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 داده کاوی برای مبارزه با پولشویی درپایگاه داده بانکیک راه حل مبتنی بر 

  محمد کاظمی فرد ؛ آزاده محمدی

 چکیده
کشف آن، روز به  یمتد ها جهیعمل مجرمانه و در نت نیانجام ا یروش ها. شده است لیتبد یاقتصاد جهان یبرا یجد دیبه تهد ییپولشو دهیپد  امروزه

 دگاهید یاز طرف. ردیبه خود بگ یقانون یکه ظاهر یبه طور ،است یرقانونیغ یروند پنهان کردن مبدا نامشروع پولها ییپولشو. شود یتر م پیچیدهروز 

 یمناسب برا یها روشکرده اند و به عنوان  دایگسترش پ یداده کاو یها کیتکن رایاخ. مد استآکار نا بر و نهیهز اریبس ییمقابله با پول شو یسنت یها

که  یاز داده هاست طور ییپنهان در حجم باال یالگو ها و روندها افتنیبه مفهوم  یکاو داده .مورد توجه قرار گرفته اند ییپولشو یها تیعالکشف ف

در  ییکشف موارد مشکوک به پولشو یبرا یبر داده کاو یراه حل مبتن کیرو،  شیپ قیتحق .استفاده کرد ندهیآ یها یریگ میبتوان از آنها در تصم

را بیان و دستورالعملهای ده گانه بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی  831 قانون مبارزه با پولشویی در ایران  مصوب سال بر اساس  داده بانک گاهیپا

پارامترهای مناسب جهت تشخیص موارد مشکوک بیان شده در قانون فوق الذکر داریم وسپس راه حلی  در این مقاله ابتدا سعی در انتخاب. میکند

 .براساس داده کاوی با توجه به پارامترهای بیان شده ارائه خواهد شد

 کلمات کلیدی 
 .k-meansداده کاوی؛ پولشویی؛ خوشه بندی؛ 
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ABSTRACT 

Today, money laundering has become a serious threat to the global economy and its detection methods 

become more sophisticated by the day. Money laundering (ML) is a process to conceal the source of illegal 

income and makes them appear legal. Traditional methods for detecting money laundering are very costly and 

inefficient. Recently, data mining approaches have been used to detect money laundering activities. Data mining 

means finding interesting patterns hidden in large volume of data to guide decisions about future activities. In 

this research, we present a solution based on data mining for money laundering detection in bank database Under 

the Money Laundering Act, passed in  002. In this paper, we will select suitable parameters for the detection of 

suspicious banking activities with a data mining approach. 
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 مقدمه . 

 در که به روندی گفته میشود واژه پولشویی .اخیر، پدیده پولشویی آثار مخرب و زیان باری برای اقتصاد جهانی به وجود آورده است دهه چند در

 حدودی تا پولشویی سالها این در. ]4[شود می تبدیل ، از جرم اثری هیچ بدون و مشروع ظاهر به پول به مجرمانه اعمال یا از عمل حاصل پول آن،

الکترونیکی  بانکداری توسعه بین المللی، سرمایه های جریان اقتصاد، آزادسازی جهانی شدن،که علت آن را می توان در است شده تسهیل

 ناخالص تولید درصد پنج تا دو درحدود ،مجرمان از راه پولشویی درآمدهای نامشروع جهانی بانک و پول بین المللی صندوق بنابر اعالم دانست...و

از بسیاری  نیز اقتصاد ایران. پولشویی به یکی از جرم های عمده مالی به خصوص در کشور های در حال توسعه تبدیل شده است . ]1[است  جهانی

موج جدیدی برای مقابله با این  831 پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی درسال  و آسیب دیده است پدیده پولشویی آثار مخربجهات از

 .به وجود آمدور پدیده در کش

. برای پولشویان بسیار ارزشمند هستند و به خاطر دارا بودن برخی ویژگی ها و اقتصادی هستند زیربنایی ابزارهای از الکترونیک بانکداریو  پول

واضح است  که اقتصاد کنونی  .]5["اند نامیده خود و بهشت نجات ساحل را آن که بوده انگیز شگفت شویان پول برای چنان جدید آوری فن این"

راه ایجاد ساز و  تنها برای پیشرفت و سازندگی به شدت به این ابزار ها نیازمند است و به راحتی نمی توان آن را حذف کرد در چنین شرایطی

 راهکارهای ترین مهم کی ازبان  سیستم اصالحبه نظر می رسد  رو این از .]5[کارهایی برای جلوگیری از چنین سوء استفاده هایی در این حوزه

 است شویی پول با مبارزه

زه بر اساس تجربه کشور های مختلف ایجاد سیستم های کارا برای شناسایی مشتریان بانک و کنترل فعالیت های مالی آنها بهترین روش برای مبار

اما  با توجه به تفاوت موجود بین سیستم های مالی و بانکی کشور ها به نظر می رسد ، بیان  .[1]با مجرمان در جریان انجام عملیات پولشویی است

 طی معموالً تروریسم مالی تأمین و شویی پول که اج آن از .راه حل با توجه به و ساز و کار ها و قوانین و دستو رالعمل های داخلی ضرروری است

 الزم ،و روش های سنتی به نیروی کار انسانی و ساعات کار باال نیاز دارد پذیرد  می صورت مالی و پولی مختلف از نهادهای گذر و پیچیده فرآیند

 بانکی شبکه سطح در و شناسایی شویی پول به مشکوک و با تجزیه و تحلیل های خودکار داده، الگو های   افزاری نرم های سیستم با نصب تا است

 .شوند گزارش

طبق تجربیات بین المللی و تحقیقات متعدد صورت گرفته درباره این علم، کاربرد های  و گسترش پیدا کرده انداخیرا تکنیک های داده کاوی 

از سطح باالیی  و اثربخشی کاربرد میزان در کاوی داده که اند داده نشان تحقیقات. مختلف به کارگیری آن، روز به روز گسترده تر شده است

که باعث می شوند در موارد زیادی کاربرد داشته  ;در انواع مسائل تصمیم گیری دارند یا پیشرفته توانایی های کاوی داده روشهای. است برخوردار

در پایگاه داده های بزرگ آزمایش شده اند و نتایج خوبی  ی مشکوک به پولشوییو الگو ها اهدافبرای تشخیص تکنیک های داده کاوی باشند، 

الگو ها  افتنیبه مفهوم  یکاو داده .]2[ا، در فضاهای مقابله با پولشویی نیز موفق باشنداز این رو انتظار می رود که آن تکنیک ه .دریافت شده است

 ].9[ استفاده کرد ندهیآ یها یریگ میکه بتوان از آنها در تصم یاز داده هاست طور ییپنهان در حجم باال یو روندها

برای مبارزه با بر اساس تکنیک خوشه بندی  از طریق شناسایی مشتریان و کنترل فعالیت های آنان، و کارآمد راه حلی کاربردی  مقالهدر این 

و دستورالعملهای ده گانه بانک مرکزی  831 قانون مبارزه با پولشویی در ایران  مصوب سال  این مقاله،منبع اصلی . شودمی پولشویی پیشنهاد 

 .باشدبرای مبارزه با پولشویی می 

 مرتبطکارهای  . . 
نویسنده یک راه حل ترکیبی از تکنیک های خوشه بندی و کالس بندی برای کشف موارد مشکوک به پولشویی در بانک های سرمایه  ]2[در

شده در بازه زمانی  خریداری سهام به شده آزاده سهام میان نسبت    :.به این منظور از دو پارامتر استفاده شده است گذاری بیان کرده است،

سپس تکنیک خوشه بندی را برای هردو پارامتر در دو .گذاری برای هر فرد است سرمایه وجه کل به شده آزاد سهام میان نسبت :  مشخص و 

 .می کند گذار اجراسطح سرمایه و سرمایه 



 
 

 

 : 4  فراوانی سهام خریداری شده به مقدار میانگین آنها،که نسبت میان :8  یشودعالوه بر دو پارمتر قبل چند پارامتر دیگر نیز اضافه م ]3[در 

نده ی میزان سهام خریداری شده و میزان سهام آزاد هکه به ترتیبت نشان د 1  و 5 نسبت میان فراوانی سهام آزاد شده به مقدار میانگین آن و 

خوشه بندی برای آموزش یک شبکه عصبی استفاده می شده است، و سپس بر اساس پارامتر های گفته شده خوشه بندی صورت میگیرد و نتایج 

 .شود

 انواع با مبارزه برای کاوی داده مختلف های روش بررسی از بعد ] [آیسک در مقاله ای با عنوان کاوش داده ها برای کشف تقلب سید سعید مهرداد

 تقلب های الگو و تقلب انواع همچنین کند، کمک تقلب کشف در تواند می کاوی داده های روش کاربرد که پرداخته است پولشویی،  جمله از تقلب

 کارهای سازو و قویتر تجاری های فرایند تدوین برای اهمیتی با نتایج به راستا این در پژوهش و کند می تغییر زمان طول در مختلف صنایع در

 ..شود منجر تقلب کشف

 اساس بر کهکرده است به این مطلب اشاره  ]1[ اعتباری موسسات و ها بانک در پولشویی با مبارزه راهکارهایمریم کشتکار در مقاله ای با عنوان 

 برنامه های اعتباری و مؤسسات و توسط بانک ها مشتری شناسایی مؤثر های ایجاد سیستم لشویی، پو با مبارزه زمینه در مختلف کشورهای تجربه

 از آنها از سوءاستفاده جلوگیری و تروریسم مالی تأمین کنندگان و پولشویان با مقابلهبرای  اسلحه مؤثرترین مشتری مالی های فعالیت کنترل

 .تاس بانکی سیستم

، راه حل  . می پردازیم؛ در بخش  k-meansبه تعاریفی از خوشه بندی و الگوریتم   . ادامه مقاله به صورت زیر گرد آوری شده است؛ در بخش 

،  به 8، راه حل پیشنهادی خود را مورد آزمایش قرار می دهیم و در بخش . .8بیان می کنیم؛ در بخش برای مبارزه با پولشویی پیشنهادی خود را 

 .نده عنوان می شودیپیشنهادهایی برای کار های آ 8. در بخش نتیجه گیری بحث می پردازیم و 

 متن . 
 پیش زمینه . . 

را برای دسته بندی داده ها ترسیم می  فرآیندی خوشه بندی. است داده کاوی های تکنیک و قدیمی ترین  ترین رایج از یکی داده خوشه بندی

شباهت بین رکورد ها از طریق تابع  .] [باشند متفاوت خوشه ها، دیگر اشیاء با و بوده شبیه یکدیگر به امکان حد تا خوشه یک اشیای طوری که به کند

. تابع فاصله، دو رکورد ورودی را دریافت می کند و مقداری را بازمیگرداند که اندازه ی شباهت های آن دو را نشان می دهد. فاصله اندازه گیری می شود

خوشه بندی جزو قدیمی ترین مسائل است و الگوریتم های  .]9[هر خوشه تشکیل شده است های معموال خروجی یک الگوریتم خوشه بندی از میانه

برای اجرای الگوریتم خوشه بندی الزم است تا از قبل تعداد خوشه ها را را مشخص کنیم، که به دانش پیش  .پیدا کرده اندزیادی برای آن گسترش 

 .نیازی از داده های موجود نیاز دارد، بنابراین بدون داشتن این دانش پیش نیاز تعیین خوشه ها کاری مشکل است 

 محبوبیت عملکرد، سرعت و آسان پیاده سازی دلیل به می باشد؛ که  k-meansالگوریتم  ،داده خوشه بندی الگوریتمهای مشهورترین از یکی

 .] [هدف اصلی آن این است که مجموع عدم تشابه بین تمام اشیا یک خوشه از مراکز خوشه های متناظرشان کمترین باشد. است یافته زیادی

 راه حل . . 

شد یکی از اهداف این مقاله یافتن پارامتر هایی است که در کشف الگوی مشکوک پولشویی بیان شده در قانون  بیانهمانطور که پیش از این 

برای کشف موارد مشکوک ، طبق موارد بیان شده در قانون  .مبارزه با پولشویی مناسب باشند به این منظور ابتدا زیر مجموعه هدف را مشخص می کنیم

 :حائز اهمیت استدو نکته 

تا  مشتریان بر اساس ریسک احتمالی دسته بندی میشوند  ،در ابتدای ایجاد رابطه بین مشتری و بانکبدیهی ترین عملکرد این است که   - 

و در ادامه فعالیت، این گروه از مشتریان را با دقت بیشتری مورد توجه قرار  در نظر گرفتمناسب را درباره ی آنان کنترلی بتوان اقدامات 

 .داد

. کشف الگوی پولشویی در آنها کار ساده ای نباشد صورت می پذیرد تاطوالنی مدت و با شیوه های پیچیده  شویی در اغلب موارد درپول  - 

بنابراین نکته مهم، رصد دقیق فعالیت های مستمر حساب ها در طوالنی مدت است که می تواند به کشف الگوهای پنهان پولشویی منجر 

 .شود



 
 

 با را مشتریان خود هستند موظف و بانک ها اعتباری اتموسس"عمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری، دستورال 4ماده طبق 

 حرفه ماهیت فعالیت و نوع مالی، وضعیت شغلی، و اجتماعی موقعیت چون هم عواملی واسطه به و ها آن ناحیه از می دهد احتمال که ریسکی به توجه

 بندی طبقه شود؛ می موسسه متوجه که (موسسه اعتباری تشخیص به)موثر شاخصهای دیگر یا مرتبط های حساب اصلی، موطن مشتری، پیشینه ای،

 موظف اعتباری موسسه بیشتر، ریسک معرض در های حساب به عنوان مثال درمورد. تا نسبت به افراد هر طبقه اقدامات مناسب را انجام دهد ]8["نماید

 به اقدام هایی، حساب چنین بایست برای هر بانک می. گیرند قرار پایش تحت نیز ادواری طور به شده یاد های که حساب کند ایجاد سیستمی است

 ..برای نیل به این هدف باید اطالعات الزم در دسترس باشد. نماید کلیدی دهنده هشدار عالئم ایجاد

با توجه به دستور العمل های ده گانه بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی : در اینجا از روش خوشه بندی بدین منظور استفاده می شود

برای پوشش موارد از میان این اطالعات، زیرمجموعه هدف . اطالعات مورد نیاز در هنگام افتتاح حساب برای هر شخص به دقت مشخص و ثبت می شود

 :است ( )طبق جدول بیان شده در قانون مشکوک 

 پارامتر های مورد استفاده در خوشه بندی حساب (  ) جدول

 introduction معرف دارد

 license مجوز دارد 

 type جزء کدام نوع از مشتریان است

 penal سابقه کیفری دارد

 High-risk جزء افراد با ریسک باال است

 High-risk city محل سکونت وی پر خطر ایتشهر 

 Credit card تقاضای کارت اعتباری

 Same city شهر محل سکونت با شهر مورد تقاضا برای کارت اعتباری متفاوت است

 More account صاحب این حساب دارای حساب های دیگری هم هست

 Same address آدرس محل سکونت توسط حساب ها دیگری مورد استفاده است

 

، باید بتوان الگوریتم های داده کاوی را برای بدست آوردن افراد و الگوهای مشکوک به کار  بعد حال که مجموعه ی هدف مشخص شد در مرحله

 بوده شبیه یکدیگر به امکان حد تا خوشه یک اعضای در این الگوریتم،.استفاده می شود k-meansبرای این منظور از الگوریتم خوشه بندی .گرفت

با میزان  حساب هایخوشه تقسیم کنیم و انتظار می رود  8با توجه به این خاصیت حساب ها را به . میباشند متفاوت خوشه ها، دیگر اعضای با و

در خود خوشه، خوشه ی ای مورد توجه ماست که افراد مشکوک و با میزان ریسک باال را  8در میان این  .ریسک مشابه در یک خوشه قرار گیرند

هنگام درج حساب جدید، اطالعات الزم برای حساب ، محاسبه می شود و میزان شباهت حساب با مراکز هر سه خوشه بنابراین  .جای داده است

اگر فرد به خوشه خطرناک تعلق گرفت باید  این خوشه ها نسبت داده می شوند،به یکی از میزان شباهت با توجه با حساب سپس بدست می آید، 

 .ی بررسی های بیشتر گزاش داده شودبرا



 
 

مراکز هر خوشه . خوشه تبدیل شده اند 8همانطور که می بینید داده ها به به عنوان مثال خوشه بندی گفته شده را نشان می دهد  ( ) شکل

 .در واقع میانگین اعضای آن خوشه هستند

 :برای هر خوشه است ( ) عبارت محاسبهپیشنهادی  حل ، راهبرای تشخیص خوشه خطرناک در میان سه خوشه 

X=Type+ penal+ high-risk+ high-risk city+ credit card+ same address+ more account+ same city- (introduce+ license)  

             ( ) 

 .خوشه ی خطرناک محسوب می شود ،برای هر کدام از خوشه ها که بیشتر بود آن خوشه ( ) حاصل عبارت

   =3     =    0 =0.149  

خوشه ی خطرناک است و افراد متعلق به این خوشه جزو افرادی هستند که دارای ریسک   مالحظه می کنید خوشه  این همانطور کهبنابر

 .احتمالی باالتری هستند و فعالیت های آنان باید با دقت بیشتری رصد شود

به صورت نمودار نشان می دهد، در شکل مالحظه می کنید  به عنوان مثال با یکی از پارامتر های گفته شده، حاصل خوشه بندی را(  )شکل 

مطابقت ( خطرناک بودن افراد خوشه)هستند، که با فرض صورت گرفته   دارای مقدار نزدیک به  high-riskدر پارامتر   که افراد متعلق به خوشه ی 

 .دارد

 

 

 حساب ها ها در خوشه بندی خوشه مراکز(  ) شکل

 



 
 

 

 

 حاصل خوشه بندی حساب ها(  ) شکل

 مستمر داشته باشند بانکها نه تنها باید هویت مشتریان خود را احراز نمایند بلکه الزم است بر فعالیت حساب آنها نیز نظارتهمانطور که پیشتر بیان شد ،

 . دتا بدین وسیله به تعیین آن دسته از مبادالتی بپردازند که با وضع معمول یا مورد انتظار آن مشتریان یا نوع حساب آن ها همخوانی ندارن

 افزارهای نرم است موظف اعتباری موسسه"دستورالعمل نحوه ی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری،  9طبق ماده 

 و نقل مثال عنوان به ) شده تعیین فعالیت سطح با نامتناسب های تراکنش گزارش و شناسایی امکان که نماید طراحی ای گونه به را خود ای رایانه

 نرم همچنین. باشد داشته را ( وی حساب غیرمتعارف گردش یا مشتری فعالیت معمول های رویه و سوابق خالف بر نقد وجه مالحظه قابل حجم انتقال

 .]8["باشند برخوردار مشتریان فعالیت سطح روزرسانی به قابلیت از باید مزبور افزارهای

هنگام افتتاح مورد مهمی که در قانون بر آن تاکید بسیار شده تناسب میان فعالیت یک حساب و میزان فعالیت مورد انتظار برای آن است ، 

فعالیت  ،اما اگر در عمل. سطح فعالیت و گردش مورد انتظاربرای هر حساب مشخص می شود... مد وآحساب با توجه به نکاتی مانند شغل و میزان در

برای کشف چنین حالتی .مشکوک خواهد بود که باید برای پیگیری بیشتر گزارش داده شود  یک موردحساب  بیش از سطح فعالیت مورد انتظار باشد 

 .می توان از داده کاوی استفاده کرد

تعداد تراکنش و مبالغ جابه جا  به فراوانیهر حساب فعالیت  سطح .مشخص می کنیمبرای پوشش این الگو پولشویی ابتدا زیر مجموعه هدف را 

تعداد و مبلغ تراکنش ها در یک دوره ی زمانی (  )طبق جدول بنابراین زیرمجموعه ی هدف . بستگی داردشده توسط آن در طول دوره ی خاصی 

  .د بودخواهمشخص 

 پارامترهای مورد استفاده در خوشه بندی تراکنش های حساب(  ) جدول

 count تعداد تراکنش های یک حساب در طول مدت مشخص

 sum مبلغ تراکنش های یک حساب در طول مدت مشخص

 



 
 

به نحو مطلوبی  k-meansکه در اینجا نیز می توانیم از خصوصیات الگوریتم خوشه بندی . سپس نوبت به اعمال الگوریتم داده کاوی می رسد

هر نمونه داده به . می کنیم تقسیمحساب ها را با توجه به تعداد تراکنش ها و مبالغ آن در دوره ی زمانی خاص ، به دو خوشه  برای این منظور، .بهره برد

در پایان مراکز هر خوشه به عنوان خروجی الگوریتم مشخص  .یک خوشه که آن داده کمترین فاصله تا مرکز آن خوشه را دارا باشد نسبت داده می شود

  .و سطح تقسیم می شوندحساب هایی با تعداد تراکنش و مبالغ مشابه در یک خوشه قرار می گیرند، بر این اساس حساب ها به د .می شود

 ،خوشه تبدیل شده اند  همانطور که می بینید داده ها به را نشان می دهد تراکنش ها برای هر حساب به عنوان مثال خوشه بندی  (8) شکل

برای  .دهیمنسبت ی می کنیم با توجه به پارامتر ها، به هر خوشه یک سطح فعالیت سع .مراکز هر خوشه در واقع میانگین اعضای آن خوشه هستند

 :برای هر خوشه است ( )محاسبه عبارت پیشنهادی  حل راه تعیین سطح فعالیت هر خوشه،

Y=Sum +count           ( ) 

 .سطح باالتری خواهد داشت ،برای هر کدام از خوشه ها که بیشتر بود آن خوشه ( ) حاصل عبارت

 0 =49405 05. 81      = 848298011.0 4   

، سطح   و به افراد خوشه ی   سطح فعالیت  0همانطور که مالحظه می کنید با توجه به مقادیر می توان به افراد متغلق به خوشه ی بنابراین 

اگر سطح به هر حساب یک سطح مورد انتظار برای فعالیت مشخص شده ، نیز حال با توجه به اینکه در هنگام افتتاح حساب .را نسبت داد  فعالیت 

متفاوت بود به این معنی است که شخص فعالیتی خارج از سطح مورد انتظار انجام داده و این  ،با سطح فعالیت مورد انتظار در الگوریتم شدهنسبت داده 

 .مسئله برای بررسی بیشتر باید گزارش داده شود

می دهد، در شکل مالحظه می کنید که افراد به صورت نمودار بر اساس یکی از پارامتر ها نشان به عنوان مثال حاصل خوشه بندی را ( 4)شکل 

 .در پارامتر تعداد تراکنش ها دارای مقدار بیشتری هستند ، که با فرض صورت گرفته مطابقت دارد  متعلق به خوشه ی 

 

 

 مراکز خوشه ها در خوشه بندی تراکنش های هر حساب (8) شکل



 
 

 

 

 حاصل خوشه بندی تراکنش های هر حساب (4 ) شکل

و دستورالعمل های ده گانه بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی، ویژگی های دیگری نیز برای  همچنین با توجه به قانون مبارزه با پولشویی

 :از جمله تراکنش های مشکوک بیان شده است که در اینجا به آن می پردازیم

  رعایت سقف مقررعدم: 

گام انجام تراکنش یکی از موضوعات قابل توجه عبور از سقف مقرر است که باید گزارش داده شود و همچنین اطالعات مربوط به آن ثبت در هن

 .شود تا در صورت نیاز بتوان آن را گزارش داد

 حساب های غیر فعال: 

 وجود حساب های غیر فعال. آنها ثبت نشده است حساب هایی هستند که در یک دوره ی زمانی خاص هیچ تراکنشی از ،حساب های غیر فعال

 .مشخص کند این چنینی را  یکی از نکاتی است که باید به آن توجه ویژه ای داشت و سیستم باید قادر باشد تا حساب هایی

 فعال غیر حسابهای ناگهانی های فعالیت: 

اما پس از مدتی به  بوده اند،حساب هایی که در مدت زمان مشخصی هیچ گونه فعالیت و تراکنشی نداشته اند و جزء حساب های غیر فعال به 

 .باشد مواردیبنابراین سیستم باید قادر به مشخص کردن چنین . صورت ناگهانی شروع به فعالیت می کنند، جزء موارد مشکوک محسوب می شوند

 عمده  و برداشت یکجا و دفعات به ریگذا سپرده: 

که  ،استپولشویی  شگرد هاییکی از  ،دهی ممانعت از گزارش منظور به احتماالً مستمر، و مداوم صورت به مقرر سقف از کمتر نقدی معامالت

سیستم باید نسبت به آن حساس باشد و این گونه الگو ها را  و به حساب می آید پر تکرار ترین الگو های پولشویی و تقریبا از معمول ترین 

مورد  ،باشد zمقدار کمتر از  wمقدار ( 5)و ( 4)با توجه به عبارت   اگر برای یک حساب در یک دوره زمانی خاص برای این منظور د؛تشخیص ده

 .مشکوک محسوب می شود و باید گزارش داده شود

W=  مبلغ/ تعداد واریز                                               (4) 

Z=  مبلغ/ تعداد برداشت           (5) 

شده عالوه بر تعیین میزان ریسک احتمالی مشتریان از طریق شناسایی دقیق شرایط صاحب حساب در هنگام افتتاح  با توجه با توضیحات گفته

حساب ها با تراکنش های بیش از سقف مقرر، حساب های غیر مشکوک مانند،  حساب، می توان با رصد مستمر فعالیت های یک حساب  موارد

همچنین حساب هایی با فعالیت بیش  و عمده و برداشت یکجا و دفعات به گذاری ناگهانی،حساب هایی با سپرده های فعال، حساب هایی با فعالیت

 .  .که معموال در فعالیت های پولشویی مورد استفاده هستند را تشخیص داد  ،از سطح مورد انتظار

 



 
 

 
 

 ارزیابی و آنالیز . .8

ف خود به صورت اهداداده ها را با توجه به  .می کنیمنش های مالی اعمال راه حل پیشنهادی  خود را بر روی داده ها و تراک ،برای ارزیابی

برای آزمایش راه حل پیشنهادی در بخش . طوری که در این داده هم داده ی پرخطر داشته باشیم و هم داده ی کم خطر د میکنیمتولی تصادفی

و هستنداب پر خطر سح ،حساب 50 از این میان از قبل می دانیم که  ،حساب است 82  در مجموع تعدا کل داده ها  خوشه بندی حساب ها،

 در جدول آزمایش راه حل پیشنهادی در خوشه بندی حساب ها. ای درست راه حل پیشنهادی چه میزان استقصد داریم بدانیم، میزان پیشگویی ه

 همچنین .است  TPR=611که در این مورد برای داده های ما  ،کنیمبیان می( 8)عبارت قالب ده را در حاصل ش و نتایج .نمایش داده شده است (8)

حساب با ) حساب مشکوک 50 داده تولید کردیم و می دانیم از این تعداد   35 ،حسابهر داده ها در خوشه بندی تراکنش های برای آزمایش 

 ،( 8)حاصل عبارت  است و در این مورد( 4)مطابق جدول نتایج ارزیابی این بخش نیز د؛ روجود دا( فعالیتی بیش از سطح فعالیت مورد انتظار
TPR=%24 است. 

 حسابخوشه بندی ارزیابی و آنالیز داده ها در  (8) جدول

حساب های پر 

خطری که پیشگویی 

 نشده اند
False negative 

 تعداد پیشگویی غلط
False positive 

تعداد پیشگویی 

 درست
True Positive 

تعداد کل پیشگویی 

 توسط راه حل

کل حساب های پر 

 خطر

 کل افراد

50 51  00  51  50   82 

                                                                                   

   =True positive rateتعداد پیشگویی درست /تعداد کل حساب های پر خطر                                                                     (8)  
 

 ارزیابی و آنالیز داده ها در خوشه بندی تراکنش ها هر حساب(  4) جدول

حساب های پر 

خطری که پیشگویی 

 نشده اند
False negative 

 تعداد پیشگویی غلط
False positive 

تعداد پیشگویی 

 درست
True Positive 

تعداد کل پیشگویی 

 توسط راه حل

کل حساب های پر 

 خطر

 کل افراد

83          8  50 35  

 

دو نمونه از همچنین  مشاهده می کنید، (5) ولجدرا در باال تشخیص داده شده اند  جزو حساب های با ریسک دو نمونه از حساب هایی که

 .نشان داده شده است (1)ولجدبیش از حد مورد انتظار داشته اند نیز در که فعالیتی حساب هایی 

 

 مثالی از دو مورد مشکوک تشخیص داده شده(5) جدول
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 مثالی از موارد مشکوک تشخیص داده شده (1 )جدول

سطح نسبت داده شده به حساب از طریق 

 خوشه بندی

هنگام سطح )سطح فعالیت مورد انتظار تعداد تراکنش های حساب در یک هفته مبلغ تراکنش های حساب در یک هفته

 هنگام افتتاح حساب)فعالیت مورد انتظار

   5 0000 450   

  539153 2 5   

 

 گیری نتیجه .4
 به همین خاطر. و پیامد های منفی آن امروزه اقتصاد جهانی را با مشکالت فراوانی مواجه کرده است است غیرقانونی و خالف عملی پولشویی

ماه  بهمن در شویی، پول با مبارزه قانون نیز ایران اسالمی جمهوری در .دان نموده زمینه این در قوانین مختلف تصویب به اقدام جهان، کشورهای

 با مبارزه کفایت برای رسد می نظر اما به .گذرد می قانون این ابالغ از سال 3 حدود اکنون و رسید اسالمی شورای مجلس تصویب به 831  سال

 .باید به اصالح جدی نظام پولی و مالی کشور پرداخت قانون از تصویب شویی، فارغ پول و فساد

منبع اصلی این . ، راه حلی کاربردی برای مبارزه با پولشویی پیشنهاد شودعلم داده کاوی ظرفیتدر این تحقیق سعی شد تا با بهره گیری از 

ابتدا فاکتور  ،و دستورالعملهای ده گانه بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی می باشد 831 تحقیق قانون مبارزه با پولشویی در ایران  مصوب سال 

ساس قانون ارائه شد و سپس مدلی مبتنی بر داده کاوی برای مبارزه با پولشویی ارائه دادیم و سپس راه های مهم برای تشخیص موارد مشکوک بر ا

می باشد که تا به حال  k -meansالگوریتم مورد استفاده در این تحقیق الگوریتم خوشه بندی  .حل پیشنهادی خود را مورد آزمایش قرار دادیم

 .از خود نشان داده است نتایج قابل قبولی در زمینه های مختلف

  کارهای آینده .8. 

بنابراین . تجربه ی سایر کشور ها حاکی از آن است که دیگر الگوریتم های داده کاوی نیز در این مورد می تواند عملکرد خوبی داشته باشد

در موقعیت با توجه به سیستم مالی کشور می تواند باعث شود تا در انتخاب الگوریتم مناسب  همآزمایش الگوریتم های دیگر و مقایسه نتایج آنها با 

 .با دانش بیشتری عمل کنیم های مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 مراجع .2
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