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 صورتهای مالی داده کاوی برای تشخیص وکشف تقلبتکنیک های 
 

 (4)، فرزانه امیری لروند(3)، زهره رحمانی نیا (2)، فاطمه رشید آزاد (1)مهدی صفری گرایلی
 حسابداری،واحدبندرگز،دانشگاه آزاداسالمی،بندرگز،ایران(( )استاد یار گروه 1)

 ( )دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز(2)

 ( )دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز(3)

 ( )دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بندرگز(4)

 

 چکیده 

 نفر یاچند یك فریبكارانه عمل ایران حسابرسی استانداردهای 24 بخش طبق و است کار و کسب در متداول و رایج های پدیده از تقلب
 با بنابراین پیشگیری غیرقانونی. یا عمدی اقدام هرگونه از عبارتست ناروا مزیتی از برخورداری برای ثالث اشخاص یا مدیران، کارکنان از

 و حسابرسان مدیران گذاران، استاندارد قانونگذاران، گذاران، سرمایه توجه کانون همواره مالی، صورتهای در اهمیت با های تقلب کشف
 متقلباناه  ماالی  های صورت که هایی شرکت متقلبانه رفتارهای تشخیص در کاوی داده های تكنیك اثربخشی حاضر، مقاله .است بوده

 علا   آماار،  علا   میاان  ارتبااطی  پال  کااوی  داده کارد.  شناسایی را رفتارها اینگونه بر مؤثر عوامل تا کرده بررسی را اند نموده گزارش
 اطالعات استخراج فرایندی، چارچوب در که باشد می ها داده بصری بارنمایی و ماشین فراگیری الگوشناسی، مصنوعی، هوش کامپیوتر،
 در گیاری  تصمی  در آن از استفاده و گردد می پذیر امكان بزرگ های داده پایگاه از اعتماد قابل و فه  قابل ناشناخته، پیش از معتبر،
 باه  پاووهش  ایان  .شود می میسر مالی های تقلب شناسایی طریق از اطالعات سودمندی کیفیت ارتقاء نظیر مه  تجاری های فعالیت
 باه  پاسا   جهات  الزم شواهدی محققان، تحقیقات و پیشینه پشتوانه به و هایی کتابخان اسناد از گیری بهره با تاریخی شناخت روش

 متقلباناه  ماالی  صاورتهای  در شناسایی در کاوی، داده های تكنیك اوال، که دهد می نشان مطالعه نتایج کند. می ارائه تحقیق سؤاالت
 قارار  توجاه  مورد میتواند تقلب کشف جهت کارها و کسب مدیریت در فكر هدایت کانون عنوان به وی، کا داده ثانیاً، هستند. سودمند
 .گیرد
 ابزارهای داده کاوی. داده کاوی، تشخیص تقلب، تقلب های مالی، های کلیدی:واژه 

 مقدمه  

نام نهاده شده وآنچه که منجر به قدرت و موفقیت می شود اطالعات است. اکنون با کمك فناوری هاای   «عصر اطالعات» بر عصر حاضر،

پیچیده ای مانند کامپیوتر، ماهواره و وسایلی برای ذخیره سازی اطالعات، می توان شروع به جمع آوری و ذخیره ساازی اناواع داده هاا    

 ازی انبوه اطالعات بهره برد.کرد واز توانایی کامپیوترها برای کمك  به مرتب س

در طول سالهای اخیر، به تدریج با این واقعیت رشد یافته ای  که حج  عظیمی از داده هاا وجاود دارناد کاه کامپیوترهاا، شابكه هاا و         

ذخیاره   تجاری سرمایه هنگفتای را بارای گارد آوری و    درحقیقت تمام زندگی مارا فرا گرفته اند. سازمان های دولتی، موسسات علمی و

 این داده ها اختصاص داده اند. حج  اطالعات جمع آوری وذخیره شده رشد سریعی به خاود گرفتاه اسات. برخای از تحقیقاات نشاان       

می دهند که میزان داده های جهانی تقریبا هر سال دوبرابر می شوند، در همان حال نیز هزینه ذخیره سازی این داده ها به طاور قابال   

مااه دو   24الی  18کاهش یافته است. به گونه ای مشابه، توان محاسباتی در هر  «پن»ر برای هر مگابایت به چند مالحظه ای از یك دال

 (Seifert ,2004برابر شده، در حالی که هزینه مرتبط با این توان محاسباتی درحال کاهش می باشد. )
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امروزه راهكارهای جدیدی برای کمك به تصمی  گیری های بهتر مدیریتی در مواجه با مجموعه عظیمی از داده ها ایجاد شاده  

اطالعات ذخیره شده و کشف الگاو هاای موجاود     «اصل»است. این راهكارها شامل خالصه سازی خودکار داده ها ، استخراج از 

 در داده های خام است.

شده وبا صعود ناگهانی موجِ تقلب در حسابداری مالی در سناریویِ اقتصادیِ جاری، سیست  تشخیص تقلبِ  باتوجه به موارد ذکر

ی مااالی و  هااا، جامعااه گااذاران، محققااانِ دانشااگاهی، رسااانه ( توجااه زیااادی را از سااوی ساارمایهFAFDحسااابداریِ مااالی )

ی اخیار در   های ماالی بااالیی کاه در طای یاك دهاه       لبخاطرِ یك سری تق هایِ مالی به خود جلب کرده است. به کننده تنظی 

کشف و گزارش شده است، نیاز به تشخیص، تعریاف   Satyamو  Enron ،Lucent ،WorldComهایِ بزرگی نظیر  شرکت

هایِ حسابداریِ ماالی   وضعیت و گزارش تقلب حسابداری مالی روندی ره به افزایش داشته است. تقلب مالی با تحریف در صورت

هاا یاا    هایِ جعلیِ مربوط به فروش و سود مالی، اختالس در مالیاات  شوند، ورودی هایِ مازاد ضرب می آن ارقام در دارایی که در

گیرد. تقلب مالی از دیدگاه متخصصان حسابداری  ها، انجام می ها، مخارج و یا ضرر و زیان ها، بدهكاری درست نشان ندادنِ بدهی

منظور کسبِ سودِ عملیاتی )ساود   هایِ مالی به ی نادرست و تعمدیِ اطالعاتِ ثبتی در صورتجای دستكاری و جابه»تحتِ عنوان 

 نیز تعریف شده است. «رسد نظر می ناخالص( شرکت که خیلی بهتر از چیزی که واقعیت دارد به

تقلابِ حساابداری    باشاد و تشاخیصِ ماوثرِ    از لحاظِ اقتصادی، تقلبِ مالی پیوسته در حالِ تبدیل شدن به یك مشكلِ جدی می

هاا   ترین وظایفِ متخصصانِ حسابداری بوده است. حسابرسیِ داخلیِ اماورِ ماالی در شارکت    ترین اما پیچیده همواره یمی از مه 

ای به یك فعالیتِ مورد تقاضا تبدیل شده است و شواهدِ زیادیِ دالِ بر این وجود دارند کاه در سرتاسار جهاان از     طور فزاینده به

شود. این درحالی است که مدیرانِ ماالی و   هایِ مالی استفاده می برای انجامِ تقلب Cooking" Book "ابداری های حس روش

هاایِ حسابرسایِ اساتاندارد و     اناد کاه روش   هایِ یك سیست  حسابرسی به این نتیجه رسایده  حسابداری با آگاهی از محدودیت

ای  هاای تحلیال داده   ایِ مربوط به حسابرسای ماالی، نیااز باه روش    ه ها نابسنده هستند. محدودیت قدیمی برای تشخیصِ تقلب

 کنند. شده را آشكار می هایِ مالیِ تحریف اتوماتیك و ابزارهای دیگر برای تشخیصِ موثر صورت

زرگ، هاایِ با   داده شده در پایگااه  هایِ ذخیره کاوی به کسب دانش و اطالعات و شناساییِ الگوهایِ جالبِ توجه از طریقِ داده داده

که الگوها و اطالعات از لحاظ آماری موثق، از پیش نامعلوم و قاباِل تعقیاِب قاانونی باشاند، نیاز شاناخته شاده اسات.          نحوی به

هایِ یادگیریِ ماشینی، هوشِ مصنوعی، ریاضیاتی و آماری بارای اساتخراج و    فرایندی که از روش»عنوانِ  چنین به کاوی ه  داده

شاود. ایان مقالاه،     نیز تعریف مای  «کند ی بزرگ استفاده می داده تعاقبا کسبِ اطالعات از یك پایگاهشناساییِ اطالعات مفید و م

دهاد. ایان    کاوی برای تشخیصِ تقلبِ حسابداری مالی انجام می هایِ داده تحقیق مربوط به کاربردِ روش  مروری جامع از پیشینه

هاایِ   کناد کاه در انتخاابِ روش    کاوی معرفی مای  هایِ داده روشمقاله، چهارچوبی را برای تشخیص تقلب حسابداری بر اساس 

 کند. مروری جامع و سیستماتیك بر پیشینه هایِ مناسب برای تشخیصِ تقلب، به حسابدارانِ رسمی کمك می کاوی و داده داده

تواناد پایاه و اساسای     مای گردند،  کاوی که برای تشخیصِ تقلب در حسابداریِ مالی استفاده می هایِ داده تحقیق مربوط به روش 

 برای انجام تحقیقات آتی در این زمینه باشد.  

 (Recipes) تقلب های روش

 آن ناوع  پرتكرارترین ترتیب از به دهد رخ متنوعی شهای رو به تواند می تهای مالی صور در تقلب (2002) رضایی ی گفته به
 که است آن حسابرس از انتظار .پرداختنی بهای حسا در تقلب مثل تكرار ک  نوع از تاتقلب های گرفته درآمدها در تقلب یعنی
 معماولترین  سود مدیریت که است همچنینمعتقد (2002) رضایی کند. کشف را مالی های درصورت تقلب پرتكرار های روش
 معاماات  یا رویدادها در کاری دست از تواند مالی می های صورت در تقلب است. مالی های صورت در به کارگیری تقلب روش

 رویدادها تحریف و دستكاری از های نمون کند. تغییر داده است، رخ که معامالتی و رویدادها ثبت و شناخت در تأخیرعمدی تا
 بایش  کاه  حاالی  در اسات  جعلای  های تحساب صور به وسیله ی ایجاد ها فروش عمدی دادن نشان واقع از بیش و معامالت،

 تاأخیر  از ای نموناه  شاوند  مای  ثبات  گازارش  دوره پایان بعد از که کاال حمل از استفاده با ها فروش عمدی نكردن بیا ازواقع
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و  مای شاوند   تلقای  هتاری  جساوران  شهای رو اغلب معامالت ساختگی، طریق از تقلبها شود. می تلقی معامالت ثبت عمدیدر
 .دارد گذاران قانون و حسابرسان سوی از بیشتری به توجه نیاز معامالت عمدی ثبت در تأخیر طریق از تقلب به نسبت

 (Incentives) انگیزه

 حسااب  تهااو  شرک برای مه  های انگیزه توصیف به که دارد های برانگیز داللت I یعنی CRIME هی کل  از حرف سومین
 بیشاتری  انگیزه ها نقش سایر به نسبت اقتصادی های انگیزه پردازد. می تهایمالی صور در تقلب ارتكاب برای نها آ های سازی

 ههای انگیز بینی های واالستریت، پیش به تیابی دس برای انگیزه و اقتصادی فشارهای.دارد مالی تهای صور در تقلب ایجاد در
 م دیگار  ههاای  انگیاز  ازجملاه  رود. می هشمار ب مالی های صورت در تقلب انجام عام برای سهامی های شرکت برای مهمی
 نیست. خیلی معمول مالی تهای صور در تقلب در که کرد اشاره و خودپسندی خودبینی روانی، ی انگیزه به یتوان

 (Monitoring) نظارت نبود

بارای   را راه نظاارت  نباود  است. داده رخ نظارت صحیح نشدن به دلیل انجام بلكه نظارتی ابزار نبود به دلیل نه اختالسها اغلب

ماالی   تهاای  صاور  در تقلب کشف و جلوگیری برای را سازوکار نظارتی چندین ( 2002)رضایی می نماید. هموار تقلب ارتكاب

 است. برشمرده

 داخلای، فرایناد   حساابرس  کاار  بار  نظاارت  حسابرسای )باا   هی کمیت و داخلی مؤثر کنترل ساختار مسئول شرکتی راهبری
 ماالی ایفاا   تهاای  صاور  در تقلاب  کشف و جلوگیری در مهمی داخلی( نقش کنترل ساختار بودن اثربخش و مالی گزارشگری
 ارزش دارای و نظاارتی  های  وظیاف  دارای بخاش  یك به عنوان را حسابرسی هی کمیت باید تها شرک وی اعتقاد به میكنند.

 حسابرسای  اهمیات  .کنناد  تظاهر (SEC) بهادار واوراق بورس کمیسیون جدید الزامات رعایت به صرفاً نه کنند، افزوده تلقی
 هاای  وگازارش  اساتانداردها  نظریه هااو  در مالی، های صورت در تقلب کشف و درجلوگیری مستقل حسابرسی و مؤثر داخلی
 ماالی  تهاای  صاور  در تقلاب  درمقابال  دفاعی سپر نخستین عنوان به داخلی حسابرسان گرفته است. قرار حمایت مورد آمرانه

 گزارشاگری  فرایناد  هساتند.  ماالی  های درصورت تقلب کشف مسئول تاریخی و سنتی به طور حسابرسان مستقل و محسوب
 نظاارت  وظیفاه ی  :1اسات.   ماوارد  ایان  نظارتی شاامل  سازوکار است. نظارتی سازوکار یك شامل عام شرکتهای سهامی مالی

 غیرمستقی  نظارت . وظیفه ی2و  هیئتهای قانونگذاری و مستقل حسابرسان حسابرسی، ی کمیته هیئت مدیره، مثل مستقی 
 سارمایه  گاران،  تحلیل مثل شوند می ظاهر یك واسطه عنوان به شرکت گذار سرمایه  /مالك نقش در که به وسیله ی کسانی

 ماالی  هاای  صاورت  در احتمال تقلب کاهش برای محیطی ایجاد باعث تواند می نظارت .گذار سرمایه وبانكهای نهادی گذاران
 مای  هوشایار  شارکتی  وجود راهبری یا مربوط داخلی کنترل ساختار و کافی و مؤثر گزارشگری مالی فرایند مثال برای .گردد
 کاه  یابد می افزایش زمانی صورتهای مالی در تقلب ارتكاب برای فرصت دهد. کاهش را صورتهای مالی در تقلب احتمال تواند

 فرصت این طرفی از و کند نمی را رعایت حسابداری ی شده پذیرفته اصول الزامات ساختاری و به طور اخالقی لحاظ از شرکت
 مالی گزارشگری فعالیتهای از جلوگیری کشف و برای مسئولی ه  و مؤثر شرکتی راهبری ه  که یابد افزایش می زمانی تقلب

 صاور  در تقلب رخداد احتمال با معكوسی باید همبستگی مالی گزارشگری فرایند نظارت اندازه ی باشد. وجود نداشته متقلبانه
فرایناد   کیفیات  و صاحت  بر نظارت مسئول کمیته های حسابرسی در ها آن نمایندگان و مدیره هیئت باشد. داشته تهای مالی

 مادیره،  هیئات  ی باه وسایله   نظاارت  کیفیت هستند. و مربوط اتكا قابل مفید، مالی های صورت تهیه ی در مالی گزارشگری
 و جلاوگیری  احتماال  بار  باا اهمیتای   اثر توانند مالی می وتحلیلگران نهادی گذاران سرمایه حسابرسان، کمیته ی حسابرسی،

 باشند. داشته مالی های درصورت تقلب کشف

 داده کاوی  

داده کاوی، کشف دانش در پایگاه داده ها نیز نامیده می شود و روشی برای کشف اطالعات سودمند جدید وبالقوه از بین حجا   

بطاور باالقوه ساودمند در     جدیاد و  معتبار،  قابل فه ، انبوهی از اطالعات است. هدف از داده کاوی، شناسایی الگوها و ارتباطات

داده های موجود می باشد. پیدا کردن الگو های مفید درداده ها با نام های مختلف )از جمله داده کاوی( در جوامع مختلف )باه  

ها( شناخته شاده   عنوان نمونه، استخراج دانش، کشف اطالعات، برداشت اطالعات ،باستان شناسی داده ها، پردازش الگوی داده
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  .Fayyadetal(1996)اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات. 

سیست  اطالعات مدیریت وجوامع کسب وکار مورد استفاده قرار مای   داده کاوی در آغاز توسط آمارگران، محققان پایگاه داده و

مای شاود و    طالعات مفید از داده هاا، اساتفاده  ا گرفت. واژه دانش در پایگاه  داده به طور کلی برای اشاره به فرآیند کلی کشف

 (  Han and Kamber, 2000ت. )داده کاوی گام  خاصی در این فرآیند اس

تحلیل داده ها و داده کاوی معانی مشترک دارند. اطالعاتی که کشف دانش محسوب می شاود ، بیشاتر از طریاق داده     تجزیه و

تنای بار مجموعاه یاا مجموعاه هاایی از       کاوی استخراج می شود. داده کاوی در ارتباط با الگوهای کشف، قواعد یا مادلهای مب 

اطالعات می باشد. نتایج )الگوها، قواعد ومدل ها( برای پیش بینی پیامدهای آینده مورد استفاده قرار می گیرد. نتایجی نیازمند 

 ,Delen and Al – Hawamdeh. )حسابرس است که خارج از محدوده پیش بینی والگوهاا اتفااق مای افتاد     های بررسی
2009) 

ن داده کاوی می تواند به دو دسته فنون مستقی  )با رویكرد از باال به پایین( وغیرمساتقی  )باا رویكارد از پاایین باه بااال (       فنو

تقسی  شود. با استفاده از داده کاوی مستقی ، متغیر خاصی شناسایی میشود که مد نظر قرار گرفته شاده اسات. فنااوری داده    

انتخاب شده از دیگر متغیر ها را می یابد. باا داده کااوی غیرمساتقی  متغیار مشخصای      کاوی روابط بین یك متغیر و جمعیت 

هدف قرار نمیگیرد )متغیر وابسته( بلكه هدف یافتن روابط بین متغیرها در جمعی از اطالعات است. راه دیگاری بارای توصایف    

ی خاص را آزمون می کند و رویكارد از پاایین باه    این دو دسته فنون اینطور است که بگویی  رویكرد از باال به پایین، فرضیه ها

برآورد و نمونه هایی از داده کااوی غیار    -باال، فرضیه های جدید را تولید میكند. نمونه هایی از داده کاوی مستقی : طبقه بندی

 ( Han and Kamber, 2006 خوشه بندی. ) -مستقی : گروه بندی ترکیبی
 داده کاوی و داده های مالی   

دنیای تجارت نیز داده های مالی به عنوان سرمایه راهبرد مطرح هستند. داده های مالی توسط موسسااتی مثال باناك هاا ،     در 

بورس اوراق بهادار، سازمان های مالیاتی، پایگاه های داده ویوه حسابرساان و حساابداران وغیاره جماع آوری و نگاه داری مای       

، می تواند در حل مشكالت طبقه بندی وپیش بینای وتساهیل فرآیناد تصامی      شوند. روش های داده کاوی در داده های مالی

 گیری به کار رود.

نمونه هایی از مسائل طبقه بندی مالی شاامل ورشكساتگی شارکت هاا، تخماین ریساك اعتبااری، گازار ش تاداوم فعالیات،           

اده کااوی در اماور ماالی وحساابداری     درماندگی مالی و پیش بینی عملكرد واحد تجاری می باشد. بدین ترتیب دامنه اهمیت د

    (Rumsey and et.al,2004 می تواند طیفی گسترده از کشف تقلب تا افزایش سود آوری واحد تجاری  باشد. )
اهمیت داده کاوی توسط بسیاری از سازمان های حرفه ای تشخیص داده شده است. انجمان حساابداران رسامی آمریكاا، داده     

فناوری برتر برای آینده معرفی کرده است. همچنین  انجمان حسابرساان داخلای آمریكاا نیاز ایان        10کاوی را بعنوان یكی از 

 (kirkods and et.al,2004) تی خود گنجانده  است. فناوری را در فهرست یكی از چهار اولویت تحقیقا
کاربرد احتمالی داده کاوی در حسابداری مالی منجر به استفاده از صورتهای مالی به جهت تعیین سود آوری، تطابق نسبت هاا  

به منظور با میانگین صنعت وبررسی اثر بخش یك کسب وکار می گردد. در حسابداری مدیریت نیز داده های واحدهای تجاری 

تعیین چگونگی عملیات روزمره واحد تجاری، تجزیه وتحلیل بهای تمام شده و سود آوری بخش های مختلاف، ماورد اساتفاده    

قرار میگیرد. در حسابرسی، ابزارهای داده کاوی برای تجزیه وتحلیل داده های مرتبط با احتمال تقلب مدیریت مای توانناد باه    

ه کاوی در تمام جنبه های حسابداری سودمند خواهد بود، زیارا حساابداری عباارت اسات از     کار گرفته شوند. بدین ترتیب داد

 2004جمع آوری، تجزیه وتحلیل  واستفاده از اطالعات مالی وغیر مالی باه منظاور پاردازش بارای اشاخاص ذینفاع اسات. )       
Rumsey and et.al) 

صت های مالی وعملیاتی قابل توجه برای اطمینان از کاارایی  شرکت های تجاری می توانند از داده کاوی به منظور شناسایی فر

 فرآیند زنجیره تامین بهره مند شوند.

 تجزیه وتحلیل داده ها
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ابزارهای تجزیه وتحلیل داده ها در دسترس حسابرسان، طیف وسیعی از فنون تحلیلی از ساده به نسابتا پیچیاده را ارائاه مای     

جزیه و تحلیل داده ها  شامل آمار توصیفی مقدماتی از قبیل شامارش هاا، حاداقل هاا،     دهد. به عنوان نمونه، در سطح پایین، ت

حداکثرها، پراکندگی ها و میانگین ها می باشد. تجزیه وتحلیل های سطح پایین ترممكن است شامل تجزیه وتحلیل نسبت هاا  

از قبیل رگرسیون چند متغیره و تاك متغیاره،    نیز باشد.در سطح باالتر، تجزیه و تحلیل داده ها می تواند شامل آمار استنباطی

تجزیه و تحلیل همبستگی وسایر خروجی های نرم افزارهای آماری باشد. عامل محدود کنناده اصالی در اساتفاده از ابزارهاای     

ر حسابرساان د  تجزیه وتحلیل داده ها، مانند استخراج داده ها، ناشای از اطالعاات انباوه حسابرساان اسات. باه عناوان نموناه،        

 (Eppler and Mengis, 2004)سازمانهای بزرگ با حج  قابل توجهی از اطالعات مواجه خواهندبود. 
 کاوی در تشخیصِ تقلب های داده بندی روش دسته

کااوی در   هاای داده  ی کاربردهاایِ روش  در این بخش، یك چهارچوب مفهومی گرافیكی برای پیشینه تحقیقِ موجود در زمیناه 

نشان داده شده است، بر اسااس   1بندی که در شكل  اری مالی ارائه داده شده است. این چهارچوب دستهتشخیصِ تقلبِ حسابد

 کاوی و تشخیصِ تقلب شكل گرفته است. یك بررسی تحقیقاتی از دانشِ موجود در خصوص ماهیت تحقیقِ داده

ی  چهاارچوبِ جارائ ِ ماالیِ اداره    بندی مربوط به تقلب مالی که در بخش نشاان داده شاده اسات، بار اسااسِ      چهارچوب دسته

باشاد.   های درنظرگرفته شده برای تشاخیص تقلاب ماالی مای     تحقیقاتِ فدرالِ آمریكا شكل گرفته است، که یكی از چهارچوب

بینی،  بندی، پیش بندی، خوشه کاوی شامل دسته کاربرد داده  ی اول که از شش دسته از دو الیه تشكیل شده است، الیه 1شكل 

هاای الگاوریتمی بارای     ای از روش های پرت، رگرسیون و تجس  )تصویرسازی( تشكیل شاده اسات، از مجموعاه    ادهتشخیص د

 کند.   ها استفاده می استخراج روابط مربوطه در این داده

 
 FAFDکاوی در  : چهارچوب مفهومی مربط به کاربرد داده1شكل 

 

کااوی   شاود و از میاان شاش دساته کااربرد داده      ن توضایح داده مای  جا، چهارچوب مفهومی همراه با مراجع مربوط به آ در این

تار   ها با جزئیات بیش بینی، رگرسیون و تصویرسازی(، هر کدام از مولفه های پرت، پیش بندی، تشخیص داده بندی، خوشه )دسته

 گیرند. های زیر مورد بررسی قرار می در بخش

 کاوی بندیِ کاربردهای داده دسته

های الگوریتمی بارای اساتخراج رواباط مربوطاه در      ای از روش کاوی از مجموعه ی مربوط به کاربرد داده دستههر کدام از شش 

 اند. ها در زیر داده شده هایی از مشكالت مختلف مرتبط باشند. این دسته توانند با دسته ها می کند. این روش ها استفاده می داده
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ی هادف( بارای    شاود و از یاك الگاو )در مجموعاه     ی آموزشی( ساخته مای  هبندی )از طریق یك مجموع دسته بندی: دسته-1

هاای مختلاف را    هاایِ مرباوط باه دساته     کند تا بتواند آیت  ای موارد نامعلوم و مجهول استفاده می های رسته بینیِ برچسب پیش

دهد کاه   تحقیق توضیح می  شده، گسسته و نامرتب هستند. این پیشنه تعریف ای از پیش های رسته تشخیص بدهد. این برچسب

هاایی اسات    ی مدل هایِ )الگوها( رایج و ارائه ای از ویوگی بینی، فرایندی برای تشخیص و شناساییِ مجموعه بندی یا پیش دسته

 Naïveهای عصبی، روش  بندیِ رایج شاملِ شبكه هایِ دسته کنند. روش ها را تعریف و شناسایی می داده-ها که مفاهی  یا دسته
Bayesهای تصمی  و ماشین ، درخت ( های بردار پشتیبانیSVMمی ) بندی بارای تشاخیص و    شوند. از این عملكردهایِ دسته

بنادی، یكای از    شاود، و دساته   های شرکتی استفاده می ی اتوموبیل و سالمت و کالهبرداری های اعتباری و بیمه شناسایی کارت

 گردد. در تشخیص تقلب محسوب میکاوی  های یادگیری در کاربرد داده ترین مدل رایج

هاای معناادار مفهاومیِ از پایش معلاوم       های موجود در گاروه  بندی و تفكیك آیت  بندی برای تقسی  از خوشه بندی: خوشه-2

هاایِ موجاود در    ای که مشابه دیگاری اسات، اماا باا آیات       هایِ موجود در یك خوشه شود، با آیت  ها( استفاده می )یعنی خوشه

بنادی( نیاز معاروف اسات و      بنادی )تقسای    ها یا پارتیشن بندی داده بندی به دسته گر بسیار متفاوت است. خوشههای دی خوشه

ای، یاك مجموعاه داده )مجازا یاا      شاود. تحلیالِ خوشاه    نظارت درنظر گرفتاه مای   بندی بدون های طبقه عنوان یكی از گزینه به

دیگار   هایِ موجود در یك گروه شابیه باه یاك    داده کند تا نقطه دی میبن هایی ناهمسان تجزیه یا تقسی  چندمتغیری( را به گروه

هاای   داده -رسد کاه اشایاء   نظر می به .های دیگر متفاوت شوند های موجود در گروه داده جا که ممكن است از نقطه شوند و تا آن

های موجاود در   ا باید با اشیاء دادهای باالیی در همان خوشه برخوردار باشند، ام خوشه-موجود در هر خوشه باید از شباهت بین

 K-nearest neighbourبنادی،   های خوشاه  ترین روش ای پایینی داشته باشند. رایج خوشه-های دیگر، شباهت درون خوشه

 ده هستند.  های خودسازمان و نگاشت Naïve Bayes(، روش K  ی ترین همسایه )نزدیك

زند. باید توجه  شده بر اساس الگوهایِ یك مجموعه داده را تخمین می مرتبهایِ عددی و  بینی، ارزش آتی پیش بینی: پیش-3

شاده( تاا    ارزش اسات )مرتاب  -تار مساتمر   شود، بیش بینی می ای که در آن مقدار، پیش بینی، نشانه داشت که در خصوصِ پیش

هاایِ عصابی و    شاود. شابكه   شاده درنظار گرفتاه مای     بینای  ی پیش گسسته و نامرتب(. این نشانه به عنوانِ نشانه-مطلق )ارزش

 بینی هستند. شده برای پیش هایِ استفاده ترین روش بینیِ مدلِ لجستیك، رایج پیش

 

هاا و شناسااییِ    موجود میاان اشایاء داده   "ی فاصله"گیری  هایِ پرت برای اندازه از تشخیصِ داده هایِ پرت: تشخیصِ داده-4

رساد   نظر می هایی که به شود. داده مانده هستند، استفاده می های باقی عه دادهطوربرجسته متفاوت یا مغایر با مجمو اشیایی که به

ی روشِ تشاخیص   شاوند. مسااله   های پرت نامیده می های متفاوتی داشته باشند، داده ها، ویوگی در مقایسه با باقیِ جمعیت داده

های پارت اساتفاده    که معموال در تشخیص دادهکاوی است. روشی  ترین مسائل در داده های پرت، یكی از اساسی ناهنجاری/داده

 شود، الگوریت  یادگیریِ تنزیل نام دارد.  می

یِ میانِ یك یا بایش از چناد متغیارِ مساتقل و یاك       رگرسیون، روشی آماری است که برای نشان دادنِ رابطه رگرسیون: -5

عناوانِ یاك    شود. تعداد زیادی از تحقیقات تجربی از رگرسیون لجستیك به استفاده می ارزش است( -متغیر وابسته )که مستمر

های ریاضیاتی نظیر رگرسیون لجساتیك و رگرسایون خطای     اند. روشِ رگرسیون معموال با استفاده از روش معیار استفاده کرده

هایِ  ی محصوالت کشاورزی و کالهبرداری و بیمه ی اتوموبیل هایِ اعتباری، بیمه شود و برای تشخیص و شناساییِ کارت اجرا می

 گردد.   شرکتی استفاده می

هاا را   ی داده شود که ویوگیِ پیچیده می  ها به روشی ارجاع داده درکِ داده تصویرسازی به نمایشِ آسان و قابل تصویرسازی:-6

کااوی   ی غیرپنهان و آشكار در فراینادِ داده  کند تا کاربران بتوانند روابط یا الگوهای پیچیده به الگوهایی ساده و واضح تبدیل می

هاا   ای از ابزارهاا و اپلیكیشان   هایِ تشخیصِ الگویِ سیست ِ بصریِ انسان در ساخت مجموعه را مشاهده کنند. محققان از قابلیت
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کناد. از   راحتای کدگاذاری مای    هاا را باه   هایِ بصریِ دیگار، داده  اند که با استفاده از رنگ، موقعیت، اندازه و ویوگی استفاده کرده

 گردد. ها یا توابع استفاده می ی واضح و روشنِ داده هتر برای ارسالِ الگوهایِ پیچیده از طریق ارائ تصویرسازی بیش

 استفاده از داده کاوی برای حسابرسی و تقلب 

در سالهای اخیر ، استفاده از فنون داده کاوی در حسابرسی های صورتهای مالی افزایش یافته است، درایان بخاش باه بررسای     

ی تقلب در افشای اطالعات صورتهای مالی، فرآیندهای کساب  پووهشی در زمسنه داده کاوی می پردازی  که برای درک الگوها

وکار درشرکت ، ثبت های روزنامه و همچنین اطالعات تهیه شده توسط شرکت برای استفاده های داخلای وخاارجیمی باشاد.    

وقفه ای به برنامه طوالنی مدت بسیاری از داده کاوی ها در راستای کاوش افشای اطالعات صورت های مالی بوده است. پس از 

مدت یك دهه مجددا توجه ای افزون براستخراج داده های صورتهای مالی برای شناسایی گزارش هاای جعلای باالقوه شارکت،     

صورت گرفت. بطور نمونه، داده های کلیدی اصلی صورت های مالی )مانند سود ناخالص وسود خالص( ونسبت ها )مانند بدهی 

( برای شناسایی گزارش های جعلی بررسی وکاوش می شاوند. نموناه ای از نتاایج ایان     های طوالنی مدت، سرمایه ها و ذخایر 

شرکت چینی با تقلب های شناخته شده و به هماان میازان، شارکت هاای عااری از       101کاوش، مجموعه داده هایی مرتبط با 

بان، شابكه هاای اجتمااعی ،برناماه     تقلب بود. مجموعه ای از فنون داده کاوی به کار گرفته شده شامل ماشین های بردار پشتی

پیدایشی، شبكه های عصبی می باشد. از فنون شبكه های عصبی، شبكه عصبی احتماالتی است که با توانایی شاگفت انگیازی   

درصد مجموعه داده های سازمان ها درانجام داده کاوی مستقی ، سودمند ترین روش شبكه  90برای شناسایی صحیح بیش از 

باالیی برای شناسایی تقلب در صاورت هاای ماالی ماورد      ود. الگوریت  های تكاملی با قابلیت تمایز نسبتاعصبی محسوب می ش

 (Alden et al., 2012استفاده قرار میگیرند. )
فرآیند کاوی ، یكی دیگر از رشته های در حال رشد در استفاده از داده کاوی برای حسابرسی مای باشاد. ایان روش ،اطالعاات     

رآیند کسب وکار را ازوقایع ثبت شده توسط سیست  های اطالعاتی سازمان ها استخراج می کند که بطاور معماول   مرتبط  با ف

سیست  های برنامه ریزی منابع انسانی می باشند. تحقیقات فرآیند کاوی در زمینه فرآیندهای تصمی  گیاری ساازمان، رعایات    

. فرآیند کاوی می تواند شامل انواع منابع داده، مانند گردش کاار  مقررات ومدیریت ریسك وساختارهای کنترل انجام شده است

و تجزیه وتحلیل وظایف در سیست  های برنامه ریزی منابع انسانی، باشد. بیشتر تحقیقات اخیر براستخراج فرآیند داناش ذاتای   

 (Jans et al., 2010)در فعالیت ها متمرکز بوده است. آلس و همكاران وجنز
ه حسابرسان بیشترین تجزیه وتحلیل را از مجموعه  داده های انبوه انجام مای دهناد، تجزیاه وتحلیال ثبات      مسلما حوزه ای ک

 (2010های روز نامه صاحبكار بر اساس بیانیه های استاندارد های حسابرسی است. )دبرسنسی وگری 

ه مشخصاات غیرعاادی دارناد کاه ناشای از      اولین گام را در داده کاوی ثبت های ذفتر روزنامه برداشتند. ثبت های دفتر روزنام

گروه از ثبات   29اصول فرآیندهای کسب وکاری است که موجب ایجاد این ثبت ها شده است. آنها بطور نمونه ، مجموعه ای از 

های دفتر روزنامه را استخراج کردند و سپس روش هایی راچون قانون بنفرد ارائه دادند که بارای ایان مباحاث کااربرد نادارد.      

( از شبكه های خود سازمانده برای شناسایی رویدادها ومعامالت مشاكوک در مجموعاه ای از ثبات هاای دفتار      2012رگیرو )آ

روزنامه برای سازمان واحد، استفاده کرده واشتباهات را در یك مجموعاه ریشاه یاابی نماوده. روش شابكه هاای خودساازنده،        

وتحلیل هزینه طبقه بندی نادرست ثبات هاابین خطاای ناوع اول و ناوع       اشتباهات را با درجه باالیی ازدقت و همچنین تجزیه

 (Argyrou, 2012)دوم، شناسایی میكند. 
تجزیه وتحلیل تقلب موضوع مهمی در کاربرد متن برای کشف تقلب است. این رویكرد در بررسی اهرم ها روشی شناخته شاده  

اتقلب در کالمی ساختگی توسط فرستنده منتقل می شود کاه  است که به موجب آن اطالعات نادرست ارائه شده بطور عمدی ب

درنهایت قصد فریب دریافت کنندگان اطالعات رادارند. الگوهای شناخته شده در کالم متقلب شامل سطوح باالیی از کالم فعال 

دی مای باشاد. )   و احساسات منفی در نوشتن است. نظریه های بنیادی شامل نظریه دستكاری اطالعات وونظریه  تقلب بین فر

 (2011همفری وهمكاران  
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نشانه های زبانی را در بحث تجزیه وتحلیل مدیریت، بكار بردند واز این روش برای شناسایی تقلبات احتماالی اساتفاده نمودناد    

ماورد توساط کمیسایون باورس اوراق بهاادار در بیانیاه هاای         101که می تواند حاکی از ارائه نادرست وجعلی اطالعات باشاد. 

نمونه متقلب با تعداد مشابهی  101اهبردی حسابداری وحسابرسی به عنوان نمونه هایی از تقلب صورتهای مالی برگزیدند.آنها ر

ازنمونه های غیر متقلب مطایقت دادند. آنها با استفاده از روشی ،مشخصات زبانی مانند زبان فعاال ،تاثیرگاذاری ، طاول کلماه     

درصد ازنمونه های تقلاب وغیرتقلاب را بدرساتی شناساایی      67روشی را ایجاد کردند که  وپیچدگی جمله را شناسایی کردند و

میكرد ومدل جدیدی برای تشخیص تقلب پیشنهاد دادند که مدل تشخیص تقلب محاسباتی نامیده می شود. همچنین با ایجاد 

ری کردناد. آنهاا یكای از نارم افزارهاای      بردارهای تجزیه ارزش های منفرد که نوعی از داده کاوی است، روش خود را پایه گاذا 

 ( 2011تجاری داده کاوی به نام ساس را برای انجام استخراج اطالعات به کار بردند.)گالنسی و پولداف 
 داده کاوی در هر مرحله از کار حسابرسی

ای اشاتباه ناشای از ساوء    ایاالت متحده تقلب را به گزارشگری مالی متقلبانه وادعاها  99بیانیه استانداردهای حسابرسی شماره 

بیانیه اساتانداردهای   6استفاده از دارایی ها، تجزیه کرده است که هردوی آنها به یك میزان قابل توجه ومه  هستند. طبق بند 

ادعاهای اشتباه عمدی یا حذف مقادیر با افشای اطالعاات درصاورت   »گزارشگری مالی متقلبانه عبارت از  99حسابرسی شماره 

احی شده به قصد فریب استفاده کنندگان صورت های مالی است که موجب مای شاود صاورتهای ماالی از کلیاه      های مالی طر

وساایر   99بیانیاه اساتانداردهای حسابرسای شاماره     « جهات با اهمیت در انطباق با اصول پذیرفته شده حسابداری ارائه نشود.

ای تحلیلی وبرنامه ریزی وروش های محتوایی حسابرسی را استانداردهای حسابرسی، حسابرس راملزم می کند که انواع روش ه

 (PCAOB, 2002)برای پشتیبانی از تشخیص اشتباهات ناشی از گزارشگری متقلبانه انجام دهد. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 Ref: Gray & Debreceny  (2014) مراحل کار حسابرسی  -2شكل 

 مراحل حسابرسی  

 با اشاره به نقش بالقوه ای داده کاوی در هر مرحله از حسابرسی، ماهیت هریك از مراحل حسابرسی به شرح زیر ارائه می شود: 

 شناخت مشتری -1

 برنامه ریزی حسابرسی مبتنی بر رشد  -2

 برنامه ریزی روش های مربوط به تقلب  -3

 شواهد حسابرسی برای کنترل ها -4

شناخت 
 مشتری

برنامه ریزی 
 حسابرسی

ه  ریزی برنام
های روش  

 تقلب کشف

هد  مرتبط شوا
 ها کنترل با

هد مربوط  شوا
 به

 حساب ادعای
 ها

هد  مرتبط شوا
 با

 تقلب

  بازبینی و
 گزارشگری
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 شواهد حسابرسی در مورد مالحظات مربوط به خطر تقلب بالقوه   -5

 نتیجه گیری حسابرسی ، بررسی وگزارشگری -6

 نتیجه گیری  

داده کاوی، کشف دانش در پایگاه داده ها نامیده می شود و روشی برای کشف اطالعات سودمند وجدید و باالقوه ازباین حجا     

ی، شناسایی الگوها وارتباطات قابل فه ، معتبر، جدید و بطور بالقوه ساودمند در داده  انبوهی از اطالعات است. هدف ازداده کاو

های موجود می باشد. فناوری داده کاوی روابط بین یك متغیر وجمعیت انتخاب شده از دیگر متغیرها را می یاباد. حسابرساان   

د اطالعاتی که تنها شامل بخاش کاوچكی از   ممكن است احساس کنند داده های مورد بررسی در حسابرسی کافی نیست ، مانن

 اطالعات مرتبط با تقلب مشتری در درون سازمان می باشد.

عالوه براین، حج  وسیعی از اطالعات از خارج سازمان در اختیار صاحبكار قرار می گیرد که بطور بالقوه با ارزیابی موارد مربوط 

حسابرسان را ملازم کارده اسات کاه بطاور       99ستاندارد حسابرسی شماره به اظهارات اشتباه ناشی از تقلب مرتبط است.بیانیه ا

سیستماتیك و منظ ، ریسك اشاتباهات بااالقوه ناشای از تقلاب را باه عناوان بخشای از فرآیناد حسابرسای، رسایدگی کناد.            

ی مطارح  حسابرسان باید طی فرآیند برنامه ریزی حسابرسی ریسك های تقلب را در مدلی روشامند مانناد روش طوفاان فكار    

کنند که توسط تی  حسابرسی انجام می شود.اگر حساابرس جساتجوهای اطالعااتی سااده ای باه کاار ببارد کاه دارای ارزش         

شناختی نباشد با ارزش شناختی نباشد یا ارزش شناختی کمی داشته باشد ، حسابرس در این صورت ملزم به انجاام رسایدگی   

ه ها ، می توان به معامالت مشكوک  اشااره کارد و درنتیجاه موجاب افازایش      کامل است. به کمك ابزارهای تجزیه وتحلیل داد

بهره وری حسابرسی شد. ابزار داه کاوی دارای باالترین  سطح از توانایی تشخیص می باشد و همچنین موجب کاهش رسیدگی 

 های بعدی می شود که تی  حسابرسی باید انجام دهد.
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