
ی شناسای: عنوان مقاله
تراکنش های مشکوک

درعملیات 
ک ضد پول شویی به کم
دمدل ترکیبی هوشمن

پهر س–الهام پاسبان : نویسنده
ظریف برگی
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مقدمه و اهمیت و ضرورت تحقیق•
بیان مسأله •
مرور ادبیات و پیشینه تحقیق •
روش پیشنهادی•
هاجامعه آماری و ابزار تجزيه و تحلیل داده•
ارزيابی روش پیشنهادی•
نتیجه گیری و کارهای آتی•
منابع•

فهرست 
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.   يک فرآيند مجرمانه پنهان کردن منشاء غیر قانونی پول کثیف و مشروع جلوه دادن آن:پولشویی
، اين دولت ها الزم می دانند که مؤسسات مالی روش هايی برای جلوگیری و تشخیص پول شويی   به کارگیرند•

.شناسايی موارد پول شويی، تشخیص، اجتناب و نظارت بر فعالیتهای پول شويی: روش ها عبارتند از
پولشویی،

.طبق آمار غیررسمی بعد از تجارت نفت و معامالت ارزی بزرگترين تجارت شناسايی شده است•
يک تهديد جدی نه تنها برای موسسات مالی بلکه برای کل جامعه•

. عملیات بازارها را مختل می کند•

.و افزايش تورمنرخ بهره و مبادلهبی ثباتی تقاضا برای نقدينگی، افزايش •

.  بازارهای مالییثباتبی رقابت غیرعادالنه و دلیل •

ينگی به بطور کلی به منظور پیشگیری از کالهبرداری های کالن تجاری و بازگرداندن نقد
چرخه تجارت و ارائه راهکاری در جهت رشد تجاری و امنیت ملی نیاز به انجام تحقیقات

مثمر ثمر که به مرحله عملیاتی برسد، به شدت احساس می شود

انجامتحقیقضرورتاهمیتومقدمهو

اهمیت و مقدمه و 
ضرورت تحقیق

همسألبیان و مرور ادبیات
یقپیشینه تحق

روش 
پیشنهادی

ارزيابی روش
پیشنهادی

نتیجهگیریو
کارهایآتی

جامعه آماری و ابزار 
اهتجزيه و تحلیل داده منابع



بهطورکلیاساسیتحقیقبیانمسأله
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ويی يکی از بد ترين موارد کالهبرداری، کالهبرداری تجاری است و بدتر از آن پولش
.  است

 در به راحتیپولشويی مجموعه ای از درآمد مجرمان در دارايی هايی است که نمی تواند
.بستر جرم ردگیری شود

ی و توقیف از استراتژی های ضدپولشويی کنونی قوانین و قواعدی برای ايجاد پیشگیر
.فعالیت های پولشويی را انتظار می رود

دی آشکارسازی تراکنش های تجاری مشکوک يک شرط قبلی اصلی و جنبۀ کلی
.  ضدپولشويی است

اهمیت و مقدمه و 
ضرورت تحقیق

همسألبیان و مرور ادبیات
یقپیشینه تحق

روش 
پیشنهادی

ارزيابی روش
پیشنهادی

نتیجهگیریو
کارهایآتی

جامعه آماری و ابزار 
اهتجزيه و تحلیل داده منابع



پیشینه تحقیقمرور ادبیات و 
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ف
ردی

معایبمزایاروش های مورد استفادهسال/ نویسنده 

1W. Xingqi (2009)و همکاران
روش خوشه بندی مبتنی بر درخت پوشای 

مینیمم بهبود يافته

ارائه يک پارامتر نامتجانس جهت اندازه گیری 
تفاوت درجات پرت و سپس طراحی الگوريتم

.کشف پول شويی
.عدم پیاده سازی در محیط واقعی

2
Le Khac, Nhien An and 

Kechadi, M(2010)

استفاده از خوشه بندی جهت تقسیم بندی
که اولیه،الگوريتم ژنتیک برای تغذيه شب

ت عصبی،شبکه عصبی جهت يادگیری و درخ
تصمیم گیری

.بهبود کارآيی بهتر در واحد زمانی کمتر
ی مجزا بودن براساس تراکنش های يک مشتر

.خاص

3

Le-Khac, Nhien-An and 

Markos, Sammer and Kechadi, 

Mohand-Tahar(2010)

صبی استفاده از تکنیک خوشه بندی و شبکه ع
ايج در مبتنی بر انتشار رو به عقب و ذخیره نت

.يک پايگاه دانش جهت تصمیم گیری

اين الگوريتم روی يک بانک خاص مورد آزمايش
ت آمده قرار گرفته و نتايج را با نتايج دستی بدس

ته همان بانک مور مقايسه قرار داده و نتیجه گرف
است که روش مناسبی است

ه ولی با کار پايه ديگری نتايجش را مقايس
نکرده است و پروسه يادگیری آن برای 

مجموعه پايگاه داده های خیلی بزرگ نیز 
.خیلی مناسب نیست

4
Rui Liu, Xiao-long Qian Shu 

Mao, Shuai-zheng Zhu(2011)

هت به کارگیری الگوريتم های تصمیم گیری ج
فاده از شناسايی فعالیت های پول شويی با است

(k-mean, BIRCH)الگوريتم خوشه بندی

شناسايی کارآمدتر تراکنش های مشکوک و 
.یریغیرنرمال به کمک الگوريتم درخت تصمیم گ

قابل اجرا روی يک دامنه محدود

5

E.W.T. Ngai , Yong Hu , Y.H. 

Wong , Yijun Chen , Xin 

Sun(2011)

تکنیک های عمده داده کاوی استفاده شده 
مدل های منطقی، شبکه های : عبارتند از

.عصبی، درخت تصمیم گیری

توجه به شکاف های بین کشف کالهبرداری 
و نیازهای صنعت جهت پیشبرد ( FDD)مالی

تحقیقات روی موضوعات فراموش شده،

وجود دارد حساسیت FDDمشکلی که با 
هزينه طبقه بندی . هزينه است

(  خطاهای مثبت کاذب و منفی کاذب)نادرست
الٌ متفاوت است، يک خطای منفی کاذب معمو

ه دامن. از خطای مثبت کاذب کم هزينه تر است
.تحقیق محدود بوده است

اهمیت و مقدمه و 
ضرورت تحقیق

همسألبیان و مرور ادبیات
یقپیشینه تحق

روش 
پیشنهادی

ارزيابی روش
پیشنهادی

نتیجهگیریو
کارهایآتی

جامعه آماری و ابزار 
اهتجزيه و تحلیل داده منابع
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ف
دی

ر

معایبمزایاتکنیک مورد استفادهسال/ نویسنده

6
روح اهلل کوثری لنگری و 

(2012-1391)همکاران
کشف به کارگیری الگوريتم های تصمیم گیری جهت

رفتارهای مشکوک

ه امکان مدل سازی رفتار کاربران در پنج دست
مختلف وجود دارد که با دقت بیشتری نوع 

.رفتار کاربر را پیش بینی می کند
.در حد تئوريک است و عملیاتی نشده است

7Dang Khoa Cao, 

Phuc (2012)

آشکارسازی پول شويی به کمک تکنیک های 
(CLOPEالگوريتم )خوشه بندی

ز اين الگوريتم برای مجموعه داده های بزرگ نی
.مقیاس پذير است

ور کامل سیستم در اين الگوريتم به تنهايی بط
ر نمی تواند کار کند و می بايست مبتنی ب

م توانايی آنالیز در آنالیزکردن داده ها و فراه
آوردن مجموعه ای از قوانین جهت تايید 

.خوشه ها بعد از خوشه بندی است

8
Harmeet Kaur 

Khanuja  و
(2014)همکاران

ارائه يک متدلوژی جهت تهیه گزارشات بارزسی
پايگاه داده ها بطور مستمر برای نشانه گذاری 

تراکنش های مشکوک

هد يک راه کاربردی برای ترکیب اطالعات، شوا
.ودفردی می تواند برای شواهد قويتر ترکیب ش

 های عدم تمرکز روی تکنیک خاصی از تکنیک
داده کاوی

9Mahesh Kharote  و
(2014)همکاران

 ,Clustering)استفاده از تکنیک های داده کاوی

frequnty pattern ) در زمینه بانکداری
متناسب با ماهیت و حساسیت داده های بانکی و

فرآيندهای تصمیم گیری پیچیده بالدرنگ

بکارگیری داده ها به عنوان ورودی از منابع 
ی متنوع، يکپارچه سازی و سپس عملیات اجراي
روی داده ها و استفاده از بیش از يک تکنیک

داده کاوی

عدم نمايش دقت و سرعت نتايج روی نمودار
.جهت مقايسه در مقیاسهای پايین و باال

اهمیت و مقدمه و 
ضرورت تحقیق

همسألبیان و مرور ادبیات
یقپیشینه تحق

روش 
پیشنهادی

ارزيابی روش
پیشنهادی

نتیجهگیریو
کارهایآتی

جامعه آماری و ابزار 
اهتجزيه و تحلیل داده منابع
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ف
دی

ر

معایبمزایاتکنیک مورد استفادهسال/ نویسنده

10Luo, Xingrong (2014)

نی استفاده الگوهای تکرار و قواعد انجم
برای آشکارسازی فعالیت های 

و تمرکز روی ( AML)ضدپول شويی
کشف تراکنش های مشکوک در جريان

تراکنش های تجاری

اين الگوريتم برای مجموعه داده های 
.بزرگ نیز مقیاس پذير است

در مقیاس پايین دقت زياد مناسب 
.نیست

(2014)نداحیدری وهمکاران11
-بیاستفاده ازسیستم استنتاجی عص

برای شناسايی ( ANFIS)فازی وفقی 
تراکنش های مشکوک درپول شويی

مناسب برای معامالت مالی حجیم ، داده 
های عظیم ، سرعت قابل قبول و صحت 

باال
-

12Ch.Suresh (2016)و همکاران
رهش استفاده از روش وابستگی مبتنی ب
 شويیبرای شناسايی مسیر پیمايش پول

قت روشی کارآمد برای جلوگیری ازاتالف و
 های و پیچیدگی برای شناسايی تراکنش

مشکوک
-

اهمیت و مقدمه و 
ضرورت تحقیق

همسألبیان و مرور ادبیات
یقپیشینه تحق

روش 
پیشنهادی

ارزيابی روش
پیشنهادی

نتیجهگیریو
کارهایآتی

جامعه آماری و ابزار 
اهتجزيه و تحلیل داده منابع
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ف
دی

ر

معایبمزایاتکنیک مورد استفادهسال/ نویسنده

13Jayasree , Balan(2016)

تعیین درخت دانشی که ريسک 
اده پول شويی را نمايش می دهد با استف
ازدرخت تصمیم انديس محور نقشه 

بیتی

استفاده برای پايگاه داده های بزرگ 
ق بانکی، دقت باال برای شناسايی دقی

پول شويی تراکنش ها با نرخ تکرارباال
-

14
Abdul K. Shaikh, Amril 

Nazir(2018)

اده ساخت يک شبکه اجتماعی با استف
 های از گراف شبکه ای معنايی و فعالیت

شبکه های ازقبیل درجه مرکزيت و 
خوشه بندی و غیره جهت شناسايی 

مشتريان مشکوک

 های شناسايی گروه های مشکوک در شبکه
اجتماعی

عدم وجود ارتباط خاصی در تحلیل 
ام بین حساب های بانکی و عملیات انج

شده

اهمیت و مقدمه و 
ضرورت تحقیق

همسألبیان و مرور ادبیات
یقپیشینه تحق

روش 
پیشنهادی

ارزيابی روش
پیشنهادی

نتیجهگیریو
کارهایآتی

جامعه آماری و ابزار 
اهتجزيه و تحلیل داده منابع



عواملمؤثربرمیزانریسکمشتریان
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محدودزمانیبازهییکدربرگشتوتکرارپروحجیمسپردههای.

مناطقالمثبعنوان)پولشوییبامرتبطمخاطرهیپرقسمتهایدرحجیممالیتراکنشهای

.(ستدودادآزاد

توجهقابلمقادیرباراکدحسابهایفعالیتتجدید.

زهیبایکطولدر)مشخصآستانهیحجمیکازکمترتراکنشهایوپرتکرارعملیات

.پولشوییازپیشگیریقواعدازگریزمنظوربه(محدود

کوتاهزمانیدورهییکطولدرحسابچندینازدریافتوارسالمکررتراکنشهای.

اهمیت و مقدمه و 
ضرورت تحقیق

همسألبیان و مرور ادبیات
یقپیشینه تحق

روش 
پیشنهادی

ارزيابی روش
پیشنهادی

نتیجهگیریو
کارهایآتی

جامعه آماری و ابزار 
اهتجزيه و تحلیل داده منابع



روش پیشنهادی
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:روش برای کشف تراکنش های مشکوک شده استسه در اين تحقیق، 

خارجیفیلتر رگرسیونی غیرخطی خودکار با در نظر گرفتن پارامترهای : روش اول

خودکارفیلتر رگرسیونی غیرخطی : روش دوم

خروجی-ورودیفیلتررگرسیونی غیرخطی : روش سوم

اهمیت و مقدمه و 
ضرورت تحقیق

همسألبیان و مرور ادبیات
یقپیشینه تحق

روش 
پیشنهادی

ارزيابی روش
پیشنهادی

نتیجهگیریو
کارهایآتی

جامعه آماری و ابزار 
اهتجزيه و تحلیل داده منابع



یروشترکیبیهوشمندمبتنیبرشبکههایعصب
مصنوعیوفیلترهایرگرسیونی
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بندیطبقهMatlabمحیطدرعصبیشبکه هایخوشه بندیابزارازاستفادهباروشايندر

.استشدهپیشنهادوغیرمشکوکمشکوکتراکنش هایبهتراکنش ها

:روشاينکارروال

.عصبیشبکه هایازاستفادهباتراکنش هاخوشه بندی1.

.رگرسیونیهایفیلترازاستفادهباتراکنش هاطبقه بندی2.

.بیزينقواعدازاستفادهباتراکنش هانمودنمنظم تر3.

اهمیت و مقدمه و 
ضرورت تحقیق

همسألبیان و مرور ادبیات
یقپیشینه تحق

روش 
پیشنهادی

ارزيابی روش
پیشنهادی

نتیجهگیریو
کارهایآتی

جامعه آماری و ابزار 
اهتجزيه و تحلیل داده منابع
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اهمیت و مقدمه و 
ضرورت تحقیق

همسألبیان و مرور ادبیات
یقپیشینه تحق

روش 
پیشنهادی

ارزيابی روش
پیشنهادی

نتیجهگیریو
کارهایآتی

جامعه آماری و ابزار 
اهتجزيه و تحلیل داده منابع



هاجامعه آماری و ابزار تجزيه و تحلیل داده
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 رکورد 150دارای اند و شده يکماهه رصد يک مجموعه داده دستی که در فاصله زمانی

.می باشد

يک فايل : مجموعه داده بانکیExcel  7رکورد که هر رکورد خود دارای 1500با با

ساب نوع حساب، میانگین گردش حساب بصورت ماهیانه، میانگین تراکنش های ح)فیلد

انکداری بصورت ماهیانه، گزارش تراکنش مشکوک، گزارش تراکنش های نقدی، استفاده از ب

 .(الکترونیک و مبادالت ارزی

cpu، 10کلیه آزمايشات در محیط ويندوز  cor i7- 2.20GHz، گیگا بايت و با نرم 6حافظه

Matlabافزار  R2015a  و با استفاده از ابزارNueral Networks Clustering پیاده سازی

.شده است

اهمیت و مقدمه و 
ضرورت تحقیق

همسألبیان و مرور ادبیات
یقپیشینه تحق

روش 
پیشنهادی

ارزيابی روش
پیشنهادی

نتیجهگیریو
کارهایآتی

جامعه آماری و ابزار 
اهتجزيه و تحلیل داده منابع



ارزیابیروشپیشنهادی
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معماری شبکه عصبی که در هر سه روش عنوان شده:

. تأخیر زمانی25سلول عصبی مخفی و تعداد 25متشکل از تعداد 

اسدتفاده از حالدت پیش فدرر بدرای داده هدای آمدوزش : در قسمت تقسیم بنددی داده هدا

%(.15:و تست% 15:، اعتبارسنجی%75:آموزش)اعتبارسنجی و تست 

اهمیت و مقدمه و 
ضرورت تحقیق

همسألبیان و مرور ادبیات
یقپیشینه تحق

روش 
پیشنهادی

ارزيابی روش
پیشنهادی

نتیجهگیریو
کارهایآتی

جامعه آماری و ابزار 
اهتجزيه و تحلیل داده منابع
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(دستیبامجموعهداده)نتایجدقیقفیلتررگرسیونیغیرخطیخودکاربالحاظکردنپارامترهایخارجی

اهمیت و مقدمه و 
ضرورت تحقیق

همسألبیان و مرور ادبیات
یقپیشینه تحق

روش 
پیشنهادی

ارزيابی روش
پیشنهادی

نتیجهگیریو
کارهایآتی

جامعه آماری و ابزار 
اهتجزيه و تحلیل داده منابع
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نموداررگرسیون مدل غیرخطی خودکار با لحاظ کردن پارامتر های 

(دستیبا مجموعه داده )خارجی

طی نموداربهترين کارايی رگرسیون غیرخ
با )خودکار با لحاظ پارامتر های خارجی

(دستیمجموعه داده 

اهمیت و مقدمه و 
ضرورت تحقیق
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اده سازی ارائه و پیروش ترکیبی هوشمند پیشنهادی برای شناسايی تراکنش های مشکوک 3در اين مطالعه 
.  شده است

و با 96.134%رگرسیون دستی دارای ارائه شده مبتنی بر رگرسیون غیرخطی خودکار با مجموعه داده روش 
96.08%می باشد در حالیکه روش ارائه شده در کار پايه دارای رگرسیون % 99.8مجموعه داده بانکی دارای 

تی دسدو روش ارائه شده ديگر با مجموعه داده .می باشد که نشان دهنده بهبود روش عنوان شده ما می باشد
اتر رگرسیون های پايین تر از رگرسیون کار پايه می باشند که از روش ارائه شده در کار پايه کاردارای 

و باالتر % 98.28خروجی نیز با مجموعه داده بانکی دارای رگرسیون -ولی روش غیرخطی ورودینمی باشند 
.از کار پايه است

کارهایآتی1.

ارائه الگوريتمی مبتنی بر مدل مخفی مارکوف جهت کشف تراکنش های مشکوک.

پیاده سازی روش اول همین تحقیق که از نظر تئوريک بررسی شد.

 کشف تراکنش های مشکوک به کمکSVM

.
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