعی پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و اصطالح هوش مصنوعی در سال 

بوجودآمد . در حال حاضر  هوش مصنوعی دارای شاخه های بسیاری متنوعی است ، در زمینه ادراک و 

ودن شعر ، تشخیص یادگیری بطورعام و هم در زمینه های خاص مانند شطرنج اثبات قضایای ریاضی ، سر

یکی از شاخه های هوش  3. شبکه عصبی2بیماری تنها بخش اندکی از کاربرد هوش مصنوعی می باشد

این تفاوت که شبکه عصبی  مصنوعی است ، این شبکه مانند شبکه عصبی موجودات زنده کار می کند با

امیکه یک سلول عصبی موجودات همیشه زنده است اما این مدل می تواند روشن یا خاموش باشد ، هنگ
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 جی راسل ، استوارت  ،نورویک پیتر ، رویکرد نوین در هوش مصنوعی 2
 شبکه عصبی 3



 

)نرون( روشن می باشد تعداد زیادی از نرونهای پیرامون خود را تحریک می کند و حجم عظیمی از اطالعت 

)یا درد( را به اشتراک می گذارد بطوریکه این اطالعت در شبکه عصبی پخش می شود ، و بالفاصله به 

  پردازنده )مغز( می رود و واکنشهای الزم صورت می گیرد.

( تجزیه و تحلیل کند Reasoning( استدالل کند)Learningوش مصنوعی باید بتواند یاد بگیرد )ه

(Analisis( درک کند )Pereeption(و مسائل را حل کند )Problem soling)4 ( 13950آلن تورینگ )

جای عملیاتی رضایت بخش از هوشمندی عرضه کرد ولی به   آزمون تورنیگ را به منظور ارائه یک تعریف

پیشنهاد یک لیست طوالنی و احتماالً بحث برانگیز از شرایط الزم برای نشان دادن هوشمندی آزمونی را 

پیشنهاد کرد که اساس آن ناتوانی در تشخیص ماشین از انسان بود، اگر یک پرسشگر پس از طرح چند 

ه شده یا ماشین ، پرسش کتبی از یک سیستم پاسخگو نتواند تعیین کند که پاسخها توسط انسان نوشت

 ایانه در این ازمون قبول می شود ر

 منطق فازی  2-2

جزیه و تحلیل اطالعات در سیستمهای هوشمند مصنوعی نیازمند داده های زیادی است که در برگرنده ت 

( که تمام کامپیوتر ها و حتی ماشینها بر اساس آن 0و1تمام جزئیات باشد لذا بکارگیری سیستم باینری )

توسط دکتر لطفی  1956کنند برای سیستم های هوشمند کار آمد نیست و ایده منطق فازی در سال کارمی 

{ تمام اعداد اعشاری در این 0و1زاده ارائه شده منطق فازی عالوه بر دو عدد محدود در سیستم باینری }

سهیم نمود. این منطق بازه را هم شامل می شود و می توان با وزن دادن به هر داده ، آنرا در داده پردازی 

قوی با بی نهایت اطالعات و بی نهایت محاسبه است که قدرت تصمیم گیری  یک سیستم داده پردازی بسیار

را بسیار باال می برد . بوسیله فرمول و تعیین بازه می توان اطالعات را بصورت عدد فازی بیان کرد ، به 
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ای کوچکتری تقسیم کرد و برای هر جز نیز وزن یا رتبه عبارتی می توان با فازی نمودن متغییر انرا به اجز

 ای بوسیله فرمول تعریف نمود.

  مصنوعی شبکه عصبی 2-3

شبکه عصبی مصنوعی یک روش ریاضی است که برگرفته از مغز انسان و توانایی آن در تصمیم گیری بر 

ازی غیرخطی در مطالعات اساس داده های ورودی بنا شده است. شبکه عصبی به عنوان یک ابزار بهینه س

متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. شبکه عصبی به دو دسته تقسیم می شود: شبکه های پیش خور و 

شبکه های پس خور. شبکه های پیش خور می توانند تنها از الیۀ قبلی ورودی گرفته و به الیه بعدی 

توانند به هم متصل شده و یک گره را  خروجی دهند. اما شبکه های پس خور شامل گره هایی است که می

 قادر سازند تا همانند خودش بر سایر گره ها اثر گذارد.

    

 

  1-1شکل 

 نمای کلی شبکه عصبی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  1-2شکل 

 

 

 1-3شکل 

 



 

 

 

 

نامیده می شود برای طبقه بندی بسیار مناسب بوده و به بطور گسترده ای  5شبکه عصبی که درک چند الیه

در عمل استفاده می شود. شبکه، شامل یک ورودی، یک یا بیشتر الیه خروجی و الیه های پنهان است که 

هر یک شامل چندین نرون هستند. هر نرون ورودی های خود را فرآوری کرده و یک مقدار خروجی تولید 

ه به نرونهای الیه های بعدی ارسال می شود. در این روش ساخت مدل دو مرحله دارد. ابتدا وزن می کند. ک

ها باید به مقدار اولیه داده شوند و سپس یک طرح بهینه سازی غیر خطی به کار گرفته شود. معموال در 

آموزش نامیده می  مرحله اول وزنها با فرض اعداد کوچک تصادفی انتخاب می شوند. گام بعدی  یادگیری یا

شود. معمولی ترین الگوریتم آموزش درک چند الیه الگوریتم برگشتی است. همانطور که از نامش پیداست 

خطای محاسبه شده در الیه خروجی از طریق شبکه برگشت داده و وزنهای بر طبق سهم آنها در تابع خطای 

نقطه ای به شمار می رود و چون به یک جستجوی  6تولید شده محاسبه می شوند. روش تکاملی برگشتی

صورت محاسباتی نبوده، رسیدن به نقطه مینیمم کلی تضمین نمی شود. برای هر مورد وزنهای به شکلی 

ارائه شد اما  1960بهینه می شوند خطای محاسبه شده از الیه خروجی کمینه گردد. شبکه عصبی در سال 
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، دو روش 7، آلتمن1991بود. در سال  1990ری در اول دهه اولین استفاده از آن در موضوع رتبه بندی اعتبا

 تعیین مشکالت مالی هزار بنگاه ایتالیایی به کار بردتحلیل تمایزی و شبکه عصبی را برای 

 

 رهای پولشوییمتغی-3

 ر های پولشویی تغیم تعریف3-1

ق ا سوابیرانندگی فرد تغیرهای پولشویی از مشخصات فردی تا تعداد تراکنشهای بانکی و حتی جرایم  

یجه ول به نتو حص کیفری را میتواند شامل شود ، و هرچه تعداد متغیر ها بیشتر باشد امکان تجزیه و تحلیل

ه زن و رتبنها ومطلوبتر می گردد حتی خود یک متغیر را میتوان به متغیر هایی کوچکتر تجزیه کرد و به ا

ه بانکی دارد و تراکنش یا مراود 40ساله است و در روز  20داد . بطور مثال فردی را در نظر بگیرید که 

 ساله و همین تعدا مراوده 50شخص دیگری 

 

مشکوک تر می  ساله بیشتر است و به پولشویی20بانکی و نقل و انتفال پول دارد ، رتبه یا وزن سن فرد 

د الیی داراب باگردش حس شغل یک فرد نیز می تواند یکی از متغیر ها باشد ، فردی باشغل پائین که باشد .

خصی مسلماً میزان گردش حساب یکی از متغیر های تش می تواند زنگ خطری برای پولشویی باشد .

 پولشویی می باشد .

 .ظر گرفت نب در بطور کلی و بعنوان نمونه می توان متغیر های زیر را بعنوان متغیر های پولشویی یا تقل

 

 شغل ، محل تولد .مشخصات فردی مانند سن ، تحصیالت ،  -1
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 تعیین متغیرهای مدل:3-2

این متغیر ها برای قابل استفاده بودن  در برنامه های محاسباتی مانند کلمنتاین می بایست فازی گردند . از 

 افزار متلب متغیر ها را فازی می نمائیم.فرمولهایی که برای این متغیر ها نوشته می شود و با استفاده از نرم 

با xiفرض میشود مدل فازی به صورتی که شکل زیر نشان داده شده عمل میکند یعنی مقادیر ورودی مدل 

 (1-3تبدیل میگردد)شکل yiاستفاده از مدل فازی به خروجی 

 



 

 

 

 فازی کردن متغیرها

در این قسمت مقادیر مربوط به هر متغیر با استفاده از روشی مناسب به مفهوم فازی تبدیل میشوند . 

استفاده از  مطالعات انجام شده و انتخاب روشی مناسب میتواند در این زمینه حائز اهمیت باشد. زیرا در 

 اعتبار و عملکرد مدل تاثیر بسزایی دارد.

Crisp            Input                 Fuzzy frication               Fuzzy             Output 

          

 فرایند فازی نمودن متغیرها

 تعیین قوانین مدل بر اساس داده ها

قوانین با تدوین میگردد.این "اگر.....آنگاه....."در این مرحله با استفاده از داده ها یکسری قانون بصورت    

کمک واقعیت های عینی کسب شده از پرونده مشتریان و با استفاده از نرم افزار داده کاوی کلمنتاین طراحی 

شده اند.در تعیین قوانین میتوان از آمارهای موجود و تجربیات متخصصین استفاده نمود. هرچه آمار مورد 

 افت.استفاده بیشتر و دقیق باشد مدل از اعتبار بیشتری خواهد ی

Fuzzy Input(x)                 Rule Beas                 Fuzzy                 Output        

       

  تدوین مدل بر اساس قوانین فازی3-3

اساس مدلهای فازی ترکیب قوانینی است که بر دنیای واقعی حاکم هستند . با شناخت روابط موجود میان   

 متغیرهای فازی مدل میتوان قوانین حاکم بررابطه بین متغیرها را بدست آورد.

ودی مجموعه این قوانین ماتریسی را تشکیل میدهند که مبتنی بر این روابط است. با استفاده از بردار ور

شامل مقادیر متغیرهای ورودی مدل این ماتریس میتواند مقادیر مربوط به متغیرهای خروجی را بعنوان بردار 

 خروجی ارائه دهد.

 حل مدل و تبدیل پاسخها به مقادیر کمی و کالسیک

   X                                               مدل فازی          Y 



 

خروجی ماتریس قوانین، معموال مقداری فازی است. که روش های مختلفی جهت تبدیل این خروجی ها به 

 ر کالسیک وجود دارد. این عمل را در منطق فازی تبدیل فازی به کالسیک گویند.متغی

 متغیر های فازی شده برای پولشویی 3-4

(2)شکل حساب تعداد 

{
 
 
 

 
 
 

0                       𝑥 = 1

−1
𝑥−1

5−1
1 < 𝑥 < 5

−1 
15−𝑥

15−5
5 < 𝑥 < 15

−1 
30−𝑥

30−15
15 < 𝑥 < 30

−1
50−𝑥

50−30
30 < 𝑥 < 50

1                         50 < 𝑥

 

 

گردش حساب در روز به هزار تومانمبلغ 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

0        𝑥 = 50

1 −
𝑥−50

100−50
50 < 𝑥 < 100

1 −
500−𝑥

500−100
100 < 𝑥 < 500

1 −
1000−𝑥

1000−500
500 < 𝑥 < 1000

1 −
500−𝑥

5000−1000
1000 < 𝑥 < 5000

1 −
10000−𝑥

10000−500
5000 < 𝑥 < 10000

1                100000 < 𝑥

 

(4)شکل سن

{
 
 
 

 
 
 

1     𝑥 = 20
𝑥−20

30−20
20 < 𝑥 < 30

40−𝑥

40−30
30 < 𝑥 < 40

50−𝑥

50−40
40 < 𝑥 < 50

60−𝑥

60−50
50 < 𝑥 < 60

0                 60 < 𝑥

 



 

 

 

 

 

(5)شکل شغل   

 

 

 تغییر فازی شده برای تقلب مالی 

 

 

 

 

 

 

 برای تقلب در کارتهای بانکی 

 

1                                         x=  شغل نا معلوم 

0/8 شغل مشخص یا درآمد نا مشخص                   

0/6                 x=    مشخص اما باالشغل با درامد  

 شغل با درامد مشخص معمول                       0/4

0          x=   شغل با درامد مشخص و در آمد پایین 

 

1          x= پرداخت نکردن مالیات 

 =x         0/9کم اظهاری                    

 =x           0/7دیرکرد  در پرداخت          

 =x        0/5تخلف بیمه ای                

                      =x             0/2اعالم ضرر 

  x=0          0خوش حسابی                

1          10< 𝑋 

0/5       5< 𝑋 

0            X< 1 

1             5< 𝑋 



 

 

 

 

 

با این فرمولها و فرمولهایی از این دست برای متغیر های دیگر و با استفاده از نرم افزار متقلب توان تمام 

 .متغیر ها را فازی نمود . نمودارهای زیر نمونه ای از متغیرهای فاز شده را نشان می دهد 

 

 تعداد حساب2شکل 

 

 

 

 مبلغ گردش حساب  3شکل 

تعداد تعویض کارت در 

 طول سال 



 

 

 

 سن 4شکل

 

 

نفره ، نتایح را در یک فایل اکسل فراهم نمود و 20کردن این متغیر ها برای یک گروه آماری بعد از فازی 

با استفاده از برنامه محاسباتی کلمنتاین که بر اساس اگر  .................... آنگاه و شبکه عصبی طراحی شده 

تعداد افراد آمارگیر شده بیشتر رتبه پولشویی فرد مورد نظر را پیدامی کنیم . الزم به ذکر است که هر چه 

باشد سیستم اطالعات بیشتری را تحلیل می کنیم و جواب به واقعیت نزدیک تر خواهد بود ، این جامعه 



 

نفره برای این مقاله ترتیب یافته اگر بخواهیم رتبه فردی را در خارج از فایل اکسل مرجع پیدا  20آماری 

 برای آن فرد سیستم رتبه پولشویی یا تقلب فرد  را نشان می اطالعات موجود  کنیم به راحتی با افزودن

بتوان به سادگی با تغییر خط  دهد . الزم به توضیح است که از بخش گراف برنامه کلمتاین باید استفاده نمایم تا

 (5تغییرات نمودار )آلفاکات(  رتبه پولشویی را تعیین نمود) شکل 

 5شکل 

 

 

  فرایند کلمنتاین

 



 

 

 

 

 تیجه گیری و پیشنهاد ن

با استفاده از این روش که حاصل تلفیق و به هم پیوستن نتایج حاصل از دادکاوی و تجزیه و تحلیل 

اطالعات توسط نرم افزار متقلب و کلمنتاین به راحتی می توان با تغییر خط تغییرات نمودار نهایی ، رتبه 

این روش با اطالعات بیشتر و افزودن متغیرها و  "مطمئنا( تعیین نمود 0و1پولشویی یا تقلب را بین بازه )

افزایش دادن تعداد آماری اکسل ، غنی تر و دقیق تر خواهد بود و نیز با پیوند مراکز داده های ادارات 

دولتی مختلف مثل اداره ثبت و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی با افزایش متغیر ها عدد دقیق تری 

ی پیدا نمود و نیز میتوان با رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتری قبل از هر گونه فعالیت برای رتبه پولشوی

 بانکی از اعمال مجرمانه پیشگیری نمود.

 این مقاله بخشی از پایان نامه اینجانب با عنوان :



 

 می باشد .  ئه یک مدل فازی برای رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان بانک "ارا"
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