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خالصه مدیریتی
تقلب و فعالیتهای متقلبانه عواقب مالی فاجعهباری دارد .تقلب مالی یک مشکلی اساسی است که هم در بخش مالی و هم زندگی روزمره

تأثیر میگذارد و آثار بسیاری در یکپارچگی و اعتماد در بخشهای مالی دارد و خسارات زیادی به اقتصاد دولتها ،سازمانها ،بخشهای

خصوصی یا حتی افراد جامعه وارد میکند .به همین دلیل ،صنعت بانکداری دنیا روی متخصصان این حوزه (دانشمندان داده ،مهندسان
مالی) سرمایهگذاری کرده است .بسیاری از مطالعات تحقیقاتی انجامشده توسط سازمانهای تحقیقاتی برجسته مانند گارتنر ،۱فورستر ،2و

غیره نشان دادند که روند وقوع تقلب همچنان رو به افزایش و برای بهبود کشف تقلب تالش مستمر الزم است.

پیشگیری از تقلب و کشف تقلب دو جنبٔه متفاوت از یک نظام مالی است :پیشگیری اولین دیوار دفاعی است و معموالً به سیستمها

اجازه میدهد از هرگونه تهدیدی جلوگیری کنند ،اما تشخیص ،شناساییِ یک حملٔه درحال انجام یا قبالً رخداده است؛ پیشگیری اولین الیه
است ،درحالیکه شناسایی ،الیٔه بعدی حفاظت و ایمنسازی سیستم در برابر تقلب محسوب میشود .تشخیص تقلب فرایندی واکنشی

است ،اما بازدارندگی از تقلب ،استقامت یک سیستم در برابر هرگونه تالش متقلبانه است و کاری چالشبرانگیزتر است.

بانکها معموالً برای پیشبینی و کشف تقلب به الگوهای رفتاری گذشته متکیاند؛ اما با ظهور الگوهای جدید تقلب و پیچیدهترشدن

آنها ،پروفایل رفتاری کامل مشتری و شناسایی الگوهایی که بتواند بهسرعت با الگوهای جدید سازگار شود ،ضروری است.
کشف تقلب سنتی بیشتر مبتنی بر گزارش (معموالً توسط مالباخته) و یا واحد بازرسی بانک با کنترلهای دورهای و حساس به موارد

غیرعادی (بیشترینها و کمترینها) است و توجه خاص به سناریوهای مبتنی بر تجربه است که با توجه به میزان روزانٔه عملیات بانکی ،بهترین
راهکار اتوماتیزهکردن این نظارت است؛ اما ازآنجاییکه تقلب دائما تکامل مییابد ،مدیریت تقلب به شیؤه سنتی پاسخگو نیست.

روشهای مختلفی برای تشخیص تقلب ارائه شده است .بیشترین سیستمهای تشخیص تقلب ،مبتنی بر یادگیری ماشین 3هستند که در

آن از مجموعٔه دادههای تاریخی برای آموزش مدلها استفاده میشود؛ اما این روشها بهدلیل تکامل مداومِ روشهای جدیدِ توسعهیافته
توسط کالهبرداران یا فنّاوریهای جدید ،بهمرور کمفایده میشوند .از طرفی با ورود طرحهای پرداخت فوری ،پنجرههای زمانی کوچکتری

برای تعیین تقلبیبودن پرداختها ایجاد میشود؛ بنابراین موارد مثبت کاذب باال ،که باعث اصطکاک تجربٔه کاربران میشود ،غیرقابلِقبول
است .ازاینرو ،ارزیابی تأثیر تغییرات مدل پرداخت یا اقدامات جدید مقابله با تقلب بسیار مهم است.
تشخیص تقلب مبتنی بر قاعده نیز تقلب را براساس مجموعهای از ویژگیهای غیرمعمول ازجمله مهرهای زمانی غیرمعمول،
شمارهحسابها ،انواع تراکنشها و مبالغ ،و سایر معیارها شناسایی میکند و مداخلٔه انسانی و هزینههای امنیتی سربار را کاهش میدهد.

ظهور فنّاوریهای کالنداده فرصتهای بسیاری بهوجود آورده و ابزارهای تشخیص تقلب را تغییر داده است .فنّاوریهای کالنداده

صنایع را قادر میسازد تا در تشخیص تقلب ،از دادهها با دقت و سرعت باال استفاده کنند .اگرچه کشف تقلب مبتنی بر داده فرصتهای
فراوانی را باز میکند ،برخی از چالشهای پیچیده هنوز به تحقیقات جامع نیاز دارند .در این راستا ،بسیاری از محققان رویکردهای حساس

به هزینه و الگوریتمهای خاصی را معرفی کردند که گاهیاوقات از یادگیری گروهی استفاده میشود .استفاده از تکنیکهای مختلف دادهکاوی،
بهصورت جداگانه یا ترکیبی ،میتواند نتایج بهتری داشته باشد .سیستمهای تشخیص تقلب باید بتوانند انواع جدیدی از تقلب را شناسایی
کنند که نیازمند شناسایی ناهنجاریهایی است که برای نخستینبار مشاهده میشوند .کشف تقلب با تشخیص ناهنجاری5 4زیرمجموعٔه
کاربرد و تحقیق هوش مصنوعی است.

ازآنجاکه امروزه تقریبا تقلب آنالین بهشدت افزایش یافته است ،بنابراین بسیار مهم است که در کنار حمایت از تحول دیجیتال،

چهارچوب قانونی و نظارتی فعلی به هنگامرسانی شود تا با رشد سریع تقلبهای آنالین همگام شود .از نظر عملی ،حذف کامل تقلب با
استفاده از فنّاوریها امکانپذیر نیست ،زیرا مسائلی وجود دارد که نیازمند دستورالعملهای راهبردی و سیاستی است.
تشخیص تقلب را میتوان بهصورت آفالین یا آنالین انجام داد .رویکرد آنالین مستلزم نظارت بر فعالیتها و شناسایی موارد متقلبانه

بهصورت بالدرنگ است که در موارد تقلب آسیبرسان ،بسیار مهم است .موارد دیگر به ساخت مدلهای خاص برای کشف تقلب آنالین

نیازی ندارند؛ بهعنوان مثال ،تقلب در صورتهای مالی باید پس از ارائٔه گزارشهای مالی برای حسابرسی شناسایی شود.
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سیستمهای اطالعاتی جرایم مالی با سیستمهای نظارت بر تراکنش متفاوت است .سیستمهای نظارت بر مبادالت مبتنی بر قاعده برای

تشخیص ارتباطات ،روابط گستردٔه افراد ،و الگوهای مشکوک توسعه داده نشدهاند .شبکههای تقلب برنامهریزیشده ،قبالً راههای جدیدی
برای جلوگیری از گرفتارشدن توسط سیستمهای نظارت بر تراکنشها کشف کردهاند .تراکنشهایی که در طول زمان و با مبالغ نامحسوس
انجام میشوند ،ممکن است توسط این سیستمها شناسایی نشوند .در صورت عدم کشف این گونه جرایم سازمانیافته ،خسارات مالی و

اعتباری آنها به مؤسسات مالی در میانمدت و بلندمدت بسیار بیشتر میشود .به دست آوردن دانش جدید و بینش صحیح از پایگاههای

دادههای بزرگ و پیچیده برای پشتیبانی از تشخیص تعامالت و ارتباطات غیرمعمول ،ضروری است .برای کشف شبکههای مجرمانه پیچیده،
الزم است الگوهای تقلب دقیقا شناسایی شوند .در این سیستمها ،یک الگو کشف میشود ،ردیابی میشود ،سرنخ دیگری گرفته میشود،
و ناهنجاریها شناسایی میشوند .اینجاست که نرمافزار اطالعات جرایم مالی با نرمافزار نظارت بر تراکنش مبتنی بر قاعده متفاوت است.
صرفنظر از دامنه ،شبکههای کالهبرداری در نقطهای به هم متصل میشوند .در این مورد ،بسیار مهم است که دادهها را در سیستمهای
توزیعشده به روشی رابطهگرا برای تشخیص این اتصاالت بررسی شوند .این توانایی ،سیستمهای اطالعات مجرمانه را با سیستم نظارت بر

تراکنشها متفاوت میکند .در سایر جرایم مانند پولشویی ،ممکن است از یک مؤسسٔه مالی بهعنوان بخشی از یک طرح مجرمانه گستردهتر

استفاده کنند .در پولشویی ،طیف گستردهای از افراد اعم از مدیران اجرایی داخل بانک ،وکالی حاذق ،حسابداران حرفهای ،و سیاستمداران
میتوانند دخیل باشند و برخالف تقلب و تخلف که بانک و مشتریان متضرر میشوند ،در پولشویی ،کل جامعه متضرر جامعه خواهد بود.
یک پلتفرمِ نظارتِ بالدرنگِ پرداخت به مؤسسات مالی کمک میکند تا تشخیص تقلب را بهبود بخشند و موارد مثبت کاذب را کاهش

دهند .پلتفرم باید بهطور دقیق هزاران پرداخت را در هر ثانیه نمایه و نظارت کند؛ مجهز به ابزارهای آماری و مدلسازی مختلفی باشد که امکان
ساختن مدلهایی را بدهد که بهسرعت حمالت جدید یا اپیزودیک کالهبرداری پرداخت را شناسایی و متوقف کنند .برای رفتارهای ناشناخته،

اغلب یک رویکرد هیبرید که از ترکیبی از قواعد ،محرکهای ناهنجاری ،و مدلها برای تولید هشدار استفاده میکند ،کارساز است.

در سطح مدیریتی ،درک مشترک از تقلب در انواع پرداخت و صحبتکردن با یک زبان مشترک در مورد تقلب و روشهای آن برای
مقابله با آن بسیار مهم است .بینش صحیح از انواع تقلب میتواند راهبردهای پاسخ به تقلب را بهبود بخشد .همچنین ،بهاشتراکگذاری

خروجی سیستمهای کشف تقلب بین بانکها ،شرکتهای پرداخت ،به مدیریت کشف تقلب در سطح کالن کمک میکند .اگرچه اطالعات

و دادههای بانکها و شرکتهای خدمات پرداخت جزو داراییهای آنها محسوب میشود ،بهاشتراکگذاری خروجی سیستمهای کشف
تقلب به بهبود فضای کشف تقلب در شبکٔه بانکی کمک میکند .همچنین ،وجود قوانین شفاف ،مدون ،و فراگیر یکی از ضروریات قانونی
و رگوالتوری کشف تقلب است که باید به آن پرداخته شود .در کشور ما ،هنوز قوانین فراگیری ارائه نشده است و در بخشنامهها دستهبندی
مشخصی از انواع تقلب وجود ندارد؛ و در نهایت با توجه به اینکه برای مدیریت کشف تقلب ،همکاری نهادهای مختلف ضروری است،

یک سیستم قوی مدیریت و نظارت باید وجود داشته باشد.

در این گزارش ،انواع روشهای کشف تقلب و نرمافزارهای موجود داخلی و خارجی را بررسی و راهکارهای سیاستی را ارائه میکنیم.

فهرست مطالب
 ۱مقدمه ۱......................... ................................ ................................ ................................ ................................

 2کشف تقلب 3................................................. ................................ ................................ ................................
 ۱-2اهمیت کشف تقلب ۴................................ ................................ ................................ ................................
 2-2نقش بانک در کشف تقلب 6....................... ................................ ................................ ................................
 3-2رویکردی الیهای برای کشف و پیشگیری از تقلب 7............................. ................................ ................................

 ۴-2راهبرد کشف تقلب مالی 9........................... ................................ ................................ ................................
 3روشهای کشف تقلب ۱۰................................... ................................ ................................ ................................
 ۱-3تشخیص تقلب مبتنی بر قواعد ۱۰................................................. ................................ ................................
 2-3تشخیص تقلب مبتنی بر قواعد و یادگیری ماشین ۱۱............................ ................................ ................................
 ۱-2-3مقایسٔه سیستمهای مبتنی بر قواعد و یادگیری ماشین ۱2................................................. ................................

 3-3تشخیص تقلب مبتنی بر داده ۱3.................................................... ................................ ................................
 ۱-3-3چالشهای کشف تقلب مبتنی بر داده ۱3................................... ................................ ................................

 ۴-3آخرین تکنیکهای کشف تقلب در حوزههای مالی در دهٔه اخیر ۱5........................................... ................................
 ۱-۴-3ماشین بُردار پشتیبان (۱5........................................... ................................ ................................ )SVM
 2-۴-3مدل پنهان مارکوف (۱5.......................................... ................................ ................................ )HMM
 3-۴-3سیستم مبتنی بر منطق فازی (۱6...................................... ................................ ................................ )FL
 ۴-۴-3شبکٔه عصبی مصنوعی ۱6.................................................... ................................ ................................
 5-۴-3الگوریتم ژنتیک )۱7.................................................... ................................ ................................ (GA
 6-۴-3الگوریتم نزدیکترین همسایه۱7.......................... ................................ ................................ (KNN) K-
 7-۴-3شبکٔه بیزی (۱7......................... ................................ ................................ ................................ )BN
 ۸-۴-3درخت تصمیم (۱۸.................................................... ................................ ................................ )DT
 9-۴-3رگرسیون لجستیک (۱۸............................................... ................................ ................................ )LR
 ۱۰-۴-3تشخیص نقاط پرت ۱۸..................... ................................ ................................ ................................
 ۱۱-۴-3استخراج الگوی مکرر ۱9................................................... ................................ ................................

 5-3مروری بر رویکردهای تشخیص تقلب مبتنی بر دادهکاوی ۱9.................................................. ................................
 6-3سیستمهای تشخیص بالدرنگ تقلب 2۰.......................................... ................................ ................................
 7-3هوش مصنوعی و کشف تقلب 23.................................................. ................................ ................................
 ۸-3سیستمهای اطالعاتی جرایم مالی 2۴............................................... ................................ ................................
 9-3نقش احراز هویت در جلوگیری از تقلب 25...................................... ................................ ................................

 ۴نرمافزارهای تشخیص تقلب بانکی 25.................................................... ................................ ................................
 ۱-۴اهداف کلیدی نرمافزار تشخیص تقلب 26........................................ ................................ ................................
 2-۴انواع مختلف نرمافزار تشخیص تقلب 26......................................... ................................ ................................
 3-۴برترین نرمافزارهای تشخیص تقلب در دنیا 27................................... ................................ ................................
 ۱-3-۴شرکت آیبیام 27.............................. ................................ ................................ ................................
27......................................... ................................ ................................ ................................ SAS 2-3-۴
 3-3-۴اف آیسیاو 27................................. ................................ ................................ ................................
 ۴-3-۴سیستمهای بیاِیای 27....................... ................................ ................................ ................................
 5-3-۴اِیسیآی آنالیتیک 27.......................... ................................ ................................ ................................
 6-3-۴سَپ 2۸.......................................... ................................ ................................ ................................

 7-3-۴ابرِ مدیریت ریسک اوراکل 2۸ ............................................... ................................ ................................
 ۸-3-۴سئون 2۸ ........................................ ................................ ................................ ................................
 9-3-۴تریتمتریکس 29 .............................. ................................ ................................ ................................
 ۱۰-3-۴فیچراسپیس 29 .............................. ................................ ................................ ................................
 ۱۱-3-۴فیدزی 29 ..................................... ................................ ................................ ................................
 ۱2-3-۴فرادنِت 3۰ .................................... ................................ ................................ ................................
 ۱3-3-۴کُونت 3۰ ...................................... ................................ ................................ ................................
 ۱۴-3-۴کلیرسِیل 3۰ ................................... ................................ ................................ ................................
 ۱5-3-۴تِرادیتا 3۰ ..................................... ................................ ................................ ................................

 ۴-۴نرمافزارهای تشخیص تقلب در ایران 3۰ ......................................... ................................ ................................
 ۱-۴-۴شرکت خدمات انفورماتیک  -سامانٔه تشخیص تقلب ایمن 3۱ ....................................... ................................
 2-۴-۴سامانٔه کشف تقلب توسن 3۱ ............................................... ................................ ................................
 3-۴-۴شرکت تأمین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین 32 .................................................. ................................
 ۴-۴-۴سامانٔه کشف تقلب داتین 33 ................................................ ................................ ................................
 5-۴-۴شرکت خدمات نوین کیش 33 ............................................... ................................ ................................

 5جمعبندی 33 ................................................. ................................ ................................ ................................

 ۱-5راهکارهای پیشنهادی 3۴ ............................ ................................ ................................ ................................

منابع و مآخذ 36 ................................................ ................................ ................................ ................................

 ۱مقدمه
تقلب را میتوان عمل نادرست یا رفتاری غیرقانونی که منجر به منفعت برای فرد یا سازمان از راههای غیراخالقی و غیرقانونی میشود،

تعریف کرد (بارمن و همکاران .)2۰۱6 ،۱تقلبهای بانکی ،شرکتی ،و بیمهای متداولترین تقلبهای مالی هستند (وست و باتاچاریا،2
 .)2۰۱6بانکها و سایر شرکتهایی که تعداد قابلِتوجهی تراکنشهای مالی دریافت میکنند ،در معرض ریسک تقلب مالی قرار دارند.
عالوه بر بانکها و مؤسسات مالی ،شرکتهای تجارت الکترونیک ،شرکتهای کارت اعتباری ،پلتفرمهای پرداخت الکترونیکی،

وشرکتهای فینتک همگی در معرض تقلب مالی هستند .صندوق بینالمللی پول ،تقلب مالی را نوعی از جرايم مالی که خود نوعی
سوءاستفادٔه مالی است ،تعریف میکند .طبق گزارش «سوءاستفاده از سیستم مالی ،جرایم مالی و پولشویی» که معاونت توسعه و بازنگری
امور پولی و ارزی بانک تسویٔه جهانی در فوریٔه  2۰۰۱منتشر کرد ،سوءاستفادٔه مالی نهتنها شامل فعالیتهای غیرقانونی است که به نظامهای
مالی آسیب میرساند ،بلکه سایر فعالیتهایی که از چهارچوبهای مالیاتی و نظارتی سوءاستفاده میکنند را نیز دربر میگیرد.

تمرکز ما در این پژوهش بر تقلبهای بانکی است .تقلبهای بانکی میتواند انواع مختلفی داشته باشد .هر عمل غیرقانونی که شامل

استفاده از فریب برای بهدستآوردن پول یا اموال دیگر از یک مؤسسٔه مالی یا از سپردهگذاران یک بانک باشد ،اغلب بهعنوان تقلب بانکی

طبقهبندی میشود .تقلب بانکی استفاده از ابزارهای بالقؤه غیرقانونی برای بهدستآوردن پول ،دارایی ،یا سایر اموالِ در اختیار ،یا متعلق به
یک مؤسسٔه مالی یا سپردهگذاران است .قانون فدرال امریکا تعریف بسیار گستردهای از تقلب بانکی ارائه میدهد و هر «نقشه یا نیرنگ»

برای کالهبرداری از یک مؤسسٔه مالی یا استفاده از ابزارهای فریبنده برای بهدستآوردن چیزی ارزشمند در اختیار یا متعلق به یک مؤسسٔه
مالی را پوشش میدهد .اگرچه تقلب و تخلف ماهیت متفاوتی دارند ،گاهی در تعریف تقلب و تخلف همپوشانی وجود دارد .در تخلف،
قوانین و مقررات نقض میشود که این نقض قوانین میتواند به تقلب بینجامد .تخلف ،هم میتواند توسط کارمندان داخلی انجام شود-

مانند تغییر وضعیت حیات یک مشتری و سپس سوءاستفاده از حساب فرد متوفی -و هم میتواند توسط خود بانک صورت گیرد .یعنیخود

بانک از قوانین باالدستی تخطی کند یا بخشنامههای داخلی با قوانین بانک مرکزی تطابق نداشته باشد که در اینصورت ریسک تطابق اتفاق
میافتد.
در سایر جرایم ،مانند پولشویی ،ممکن است از یک مؤسسٔه مالی بهعنوان بخشی از یک طرح مجرمانه گستردهتر استفاده کنند .در

پولشویی ،طیف گستردهای از افراد اعم از مدیران اجرایی داخل بانک ،وکالی حاذق ،حسابداران حرفهای ،و سیاستمداران میتوانند دخیل

باشند و برخالف تقلب و تخلف ،که بانک و مشتریان متضرر میشوند ،در پولشویی ،جامعه متضرر اصلی خواهد بود .تقلب بانکی میتواند

به روشهای مختلف و با تنظیمات گوناگون انجام شود .یک نوع رایج تقلب بانکی ،تقلبهای مرتبط با حساب است .دو نوع مختلف از
تقلبهای مرتبط با حساب وجود دارد :ایجاد حساب جدید و تصاحب حساب .در تقلب با ایجاد حساب جدید ،افراد با هویت جعلی

حساب باز میکنند؛ اما در تصاحب حساب مشتری ،شخصی بهطور غیرقانونی به حساب بانکی قربانی دسترسی پیدا میکند .برای نوع اول،
باید از افتتاح حساب برای هویتهای جعلی جلوگیری کرد ،و برای جلوگیری از نوع دوم ،نشست ،3نوع دستگاه ،و بیومتریک رفتاری کاربر

محاسبه و امتیازدهی میشود تا یک حساب تأیید شود .از دیگر مصادیق تقلب در بانکداری بهجز استفاده از هویت جعلی ،میتوان به استفاده
از برنامههای مخرب ،پولشویی ،تقلب کارت اعتباری ،و تقلب از طریق تلفن همراه اشاره کرد .بهترین راه برای مقابله با تقلب شناسایی
انواع تقلب است .طبقهبندیهای مختلفی از انواع تقلب وجود دارد .نتگاردینز 4چشمانداز تقلب بانکی را در سال  2۰22در دو دستٔه کلی
«پرداختهای جعلی که توسط اشخاص غیرمجاز آغاز شده است» و «پرداختهای جعلی که توسط اشخاص مجاز آغاز شده است» طبقهبندی

میکند .دستٔه اول به شش نوع افراد خودی بانک (کارمندان یا شرکتهای وابسته) ،فیشینگ ،5مرد میانی/6فارمینگ ،7پشتیبانی فنی ،تعویض

سیمکارت موبایل ،و تصاحب حساب ،و دستٔه دوم به پنج نوع مهندسی اجتماعی پرداخت فشاری ،۸کالهبرداریهای عاشقانه ،ایمیل تجاری،
تقلب در فاکتور ،و کالهبرداریهای سرمایهگذاری تقسیم میشود.
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بررسی اجمالی سامانههای هوشمند کشف تقلب
به همین دلیل ،فدرال رزرو در سال  2۰2۰مدل طبقهبندیکنندٔه تقلب ۱را منتشر کرد که مجموعهای از ابزارها برای کمک به طبقهبندی

و درک بهتر فعالیتهای جعلی و چگونگی وقوع آن در صنعت پرداخت است .این مدل یک رویکرد بصری برای طبقهبندی تقلب ارائه
میدهد که به سازمانها کمک میکند با داشتن تصویری کلی از تقلب ،میزان تقلب در پرداختها را بهتر درک کنند .این مدل را گروه کاری
تعاریف تقلب ،که متشکل از کارشناسان تقلب در صنعت پرداخت و فدرال رزرو بود ،ایجاد کرد.

مزیت کلیدی مدل طبقهبندیکنندٔه تقلب فدرال رزرو این است که سازمانها میتوانند از آن برای طبقهبندی تقلب  -مستقل از نوع

پرداخت ،کانال پرداخت ،یا سایر ویژگیهای پرداخت  -استفاده کنند .این مدل مجموعهای از سؤاالت را ارائه میکند که با شروع پرداختها
برای متمایزکردن پرداختهایِ آغازشده ،توسط اشخاص مجاز یا غیرمجاز شروع میشود و نتیجه دیدی کلی از رویدادهای تقلبی است که
میتواند به مدیریت راهبردی کالهبرداری کمک کند .هریک از طبقهبندیها با تعاریف مشخصی پشتیبانی میشوند تا کاربرد مداوم مدل را

در سراسر صنعت تسهیل کنند .گروه کاری تعاریف تقلب ،نقشٔه راه پذیرش صنعت پرداخت را نیز تهیه کرد.

شکل  .۱مدل طبقهبندیکنندٔه تقلب
منبع فدرال رزرو2۰2۰ ،

همانطور که شکل  ۱نشان میدهد ،این طبقهبندی ،مدل اطالعاتی را در مورد اینکه چه تقلبی رخ داده و چگونه انجام شده است ،ارائه

میدهد .افزودن ویژگیهای پرداخت (مانند مبلغ پرداخت ،تاریخ ،نوع ،و کانال) به این طبقهبندیها ،میتواند بینش بیشتری برای کمک به
سازمان در شناسایی روندهای تقلب ارائه کند .این مدل دو مسیر را برای طبقهبندی تقلبهای مربوط به پرداختها نشان میدهد و بر

یکسری سؤاالت متمرکز است که شروع پرداخت را چهکسی آغاز کرده است تا پرداختهای آغازشده توسط اشخاص مجاز یا غیرمجاز را
FraudClassifier
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بررسی اجمالی سامانههای هوشمند کشف تقلب
متمایز کند .تسهیل اطالعات تقلب و ردیابی مداوم از مزایای این مدل است .این مدل به اطمینان از سازگاری داخلی بیشتر در طبقهبندی
تقلب ،اطالعات قویتر ،و ردیابی بهتر تقلب کمک میکند.
تقلب در یک دستهبندی دیگر به سه نوع ساده ،پیچیده ،و سازمانیافته تقسیم میشود .در تقلب ساده ،متقلب مشتری و متضرر بانک

است .اگر متقلب مشتری باشد ،با دو روش تقلب مشتری جدید یا تقلب مشتری قدیم انجامپذیر است .در تقلب ساده توسط مشتری قدیم،

احتمال اینکه اطالعات حساب دزدیده شده باشد زیاد است؛ اما در تقلب مشتری جدید ،باید نظارت بیشتری روی مشتریان جدید انجام
شود .در این خصوص ،فاصلٔه چند روز یا چندهفتهای از افتتاح حساب تا انجام برخی عملیات بانکی توصیه میشود.
در تقلب پیچیده ،شخص متقلب با استفاده از ابزارهایی اقدام به تقلب میکند .استفاده از برنامههای کاربردی یا ربات ها ،که عملیات
۱

نفوذ به بانک را انجام میدهند ،در این دسته قرار میگیرند .در این روش ،همیشه هدف پول نیست؛ گاهی اهداف غیرمالی مانند قدرتنمایی
مطرح است.

تقلب سازمانیافته ،تقلبی است که در انجامدادنِ آن فقط یک فرد یا گروه درگیر نیست ،بلکه افراد و گروههای مختلفی درگیر این نوع

تقلباند که حتی ممکن است عدهای از آنها از شرکت در این نوع تقلب مطلع نباشند .در این روش ،افراد بسیاری در الیٔه پوششی هستند؛

اما متقلبان اصلی در پشتصحنه هستند و کمترین تعامل مالی را دارند ،اما ذینفعان اصلیاند .پولشویی یک نوع تقلب سازمانیافته است.

در تقلبهای سازمانیافته ،فقط عوامل خارجی دخیل نیستند و از عوامل داخلی بانک نیز استفاده میکنند.

 ۲کشف تقلب
کشف تقلب مجموعٔه فعالیتهایی است که برای کشف و جلوگیری از بهدستآوردن پول یا اموال از طریق نامشروع انجام میشود .طبق
تعریف گارتنر ،کشف تقلب ،از اطالعات مشتری و شرکت ،داراییها ،حسابها ،و تراکنشها محافظت میکند و این کار را از طریق تحلیل

آنی ،تقریبا آنی ،یا دستهای فعالیتهای کاربران و سایر موجودیتهای تعریفشده (مانند کیوسکها) انجام میدهد .در یک طبقهبندی کلی،
رویکردهای کشف تقلب به سه دستٔه بانظارت ،بینظارت ،و نیمهنظارتشده تقسیم میشود.

تشخیص تقلب با تعداد نامحدود و روبهافزایش راههای تقلب ،کار دشواری است .فعالیتهایی مانند سازماندهی مجدد ،کوچکسازی،

انتقال به سیستمهای اطالعاتی جدید ،یا مواجهه با نقض امنیت سایبری میتواند توانایی سازمان مالی را برای کشف تقلب تضعیف کند.
سازمانها باید بهدنبال تقلب در تراکنشهای مالی ،مکانها ،دستگاههای مورداستفاده ،و سیستمهای احراز هویت باشند.
تشخیص تقلب ،فرایندی واکنشی است؛ اما بازدارندگی از تقلب توانایی یک سیستم برای استقامت در برابر هرگونه تالش متقلبانه

است .بازدارندگی از تقلب ،کاری چالشبرانگیز است و محققان در سراسر جهان راهکارهای جدیدی برای بهبود قابلیتهای بازدارندگی

پیشنهاد میکنند .راهکاری که بتواند هشدارهایی در مورد تراکنشهای مشکوک ایجاد کند ،نیاز بهروز است (منصور احمد و همکاران،2
 )2۰2۱و تکنیکهایی مانند نظارت بالدرنگ برای کشف تقلب توصیه میشود.
بهطورکلی ،دو جنبه از تقلب دیجیتال وجود دارد :پیشگیری و کشف .پیشگیری اولین دیوار دفاعی است و معموالً به سیستمها اجازه

میدهد تا از هرگونه تهدیدی جلوگیری کنند؛ اما تشخیص برای شناسایی یک حملٔه درحال انجام یا قبالً رخداده است .پیشگیری از تقلب و
کشف تقلب دو جنبٔه متفاوت از یک نظام مالی است .پیشگیری ،اولین الیه است ،درحالیکه شناسایی ،الیٔه بعدی حفاظت برای ایمنسازی

سیستم در برابر تقلب است (عبدالله ،معرف ،و زینل.)2۰۱6 ،3

پیشگیری از تقلب نیز خود به دو نوع ممانعت از تقلب و جلوگیری از تقلب تقسیم میشود .ممانعت از تقلب در حوزٔه امنیت بانکها

و به این معنی است که بانک اجازٔه وقوع تقلب را با روشهای پیشگیرانه ندهد .اجباریکردن رمز یکبارمصرف یکی از این شیوههاست؛ اما
جلوگیری از وقوع تقلب ،یک مرحلٔه بعد است .در این مرحله ،متقلب به سیستم نفوذ پیدا کرده است ،اما بانک با امکانات و ترتیبات
اتخاذشده ،بهصورت آنالین پیش از وقوع تقلب مانع میشود .در کشف تقلب ،امکانات ممانعت از تقلب کارساز نبوده و تقلب اتفاق افتاده
است .در این مرحله ،تقلب بعد از انجام ،کشف و اقدامات بازگرداندن پول آغاز میشود.

تقلبها را میتوان با روشهای نظارتشده (طبقهبندی) یا روشهای بدون نظارت (تغییر رفتار یا تراکنشهای غیرعادی) شناسایی

کرد .یادگیری خودکار نظارتشده ،الگوهایی را براساس رویدادهای تاریخی ،عوامل ،روندها ،و غیره پیدا میکند و یادگیری خودکار بدون

نظارت ،بهدنبال روابط و پیوندهای متغیر است .تکنیکهای یادگیری تحت نظارت ،بهطور گسترده در تشخیص تقلب در کارت اعتباری
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بررسی اجمالی سامانههای هوشمند کشف تقلب
استفاده میشوند ،زیرا از این فرض استفاده میکنند که الگوهای متقلبانه را میتوان از تجزیه و تحلیل تراکنشهای گذشته آموخت؛ اما این

کار زمانی چالشبرانگیز میشود که باید تغییرات در رفتار مشتری و توانایی کالهبرداران برای ابداع الگوهای جدید تقلب را در نظر گرفت.
در این زمینه ،تکنیکهای یادگیری بدون نظارت میتوانند به سیستمهای تشخیص تقلب در یافتن ناهنجاریها کمک کنند؛ اما نتایج تجربی
نشان میدهد که ترکیب تکنیکهای نظارتشده و بدون نظارت دقت تشخیص را بهبود میبخشد (کارسیلو ۱و همکاران.)2۰2۱ ،

 ۱-۲اهمیت کشف تقلب

تقلب و فعالیتهای متقلبانه عواقب مالی فاجعهباری دارد .تقلب مالی یک مشکل اساسی است که هم در بخش مالی و هم زندگی روزمره

تأثیر میگذارد و نقش مهمی در تأثیرگذاری در یکپارچگی و اعتماد در بخشهای مالی و همچنین هزینٔه زندگی افراد دارد (چوی و لی،2
 .)2۰۱۸تقلب مالی بهعنوان سوءاستفادٔه مالی شناخته میشود که نگرانی بزرگی در جامعٔه اقتصادی است و خسارات زیادی به اقتصاد

دولتها ،سازمانها ،بخشهای شرکتی ،و یا حتی افراد وارد میکند .تقلب مالی پیامدهای شگرفی بر جامعه دارد که میتواند برای تأمین
فعالیتهای غیرقانونی مانند جرایم سازمانیافته و تأمین مالی تروریسم مورداستفاده قرار گیرد (وست و باتاچاریا.)2۰۱6 ،3

بانکها و سایر شرکتهایی که تعداد قابلِتوجهی تراکنشهای مالی دریافت میکنند ،در معرض ریسک تقلب مالی قرار دارند .شرکتهای
تجارت الکترونیک ،شرکتهای کارت اعتباری ،پلتفرمهای پرداخت الکترونیکی ،و شرکتهای فینتک  B2Cهمگی باید برای محدودکردن
تقلب مالی تالش کنند.

طبق برآورد انجمن بررسیکنندگان تقلب تأییدشده در سال  ،2۰۱۴تقلب برای صنعت بانکداری حدود  67میلیارد دالر در سال هزینه داشته

است (رابینسون )2۰۱6 ،4و میتواند بیشتر هم باشد ،زیرا بسیاری از پروندهها برای جلوگیری از تبلیغات بد به مراجع خارجی گزارش نشدهاند.
کالهبرداریهای جعل هویت ،بیشترین افزایش را در بین هر نوع تقلب داشته است .در انگلستان ،در سال  2۰2۰نسبت به سال 2۰۱9
تقلبهای جعل هویت تقریبا دو برابر شده است؛ بهعنوانمثال ،مجرمان برای فریبدادن افراد به افشای جزئیات شخصی و مالی ،به پیامهای

انبوه ،تماسهای تلفنی ،و ایمیل روی آوردهاند که با جعل هویت سازمانهای مورداعتماد مانند پلیس یا دولت همراه است .در طول سال

 ،2۰2۰مجرمان همچنین به جعل هویت سایر سازمانهای مورداعتماد مانند بانکها ،شرکتهای خدمات شهری ،شرکتهای تجارت
الکترونیک ،شرکتهای اینترنتی و ارائهدهندگان پهنای باند در تالش برای کالهبرداری از مصرفکنندگان ادامه دادند (یوکا فایننس.)2۰2۰ ،5
براساس مطالعٔه تقلب هویت از راهبرد و تحقیق جاولین 6در سال  ،2۰۱9در ایاالت متحدٔه امریکا اگرچه تعداد مشتریان بانکها که

قربانی تقلب هویت شدهاند از  7٫۱6میلیون در سال  2۰۱7به  ۴٫۱۴میلیون نفر در سال  2۰۱۸کاهش یافته است ،اما قربانیان تقلب هویت

در سال  2۰۱۸بار مالی سنگینتری را متحمل شدند .هزینٔه کالهبرداری از جیب این قربانیان از سال  2۰۱6تا  2۰۱۸بیش از دو برابر شده
و به  7٫۱میلیارد دالر رسیده است 7.به گزارش گروه آیت ۴7 ،۸درصد از امریکاییها سرقت هویت مالی را در سال  2۰2۰تجربه کردند .در
سال  ،2۰2۰جمعا  ۸٫۴میلیون گزارش سرقت هویت و تقلب توسط کمیسیون تجارت فدرال امریکا 9دریافت شد که نسبت به 3٫3میلیون

در سال  ۴5 ،2۰۱9درصد افزایش داشت که بیشتر بهدلیل افزایش  ۱۱3درصدی شکایات سرقت هویت است .در سال  ۴٫۱ ،2۰2۰میلیون
شکایت مربوط به سرقت هویت بود که نسبت به  65۱٬۰۰۰مورد در سال  ،2۰۱9افزایش فراوانی را نشان میدهد .شکایات مربوط به سرقت
هویت  29درصد از کل شکایات دریافتی توسط کمیسیون تجارت فدرال امریکا ) (FTCرا تشکیل میدادند که در مقایسه با  2۰درصد در
سال  ،2۰۱9افزایش قابلِتوجهی داشته است.

گزارش گروه آیت در ایاالت متحده نشان میدهد که خسارتهای ناشی از سرقت هویت  5۰2٫5میلیارد دالر در سال  2۰۱9هزینه

داشته است و در سال  2۰2۰با  ۴2درصد افزایش به  7۱2٫۴میلیارد دالر رسیده است .در دو سال گذشته 37 ،درصد از مصرفکنندگان
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 9کمیسیون تجارت فدرال ) (Federal Trade Commission: FTCیک آژانس مستقل از دولت ایاالت متحده است که وظیفٔه حفاظت از مصرفکنندگان و تضمین
یک بازار رقابتی قوی را دارد .هدف اصلی آن اجرای قوانین ضدانحصار غیرکیفری در ایاالت متحده ،جلوگیری و حذف شیوههای تجاری ضدرقابتی ازجمله انحصارهای

اجباری است.

۴

بررسی اجمالی سامانههای هوشمند کشف تقلب
قربانی تقلب اپلیکیشنها و  3۸درصد قربانی تصاحب حساب کاربری بودهاند .این یافتهها از یک نظرسنجی آنالین است که در دسامبر

 2۰2۰از  ۸653مصرفکنندٔه امریکایی  ۱۸سال و باالتر انجام شد (کمیسیون تجارت فدرال.)2۰2۱ ،۱
در بریتانیا ،خسارات ناشی از تقلب مالی غیرمجاز از طریق کارتهای پرداخت ،بانکداری از راه دور ،2و چک در سال  2۰۱۸به ۸۴۴٫۸
میلیون پوند رسید که نسبت به سال  2۰۱7افزایش  ۱6درصدی را نشان میدهد.

شکل  2توزیع انواع تقلب در انگلیس در سال  2۰2۰را نشان میدهد .بیشترین تقلبها مربوط به خرید آنالین یا خرید از راه دور بوده است.
کارت سرقتی یا گم شده
٪۱۴
بدون کارت

٪۱
سرقت شناسه کارت
٪۵
کارت تقلبی
٪۲

خرید از راه دور()CNP
٪۷۸

شکل  .۲توزیع انواع تقلب در انگلیس
منبع :استاتیستا2۰2۰ ،3

کیپیامجی 4در سال  2۰۱9یک نظرسنجی جهانی انجام داد .این نظرسنجی نشان داد  6۱درصد از پاسخدهندگان عنوان کردهاند حجم

کل کالهبرداری خارجی رشد داشته است و  59درصد گفتهاند ارزش کالهبرداری افزایش یافته است .همچنین ،مشخص شد روند اکثر

انواع تقلب درحال افزایش است.

با توجه به بحث فوق ،بدیهی است که سیستمهای کشف تقلب فعلی کاستیهایی دارند که به کالهبرداران اجازه میدهد تا به اعمال

مجرمانٔه خود ادامه دهند؛ بنابراین ،بهتر است در وهلٔه نخست بر جلوگیری از وقوع این تقلب تمرکز شود .با توجه به افزایش تهدید ناشی

از اسکم5ها ،باید اقدامات بیشتری توسط همٔه بخشها انجام شود تا آسیبپذیریهای سیستمهای خود را در همٔه موارد  -از ایمیلهای
فیشینگ گرفته تا نقض دادهها ،جعل تماسهای تلفنی و پیامک ،و همچنین کالهبرداریهای تبلیغاتی در رسانههای اجتماعی و موتورهای
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جستوجو  -برطرف کنند؛ بهعنوان مثال ،راهکار مقابله با کالهبرداران فیشینگ دادههای بیومتریک و احراز هویت چندعاملی است که
بهعنوان یک الیٔه اضافی عمل میکند .اهمیت این موضوع بهحدی است که در انگلیس مؤسسٔه یوکافایننس ۱درحال همکاری نزدیک با بخش
مخابرات برای کاهش این تهدید است .همکاری موفق با صنعت تلفن همراه برای مسدودکردن پیامهای متنی کالهبرداری و همکاری با
تنظیمکنندٔه خدمات ارتباط آفکام 2برای جلوگیری از جعل شمارهتلفنهای سازمانهای مورداعتماد توسط مجرمان ،نمونٔه این همکاریهاست

(یوکا فایننس.)2۰2۱ ،

ازآنجاکه امروزه تقریبا تقلب آنالین بهشدت افزایش یافته است ،واضح است که چهارچوب قانونی و نظارتی فعلی باید بهنگام شود تا
با رشد سریع این تقلبهای آنالین همگام شود .غولهای فنّاوری باید در قبال محتوای تقلبی که در پلتفرمهایشان تبلیغ میشود ،پاسخگو
باشند .در برخی موارد ،این شرکتها حتی از مجرمان پول دریافت میکنند تا تبلیغات کالهبرداری را روی پلتفرمهای خود قرار دهند و این

به معنی آن است که پلتفرمهای آنالین از این کالهبرداریها سود میبرند ،درحالیکه بقیٔه جامعه باید بهای آن را بپردازند؛ بنابراین حمایت از
تحول دیجیتال باید در کنار چهارچوب قانونی و نظارتی صحیح باشد.

ازآنجاکه روشهای پرداخت جدید پیچیدگی و آسیبپذیریهای جدید را به تراکنشها اضافه میکنند ،بنابراین راهبرد فعلی برای مدیریت

تقلب از طریق تشخیص مبتنی بر قواعد بهدلیل تغییرات اساسی در پویایی تراکنشهای مالی امروز شکست میخورد.

بهطور معمول ،اکثر مدلهای کشف تقلب که بانکها ایجاد کردهاند ،برای تراکنشهای فیزیکی با کارت بودند .امروزه ،خریدهای آنالین

نیازی به مدیریت فیزیکی کارت ندارند .امروزه روشهای پرداخت جدیدتر مانند کارتهای نقدی ،انتقال الکترونیکی وجوه 3یا انتقال

الکترونیکی فوری وجوه ،کارتهای اعتباری مجازی ،کارتهای پیشپرداخت ،4بدهی مستقیم و کوپنهای پیشپرداخت (جایی که میتوان
مستقیما از یک حساب بانکی به وجوه دسترسی داشت) ،استفاده از اعتبار فروشگاه و ارزهای دیجیتال وجود دارد؛ و بنابراین توسط سیستم

حفاظتی مبتنی بر قواعد موجود ،کامال محافظت نمیشود.

5

براساس مطالعات اخیر ،حدود  ۱5درصد از تمام تراکنشهای بدون کارت مثبت کاذب هستند که منجر به ازدسترفتن درآمد ساالنٔه
 ۱۱۸میلیارد دالر امریکا برای خردهفروشان آنالین میشود .بدتر از آن ،بیش از  3٫۱از مشتریانی که به اشتباه رد شدهاند ،هرگز بازنمیگردند؛
بنابراین ،ترس از تقلب ممکن است از خود کالهبرداری آسیبزاتر باشد .از سوی دیگر ،اگر تراکنشهای تقلبی از دست برود ،خردهفروشان
میتوانند درآمد قابلِتوجهی را از دست بدهند.

بنابراین ،حفاظت ناکافی تراکنشهای جدید را آسیبپذیر میکند و برای تراکنشهای سریعتر و ایمنتر ،به مدل متفاوتی با تقلب نیاز دارد.

 ۲-۲نقش بانک در کشف تقلب

برای مدیریت کشف تقلب در بانک ،ابتدا باید متولی اصلی مدیریت و کشف تقلب در بانک مشخص باشد .ادارٔه بازرسی ،ادارٔه مدیریت
ریسک ،ادارٔه مبارزه با پولشویی ،و ادارٔه امنیت معموالً در این حوزه درگیر هستنند .در صورت عدم تعیین مسئول و پاسخگو در این حوزه،

شکاف ساختاری برای مدیریت تقلب همچنان وجود خواهد داشت .پس از تعیین متولی اصلی ،وظایف کارکنان بانک در قالب قواعد تعیین
میشود .کارکنان بانک در خط مقدم برای محافظت از مشتریان در برابر تقلباند .سال  2۰2۰در انگلیس ،صنعت بانکداری  ۱٫6میلیارد
پوند زیان تقلب غیرمجاز را متوقف کرد که معادل  6٫73پوند در هر  ۱۰پوند تالش برای تقلب بود .طرح واکنش سریع شعبٔه بانک
تقلبهای  ۴5٫3میلیون پوندی را در سال  2۰2۰متوقف کرد (یوکا فایننس .)2۰2۱ ،زیان تقلب مالی غیرمجاز در کارتهای پرداخت،

بانکداری از راه دور ،و چک در سال  2۰2۰بالغ بر  ۸37٫۸میلیون پوند بوده که در مقایسه با سال  5 ،2۰۱9درصد کاهش داشته است.

در انگلستان ،صنعت بانکداری و مالی تالش میکند تا از مشتریان در برابر تخلف و تقلب محافظت کند و با مجریان قانون همکاری

میکند تا باندهای فعالیتهای مجرمانه را دستگیر و محاکمه کند .یوکافایننس با دولت ،مجریان قانون ،و تنظیمکنندهها همکاری میکند

تا یک برنامٔه اقدام پیشرفتهتر برای تقلب ایجاد کند .این همکاری با بهاشتراکگذاری اطالعات در سراسر صنعت بانکداری و مالی در
مورد تهدیدهای نوظهور ،نقض دادهها ،و جزئیات کارتهای پرریسک از طریق واحد اطالعات و اطالعات مالی بریتانیا (واحد ،)I&I

ادارات دولتی و تنظیمکنندهها ،و مرکز ملی جرایم اقتصادی با هدف ازبینبردن جرایم اقتصادی سازمانیافته انجام میشود .در این راستا،
سرمایهگذاری در سیستمهای امنیتی پیشرفته برای محافظت از مشتریان در برابر تقلب ،ازجمله تجزیه و تحلیل معامالت بالدرنگ انجام
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میشود .صنعت بانکداری در سال  2۰2۰از ۱٫6میلیارد پوند تقلب غیرمجاز جلوگیری کرد که معادل  6٫73پوند در هر  ۱۰پوند تالش

برای تقلب غیرمجاز بود.

 ۳-۲رویکردی الیهای برای کشف و پیشگیری از تقلب

در جایی که سیستمهای نظارت بر تراکنشهای مستقل و محصولمحور کوتاهی میکنند ،یک رویکرد الیهای برای تشخیص و مدیریت
تقلب میتواند کامالً مؤثر باشد .یک رویکرد الیهای فعالیت را در سطوح چندگانه ،ارزیابی و از رویکردهای تحلیلی متعددی استفاده میکند.

مفهوم اصلی یک رویکرد الیهای این است که شما به چندین کنترل نیاز دارید ،زیرا هیچ کنترلی بهتنهایی در برابر مصالحه یا حملٔه حمله،

غیرقابل نفوذ نیست و ترکیبی از کنترلها ،یک دفاع بسیار قویتری را فراهم میکند (استوارت.)2۰۱2،۱

در تصویر زیر ،آویوان لیتان 2در گروه گارتنر یک مدل مفهومی یک رویکرد الیهای برای کشف تقلب را ارائه داده است .که دن بارتا و

دیوید استوارت این مدل را به شرح زیر تحلیل کردهاند:
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منبع :دن بارتا و دیوید استوارت2۰۱2 ،۱

الیٔه اول- Endpoint-Centric :نقاط دسترسی را ایمن کنید

الیٔه اول نقطٔه پایانی محور است و مستلزم افزودن یک باند احراز هویت برای کانالهای دسترسیِ مشتری است .حداقل استاندارد برای
سناریوهای کمخطر ،احراز هویت دوعاملی است؛ مانند ترکیبی از شناسٔه سختافزاری یا نرمافزاری و شمارٔه شناسایی شخصی (پین) ،یا
شناسٔه کاربری و رمز عبور .برای سناریوهای با ریسک باالتر ،احراز هویت سهمرحلهای امنتر است .احراز هویت اوت آف باند ،2که به
کانالهای اطالعاتی جداگانه برای احراز هویت و دسترسی نیاز دارد  -بهطور گستردهای بهعنوان دفاع در برابر حمالت مردِ میانی پذیرفته

شده است.

الیٔه دوم :ناوبریمحور  -رفتار وبسایت را با آنچه انتظار میرود مقایسه کنید

کنترلهای الیٔه دوم شامل ثبت لحظهای و پویا از فعالیت آنالین مشتری و حساب است که جهت ایجاد نمایٔه مشتری برای تعیین اینکه

چهچیزی برای این مشتری عادی یا غیرعادی است ،استفاده میشود .نمایه به یک مرکز دادٔه غنی برای دید بهتر از مشتری/حساب تبدیل
میشود و پایه و اساس تصمیمگیریهای بالدرنگ را تشکیل میدهد .این تجزیه و تحلیل فراتر از تجزیه و تحلیل وب (بازدید و کلیک)

است.

 SAS3با راهکاری از ( Celebrus Technologiesکه قبالً  Speed-Trapنامیده میشد) کار میکند که دادههای دقیق را بصورت آنالین

از هر برنامٔه آنالین یا مبتنی بر مرورگر یا میگیرد .این کار نهتنها موقعیت جغرافیایی و  IPرا ثبت میکند ،بلکه شروع به ایجاد یک نمایه یا
پروفایل رفتاری میکند .نمایٔه رفتاری برای کمک به درک رفتارِ خرید مشتری و طراحی صفحات وب مؤثرتر و برای حمایت از بازاریابی

طراحی شده است ،اما برای درک رفتار مجرمانه نیز بسیار کاربردی است.

الیٔه  :3کانالمحور  -درک کاربران و حسابها از طریق کانال

4

الیٔه سوم نشاندهندٔه بهترین عملکرد صنعت درحال حاضر است .مفهوم این است که یک پلتفرم سازمانی پایان به پایان داشته باشیم که بتواند
یک کانال خاص را نشان دهد و قابلیت توسعه را در بین کانالها فراهم کند؛ بهعنوانمثال SAS ،بهتازگی یک سیستم پیشگیری از کالهبرداری

بالدرنگ را برای یک بانک بزرگ ایاالت متحده پیادهسازی کرده است .این سیستم فعالیت را در زمینٔه نمایٔه حساب مشاهده میکند.

یک سیستم کامالً کانالمحور میتواند ناهنجاریها را در سطح حساب شناسایی کند؛ بهعنوان مثال ،اگر یک حساب در دو سال گذشته

تنها دو تراکنش داشته باشد ،امروز  ۴7تراکنش بهعنوان غیرعادی عالمتگذاری میشود.

الیٔه  :۴چندمحصولی ،چندکانالی ،و همبستگی فعالیت و هشدارهای موجودیتی
مؤسسه ،رویکردی بینکانالی برای امتیازدهی به تراکنشها و موجودیتها در چندین حساب ،محصول ،و کانال دارد .تراکنشهایی که در

ابتدا بدون مشکل بهنظر میرسند ،ممکن است زمانی مشکوک بهنظر برسند که با فعالیتهایی در حوزههای دیگر مرتبط باشند .الیٔه چهار
تقریبا استاندارد طالیی برای صنعت امروز است SAS .برای یک مشتری یک سیستم تصمیمگیری کالهبرداری بالدرنگ را برای خطوط

کارت اعتباری و بدهی پیادهسازی و سپس تشخیص چندکاناله را برای عملیات آسیا و اقیانوسیه اضافه کرد .این مؤسسه پرداختها به
حسابهای کارت اعتباری را که از طریق تلفنبانک ،آنالین ،چک ،و دستگاه تلفن همراه انجام میشود ،نظارت میکند .نظارت کامل
تراکنش (بهجای بررسی زیرمجموعهای از تراکنشها) مهم است ،زیرا کالهبرداران بسیاری از آزمایشهای دستگاهی را از طریق تالشهای

مبادالتی با مبلغ کم انجام میدهند.

الیٔه پنجم :تجزیه و تحلیل پیوند موجودیت برای بهدستآوردن دیدگاه کلنگر از مشتریان مرتبط
کنترلهای الیٔه پنجم فراتر از دیدگاههای تراکنش و مشتری ،برای تجزیه و تحلیل فعالیتها و روابط درونشبکهای از نهادهای مرتبط (مث ً
ال
مشتریانی که دادهها یا تراکنشها را بهاشتراک میگذارند) بکار میرود .تجزیه و تحلیل پیوندِ موجودیت ،به شناسایی و جلوگیری از تقلب

توسط موارد زیر کمک میکند:

• شناسایی الگوهای رفتاری که فقط زمانی مشکوک بهنظر میرسند که در حسابها یا موجودیتهای مرتبط مشاهده شوند.

• کشف شبکههای مرتبط با یک حساب ،نهاد ،یا فرد مشکوک ،برای تعیین اینکه آیا یک پرونده محدود به یک فرد است یا بخشی از

یک توطئٔه مجرمانه است.
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بررسی اجمالی سامانههای هوشمند کشف تقلب
رابط تجسم یکسان شبکه به محققان کمک میکند تا این ارتباطات را واضحتر ببینند و روابط ناشناختٔه قبلی را کشف کنند و تحقیقات

مؤثرتر و کارآمدتری را انجام دهند .عالوه بر تشخیص و امتیازدهی ریسک ،تیمهای تحقیق میتوانند روابطی را بررسی کنند که شامل افراد
عالمتگذاریشده توسط قواعد موجود ،تشخیص ناهنجاری ،یا مدلسازی پیشبینیشده است .بازرسان به جزئیات مشتری و تمام طرفها

و شبکههای مرتبط دسترسی سریع دارند که در نتیجه رسیدگی سریعتر به پروندهها انجام میشود.

 ۴-۲راهبرد کشف تقلب مالی

کشف کالهبرداری آنالین یک صالحیت کلیدی با توانایی ارائٔه ارزش در طیف گستردهای از موارد استفاده است .رهبران امنیت و مدیران

ریسک باید از تغییرات بازار برای تحلیل هزینه فایده و کاهش پیچیدگی و هزینههای عملیاتی در راهبردهای کشف تقلب استفاده کنند.
گارتنر «راهبرد کشف تقلب مالی» کدسیلر ۱را به رسمیت میشناسد و پیشنهاد میکند راهبرد شناسایی تقلب مالی با مدل قابلیت گارتنر

هماهنگ شود .مدل قابلیت تشخیص تقلب گارتنر برای پیشگیری از تقلب در کانالهای متقابل در شکل  3نشان داده شده است .در این
مدل ،پیچیدگی سیستمها با افزایش بینش ،افزایش مییابد.

شکل  .۳مدل قابلیت تشخیص تقلب گارتنر
منبع :فراز 2و همکاران2۰2۰ ،

همانطور که در شکل  ۴مشاهده میشود ،اولین مرحله در کشف تقلب شناسایی مبتنی بر دادههای استاتیک و مرحلٔه دوم ارزیابی ریسک
تقلب مبتنی بر قواعد است؛ در مرحلٔه سوم ،تمام موجودیتهای بانک اعم از کارت ،حساب ،مشتری ،افراد داخلی بانک ،سیستمهای

داخلی بانک ،و حتی وبسرویسها باید پروفایل شوند و روند رفتاری آنها با یک شیؤه قاعدهمند و سلسلهمراتبی ثبت شود؛ در مرحلٔه
چهارم ،روابط بین همٔه این موجودیتها باید ثبت و در مرحلٔه پنجم باید تحلیل هدفمند از رفتار موجودیتها استخراج شود.
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بررسی اجمالی سامانههای هوشمند کشف تقلب
مرحلٔه پنجم از خروجی مرحلٔه سه و چهار حاصل میشود؛ مرحلٔه ششم بر رابط کاربری متمرکز است و تمام رفتارهای مشتری از لحظٔه

ورود به سیستم بررسی و تحلیل میشود؛ بهعنوان مثال ،مشتری از چه وسیلهای (موبایل یا لپتاپ) و از چه نقطٔه جغرافیایی وارد میشود،
با چه فاصلٔه زمانی کاراکترها را وارد میکند ،و چند پرداخت در روز انجام میدهد .بررسی این رفتارها کمک میکند تا اگر اطالعات کاربری
مشتری به سرقت رفت ،با تغییر رفتار معمول مشتری ،توسط سیستم شناسایی شود؛ و در مرحلٔه هفتم ،باید یک تحلیل ریسک پیوسته و
مداوم در سیستم وجود داشته باشد و همٔه مراحل قبلی بهصورت پیوسته و مداوم انجام شود.

 ۳روشهای کشف تقلب
روشهای مختلفی برای تشخیص تقلب ارائه شده است؛ اما این روشها بهدلیل تکامل مداوم روشهای جدید توسعهیافته توسط کالهبرداران
یا فنّاوریهای جدید مانند ارزهای دیجیتال ،بهمرور کمفایده میشوند .سیستمهای کشف تقلب براساس نوع تقلب و نوع متقلب ،سطوح
مختلفی دارند .کشف تقلب مبتنی بر قواعد برای الگوهای شناختهشده کاربرد دارد؛ تشخیص و کشف ناهنجاری یا انومالی برای الگوهای

ناشناس بهکار میرود .روشهای پیشبینی برای الگوهای پیچیده و تحلیل شبکهای ارتباطات برای الگوهای سازمانیافتٔه شبکهای مناسباند.
تحلیلگران داده میتوانند با ایجاد الگوریتمهایی برای تشخیص الگوها و ناهنجاریها ،از تقلب جلوگیری کنند .تشخیص تقلب را میتوان

با استفاده از تکنیکهای تجزیه و تحلیل دادههای آماری یا هوش مصنوعی ( )AIاز هم تفکیک کرد .تکنیکهای تجزیه و تحلیل دادههای
آماری عبارتاند از :محاسبٔه پارامترهای آماری ،تجزیه و تحلیل رگرسیون ،توزیع و مدلهای احتمال ،و تطبیق دادهها.
در بخش  7-3در مورد هوش مصنوعی توضیحات کاملتری ارائه شده است ،اما بهطورکلی تکنیکهای هوش مصنوعی مورداستفاده

برای تشخیص تقلب عبارتاند از:

دادهکاوی :که دادهها را طبقهبندی ،گروهبندی ،و بخشبندی میکند تا در میان میلیونها تراکنش جستوجو کند تا الگوها را پیدا و تقلب

را کشف کند.

شبکههای عصبی :الگوهای مشکوک را یاد گرفته و از آن الگوها برای شناسایی بیشتر استفاده میکند.
یادگیری ماشین :بهطور خودکار ،ویژگیهای موجود در تقلب را شناسایی میکند.

تشخیص الگو :کالسها ،خوشهها ،و الگوهای رفتار مشکوک را تشخیص میدهد.

 ۱-۳تشخیص تقلب مبتنی بر قواعد

کشف تقلب سنتی بیشتر مبتنی بر گزارش (معموالً توسط مالباخته) و یا واحد بازرسی بانک با کنترلهای دورهای است و به موارد غیرعادی
(بیشترینها و کمترینها) حساس است و توجه خاص به سناریوهای مبتنی بر تجربه است که با توجه به میزان روزانٔه عملیات بانکی ،بهترین
راهکار اتوماتیزهکردن این نظارت است .سیستمهای نظارت بر تراکنشهای مبتنی بر قوانین ،برای کشف تقلب با استفاده از تراکنشهای
گذشته ،مکانهای تراکنش ،نوع تراکنش ،و میانگین روزانٔه مبلغ یا اطالعات فراوانی تراکنش ،یک پروفایل مشتری ایجاد میکنند .زمانی که

تراکنش غیرعادی با نمایٔه کاربر مغایرت داشته باشد ،سیستم ،تراکنش را متوقف میکند و به مشتری اطالع میدهد .در واقع ،تشخیص
تقلب مبتنی بر قوانین ،تقلب را براساس مجموعهای از ویژگیهای غیرمعمول ،ازجمله مهرهای زمانی غیرمعمول ،شمارهحسابها ،انواع
تراکنشها و مبالغ ،و سایر معیارها شناسایی میکند.

این روش تشخیص تقلب براساس مجموعهای از قواعد یا مجموعهای از شرایط عمل میکند که وقتی شناسایی میشوند ،بهمعنای

تراکنشهای بالقؤه تقلبی هستند.
قوانین معموالً عبارتاند از:

مکان :اگر تراکنش خارج از مکان معمولی کاربر رخ دهد؛ بهعنوان مثال ،اگر کاربری که خریدهایش معموالً در تهران انجام میشود،

ناگهان تراکنشی در زاهدان داشته باشد.

فرکانس :اگر کاربر بهندرت از یک حساب استفاده میکند اما ناگهان تراکنش زیادی انجام شود ،یا اگر یک شمارهحساب در زمان کم
تعداد تراکنشهای کوچک غیرمعمول زیادی داشته باشد.
فرستنده/گیرنده :اگر کاربر مبالغ زیادی را از چندین حساب تازه ایجادشده دریافت کند .از طرف دیگر ،اگر شخصی از همان آدرس IP

در مدت کوتاهی چندین حساب کارت اعتباری ایجاد و پول ارسال کند.

دروازهبان :اگر تراکنش ،هیچیک از این قواعد معاملٔه متقلبانه را نداشته باشد ،بهعنوان یک معاملٔه غیرمتقلبانه انجام میشود .این سیستم

بهعنوان دروازهبان عمل میکند :به برخی از تراکنشها اجازه میدهد ،اما برخی دیگر را براساس قواعدی که رعایت میکند ،پرچمگذاری یا
رد میکند .متأسفانه ،این دروازهبان گاهی با نکات مثبت و منفی کاذب شکست میخورد.
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نقاط قوت و آسیبپذیریهای سیستمهای مبتنی بر قواعد
سیستمهای مبتنی بر قواعد تقلب را براساس مجموعهای از قواعد شناسایی میکنند و مداخلٔه انسانی را کاهش میدهند ،بنابراین از هزینههای
امنیتی سربار میکاهند .باوجوداین ،نقاط ضعفی وجود دارد که سیستمهای مبتنی بر قواعد باید به آنها رسیدگی کنند.

آسیبپذیریها
 نقاط کور :این سیستمها حاوی نقاط کور هستند :مناطقی که قواعد پوشش نمیدهند .در این شرایط ،کالهبرداران معامالت را
جعل میکنند یا قوانین موجود را دور میزنند .سیستمهای سنتی مبتنی بر قواعد تعیینشده توسط افسران امنیت هستند و در مواجهه
با تهدیدات باید بهصورت دستی بهنگام شوند و در فواصل بهنگامرسانیها ،کالهبرداران از نقاط کور استفاده میکنند.

 کمبود داده :سیستمهای مبتنی بر قواعد با انبوهی از دادهها به بهترین شکل کار میکنند تا به تمام آسیبپذیریهایی که مؤسسات
با آنها مواجهاند ،بهتر رسیدگی کنند .اگر یک مؤسسه به یک مجموعه دادٔه کوچک محدود شود ،نمیتواند دقیق و مؤثر تراکنشهای

جعلی را شناسایی کند .این مورد در سیستمهای یادگیری ماشین نیز صادق است.

 دادههای نادرست :یک سیستم مبتنی بر قواعد ،زمانی بهترین کار را انجام میدهد که افسر امنیت قواعد مفید و مؤثری را تنظیم
کند .قواعد نادرست یا بد تعریفشده منجر به نتایج مثبت نادرست میشود.

نقاط قوت

مزیت سیستمهای مبتنی بر قواعد ،پیچیدگیِ کم آنهاست .این سیستمها بهسرعت کار میکنند .تمام تراکنشها را اسکن میکنند و تقلب را
براساس قواعد شناسایی میکنند که امکان بررسی سریع تراکنشهای بیشتری را فراهم میکند .این مورد همراه با سیستمهای یادگیری ماشین

برای تالشهای پیچیدهتر ،امنیت بسیاری برای تراکنشها فراهم میکند.

 شفافیت :ازآنجاییکه سیستم های مبتنی بر قواعد براساس قواعدی که رعایت می شوند عمل میکنند ،تفسیر آنها آسان یا
«شفاف» است .اگر مشکلی در گزارش ایجاد شود ،مانند مثبت یا منفی کاذب ،مداخلٔه انسان می تواند به سرعت آن را
شناسایی و اصالح کند.

 سادگی :در برخی موارد ،سادگی بهترین راه است .این مورد برای اجرای سیستم مبتنی بر قواعد نیز صادق است .سیستمهای تشخیص
تقلب مبتنی بر قواعد بهراحتی قابلِتوسعه و اعتبارسنجیاند و نسبتا سریع عمل میکنند و سادگی آنها اجرای سریع و آسان را ارائه میدهد.

 ۲-۳تشخیص تقلب مبتنی بر قواعد و یادگیری ماشین

تشخیص تقلب الگوریتمی ،که بیشتر بهعنوان تشخیص تقلب مبتنی بر یادگیری ماشین شناخته میشود ،مشابه تشخیص تقلب مبتنی بر
قواعد عمل میکند .این سیستمها بهجای تکیه بر مداخلٔه انسانی ،این کار را بهطور خودکار انجام میدهند و مداخلٔه انسانی بیشتر در مرحلٔه

ورودی داده و مرحلٔه تضمین کیفیت در پایان فرایند رخ میدهد .درهرصورت ،مدلهای الگوریتمی ضرورت مداخلٔه انسانی را به میزان
قابلِتوجهی کاهش میدهند و در هزینههای سربار و نیروی کار مؤسسات صرفهجویی میکنند .سیستمهای الگوریتمی ،قواعد و پاسخهای

خود را براساس تهدیدات گذشته و نوظهور تغییر میدهند .شناسایی و محافظت از تقلبِ مبتنی بر قواعد باید با استفاده از ترکیبی از
فرایندهای مبتنی بر قواعد ،هوش مصنوعی ،و یادگیری ماشین باشد .این محصوالت ترکیبی امنیت باالیی را در برابر تالشهای تقلب ارائه

میکنند و براساس رفتار تراکنشها و مصرفکنندگان خودتنظیمگر ۱هستند.

از اوایل دهٔه  ،2۰۱۰بانکهای بزرگ از تشخیص ناهنجاری برای خودکارسازی فرایندهای تقلب ،امنیت سایبری ،و مبارزه با پولشویی

استفاده کردند .تشخیص تقلب با یادگیری ماشین بهدلیل توانایی الگوریتمهای یادگیری ماشین برای یادگیری از الگوهای تقلب تاریخی و
شناسایی آنها در تراکنشهای آتی امکانپذیر میشود .در مورد سرعت پردازش اطالعات ،الگوریتمهای یادگیری ماشین مؤثرتر از انسانها

به نظر میرسند .همچنین ،الگوریتمهای یادگیری ماشین قادر به یافتن ویژگیهای تقلب پیچیده هستند که انسان بهسادگی نمیتواند آنها را
تشخیص دهد.
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یادگیری ماشین بر یک سیستم حفاظتی مشتریمدار ساده و کارآمد تمرکز دارد که فرایندهای دستی معیوب ،خستهکننده ،و کند را با تجزیه و

تحلیل ریسک ،بهبود میبخشد یا بهطور کامل جایگزین میکند که منجر به رضایت باالی مشتری میشود .روشهای یادگیری ماشین همچنین
از فرصت یادگیری از متغیرهای مختلف بهره میبرند .دسترسی به بسیاری از رکوردها برای توسعٔه مدل بهویژه برای روشهای یادگیری ماشین
مهم است ،زیرا تراکنشهای جعلی در محدودٔه  ۱در  ۱۰۰۰تا  ۱در  5۰٬۰۰۰اتفاق میافتد.

روشهای مبتنی بر قاعده اساسا واکنشی هستند .واکنشپذیری چیزی است که مؤسسات مالی و خردهفروشان را از جلوگیری مؤثر و

کارآمد از تقلب بازمیدارد .یادگیری ماشین بینشهای بالدرنگ را فعال میکند ،بینظمیها را شناسایی میکند ،و تغییرات کوچک را در
بخشهای بزرگی از مجموعه دادههای پویا تشخیص میدهد.
درحالیکه سیستمهای مبتنی بر قواعد برای شناسایی تغییرات رفتاری یا پیشبینی نتایج بر قواعد از پیش برنامهریزیشده ،تکیه میکنند،

سیستمهای یادگیری ماشین که بهسرعت در حال تکاملاند ،به رویکرد انعطافپذیرتری برای شناسایی تقلب نیاز دارند.

 ۱-۲-۳مقایسٔه سیستمهای مبتنی بر قواعد و یادگیری ماشین

در سالهای اخیر ،از رویکرد یادگیری ماشین برای کشف تقلب استفاده میشود و عالقٔه صنعت از سیستمهای تشخیص تقلب مبتنی بر
قاعده به راهکارهای مبتنی بر یادگیری ماشین تغییر کرده است .در ادامه ،به تفاوت یادگیری ماشین و رویکردهای مبتنی بر قواعد میپردازیم.

رویکرد مبتنی بر قاعده فعالیتهای متقلبانه در امور مالی را با مشاهدٔه سیگنالهای ظاهری و آشکار شناسایی میکند .سیستمهای صرفا

مبتنی بر قاعده مستلزم استفاده از الگوریتمهایی هستند که چندین سناریوی تشخیص تقلب را انجام میدهند که بهصورت دستی توسط
تحلیلگران تقلب نوشته شدهاند .امروزه ،سیستمهای قدیمی بهطور متوسط حدود  3۰۰قاعده مختلف را برای تأیید یک تراکنش اعمال

میکنند .این سیستمها به افزودن یا تنظیم سناریوها بهصورت دستی نیاز دارند و بهسختی میتوانند همبستگیهای ضمنی را تشخیص دهند.
عالوهبراین ،سیستمهای مبتنی بر قاعده اغلب از نرمافزار قدیمی استفاده میکنند که بهسختی میتواند جریانهای دادههای بالدرنگ را ،که
برای فضای دیجیتال حیاتی هستند ،پردازش کند.

عالوه بر قواعد اعالمشده در سیستمهای تشخیص تقلب مبتنی بر قواعد ،رویدادهای ظریف و پنهانی دیگری نیز در رفتار کاربر وجود

دارد که ممکن است مشهود نباشد ،اما نشانٔه تقلب احتمالی باشد .یادگیری ماشین امکان ایجاد الگوریتمهایی را فراهم میکند که مجموعههای
کالنداده را با متغیرهای زیادی پردازش میکنند و به یافتن این همبستگیهای پنهان بین رفتار کاربر و احتمال اقدامات متقلبانه کمک
میکنند .یکی دیگر از نقاط قوت سیستمهای یادگیری ماشین در مقایسه با سیستمهای مبتنی بر قانون ،پردازش سریعتر داده و کاردستی کمتر

است؛ بهعنوان مثال ،الگوریتمهای هوشمند برای کمک به کاهش تعداد مراحل تأیید ،بهخوبی با تجزیه و تحلیل رفتار مطابقت دارند .اگرچه
سیستمهای مبتنی بر قاعده ،همچنان بر بازار تسلط دارند اما مؤسسات مالی پیشرو درحال حاضر از فنّاوری یادگیری ماشین برای مبارزه با
کالهبرداران استفاده میکنند؛ بهعنوان مثال ،مسترکارت ۱یادگیری ماشین و هوش مصنوعی را برای ردیابی و پردازش متغیرهایی مانند اندازٔه
تراکنش ،مکان ،زمان ،دستگاه ،و دادههای خرید یکپارچه کرد .این سیستم رفتار حساب را در هر عملیات ارزیابی میکند و قضاوت بیدرنگ

دربارٔه تقلبیبودن یک تراکنش ارائه میدهد .هدف این پروژه کاهش تعداد هشدارهای کاذب در پرداختهای تجاری است .بهطورکلی،
تفاوت این دو رویکرد را میتوان موارد زیر برشمرد:

 روشهای مبتنی بر قواعد زمانبر است ،اما یادگیری ماشین پردازش بالدرنگ را تسهیل میکند.
 روش مبتنی بر قواعد مستلزم کار دستی و نظارت انسانی است .یادگیری ماشین امکان تشخیص خودکار ناهنجاری ها را
فراهم میکند.
 روش مبتنی بر قواعد به مراحل متعددی برای تأیید نیاز دارد که باعث کاهش بهبود تجربٔه کاربر میشود .یادگیری ماشین تأیید را
کاهش و ساده میکند و با کاهش زمان و مراحل تأیید تراکنش ،رضایت مشتری را افزایش میدهد.
 روش مبتنی بر قواعد الگوهای تقلب آشکار را شناسایی میکند .یادگیری ماشین میتواند با تمرکز بر تغییرات ظریف الگو ،تقلب
پنهان را نیز کشف کند.
 یادگیری ماشین بر الگوریتمهایی متکی است که با افزایش مجموعٔه دادهها کارآمدتر ،مؤثرتر ،و مقرونبهصرفهتر میشوند .مدل
مبتنی بر قواعد با دادههای بیشتر ،گرانتر میشود.
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 ۳-۳تشخیص تقلب مبتنی بر داده

طی ده سال گذشته ،جهان رشد بیسابقهای از دادهها را داشته است .در سال  ،2۰۱۸روزانه بیش از  2٫5اگزابایت داده تولید و پیشبینی
شده است که تا سال  2۰25به  ۱75زتابایت ۱داده میرسد (کوگلین .)2۰۱۸ ،2طبق گزارش آیبیام 3در سال  ،2۰۱3باالی  9۰درصد از

دادههای موجود در جهان امروز در هشت سال گذشته ایجاد شده است .این دادهها از همهجا سرچشمه میگیرند :حسگرها ،سایتهای
رسانههای اجتماعی ،تصاویر و ویدیوهای دیجیتال و معامالت خرید ،تلفنهای همراه ،سیگنالهای جیپیاس.4

این دادهها باعث پیدایش مفهوم کالندادهها و برنامههای کاربردی دادهمحور بهویژه تجزیه و تحلیل است که از دادهها برای استخراج

هوشمندی و تصمیمگیری بهتر با دقت باال استفاده میکند .امروزه ،تجزیه و تحلیل مبتنی بر داده راهکارهای واقعی برای تمام صنایع داده
محور ازجمله بانکداری است .صنعت بانکداری درحال بررسی فرصتها و چالشهای انواع مختلف تجزیه و تحلیل ازجمله تجزیه و تحلیل
تقلب است که توسط فنّاوریهای کالندادٔه پیشرفته بسیار مقیاسپذیر و با کارایی باال قدرت گرفته است.

تجزیه و تحلیل تقلب به ابزار نوظهور قرن بیستویکم برای تشخیص ناهنجاریها ،پرچمهای قرمز ،و الگوهای موجود در مقادیر انبوهی

از دادهها تبدیل شده است که تجزیه و تحلیل آن گاهیاوقات بسیار چالشبرانگیز است (اسپن .)2۰۱۴ ،5تکنیکهای مجرمان و کالهبرداران
و شیطنتهای آنها بهدلیل فنّاوری و ابزاری که برای پنهانکردن فعالیتهای متقلبانه استفاده میکنند ،هوشمندانهتر است (وونا.)2۰۱7 ،6
تجزیه و تحلیل تقلب مبتنی بر داده یک رویکرد بسیار امیدوارکننده به سه دلیل آشکار است .این دالیل در موارد زیر خالصه میشود:

• دقت :رویکرد انسانمحور مستعد ریسک است .در مقابل ،دادههای با کیفیت خوب برای افزایش دقت و صحت تجزیه و تحلیل

حیاتی است .هدف تجزیه و تحلیل تقلب مبتنی بر داده ،استفادٔه بهینه از ظرفیت محدود بازرسی موجود است (باسنس و همکاران.)2۰۱5 ،
• کارایی عملیاتی :تجزیه و تحلیل تقلب مبتنی بر داده با استفاده از تکنیکهای پیشرفته از حوزههای مختلف ازجمله یادگیری ماشین،
آمار ،ریاضیات ،و یادگیری عمیق 7ساخته شده است .همچنین ،از ابزارهای پیشرفتهای مانند موتور تجزیه و تحلیل درون حافظه برای
پیادهسازی تکنیکهای تحلیلی استفاده میشود .این بهطور قابلتوجهی کارایی عملیاتی را افزایش میدهد که برای بسیاری از سناریوهای

تقلب بسیار مهم است؛ بهعنوان مثال ،هنگام ارزیابی تراکنش با کارت اعتباری ،تصمیم تقریبا فوری در مورد تأیید یا مسدودکردن تراکنش
بهدلیل مشکوکبودن به تقلب موردنیاز است .این به تجزیه و تحلیل و تصمیمگیری فوری نیاز دارد که میتواند با ابزارها و فنّاوریهای تجزیه

و تحلیل تقلب مبتنی بر داده انجام شود.

• کارایی هزینه :توسعه و حفظ یک سیستم مؤثر و ناب تشخیص تقلب با متخصصان هم چالشبرانگیز و هم کاری فشرده است.

روشهای مبتنی بر داده یک رویکرد خودکارتر ،کارآمدتر برای توسعه ،و مقرونبهصرفهتر است.
با توجه به بحث فوق ،بدیهی است که تجزیه و تحلیل تقلب مبتنی بر داده دارای مزایای متعددی نسبت به رویکرد سنتی مبتنی بر
متخصص برای کشف تقلب است .بااینحال ،چالشهای مختلف در رویکردهای مبتنی بر دادهها باید برای تقویت سیستم تشخیص تقلب

جهت مبارزه با کالهبرداران حل شود.

 ۱-۳-۳چالشهای کشف تقلب مبتنی بر داده

اگرچه رویکردهای کشف تقلب در سالهای گذشته با اتخاذ روشهای آماری قوی و با تجزیه و تحلیل دادههای انبوه برای کشف الگوها و
سازوکارهای تقلب قدرت قابلتوجهی بهدست آوردهاند ،هنوز کشف تقلب بهشدت چالشبرانگیز است .محققان از روشها و الگوریتمهای

مختلفی برای کشف تقلب در بخشهای مالی یا پولشویی استفاده کردند؛ اما چند مورد که کشف تقلب را چالشبرانگیزتر و دشوارتر

میکند ،بهاختصار بیان میکنیم.

 ۱-۱-۳-۳ الگوهای پویای تقلب بهویژه برای سیستمهایی که بر مدلهای یادگیریِ نظارتشده متکی هستند ،بسیار چالشبرانگیز
است .این سیستمها فقط میتوانند الگوهای تقلب را براساس مجموعه دادههای آموزشی که از الگوهای رخداده در گذشته تشکیل
شده است ،شناسایی کنند .بااینحال ،کالهبرداران هرگز از تولید راهها و راهبردهای متقلبانٔه جدید برای غلبه بر سیستمها دست
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نمیکشند .با سیستم مبتنی بر یادگیری نظارتشده نمیتوان با چنین تنوعی از فعالیتهای متقلبانه ،مقابله کرد ،زیرا مجموعه
دادههای آموزشی حاوی الگوهای تقلب جدید نیستند.
 ۲-۱-۳-۳ تشخیص بالدرنگ تقلب راهکاری ایدهآل برای مؤسسات مالی است ،زیرا سیستمهای بالدرنگ میتوانند از ضررهای
مالی زیادی جلوگیری کنند .بااینحال ،شناسایی بالدرنگ فعالیتهای تقلبی ،چالشهای مختلفی را برای سیستم ایجاد میکند.
سه چالش اصلی شامل این موارد است -۱ :با توجه به سرعت باالی جریان دادهها ،پردازش و تجزیه و تحلیل دشوار است؛ -2
پیچیدگی محاسباتی تجزیه و تحلیل تقلب بسیار زیاد است؛ و  -3ایجاد یک الگوریتم با کارایی باال برای برنامههای کاربردی دادٔه
فشرده کار آسانی نیست.
 ۳-۱-۳-۳ ادغام دادههایی با تنوع و حجم زیاد چالش بزرگی را بهوجود میآورد .یکی از مزایای مهم کالندادهها این است که
کاربران را قادر میسازد دادهها را از منابع مختلف ازجمله منابع مالی و سایر منابع مانند فعالیتهای بازارهای مالی ،پیامهای بین
کارگزاران ،و غیره جمعآوری کنند .این منابع حجم عظیمی از مجموعه دادهها را تشکیل میدهند که دارای ویژگیها و رکوردهای
زیادی هستند .عالوهبراین ،این منابع بر مدلهای دادههای مختلف تکیه میکنند .در نتیجه ،دادههایی که از منابع مختلف بهدست
میآیند ،چالشهای یکپارچهسازی را برای سیستم تحلیل تقلب ایجاد میکنند.
 ۴-۱-۳-۳ ردههای توزیع چوله  ۱یا نامتعادل یکی از مهمترین مسائل در کشف تقلب است ،اگرچه ردههای توزیع چوله چالش
در بسیاری از حوزههای مختلف است و بهطور خاص ،اکثر الگوریتمهای یادگیری ماشین تحت نظارت در مواجهه با ردههای
توزیع چوله عملکرد ضعیفی از خود نشان میدهند؛ از این بهعنوان مشکل عدم تعادل کالس یاد میشود .چندین جنبه ممکن است
در عملکرد بهدستآمده از طبقهبندی ایجادشده توسط یک سیستم یادگیری ماشین تأثیر بگذارد .یکی از این جنبهها به تفاوت بین
تعداد نمونههای متعلق به هر کالس مربوط میشود .وقتی این تفاوت زیاد باشد ،سیستم یادگیری ممکن است برای یادگیری مفهوم
مربوط به طبقٔه اقلیت دچار مشکل شود ،زیرا نسبتهای چالشبرانگیز اجازٔه درک پویایی گروههای اقلیت (تقلب) را نمیدهد.
این مشکل در برابر الگوریتمهای طبقهبندی که در چهارچوب کالنداده پیادهسازی میشوند ،آسیبپذیرتر است .ازآنجاییکه
فنّاوریهای کالنداده مانند  Hadoopدادهها را تقسیمبندی میکند ،بخش کوچکی از دادهها در نمونهها بسیار کوچکتر میشود.
در نتیجه ،شناسایی ویژگیهای طبقٔه اقلیت سختتر میشود ،طبقهبندی دشوارتر میشود ،و در واقع اطالعات از بین میرود؛
درحالیکه هدف استخراج حداکثر مقدار از دادههای مقیاس بزرگ است ،عدم تعادل طبقاتی اغلب در مجموعه دادههای واقعی
رخ میدهد که شامل رویدادهای نادر (مازوروفسکی 2و همکاران )2۰۰۸ ،یا تراکنشهای متقلبانه است (باتاچاریا و همکاران،
 ،)2۰۱۱عالوهبراین ،عدم تعادل کالس در مجموعه دادههایی با چندین کالس و با اندازههای مختلف مانند پیشبینی مکان یا
تشخیص فعالیت رخ میدهد (فیوز و کوک .)2۰۱5 ،3فیوز و کوک  2۰۱7در مقالهای با موضوع مدلسازی رده توزیع چوله با
تغییر شکل فضای مفهومی ،رویکردی را معرفی کردند که توزیع دادههای اساسی را تغییر نمیدهد؛ اما کالسهای اکثریت را به
زیرکالسهای کوچکتر تجزیه میکند تا توزیع کالس متعادلتری ایجاد کند و با این شیوه مشکل عدم تعادل کالس را مرتفع
کردند.
 ۵-۱-۳-۳ اندازهگیری عملکرد یکی دیگر از چالشهایی است که بهدلیل توزیع ناهموارِ دادهها ایجاد میشود .نرخ دقت
(مشاهدات طبقهبندیشدٔه صحیح) است که برای یک مسئلٔه طبقهبندی معمولی استفاده میشود .این معیار ممکن است همیشه
برای کشف تقلب مناسب نباشد (هی و گرایسیا)2۰۰9 ،4؛ بهعنوان مثال ،اگر دادهها حاوی  ۱درصد مشاهدات تقلب باشد ،نرخ
دقت زیر  99درصد،


غیرقابلقبول است .دلیل آن این است که سیستم میتواند تمام رکوردها را بهعنوان قانونی طبقهبندی کند و هنوز هم نرخ دقت
 99درصد را ارائه دهد .این منجر به درنظرگرفتن معیارهای عملکرد حساسبههزینه میشود که مشاهدات طبقهبندیشدٔه اشتباه را

۱۴
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در نظر میگیرند ،بدون ایجاد هشدارهای نادرست زیاد که باعث هدررفتن مقدار زیادی از زمان و منابع برای بررسی میشود.
توصیه میشود امتیاز  ،۱Fحساسیت ،ناحیٔه زیر منحنی ،)AUC( 2و ضریب همبستگی متیو 3در تجزیه و تحلیل کشف تقلب در
نظر گرفته شود؛ عالوهبراین ،هزینههای محاسباتی نیز باید در نظر گرفته شود.

 ۴-۳آخرین تکنیکهای کشف تقلب در حوزههای مالی در دهٔه اخیر
 ۱-۴-۳ماشین بُردار پشتیبان ()SVM

ماشین بردار پشتیبان 4یک الگوریتم یادگیری ماشین نظارتشده است که با توجه به مجموعهای از نمونههای آموزشی که هرکدام بهعنوان یک

یا دستههای دیگر عالمتگذاری شدهاند ،بهترین دسته را به دادههای جدید اختصاص میدهد .در طبقهبندی ،دادههای جدید در فضای

ویژگی نگاشت میشوند و پیشبینی میشود که براساس کدام سمت شکاف به کدام دسته تعلق دارند .ماشینهای بردار پشتیبان یک روش

طبقهبندی است که در طبقهبندی خطی با ساختن یک اَبَرصفحه  5بهعنوان صفحٔه تصمیم استفاده میشود .این کار با طبقهبندی مناسب
مجموعههای آموزشی با گروهبندی آنها در دستههای معتبر عمل میکند (باتاچاریا ،تراکونلو ،و وستلن.)2۰۱۱ ،6

عبدالحمید ،خاوال ،و آتیکا )2۰۱۴( 7ماشین بُردار پشتیبان را برای تشخیص تقلب در کارت اعتباری پیشنهاد کردند که در هر نمونٔه

آزمایشی از دادههای تراکنش ،از ماشین بُردار پشتیبان استفاده و تعیین شد که نمونه در کدام دسته قرار میگیرد؛ بهعنوان مثال ،اگر نمونه در
کالس متقلبانه قرار گیرد ،بهعنوان تقلب اعالم میشود؛ در غیر اینصورت ،بهعنوان یک معاملٔه مشروع در نظر گرفته میشود .به گفتٔه

عبدالحمید ،خاوال ،و آتیکا ،آنها ویژگیهای متعددی را توصیف میکنند که میتوان از آنها برای بهبود میزان تشخیص استفاده کرد.
بااینحال ،افزودن ویژگیهای بیشتر میتواند طبقهبندیکننده را ناکارآمد کند .ویژگیهای مهمی که در مقاله ذکر شده است و میتواند برای
تشخیص تقلب در طبقهبندیکنندٔه ماشین بردار پشتیبان استفاده شود ،عبارتاند از :شناسٔه مشتری ،مبلغ معامله ،فراوانی استفاده از کارت
ازجمله تاریخ و زمان ،میانگین مقدار تراکنشها ،و مکان.

 ۲-۴-۳مدل پنهان مارکوف)HMM( ۸
مدل پنهان مارکوف یک فرایند تصادفی جاسازیشدٔه دوگانه است که برای ارائٔه فرایندهای تصادفی پیچیدهتر در مقایسه با مدل کالسیک
مارکوف استفاده میشود .حالتهای مدل پنهان مارکوف قابلِمشاهده نیستند ،اما خروجیهای وابسته به حالت ،قابلِمشاهدهاند.

رابینسون و آریا )2۰۱۸( 9از مدل مخفی مارکوف برای شناسایی خودکار تقلب کارتهای پیشپرداخت استفاده کردند .سیستم پیشنهادی

بر روی یک مجموعه دادٔه معامالتی واقعی آزمایش شد.
آ گراوال ،کومار و میشرا ۱۰در سال  2۰۱5مدلی را برای شناسایی تقلب کارت اعتباری براساس مطالعٔه موردی با ترکیبی از الگوریتم
مدل پنهان مارکوف ،مبتنی بر رفتار و الگوریتم ژنتیک ( )GAپیشنهاد کردند و پس از تحقیق ادعا کردند که برای کشف تقلب در
کارتهای اعتباری کامالً سودمند است .نتایج تجربی مطالعٔه خان و همکاران نیز نشان داد که مدل پنهان مارکوف میتواند پیچیدگی

سیستم را حذف کند (خان ،سینگ ،و سینهال.)2۰۱5 ،۱۱

 ۱امتیاز  (F-score) Fدر تجزیه و تحلیل آماری طبقهبندی باینری ،معیاری برای سنجش دقت آزمون است.
 2منطقٔه زیر منحنی ( )AUCاندازهگیری توانایی طبقهبندیکننده برای تمایز بین کالسهاست و هرچه  AUCباالتر باشد ،عملکرد مدل در تشخیص کالسهای مثبت و
منفی بهتر است .منحنی مشخصٔه اپراتور گیرنده یک منحنی احتمال است که سیگنال را از نویز جدا میکند.
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هامان و لوبو )2۰۱2( ۱روی تکنیکی برای بهبود تشخیص تقلب بانکهای اینترنتی با استفاده از مدل پنهان مارکوف برای افشای

کاربران واقعی و ردیابی رفتارهای مشکوک آنها با پیشنهاد یک چهارچوب کار کردند .نتیجٔه این مطالعه دقت تشخیص را بهبود
میبخشد.

وانگ ،وو و ای )2۰۱۸( 2آزمایشهای شبیهسازی را برای افزایش اثربخشی در مشکالت تقلب بانکی انجام دادند .هدف این مطالعه

شناسایی تقلبهای پرداخت آنالین با استفاده از مدل پنهان مارکوف بههمراه -Kمیانگین ،در دادههای تراکنش بانکی در دنیای واقعی

است .تکنیک -Kمیانگین برای خوشهبندی مجموعه دادههای چندین خوشه و مدل پنهان مارکوف برای آموزش رفتار منظم حساب استفاده
شد .نتیجٔه آزمایشهای شبیهسازی نشان داد که این مطالعه قادر به کشف تقلب در تراکنشهای بانکی تا حد مشخصی است.
بوساری و پاتیل )2۰۱6( 3برای رسیدگی به مشکل سیستمهای موجود که پس از انجام تراکنش در عملیات کارت اعتباری با شناسایی

فعالیتهای تقلبی مواجه هستند ،راهکاری پیشنهاد کردند .هدف این مطالعه حل این مشکل با استفاده از مدل پنهان مارکوف است.

یافتههای این مطالعه نشان داد که مدل پنهان مارکوف شناسایی تقلب را بهبود میبخشد ،درحالیکه نرخ هشدار نادرست را کاهش میدهد.

 ۳-۴-۳سیستم مبتنی بر منطق فازی)FL( 4

منطق فازی ،چهارچوب فکری مؤثری برای رسیدگی به مشکل نمایش دادهها در یک محیط مبهم و نادرست است .سیستم مبتنی بر منطق
فازی نشان میدهد روشهای تفکر 5تخمینیاند و دقیق نیستند .ترکیبهای فازی 6و منطق فازی روشهای پیچیدهای را برای مقابله با

مدلسازی پیچیده به شیوهای جدید و گستردهتر ارائه میکنند (سوپراجا و ساریتا .)2۰۱7 ،7بهرا و پانیگراهی )2۰۱5( ۸مطالعهای در کشف

تقلب کارت اعتباری با طبقهبندی تراکنش تقلبی و غیرتقلبی با استفاده از تکنیک ترکیبی براساس دو رویکرد خوشهبندی -Cمیانگین فازی

9

و شبکٔه عصبی با هدف کاهش ایجاد هشدار کاذب انجام دادند .نویسندگان ادعا کردند که استفاده از ترکیبی از تکنیکهای خوشهبندی و
سازوکارهای یادگیری میتواند به شناسایی فعالیتهای مشکوک به روشی کارآمد و کاهش ایجاد هشدارهای کاذب کمک کند.

 ۴-۴-۳شبکٔه عصبی

مصنوعی۱۰

شبکه عصبی مصنوعی یک سیستم تطبیقی است که با استفاده از گرهها یا نورونهای به هم پیوسته در ساختار الیهای شبیه مغز انسان ،یاد

میگیرد .جزء اصلی شبکٔه عصبی ،نورونی است که در الیههای واحدهای محاسباتی ساختاریافته است (ساهین و دومان .)2۰۱۱ ،۱۱یک

شبکه عصبی از دادهها برای یادگیری استفاده میکند بنابراین میتوان از آن برای تشخیص الگوها ،طبقهبندی دادهها و پیشبینی رویدادهای

آینده استفاده کرد.

با توانایی قابلتوجه شبکههای عصبی مصنوعی برای استخراج معنی از دادههای پیچیده یا نادرست ،بهطور فزایندهای بهعنوان یک روش
پیشرفته برای شناسایی تقلبها پیشنهاد میشود (کراجا  ،کیم ،و لسمن.)2۰2۰ ،۱2
قبادی و روحانی یک مدل ترکیبی برای تشخیص تقلب در کارتهای اعتباری براساس شبکٔه عصبیِ حساس به هزینه ارائه کردند و

در دادههای تراکنش واقعی ارزیابی شدند .مدل پیشنهادی با دادههای نامتعادل سروکار ندارد؛ نویسندگان از روش متا کاست

۱3

برای

مقابله با چنین مشکلی استفاده کردند .برای اثبات کارایی مدل پیشنهادی ،نویسندگان مدل پیشنهادی را با مدل تشخیص تقلب مبتنی بر
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شبکٔه عصبی و سیستم های شناسایی خودکار ۱مقایسه کردند .در نتیجه ،روش پیشنهادی نرخ تشخیص را افزایش داد و هزینٔه منفی
کاذب را به حداقل رساند (قبادی و همکاران.)2۰۱6 ،

 ۵-۴-۳الگوریتم ژنتیک )(GA
الگوریتم ژنتیک 2یک جستجوی اکتشافی است که از نظریه تکامل داروین الهام گرفته شده است .این الگوریتم فرآیند انتخاب طبیعی را
منعکس میکند که در آن بهترین افراد برای تولید مثل انتخاب میشوند تا فرزندان نسل بعدی تولید شوند.

الگوریتم ژنتیک بهترین راهکار را با مجموعهای از راهکارهای پیشنهادی جستوجو میکند که بهطور سنتی بهشکل رشتههای باینری معروف

به کروموزوم نشان داده میشوند (زجاجی و آرانی .)2۰۱6 ،3در واقع ،الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتمهای تکامل است که از
تکنیکهای زیستشناسی برگشتی مانند وراثت و جهش استفاده میکند.
نتایج مطالعٔه بنچاجی ،دوزی ،و الواهودی )2۰۱۸( 4نشان داد که استفاده از روش -kمیانگین 5و الگوریتم ژنتیک باعث افزایش کشف

تقلب کارت اعتباری و کاهش تعداد هشدارهای نادرست میشود .لیانگ و الوی )2۰۰9( 6تکنیکی را برای بهبود اثربخشی و دقت تشخیص
تقلب در صورتهای مالی با تکیه بر الگوریتم ژنتیک فازی با استفاده از مجموعٔه دادهای پیشنهادشده توسط مرکز خدمات تحقیقاتی GTA

طراحی کردند .یافتههای تجربی مطالعه نشان داد که روش ژنتیک فازی دقت را با نرخ تشخیص باال بهبود بخشیده است.

 ۶-۴-۳الگوریتم -Kنزدیکترین همسایه )(KNN
تکنیک الگوریتم -Kنزدیکترین همسایه  7نوعی روش ناپارامتریک است که برای طبقهبندی و رگرسیون استفاده میشود .هدف آن یافتن
نزدیکترین همسایهها براساس شباهت از یک مجموعه داده و ایجاد یک نقطه نمونٔه جدید براساس اندازهگیری فاصله بین دو نمونه داده
است .بااینحال ،یکی از شناختهشدهترین روشها برای محاسبٔه فاصله ،فاصلٔه اقلیدسی است (حسنزاده.)2۰۱۴ ،۸
الگوریتم -Kنزدیکترین همسایه در گروه یادگیری ماشین تحت نظارت قرار میگیرد و نمونهای از یادگیری مبتنی بر نمونه است که در

آن اشیاء را براساس نزدیکترین فضای ویژگی در مجموعٔه آموزشی دستهبندی میکند .الگوریتم -Kنزدیکترین همسایه بهعنوان یک
الگوریتم یادگیری «تنبل» در نظر گرفته میشود ،زیرا از نقاط دادٔه آموزشی برای انجام تعمیم استفاده نمیکند .هیچ مرحلٔه آموزش یا یادگیری

واضحی در الگوریتم -Kنزدیکترین همسایه وجود ندارد و آموزش زمانی اتفاق میافتد که پیشبینی درخواست میشود .نمونٔه جدید با
نمونههای موجود در فضای ویژگی با استفاده از فاصلٔه اقلیدسی ،مقایسه و نزدیکترین نمونٔه موجود برای اختصاص کالسبهکالس جدید
استفاده میشود .الگوریتم -Kنزدیکترین همسایه مبتنی بر طرح رأیگیری است که اکثر همسایهها آن را برنده در نظر میگیرند و برای
برچسبزدن پرسوجو استفاده میشود (خا شینگ لیم ،لم هونگ لی ،و ییوایسیم.)2۰2۱ ،9

 ۷-۴-۳شبکٔه بیزی)BN( ۱۰

شبکٔه بیزی شکلی از مدل مبتنی بر گراف است که با وابستگیهای شرطی و روابط مستقل بین متغیرهای مختلف کار میکند .مفهوم اساسی

شبکٔه بیزی شکل گرهها و لبهها در یک گراف جهتدار است (زجاجی ،آتانی و منجمی .)2۰۱6 ،۱۱شبکٔه بیزی یک مدل احتمالی مبتنی بر گراف
است که مجموعهای از متغیرها و وابستگیهای شرطی آنها را از طریق یک گراف غیرچرخهای جهتدار )DAG( ۱2نشان میدهد .شبکههای

بیزی برای گرفتن رویدادی که اتفاق افتاده است و پیشبینی احتمال اینکه هریک از چندین علت شناختهشدٔه احتمالی عامل مؤثر باشد ،ایدهآل
هستند.
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 ۸-۴-۳درخت تصمیم ()DT

درخت تصمیم در خانوادٔه یادگیری ماشین نظارتشده قرار میگیرد که با دستههای آموزشی برچسبگذاریشده در کالس سعی میکند یک
کالس را برای یک بردار ورودی مشخص پیشبینی کند .درخت تصمیم یک ساختار درختی فلوچارتمانند است که معموالً با یک گره منفرد

در باالترین نقطه شروع میشود که به گرههای ممکن منشعب میشود .هریک از آن گرههای منشعب به گرههای داخلی اضافی منتهی میشوند
که روی یک ویژگی آزمایش میکنند و به گرههای دیگر منشعب میشوند .با ادامٔه انشعاب به گرههای بیشتر ،این در نهایت شکل درختی به
آن میدهد (خا شینگ لیم ،لم هونگ لی ،و ییوایسیم.)2۰2۱ ،

وست و باتاچاریا ( )2۰۱6یک درخت گزینههای باینری را بر روی ویژگیها و وابستگیهایی که نتیجٔه این انتخاب را نمایش میدهند،

نشان میدهد .مدل درخت تصمیم به زیرگروههایی طبقهبندی میشود تا اینکه در نهایت به یک زیرمجموعٔه متقابل انحصاری تقسیم میشود
(وست ۱و باتاچاریا.)2۰۱6 ،
سه الگوریتم اصلی در درخت تصمیم به نامهای  ،C4.5 ،ID3و  CARTوجود داردکه نهتنها برای طبقهبندی بهترین دادههای جدید ابداع شدهاند،

بلکه به بهترین شکل درخت تصمیم را به روشی بهینه ساخته و قواعدی را از آن ایجاد میکنند .رشد الگوریتمهای درخت تصمیم اغلب به یادگیری

درخت تصمیم مربوط میشود که با ساخت درخت تصمیم بهینه از مجموعه دادههای آموزشی برچسبگذاریشده در کالس سروکار دارد.

دوی و کاویتا 2یک رویکرد نظارتشده برای دستهبندی دادههای تراکنش کارت اعتباری بهعنوان عادی یا مشکوک با مقایسٔه روشهای

مختلف طبقهبندی مانند ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم پیشنهاد کردند .سه روش طبقهبندی با استفاده از نرخها و معیارهای متریکِ

دقتِ مختلف موردارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که درخت تصمیم از سایر روشهای طبقهبندی با دقت باال بهتر عمل میکند.

 ۹-۴-۳رگرسیون لجستیک ()LR

رگرسیون لجستیک روشی است که برای تجزیه و تحلیل آماری مجموعٔه دادهها براساس یک مدل خطی استفاده میشود .رگرسیون لجستیک

با انجام رگرسیون روی مجموعهای از متغیرها کار میکند .بهطورکلی ،یک روش کاربردی برای توصیف الگوها و برای روشنکردن روابط

بین متغیرهای باینری وابستٔه منفرد یا چندگانه است .رگرسیون لجستیک یک روش چندمتغیره است که برای مدلسازی رابطه بین متغیرهای
مستقل چندگانه و یک متغیر وابسته استفاده میشود (هیون .)2۰۱3 ،3رگرسیون لجستیک احتمال وقوع یک ویژگی را با پردازش تمام

دادهها بر روی منحنی لجستیک تخمین میزند .این مدل احتمال یک نتیجه را با دو مقدار ،مانند صفر یا یک ،پیشبینی میکند (خار و
یونس .)2۰۱۸ ،4همچنین ،ویژگیها را با شانس بیان میکند که در آن شانس ویژگی اولیه با ) p/ (1-pداده میشود که در آن  pاحتمال وقوع

و ۱-Pاحتمال رخندادن است .بااینحال ،رگرسیون لجستیک باید احتمال وقوع را محاسبه کند؛ به این معنی که متغیر  xبرای ارتباط  pو x

با استفاده از معادلٔه  p = α + βxمعرفی شده است .مقدار  α + βxیک مقدار مناسب میدهد.

 ۱۰-۴-۳تشخیص نقاط پرت

5

نقاط پرت یا دادههای خارجازمحدوده یک ناهنجاری شناخته میشود که برای بیان وجود رفتار عجیبوغریب استفاده میشود .تشخیص
پرت شاخهای از دادهکاوی در نظر گرفته میشود که محبوبترین روش مورداستفاده برای شناسایی اشیاء دادهای است که مطابق با رفتار

عمومی یا مدل داده ،رفتار موردانتظار را ندارند (گلدستین و پوچیدا .)2۰۱6 ،6تشخیص ناهنجاری مشکل کشف الگوهای داده در مجموعٔه

دادههایی است که رفتاری متفاوت و غیر معمول دارند .تشخیص ناهنجاری یک مشکل طبقهبندی باینری و شامل دو نوع برچسب است:

غیرطبیعی و عادی .اهمیت تشخیص ناهنجاری بر این واقعیت متکی است که رفتارهای غیرمنتظره در دادهها به اطالعات مهم در طیف
گستردهای از حوزههای کاربردی تبدیل میشود (اگراوال.)2۰۱5 ،

۱۸
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 ۱۱-۴-۳استخراج الگوی مکرر

الگوهای مکرر ۱یکی از زیرشاخههای دادهکاوی است که در آن مجموعههای مکرر آیتمها و الگوهای جالب در مجموعه را استخراج میکند .در
اینجا ،الگوهای جالب میتوانند مجموعهای از آیتمها باشند که اغلب در یک پایگاه داده ظاهر میشوند ،یا میخواهند الگوهای نادر و منفی را

که در مجموعه آیتمهای موجود دیگر دیده نشدهاند ،کشف کنند .کاربرد استخراج الگوی مکرر تا حد زیادی با آموزش قواعد انجمن مرتبط
است .بهموجب آن ،تمام الگوهای مجموعهآیتمها را پیدا و سپس آنها را پردازش و به قواعدی برای کمک به حل مشکالت تبدیل میکند.
در این زمینه ،تشخیص تقلب کارت اعتباری ،بر الگوریتمهای  Aprioriو  FPgrowthمتمرکز خواهد شد ،زیرا این دو الگوریتم اغلب

برای شناسایی الگوهای تقلب جدید استفاده میشوند و آن الگوها را بهعنوان قواعد جدید تولید میکنند تا از وقوع یک روش تقلب در آینده
جلوگیری شود (چی و همکاران .)2۰۱9 ،2در بخش بعدی ،دادهکاوی را عمیقتر بررسی میکنیم.

 ۵-۳مروری بر رویکردهای تشخیص تقلب مبتنی بر دادهکاوی

بهطور سنتی ،دادهها بسیار ساختارمند و محدود بودند؛ اما امروزه میزان دادههای تولید و جمعآوریشده به نسبت بزرگتر شده است که به
یافتن نرمافزارها و تکنیکهای جدید پایگاه داده برای ذخیرٔه این حجمِ زیادِ داده و تجزیه و تحلیل آن نیاز است .دادههای بزرگ بهعنوان

حجم زیادی از دادههای ساختاریافته و بدون ساختار توصیف میشوند که از منابع مختلف با سرعت بسیار باال جمعآوری و دریافت

میشوند .استفاده از تجزیه و تحلیل دادههای بزرگ برای حل مسائل مختلف مدلسازی و تصمیمگیری ،بهدلیل توانایی پردازش این حجم
عظیم از دادهها و تولید بالدرنگ نتایج دقیق و در نتیجه کاهش هزینهها قابلتوجه است .بهتازگی ،تجزیه و تحلیل مبتنی بر کالندادهها در
حوزٔه کشف تقلب بهدلیل نیاز به کشف هرچه سریعتر تقلبها برای کاهش ضرر و تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از دادهها ،که گاهیاوقات
ساختاری ندارند ،یا ترکیبی از دادهها از منابع مختلف برای کشف الگوهای پیچیدهتر یا حلقههای کالهبرداران استفاده میشود .رفتارهای

هوشمند و تغییر رفتارهای مکرر کالهبرداران بانکی و پیشروبودن آنها نسبت به بازرسان ،مؤید نیاز به یک ابزار قدرتمند و البته هوشمند
برای شناسایی الگوهای مشکوک و مجرمانه از بین انبوه اطالعات رفتاری مشتریان است.
دادهکاوی روشی است برای استخراج دادههای معنادار از یک مجموعه دادٔه معین که از یک یا چند رویکرد مانند تکنیکهای آماری،

یادگیری ماشین ،ریاضی ،یا هوش مصنوعی استفاده میشود .در میان این رویکردها ،انواع مختلفی از تکنیکها را میتوان برای تقلب مالی

بهکار برد؛ مانند نیو بیزی ،3ماشین بردار پشتیبانی ،رگرسیون لجستیک ،و بسیاری موارد دیگر (البشراوی و لول .)2۰۱6 ،4بهطورکلی،
دادهکاوی معموالً برای کشف تقلبهای مالی استفاده میشود که میتوانند به شش دسته طبقهبندی شوند؛ مانند طبقهبندی ،تجسم ،تشخیص
موارد پرت ،خوشهبندی ،رگرسیون و پیشبینی (بارمن و همکاران.)2۰۱6 ،5

در ادامه ،به مروری بر ادبیات پیشرفت دادهکاوی میپردازیم .استفاده از تکنیکهای مختلف دادهکاوی بهصورت جداگانه یا ترکیبی

ممکن است نتایج بهتری را بههمراه داشته باشد .نامی و شجری )2۰۱۸( 6روشی دومرحلهای مبتنی بر جنگل تصادفی و -Kنزدیکترین
همسایه برای کشف تقلب کارت پرداخت پیشنهاد کردند .یک الگوریتم مبتنی بر -Kنزدیکترین همسایه معکوس (روش طبقهبندی) در
گنجی و مانم )2۰۱2( 7برای تشخیص تقلب در کارت اعتباری پیشنهاد شده است .زنین ۸و همکاران ( )2۰۱۸راهکاری ترکیبی مبتنی بر

دادهکاوی و یک الگوریتم طبقهبندی شبکٔه پیچیده برای شناسایی تقلب در کارت اعتباری پیشنهاد کردند.

پاتیل و لیلهور )2۰۱۸( 9کشف تقلب کارت اعتباری را با استفاده از یادگیری ماشین و دادهکاوی موردبحث قرار دادند .راهکار نویسندگان

از دادههای واقعی تراکنشهای کارتهای اعتباری استفاده کرده است.
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ویراماچاننی و همکاران ۱نیز دستگاهی را برای تشخیص نفوذ و حمالت با ترکیب چهار جزء معرفی کردند :یک سیستم پردازش کالن

دادهها که ویژگیها را میگیرد؛ یک روش تشخیص پرت برای یادگیری؛ یک مدل توصیفی از این ویژگیها؛ و یک سازوکار بازخورد (یادگیری
مداوم) که به آموزش یک مدل یادگیری نظارتشده برای پیشبینی طبیعیبودن یا مخرببودن یک رویداد یا ورودی جدید کمک میکند.
زو ،لو و چاو )2۰۱5( 2استفاده از روشهای مبتنی بر دادهکاوی همراه با رویکرد کالندادهها را برای رسیدگی به مشکل یک نوع تقلب

درخواست وام (وامدادن همتا به همتا) پیشنهاد کردند .آنها استدالل میکنند که استفاده از تجزیه و تحلیل کالن دادهها بهدلیل حجم زیاد

و تنوع دادهها در سایتهای درخواست وام توصیه میشود.
هرمزی  3و همکاران ( )2۰۱3یک سیستم تشخیص تقلب در کارت اعتباری را با اجرای الگوریتم انتخاب منفی (یک الگوریتم سیستم
ایمنی مصنوعی) با استفاده از پارادایم  Hadoopو  MapReduceپیشنهاد کردند .نویسندگان از دادههای  3۰۰٬۰۰۰سابقٔه تراکنشهای
کارت اعتباری مجاز بهدستآمده از یک بانک برزیلی استفاده کردند که دادهها به  7۰درصد برای یادگیری و  3۰درصد برای تأیید روش

خود تقسیم شدند .هدف کاهش زمان یادگیری این الگوریتم بود ،زیرا تولید این تعداد نمونه بسیار زمانبر است .سپس ،الگوریتم یادگیری را
در چهارچوب  Hadoopموازی کردند .آنها چندین آزمایش را با توجه به پارامترهای مختلف و تعداد نقشهبرداران انجام دادند؛ نتایج در
مورد کاهش زمان در همٔه آزمایشها بسیار رضایتبخش بود.

کمرالدین و راوی ( 4)2۰۱6یک رویکرد طبقهبندی تکطبقهای را برای حل مشکل عدم تعادل پیشنهاد کردند .دادهها شامل 5٫96

درصد تقلب و  9۴٫۴درصد تراکنشهای قانونی بود .آنها یک سیستم ترکیبی از بهینهسازی ازدحام ذرات و شبکٔه عصبی AutoAssociative

) (PSOAANNپیشنهاد و آن را در چهارچوب محاسباتی  Sparkپیادهسازی کردند .شبکٔه عصبی خودکار انجمن فقط با استفاده از کالس

اکثریت (معامالت قانونی) آموزش داده شد؛ وزنها با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات بهینه شدند؛ و تابع خطا که باید به حداقل برسد،
میانگین مربعات خطا بود .کار طبقهبندی در مرحلٔه آزمایش تکمیل شد .در این مرحله ،فقط تراکنشهای تقلب به شبکه بازخورد داده میشود

و با توجه به آستانٔه مشخصی که توسط کاربران مشخص میشود و مقادیر خطای نسبی ،سوابق بهعنوان تقلبی یا قانونی طبقهبندی میشوند.
سیستم پیشنهادی  ۸9درصد از موارد تقلب را شناسایی کرد.
ساداسیوم و همکاران )2۰۱6( 5رویکردی را برای کشف تقلب در صورتهای مالی با استفاده از گزارشهای ساالنٔه شرکتها و تجزیه

و تحلیل آنها بر روی  Hadoopبهدلیل ناهمگونی دادهها در این گزارشها معرفی کردند؛ سپس از تکنیک  MapReduceبرای انتخاب
ویژگیهایی استفاده شد که گزارشهای مالی تقلبی را شناسایی میکنند؛ پس از آن ،تعداد این ویژگیها با استفاده از تحلیل مؤلفههای اصلی
به حداقل رسید و ویژگیهای بهدستآمده برای آموزش یک طبقهبندیکنندٔه ماشین بردار پشتیبان استفاده شد .نتایج نشان داد که استفاده از
تکنیک  MapReduceبازده زمانی 6را تا  ۸5درصد بهبود میبخشد.

بولوگا و همکاران )2۰۱3( 7مزایای استفاده از فنّاوری کالنداده و قدرت پردازش موازی را ارائه و تجزیه و تحلیل دادههایی که باید

برای کشف تقلب در ادعاهای بیمٔه مراقبتهای بهداشتی مورداستفاده قرار گیرد (قوانین کسبوکار ،تشخیص ناهنجاری ،متنکاوی،

جستوجو در پایگاه داده ،و تجزیه و تحلیل شبکههای اجتماعی) ،را تشریح کرد.

 ۶-۳سیستمهای تشخیص بالدرنگ تقلب

مدلهای تشخیص تقلب را میتوان بهصورت آفالین یا آنالین انجام داد .رویکرد آنالین مستلزم نظارت بر فعالیتها و شناسایی موارد

متقلبانٔه در لحظه است که بهویژه در برخی موارد تقلب که بسیار آسیبرسان هستند یا زمانیکه فعالیتها در محل انجام میشوند ،بسیار

مهم است .موارد دیگر نیازی به ساخت مدلهای خاص برای کشف تقلب آنالین ندارند؛ بهعنوان مثال ،تقلب در صورتهای مالی باید پس

از ارائٔه گزارشهای مالی برای حسابرسی شناسایی شود.

Veeramachaneni et al.

2۰

1

Xu, Lu, & Chau

2

Hormozi

3

Kamaruddin & Ravi

4

Sadasivam et al.

5

time efficiency

6

Bologa
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تعداد کمی از محققان با استفاده از تکنیکهای خاص بر این موضوع تمرکز کردند .کوا و سریکانش )2۰۰۸( ۱یک مدل تشخیص

بالدرنگ تقلب در کارت اعتباری با استفاده از نگاشت خودسازمانده برای تشخیص فعالیتهای تقلبی از الگوهای رفتاری عادی ایجاد
کردند .ترکیبی از ابزار اصلی جستوجوی همترازی محلی 2و جستوجوی توالی و الگوریتمهای همترازی با الگوریتم هشینگ 3توسط
کوندو و همکاران 4در سال  ،2۰۰9بهعنوان یک تحلیلگر مشخصات و یک تحلیلگر انحراف برای تقلب از کارت اعتباری استفاده شد .این

الگوریتمها سرعت پردازش را افزایش میدهند که امکان پاسخ آنالین مدل را فراهم میکند.

شرلی و ندونچژیان 5یک سیستم تشخیص تقلب کارت اعتباری تطبیقی را با استفاده از الگوریتم «خوشبینانٔه بوتاسترپ برای درخت»
( )BOATتوسعه دادند .مدل شامل دو مرحله است:
ابتدا ،ناهنجاریها را با مقایسه با سابقٔه تراکنش شناسایی میکند؛ سپس با مقایسه با سابقٔه تقلب ،هشدارهای نادرست را کاهش

میدهد .این سیستم از بهنگامرسانیهای افزایشی پشتیبانی میکند و الگوریتم  BOATزمان آموزش را با هزینٔه کمتر کاهش میدهد.

در بخش مخابرات ،تشخیص بالدرنگ به مدلی نیاز دارد که با توجه به تغییرات سریع در رفتار عادی کاربران ،بهسرعت بهنگام شود و

بهاندازٔه کافی برای شناسایی سریع فعالیتهای تقلبی مؤثر باشد .سان و همکاران از دو طرح تشخیص ناهنجاری آنالین ،طرحهای تشخیص
مبتنی بر ) 7(LZو طرح کشف تقلب مبتنی بر مارکوف ۸استفاده کردند .اولین مورد از تکنیکهای فشردهسازی دادههای مبتنی بر  LZمشتق شده

است و میانگین متحرک وزندار نمایی 9برای مدلسازی تغییرات در کاربر استفاده میشود .رفتار عادی مدل دوم از مدل مارکوف برای توصیف
رفتار عادی استفاده کرد .نتایج نشان میدهد طرح مبتنی بر  LZبهتر از طرح مبتنی بر مارکوف عمل میکند .کرنکر و همکاران)2۰۰9( ۱۰
سیستمی را با استفاده از یک شبکٔه عصبی مصنوعی دوطرفه توسعه دادند که میتواند رفتار کاربر تلفن همراه را بالدرنگ پیشبینی کند.

در تشخیص نفوذ کامپیوتری ،چو )2۰۰2( ۱۱یک سیستم ترکیبی را معرفی کرد که از نگاشتهای خودسازمانده برای کاهش دادهها و

پیشپردازش آنها برای استفاده در مارکوف مخفی استفاده میکند .مدل با منطق فازی الگوریتمهای ژنتیک مبتنی بر منطق فازی را نیز
پراساد ،دانالکشمی ،کومار ،و بابو )2۰۰۸( ۱2برای تشخیص نفوذ استفاده کردند.
در تشخیص تقلب کارت اعتباری ،دومن و اُزسلیک ۱3از یک الگوریتم ژنتیک ترکیبشده با جستوجوی پراکنده برای بهحداقلرساندن

تعداد تراکنشهای طبقهبندیشده اشتباه

۱4

استفاده کردند .مطالعات دیگر در این زمینه شبکٔه عصبی را با الگوریتمهای دیگری مانند
۱5

 Ogwuelekaترکیب کردند و استفاده از یک شبکٔه عصبی مصنوعی با یک جزء مبتنی بر قاعده را پیشنهاد کردند .پاتیدار و شارما ()2۰۱۱

از شبکٔه عصبی مصنوعی تنظیمشده توسط الگوریتمهای ژنتیک برای همین هدف استفاده کردند.

در کشف تقلب در حسابرسی مالی ،چای ،هوگ ،و ورسچوئرن )2۰۰6( ۱6و لنارد ،واتکینز ،و آالم )2۰۰7( ۱7از منطق فازی همراه با

سیستمهای خبره و استدالل مبتنی بر قاعده برای ارزیابی ریسک تقلب مدیریتی استفاده کردند .کوتسیانتیس و همکاران ۱۸یک مطالعٔه تطبیقی

Quah & Sriganesh

) Basic Local Alignment Search Tool (BLAST

2

SSAHA

3

Kundu, Panigrahi, Sural, & Majumda

4

Sherly & Nedunchezhian

5

Bootstrapped Optimistic Algorithm for Tree

6

)Lempel-Ziv (LZ

7

Markovbased Detection Schemes

8

Exponentially Weighted Moving Average
Krenker et al.

2۱

1

9

10

Cho
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Prasad, Dhanalakshmi, Kumar, & Babu
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Duman & Ozcelik
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Wrongfully Classified Transactions

14

Patidar & Sharma

15

Chai, Hoogs, & Verschueren

16

Lenard, Watkins, & Alam

17

Kotsiantis, Koumanakos, Tzelepis, & Tampakas
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با استفاده از تکنیکهای متعدد درختهای تصمیم ( ،)C4. 5شبکٔه باور بیزین ،۱شبکٔه عصبی مصنوعی -K ،نزدیکترین همسایه ،الگوریتم
یادگیری قانون ،رگرسیون لجستیک ،و ماشینهای بردار پشتیبان انجام دادند .آنها همچنین یک مدل ترکیبی با ترکیب این روشها با
الگوریتم درخت تصمیم برای یادگیری در سطح متا ایجاد کردند و آن را با سایر مدلهای ترکیبی (رأیگیری ،درجهبندی )bestCV ،مقایسه
کردند .روش انباشتٔه پیشنهادی نتایج بهتری نسبت به هر روش ساده و مجموعهای بهدست آورد .چن )2۰۱6( 2یک مدل تشخیص

صورتهای مالی متقلبانه ساخت که از دو مرحله تشکیل شده است :مرحلٔه اول انتخاب متغیرهایی بود که در آن از الگوریتم درختی استفاده

میشد ( 3CARTو  .)4CHAIDسپس مدل را با ترکیب  ،CHAID ،CARTشبکٔه باور بیزی ،ماشین بردار پشتیبان ،و شبکٔه عصبی
مصنوعی ایجاد کرد.
در بازارهای مالی و تقلب در اوراق بهادار ،بلوم ،وین هارد ،و سیز )2۰۰6( 5و همکاران تجزیه و تحلیل شبکههای اجتماعی و تجسم

تعاملی را برای شناسایی حسابهای مخرب بهعنوان تالشی برای دسترسی به حسابهای معاملهگر که در دستکاری بازار همکاری میکنند،
ترکیب کردند.

6

خاروته و کشیرساگر برای تشخیص پولشویی ،مدلی را پیشنهاد کردند که دادهها را از منابع مختلف میگیرد و آنها را با استفاده از

الگوریتم -Kمیانگین خوشهبندی میکند .سپس ،خوشهها با استفاده از الگوریتمهای الگوکاوی مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و
پروفایلهای کاربر استخراج میشوند تا برای تشخیص عملیات غیرعادی و مشکوک مورداستفاده قرار گیرند.

لی خاک ،مارکوس و کچادی 7مدلی را با ترکیب تکنیکهای دادهکاوی خوشهبندی و شبکٔه عصبی برای شناسایی فعالیتهای پولشویی

مشکوک در یک بانک سرمایهگذاری ارائه کردند.

خالد قربان الحاشدی و ماگالینگام )2۰2۰( ۸در یک پژوهش خالصهای جامع از تحقیقات اخیر در مورد تکنیکهای دادهکاوی در حوزٔه

تشخیص تقلب مالی را ارائه میدهند .این پژوهش چندین اثر بدیع و ارجاعاتی را پوشش میدهد که در بررسیهای قبلی ارائه نشده بودند .همچنین،

اطالعات مربوط به مجموعه دادههای مختلف و معیارهای اعتبارسنجی مورداستفاده برای تخمین عملکرد تکنیکهای دادهکاوی را ارائه و
متداولترین تکنیک کشف تقلب مالی مورداستفاده در دادهکاوی را نشان میدهد که میتواند منجر به افشای تقلب در حوزههای مالی با دقت

عملکرد باال شود و چهارچوب طبقهبندی جدیدی را برای تقلب مالی و همچنین ایجاد یک نقشٔه راه برای محققان و متخصصان ارائه میکند.

سارا مکی 9یک مدل طبقهبندی کارآمد برای الگوریتمهای کشف تقلب در بخش مالی ارائه داد که نتیجٔه این آزمایش در جدول  ۱خالصه

شده است.

جدول  .۱کارایی الگوریتمهای تجزیه و تحلیل کشف تقلب
ناحیٔه زیر منحنی فراخوانی-دقت

حساسیت

دقت

روش

دقت باال

۰٫6

٪۴3

96

C5. 0

کارایی
دقت باال

۰٫63

٪39

96

SVM

دقت باال

۰٫62

٪۴7

96

ANN

ناحیٔه زیر منحنی فراخوانی دقت باال

۰٫66

٪۴9

96

LR

حساسیت باال

۰٫5

٪56

93

NB

ناحیٔه زیر منحنی فراخوانی دقت باال

۰٫6۴

٪۱5

9۴

BBN

ناحیٔه زیر منحنی فراخوانی دقت باال

۰٫29

٪۴5

95

KNN

ناحیٔه زیر منحنی فراخوانی دقت باال

۰٫29

٪5۱

92

NSA

منبع سارا مکی2۰۱9 ،
Bayesian Belief Network
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Chen

2

Classification and Regression Tree

3

Chi-Square Automatic Interaction Detector

4

Blume, Weinhardt, & Seese

5

Kharote & Kshirsagar

6

Le Khac, Markos, & Kechadi

7

Khaled Gubran Al-Hashedi & Magalingam

8

Makki
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این مطالعه اثبات کرد که برای همٔه الگوریتمها ،دقتها با حساسیت و مقادیر مختلف ناحیٔه زیر منحنی فراخوانی-دقت ۱باالتر از 9۰

درصد است.

سارا مکی به این نتیجه رسید که از بین همٔه این الگوریتمهای  ،C5.0ماشین بردار پشتیبانی و شبکه عصبی مصنوعی واجد شرایطترین

الگوریتمهایی هستند که در ارزیابی عملکرد رویکرد طبقهبندی عدم تعادل استفاده میشوند.

 ۷-۳هوش مصنوعی و کشف تقلب

ازآنجاییکه تقلب دائما درحال تکامل است ،مدیریت تقلب با مجموعٔه قواعد دشوار است .سیستمهای تشخیص تقلب باید بتوانند انواع

جدیدی از تقلب را شناسایی کنند که نیازمند شناسایی ناهنجاریهایی است که برای اولینبار مشاهده میشوند .کشف تقلب با تشخیص
ناهنجاری ،زیرمجموعٔه کاربرد و تحقیق هوش مصنوعی است.

پیش از استفاده از هوش مصنوعی ،روشهای اعمالشده براساس قواعدی بود که به تحلیل الگوهای تقلب تاریخی کمک میکرد ،اما

نمیتوانست از آنها جلوگیری کند .اگرچه این مدلها میتوانستند تالشهای تقلب را شناسایی کنند ،اطالعاتی در مورد آینده ارائه نکردند.

هوش مصنوعی میتواند برای تجزیه و تحلیل تعداد زیادی از تراکنشها بهمنظور کشف روندهای تقلب مورداستفاده قرار گیرد و میتواند
برای شناسایی بالدرنگ تقلب استفاده شود .هنگامیکه یک تراکنش مشکوک به تقلب است ،ممکن است از مدلهای هوش مصنوعی برای
ردکردن کل تراکنشها یا عالمتگذاری آنها برای بررسی بیشتر ،و همچنین رتبهبندی احتمال تقلب استفاده شود؛ و تصمیمگیری در مورد

پذیرش یا رد پرداختها و کاهش ریسکهای عملیاتی و اعتباری ممکن میشود.

هوش مصنوعی همچنین میتواند کدهای هدف را برای تراکنش پرچمگذاریشده ارائه دهد .این کدها محقق را راهنمایی میکند که کجا

یادگیری ماشین اصطالحی است که رویکردهای تحلیلی را توصیف میکند که الگوهای موجود در مجموعٔه دادهها را بدون کمک یک
تحلیلگر انسانی «یاد میگیرند»؛ اما هوش مصنوعی اصطالح گستردهای است که به استفاده از انواع خاصی از تجزیه و تحلیل برای انجام
کارهای مختلف از رانندگی ماشین گرفته تا شناسایی یک تراکنش متقلبانه اشاره دارد .میتوان گفت یادگیری ماشین روشی برای ایجاد

مدلهای تحلیلی و هوش مصنوعی ،کاربرد آن مدلهاست .ازآنجاییکه این رویکردها امکان یافتن خودکار الگوها را در مقادیر عظیمی از
تراکنشهای جریانی فراهم میکنند ،در پیشگیری و کشف تقلب بسیار موفقاند.

هوش مصنوعی بهعنوان اخاللگر بزرگ بعدی معرفی میشود و در زنجیرٔه ارزش بانکی نفوذ میکند .اگرچه بیشتر بانکها هنوز در
مراحل اولیٔه پذیرش هوش مصنوعی هستند ،برنامههای کاربردی فوری شامل دستیابی به دستاوردهای بهرهوری و توسعٔه سیستمهای انطباق

و مدیریت ریسک فعال است .تشخیص تقلب و انطباق نقطٔه اصلی کاربرد هوش مصنوعی در بانکداری است .پتانسیل هوش مصنوعی
برای سنجش لحظهای و بهبود توانایی تشخیص ناهنجاریها ،آن را در این زمینه بسیار ارزشمند میکند و کارهای فشرده مانند گزارش
انطباق ،ارتباطات جدید با مشتری ،و مستندات میتواند با اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی بسیار دقیق و کارآمد شود (دیلویت.)2۰۱7 ،
در هوش مصنوعی ،کشف تقلب یک مسئلٔه طبقهبندی در نظر گرفته میشود که در آن ،هدف طبقهبندی صحیح تراکنشها بهعنوان

مشروع یا تقلبی است (تیاگی و پارویکار .)2۰2۰ ،2روشهای تشخیص معموالً در یک سیستم تشخیص تقلب تعبیه میشوند که بهموجب

آن ،مدل حاوی قواعد یا دانشی است که برای شناسایی و جلوگیری از تقلب استفاده میشود .یک سیستم تشخیص تقلب ،همانطور که در
شکل  ۴نشان داده شده است ،دادههای انباشتهشده در پایگاه دادٔه بانک را میگیرد ،آموزش و یادگیری را انجام میدهد ،سپس مدلی را که به
بهترین وجه ویژگیهای دادٔه تراکنش را نشان میدهد ،خروجی میدهد.
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)Area under the Precision-Recall Curve (AUPRC
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شکل  .۴جریان سیستم تشخیص تقلب
منبع :تیاگی و پارویکار2۰2۰ ،

سپس ،از این مدل برای تصمیمگیری در مورد تراکنشهای جدید استفاده میشود .آیا میتوان آن را بهعنوان یک تراکنش واقعی پذیرفت

یا آن را بهعنوان یک تراکنش جعلی رد کرد .تراکنشی که توسط مدل پذیرفته شده است ،اجرا میشود و سپس برای بهبود مدل به پایگاه داده
اضافه میشود ،درحالیکه تراکنش ردشده به بررسی دستی منتقل میشود .اگر تراکنش ردشده پس از بررسی عادی تلقی شود ،تراکنشها

انجام میشود و اطالعات به بانک اطالعاتی بانک اضافه میشود؛ در غیر اینصورت تراکنش رد میشود.

بخش بزرگی از فرایند شناسایی و پیشگیری از تقلب به آموزش و یادگیری از دادههای تراکنش برای شناسایی تقلبهای جدید مربوط

میشود (تیاگی و پارویکار .)2۰2۰ ،بهاینترتیب ،طراحی مدلی با بهترین الگوریتم دادهکاوی و یادگیری ماشین که بهسرعت تقلب را
شناسایی کند و اقدامات پیشگیرانٔه فوری انجام دهد ،مهم است .یک مدل خوب نهتنها تقلبها را دقیقا شناسایی میکند ،بلکه احتمال رفتار

متقلبانه را نیز تعیین میکند.

 ۸-۳سیستمهای اطالعاتی جرایم مالی

سیستمهای اطالعاتی جرایم مالی با سیستمهای نظارت بر تراکنشهای مبتنی بر قاعده متفاوت است :آنها تراکنش را نظارت و در صورت
مشکوکشدن به تقلب ،تراکنش را لغو میکنند .در این بخش ،به بررسی تفاوتهای آنها میپردازیم.

بانکها میتوانند از سیستمهای نظارت بر تراکنشهای مبتنی بر قواعد برای کشف تقلب استفاده کنند .این سیستمها با استفاده از

تراکنشهای گذشته ،مکانهای تراکنش ،نوع تراکنش ،و میانگین روزانٔه مبلغ یا اطالعات فراوانی تراکنش ،یک پروفایل مشتری ایجاد

میکنند .زمانیکه تراکنش غیرعادی با نمایٔه کاربر مغایرت داشته باشد ،سیستم تراکنش را متوقف میکند و به مشتری اطالع میدهد .این

سیستمها ،که مبتنی بر نظارت بر تراکنشهای فردی هستند ،برای حفاظت از افراد حیاتیاند .بااینحال ،کالهبرداران شناساییشده اغلب
ممکن است بخشی از شبکههای تقلب بزرگتر باشند .برای حل مشکل ،شناسایی سازمانهای کالهبردار ضروری است .مؤسسات مالی

باید قوانین سختگیرانهتری علیه روشهای تقلب سازمانیافته و پولشویی اتخاذ کنند .این نوع جرایم سازمانیافته میتواند فعالیتهایی
مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر را تأمینمالی کند؛ بنابراین ،مؤسسات مالی موظفاند شبکههای تقلب سازمانیافته را شناسایی و از

اعتبار و وفاداری مشتریان خود محافظت کنند.

2۴
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در این مرحله ،نرمافزار اطالعات مجرمانه وارد عمل میشود .نرمافزار اطالعات جرایم مالی بر تراکنشهای فوری تمرکز نمیکند؛ در

عوض ،بر کشف جرایم متوسط و بزرگ که در طول زمان پخش میشوند تمرکز دارد .این سیستمها الگوهای دادٔه پیچیدهای را تجزیه و
تحلیل ،شناسایی ،و تجسم میکنند که احتمال تقلب را نشان میدهد و ارتباطات بین دادهها را در زمان بسیار کوتاهی آشکار میکند.
استخراج سریع بینشهای جدید از پایگاههای دادٔه بزرگ و پیچیده برای پشتیبانی از تشخیص تعامالت و ارتباطات غیرمعمول ضروری

است .برای کشف شبکههای مجرمانه پیچیده ،الزم است الگوهای تقلب بهطورکلی دقیقا شناسایی شوند .در این روش ،یک الگو کشف،
ردیابی ،و سرنخ دیگری گرفته میشود ،و ناهنجاریها شناسایی میشوند.
سیستمهای نظارت بر مبادالت مبتنی بر قاعده برای تشخیص ارتباطات ،روابط گستردٔه افراد ،و الگوهای مشکوک توسعه داده نشدهاند.
شبکههای کالهبرداری برنامهریزیشده قبالً راههای جدیدی برای جلوگیری از گرفتارشدن توسط سیستمهای نظارت بر تراکنشها کشف
کردهاند .تراکنشهایی که در طول زمان و با مبالغ نامحسوس انجام میشوند ،ممکن است توسط سیستم شناسایی نشوند .در صورت عدم

کشف این گونه جرایم سازمانیافته ،خسارات مالی و اعتباری آنها به مؤسسات مالی در میانمدت و بلندمدت بسیار بیشتر میشود.

اینجاست که نرمافزار اطالعات جرایم مالی با نرمافزار نظارت بر تراکنش مبتنی بر قاعده متفاوت است .صرفنظر از دامنه ،شبکههای

کالهبرداری در نقطهای به هم متصل میشوند .در این مورد ،بسیار مهم است که بتوان دادهها را در سیستمهای توزیعشده در یک رابط واحد

به روشی رابطهگرا برای تشخیص این اتصاالت دید .این توانایی ،سیستمهای اطالعات مجرمانه را با سیستم نظارت بر تراکنشها متفاوت
میکند (دیتاتیم.)2۰2۱ ،۱

 ۹-۳نقش احراز هویت در جلوگیری از تقلب

صنعت بانکداری فعاالنه از فنّاوری در مبارزه با تقلب استفاده میکند .یک مثال استفاده از دستگاهی بهعنوان ابزار هویت دیجیتال جهانی

است که تعدادی از بانکهای پیشرو برای کمک به شناسایی و جلوگیری از تقلب بالقوه اتخاذ کردهاند .این سیستم میلیاردها تراکنش

بالدرنگ را در بسیاری از کشورها ازجمله بریتانیا ،همراه با دادههای اضافی ازجمله دستگاه ،اطالعات جغرافیایی ،رفتاری ،و اطالعات
تهدید تجزیه و تحلیل میکند .بانک با ترکیب این اطالعات و دادههای تاریخی ،میتواند تصویری از رفتار مشتری بسازد تا هرگونه فعالیت

غیرعادی و بالقؤه متقلبانه را بتوان شناسایی و عالمتگذاری کرد.

انگلیس در سپتامبر  2۰۱9شروع به انتشار تدریجی قوانین جدیدی کرد که همٔه ارائهدهندگان پرداخت را ملزم میکرد از احراز هویت

چندعاملی 2برای تراکنشهای باارزش و ریسک باالتر استفاده کنند .این قوانین به این معنی است که وقتی مشتری پرداختهای خاصی را
بهصورت آنالین انجام میدهد ،یک الیٔه امنیتی اضافه یا همان سطح دوم امنیتی موردنیاز است؛ مانند یک رمز عبور یکبار ارسالشده از
طریق پیام متنی یا بیومتریک FCA .مهلتی برای اجرای قوانین  SCAتا  ۱۴سپتامبر  2۰2۱تعیین کرد.
برای مبارزه با کالهبرداری تلفنی بانکی و تشخیص اینکه آیا تالش برای تقلب صورت گرفته است یا خیر ،برخی از بانکها از فنّاوریای

استفاده میکنند که به آنها امکان میدهد صدای متفاوتی را که هر تلفن و محیطی که در آن قرار دارد ،شناسایی کنند.

بانکها همچنین بهطور فزایندهای بهدنبال ابزارهای «بیومتریک رفتاری» هستند تا موارد بالقؤه تقلب را شناسایی و در صورت امکان از
آنها جلوگیری کنند .برخی از بانکها نرمافزاری را بهکار گرفتهاند که بر روشهای تایپ و کشیدن انگشت روی دستگاههای خود یا نحؤه

نگهداشتن دستگاه خود در هنگام ورود به برنامههای بانکی نظارت میکند .اگر این «رفتار» تغییر کند ،نرمافزار فعالیت مشکوک بالقوه را
عالمتگذاری میکند و میتواند از بانک تماس بگیرد (یوکا فایننس.)2۰2۱ ،

 ۴نرمافزارهای تشخیص تقلب بانکی
در بیشتر شرکتها ،تقلب معموالً پس از وقوع کشف میشود .پس از آن ،اقداماتی برای پیشگیری و حفاظت از آن در آینده انجام میشود؛
اما با افزایش فنّاوری و افزایش دیجیتالیشدن ،شناسایی و پیشگیری از تقلب ،پیش از وقوع ،اساسا ضروری شده است .کشف تقلب بهترین
راه برای ازبینبردن آن از محیط و جلوگیری از تکرار آن است .نرمافزار تشخیص تقلب برای شناسایی تراکنشهای غیرقانونی و پرریسک

بهصورت آنالین استفاده میشود .این ابزارها پیوسته رفتارهای کاربر را کنترل و ریسک تقلب را محاسبه میکنند .این ابزارها توسط بانکها،
کسبوکارهای تجارت الکترونیک و شرکتهای بانکداری دیجیتال ،بخش فنّاوری اطالعات ،و بخشهای انطباق استفاده میشوند .این

ابزارها برای اطمینان از قانونیبودن تراکنشها و درعینحال محافظت از اطالعات حساس مشتریان و کسبوکار کاربرد دارند.
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بین راهکارهای تشخیص تقلب و نرمافزارهای محافظت از تقلب همپوشانی وجود دارد؛ اما این ابزارها بیشتر در جهت اجرای مقررات

و تجزیه و تحلیل رفتار خرید ،بهجای نظارت ،شناسایی ،و هشداردادن به رویدادهای تقلب در حین وقوع هستند.

 ۱-۴اهداف کلیدی نرمافزار تشخیص تقلب

اگرچه برای واجد شرایط بودن جهت گنجاندن در دستٔه تشخیص تقلب ،یک محصول باید ویژگیهایی مانند نظارت فعاالنه برای فعالیتهای
احتمالی تقلبی یا پرریسک؛ محاسبٔه امتیازهای ریسک معامالتی برای تعیین مشروعیت؛ شناسایی رفتارهای معامالتی نامشروع بهصورت

آنالین؛ ارائٔه هشدارها و ابزارهای تجزیه و تحلیل برای مدیران؛ اطمینان از رعایت حریم خصوصی دادهها؛ و مقررات امنیتی را داشته باشد،

بهطور خالصه اهداف کلیدی نرمافزارهای تشخیص تقلب بانکی به شرح زیر است:
 تأیید هویت یک فرد :فرایند ورود تنها زمانی باید اتفاق بیفتد که از واقعیبودن شخص اطمینان حاصل شود.

 انطباق :ازآنجاکه دنیای مالی بهشدت تحت نظارت است ،نرمافزار تشخیص تقلب بانکی باید به برآوردهکردن کلیٔه الزامات نظارتی
مربوط به شناسایی مشتری ،فرایندهای ضد پولشویی و دستورالعمل خدمات پرداخت۱و احراز هویت قوی مشتری ،2مک کند.

 محافظت از حسابهای مشتریان :وظیفٔه بانک این است که اطمینان حاصل کند هیچکس دیگری بهجز مشتری به حساب وی
دسترسی ندارد؛ بنابراین ،نرمافزار تشخیص تقلب بانکی باید هم بهعنوان یک راهکار شناسایی و هم بهعنوان یک ابزار احراز
هویت و همچنین عالمتگذاری تراکنشهای مشکوک برای شناسایی یک تقلب بالقوه کار کند.

بهطورکلی ،هر سه فرایند با ثبت دادهها ،نظارت بر آنها ،و بررسی ناهنجاریها انجام میشود .تشخیص ناهنجاری با ایجاد یک حقیقت

پایه و جستوجوی الگوها (تحلیل پیشبینی) کار میکند.
بااینحال ،نحؤه برخورد مدیران ریسک با این الگوها بسته به نوع نرمافزار تشخیص تقلب بانکی که در اختیار دارند ،متفاوت است و

انتخاب یک نرمافزار تشخیص تقلب هرگز آسان نیست.

 ۲-۴انواع مختلف نرمافزار تشخیص تقلب

نرمافزار تشخیص تقلب انواع و اشکال مختلفی دارد .سؤاالت کلیدی وجود دارد که باید پیش از استقرار خود در نظر گرفته شود:

 نرمافزار داخلی در مقابل نرمافزار برونسپاریشده :آیا باید یک نرمافزار بومی استفاده کرد یا باید آن را به یک فروشندٔه شخص
ثالث برونسپاری کرد؟
 ارائهدهندٔه بالغ در مقابل استارتآپ :بلوغ راهبردی یک ارائهدهنده بسته به عوامل مختلفی مانند سهولت ادغام با پلتفرمهای
مدرن ،توانایی اثبات بازگشت سرمایه براساس نتایج تاریخی ،طول و قیمت قرارداد و غیره ارزش بررسی دارد.
 نظارت استاتیک در مقابل نظارت قابلِتنظیم تراکنش :درحالیکه نظارت بر تراکنشها مهم است ،باید براساس ریسکپذیری
مؤسسه نیز تنظیم شود.
 وجعبه سفید در مقابل یادگیری ماشین جعبه سیاه :یادگیری ماشین یک راهکار محبوب برای کشف ریسک بانکی است .بااینحال،
همٔه الگوریتمها در مورد نحؤه تشخیص الگوها شفاف نیستند .درحالیکه برخی از مشتریان بانکی مدلهای جعبه سیاه را ترجیح
میدهند که بدون تغییر کار میکنند ،برخی دیگر کنترل اضافی سیستم جعبه سفید را که باید با قواعد و توضیحات قابلخواندن
توسط انسان ارائه شود ،ترجیح میدهند.
 تجربٔه کاربری دشوار در مقابل تجربٔه کاربری آسان :چالشی خاص بهخصوص برای نئوبانکها ،که شهرت خود را در ارائٔه یک
تجربٔه کاربری آسان و بصری دارند ،این است که چگونه میتوان ریسک را بدون اضافهکردن موانع زیادی برای مشتریان خود
کاهش داد.
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 ۳-۴برترین نرمافزارهای تشخیص تقلب در دنیا
 ۱-۳-۴شرکت

آیبیام۱

تجزیه و تحلیل تقلب و جرایم مالی آیبیام شامل محصوالتی مانند مدیریت مقابله با تقلب برای پرداختهای ایمنتر ،تجزیه و تحلیل
تقلب چندکاناله ،و نظارت و تجزیه و تحلیل ضد پولشویی برای بانکداری است .مجموعٔه حفاظت از تقلب آیبیام به سازمانها و
کسبوکارها کمک میکند تا فعالیتهای جعلی را شناسایی و از خود در برابر آن محافظت کنند.
آیبیام طیف گستردهای از محصوالت مانند حفاظت نقطه پایانی ،2حفاظت شبکه ،امنیت پردازندٔه مرکزی ،امنیت برنامهها ،امنیت

دادهها ،امنیت عملیاتی و اطالعاتی ،تشخیص تقلب پیشرفته ،ابر ،موبایل ،و مدیریت هویت ،و دسترسی 3را ارائه میدهد.

راهکار تجزیه و تحلیل تقلب این شرکت با ارائٔه تجزیه و تحلیل پیشبینی بالدرنگ به جلوگیری از تقلب بهینه کمک میکند .بهغیراز

صرفهجویی در هزینه ،این راهکار همچنین به سازمانها کمک میکند تا بهسرعت تراکنشها را با اطمینان باالتر تأیید کنند.

SAS ۲-۳-۴

 SASراهکار های کشف تقلب و اطالعات امنیتی را برای کاهش ریسک تقلب با کمک تکنیک های تشخیص ناهنجاری ارائه می دهد.
 SASنرم افزارهای تقلب و امنیتی را ارائه می دهد که تکنیک های تشخیص تقلب را برای به دست آوردن دیدی تلفیقی از ریسک های
تقلب پیاده سازی میکند .نرم افزار کشف تقلب  SASراهکار هایی مانند مدیریت داده های تقلب ،مدیریت هشدار ،شناسایی ،تولید

هشدار ،و مدیریت پرونده را برای بخش های دولتی ،سازمانی ،و  BFSIارائه می دهد SAS .پیشرو تجزیه و تحلیل است و بیش از

 ۸2٬۰۰۰کسب وکار در  ۱۴5کشور از آن استفاده میکنند .در واقع 9۱ ،شرکت از  ۱۰۰شرکت برتر  Fortune 500به نحوی مشتریان
 SASهستند .چهارچوب  SASبرای تشخیص ناهنجاری طراحی شده است تا ریسک را کاهش دهد و دیدگاه را در مورد تقلب بالقوه
یکپارچه کند.
ویژگیهای پلتفرم تشخیص تقلب  SASشامل امتیازدهی و تصمیمگیری آنی برای تراکنش ،یادگیری ماشین جعبه سیاه ،و مدیریت هشدار

است که همه براساس یکپارچهسازی یکپارچٔه همٔه دادهها صرفنظر از منبع یا نوع داده است.

 ۳-۳-۴اف آیسیاو

5

6

اف آیسیاو 4راهکارهای مختلفی مانند امنیت و تقلب سازمانی اف آیسیاو  ،مدیریت تقلب در خردهفروشی اف آیسیاو  ،مدیریت
اپلیکیشنهای تقلب 7و مدیریت تقلب فالکون ۸را در بازار شناسایی و پیشگیری از تقلب ارائه میدهد .پلتفرم فالکون اف آیسیاو برای
مدیریت تقلب ،و حفاظت بالدرنگ در برابر تقلبهایی که از طریق کانالهای پرداخت متعدد رخ میدهند ،استفاده میشود .چهارچوب
کلی فالکون برای مدیریت تقلب یک رویکرد ترکیبی است که شامل ماژولهای پلتفرم ،ماژولهای شخصیسازیشده ،و افزودنیهای

نرمافزاری است.

 ۴-۳-۴سیستمهای بیاِیای

بیاِیای 9راهکارهای انطباق با جلوگیری از پولشویی را برای محافظت از مؤسسات مالی در برابر آسیبهای مالی و اعتبار ارائه میدهد.
بانکها ،شرکتهای بیمه ،و سازمانهای مجری قانون از این راهکارها استفاده میکنند.

 ۵-۳-۴اِیسیآی آنالیتیک

۱۰
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راهکارهای عملی را برای پیادهسازی مدیریت جرایم مالی مشتریمحور ایجاد کرده است .اکثر مؤسسات مالی باید با ریسکهای قابلِتوجهی

در بدافزارهای فنی ،ویشینگ ،2۱والینگ( 3صید نهنگ) ،هک ،و غیره مواجه شوند .اِیسیآی آنالیتیک با پیگیری همٔه فعالیتهای داخل
مؤسسه ،به جلوگیری از این امر کمک میکند و راهکارهای انطباق را ارائه میدهد.

۶ -۳ -۴

سَپ4

نرمافزار تشخیص تقلب سَپ اطالعاتی را در لحظه در اختیار کاربران قرار میدهد تا به سازمانها در جلوگیری از تقلب کمک کند .این
شرکت از فنّاوری تجزیه و تحلیل پیشبینیکننده در راهکارهای خود استفاده میکند تا مدیریت تقلب بهتری را برای مشتریان خود ارائه دهد

و ریسک تقلب را به حداقل برساند .نرمافزار غربالگری یکپارچگی کسبوکار 5برای کاهش ریسک تقلب با استفاده از کالندادهها،
ناهنجاریها را شناسایی و از آن جلوگیری و با غربالگری شریک تجاری از انجام تجارت با طرفهای پرریسک یا تحریمشده جلوگیری
میکند.

 ۷-۳-۴ابرِ مدیریت ریسک اوراکل

6

پلتفرم تقلب در خدمات مالی اوراکل 7یک پلتفرم مدیریت تقلب یکپارچه است که از کاربران در برابر فعالیتهای تقلب محافظت میکند
و ویژگیهایی مانند نظارت آنی را ارائه میدهد .با اجرای آن ،میتوان با ارائٔه راهکارهای ضد تقلب و کالهبرداری ،از کاهش اعتبار کاست
و اعتماد مشتریان را افزایش داد .راهکارهای ضد پولشویی قوانین گستردهای برای کیفیت دادهها دارند .نظارت ،بررسی ،و گزارش
فعالیتهای متقلبانه از ویژگیهای این راهکار است .ازآنجاییکه این راهکار بررسیهای سادهای ارائه میدهد ،به کاهش هزینههای انطباق

کمک میکند .مانیتور تقلب ارتباطات اوراکل ،تقلبهای انتقال صدا از طریق اینترنت ۸را پیش از انجام فعالیتهای تقلب شناسایی و از
آن جلوگیری میکند .استقرار راهکارهای اوراکل بسیار آسان است و نیازی به پیکربندی قبلی ندارد.

 ۸-۳-۴سئون

۹

سئون از قدرت دادههای اضافه استفاده میکند تا به مؤسسات مالی ،نئوبانکها ،و بانکهای رقیب کمک کند تا تصویر مشتریان خود را
کامل کنند .با ابزارهای تجزیه و تحلیلی این نرمافزار ،دادهها را از یک آدرس ایمیل ،شمارهتلفن ،و آدرس  IPاستخراج میکند .همچنین،

براساس حضور در رسانههای اجتماعی و پیکربندی نرمافزار و سختافزار از طریق انگشتنگاری دستگاه ،اطالعات زیادی در مورد افراد

بهدست میآید.
همٔه این دادهها از طریق قوانین ریسک قابلِتنظیم تغذیه میشوند که میتواند از طریق الگوریتم یادگیری ماشین جعبه سفید نیز پیشنهاد
شود .نکتٔه کلیدی در اینجا این است که سئون به مدیران ریسک بانکی یک الیه دادٔه اضافی برای کمک به پذیرش یا رد مشتریان پرریسک
میدهد .سئون با جستوجوی معکوس رسانههای اجتماعی ،بیش از  35شبکٔه اجتماعی را برای دادههای مشتری اسکن میکند و به بانک

یا مؤسسٔه مالی امکان میدهد تصویر دقیقی از افرادی که بهصورت آنالین با آنها سروکار دارد بهدست آورد .همچنین ،شرکتهای بانکداری
مدرن میتوانند ماژولهای موردنیاز خود را برای تکمیل راهبرد مدیریت ریسک خود انتخاب کنند یا یک پشته ریسک ۱۰کامالً جدید از ابتدا

بسازند .سئون همچنین قابلیت اتصاالت بین حسابها را دارد .برخی از ابزارهای تأیید هویت و اعتبارسنجی فقط به نمایههای مشکوک

اشاره میکنند .با سئون ،میتوان اتصاالت پنهان را برای ازبینبردن حلقههای تقلب پیدا کرد.
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 ۹-۳-۴تریتمتریکس

تریتمتریکس ۱مدیریت ریسک مؤسسات مالی مبتنی بر ابر را ارائه میدهد .در سال  ،2۰۱۸شرکت تحلیلی چندملیتی راهکار ریسک

لکسیزنکسیز 2این شرکت را خریداری کرد و بهسرعت تبدیل به یک رهبر پیشگیری از تقلب برای خدمات مالی ،بیمه ،و همچنین شرکتهای

بازنشستگی و غیرانتفاعی شد .درحال حاضر ،به بیش از  5۰۰۰برند کمک میکند تا هویت مشتریان خود را به لطف  7۸میلیارد رکورد
داده تأیید کنند و یک نمای  36۰درجٔه مختصر از ریسک در هر نقطه از چرخٔه عمر مشتری ارائه میدهد .تریتمتریکس از هوش هویت
دیجیتالی و فیزیکی جامع ،یادگیری ماشین و تجزیه و تحلیل دادههای کالن پیشرفته برای تسریع تصمیمات مدیریت ریسک و تقویت
پیشگیری از تقلب در بیش از  ۱۰۰کشور استفاده میکند.

از نظر قواعد ریسک ،تریت متریکس هرچیزی را از ردیابی رفتار ،تا قواعد سفارشی و پیشنهاد های یادگیری ماشین ارائه می دهد
و همٔه اینها از طریق تماس های  APIیا نصب در محل در دسترس هستند .با نمودارهای تجسمی ،مدیران ریسک می توانند ارتباط
بین جزئیات دارندگان حساب را با ابزار تجسم داده بررسی کنند .تریت متریکس یکی از بزرگ ترین پایگاه های دادٔه لیست سیاه
آدرس های  IPرا دارد.

 ۱۰-۳-۴فیچراسپیس

4

5

فیچراسپیس 3به مبارزه با جرایم مالی اختصاص داده شده و برای مدیریت ریسک و کشف تقلب برای اچاسبیسی  ،کلییر بانک و دانسکه

بانک 6استفاده شده است .سیستم یادگیری ماشین این شرکت برای مؤسسات مالی سازمانی و برای پیشبینی بالدرنگ رفتار فردی با تمرکز

خاص بر بهبود انطباق مبارزه با پولشویی ساخته و بهگونهای طراحی شده است که در محل یا میزبانی ابری مستقر شود.

 ۱۱-۳-۴فیدزی

فیدزی 7هوش مصنوعی را در برابر جرایم مالی قرار داده است و یک نرمافزار تشخیص تقلب مبتنی بر تشخیص ناهنجاری برای بانکهاست
و ادعا میکند که میتواند به بانکها در جلوگیری از تقلب و پولشویی با ایجاد پروفایلهای ریسک دقیق برای مشتریان و امتیازدهی به آنها
براساس دادههای ریز کمک کند .فیدزی  -که مورداعتماد بانکهایی مانند سیتی ،لویدز ،و سانتاندر است  -به سه طریق به حفاظت از
مؤسسات مالی اختصاص دارد :ایمنسازی افتتاح حسابها ،کنترل تقلب در تراکنشها ،و توقف پولشویی.

در زمان نگارش این گزارش ،این شرکت کشف تقلب مستقر در ایاالت متحده از  ۴5درصد از جمعیت بانکی بریتانیا و  55درصد از
جمعیت کانادا محافظت میکند .فیدزی به «الگوریتمهای یادگیری ماشین باز» ۸خود برای کاهش جرایم پیچیدٔه مالی ،با پشتیبانی بومی
ابزارهای علم داده متکی است .این شرکت ادعا میکند که به مدیران ریسک اجازه میدهد تا «پروفایل هایپرگرانوالر» 9برای کارتها ،پایانهها،

دستگاهها یا IPها ایجاد کنند .سیستم هوش مصنوعی فیدزی حتی در ابزار مدیریت پرونده (برای مناقشه در پروندههای جرایم مالی) و ابزار
ژنوم آن برای تجسم ارتباطات بین حسابها و بردارهای حمله نیز یکپارچه شده است .فیدزی قدرتمند و پیچیده است و مجموعه محصوالت
مبارزه با تقلب و انطباق و مبارزه با پولشویی امکان بررسی فهرستهای  PEPتحریمی و نظارت تراکنشهای مشکوک را میدهد.
راهکارهای تشخیص تقلب و پیشگیری مبتنی بر تشخیص ناهنجاری نسبت به روشهای تجزیه و تحلیل پیشبینی و تجویزی رایجتر

است .این نوع برنامه به یک مدل یادگیری ماشین بسیار رایجتر نیاز دارد که بر روی یک جریان پیوسته از دادههای ورودی آموزش داده شده
است .نرمافزار میتواند هرگونه انحراف از الگوی عادی را به مانیتور انسانی اطالع دهد تا آنها آن را بررسی کنند .مانیتور میتواند این هشدار
را بپذیرد یا رد کند که به مدل یادگیری ماشین سیگنال میدهد تشخیص تقلب از یک تراکنش ،برنامه ،یا اطالعات مشتری درست است یا

خیر .این امر به مدل یادگیری ماشین آموزش میدهد تا بفهمد انحرافی که پیدا کرده تقلب بوده است یا انحراف قابلقبول جدید.
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 ۱۲-۳-۴فرادنِت

فرادنت ۱پیشرو در زمینٔه هوش ریسک سازمانی مبتنی بر هوش مصنوعی است .این پلتفرم شناسایی تقلب ،به کسبوکارهای دیجیتالی

کمک میکند تا بهسرعت ناهنجاریهای تراکنش را شناسایی و با استفاده از هوش مصنوعی ،کالندادهها و تجسمهای پخش زندٔه 2تقلب

را مشخص کنند.

 ۱۳-۳-۴کُونت

کونت ،3با راهکار پیشگیری از تقلب ،از نوآوریهای دیجیتال بیش از  65۰۰برند در سطح جهان محافظت میکند .کونت بهعنوان رهبر

بازار در پیشگیری از تقلب دیجیتال شناخته شده است ،با بیش از  ۱2سال داده که مدلهای پیشرفتٔه یادگیری ماشین و هوش مصنوعی خود
را بهنگام میکند .این فنّاوری از تقلب در پرداختهای دیجیتال ،تقلب حسابهای جدید ،و تصاحب حسابها جلوگیری میکند.

 ۱۴-۳-۴کلیرسِیل

کلیرسیل 4شرکتی چندملیتی است که مأموریت آن جلوگیری از تقلب بدون تأثیر در تجربٔه مشتری است .راهکار شاخص کلیرسیل یک

راهکار مدیریت تقلب سرتاسری است که نرمافزارهای فنّاوری پیشرفته ،الگوریتمهای هوش مصنوعی ،و بررسی دستی در صورت لزوم را
ترکیب میکند .درحالیکه اکثر راهکارهای جلوگیری از تقلب براساس امتیازدهی و فیلترها ساخته شدهاند ،کلیرسیل بهسادگی هر سفارش را
تأیید یا رد و در صورت تمایل از هر سفارش با ضمانت مالی پشتیبانی میکند.

 ۱۵-۳-۴تِرادیتا

ترادیتا 5یک شرکت هوش مصنوعی است که راهکارهای کشف تقلب را به بانکها میفروشد .آنها ادعا میکنند که پلتفرم یادگیری ماشین

آنها میتواند با کمک به نرمافزار تجزیه و تحلیل دادههایشان ،موارد تقلب احتمالی را شناسایی و از انحراف قابلقبول از هنجار جلوگیری
کند .در موارد دیگر ،این انحرافات ممکن است عالمتگذاری شوند و بهعنوان موارد مثبت کاذب ختم شوند که به سیستم بازخورد ارائه
میدهد تا از اشتباهات خود «یاد بگیرد».

طبق مطالعٔه موردی فهرستشده در وبسایت آنها ،ترادیتا به دانسکهبانک کمک کرد تا فرایند کشف تقلب خود را مدرن کند و ۱2۰۰

مثبت کاذب ادعایی خود را در روز کاهش دهد .مطالعٔه موردی نشان میدهد تازمانیکه دانسکهبانک نصب و پیادهسازی راهکار ترادیتا را
به پایان رساند ،آنها توانستند مثبت کاذب را تا  6۰درصد کاهش دهند و انتظار میرفت با ادامٔه یادگیری مدل یادگیری ماشین ،به ۸۰

درصد برسد؛ همچنین ،افزایش کشف تقلب واقعی تا  5۰درصد شد.

 ۴-۴نرمافزارهای تشخیص تقلب در ایران

در ایران در چند سال اخیر ،اقدامات خوبی در زمینٔه روزآمدبودن جنبههای فنی-فرایندی سامانههای مدیریت و کشف تقلب انجام شده
است؛ ولی با توجه به اینکه مدلهای کسبوکار در ایران با دنیا متفاوت است ،راهبردها نیز تفاوت دارد؛ بهعنوان مثال در ایران ،اکثر
کارتها کارت نقدی است و کمتر از کارت اعتباری استفاده میشود ،ولی سرعت ایران در چند سال اخیر برای تجهیزکردن سامانههای

کشف تقلب با توجه به نیاز ،قابلِقبول بوده است.

در سطح کالن حاکمیتی ،مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی ) (FIUذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی ،مسئولیت دریافت ،تجزیه و
تحلیل ،و انتشار گزارش تراکنشهای مشکوک جرایم منشأ مرتبط و تأمینمالی تروریسم و ارسال نتایج بهدستآمده به مراجع ذیصالح را
بر عهده دارد .همچنین براساس مادٔه  ۱۱7برنامٔه ششم توسعه ،الزم است یک سامانٔه ردگیری مالی و قضایی متخلفان ایجاد شود که اهداف

و کارکردهای آن با اهداف و مسئولیتهای مرکز اطالعات مالی اشتراکات فراوانی دارد .همکاری کلیٔه نهادهای مالی و قؤه قضائیه برای
پیشبرد اهداف این مرکز ضروری است.
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 ۱-۴-۴شرکت خدمات انفورماتیک  -سامانٔه تشخیص تقلب ایمن

بانک مرکزی ،بهعنوان متولی نظامهای پرداخت ،بهدنبال کشف متقلبان و کسب اطمینان بیشتر مردم به نظامهای پرداخت است .طراحی و

توسعٔه سیستمهای مدیریت تقلب و مبارزه با پولشویی بهمنظور ایجاد بستری امن در زمینٔه انجام مراودات بانکی و فراهمساختن اطمینان

خاطر در انجام فعالیتهای بانکی در سطح بینالملل ،به کاهش سطح ریسک سرمایهگذاری و ارتقای رتبٔه اعتباری ایران کمک میکند .بانک
مرکزی از سال  ۱395پیادهسازی و اجرای سامانههای کشف تقلب را در دستور کار قرار داده است و شرکت خدمات انفورماتیک را ملزم
به ایجاد سامانٔه «ایمن» یا استخراج یکپارچٔه مبادالت نامتعارف کرد که روی تمام سامانههای حاکمیتی اقدام به شناسایی کامل تراکنشهای
مشکوک کند.

هماکنون ،سامانههای ایمن مبتنی بر حساب شامل سامانٔه ایمن پایا ،ایمن ساتنا ،و ایمن پیچک بهصورت آنالین و برخط تراکنشها را
از سامانههای اصلی دریافت و پس از اعمال و بررسی قواعد کنترلی نظارتی بانک مرکزی و قواعد شناسایی تقلب ،اقدام به شناسایی موارد
مشکوک یا رد تراکنشهای متخلفانه میکند.

سامانٔه ایمن مبتنی بر کارت شامل سامانههای ایمن شتاب (حوزٔه صادرکنندگی) و ایمن شاپرک (حوزٔه پذیرندگی) به بررسی موجودیتها

بهصورت نیمهآنالین و آفالین در حوزٔه کارت میپردازد .در سامانٔه ایمن شتاب ،رفتار موجودیتهایی مانند کارت ،مشتری ،و… موردبررسی
قرار میگیرد و در سامانٔه ایمن شاپرک نیز موجودیتهای حوزٔه پذیرندگی شامل پذیرندگان ،ترمینالها ،و… بررسی میشود.

شایان ذکر است در تمام سامانههای ایمن ،جهت تشخیص و شناسایی موجودیتها و تراکنشهای مشکوک به تقلب ،عالوه بر قواعد

ساده ،از قواعد و روشهای مبتنی بر پروفایل موجودیتها (نظیر حساب ،مشتری ،کارت ،پذیرنده ،ترمینال ،شعبه ،بانک ،و…) و

الگوریتمهای تشخیص ناهنجاری استفاده شده است؛ ضمن آنکه تمام نتایج از طریق ماژول مانیتورینگ این سامانه قابل رصد و بررسی
است و مواردی از قبیل مدیریت موجودیتها (ثبت بازخورد از صحت شناسایی ،میزان دقت قواعد ،ارسال به لیست سفید و سیاه ،و…)،

داشبوردهای نظارتی ،گرافها و جستوجوها برای تحلیل رفتار موجودیتها ،گزارشهای مدیریتی ،و… از امکانات این سامانه است.

خاطرنشان میگردد سامانههای ایمن مبتنی بر حساب در بانک مرکزی و همٔه بانکهای کشور مورد بهرهبرداری قرار گرفته است و هر بانک

بهطور میانگین چهار کاربر فعال در این سامانه دارد که میتواند وضعیت تراکنشهای مشکوک یا ردشدٔه خود را مشاهده و گزارش کند.

کشف تقلب در ایران محدود به سامانههای حاکمیتی نیست و همٔه بانکهای کشور نیز موظف شدهاند تراکنشهای مشکوک خود را

شناسایی کنند و گزارش دهند .در این راستا ،شرکتهای فعال در این زمینه درحال راهاندازی و توسعٔه سامانههای کشف تقلب هستند ،که

در ادامه به بررسی برخی از آنها میپردازیم .اطالعات این بخش از وبسایت شرکتها استخراج شده است.

 ۲-۴-۴سامانٔه کشف تقلب توسن

این سامانه ،با استفاده از فنّاوریهای جدید ،امکان بررسی دادههای کالن را برای شناسایی افراد متقلب و مشکوک در اختیار مؤسسات مالی
قرار میدهد .اهداف سامانٔه کشف تقلب عبارت است از :شناخت عملیاتی که از قوانین و آئیننامههای بانکی تخطی کردهاند و یا بهصورت

غیرقانونی انجام شدهاند؛ پایش برخی از عملیات در سیستم که میتواند بستر مناسبی برای تقلب باشد؛ و کشف مجموعه فعالیتهایی که هریک
بهتنهایی هیچ قانونی را نقض نکردهاند و با کنترلهای داخلی بانک تداخلی ندارد ،ولی در نهایت منجر به سوءاستفادٔه مالی شده است.
گروه توسن سامانٔه کشف تقلب برخط اکوسیستم بوم را ارائه کرده است .بوممارکت اکوسیستمی برای پیشبرد نوآوری و خالقیت در صنعت

بانکداری است که برای اتصال برنامکها و نرمافزارهای مالی مختلف به بانکها و مؤسسات مالی مختلف توسط شرکت توسعٔه سامانههای
نرمافزاری نگین (توسن) توسعه یافته است .این اکوسیستم بانکداری باز که امکان ارائٔه طیف وسیعی از خدمات بانکی را از طریق برنامکهای
موبایلی فراهم میکند ،رشد فزایندهای در حجم تراکنش و تنوع مشتریان ،بانکها ،و برنامکهای متصل به آن داشته است.
محصوالت مبتنی بر هوش عملیاتی توسن عبارتاند از:

 سامانٔه راویار (کشف تقلب برخط تراکنشهای کارت) که هدف آن کشف تراکنشهای کارتی مشکوک به تقلب و در صورت
نیاز مسدودسازی آنها بهصورت برخط است .این سامانه به کمک تکنیکهای دادهکاوی ،تغییر رفتار موجودیتهای درگیر
تراکنش را بهصورت بیدرنگ شناسایی و به سوئیچ اعالم میکند.

 سامانٔه کشف تقلب برخط اکوسیستم بوم :بوممارکت اکوسیستمی برای پیشبرد نوآوری و خالقیت در صنعت بانکداری است
که برای اتصال برنامکها و نرمافزارهای مالی مختلف به بانکها و مؤسسات مالی مختلف توسط شرکت توسعٔه سامانههای

نرمافزاری نگین (توسن) توسعه یافته است .این اکوسیستم بانکداری باز که امکان ارائٔه طیف وسیعی از خدمات بانکی را از
طریق برنامکهای موبایلی فراهم میکند ،رشد فزایندهای در حجم تراکنش و تنوع مشتریان ،بانکها ،و برنامکهای متصل

به آن داشته است .سامانٔه راویار برای شناسایی و جلوگیری از سوءاستفاده و تقلب در این زیستبوم تولید و عملیاتی شده
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است .تمام تراکنشهایی که از طریق برنامکها به توسنبوم ارسال میشوند ،توسط راویار تحلیل شده و در صورت مشاهدٔه
رفتار غیرنرمال ،تراکنش مسدود خواهد شد .این سامانه امکان نظارت برخط بر فرایند تراکنش و اقدام آنی در صورت مشاهدٔه
رخداد خاص را فراهم میکند.

 سامانٔه کشف تقلب برخط اینترنتبانک :این نسخه از سامانٔه راویار براساس تحلیل برخط تراکنشهای اینترنتبانک برای
کشف و جلوگیری از رخداد تقلب و سوءاستفاده از حساب کاربری مشتریان توسعه و عملیاتی شده است .راویار براساس

الگوریتمهای یادگیری ماشین ،تمام تراکنشهای اینترنتبانک را در کمترین زمان ممکن تحلیل و مشکوکبودن آن به تقلب
را مشخص ،و در صورت نیاز ،مسدودسازی آن را به سوئیچ اعالم میکند .در این سامانه ،رفتارهای موجودیتهای درگیر در
تراکنش همچون «کاربر»« ،سپرده/شبا»« ،کارت» ،و «آدرس آیپی» از نگاههای مختلف در لحظه تحلیل و نتیجه برای اقدام

(مسدودسازی ،تأیید مجدد ،ارسال کد مجوزدهی ،و…) به اینترنتبانک اعالم میشود.

 سامانٔه تیام مالی :این سامانه با هدف «پایش برخط اسناد مالی و کنترل آنها» تولید شده است که امکان اطالع لحظهای از جریان
اسناد و سرفصلهای مالی را برای بانکها و مؤسسات مالی فراهم میکند .همچنین ،بانک در صورت نیاز میتواند از صدور
اسناد خاصی که با سیاستهای سازمان مغایرت دارد ،جلوگیری کند .این سامانه با ارائٔه آمار لحظهای از وضعیت گردش مالی
سرفصلها و شعب ،اطالعرسانی فوری در صورت صدور سندی خاص و کنترل جریان اسنادی با شرایط ازپیش تعیینشده،
ضمن حفظ کارایی سامانٔه بانکداری متمرکز ،به بانکها در نظارت لحظهای بر گردش مالی بانک و تصمیمگیری فوری یاری

میرساند .تیام مالی از سه زیرسیستم «پایش لحظهای»« ،هشداردهی» ،و «قواعد شرطی» تشکیل شده است .نمودارهای لحظهای،
مقایسٔه گردش مالی سرفصلها با شاخصهای تعریفشده و امکان ریشهیابی رخدادها ،از امکانات زیرسیستم پایش لحظهای

است .آمار لحظهای در قالب داشبورهای متنوع دیدی جامع از گردش مالی سرفصلها و شعب در اختیار بانک قرار میدهد.
این آمار با شاخصهایی تعریفشده در سامانه مقایسه شده و در صورت انحراف از رفتار نرمالی که با استفاده از دادهکاوی و
براساس سوابق اسناد صادرشده استخراج شده است ،هشدار الزم داده میشود .تیام همچنین با استفاده از تحلیل ابعادی ،شرایط

غیرعادی را ریشهیابی و اسناد منشأ مشکل را گزارش میکند .در زیرسیستم هشداردهی ،بانک میتواند رخدادهای مهم را که نیاز
به اطالعرسانی فوری دارند ،از طریق رابط کاربری تعریف کند تا در صورت وقوع از کانالهای مربوطه مانند پیامک ،واحدهای
مرتبط مطلع شوند و اقدام الزم انجام شود .تیام امکان کنترل جریان اسناد را نیز داراست .این کار با تعریف قواعد شرطی بر
روی «پارامترهای تراکنش»« ،رفتار اخیر سرفصل» ،و «رفتار اخیر شعبه» انجام میشود.

 سامانٔه تیام کارت :تیام کارت با هدف «پایش برخط تراکنشهای کارتی و کنترل جریان آنها» تولید شده است تا بانکها و
مؤسسات مالی بتوانند در هرلحظه از وضعیت تراکنشها و کارتهای خود مطلع باشند و بتوانند در صورت امکان جلوی

جریان خاصی از تراکنشها را بگیرند یا آن را اصالح کنند .ویژگی اصلی این سامانه ارائٔه آمار لحظهای از وضعیت تراکنشها،

اطالعرسانی فوری در صورت رخداد اتفاقی خاص ،و کنترل جریان تراکنشها ضمن حفظ کارکرد اصلی سوئیچ است.
تیامکارت از سه زیرسیستم «پایش لحظهای»« ،هشداردهی» ،و «قواعد شرطی» تشکیل شده است .زیرسیستم پایش لحظهای

در قالب نمودارهای لحظهای ،دید جامعی از آنچه در سوئیچکارت در جریان است ،ارائه میکند .همچنین ،آمار ارائهشده با
شاخصهایی تعریفشده در سامانه مقایسه شده و در صورت انحراف از رفتار نرمالی که با استفاده از دادهکاوی و براساس

سوابق تراکنشها استخراج شده ،هشدار الزم داده میشود .بهعالوه ،امکان ریشهیابی رخدادهای غیرعادی تا سطح تراکنش

نیز با استفاده از تحلیل ابعادی در تیام دیده شده است .در زیرسیستم هشداردهی ،بانک میتواند رخدادهای مهم را که به

اطالعرسانی فوری نیاز دارند ،از طریق رابط کاربری تعریف کند تا در صورت وقوع از کانالهای مربوطه مانند پیامک،

واحدهای مرتبط مطلع و اقدام الزم انجام شود .تیام امکان کنترل جریان تراکنشها را نیز داراست .این کار با تعریف قواعد
شرطی بر روی «پارامترهای تراکنش»« ،رفتار اخیر کارت»« ،رفتار اخیر پایانه»« ،اطالعات پایٔه پایانه»« ،اطالعاتپایٔه کارت»

و «وضعیت ترافیک» انجام میشود.

 ۳-۴-۴شرکت تأمین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین

کاسپین  -بهعنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعٔه هلدینگ بانک پارسیان  -نیز در حوزٔه کشف تقلب ،سامانٔه درحال توسعٔه کشفیا را

معرفی کرده است .طبق اطالعات وبسایت این شرکت ،این سامانه براساس الگوریتمها و استانداردهای معتبر و علمی طراحی شده و تمام

قابلیتهای موردنیاز برای یک سامانٔه کشف تقلب در آن دیده شده است .این سامانه الگوبرداری از سامانههای کشف تقلب بزرگ همچون
 SASرا داشته است .عمدهترین مزیتهای این سامانه در مقایسه با موارد مشابه خارجی عبارتاند از:
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 -۱استفاده از تکنیکهای مختلف دادهکاوی بهصورت ترکیبی؛

 -2امکان اضافهکردن قواعد جدید بدون نیاز به دانش برنامهنویسی؛
 -3داشتن داشبوردهای متنوع مانیتورینگ و تحلیلی؛

 -۴استفاده از روشها و الگوریتمهای جدید در قواعد براساس نتایج تحقیقات آکادمیک و بررسیهای صورتگرفته با سیستمهای
مشابه داخلی و خارجی.

 ۴-۴-۴سامانٔه کشف تقلب داتین
طبق مصاحبهای با مدیر پروژٔه سامانٔه کشف تقلب داتین که بهمن  ۱399در ایسنا چاپ شد ،سامانٔه کشف تقلب داتین قاعدهمحور بوده

و براساس قواعد ازپیش تعریفشده طراحی و پیادهسازی شده است .این سامانه با استفاده از زیرساخت انبار داده در تمام ماژولها و
سامانههای بانکی ،بهصورت آفالین موارد مشکوک از رفتارهای مشتریان و کارمندان بانک را با استفاده از  ۱3۰قاعده بررسی و گزارش

میکند .نسخٔه جدید سامانٔه کشف تقلب داتین با استفاده از انبار داده و فنّاوری کالنداده امکان توزیعپذیری و مقیاسپذیری حجم باالیی

از دادههای بانکی را فراهم کرده است .در این سامانه ،کشف تقلب با استفاده از فنّاوری هوش مصنوعی بهصورت آنالین و نیمهآنالین بوده

و مانع تراکنش مشکوک ،قبل از وقوع آن میشود .این کار در  2۰میلیثانیه انجام میشود و واکنش مناسبی با توجه به تراکنشی که اتفاق
میافتد از خود نشان میدهد .این سامانه از کلیٔه دادههای بانک پاسارگاد از بدو تأسیس استفاده میکند .در این زیرساخت ،با توجه به

دادههای تراکنش ،پیش از ثبت تراکنش در سامانههای آنالین ،میزان مشکوکبودن بررسی و محاسبه میشود .همچنین ،میتوان واکنشهای
مشخصی برای پاسخگویی به تراکنشهای مشکوک بانکی تعریف کرد.

 ۵-۴-۴شرکت خدمات نوین کیش

سیستم بانکداری متمرکز شرکت خدمات نوین کیش ،سیستم تشخیص تقلب را بهعنوان یکی از مهمترین ماژولهای قابلاستفاده ارائه میکند.

حقیقتا ،این یکی از مهمترین سیستمها بهخصوص در کشورهای غربی است که از کارت اعتباری استفاده میکنند؛ بهعنوان مثال ،درصورتیکه
کارت مشتری دزدیده شود و فردی اقدام به خرید کاالیی همچون پنج لپتاپ از یک مغازه با استفاده از کارت ربودهشده کند ،پایگاه داده

سابقٔه خرید مشتری را بررسی میکند و درصورتیکه مشتری سابقٔه چنین خریدی نداشته باشد ،فرایند بهطور خودکار متوقف میشود.
تشخیص تقلب یکی از مهمترین حوزههایی است که ابزارهای دادهکاوی میتوانند در کشف آن مفید و مؤثر باشند .رفتارهای هوشمند
مجرمانه ،تغییر رفتارهای مکرر مجرمان ،و پیشروبودن مجرمان از بازرسان از مهمترین دالیلی است که نیاز به یک ابزار قدرتمند و البته

هوشمند را مطرح میکند تا بتوان از بین انبوه اطالعات رفتاری مشتریان ،الگوهای مشکوک و مجرمانه را شناسایی و گزارش کرد .سیستم
شناسایی تقلب نگین ،با ارائٔه یک سیستم جامع ،این امکان را برای مدیران بانکی فراهم میآورد .اهمّ این امکانات به شرح زیر است:






بررسی تمام ورودیها براساس دادههای قبلی و تشخیص رفتار غیرمتعارف و مشکوک؛
گزارشگیری از رفتارهای غیرمتعارف با توجه به عملکرد قبلی شخص و افراد دیگر؛
شناسایی رفتار مشکوک براساس نقشهای ازپیش تعریفشده؛

امکان مانیتورکردن روزانه یا در هر دورٔه زمانی برای عملکرد مشتری ،کاربر ،و شعبه؛
قابلیت تشخیص روشهای جدید تقلب و اضافهکردن آنها به سیستم جهت پیشگیری از تکرار.

 ۵جمعبندی
ازآنجاکه امروزه تقلب آنالین بهشدت افزایش یافته است ،بنابراین بسیار مهم است که در کنار حمایت از تحول دیجیتال ،چهارچوب قانونی

و نظارتی فعلی بهنگام شود تا با رشد سریع این تقلبهای آنالین همگام شود .از نظر عملی ،حذف کامل تقلب با استفاده از فنّاوریها
امکانپذیر نیست ،زیرا مسائلی وجود دارد که نمیتوان با فنّاوری مقابله کرد .این مسائل نیازمند دستورالعملهای راهبردی و سیاستی است.
با ورود طرحهای پرداخت فوری ،پنجرههای زمانی کوچکتری برای تعیین تقلبیبودن پرداختها ایجاد میشود؛ بنابراین ،موارد مثبت

کاذب باال ،که باعث اصطکاک تجربٔه کاربران میشود ،غیرقابلِقبول است .ازاینرو ،ارزیابی تأثیر تغییرات مدل پرداخت یا اقدامات جدید
مقابله با تقلب بسیار مهم است .یک پلتفرم نظارت بالدرنگ بر پرداخت ،به مؤسسات مالی کمک میکند تا تشخیص تقلب را بهبود بخشند

و موارد مثبت کاذب را کاهش دهند .پلتفرم باید بهطور دقیق هزاران پرداخت را در هر ثانیه نمایه و نظارت کند و مجهز به ابزارهای آماری
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و مدلسازی مختلفی باشد که امکان ساختن مدلهایی را بدهد که بهسرعت حمالت جدید یا اپیزودیک تقلب پرداخت را شناسایی و
متوقف کنند.
ظهور فنّاوریهای کالنداده فرصتهای بسیاری را بهوجود آورده است تا ابزارهای تشخیص تقلب را تغییر دهند .فنّاوریهای کالنداده
صنایع را قادر میسازد تا با راهکارهای نوآورانه ،از قدرت دادهها در تشخیص تقلب با دقت و سرعت باال استفاده کنند .اگرچه کشف

تقلب مبتنی بر داده فرصتهای فراوانی را باز میکند ،برخی از چالشهای پیچیده هنوز به تحقیقات جامع نیاز دارند .در این راستا ،بسیاری

از محققان رویکردهای حساس به هزینه و الگوریتمهای خاصی را معرفی کردند که گاهیاوقات از یادگیری گروهی استفاده میشود .استفاده
از تکنیکهای مختلف دادهکاوی بهصورت جداگانه یا ترکیبی میتواند نتایج بهتری داشته باشد.
سیستمهای تشخیص تقلب باید بتوانند انواع جدیدی از تقلب را شناسایی کنند که نیازمند شناسایی ناهنجاریهایی است که برای

اولینبار مشاهده میشوند .کشف تقلب با تشخیص ناهنجاری ،زیرمجموعٔه کاربرد و تحقیق هوش مصنوعی است .تقلبهای شناختهشده،
با استفاده از قواعد و مدلهای هوشمند یادگیری ماشین کشف میشوند؛ اما تقلبهای ناشناخته ،با کشف آنومالی و تحلیل موردی توسط

خبرٔه حوزٔه بانکی و مدیریت تقلب کشف میشوند .برای کشف تقلبهای داخلی ،روش فرایندکاوی با قابلیت تمرکز بر کل زنجیرٔه فرایند
مناسب است .برای تشخیص تقلب در اظهارنامههای مالی و مواردی که حجم دادٔه متنی باالست ،از روش متنکاوی استفاده میشود.

سیستمهای اطالعاتی جرایم مالی با سیستمهای نظارت بر تراکنش متفاوت است .سیستمهای نظارت بر مبادالت مبتنی بر قاعده برای

تشخیص ارتباطات ،روابط گستردٔه افراد ،و الگوهای مشکوک توسعه داده نشدهاند .شبکههای کالهبرداری برنامهریزیشده قبالً راههای

جدیدی برای جلوگیری از گرفتارشدن توسط سیستمهای نظارت بر تراکنشها کشف کردهاند .تراکنشهایی که در طول زمان و با مبالغ
نامحسوس انجام میشوند ،ممکن است توسط این سیستمها شناسایی نشوند .در صورت عدم کشف اینگونه جرایم سازمانیافته ،خسارات
مالی و اعتباری آنها به مؤسسات مالی در میانمدت و بلندمدت بسیار بیشتر میشود.

برای کشف شبکههای مجرمانه پیچیده ،الزم است الگوهای تقلب بهطورکلی دقیقا شناسایی شوند .در این سیستمها ،یک الگو کشف،
ردیابی ،و سرنخ دیگری گرفته میشود ،و ناهنجاریها شناسایی میشوند .اینجاست که نرمافزار اطالعات جرایم مالی با نرمافزار نظارت بر
تراکنش مبتنی بر قاعده متفاوت است .صرفنظر از دامنه ،شبکههای کالهبرداری در نقطهای به هم متصل میشوند .در این مورد ،بسیار

مهم است که بتوان دادهها را در سیستمهای توزیعشده به روشی رابطهگرا برای تشخیص این اتصاالت دید .این توانایی سیستمهای اطالعات
مجرمانه را با سیستم نظارت بر تراکنشها متفاوت میکند.
نکتٔه بسیار مهم دیگر این است که سامانهها و نرمافزارهایی که در ایران در بانکها بهکار میروند یکپارچه نیستند و جزیرهایاند که عدم

یکپارچگی بهویژه در دادهها باعث کاهش کارایی هریک از آنها میشود .در تقلب پیچیده ،شخص متقلب با استفاده از ابزارها اقدام به
تقلب میکند .استفاده از برنامههای کاربردی یا رباتها ،که عملیات نفوذ به بانک را انجام میدهند ،در این دسته قرار میگیرند .در این

روش ،همیشه هدف پول نیست؛ گاهی اهداف غیرمالی مانند قدرتنمایی مطرح است .این حمالت اغلب گسترده است و سیستمهای رابط
کاربری توان مقابله با این موارد را ندارند .بانکها باید درصدد پاسخ به این سؤال برآیند که مسئول و پاسخگوی حوزه کیست .اگرچه طبق

ابالغ بانک مرکزی این وظیفه به ادارٔه بازرسی بانکها محول شده است ،ازآنجاییکه سیستم کشف تقلب باید پیوسته درحال ارتقا باشد و
یک تیم تحلیلگر داده و کسبوکار برای پشتیبانی داشته باشد ،هماهنگی بین واحدهای ذیربط در بهبود این فرایند بسیار تأثیرگذار است.

نبودِ قوانین مدون و فراگیر یکی از موانع قانونی و رگوالتوری کشف تقلب است که باید مرتفع شود .هنوز قوانین فراگیر و در بخشنامهها

دستهبندی مشخصی از انواع تقلب وجود ندارد .با توجه به اینکه برای مدیریت کشف تقلب همکاری نهادهای مختلف ضروری است ،یک
سیستم قوی مدیریت و نظارت باید وجود داشته باشد.

 ۱-۵راهکارهای پیشنهادی

در سطح مدیریتی ،درک مشترک از تقلب در انواع پرداخت و صحبتکردن با یک زبان مشترک در مورد تقلب و روشهای آن به مقابله با
آن بسیار مهم است .بینش صحیح از انواع تقلب میتواند راهبردهای پاسخ به تقلب را بهبود بخشد؛ بهعنوان مثال ،اگر یک مدل بومی مانند
مدل طبقهبندیکنندٔه تقلب فدرال رزرو تهیه شود ،میتواند یک زبان مشترک را تسهیل و به سازمانها کمک کند تا برای شناسایی و مبارزٔه

بهتر با تقلب ،با یکدیگر همکاری کنند .در سطح بانکداری ،بهترین روش طراحی و توسعٔه یک چهارچوب تجزیه و تحلیل تقلب است که
به افزایش کارایی سیستمهای تجزیه و تحلیل تقلب بپردازد.
اهمّ پیشنهادها در زیر فهرست شده است:

 طراحی و توسعٔه سامانهای که امکان تجزیه و تحلیل مجموعه دادههای دارای برچسب تقلب جمعآوریشده از بانکها و
مؤسسات مالی از بخشهای مختلف را فراهم میکند.
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 طراحی و توسعٔه سامانهای که امکان کشف الگوهای پنهان کالهبرداری را با یادگیری از نمونههای تقلب ،با استفاده از ماشین
حساس به هزینه به شیؤه نظارتشده فراهم میکند.
 طراحی و توسعٔه سیستمی که امکان یافتن توازن بین دقت و حساسیت مدل را فراهم میکند .بهعبارت دیگر ،دستیابی به
باالترین نرخ کشف تقلب با حداقل هشدارهای نادرست را تسهیل کند.

 سرمایهگذاری در سیستمهای امنیتی پیشرفته برای محافظت از مشتریان ،ازجمله تجزیه و تحلیل بالدرنگ معامالت و
بیومتریک رفتاری در دستگاهها.
 شناسایی سریع و ایمن جزئیات کارتهای بهخطرافتاده از طریق مرکز اطالعاتی ،بهطوریکه صادرکنندگان کارت بتوانند
محافظتهایی را اعمال کنند.

 تأمینمالی یک واحد پلیس تخصصی ،مانند «واحد جرایم اختصاصی کارت و پرداخت» که با باندهای مجرمانه سازمانیافتٔه
کالهبرداریهای مالی مقابله میکند؛ بهعنوان مثال در انگلیس ،واحد جرایم اختصاصی کارت و پرداخت ۱در طول سال 2۰2۰

از تقلب  2۰میلیون پوندی جلوگیری و  ۱22مظنون به تقلب را دستگیر کرد.

 همکاری با دولت و مجریان قانون در گروه ویژٔه تقلب برای استفاده از قدرتها ،سیستمها ،و منابع جمعی برای جلوگیری از
کالهبرداریهای مالی و تصویب قوانین متناسب.

 همکاری با دولت و مجریان قانون در گروه ویژٔه تقلب برای استفاده از قدرتها ،سیستمها ،و منابع جمعی با هدف جلوگیری
از کالهبرداریهای مالی و تصویب قوانین متناسب .در این راستا ،باید ارتباط مناسبی بین بانک مرکزی و قؤه قضائیه یا
تفویض اختیار وجود داشته باشد تا اقدام مناسب پس از کشف تقلب انجام شود.

 بهاشتراکگذاری خروجی سیستمهای کشف تقلب بین بانکها ،شرکتهای پرداخت ،و بانکها.

اگرچه اطالعات و دادههای بانکها و شرکتهای خدمات پرداخت جزو داراییهای آنها محسوب میشود ،بهاشتراکگذاری
خروجی سیستمهای کشف تقلب به بهبود فضای کشف تقلب در شبکٔه بانکی کمک میکند.

)Dedicated Card and Payment Crime Unit (DCPCU
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