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امروزه با گسترش فن آوری اطالعات در شبکه بانکی دنیا ،جرم در این صنعت به صورت چشمگیری در حال افزاای
است و هاینه های زیادی را به کسبوکارها تحمیل می کند .درنتیجه شناسایی جرم به مسئله بسیار مهمزی تبزدیل شزده
است .یکی از جرمهایی که منجر به ایجاد اختالل در عملکرد بانکها میشود ،جرم پولشویی اسزت کزه تزالشهزای
گسترده ای در سطح بین الملل جهت کشف آن در حال انجام است .در همین راسزتا طراحزی مکانیسزمی کزه قزادر بزه
شناسایی جرم پول شویی باشد ،دارای اهمیت است .تکنیک های شناسایی جرم پول شویی ،عالوه بزر آنکزه تقلزب هزا و
کالهبرداریهای صورتگرفته در یک سازمان را شناسایی کرده و مورد تجایزهوتحلیزل قزرار مزیدهزد ،بزه نزوعی بزا
شناخت رفتار کاربران یا مشتریان سعی در پی بینی رفتار آتزی آن هزا داشزته و ریسزک انجزام پزول شزویی را کزاه
میدهد .با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده است بر اساس ضوابط بینالمللی ،مکانیسمی جهت شناسایی
جرم پول شویی در شبکه بانکی کشور طراحی شود .طراحی این مکانیسم بانک ها را قادر خواهد ساخت قبل از وقزوع
جرم ،احتمزال وقزوع آن را شناسزایی کزرده و مزان از رخزداد پدیزده پزول شزویی شزوند .آزمزون اعتبزار مزدل بیزانگر
 RMSE=0.08است .نتیجه حاصل ،بیانگر مناسب بودن مدل برای کشف پولشویی است.
طبقهبندی C54, C87, G21:JEL
واژگان کلیدی :جرم پولشویی ،بانکداری الکترونیک ،مکانیسم ضد پولشویی.

* تاریخ دریافت1396/4/23 :

تاریخ پذیرش1396/9/13 :
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 .1مقدمه
پدیده پول شویی فرایندی است که در آن پول کثیف به صورت قانونی به پول تمیا تبدیل می شزود.
به واسطه پول شویی مجزرمین سزعی مزی کنزد پزول هزایی را کزه از فعالیزت هزای مجرمانزه بزه دسزت
بارگ ترین تجزارت در جهزان بعزد از مبادلزه ارزی و صزنعت خزودرو اسزت .بنزابراین شناسزایی و
پی بینی آن دارای اهمیت است.

1

گسترش فن آوری اطالعات و توسعه اباارهای الکترونیکی نقل و انتقال وجوه ،رخزداد پدیزده
پول شویی را برای مجرمین سهل تر کرده است .همین امر موجب شده است که دولزت هزا نهادهزای
مالی را ملام به شناسایی و کشف آن کنند .در این میان طراحی سیسزتم ضزد پزول شزویی مزی توانزد
ضمن کشف پول شویی به ثبات مالی و امنیت بانک ها در سطح بین الملل کمک کند .برای کشزف
پدیده پول شویی می توان از روش سنتی یا روش هوشزمند اسزتفاده کزرد .روش سزنتی فراینزد ضزد
پول شویی یک روش مبتنی بر انسان است که در ایزن روش پدیزده پزول شزویی کشزف و شناسزایی
شده و از رخ دادن آن ممانعت می شود .2در مقابل ،ارزش دادههای بانکی و تراکن های بزانکی بزا
روش های مختلف افاای

یافته است و به کارگیری روش های سنتی برای کشف پول شویی زمان بر

و پرهاینه بزوده و گزاهی اوقزات غیزرممکن اسزت .بنزابراین روش هزایی نیزاز اسزت کزه بزهصزورت
اتوماتیکی جرم پولشویی را کشف کند.3
در برهه کنونی شبکه بانکی کشور در تالش برای پیوستن بزه شزبکه بزانکی بزین المللزی اسزت،
بنابراین ضزرورت دارد موانز موجزود در ایزن زمینزه در شزبکه بزانکی شناسزایی و قبزل از هزر نزوع
برقراری رابطه با بانک های بزین المللزی رفز شزود .یکزی از مهزم تزرین گاینزه هزا بزرای بانزک هزای
بین المللی عدم وجود پدیده پول شویی در بانک های طزر

ارتبزا اسزت .ایزن موضزوع ضزرورت
1. Sammer et al. 2011.
2. Wat kins et al.2003.
3. Han and Kamber.2005.
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طراحی مکانیسمی که بتواند پول شویی را کشف کند ،برجسته ساخته اسزت .هزد

111

از ایزن تحقیزق

طراحی مکانیسمی که هم به بانکداران و هم به سیاست گذاران و هم به ناظران بزانکی کمزک کنزد
که بهتر بتوانند فرایند مالی موجود در بانک خود را کنترل کنند و هرگونه تراکن

مشزکو

را بزا

آورند.
به دلیل اهمیت موضوع ،در این مقاله سزعی شزده اسزت بزا توجزه بزه ادبیزات نظزری و تجربزی
موجود در زمینه کشف پول شویی ،مکانیسم هوشمندی طراحی شود .ایزن مکانیسزم صزرفا احتمزال
رخداد پدیده پول شویی را نشان میدهد و درواق یک مکانیسزم هشزدار بزرای کشزف پزول شزویی
است و دقت مدل طراحیشده به مناله وجود پول شویی در بانزک مزورد بررسزی نیسزت .در همزین
راسزتا در بخز

دوم مقالزه ،ادبیززات نظزری و تجربزی پدیزده پززولشزویی و طراحزی مکانیسزم ضززد

پولشویی و در بخ

سزوم ،مکانیسزم ضزد پزولشزویی طراحزیشزده بزرای کشزور و در پایزان نیزا

جم بندی مقاله بیان شده است.

 .2ادبیات نظری و تجربی طراحی مکانیسم کشف پولشویی
 .1-2سیستمهای ضد پولشویی 1هوشمند
فرایند پول شویی ،فرایندی است کزه در آن درآمزدهای نامشزروع ،مشزروع شزده و مجزرمین سزعی
می کنند که پول هایی که از روش های نامشروع به دست میآورند را پا

کنند .فراهم بودن امکان

انجام عملیات بانکی گوناگون و گسترده برای مشتریان ،بدون حضور فیایکی و به طور شبانهروزی
در بانکداری الکترونیکی ،این امکان را برای پولشویان فراهم میکند تا بدون اینکزه هویزت آنهزا
شناسایی شود ،بتوانند به اهدا

مجرمانه خود برسند .در عین حال ،زمزان رسزیدن بزه هزد

را نیزا

برای آن ها کم کرده و شستشوی پول را آسان تر میکند .فرایند پول شویی می توانزد آثزار منفزی بزر
فعالیت های مالی اقتصادی داشته باشد .بنابراین شناسایی و پی بینی آن دارای اهمیت است .با توجه
1. Anti money laundering system
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به اهمیت موضوع ،بسیاری از نهادهای مالی در تالش برای مبارزه با پزول شزویی ،سیسزتم هزای ضزد
پول شویی را بسط داده اند و برای پیزاده سزازی آن برنامزه ریزای کزردهانزد .چهزار نزوع سیسزتم ضزد
پولشویی در کشورهای مختلف در حال پیادهسازی است که عبارتند از :سیستم ضد پولشزویی بزر
سیستم ضد پول شویی لینک .در سیستم ضد پول شویی بر مبنای قاعزده ،کشزورها بزر اسزاس قزوانین
موجززود در کشززور خززود و همچنززین بززر اسززاس قواعززد بززینالمللززی ،معیارهززایی را بززرای شناسززایی
تراکن های مشکو

تعریف میکنند .سپس بر اساس آن معیارها به کشف پولشویی میپردازند.

در سیستم ضد پولشویی چندعاملی ،چندین عامل در شناسایی پزولشزویی دخیزل بزوده و وظزایف
خززا

خززود را دارنززد .عامززلهززا در تعامززل بززا یکززدیگر و بززا تجایززهوتحلیززل پروفایززل مشززتریان و

اندازه گیری ریسک معامالت به کشف پولشویی میپردازند .در سیسزتم تحلیزل جریزان تزراکن ،
تراکن های بانکی با بهکارگیری روش دادهکاوی به دو گروه سالم و مشکو
سپس با تجایه وتحلیل تراکن های مشکو

تقسزیم مزیشزوند.

و پروفایل مشتریان مربو به تراکن های مشکو ،

پول شویی کشف می شود .در سه روش قبلی امکان کشف پول شویی برای دادههای بزارگ وجزود
ندارد .اما در سالهای اخیر بزا بزهکزارگیری روش  big dataسیسزتمی تحزت عنزوان سیسزتم لینزک
طراحی شده است که به صورت هم زمان به تجایه وتحلیل تراکن ها و پروفایل مشتریان می پردازد
و بر اساس قواعد تصمیم ،پدیده پولشویی کشف میشود .بزا توجزه بزه اهمیزت موضزوع شناسزایی
سیستمهای مختلف ضد پولشویی ،در ادامه چهار سیستم معرفزی شزده در سزطو بزا بزه صزورت
مشرو بیان میشوند.
بسیاری از نهادهای مالی ،در تالش برای مبارزه با پول شویی ،سیسزتم هزای ضزد پزول شزویی را
بسط داده اند و برای پیاده سازی آن برنامه ریای کرده اند .در ادامه سیستم ضد پزول شزویی بزر مبنزای
قاعده ،سیستم ضد پولشویی چندعاملی ،سیستم ضد پولشزویی تحلیزل جریزان تزراکن
ضد پولشویی لینک بیان میشود.

و سیسزتم
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برای پیاده سزازی سیسزتم ضزد پزول شزویی بزر مبنزای قاعزده ،نهادهزای مزالی سزعی کزرده انزد،
معیارهایی را برای شناسایی معامالت مشکو

به کار گیرند که به این نوع سیستمها ،سیستمهای بر

پایه قاعده 1میگویند .مشخصههای کلی این نوع سیستمها عبارتند از:2
است.


در این نوع سیستم ها ،مسئله اشزتباه مثبزت 3رخ مزی دهزد .بزه ایزن مفهزوم کزه معزامالت تحزت
مجموعه محدود که به عنوان معامالت مشکو

ثبت می شوند ،ممکن است هیچ نوع ریسکی

را برای نهاد مالی نداشته باشند.


اگرچززه سیسززتمهززای بززر مبنززای قاعززده ظرفیززت بسززط و بهبززود را دارنززد ،امززا ایززن سیسززتمهززا،
جهانشمول نیستند و فقط برای موارد خاصی که طراحی میشوند ،قابل کاربرد هستند.
با توجه به کاستی های سیستم های کشف پول شویی بر مبنای قاعده ،نهادهای هوشمند بر مبنای

عامل و سیستمهای چندعاملی ایجاد و بسط یافته است .مشخصههای اصلی این سیستمها عبارتند از:4


یک سیستم هوشمند بر مبنای عامل ،یک سیستم کامپیوتری است که در یک فضای هوشزمند
قادر است به اهدا



طراحی شده دست یابد.

این سیستم ها برای فعالیت نیاز به نیروی انسانی و سیستم های دیگر نداشته و به صورت درونزی
کنترل میشوند.



یک سیستم هوشمند بر مبنای عامل در مقابل اهدافی که برای آن تعریف شزده ،انعطزا پزذیر
است .بهطوریکه با تغییر شرایط محیطی باز هم کارا و اثربخ



خواهد بود.

1

سیستم های هوشزمند بزر مبنزای عامزل در مقایسزه بزا سیسزتم هزای هوشزمند بزر مبنزای قاعزده،
انعطا پذیری و کارایی بیشتری داشته و میتوانند به صورت غیرمتمرکا نیا اثربخ

باشند.

1. Rule- based Systems
2. Horobin,. 2001.
3. Problem of false positive
4. Wicks,T. 2001.
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این سیستم برای دستیابی به اهدا  ،نیاز به استفاده از دان

محیطزی و رفتارهزای سیسزتم هزای

دیگر برای برنامهریای دارد.


این سیستمها برای شناسایی ریسکهای پزی

روی نهادهزای مزالی بزا هزر میزاان معاملزه چزه

کوچک چه بارگ) مناسب بوده و بهکارگیری آنها باعث بهبود فضای کسبوکار میشود.
برای طراحی ساختار یک سیستم ضد پول شویی چندعاملی ،فراینزد ضزد پزول شزویی در چنزد
زیرمجموعه طراحی می شود .2هر عامل وظیفه خاصی بر عهده داشزته و بزا دیگزر عوامزل نیزا بزرای
دستیابی به هد

کل سیستم همکاری دارد .فرایند ضد پول شویی چندعاملی مجموعا شزامل عامزل

جم آوری داده ،3عامل کاربر ،4عامل کنترل ریسک پول شزویی ،5عامزل تشزخی

رفتزار 6و عامزل

گاارش دهی 7است .عامل جم آوری داده مشتمل بر جم آوری دادههای درون و بیرون از سازمان
مالی است .کنترل پولشویی شامل ارزیابی پروفایل مشتریان و اندازهگیری ریسک معامالت است .در
شکل  )1چارچوب کلی یک سیستم ضد پولشویی هوشمند بر مبنای عامل نشان داده شده است.

1. Agent-based
2. Menon,R. and Kuman,S. 2005.
3. Data Connecting Agent
4. User agent
5. Monitoring agent
6. Behavior Diagnosing agent
7. Reporting agent
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عامل
گاارشدهی

عامل تشخی
رفتار

عامل کنترل

عامل کنترل
معامالت

عامل کاربر

عامل کنترل
پروفایل مشتری

عامل جم آوری
داده

جم آوری
دادههای بیرون
سازمان

جم آوری
دادههای درون
سازمان

مأخذ :ویکس2001 ،

شکل  .1ساختار سیستم هوشمند چندعاملی

عامل کاربر ،کاربران را قادر میسزازد ،وضزعیت جزاری معزامالت مزالی ،کنتزرل پزولشزویی،
تشخی

و فرایند گاارشدهی را انجام دهند و آنها را برای قضاوت و کشف پولشزویی در سزایر

بخ های مالی به کار ببرند .عامل جم آوری داده ،سیستم را قزادر بزه جمز آوری داده از درون و
بیرون سازمان می سازد .عامل کنترل ،دادههزا را از عامزل جمز آوری داده ،دریافزت کزرده و آن را
ارزیابی می کند ،این عامل مشتمل بر دو عامل است .عامل کنترل پروفایل مشزتریان و عامزل کنتزرل
معامالت .عامل کنترل پروفایل مشتریان ،اطالعات مربو به حساب مشتریان را ارزیابی مزی کنزد و
زمانی کاربرد دارد که حسزاب مشزتری بزاز و در جریزان باشزد .عامزل کنتزرل معزامالت ،معزامالت
مشکو

به پولشویی را شناسایی مزیکنزد .عامزل گزاارشدهزی ،زمزانی کزه رفتزار مشزکو

بزه

پول شویی مشاهده شد ،به صورت خودکار گاارش پول شویی را تهیه کرده و به عامل کاربر هشدار
میدهد تا فعالیتها را مدیریت کند.
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در این قسمت ،سیستم ضد پولشویی به روش تحلیل جریزان تزراکن
پول شویی به روش تحلیل جریان تراکن

بیزان مزیشزود .کشزف

توسزط اومزادیو و دیویزا  1)2012بیزان شزده اسزت .ایزن

سیستم امکان تبدیل داده های کمی به صورت گاارش هزایی فزراهم مزی کنزد .سزاختار ایزن سیسزتم
شناسایی وضعیت مشکو  ،4نمای

داده ،5یزادگیری از تصزمیم کزاربر ،6ایجزاد پروفایزل بانزک،7

استخراج رفتار .8مرحله قبل از پردازش داده ها ،دارای دو زیرمجموعه است .مجموعه پی

از انتقال

داده 9و مجموعه انتقال داده .10این مرحله داده های خام را دریافت کزرده و آن را بزرای واردکننزده
داده آماده می سازد .هد

اصلی این مرحله ،دریافت داده ها از مناب مختلف و آمزاده سزازی آن هزا

به فرصتی که برای وارد کننده داده قابل کاربرد باشزد ،تبزدیل مزی کنزد .داده هزای مزورد نیزاز بزرای
داده کاوی ،صرفا از یک منب و با یک فرمت خا

قابل دسترسی نیست .در این مرحلزه داده هزا از

مناب مختلف دریافت شده و آن ها را به فرمت مورد نیاز ترکیب می کند .داده هزای منسزجم ممکزن
است که دو بار ثبت شوند .بعد از ترکیب دادهها ،عملیزات پزا
داده های دو بار ثبت شده را از پایگاه داده پا

سزازی داده صزورت مزیگیزرد تزا

می کند و داده هزا بزرای واحزد تبزدیل داده 11آمزاده

شوند .واحد تبدیل داده ،داده ها را از واحد قبل از تبدیل داده ،دریافت میکند .دادهها را بزه فرمتزی
تبدیل می کند که مورد نیاز است .واردکننده داده ،داده ها را دریافت می کند .در این مرحله داده هزا
فراخوانی شده و به فرمت خا

مورد نیاز سیستم تبزدیل مزیشزود .مرحلزه خوشزهبنزدی ،دادههزای

1. Umadevi and Divya(2012).
2. preprocessing
3. Data importer
4. Clustering and suspected
5. Data visualization
6. Learning from the user decision
7. Company/organization profile generation
8. Extracting behavior
)9. Pre data transform unit(pre-DTU
10. Data transform unit
11. Data transform unit
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اسزت کزه عبارتنزد از :مرحلزه قبزل از پزردازش ،2ورودی داده ،3خوشزه بنزدی و
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واردشده را برای الگوریتم خوشه بندی استفاده میکنزد .در طزر
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محصزول ،خوشزهبنزدیهزایی را

ایجاد می کند که ورودی الگوریتم داده کاوی هستند .مرحلزه شناسزایی موقعیزتهزای مشزکو

بزا

استفاده از روش الگوریتم داده کاوی ،خوشه بندی هزا را تحلیزل مزیکنزد و درنهایزت موقعیزتهزای
ایجاد پروفایل به طور اتوماتیک ،پروفایلی از تراکن

های مشکو

گاارش مزی کنزد کزه در ایزن

پروفایل ،ساعت و روز جریان وجوه ،فردی کزه وجزوه را انتقزال داده ،مقزدار انتقزال داده شزده و ...
وجود دارد .از طرفی پروفایل بانک ممکن است در طول فرایند تحلیزل داده فیلتزر شزود و درنتیجزه
این مرحله ایجاد پروفایلی از فعالیتهای مشکو

بانک است .مرحله یادگیری از تصمیم کاربران،

مرتبط با کاربران بوده و از تصمیمات آن ها در تحلیل انتقا ت مشزکو

اسزتفاده مزی کنزد .سزپس

پروفایل کاربر ساخته شده ،برای فیلتزر کزردن بزر اسزاس تصزمیمات گذشزته کزاربر اسزتفاده شزود.
درنتیجه یک مدل با تصمیمات کاربران طراحی می شود .در مرحله استخراج رفتار مشتری ،پروفایل
کاربر تحلیل شده و با پروفایل یک کاربر نرمال مقایسه شده و سپس وضزعیت مشزکو

شناسزایی

شده و نوع پولشویی و ساعت پولشویی استخراج میشود.
سورش و ردی  1)2015سیستمی را طراحی کردهاند که از تحلیل لینک برای کشف تقلب در
حساب های بانکی استفاده می شود .در این مقاله یک رویکرد پایه اکتشافی 2طراحی شده است کزه
از قواعد تصمیم برای تحلیل لینک با پذیرش تکنیک جدول چند پیونزدی 3اسزتفاده مزی کنزد .ایزن
روش زمان ارزیابی را کاه

داده و مواردی که تراکن ها مورد ارزیابی قرار می گیرند را افاای

میدهد و میتواند گاارشهای مختلفی را ارائه دهد .وقتی که ارزش تراکن ها بارگ باشزد ،ایزن
سیستم برای شناسایی پول شویی مناسزب اسزت .در روش سیسزتم پیشزنهادی هزر بانزک بزه صزورت
انفرادی تراکن های مربو به حسزاب مشزتریان را کنتزرل مزی کنزد و تزراکن هزای مشزکو

را

1. Suresh,Ch,. Thammi Reddy,T,.2015.
2. heuristic base approach
3. Multi table joins
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را شناسایی می کند .مرحله نمای

داده ،نتایج را به صورت خطی نمای

می دهد .مرحله
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شناسایی می کند .این سیستم دارای سه مرحله است .گاارش معامالت مشکو

به واحد اطالعزات

مالی ،1پردازش داده ها و تحلیل لینزک کزه هزر مرحلزه در ادامزه توضزیح داده مزی شزود .در مرحلزه
گاارش به واحد اطالعات مالی ،تراکن های مشکو
تراکن های مشکو

بزه وسزیله قواعزد و مقزررات بزانکی صزورت مزی گیزرد .شناسزایی

بر مبنای ارزش تراکن ها و تاریخچه تراکن ها صورت میگیزرد .در ایزن

سیستم هر تراکنشی که بارگ باشد ،مبل بارگی وارد حساب شود و سری از حساب خارج شزود،
به عنوان تراکن

مشکو

شناسایی می شزود .تکزرار تزراکن هزا در یزک دوره یزکهفتزهای نیزا

میتواند به عنوان یک معیار برای شناسایی عملیات مشکو
داده ،تراکن هایی که به عنوان تراکن های مشکو

به کار رود .در مرحله قبل از پردازش

شناسایی میشوند به واحزد اطالعزات مزالی

گاارش میشوند .گاارشهایی که به این واحد ارائه میشوند ،مشزتمل بزر تزراکن هزای متعزدد از
واحدهای مختلف بانزک دربزاره یزک مشزتری اسزت .بزرای پزردازش داده فقزط بخز
تراکن ها نیاز است .در داده های قبل از پردازش ،تراکن های مشکو

انزدکی از

از تراکن های ناکامل و

سایر تراکن ها متمایا مزی شزوند .بزرای دسزتیابی بزه داده هزای باکیفیزت نیزاز اسزت دادههزا قبزل از
پردازش آماده شوند .به این ترتیب در پایگاه داده ای ،تزراکن هزای بزا اطالعزات بزیربزط بزا الزاام
معیارهای مشخ
2

برای شناسایی معامالت مشکو

نظیر مقدار  ،مشخصه تراکن

4

3

کنار گذاشته می شوند .به عنوان مثال جائیاتی
5

6

 ،از کدام حساب  ،به کدام حساب و تکرار برداشت ها و واریاهزا

برای شناسایی تراکن های مشکو

به کار میروند .در مرحله تحلیل لینک کاربر بررسی میکند

چطور یک حساب به یک حساب مشکو

وصل میشود .به این ترتیب ارتبا بین تزراکن هزای

حساب های مختلف بررسی شده و صزحت تزراکن هزا سزاال مزی شزود .بزه عنزوان مثزال در مزورد
1. Financial intelligence unit
2. amount
3. Transaction-id
4. From account
5. To account
6. frequency
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پول شویی مشکو  ،پول از یک حساب به حساب های مختلف وارد شده و دوباره به یک حساب
وارد می شود .اغلب این حساب ها ویژگی مشتر

دارند .مانند شماره تلفن یا آدرس شزغل کزاربر.

تحلیل لینک با استفاده از ارتبا بین حسابها میتواند تزراکن هزای مشزکو
تراکن

تزراکن هزا را تسزهیل مزیسزازد .فهرسزت

های دریافت شزده در واحزد اطالعزات مزالی بزا تزراکن

پولشویی اتفاق میافتند ،تطبیق داده میشوند .هر تراکن

هزایی کزه در ارتبزا بزا فعالیزت

در پایگاه دادهای بزه عنزوان یزک گزره

1

استفاده می شود .هر گره با تراکن های قبلی مرتبط شزده و بزا کنتزرل کزردن سزایر تزراکن هزا بزا
حساب های مشکو

مرتبط می شوند .قواعدی نظیر وجزود چنزد حسزاب ،مشخصزه هزای مشزتری،

سابقه مشتری در زمینه پول شویی و تقلب ،ماهیت تزراکن
لینک به شناسایی تراکن های مشکو

و ارزش تزراکن

مزی توانزد در مرحلزه

به پولشویی کمک کند.

کالییززدو و جززاوو  ،2)2016بززا اسززتفاده از روش چنززدعاملی و پروفایززل مشززتریان بززه طراحززی
مکانیسم هوشمند برای کشف پدیده پول شویی در کشور پرتغال پرداخته اند .به همزین منظزور ابتزدا
ساختار کلی مدل و سپس عناصر مرتبط با آن بیان شده است .در این راستا ابتدا پروفایل مشتریان بر
اساس قواعد مشخ

خوشهبندی شده و تراکن های مشکو

کشف شده است .قواعد بر اسزاس

مقررات موجود در این کشور طراحی شده است.
کاروته و شیرساگر  ،3)2014با استفاده از طراحی سیستم بر مبنای تحلیل جریان تزراکن  ،بزه
طراحی مکانیسم کشف پول شزویی در کشزور هنزد پرداختزه انزد .بزه همزین منظزور از تحلیزل رفتزار
مشتریان بانک ها با استفاده از خوشه بنزدی مشزتریان بزرای کشزف پزولشزویی اسزتفاده شزده اسزت.
بنابراین برای خوشه بندی از سوابق الگوریتم خوشزه بنزدی اسزتفاده شزده و بزرای اسزتخراج الگزو از
سوابق و یادگیری الگوی تصمیمی کاربر ،معماری مکرر الگو استفاده شزده اسزت .حزداقل آسزتانه

1. node
2. Claudio and Joao,. 2016.
3. Kharote, and Kshirasagar. 2014.
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این ارتبا بین تراکن ها ،مطالعه مشخصههای مشتر

را شناسزایی کنزد.
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مناسب برای انتقال از یک حساب یا توسط فرد در یک حسزاب مشزخ

بزه صزورت پزی

فزر

تعیین شده است .دقت با ی  90درصد در این مکانیسم حاکی از مناسب بزودن مزدل بزرای کشزف
پولشویی بوده است.

لینک برای کشف پول شویی در کشور مصر استفاده کرده اند .در این مقاله با توجه به نتایج حاصزل
از طراحی سیستم های مختلف ،سیستم لینک برای کشف پول شویی استفاده شده است .این سیسزتم
با دو سیستم بر مبنای قاعده و بر مبنای ریسک تجایه وتحلیل شده است .روش بر مبنزای ریسزک از
پروفایل مشتریان و تراکن ها استفاده مزیکنزد .سیسزتم بزر مبنزای قاعزده نیزا از چزارچوب کشزف
پولشویی در قوانین موجود در کشور مصر استفاده میکند.
پیرسرایی و شاه بهرامی  ،)1393به بررسی و مطالعه سیستم های تشخی

پول شویی در جهزت

پیشنهاد یک سیستم مناسب برای بانک ملی پرداختزه اسزت .افزاون بزر ایزن ،بزا توجزه بزه مجموعزه
مقررات و قوانین بانک مرکای و سیستم بانکی کشور و تجربه مالف در بانزک ملزی یزک سیسزتم
هوشمند ضد پول شویی برای بانکداری الکترونیکی مورد تجایه وتحلیل و طراحی قرار گرفته است
و نشان داده شده است که با پیاده سازی این سیستم می توان عملیزات ضزد پزولشزویی را در فضزای
الکترونیکی ماثرتر انجام داد .در این مقالزه بزرای طراحزی سیسزتم ضزد پزول شزویی ،از یزک مزدل
چندعاملی استفاده شده است.
خدادی  ،)1392به بررسی تأثیر قوانین و دستورالعمل های مبارزه بزا پزول شزویی بزه عنزوان دو
عامل اصلی شناساییشزده بزرای مبزارزه بزا پزولشزویی در کشزور بزر میزاان موفقیزت آن در بخز
بین الملل بانک ملت میپردازد .در این مقاله پزس از شناسزایی عوامزل بزا اسزتفاده از تحلیزل عزاملی
اکتشافی و با چرخ

واریماکس و تعیین دو عامل مهزم تأثیرگزذار ،بزرای سزنج

تزأثیر قزوانین و

دستور العمل هزای موجزود بزر مبزارزه بزا پزولشزویی ،از دو فزاکتور قزوانین مبزارزه بزا پزولشزویی و

1. Helmy et al. 2014.
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هلمی و همکاران  1)2014از سه روش کشف پولشویی بر مبنای قاعده ،خوشهبندی و تحلیل

پیشنهاد یک متدولوژی برای کشف پولشویی (با بهکارگیری روش منطق فازی)

دستورالعملهای دقیق و شفا
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در این زمینه استفاده شده و تأثیر آن بر مبارزه با پولشویی سزنجیده

شده است .نتایج حاکی از این است که قوانین و دستورالعمل های مربوطه بر میاان موفقیت بانک ها
در مبارزه با پول شویی تأثیر مستقیم داشته و ارتبا معنی دار بین اجرای این قوانین و دستورالعمل هزا

 .2-2روشهای مرسوم دادهکاوی در فرایند ضد پولشویی
برای طراحی تکنیک دادهکاوی کارا که قادر به کشف پولشویی باشد ،نیاز است که آن متناسب با
کشف پولشویی طراحی شود .1در میان روشهای مختلف دادهکاوی ،مهمتزرین روشهزای مزورد
استفاده در کشف پولشویی ،روش خوشهبندی ،روش ماشین بردار و روش فازی است .خوشهبندی
فرایندی است که دادهها بر حسب تشابه در خوشههای مختلف دستهبندی میشوند .در حوزه طراحی
مکانیسم ضد پول شویی خوشهبندی برای گروهبندی معامالت و حسابها بر حسب تشابهات آنهزا
صورت می گیرد .این تکنیک به شناسایی معامالت مشکو

و کشف ریسک مشتریان یزا ریسزک

حساب ها کمک می کند .یکی از مهم ترین چال های خوشهبندی در دادههای مزالی انزدازه آنهزا
است .این تکنیک میلیونها تراکن

را در هااران زمان مورد بررسی قرار میدهد.2

در این روش مشتریان و زمان تراکن
مشتری به  lزمان و  lتراکن

به  n+2فضای اقلیدسی تقسیم میشوند بزهطزوریکزه n

تقسیم می شوند .در این روش ابتزدا کزل زمزان بزه فاصزله هزای زمزانی

مختلف تقسیم می شود .بنابراین هر تراکن

به عنوان یک ورودی در فضزای زمزان در نظزر گرفتزه

می شود .این روش همه تراکن های مشتریان را در طول زمان به صورت هیستوگرام ترسزیم کزرده
و آن را خوشهبندی میکند .برای تحلیل ،رفتار فردی بیشتر از تحلیزل رفتزار گروهزی بزرای کشزف
تقلب در تراکن

ها مناسب است .بنابراین محقق مجبور نخواهزد بزود ،تعزداد زیزادی از مشزتریان و

تعداد زیادی از تراکن

های مالی با مقادیر مختلف را برای دوره زمانی طزو نی تحلیزل نمایزد .در

1. Tang, J.2005.
2. Zang,Z,. J.Salcrmo, J,. and YU,P.S.2003.
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این شرایط کشف پول شویی سخت اسزت بزه خصزو
هیستوگرام وجود نداشته باشد یا قله برجسته اند

مزواردی کزه هزیچ نزوع قلزه برجسزته ای در

باشد .بنابراین تحلیل هزای عمزومی دیگزر ،نظیزر

انطباق رفتار مشتریان و تراکن های مالی با معیارهای وجود پدیده پولشویی در ابتزدا نیزاز اسزت و

روش دیگر داده کاوی برای کشف پدیده پول شویی ،ماشین بردار پشزتیبان اسزت کزه ازجملزه
روشهای آماری است که برای دستهبندی و رگرسیون استفاده میشود .اباار ضد پولشویی شزامل
کشف رفتار غیرمعمولی همه موارد نظیر تراکن ها ،حساب ها و انزواع خروجزیهزا اسزت .بنزابراین
مسئله پول شویی زمانی کشف می شود که داده های گروهبندیشده به دو دسته مجموعههزای نرمزال
و غیر نرمال تقسیم میشوند .برای سنج

اعتبار مدل طراحیشده بزر مبنزای ماشزین بزردار پشزتیبان،

باید داده ها به دو گروه آموزش و یادگیری تقسیم شوند .به عبارت دیگر نتایج دسته بندی بستگی به
قوت مجموعه آموزش دارد .در این روش مجموعه آموزش باید بزه انزدازه کزافی بزارگ باشزد تزا
نتایج باثباتی را ارائه دهد .با این وجود در زمینه پول شویی یافتن مجموعه داده ها برای آموزش یک
چال

است .در برخی از ماسسات مالی فقط یک یا دو تراکن

هااران تراکن

مشکو

در هر ماه در مقایسه بزا

تمیا در هر روز قابل شناسایی است .بنزابراین ماشزین بزردار پشزتیبان کزه بزر اسزاس

مجموعه داده کوچک بنا شده است ،برای دسته بندی داده ها به نرمزال و غیزر نرمزال مناسزب اسزت.
2

ماشین بردار پشتیبان ،به اختال تی که در مجموعه داده هزای مزالی معمزول اسزت ،حسزاس نیسزت .
ماشین بردار پشتیبان با یک روش آموزش نظارت شده ،داده های مورد نیاز بزرای آمزوزش را ایجزاد
میکند تا بتواند قوانین دستهبندی را ایجاد نمایزد .ماشزین بزردار یزک طبقزهای 3نظزارتنشزده بزرای
4

کشف داده های خارج از محدوده به کار میرود که برای مجموعزه آمزوزش پزولشزویی مناسزب

1. Jain,R,. Kasturi, R,. and Schunk, B.G.1995.
2. Vapnik,V.1995.
3. One class SVM
4. outlier
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است .1به این ترتیب که مجرمین پول شویی که تالش مزی کننزد ،فعالیزت خزود را مخفزی کننزد ،بزا
تحلیل داده های خارج از محدوده ،قابل شناسایی می شوند .درنهایت آنچه مهم است این اسزت کزه
داده های مالی ناهمگن هستند .بنابراین به همراه ماشین بردار پشتیبان باید از تکنیک های تکمیلی نیا

یکی از مهمترین تکنیکهای دادهکاوی که در سالهای اخیر برای کشف پولشزویی بزه کزار
گرفته شده است ،تکنیک منطق فازی است .تکنیک منطق فازی دارای دو کاربرد کنترل و کشزف
است .کنترل و بررسی دادهها ،نخستین گام در کشف پدیده پولشویی است .اگر مزوارد خزا

در

فرایند نظارت و کنترل کشف شد ،گام بعدی در منطق فازی ،اطمینان از وجزود پدیزده پزول شزویی
است .در پایان نیا یک استراتژی کنترلی برای مدیریت مسائل مورد نیاز است 3.در منطزق فزازی بزه
طور معمول عبارتها و گاارهها به صورت اگر و آنگاه بیان میشوند .این عبارتها را قاعزدههزای
زبانی 4یا قاعدههای گفتاری مینامند .یک قاعده گفتزاری ،گزااره شزرطی اگزر و آنگزاه متکزی بزه
متغیرهای گفتاری است .چنانچه به جای عبارت گفتاری از یک تاب خاصی استفاده شزود ،سیسزتم
فازی ایجادشده را سیستم فازی تاکاگی -سوگنو -کانگ 5مینامند .سیسزتم هزای فزازی کزه در آن
عبارتهای گفتاری به جای تواب خطی استفاده میشود ،سیستمهای فازی ممدانی 6مینامند.7
در طراحی سیستم کشف پول شویی با استفاده از روش منطق فازی ،ابتدا باید از مناب مختلف،
داده های مورد نیاز را جم آوری کرد .مناب اصلی که برای تحلیل داده ها مورد نیاز اسزت ،عبارتنزد
از :مدلهای موجود برای کشف تقلب که داده های مشزکو

بزه تقلزب را از سزایر داده هزا متمزایا

1. Scholkopf, B, 2000.
2. Tang, J,2005.
3. Chen, Yu-To, Mathe John,. 2011.
4. Linguistic Rules
5. Takagi-sugeno-kang
6. Mamdani Fuzzy System

 .7صادقی و عصاری وحدی شقاقی شهری.1389 ،
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می کنند .دوم از نمایشگر های خدمات مشتری که حسزاب هزا را نشزان داده و در ارتبزا بزا مشزتری
هستند .سوم از طریق تحلیل پروفایل مشزتری و چهزارم از طریزق حسزابی کزه مشزتریان بزا آنهزا در
ارتبا هستند .پس از جم آوری داده ،قواعد بزا اسزتفاده از معیارهزایی کزه مشزخ

کننزده پدیزده

پدیده پولشویی صورت میگیرد.1
در این مقاله سعی شده است از روش منطق فازی برای کشف پدیده پولشویی استفاده شود.

 .3مکانیسم پیشنهادی برای کشف پولشویی در شبکه بانکی کشور
در این مقاله سعی شد ابتزدا بزا اسزتفاده از روش هزای خوشزهبنزدی ،ماشزین بزردار ،شزبکه عصزبی و
مکانیسم منطق فازی ،مکانیسم کشف پول شزویی طراحزی شزود .سزپس بزا بزه کزارگیری معیارهزای
مناسب ،مدل مناسب برای طراحی مکانیسم کشف پول شویی انتخاب شود .به همین منظور ابتزدا بزر
اساس مقررات موجود در کشور و بر اساس ادبیات نظری ،معیارهایی برای کشف پدیده پول شویی
استفاده شده است .سپس تاب عضویت سیسزتم فزازی تعریزف شزده و در پایزان نیزا اسزتنتاج فزازی
صورت گرفته است .با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مهمترین معیارهای شناسزایی پزولشزویی،
عدم رعایت سقف مقرر و سپرده گذاری به دفعات و برداشت یکجا و عمده است .در هنگام انجزام
تراکن

یکی از موضوعات قابل توجه عبور از سزقف مقزرر اسزت کزه بایزد گزاارش داده شزود و

همچنین اطالعات مربو به آن ثبزت شزود تزا در صزورت نیزاز بتزوان آن را گزاارش داد .همچنزین
معامالت نقدی کمتر از سزقف مقزرر بزه صزورت مزداوم و مسزتمر ،احتمزا بزه منظزور ممانعزت از
گاارشدهی ،یکی از شگردهای پولشویی است که تقریبا از معمولترین و پرتکرارترین الگوهای
پول شویی به حساب می آید و سیستم باید نسبت به آن حساس بوده و این گونه الگوهزا را تشزخی
دهد .برای طراحی این سیستم با بهره گیری از نرم افاار  MATLAB2015از  1500حساب در یزک
بانک در یک دوره سهماهه استفاده شده است.
1. Chen, Yu-To, Mathe John,. 2011.
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خطزای نزوع اول،

خطای نوع دوم ،دقت کلی مدل و معیار خطای جذر میانگین مربعات 1استفاده شزده اسزت .در ایزن
پژوه

صفر به شر درست بودن آن و خطای نوع دوم احتمال قبول فر

صفر به شر غلط بودن

آن است.
در تحلیل اعتبار ،2اگر یک حساب مستعد پول شویی به صورت سالم دستهبندی شزود ،خطزای
نوع اول به معنی عدم هشدار به آن بانک و ادامه همزان رونزد اشزتباه از سزوی آن بانزک اسزت ،امزا
خطای نوع دوم که نتیجه دستهبندی یک حساب سالم در زمره حساب های مشکو

است منجر به

توجه بیشتر به معیارهای کشف پدیده پول شویی در مورد آن حساب میشود .به همین دلیل خطزای
نوع اول هاینه بیشتری نسبت به خطای نوع دوم دارد و از این رو از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در این پژوه  ،از هر چهار معیار معرفیشده ،برای ارزیابی مدل استفاده شده است .نتزایج در
جدول زیر مشخ

شده است .همانطور که مشاهده میشود ،روش منطق فازی با دقت  ٪97/20و

با کمترین مقدار خطای جزذر میزانگین مربعزات ،بهتزرین روش بزرای شناسزایی پدیزده پزول شزویی
شناسایی شده است .بنابراین در این مقاله یک مکانیسم منطق فازی برای کشف پول شویی طراحزی
است ،که در ادامه بهصورت مشرو این مکانیسم تشریح میشود.
جدول  .1نتایج حاصل از مدلسازی از طریق روشهای دادهکاوی
معیار خطای جذر

خوشهبندی

ماشین بردار

شبکه عصبی

منطق فازی

0/08978

0/09024

0/08765

0/08596

میانگین مربعات
دقت کلی مدل

%90/89

%87/25

%95/13

%97/20

خطای نوع اول

%5/57

%14/33

%0/02

%0/000

خطای نوع دوم

%15/37

%67/14

%45/86

%16/56

مأخذ :یافتههای تحقیق
)1. root-mean-square error (RMSE
2. Credit Analysis
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به طور کلی سیستم استنتاج فازی 1شامل  5عنصر است که سیستم طراحزی شزده در ایزن مقالزه
نیا در این چارچوب طراحی شده است .ویرایشگر استنتاج فازی 2بیان مزی کنزد چزه تعزداد ورودی
وجود داشته و نام آنها چیست؟ این سیستم محدودیتی در تعداد ورودیهزا نزدارد .ویرایشزگر تزاب

ویرای

فهرست قواعدی که رفتار سیستم را تعریف می کند ،بزه کزار مزیرود .نزاظر قواعزد 5بزرای

مشاهده نمودار فازی به کار می رود .ناظر قواعد نشزان مزی دهزد کزدامیزک از قواعزد فعزال بزوده و
چطور تواب عضویت نتایج را تحت تأثیر قرار مزی دهزد .نمایشزگر سزطح 6بزرای مشزاهده وابسزتگی
خروجیها با ورودیها را نشان داده و سطح خروجی سیستم را ترسیم میکند.

مأخذ :یافتههای تحقیق

شکل  .2چارچوب استنتاج فازی

سیستم طراحیشده در این مقاله نیا در چارچوب استنتاج فازی بوده و نوع منطق فزازی ،روش
ممدانی 7است .برای فازیسازی متغیرها نیا از تاب مثلثی استفاده شده است.
1. Fuzzy Inference System
2. Fuzzy Inference System Editor
3. Membership Function Editor
4. Rule Editor
5. Rule Viewer
6. Surface Viewer
7. Mamdani
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در سیستم مدنظر این مقاله ،دو ورودی و یک خروجی وجود دارد .سقف برداشت از حسزاب
بانکی بر اساس قانون پول شویی نباید از  500میلیون ریال و  50میلیون تومان بیشتر باشد و تزراکن
بانکی نیا نباید از  15میلیون تومان در یک روز بیشتر باشد .یکی از ورودی های این مدل ،برداشزت
مکرر در مدت زمان کوتاه فر
از  3روز باشد ،تراکن

شده است ،اگر فاصله واریا وجوه و برداشزت وجزوه  )v9کمتزر

مالی به عنوان تراکن

مشکو

شناسایی می شود .بنزابراین ورودی دیگزر

فاصله بین روزهای واریا و برداشت وجوه در نظر گرفته شد .خروجی این نرم افاار ،احتمال رخداد
پولشویی  )v1است .برای هر یک از ورودیها و خروجیها سزه حالزت کزم ،متوسزط و زیزاد در
نظر گرفته شد .در جدول زیر معیارها تعریف شدهاند.
جدول  .2معیارهای کشف پولشویی در مکانیسم طراحیشده
معیارهای شناسایی
پولشویی

کم

متوسط

زیاد

برداشت از سپرده بر
حسب سقف مقرر ()v5

بین صفر تا 150000000
ریال

بین  150000000تا
 500000000ریال

بیش از 500000000
ریال

فاصله زمانی بین
برداشت و واریز وجوه
()v9

بیش از سه روز

بین دو تا سه روز

بین یک تا دو روز

مأخذ :نتایج تحقیق

متغیرهای زبانی برای خروجی سیستم که متغیر شناسایی تقلب پول شویی اسزت ،مطزابق شزکل
 )4در نظر گرفته شده اند .به این معنا که نتیجه استنتاج سیستم فازی ،تخصی

حساب ها به یکی از

سه گروه خواهد بود .همانطور که مشاهده میشود ،شدت غیرمعمول بزودن حسزابهزا ،از کزم بزه
زیاد ،افاایشی است.

Downloaded from qjfep.ir at 21:55 +0330 on Monday October 15th 2018
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از سقف مقرر در نظر گرفته شد .همچنین برای کمی کزردن برداشزت و واریزا
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شکل  .3تابع عضویت متغیر خروجی

پس از فازی سازی ورودی ها و تعیین درجه عضویت ،نوبت بزه سزاختار قواعزد سیسزتم فزازی
می رسد .با توجه به اینکه دو ورودی و سه گاینه برای هر یک تعریف شده اسزت ،تعزداد  9قاعزده
قابل تعریف است .مهمترین قواعد این نرمافاار این است که اگر مبل برداشت از سپرده بین صفر تا
 15میلیون تومان باشد و دوره زمانی بی

از  3روز باشد ،احتمال رخداد تقلب پول شویی بسیار کزم

است .اگر مبل برداشزت از سزپرده بزین  15تزا  50میلیزون تومزان باشزد و دوره زمزانی بزین واریزا و
برداشت سپرده بین دو تا سه روز باشد ،احتمال رخداد تقلب پول شزویی متوسزط اسزت و اگزر مبلز
برداشت از سپرده بی

از  50میلیون تومان باشد و دوره زمانی بین واریا و برداشت سپرده بین یزک

تا دو روز باشد ،احتمال رخداد تقلب پول شویی بسیار زیاد اسزت .بزه صزورت خالصزه قواعزد ایزن
نرمافاار در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .3قواعد فازی مورد نظر این مقاله
V5/v9
)H(high
)M(medium
)L(low

مأخذ :نتایج تحقیق

)L(low
M
L
VL

)M(medium
H
M
L

)H(high
VH
H
M
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پس از انتخاب قواعد ،استنتاج فازی صورت مزیگیزرد .روشهزای متفزاوتی بزرای اسزتنتاج در
سیستم های فازی وجود دارد که از تفاوت در سه عملگر فازی 1در قسمت فر

 ،د لت بزر فزر

نتیجه 2و تجمی  3نتایج ناشی می شود .درنهایت بزا توجزه بزه انتخزاب نزوع عملگرهزا ،روش اسزتنتاج
هوش مصنوعی ،انتخاب شد .مشخصات عملگرهای مذکور روش ممدانی در جزدول  )4مشزاهده
میشود.
جدول  .4مشخصات سیستم فازی ممدانی
’AndMethod=’min
’OrMethod=’max
’ImpMethod=’min
’AggMethod=’max
DefuzzMethod=’centroid

Name=money laundering detection
’Type=’mamdani
NumInputs=2
NumOutput=1
NumRules=9

مأخذ :نتایج تحقیق

پس از طراحی سیستم منطق فازی ،ضروری است سیستم طراحزیشزده اعتبارسزنجی شزود .بزه
همین منظور از سیستم فازی عصبی تطبیقی 4استفاده شده است .برای اجرای این سیسزتم نیزاز اسزت
که داده ها برای آموزش و یادگیری آماده شوند .به همزین منظزور بزه صزورت تصزادفی  70درصزد
داده ها برای آموزش و  30درصد برای یادگیری انتخاب می شود .در سیستم فازی عصزبی تطبیقزی،
پارامترهای تزاب عضزویت بزه صزورت اتومزاتیکی انتخزاب مزیشزوند .بزه ایزن ترتیزب کزه از روش
گرادیانت 5و حداقل مربعات برای شناسایی پارامترهزای تزاب عضزویت اسزتفاده مزی شزود .بنزابراین
سیستم  ANFISطراحیشده یک شبکه عصبی چند یه با روش یادگیری گرادیانت است کزه ایزن
روش برای تعیین پارامترها در یحه پنهان به کار می رود .پارامترهای یه خروجی بزه وسزیله روش
حداقل مربعات معمولی تعریف می شزوند .سزاختار عمزومی  ANFISنیزا شزامل دو ورودی و یزک
1. Fuzzy operator
2. Implication
3. Aggregation
(4. Adaptive Neuro fuzzy inference(ANFIS
5. Gradient
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خروجی است .برای ایجاد  ANFISبه این ترتیب عمل می شود که ابتدا یک سیستم منطق فزازی بزا
نوع  SUgenoو با نوشتن دستور  genfis1در صفحه دستور متلب ،ایجاد می شود .پارامترهای تعزداد
دورهها  ،)epochخطای تحمل  )Tolerance Errorو تعداد تاب عضویت مشزخ

نرمافاار تعداد  epochمعادل ده و  Tolerance Errorمعادل صزفر در نظزر گرفتزه

می شود .سپس فرایند یادگیری با استفاده از دستور  anfisآغاز می شود .زمانی که دور تکرار کامل
شد ،فرایند یادگیری نیا به پایان می رسد .برای آزمون صحت دریافت نتایج از خروجزی ،از آمزاره
 1RMSEاستفاده میشود که برای مدل طراحیشده در این مقاله مقدار  RMSEبهدستآمزده برابزر
بزا  0/08596کزه مقزدار بسزیار کزوچکی اسزت بزه دسززت مزیآیزد کزه بیزانگر مناسزب بزودن مززدل
طراحیشده برای کشف تقلب پول شویی است .از طر

دیگر با استفاده از دستور  evalfisمی توان

مقدار عددی خروجی حاصل از اجرای سیستم منطق فازی را به دست آورد .خروجی این نرمافاار،
کشف تقلب پول شویی است که مقدار عددی آن برابر بزا  0/1470شزده اسزت .بزا توجزه بزه اینکزه
مقدار عددی خروجی در دامنه صفر و یک تعریف شده بود و مقزدار عزددی کمتزر از  0/5بیزانگر
کم بودن احتمال رخداد تقلب پول شویی است ،بنزابراین مقزدار عزددی  0/1470بیزانگر کزم بزودن
احتمال رخداد پولشویی است.

 .4نتیجهگیری و جمعبندی
این مقاله به طراحی و ارائه سیستم منطق فازی با روش استنتاج ممدانی برای کشف تقلب پول شویی
پرداخت .داده های به کاررفته در این مقاله در قالب متغیرهای کالمی جم آوری شده است .از ایزن
رو از تئوری منطق فازی در طراحی سیستم اسزتفاده شزد .خروجزی سیسزتم مزدنظر متغیزر شناسزایی
تقلب پولشویی است .سیستم فازی طراحزیشزده مزیتوانزد تمزام حسزابهزای کزاربران را پزس از
شناسایی ،در قالب سه گروه کم ،متوسط و زیاد دسته بندی کند .ادعای پول شویی که در گروه کم
قرار می گیرد ،می تواند مورد چشم پوشی قرار گیرد .مواردی که در گروه متوسط قزرار مزی گیرنزد،
1. Root-mean-square deviation
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نیازمند بررسی مشخصات مشتری صاحب حساب در چارچوب مقررات شناسایی مشتریان اسزت و
آن دسته از مواردی که در گروه زیاد قرار می گیرند ،نیازمنزد ارائزه گزاارش بزه واحزد پزول شزویی
جهت رسیدگی بیشتر است .نتایج حاصل از اعتبارسنجی سیستم پیشنهادی ،بیزانگر صزحت و اعتبزار


این سیستم نه تنها میتواند بهطور مستقل پولشویی را تشخی

دهد ،بلکه مزیتوانزد از محزیط

نیا آموزش دیده و تغییرات محیطی را پذیرفته و تصمیم گیری کند .بزه طزوری کزه تصزمیمات
توسط انسان قابلتفسیر باشد.


به واسطه عامل کاربر ،سیستم ضد پول شویی طراحی شزده مزیتوانزد بزا برنامزه مزالی هماهنزگ
باشد.



اضافه کردن و کم کردن و حذ

کردن قواعد کسب وکزار و سزناریوهای پزول شزویی در آن

راحت است.


این روش میتواند برای کسبوکار مناسب باشد ،به دلیل اینکه هاینههای کشزف پزولشزویی
را کاه



داده و بهرهوری واحد کشف پولشویی را افاای

دهد.

در پایان پیشنهاد می شود ،هر بانک سیستم ضد پول شویی هوشمند طراحی کند که این سیستم
قززادر بززه دریافززت اطالعززات از واحززد اطالعززات مززالی و تجایززهوتحلیززل پروفایززل مشززتریان و
تجایه وتحلیل حسابهای مشتریان بدون نیزاز بزه هویزت آن هزا باشزد .کارکنزان بانزک هزا نیزا
میبایست در انجام کارهای روزمره خود طبزق دسزتورالعملهزای بزانکی بزه مزواردی از قبیزل
شناخت هویت و ماهیت کار مشتری ،تغییرات ناگهانی فعالیت مالی با توجه به شغل مشتریان و
تحقیق از امور مشتری در صورت هرگونه شک و تردید ،توجه و دقت زم را داشته باشند.
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