
جاری های تپیش بینی احتمال تقلب در صورت های مالی گروه
ریهای فراابتکاو موسسات مالی با استفاده از الگوریتم

مریم باوقار
وحید خدابخشی
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پیشینه پژوهش 
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های فراابتکاریالگوریتم

چارچوب الگوریتمی الهام  گرفته از طبیعت هستند •

ینه سازی برای ارایه یک راه حل تقریبا بهینه برای یک مساله به•
.طراحی شده اند

ی زمانی که اطالعات موجود کامل نیست و ظرفیت محاسبات•
محدود است، ترجیح داده می شوند



های فراابتکاریالگوریتم

الگوریتم ژنتیک 

سازيجستجو و بهینهروش•
با توجه به اصول انتخاب و 

ژنتیک طبیعی
ست هاي زیاستفاده از تکنیک•

شناسی فراگشتی مانند 
وراثت، جهش زیست شناسی
و اصول انتخابی داروین جهت

یافتن فرمول بهینه جهت 
گوبینی یا تطبیق الپیش

الگوریتم بهینه سازي گرگ 
خاکستري

از الهام گرفته شده •
تار ساختارسلسله مراتبی و رف

هاي اجتماعی گرگ
خاکستري در هنگام شکار 

تالگوریتم مبتنی برجمعی•
:الگوریتممرحله اصلی سه•

ب مشاهده شکار، ردیابی و تعقی
آن
 نزدیک شدن، احاطه کردن
به دور شکار و ) حلقه زدن(

گمراه کردن آن تا زمانی که از 
.حرکت باز بماند 

حمله به شکار

الگوریتم بهینه سازي ازدحام 
ذرات

سازيالهام گرفته از شبیه•
رفتار پرواز گروهی پرندگان

هر راه حل معادل یک پرنده •
در حرکت جمعی پرندگان 

.است
یک مقدار شایستگی دارد•
گروهی از ذرات در آغاز کار •

به  صورت تصادفی به وجود
آیند و با به  روز کردن می

ل ها سعی در یافتن راه حنسل
.  بهینه می نمایند

بانالگوریتم ماشین بردار پشتی

بندي دو هاي طبقهاز روش•
با با یادگیري) گروه(کالسه 
استنظارت

ضاهایی در  فابرصفحهترسیم •
جهت تمایز نمونه هاي 

همختلف داده به صورت بهین
بر ها را با یافتن بهترین اداده•

-هایی که تمامی دادهصفحه
هاي هاي یک گروه را از داده

کنند، گروه دیگر مجزا می
.کندبندي میطبقه

•



پژوهش روش

هاي پذیرفته شده در بورس شرکت: جامعه آماري پژوهش
)شرکت180(اوراق بهادار تهران 

هاي مالی و آوري اطالعات مورد نیاز متغیرها از صورتجمع
گزارش حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی منتشره سازمان 

آوردنوینافزار رهبورس اوراق بهادار تهران و بسته نرم

هاي پژوهش از روشتجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیه
افزار متلبکاوي با استفاده از نرمفراابتکاري و داده



متغیرها و مدل پژوهش

ترین و مهمهاي مالی بعنوان متغیر وابسته، مصادیق تقلب شناساییجهت تعریف و مشخص نمودن تقلب در صورت:متغیر وابسته 
.مصادیق تقلب به شرح ذیل است

ها نمایی در درآمدها و دارایینمایی و کمبیش-1•
ها ها و بدهینمایی در هزینهنمایی و کمبیش-2•
هاي مالی تجدید ارائه شده و وجود تعدیالت سنواتی با اهمیت صورت-3•
وجود اختالف مالیاتی با حوزه هاي مالیاتی و عدم کفایت ذخیره بابت مالیات عملکرد-4•

وجود دارایی و اقالم راکد مانند موجودي -5•
ت تهیه هاي مالی خود را بر مبناي تداوم فعالیفرض تداوم فعالیت شرکت براي چندین دوره متوالی زیر سوال رفته باشد و اظهارنظر حسابرس مشروط باشد اما شرکت همچنان صورت-6•

نماید
بندي و ارائه و افشاگیري، طبقهبکارگیري اشتباه استانداردهاي حسابداري مرتبط با شناسایی، اندازه-7•

هاي مالی استفاده تبینی کننده تقلب درصورهاي مالی در این پژوهش بعنوان متغیر مستقل یا متغیرهاي پیشاز نسبت:متغیرمستقل
.چهار دسته نسبت مالی به شرح ذیل است. شده است

نقدینگی•

اهرمی•
کارایی•
سودآوري•



ات طراحی فرآیند کشف تقلب در صورت های مالی گروه های تجاری و موسس
مالی

چهار نوع تقلب در صورت های مالی گروه های تجاری



طراحی فرآیند کشف تقلب در صورت های مالی گروه های تجاری و موسسات مالی

فرآیند بزرگنمایی سود



طراحی فرآیند کشف تقلب در صورت های مالی گروه های تجاری و موسسات مالی

ECBفرایند تهیه ترازنامۀ غیرموجه از طریق 



طراحی فرآیند کشف تقلب در صورت های مالی گروه های تجاری و موسسات مالی

الگوریتم 
دسته بندي 
صورت هاي 

مالی

دسته بندي 
صورت هاي 

مالی

بازیابی 
داده هاي 
ندپیش بینی کن

ه

انتخاب شاخص 
مالی

نرمال سازي 
شاخص

ترکیب 
کلمه هاي زوج

پیش پردازش 
هاداده



توسعۀ تکنیک های کشف تقلب در صورت های مالی گروه های تجاری

هاالگوریتم پیش پردازش داده



طراحی فرآیند کشف تقلب در صورت های مالی گروه های تجاری و موسسات مالی

الگوریتم دسته بندی صورت های مالی



اجرا و ارزیابی رویکرد پیشنهادی

کاری های فراابتانتخاب زیرمجموعه ویژگی مبتنی برالگوریتم•

های پیشنهادیهمگرایی تابع تناسب به نقطه بهینه درالگوریتم



قلب بینی تهای مالی بدست آمده جهت پیشنتایج سنجش توانایی نسبت

حساسیصحتدقتعنوان
ت

Fمعیار 

7061/03716/06311/04539/0میانگین
7558/04397/06859/05216/0بیشینه
6650/02789/05442/03567/0کمینه

0218/00345/00303/00344/0انحراف معیار

پشتیبانبرداربندي ماشینخالصه نتایج الگوریتم ژنتیک با روش طبقه

حساسیصحتدقتعنوان
ت

Fمعیار 

8148/05024/016648/0میانگین
8704/06453/017822/0بیشینه
7472/04215/015920/0کمینه

0276/00508/000444/0انحراف معیار

گرگسازيخالصه عملکرد الگوریتم بهینه پشتیبانبرداربندي ماشینخاکستري با روش طبقه

حساسیصحتدقتعنوان
ت

Fمعیار 

9537/09352/09352/09351/0میانگین
9542/09437/09438/09437/0بیشینه
9532/09195/09194/09194/0کمینه

0002/00058/00058/00058/0انحراف معیار

-ار بردبندي ماشینذرات با روش طبقهازدحام سازي خالصه عملکرد الگوریتم بهینه
پشتیبان



ROCفضاي زير منحني 

هاسنجش و ارزیابی میزان کارایی الگوریتم
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