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• Предизвикателството  да се борим с измами

• Защо графите са полезни

• Автоматизация

– Основни анализи

– Изкуствен интелект (ИИ) и графи

План



Пример за измама: пране на пари

1. Placement – Мръсни пари 
влизат в системата.

2. Layering - Източникът на парите 
се скрива чрез серия от 
преводи.

3. Integration – Изпраните пари се 
изтеглят от системата през 
надеждни източници.
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Paysafe

• Предоставя сигурни и лесни за ползване глобални разплащателни услуги. 

• 85 милиарда $ глобален обем на транзакциите за 2018.

• Плащане в реално време.

• Електронни портфейли (e-wallets)
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• ~ 500 000 плащания на ден

• Глоби за всяка измама

• Стриктни изисквания относно регулация на измамите

• Баланс между засичането на измами и използваемост на услугите

Предизвикателството  да се борим с измами

Всяко плащане трябва да бъде обработено

моментално
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Политиката на Visa и MC относно измами

Visa’s Chargeback Program Mastercard’s Chargeback Program
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Да обработя или да не обработя?

или или

Засичането на измами в реално време
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• Анализ на борбата с измами benchmark от Kount.com 2018 г.

– 93% от търговците правят ръчни проверки.

– 30% проверяват от 1 до 5% от поръчките си

– 16% проверяват от 5 до 10%

– 20% проверяват повече от 10%

Ръчни проверки за измами?

https://www.kount.com/wp-content/uploads/2019/08/White-Paper-2018-Benchmarks-Report.pdf
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Сложност

Списък от правила

Ръчна проверка

Анализ на графи

Изкуствен интелект върху графи

Методи за засичане на измами

Даден метод е проактивен ако се адаптира 
бързо към нови видове измами.
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Намаляване на времето за ръчна проверка

• Полезна визуализация

• Улесняване на анализа на платежни мрежи

Намаляване на нуждата от ръчна проверка

• Подобряване на съществуващите проверки за измама с изкуствен интелект 

Полезност на графи и изкуствения интелект
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Отговор: Плащанията могат да бъдaт 

моделирани като графи!

Напредък

Въпрос: Има по-добър начин да се изследват 

мрежи от плащания?
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Преди:

Полезност на графи

След:



Плащанията като граф



Пример за измама: пране на пари
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Плащанията като граф
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Анализ на граф от плащания

Силно свързаните елементи са 
съмнителни.

GL#1 GL#2 GL#3 GL#4 GL#5 GL#6 GL#7 GL#8 GL#9

Legend
CC – Card
ID – Account Id
GL – Geo Location
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Смел нов свят

Комбиниране на графи и машинно 
обучение

Image source: https://thepolicytimes.com/

• Засичане на съмнителни структури в мрежата от 
плащания без човешка намеса.

• Подобряване на съществуващите проверки с 
информация от графите.

https://thepolicytimes.com/
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• Алгоритми за анализ на мрежи/графи

• Комбиниране на графи и машинно обучение

Как можем да постигнем по-добра автоматизация?



Намиране на групи от потребители, които „работят“ заедно.

Засичане на групи в графа



Намиране на потребители, които са „важни“.

Page Rank



Силно свързани компоненти
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• С примери мрежи, който има измами може да се обучи ИИ.

• Бърза автоматична обработка на много преводи.

• Изискват се примери за да се обучи ИИ алгоритъм.

Изкуствен интелект и графи
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Въпроси?


