
نقش یادگیری ماشین بر بستر کالن داده در 

 سامانه های مدیریت تقلب و معرفی سامانه ایمن 

 

 دکتر جالل الدین نصیری

 





 

 

 نصیری الدین جالل•
 مدرس تربیت دانشگاه از (مصنوعی هوش)کامپیوتر مهندسی دکتری•
 (ایرانداک) اطالعات فناوری و علوم پژوهشگاه علمی هیات عضو•
 انفورماتیک خدمات شرکت تقلب مدیریت های سامانه گروه رییس•
 ماشین یادگیری و کاوی متن آزمایشگاه مدیر•

 
 هوشمند های سیستم و ماشین یادگیری حوزه در مقاله 20 از بیش دارای•

 
 nasiri-ir/u/j.ac.irandoc//:https : خانگی صفحه 
 

 کوتاه رزومه
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 (برداشت بر بیشتر تمرکز) قانونی غیر های روش با عمدی منفعت کسب : (بانکی) تقلب•
 

 (واریز بر بیشتر تمرکز) قانون خالف راه از شده تولید پول منشأ پنهان سازی مختلف روش های : پولشویی•
 

 .باشد می قانونی غیر آوردن بدست روش و سالم پول منبع تقلب در•
 .باشد می قانونی مالی تعامل مجموعه و (غیرقانونی) ناسالم پول منبع پولشویی در•

 

 تعریف تقلب و پولشویی

 سیستم های ضد تقلب و پولشویی هدفشان چیست؟
 
 نامتعارف الگوهای استخراج بهتر عبارت به یا مشکوک الگوهای استخراج• 

 
 : نیست ذیل موارد نمودن پیدا اصلی هدف•

 ..... شده، کپی بانکی های کارت جعلی، شناسنامه و ملی کارت•
 



 

 تقلب، کشف های سامانه : توجه
 .ندارند قضاوت حق



 تحلیل پیشرفته داده -استخراج الگوهای نامتعارف

 اقالم چه معموال داریم بانکی تراکنش یک کنید فرض•
 : داریم اختیار در ما اطالعاتی

 
 حساب شماره•
 ملی شماره•
 خانوادگی نام و نام•
 تراکنش مبلغ•
 (حقیقی -مجازی )تراکنش کانال•
 شعبه•
 تلفن شماره•
 آدرس•
•..... 

 

 ها چالش•
 پویایی صورت به پولشویی و تقلب های روش•

 .باشند می تجدید درحال
 

 مقابل در که داد توسعه سیستمی توان می چگونه•
 کند؟ عمل هوشمند جدید متقلبانه روشهای



 روش اول-تحلیل پیشرفته داده -استخراج الگوهای نامتعارف



 روش مبتنی بر پروفایل-تحلیل پیشرفته داده -استخراج الگوهای نامتعارف



 روش مبتنی بر پروفایل-تحلیل پیشرفته داده -استخراج الگوهای نامتعارف



 روش مبتنی بر پروفایل-تحلیل پیشرفته داده -استخراج الگوهای نامتعارف



 روش مبتنی بر پروفایل-تحلیل پیشرفته داده -استخراج الگوهای نامتعارف



 (استخراج یکپارچه مبادالت نامتعارف) سامانه ایمن 

 .شود می محاسبه نرمال پروفایل یک بانک و شعبه مشتری، هر برای•

   پایا سامانه های حساب برای پروفایل میلیون 17 حدود•

   ساتنا سامانه های حساب برای پروفایل میلیون  حدود6•
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 انواع پروفایل ها

 حساب پروفایل•

 کارت پروفایل•

 مشتری پروفایل•

 شعبه پروفایل•

 بانک پروفایل•

•..... 

 

 
 

 



 استخراج الگو هر مشتری



 یادگیری ماشین چیست؟

 .سیستم های کامپیوتری استیادگیری و ادراک شاخه ای از هوش مصنوعی است که به دنبال قابلیت •

 .می باشدداده ها در استخراج دانش و یادگیری الگوها هدف در روشهای یادگیری ماشین •

 :مثال 

 برنزی / نقره ای/ طالییداده های حساب مشتری                             بر مبنای 

 تشخیص مشتری/ اصالت مشتریصدا                                 / عنبیه/ اثر انگشتبر مبنای 

 نرمال/ تقلب                                     POS/ATMتراکنش های بر مبنای 



 انواع تکنیک های یادگیری ماشین



 Classification( طبقه بندی)دسته بندی 

ساخت مدل -آموزش  

 .یاد می گیرندداده ها وجود دارد و سیستم های هوشمند بر مبنای داده ها و برچسب آن ها  برچسبدر دسته بندی 



 Classification( طبقه بندی)دسته بندی 

 :بعضی از کاربردهای دسته بندی در موسسات مالی 

 (appمخصوصا در ) عنبیه / صدا / تشخیص هویت مشتری با اثر انگشت•

 تشخیص تراکنشهای متقلبانه در سیستم های تشخیص تقلب•

 



 clustering -خوشه بندی

 .داده ها وجود ندارد برچسبدر خوشه بندی 
 .خوشه ها باید با یکدیگر تفاوت داشته باشند. در یک خوشه قرار می گیرندشبیه به یکدیگر داده های 



 یادگیری ماشینروش مبتنی بر -تحلیل پیشرفته داده -استخراج الگوهای نامتعارف



 یادگیری ماشین استفاده کنیم؟بر کدام روش مبتنی 



 !!چگونه مساله را مدل کنیم؟ چند کالسه، دو کالسه یا تک کالسه؟؟



 چه اقالم اطالعاتی برای آموزش مدل الزم است؟



 !!اقالم اطالعاتی پیشنهادی



 (ویژگی)استخراج صحیح اقالم اطالعاتی 



 ویژگی از ساختار تراکنش هااستخراج 

 خروجی و ورودی درجه•

 قوی همبند مشتریان استخراج•

 

 
 

 



 .پروفایل صاحب کارت باعث ایجاد حافظه و حس تاریخی نسبت به مشتری می شود

 :پروفایل صاحب کارت موارد زیر را ذخیره می کند

سرعت خرج 
کردن، کارت هر 
چند مدت یکبار  
 .استفاده می شود

 مقدار خرج کردن
روز و ساعت مورد  
 عالقه برای خرید

 فاصله از خانه

 .این اطالعات با هر تراکنش به روز می شود

 .بر اساس فعالیت آنالین مشتری تنظیم می گردد•
 .  از جدیدترین تکنولوژی برای تشخیص شباهت ها و تفاوت ها در الگوی تراکنش استفاده می کند•
 اختصاصی شده برای هر مشتری•

 استخراج رفتار خرید



 FICOمعماری سیستم مبتنی بر شبکه عصبی شرکت 



 (مه داده ها)تعریف کالن داده 



 مجموعه تکنولوژی های پردازش کالن داده



 تعریف کالن داده

  امیرحسین پی براهدکتر 



 راهکارهای افزایش توان پردازشی



 راهکارهای افزایش توان پردازشی
 توان پردازشی داشت، هزینه اقتصادی    شود افزایش تا بی نهایت نمی :افزایش عمودی

 .باالیی دارند
 

 .…توزیع شده، مدیریت خراب شدن کالستر و / نیاز به برنامه نویسی موازی: افزایش افقی 
 
 

 راه حل چیست؟
 



 (هادوپ)کاهش -نگاشت





Logistic regression in Hadoop and Spark 

 اسپارک



 رابطه کالن داده و یادگیری ماشین

 .معموال برخوردار می باشندپردازش سنگینی  تکنیک های یادگیری ماشین از •
 

 .برخوردار هستندحجم بسیار باالیی داده های بانکی  نیز از •
 

 .نمی توان تکنیک های یادگیری ماشین را بکار بردحجم واقعی برای سرورهای معمولی با : نتیجه  

 !راه حل چیست؟
 







Logistic regression in Hadoop and Spark 

 اسپارک



 



 (استخراج یکپارچه مبادالت نامتعارف) سامانه نظارتی ایمن 

 (نامتعارف مبادالت یکپارچه استخراج)ایمن سامانه جدید نام با پایا تقلب مدیریت سامانه•
 چکاوک انشااهلل بعد گام در و ساتنا پایا، های تراکنش دامنه•

 
 1395 سال نوربخش مرحوم جشنواره در اول رتبه•
 تایوان AFACT2017 مسابقه در  دوم رتبه•



 صیاد مکنا سیاح نهاب

اطالعات جامع  
 جغرافیایی

اطالعات 
 کارکنان بانک

 اطالعات
 پذیرندگان

 داده های بانکی

 داده های غیر بانکی

 لیست سیاه قوه قضاییه

اطالعات صندوق 
 های مکانیزه

اطالعات 
 بورس

 سامانه های نظارتی، کشف تقلب و مبارزه با پولشویی
 (استخراج یکپارچه مبادالت نامتعارف) ایمن 

 پلیس فتا

اطالعات اداره 
 مالیاتی کشور

عدم تکمیل 
 اطالعات

پیاده سازی انجام 
 شده است

 نقشه راه داده های مورد نیاز سامانه های نظارتی

اطالعات جامع  
 اعتبارسنجی

اطالعات 
 گمرک



 

Transaction Data stream 
of any channels 

Creating Bank/Branch/User profiles by advanced algorithms 
• Neo4j (Graph Database) 
• Analytic Elasticsearch (Big data search engine) Update Profile/Behavior: 

Update models and 
relearn system weekly 

Big Data Technology in the Fraud Management Modules 

Channels 

Internet Bank Branch 

Mobile Bank Telephone Bank 
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Fraud Detection Service 

User Branch Bank 

Dashboard 

Rule… 

Outlier Detection 

Pattern Analyzer Methods 

Document 

BIG DATA 



ACH FDS 

Fraud 
Monitoring 

Center 

Iranian National Payment Systems 

Central Bank of I.R. Iran 

ACH 
(PAYA) 

RTGS 
(SATNA) 

CIS 
(CHAKAVAK) 

RTGS FDS CIS FDS 

IMEN-ACNT 

Iranian National Card Systems 

 
(SHETAB) 

 
SHAPARAK 

SHB FDS SHP FDS 

IMEN-Card 

SAYAH 

NAHAB 

SAYAD 

Basic Information 

MAKNA 

Road Map of supervisory  

AML 
Monitoring 

Center 



 پایا -سامانه ایمن

 FTP سرور 

 سامانه مدیریت تقلب

 سامانه پایا

 سامانه ساتنا



 ساتنا -سامانه ایمن

 سامانه مدیریت تقلب

 سرور صف خروجی سرور صف ورودی سامانه ساتنا
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