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 هقذهِ

تعزیف تقلب 

ضیعی قسُ ّط گًَِ اقسام ػوسی ٍ ططح 

  ثب ّسف فطیت ٍ اغفبل زیگطاى 

 ًتیجِ آى اػوبل ظیبى ثِ قطثبًیبى ٍ کؿت هٌبفؼی ثطای ػبهالى 

 

ُجذابیت تقلب در حَسُ پزداخت ّوزا 

ؾَْلت اذص اقتطاک 

ُػسم ًیبظ ثِ تجْیعات پیچیس  

  ػسم هحسٍز ثَزى ثِ هکبى فیعیکی ذبل 

یبثیثط ثَزى ػولیبت هکبىثط ٍ ّعیٌِظهبى 
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استفادُ اس خذهات، بذٍى 
 پزداخت ّشیٌِ آى 

کسب سَد قابل هالحظِ 
ٍ غیز قاًًَی با حذاقل 

گذاری ٍ ّشیٌِ سزهایِ
 ریسک ًسبتا پائیي



 هقذهِ

راّکارّای هبارسُ با تقلب 

قٌبؾبیی تقلت زض ؾطیؼتطیي ظهبى هوکي ٍ جلَگیطی اظ گؿتطـ آى 

پیكگیطی اظ تقلت ٍ جلَگیطی اظ ػسم ٍقَع آى 

 

ضزرّای تقلب 

  تحویل ضطضّبی هؿتقین هبلی ثِ ؾبظهبى 

ضؾبًی ثِ هكتطکیي  تبثیط هٌفی ثط ذسهت 

 تبثیط هٌفی ثط اػتجبض ٍ کبضایی ؾبظهبى 

ُؾلت اػتوبز ػوَم افطاز جبهؼِ ًؿجت ثِ ذسهبت اضائِ قس 
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 ضزرّای غیز هستقین 
تز اس  بِ هزاتب با اّویت

ضزرّای هستقین هالی  
 .ّستٌذ

سزعت عول در  : راّکار
ضٌاسایی فعالیتْای  

 هتقلباًِ

 اصَل پیطگیزاًِ بزای هذیزیت خطز ٍقَع تقلب بِ ًحَ هَثز

ِهسیطُ ّیبت اًتظبضات ثطآٍضزى ثطای هکتَة ّبیهكیذط) ضاّجطی ؾبذتبض اظ ثركی تقلت ذطط هسیطیت ثطًبه ٍ 

 (اضقس هسیطیت

ایزٍضُ طَض ثِ تقلت ذطط هؿتؼس ّبیظهیٌِ اضظیبثی   

ثب ثبلقَُ تقلت ذطط زاضای ضٍیسازّبی ٍقَع اظ اجتٌبة ثطای هوکي هَاضز زض ٍ ّبثرف زض جلَگیطی فٌَى تسٍیي 

 هربططات ایي احتوبلی آثبض کبّف جْت اّویت،

ِهَجَز تقلت ذطط ٍقَع احتوبل یب قسُ ًبضؾب گیطی،اًساظُ هؼیبضّبی کِ هَاقؼی زض کكف ثطای الظم فٌَى کبضگیطی ث  

 یبثسًوی کبّف

ثبلقَُ تقلت ذطط هَاضز گیطیقکل ػَاهل قسى ثطهال جْت گیطیگعاضـ فطآیٌس ثطقطاضی  

تقلت ٍقَع احتوبل هَقغ ثِ ٍ هٌبؾت قٌبؾبیی جْت انالحی اقساهبت اًجبم ٍ ثطضؾی ثطای ّوبٌّگ ضٍیکطزی 
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 کطف تقلب

یعٌی تقلب کطف: 

زضؾت ّبیثیٌیپیف ٍ زقت ًطخ کطزى هبکعیون   

(قجَل قبثل ؾطح زض اقتجبّبت حفظ) قسُ زازُ تكریم اقتجبُ ٍ ًكسُ زازُ تكریم ّبیتقلت کطزى هیٌیون 

تقلب کطف آهاری ّایرٍش: 

(ٍپطٍؼ آًتی هبًٌس) اؾت هَجَز تقلجی غیط ٍ تقلجی هَاضز اظ ّبییًوًَِ :ًبظط ثب 

جسیس ّبی تقلت کكف یؼٌی .ًساضز ٍجَز تقلجی ّبیتطاکٌف ذهَل زض قجلی زاًف ٍ اطالػبت :ًبظط ثسٍى 
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 :تقلب تطخیص رٍش تزیيّشیٌِ کن

  دادُ پایگاُ اس تقلب بِ هطکَک ّایتزاکٌص کزدى خارج

 (... ٍ عصبی ّای ضبکِ صًتیک، ّایالگَریتن هصٌَعی، َّش کاٍی، دادُ) ریاضی ّایالگَریتن تَسط

 دادُ کاٍی

ّبآٍضى، پطزاظـ ٍ اؾتفبزُ اظ زازُجوغ 

ّب ثب اؾتفبزُ اظ اثعاضّبی تحلیلی  ای حجین اظ زازُّبی هَجَز زض هجوَػِکكف الگَّبی هؼتجط ٍ ًبقٌبذتِ ٍ ٍاثؿتگی
 پیچیسُ

 

راّکارّای دادُ کاٍی: 

ِ(ّبی ػهجی ٍ زضذتبى تهوینقجکِ)ّبی اظ پیف تؼطیف ٍ ترهیم ثِ گطٍُتطاکٌف اضظقیبثی : ثٌسیطجق   

ِّب   ّبی یک ذَقِ ثب یکسیگط هكبثِ ٍ هتفبٍت اظ ؾبیط ذَقِتطاکٌف: ثٌسیذَق 

(ّبی ػهجیقجکِ)ثطآٍضز هقساضّبی ػسزی ٍ پیَؾتِ آیٌسُ ثط هجٌبی الگَّبیی اظ یک هجوَػِ زازُ : ثیٌیپیف 

ّبیی هتفبٍت اظ ثقیِ جوؼیت  ٍیػگیثب ّبیی زازُ: کكف ًقبط پطت 

آهبضی ثطای کكف ضاثطِ ثیي یک یب چٌس هتغیط هؿتقل ٍ یک هتغیط ٍاثؿتِ یضٍق: ضگطؾیَى 

تجسیل الگَّبی پیچیسُ کكف قسُ ثِ الگَّبی ٍاضح ٍ قبثل زضک ثطای کبضثطاى: تهَیطؾبظی 
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ّای هطَْر رٍش
 کاٍی دادُ

ضبکِ ّای 
 عصبی

الگَریتن  
 صًتیک

 سیستن

 خبزُ

درخت  
 تصوین

استذالل بز  
 پایِ هذل
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 ّای عصبیضبکِ

  ضٍقی هحبؾجبتى ثط پبیِ اتهبل چٌسیي ٍاحس پطزاظقی 

 (  گطُ یب ًطٍى)تكکیل قسُ اظ تؼساز زلرَاّی ؾلَل 

ِّبی پٌْبىحساقل قبهل یک الیِ ٍضٍزی، یک الیِ ذطٍجی ثب اهکبى ٍجَز الی 

ِّبی ثِ ّن هتهل ثب اضظـ ٍظًی هكرمای پیچیسُ ٍ یبزگیطًسُ اظ ًطٍىهجوَػ 

   اضتجبط زٌّسُ هجوَػِ ٍضٍزی ثِ هجوَػِ ذطٍجی 

 

ضبکِ عصبی تَاًایی آهَختي دارد: 

اضؾبل پبلؽ ثِ یک الیِ ٍ آغبظ فؼبلیت آى 

ّبی آى الیِثطضؾی ٍ انالح پبلؽ تَؾط ًطٍى 

  افعایف قسضت پبلؽ تَؾط ًطٍى ّب 

اًتقبل ثِ الیِ ثؼسی 
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 ّای عصبیضبکِ

هشیت: 

اهکبى تكریم ضفتبضّبی کبضثطاى زض ّط زٍ ضٍیکطز ثب ًبظط ٍ ثسٍى ًبظط 

 

هعایب: 

ِضؾٌسّب ثِ تهویوبت ذَز هیزقَاض ثَزى تفؿیط ضٍقى کِ ایي قجک 

تؼطیف ػَاهلی ًظیط تَپَلَغی قجکِ ثِ طَض تجطثی 

ّبى آهبضی ّب ٍ هتغیطّبی هؿتقل ٍضٍزی ثط ذالف ضٍـتَظیغ زازُ ػسم ٍجَز هفطٍضبتی زض ذهَل ٍیػگی

 کالؾیک
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 ًوًَِ کاربزدی ضبکِ ّای عصبی

 ؾیؿتن هسیطیت تقلت فبلکَى 

ّبی اػتجبضیاثعاض ثؿیبض قسضتوٌسی جْت جلَگیطی اظ فؼبلیت هتقلجبى زض ؾَءاؾتفبزُ اظ کبضت 

  آهَظـ الگَی ذطج کطزى نبحت کبضت 

 ِتكریم ّطگًَِ هغبیطت زض ضٍـ ٍ چگًَگی پطزاذت ٍج 

  توبؼ تلفٌی ثب زاضًسُ کبضت ثالفبنلِ پؽ اظ تكریم تطاکٌف هكکَک ضٍی کبضت 

ثلَکِ کطزى کبضت ثب تبییس تقلت اظ ؾَی زاضًسُ کبضت 

  ثلَکِ قسى هَقت کبضت زض قطایط ػسم اهکبى ثطقطاضی توبؼ تلفٌی ثب زاضًسُ کبضت 
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 :تَسط فالکَى سیستن ساسی پیادُ

 تطبیقی الگَی تطخیص (2              هاضیٌی یادگیزی ّایفٌاٍری ٍ ّاتکٌیک (1

 آهاری ّایهذل (4                                        عصبی ّایضبکِ (3



 الگَریتن صًتیک

 (ّب اظ ّط زٍ ٍالس ٍ جْف غًتیکیاضث ثطزى ٍیػگی)فطظًساى ثِ ٍالسیي ذَز قجبّت زاضًس اهب ثب آًْب یکؿبى ًیؿتٌس 

تط ثبقٌس یب ًجبقٌسفطظًساى هوکي اؾت ًؿجت ثِ ٍالسیي ذَز هٌبؾت 

زٌّس  فطظًساى ّوبى ضاُ ٍالسیي ذَز ضا ازاهِ هی 

ثؼس اظ چٌسیي ًؿل هَجَزاتی ایجبز هی قًَس کِ ًؿجت ثِ اجساز اٍلیِ ذَز ؾبظگبضی ٍ تٌبؾت ثیكتطی زاضًس 

 

ُحل بْیٌِعذم کاربزد در کطف الگَّا، کاربزد در یافتي را: 

(  غى)اظ اػساز ( کطٍهَظم)ّب زض قبلت یک ضقتِ اضائِ ّط یک اظ پبؾد 

ّبی اٍلیِجوؼیت ًؿل اٍل قبهل تؼسازی اظ پبؾد 

ّب ًؿل ثِ ًؿل ّب ٍ ثْجَز کیفیت آىثبثت ثَزى تؼساز پبؾد 

ّب ثب تبثغ ثطاظـ زض ّط ًؿلؾٌجف پبؾد 

ّبّب ٍ جْف زض کطٍهَظم ثطذی زیگط اظ پبؾدایجبز ًؿل ثؼس ثب ثبثت هبًسى ثطذی پبؾد 
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 ّای خبزُسیستن

آًگبُ-اگط» قبًَى اظ گیطیثْطُ ثب هحبؾجبتی ؾیؿتن ًَػی» 

ثیبفتس ثبیس اتفبقی چِ حبلتی، چِ زض» ثیٌیپیف ثب هرتلف ّبی حَظُ زض ضاّکبض اضائِ ٍ هكکالت حل تَاًبیی» 

ٍاقؼی هؿبئل زض ههٌَػی َّـ کبضثطز تطیيهَفق   

ثِ ضا هؿبئل هرتلف افطاز) ذبل ّبیحَظُ زض هترههیي زاًف اظ اؾتفبزُ زلیل ثِ گؿتطـ ٍ ططاحی زض پیچیسگی 
 (کٌس حل هتفبٍت ایقیَُ ثِ ثبض ّط ضا ذبل هؿئلِ یک اؾت هوکي ذبل فطز یک .کٌٌسهی حل ذَز ذبل قیَُ

 

 

بخص ّای اصلی: 

( کسگصاضی قسُ ٍ قبثل فْن ثطای ؾیؿتن)« آًگبُ-اگط»ای اظ قَاًیي هحل شذیطُ ؾبظی هجوَػِ :پبیگبُ زاًف 

ای ثبیس ثطای اضظیبثی اًتربة قَزچِ قبًًَی ٍ زض چِ هَضز ٍ ضزُ هی گیطزتهوین  :هَتَضاؾتٌتبج. 

کبضثط ثِ ظثبى قبثل فْن ٍیثِ گیطی یک هؿئلِ ذبل ثطای ًكبى زازى هطاحل ًتیجِ :اهکبًبت تَضیح 

کبضثط ٍ ؾیؿتن اضتجبط ثطای کبضثط ضاثط   
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 گیزیدرخت تصوین

ُّب  اظ زازُ ثٌسیکبٍی ٍ ضٍقی کبضآهس ثطای ایجبز زؾتِاظ اثعاضّبی زاز 

ُّبی کیفی  ثٌسی زازُهَضز اؾتفبزُ  زض ضز 

ِثٌسی هكرمّبی هَجَز ثب ضزُّبی جسیس ثب ایجبز زضذت تهوین ثطاؾبؼ زازُثٌسی زازُزؾت 

 ِّط ثطگ زضذت تهوین، ًوبیٌسُ یک طجق 

قبثل تفؿیط اى اظ تهویوبت ؾبزُگیطی ثِ هجوَػِقبثلیت قکؿتي فطآیٌس پیچیسُ تهوین: هْوتطیي ذهَنیت ٍ 

َضٍقی ضاّگكب ثطای کكف تقلت ثب قبثلیت فْن ثبال ٍ ؾطػت هٌبؾت زض یبزگیطی الگ 
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 بٌذیای دستِتک هزحلِ رٍش درخت تصوین

 ّب   ّبی ذبنی اظ زؾتِاهتحبى ًوًَِ ضٍی ظیط هجوَػِ
 هحبؾجبت غیطضطٍضی   ٍ حصف

 ّباهتحبى ّط ًوًَِ ضٍی توبم زؾتِ

 ّبی زاذلی هرتلفّبی هتفبٍتی اظ نفبت زض گطٍُاًتربة ظیط هجوَػِ
 کٌس یؼٌی ثْجَز کبضاییّبی ایي گطٍُ ضا تفکیک هیکِ ثِ ًحَ ثْیٌِ زؾتِ

ثب یک هؼیبض ) ای اظ نفبتاًتربة ظیط هجوَػِ
 ّب  ثطای ضٍـ ثیي زؾتِ ٍ اؾتفبزُ( ثْیٌِ ؾطاؾطی

 استذالل بز پایِ هذل ٍ هبتٌی بز هَرد

استذالل بز پایِ هذل 

 ُ(ضٍـ ثب ًبظط)تکٌیک تكریم ؾَءاؾتفبز 

ای اظ ؾٌبضیَی حوالتّبی زض حبل اًجبم ثب ثبًک اطالػبتی قبهل هجوَػِتكریم تقلت ثب هقبیؿِ فؼبلیت 

یبةافعاضّبی ٍیطٍؼزقیقبً هكبثِ ضٍال کبض ًطم 

آٍضی قَاّسی زال ثط حولِ ٍ تکطاض ایي کبض ثِ طَض پیَؾتِ ٍ هکطض تب ضؾیسى ثِ حس آؾتبًِ ٍ اػالم آىجوغ 

 

  استذالل هبتٌی بز هَرد 

 اؾتفبزُ اظ تجطثیبت کؿت قسُ زض حل هؿبئل گصقتِ ثِ ػٌَاى ضاٌّوبیی ثطای هؿئلِ جسیس)ضٍقی اؾتٌتبجی 

ثبظیبثی هَضز هكبثِ ثبظیبثی قسُ ثب هؿئلِ جسیس 

اؾتفبزُ اظ پبؾد هؿئلِ هكبثِ ثبظیبثی ثطای تْیِ پبؾد پیكٌْبزی ثطای هؿئلِ جسیس 

ُثبظثیٌی زض پبؾد پیكٌْبزی زض نَضت ٍجَز هغبیطت زض قطایط هؿئلِ جسیس ٍ هؿبئل ثبظیبثی قس 

 ثطای اؾتفبزُ زض آیٌسُ ( هؿئلِ جسیس ٍ پبؾد آى)ًگْساضی هَضز جسیس 
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 ًاظزّای بذٍى سایز رٍش

ِبٌذیخَض 

ٍُّب ٍ ًقبط زٍض افتبزُ یک پبیگبُ زازُّبی ػبزی تطاکٌفقٌبؾبیی گط 

ٍُّب  ثٌسی زازُاّویت ثؿیبض ظیبز ًحَُ گط 

ّبیی کِ حجن کوتطی زاضزتطاکٌكی ثب حجن ثؿیبض ثبال زض هقبیؿِ ثب ؾبیط تطاکٌف 

ّبی آى ثؿیبض کوتط ثَزُتطاکٌكی ثب هجلغ ثبال ثطای یک حؿبة کبضثطی کِ تبضیرچِ حجن تطاکٌف 

 

ًشدیکتزیي ّوسایگی 

ّبی کبضثطی کِ ضفتبضّبی هكبثْی زاضًسحؿبة تطکیت اطالػبت تطاکٌف 

ّبی هتَالی ّط حؿبة کبضثطی ثِ هٌظَض کكف تغییط زض ضفتبضهقبیؿِ تطاکٌف 
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 ًاظزّای بذٍى سایز رٍش

ّوتا گزٍُ تحلیل: 

گصقتِ ثب هتفبٍت ّبیتطاکٌف قٌبؾبیی جْت هكتطکیي ضفتبض ثط ًظبضت ثطای جسیس اثعاضی  

هؼیبضّبی اظ اؾتفبزُ ثب زازُ پبیگبُ ّبیتطاکٌف ؾبیط ثب هقبیؿِ ٍ ّسف تطاکٌف ػٌَاى ثِ تطاکٌف ّط اًتربة  
 (هكتطی پیكیي ضفتبضّبی اظ ایذالنِ) ذبضجی ٍ زاذلی

ّسف تطاکٌف ثِ هكبثِ ّبیتطاکٌف اظ گطٍّی قٌبؾبیی   

ّسف تطاکٌف آتی ضفتبضّبی ثب هقبیؿِ ٍ گطٍُ ایي آتی ضفتبضّبی ثطضؾی   

زازُ اًجبم ذَز گطٍُ ثِ ًؿجت هتفبٍت ثؿیبض ضفتبضی کِ ّسفی تطاکٌف قٌبؾبیی   
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 :یعٌی

 اها باضذ عادی کاهال است هوکي ّاتزاکٌص کل با هقایسِ در ّاتزاکٌص اس ایدًبالِ

 .ضَد تلقی غیزعادی رفتاری خَد ّوتای گزٍُ با هقایسِ در



 ًاظزّای بذٍى سایز رٍش

تجشیِ ٍ تحلیل ًقطِ اًفصال 

ّبی هتَالی جْت  اؾتفبزُ زض ؾطح ّط حؿبة کبضثطی ثِ طَض جساگبًِ ثطای هقبیؿِ تؼساز ٍ حجن تطاکٌف

 قٌبؾبیی تغییط زض ضفتبض کبضثطاى  

(تؼییي طَل گطٍُ)ّبی هتَالی ثطضؾی گطٍّی قبهل تطاکٌف 

تطیي تطاکٌف اظ گطٍُ  اًجبم تطاکٌف جسیس، ٍضٍز ایي تطاکٌف ثِ گطٍُ هَضز ثطضؾی، ذطٍج قسیوی 

ّبی قسیوی زاضًس ّبی جسیس، الگَیی هتفبٍت ًؿت ثِ تطاکٌفکكف آًکِ تطاکٌف 
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 سخي آخز

ّب ثِ زلیل هحسٍزیت زض اًتكبض اطالػبت، ّوچٌبى ًبقٌبذتِ ثبقی هبًسُ ثؿیبضی اظ اًَاع  تقلت 

 گیطزًویزالیل اهٌیتی زض زؾتطؼ ػوَم قطاض ثِ ّبی کكف تقلت اظ ضٍـثؿیبضی 

 

 ِّای کطف تقلب رٍشکارگیزی ّز یک اس ب 

 ّب، ًیؿتتقلتثطای کكف توبهی ضوبًتی. 

ضوبًتی ثطای حتوی ثَزى تقلت هَاضز هكکَک قٌبؾبیی قسُ، ًیؿت. 

 ًقصبیاًتظار عولکزدی یعٌی ًوی تَاى 

 .  داضت( اضتباُبَدى ًزخ هثبت درست ٍ صفز بَدى ًزخ هٌفی کاهل )
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