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بیىی کىىدٌ بحران مالی با استفادٌ از تجسیٍ ي تحلیل تديیه الگًَای پیص

 ي تکىیک َای ًَش مصىًعیدادٌ َا دريوی 
 

 رزماویدکتر زَرا پً

 اػتادیاس، داًـگاُ آصاد اػالهی، ٍاحذ تْشاى هشوضی

 

 چکیدٌ 

گزاساى، یشی اػتفادُ وٌٌذگاى تشٍى ػاصهاًی اص لثیل ػشهایِگیىی اص اتضاسّای تلوین

گیشی دس خلَف ّای تجاسی ٍ ّوچٌیي هَػؼات دٍلتی تلویناػتثاسدٌّذگاى، ؿشوت

تا . تاؿذهیّا ّای هالی ؿشوتتجضیِ ٍ تحلیل كَست... گزاسی، اػغای اػتثاس ٍ ػشهایِ

تشی تَاى اعالػات دلیكتشی هیّای واهپیَتَجِ تِ پیـشفت ػشیغ فٌاٍسی ٍ تىٌَلَطی

ّای گیشیتا تتَاًٌذ تلوین. گیشًذگاى لشاس دادًؼثت تِ اعالػات ػٌتی دس اختیاس تلوین

تشی سا دس خلَف احتوال تشگـت ػشهایِ ٍ یا ٍلَع تحشاى هالی لثل اص ٍلَع ٍ هٌاػة

 .ّای ػٌگیي اتخار ًوایٌذتحول ّضیٌِ

ّای پزیشفتِ ؿشوتتشای ٌی وٌٌذُ تحشاى هالی تیّای پیؾهذل تذٍیيّذف ایي تحمیك 

ّای َّؽ ّای هالی ٍ تىٌیهؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى تا اػتفادُ اص ًؼثت

-جوغ 1388الی  1370اص ایي سٍ اعالػات هالی هشتَط تِ دٍسُ صهاًی . تاؿذهیهلٌَػی 

تشویة  ،ANN آٍسی ٍ ًؼثت ّای هالی هَسد ًظش اػتخشاج ٍ الگَّای ؿثىِ ػلثی

 دٍیه، تحشاى هالی تیٌی پیؾتشای  PCA+ANNاكلی ٍ ؿثىِ ػلثیّای هَلفِآًالیض 

تا  الگَّا، پغ تا تَجِ تِ ًتایج تذػت آهذُػ. تذٍیي ؿذُ اػتػال لثل اص ٍلَع آى  ٍ ػِ

 تا تَجِ تِ ًتایج آصهَى هـخق گشدیذ. ُ اػتیىذیگش همایؼِ ٍ تْتشیي الگَ اػتخشاج ؿذ

-ػایش تىٌیهًؼثت تِ تا اػتفادُ اص اعالػات یه ػال لثل اص ٍلَع  ؿثىِ ػلثی  الگَی

تحشاى هالی تیٌی پیؾتیـتشی دس  واسایی داسایّای هالی ٍ ػایش ػال ّای ایي پظٍّؾ

 . تاؿذّا هیؿشوت

 :ياشٌ َای کلیدی

 ؿثىِ ّای ػلثی، اكلیّای هَلفِآًالیض ، هتغیشّای هالی، تحشاى هالی 
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 مقدمٍ

-پزیش اػت ٍلی وَچىتشیي تلوینتیٌی تذٍى اخز تلوین اهىاىپیؾ "مذ اػتتیَس هؼت

گیشی اص اجضای جذایی ًاپزیش هذیشیت تلوین."اًجام دادتیٌی پیؾتَاى تذٍى گیشی سا ًوی

گیشی اًتخاب یه ساُ حل اص هیاى ساُ حلْای هختلف دس ٍالغ تلوین. تِ ؿواس هی سٍد

اص ، وٌذاص اٍ علة هی سا َاسدی اػت وِ اخز تلوینٍ هذیش ّوَاسُ هَاجِ تا ه تاؿذهی

-ّذف اص تْیِ ٍ اسائِ اعالػات حؼاتذاسی هالی فشاّن ػاختي هثٌای تلوینآًجایی وِ 

پشداصؽ ٍ تجضیِ ٍ ، گیشی هؼتلضم وؼة اعالػاتگیشی التلادی اػت ٍ ّش ًَع تلوین

-پیؾالگَّایی تشای تحلیل اعالػات ٍ اػتٌتاج هٌغمی ٍ هٌاػة اص اعالػات اػت ٍجَد 

گیشی تشای تلوینهی تَاًذ ّا ٍضؼیت هالی ؿشوتْا دس هحیظ فؼالیت تجاسی ؿشوتتیٌی 

ّای تشآٍسد یىی اص اتضاس تحشاى هالیتیٌی پیؾالگَّای . هٌاػة تؼیاس حائض اّویت تاؿذ

ػشهایِ . ّا تاؿذای تشای ٍسؿىؼتگی ؿشوتًـاًِتَاًذ هیٍ ٍضغ آیٌذُ ؿشوت ّاػت 

ّا داسًذ صیشا دس تٌگاُ تحشاى هالی تیٌیپیؾتوایل صیادی تشای  ػتثاسدٌّذگاىٍ ا گزاساى

 . [10]ّای صیادی تِ آًْا تحویل هی ؿَدِكَست ٍسؿىؼتگی ّضیٌ

 :َدف تحقیق 

تیٌی ٍضؼیت آتی ؿشوتْاػت اتضاسّای پیؾىی اص فٌَى ٍ ی تحشاى هالیتیٌی الگَّای پیؾ

. هالی تخویي هی صًٌذّای ًؼثتتشویة گشٍّی اص  سا تا تحشاى هالیوِ احتوال ٍلَع 

گزاس خلَكی ٍ ّن اص ٍ تجاسی ّن اص دیذگاُ ػشهایِ تحشاى هالیتیٌی تَاًایی پیؾ

حائض اّویت ، اص آًجا وِ ًـاًِ آؿىاسی اص تخلیق ًادسػت هٌاتغ اػت، دیذگاُ اجتواػی

هذیشیت ٍ ، تحشاى هالیتیٌی تِ ٍػیلِ پیؾ ّـذاس اٍلیِ اص احتوال ٍسؿىؼتگی. تاؿذهی

ّای هغلَب گزاساى سا لادس هی ػاصد تا دػت تِ الذام پیـگیشاًِ تضًٌذ ٍ فشكتػشهایِ

ّذف اكلی ایي دس ایي ساػتا . [8] ّای ًاهغلَب تـخیق دٌّذگزاسی سا اص فشكتػشهایِ

ّای اكلی ٍ ؿثىِ ، تشویة آًالیض هَلفANNِ الگَّای ؿثىِ ػلثیتحمیك ػاخت 

تا تتَاى تِ هذیشیت  تاؿذهیتشای یه، دٍ ٍ ػِ ػال لثل اص ٍلَع  PCA+ANNػلثی

زاساى ٍ تاهیي وٌٌذگاى هالی دس گِ ػشهایِدس خلَف ّـذاس ًؼثت تِ تذاٍم فؼالیت ٍ ت
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ٍام ٍتؼْیالت تِ گیشی التلادی ًؼثت تِ خشیذ ػْام ؿشوت ّا یا اػغای خلَف تلوین

 . ّا ووه ًوایذؿشوت

 :ق پیشیىٍ تحقیمريری بر 

اٍلیي تحمیمات . تحمیك دس ساتغِ تا پیؾ تیٌی ٍسؿىؼتگی ؿشوتْا هَضَع جذیذی ًیؼت

كَست گشفت وِ ( 1996)ٍسؿىؼتگی تَػظ آلتوي تیٌی پیؾكَست گشفتِ دس ساػتای 

ٍی دس ایي الگَ اص پٌج ًؼثت هالی اػتفادُ وشدُ ٍ دلت ایي . تِ الگَی آلتوي هؼشٍف اػت

الثا تذلیل هحذٍدیت آهاسی ًشهال تَدى هتغیشّای تَضیحی، هتؼ .]13[تَدُ اػت% 95الگَ 

اص ؿثىِ ّای ػلثی دس  اػتفادُ .]14[سفتهذلْای الجیت ٍ پشٍتیت تَػظ اٍّلؼَى تىاس 

پیؾ تیٌی تحشاى هالی ؿشوتْا تَػظ پشص، ساٍی ، وواس ٍ ساٍی تؼٌَاى یه سٍیىشد 

 .]16[ ]15[دس ایي حَصُ هؼشفی ؿذتا جضئیات تیـتشی لذستوٌذ 

، وَتغ ٍ (1991)، وذى (1990)، وؼتش، ػٌذان ٍ تَستیا(1990)آدام ٍ ؿاسدا 

ّای ػلثی ٍ تِ همایؼِ واستشد الگَی هثتٌی تش ؿثىِ( 1996)، لی، ّي ٍ وَاى(1993)فٌت

، فلچش ٍ (1992)اها ػالچٌثشگش، ػیٌاس ٍ لؾ. تحلیل تـخیلی چٌذگاًِ پشداختٌذ

ش ؿثىِ ػلثی سا تا الگَّای الجیت ٍ ، الگَی هثتٌی ت(1993)، آدٍ(1993)گاع

تٌذی ًؼثت همایؼِ ًوَدًذ وِ دس ّوِ هغالؼات، الگَی ؿثىِ ػلثی سا دس عثمِ( 1996)تي

ّای سلیة تَاًاتش یافتِ ٍ ًـاى دادًذ وِ ایي الگَ اص لَت ٍ اًؼغاف تیـتشی ًؼثت تِ تِ الگَ

 . ]11[ّا تشخَسداس اػتػایش الگَ

 هویضی چٌذ هتغیشٍُ هذل تحلیل سگشػیَى لَجیت ٍ تحلیل واسایی د تِ تشسػیویاسػی 

ًؼثت  14دس ایي تحمیك اص . پشداختّا تیٌی هَفمیت یا ػذم هَفمیت ؿشوتجْت پیؾ

هویضی چٌذ هالی  اػتفادُ ٍ سای تش تشتشی هذل تحلیل سگشػیَى ًؼثت تِ هذل تحلیل 

ي تْتشیي ػاختاس ؿثىِ ػلثی یافت ی تِتحمیمدس  ػؼادت فشوویجاًی ٍ  .]6[.دادُ ؿذهتغیشُ 

ًؼثت جاسی، حاؿیِ ػَد ّا تا اػتفادُ اص ػِ ًؼثت هالی ٍسؿىؼتگی ؿشوتتیٌی پیؾتشای 

دس . پشداختدٍ ػال لثل اص ٍلَع تیٌی پیؾًاخالق ٍ ػَد خالق تِ تذّی جاسی تشای 

یِ هذل پشػپتشٍى تا ػاختاس ػِ ًشٍى دس ال)ًْایت سای تِ تشتشی ؿثىِ ػلثی تا ػِ الیِ 

اٍل، ًِ ًشٍى دس الیِ هیاًی ٍ یه ًشٍى دس الیِ خشٍجی تا الگَسیتن یادگیشی پغ اًتـاس 
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ًؼثت تِ ( خغا ٍ سٍؽ یادگیشی تجوؼی ٍ تاتغ فؼالیت ػیگوَئیذ دس الیِ پٌْاى ٍ خشٍجی

 خَد سا ّذف تحمیك دیگشاىهاًی ٍ صپَس .]7[ؿذُ اػت ُّای ػلثی چْاس الیِ دادؿثىِ

،  MDAالگَّای هثتٌی تش سٍؽ ّای ػٌتی )تیٌی وٌٌذُ تحشاى هالی ػاخت الگَّای پیؾ

تحشاى  تیٌیپیؾتشای ( خغی ٍ ؿثىِ ػلثیظًتیه خغی، الگَسیتن طًتیه غیش الگَسیتن 

پیؾ تیٌی تحشاى  یدس ایي تحمیك چْاس الگَ. لشاسدادهالی دٍ ػال لثل اص ٍلَع 

الگَسیتن  ،ًتیه خغیظ ن ، الگَسیت MDAسٍؽ ّای ػٌتی الگَّای هثتٌی تش )هالی

دٍ ػال لثل اص ٍلَع آى پیؾ تیٌی تحشاى هالی تشای ( طًتیه غیش خغی ٍ ؿثىِ ػلثی

تا یىذیگش همایؼِ ٍ هـخق  الگَّا ،پغ تا تَجِ تِ ًتایج تذػت آهذُػ. تذٍیي ؿذُ اػت

هثتٌی تش ؿثىِ ػلثی داسای تاالتشیي تَاى دس پیؾ تیٌی تحشاى هالی ؿشوت  الگَیگشدیذ 

 .]1[.هی تاؿذ ّا

ت لیو جْت هٌاػة تیٌی پیؾ اتضاس ایجاد ی تحت ػٌَاىپظٍّـ اس ٍ لاػویصػشب ها

اًجام  طًتیه الگَسیتن ٍ ػلثی ّای ؿثىِ تَػیلِ اٍلیِ ػوَهی ّای ػشضِ گزاسی

 اًتخاب هٌظَس تِ طًتیه الگَسیتن تا ػلثی ّای ؿثىِ تشویة دّذ هی ًـاى ًتایج .ذًداد

 .]4[دّذ هی افضایؾ هحؼَػی عَس تِ سا تیٌی پیؾ لذست تْیٌِ، هتغیشّای

 تیٌی پیؾ دلت افضایؾ دس طًتیه الگَسیتن اص اػتفادُ ذًداد ًـاىسی ذٍ اػىٌ ًظاد اییذف

 رسات تجوؼی ػاصی تْیٌِ ٍ طًتیه الگَسیتن هذلْای مایؼِه اها اػت هَثش ٍسؿىؼتگی

 تشتشی دیگشی تش سٍؿْا يای اص یىی وِ ًوَد اثثات ًویتَاى آهاسی ًظش اص وِ داد ًـاى

 عشیك اص ٍ وشدُ اػتفادُ تاصاس ّای دادُ اص وِ هذلی داد ًـاى ًتایج ّوچٌیي .داسد

 ٍسؿىؼتگی دسكذ 92/6 تا هیتَاًذ تثیٌذ آهَصؽ رسات تجوؼی ػاصی تْیٌِ الگَسیتن

 .]5[ًوایذ پیـثیٌی دسػتی تِ سا ؿشوتْا

 ادبیات ي چارچًب وظری

-ّای دیٌاهیىی ّؼتٌذ وِ تا پشداصؽ سٍی دادُاص ػیؼتن ّای ػلثی جضء آى دػتِؿثىِ

ٍ تش وٌٌذ هیّا سا تِ ػاختاس ؿثىِ هٌتمل داًؾ یا لاًَى ًْفتِ دس ٍسای دادُ، ّای تجشتی

 . [17]لَاًیي ولی سا فشا هی گیشًذ، اػاع هحاػثات سٍی دادُ ّای ػذدی یا ًوًَِ ّا
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استثاعات هَجَد تیي آًْا سا ، ػاتتَاًٌذ تا تحلیل اعالّای ػلثی هلٌَػی هیؿثىِ

اػتخشاج وشدُ ٍ تا تىاس تؼتي آى دس اصای یىؼشی اص اعالػات جذیذ همادیش هتٌاظش آى سا 

ّای ػلثی هلٌَػی سا هی تَاى دس تخویي تَاتغ تٌاتشایي واستشد اكلی ؿثىِ. تخویي تضًٌذ

 . [2]خغی تا دلت هٌاػة داًؼتغیش

ّای هلٌَػی تاؿٌذ تـىیل ًشٍىپشداصؽ وِ ّواى اص ػٌاكش ، ّش ؿثىِ ػلثی هلٌَػی

ّای هختلف تشای ؿىل دادى ػاختاس ؿثىِ ّا هی تَاًٌذ تِ سٍؽًشٍىایي  .ؿذُ اػت

آًْا سا ، ّا سا دسیافت وشدٍُسٍدی، ّای هلٌَػیًشٍىّش یه اص . ػاصهاًذّی ؿًَذ

ام یا خشٍجی دادُ ختَاًذ هیٍسٍدی . دٌّذپشداصؽ ٍ یه ػیگٌال خشٍجی سا تحَیل هی

ٌَاى ٍسٍدی هحلَل ًْایی تاؿذ یا ایٌىِ تِ ػتَاًذ هیخشٍجی . ػٌاكش پشداصؽ دیگش تاؿذ

 . [12]دیگش اػتفادُ ؿَد ًشٍىتشای 

دس ایي ، اػتفادُ ؿذُ (BPNN)ؿثىِ ػلثی تا الگَسیتن پغ اًتـاس  اصدس ایي تحمیك 

-ـواس هیت( پیـخَس)اّای ایؼتوِ جضء ؿثىِ( MLP)ؿثىِ ػلثی اصپشػپتشٍى چٌذ الیِ 

ّا تِ ػتاًذُّا دادُایؼتا هؼیش پشداصؽ اعالػات اص ّای الگَؿذُ اػت دس  تىاس تشدُ، سٍد

الگَسیتن پغ . [6]اػت تذٍى ایٌىِ تاصگـتی دس ػیؼتن استثاعی ٍاحذّا ٍجَد داؿتِ تاؿذ

 ؿاهل هحاػثاتی اػت وِ عی آى خغای ًاؿی اص اختالف تیي خشٍجی ؿثىِ( BP)اًتـاس 

ؿَد وِ تا ؿَد ٍ پاساهتشّای ؿثىِ چٌاى تٌظین هیٍ همذاس ٍالؼی تِ ؿثىِ تشگـت دادُ هی

 . [9]تشی اسایِ دّذ ٍ همذاسخغا ون تش تاؿذخشٍجی كحیح، الگَّای ٍسٍدی هـاتِ تؼذی

 (:PCA)ّای اكلیآًالیض هَلفِ

ػِ وَچىتش ّا اص عشیك تثذیل هتغیشّا اكلی تِ یه هجوَاص ایي تىٌیه جْت واّؾ دادُ

ّا سا تغَسیىِ ایي هجوَػِ وَچه ػلت تیـتش ٍاسیاًغ هَجَد دس دادُ ؿَد،اػتفادُ هی

اكلی یىی اص ػادُ تشیي سٍؽ ّای آهاسی چٌذ هتغیشُ ّای هَلفِتجضیِ تِ . تیاى ًوایذ

-جْت ایجاد ؿاخقXp,…,X2,X1هتغیش  Pّذف اص ایي تجضیِ یافتي تشویثاتی اص . اػت

ػذم ّوثؼتگی تیي ایي ؿاخق ّا . تاؿذهی Z1  ،Z2  ، . . .ٍZp(ؼتِغیش ّوث)ّای هؼتمل

صیشا ػذم ّوثؼتگی تِ ایي هؼٌی اػت وِ ؿاخق ّا جٌثِ ّای ، یه ٍیظگی هفیذ اػت

ّا ًیض عَسی هشتة هی ؿاخق، تا ٍجَد ایي. وٌٌذّا سا اًذاصگیشی هیهتفاٍتی اص دادُ
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دس هشتثِ تؼذی لشاس گیشد ٍ تِ ّویي Z2، ذتیـتشیي همذاس تغییشات سا داؿتِ تاؿ Z1ؿًَذ وِ

 :عَسی وِ، تشتیة

Var(z1) ≥ var(z2) ≥ var(z3)≥ …≥ var(zp) 

Var(zi)  ٍاسیاًغzi  ُای هَسد ًظشؽ ًـاى هی دّذسا دس هجوَػِ داد .zi ِّای ّا هَلف

 اغلة ایي اهیذ ٍجَد داسد وِ، ّای اكلیتِ ٌّگام تجضیِ تِ هَلفِ. اكلی ًاهیذُ هی ؿًَذ

دس ایي . كشف ًظش وشدتاؿذ وِ تتَاى اص آًْا  مذس ون ّا آًّای تؼیاسی اص هَلفٍِاسیاًغ

 یتَاًذ تِ عَس وافی تِ ٍػیلِ تؼذادووی اص هتغیشّاّا هیتغییشات دس هجوَػِ دادُ، حالت

z واسوشد ، دس ایي كَست. تَضیح دادُ ؿَد، ّای لاتل تَجِتا تشخَسداسی اص ٍاسیاًغ

تیاى  zتِ ٍػیلِ تؼذاد ووی هتغیش xهتغیش اٍلیِ  pصیشا تغییشات دس ، اال هی سٍدایي تجضیِ ت

  .]3[.ؿذُ اػت

 :فرضیٍ َای تحقیق 

وِ تا اػتفادُ اص دٍ الگَ ٍ تتشتیة  هی تاؿذفشضیِ اكلی  یه فشضیِ ّای ایي تحمیك ؿاهل

 تشای یه، دٍ ٍ ػِ ػال لثل اص ٍلَع تحشاى هالی هَسد آصهَى لشاس هی گیشد

 : فشضیِ اكلی

ّای اكلی داسای تَاًوٌذی تیـتشی دس هذل هثتٌی تش تشویة ؿثىِ ػلثی ٍ تجضیِ هَلفِ

 .تاؿذهیتحشاى هالی ًؼثت تِ هذل ؿثىِ ػلثی تیٌی پیؾ

  جامعٍ ي ومًوٍ آماری
ّای پزیشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى اص جاهؼِ آهاسی ایي تحمیك ؿشوت

هَسد هغالؼِ تِ دٍ گشٍُ ػوذُ ّای ؿشوتًوًَِ آهاسی . اؿذتهی 1388الی  1370ػال

 :تمؼین هی ؿًَذ

ؿشوت، هؼیاس  62ّای داسای ػالهت هالی یا تذٍى تحشاى هالی تِ تؼذاد ؿشوت: گشٍُ اٍل 

لاًَى تجاست، دسػالْای هالی  141ّا ػذم هـوَل ؿذى هادُ اكلی اًتخاب ایي ؿشوت

 . تاؿذهَسد تشسػی هی

ولیِ  ،ؿشوت، هؼیاس اكلی اًتخاب 62ّای دسگیش تحشاى هالی تِ تؼذاد شوتؿ: گشٍُ دٍم 

 . تاؿذهی اًذلاًَى تجاست ؿذُ 141ّایی وِ تشای ػِ ػال هتَالی هـوَل هادُ ؿشوت
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ّا هجذداً تِ كَست تلادفی ّای ًوًَِ، ّش یه اص دٍ گشٍُ ؿشوتپغ اص اًتخاب ؿشوت

الصم تِ روش اػت دس ولیِ . تفىیه ؿذًذ 1گاسُ تِ دٍ گشٍُ آهَصؿی ٍ آصهایـی تِ ؿشح ً

 . ّای فَق اػتفادُ ؿذُ اػتّا اص ػاختاس ًوًَِالگَ
 ّاتفىیه ًوًَِ. 1ًگاسُ 

 ّای آصهایـیًوًَِ ّای آهَصؿیًوًَِ ّاًوًَِ ؿشوت

 12 50 62 داسای ػالهت هالی

 12 50 62 تحشاى هالی

 24 100 124 تؼذاد ول

 :ريش تحقیق 

. اوتـافی اص ًَع ّوثؼتگی اػت –ًَع تحمیك واستشدی ٍ سٍؽ آى پیوایـی: كًَع تحمی

افضاس تَسع ٍ اٍساق اص ًشم  ( 2ًگاسُ )هَسد آصهَى ّای هالیاعالػات هشتَط تِ ًؼثت

 .اػتخشاج ؿذُ اػت1388الی  1370اص ػالْای  (آٍسدسُ)تْاداس تْشاى 
 (تملهتغیشّای هؼ)ّای هالی هَسد اػتفادًُؼثت. 2ًگاسُ 

 مالی وسبت متغیر مالی وسبت متغیر
X1 ػشهایِ دس گشدؽ تِ حمَق كاحثاى ػْام X13 ّا تِ ػَد ٍ صیاى اًثاؿتًِؼثت ول تذّی 

X2 ًؼثت ػشهایِ دس گشدؽ تِ فشٍؽ X14 ّاداساییّا تِ ول ًؼثت ول تذّی 

X3 ّاًؼثت ػشهایِ دس گشدؽ تِ ول تذّی X15 ّاِ ول داساییًؼثت ول ػَد ٍ صیاى اًثاؿتِ ت 

X4  ّاداساییًؼثت ػشهایِ دس گشدؽ تِ ول X16 ًؼثت ػَد ػولیاتی تِ فشٍؽ 

X5 اص وؼش تْشُ ٍ هالیات تِ حمَق  ًؼثت ػَد لثل

 كاحثاى ػْام

X17 ًؼثت ّضیٌِ هالی تِ ػَد ًاخالق 

X6 اص وؼش تْشُ ٍ هالیات تِ فشٍؽ ًؼثت ػَد لثل X18  ّاداساییًؼثت داسایی جاسی تِ ول 

X7 ّااص وؼش تْشُ ٍ هالیات تِ ول تذّی ًؼثت ػَد لثل  X19 ًؼثت داسایی جاسی تِ تذّی جاسی 

X8 ّاداساییاص وؼش تْشُ ٍ هالیات تِ ول  ًؼثت ػَد لثل X20 ًؼثت ػَد خالق تِ فشٍؽ 

X9 ّاًؼثت حمَق كاحثاى ػْام تِ ول تذّی  X21  ّاداساییًؼثت ػَد خالق تِ ول 

X10 ّاداساییمَق كاحثاى ػْام تِ ول ًؼثت ح X22  ّاداساییًؼثت تذّی جاسی تِ ول 

X11 ّاًؼثت فشٍؽ تِ ول تذّی X23 ًؼثت تذّی جاسی تِ حمَق كاحثاى ػْام 

X12  ّاداساییًؼثت فشٍؽ تِ ول   

  ی تحقیقالگًَا تشریح

تفادُ اص ؿثىِ هالی تا اػ وٌٌذُ تحشاىتیٌی پیؾالگَّای  "یؼٌی اٍلتشای ػاخت الگَی 

ٍ ( BPNN)اص ؿثىِ ػلثی پغ اًتـاس  "ػلثی تشای یه، دٍ ٍ ػِ ػال لثل اص ٍلَع

ًؼثت هالی تا اػتفادُ اص ًشم  23تشای الگَ ًوَدى  .ًؼثت هالی اػتفادُ ؿذُ اػت 23ولیِ 
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تؼییي ٍ ًگْذاسی  3اعالػات هٌذسج دس ًگاسُ ٍ پاساهتشّایی ؿاهل  MATLABافضاس 

تا تَجِ تِ هغالة . گیشی تش اػاع ووتشیي خغا كَست پزیشفتِ اػتتْتشیي ٍضؼیت یاد

ّا ٍ ّای پشػپتشٍى تا ػاختاس تؼذاد الیِهذلتیي ػاختاسّای هتفاٍت هَسد تشسػی، فَق اص 

ّای تشای ّش یه اص هذل 3ًگاسُ  ّا ٍ الگَسیتن یادگیشی ٍ تَاتغ اػتفادُ ؿذُ تِ ؿشحًشٍى

  .تؼییي گشدیذػاختِ ؿذُ 
 ّای ؿثىِ ػلثی ٍ ؿشایظ تَلف آهَصؽ اعالػات هشتَط تِ هذل -3 ًگاسُ

 (PCA+ANN)ؿثىِ ػلثی ّای اكلی ٍتشویة آًالیض هَلفِ صاالگَی دٍم ػاخت  تشای

ّای اكلی هٌجش تِ واّؾ فضای ٍسٍدی تِ هٌظَس تشسػی فِآًالیض هَل. اػتفادُ ؿذُ اػت

 23ّای ؿثىِ ػلثی هَسد اػتفادُ لشاسگشفتِ اػت، دس ایي ساػتا افضایؾ واسایی هذل

ّای ًَیؼی دس ًشم افضاس هتلة تِ تشتیة تشای دادًُؼثت هالی هَسد ًظش تا اػتفادُ اص وذ

ػایش اعالػات هشتَط تِ . تثذیل ؿذ هَلفِ 5ٍ  6، 6یه، دٍ ٍ ػِ ػال لثل اص ٍلَع  تِ 

 .تـشیح گشدیذُ اػت  4ّای ایي تخؾ دس ًگاسُ هذل

 ّای تشویثی آًالیض هَلفِ اكلی ٍ ؿثىِ ػلثی ٍ ؿشایظ تَلفاعالػات هشتَط تِ هذل -4ًگاسُ

 سال قبل

 از يقًع 

 اطالعات ضبکٍ آمًزش دیدٌ تعداد ورين َای الیٍ َای تابع فعالیت  الیٍ َای

 سًم ديم ايل سًم يمد ايل

ti
m

e
 ep

o
ch

s
 

goal 
min_gr

ad  
mu 

 logsig logsig logsig 3 6 1 2 273 6.68E-08 1.75E-05 1.00E-08 یک سال

 tansig tansig tansig 3 6 1 1 110 9.63E-05 1.43E-02 1.00E-03 دي سال

 logsig logsig logsig 9 12 1 1 79 5.08E-08 1.56E-06 1.00E-09 سٍ سال

 

 

سال قبل 

 از يقًع

 تابع فعالیت  الیٍ َای
تعداد ورين َای الیٍ 

 َای
 اطالعات ضبکٍ آمًزش دیدٌ

 سًم ديم ايل سًم ديم ايل

ti
m

e
 ep

o
ch

s
 

goal min_grad  mu 

 logsig tansig tansig 5 3 1 5 431 1.062E-12 1.00e^-08 1.00E-08 یک سال

 logsig logsig logsig 5 9 1 1 56 1.98E-06 3.44E-05 1.00E-08 دو سال

 tansig tansig tansig 5 8 1 0 27 0.000509 0.0177 0.001 سه سال
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 بحث در یافتٍ َای تحقیق

ّای ػاختِ ؿذُ اص دیذگاُ تجضیِ ٍ تحلیل دسًٍی، اص اعالػات هشتَط تِ دس خلَف هذل

ػال لثل  3ٍ 2،  1)یه، دٍ ٍ ػِ ػال لثل اص ٍلَع تحشاى هالی اػتفادُ ؿذ ٍ تشای ّش ػال

 .اػتخشاج گشدیذ تِ ؿشح صیش هذل ؿؾهذل ٍ هجوَػاً  دٍ (اص ٍلَع

   (AI.1.ANN)یج حاكل اص هذل ؿثىِ ػلثی تشای یه ػال لثل اص ٍلَعًتا -1

سا  ثل اص ٍلَعهذل ؿثىِ ػلثی تشای یه ػال لًتایج حاكل اص آصهَى تجشتی  5ًگاسُ 

ّای هَجَد دس ًوًَِ ایي هذل تَاًؼت ؿشوت. تحشاى هالی، ًـاى هی دّذ تیٌیپیؾتشای 

تِ كَست % 99.19ٍ % 95.83، %100آهَصؿی، آصهایـی ٍ ول سا تِ تشتیة تا دلت ولی 

تِ ایي كَست وِ . تٌذی ًوایذكحیح دس گشٍُ داسای تحشاى هالی ٍ ػالهت هالی عثمِ

 23، 100ؿشوت هَجَد دس هجوَػِ آهَصؿی، آصهایـی ٍ ول تِ تشتیة  124ٍ  24، 100

 .اًذتٌذی ؿذَُست كحیح عثمِؿشوت تِ ك 123ٍ 

-عثمِدس  ؿثىِ ػلثیدّذ وِ هذل تشسػی ًتایج ایي هذل دس دادُ ّای آهَصؿی ًـاى هی

ایي دس داسای ػالهت هالی ّای ؿشوت ٍّای داسای تحشاى هالی كحیح ؿشوت تٌذی 

 اػت%  100هجوَػِ داسای دلت 

-عثمِدس  ؿثىِ ػلثیوِ هذل دّذ ّای آصهایـی ًـاى هیّوچٌیي ًتایج ایي هذل دس دادُ

% 100داسای تحشاى هالی دس ایي هجوَػِ داسای دلت ّای ؿشوتكحیح  تٌذی

ؿشوت تِ كَست كحیح  12ؿشوت داسای تحشاى هالی دس ایي هجوَػِ،  12اصهیاى )اػت

داسای ػالهت هالی دس ایي ّای ؿشوتكحیح  تٌذی عثمِایي هذل دس  .(اًذؿذُ تٌذی عثمِ

ؿشوت داسای ػالهت هالی دس ایي هجوَػِ،  12اصهیاى )اػت% 91.67دلت هجوَػِ داسای 

 (.اًذؿذُ تٌذی عثمِؿشوت تِ كَست كحیح  11

ًـاى ( دس هجوَػِ دادُ ّای آهَصؿی ٍ آصهایـی)تشسػی ًتایج ایي هذل تِ كَست ولی

ّای داسای تحشاى هالی دس ایي كحیح ؿشوت تٌذی عثمِدس  ؿثىِ ػلثیدّذ وِ هذل هی

ؿشوت داسای تحشاى هالی دس ایي هجوَػِ،  62اصهیاى )اػت % 100وَػِ داسای دلت هج

كحیح  تٌذی عثمِایي هذل دس ٍ ًیض (اًذؿذُ تٌذی عثمِؿشوت تِ كَست كحیح  62

 62اص هیاى )اػت% 98.39داسای ػالهت هالی دس ایي هجوَػِ داسای دلت ّای ؿشوت
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 تٌذی عثمِؿشوت تِ كَست كحیح  61ؿشوت داسای ػالهت هالی دس ایي هجوَػِ، 

 ( اًذؿذُ
 تشای یه ػال لثل اص ٍلَع ًتایج تجشتی حاكل اص هذل ؿثىِ ػلثی: 5ًگاسُ 

 

 مجمًعٍ َا

 (IA.1.ANN)وتایج حاصل از ضبکٍ عصبی

 َاکل ومًوٍ یومًوٍ آزمایط آمًزضیومًوٍ 

 کل 1 0 کل 1 0 کل 1 0

گريٌ ياقعی  

 ضرکت َا

 62 62 0 12 12 0 50 50 0 1تعداد 

 62 1 61 12 1 11 50 0 50   0تعداد

 %100 %100 0% %100 %100 0% %100 %100 %0 1 درصد

 %100 1.61% 98.39% %100 %8.33 %91.67 %100 %0 %100  0درصد

درصد  دقت کلی

 کلی

100% 100% 100% 91.67% 100% %95.83 %98.39 100% %99.19 

 ٍلَعی ٍؿثىِ ػلثی تشای یه ػال لثل اص اكلّای فِهَلًتایج حاكل اص هذل آًالیض    -2

یه ػال اكلی ٍؿثىِ ػلثی ّای هَلفًِتایج حاكل اص آصهَى تجشتی هذل آًالیض  6ًگاسُ 

ّای ؿشوتایي هذل تَاًؼت . تحشاى هالی، ًـاى هی دّذ تیٌیپیؾسا تشای لثل اص ٍلَع 

ٍ % 91.67، %100ت ولی هَجَد دس ًوًَِ آهَصؿی، آصهایـی ٍ ول سا تِ تشتیة تا دل

تِ . ًوایذ تٌذی عثمِتِ كَست كحیح دس گشٍُ داسای تحشاى هالی ٍ ػالهت هالی % 98.39

ؿشوت هَجَد دس هجوَػِ آهَصؿی، آصهایـی ٍ ول تِ  124ٍ  24، 100ایي كَست وِ 

 .اًذؿذُ تٌذی عثمِؿشوت تِ كَست كحیح  123ٍ  23، 100تشتیة 
 اكلی ٍؿثىِ ػلثی یه ػال لثل اص ٍلَعّای هَلفِص هذل آًالیض ًتایج تجشتی حاكل ا: 6ًگاسُ 

 

 مجمًعٍ َا

 ((IA.1.PCA.ANN)وتایج حاصل از مدل ترکیبی تجسیٍ مًلفٍ َای اصلی ي ضبکٍ عصبی

 َاکل ومًوٍ ومًوٍ آزمایطی ومًوٍ آمًزضی

 کل 1 0 کل 1 0 کل 1 0

گريٌ ياقعی  

 ضرکت َا

 62 62 0 12 12 0 50 50 0 1تعداد 

 62 2 60 12 2 10 50 0 50  0تعداد 

 %100 %100 %0 %100 %100 %0 %100 %100 %0 1درصد 

 %100 %3.23 %96.77 %100 %16.67 %83.33 %100 %0 %100 0درصد 

 %98.39 %100 %96.77 %91.67 %100 %83.33 %100 %100 %100 درصد کلی دقت کلی

   (AI.2.ANN)ل لثل اص ٍلَعًتایج حاكل اص هذل ؿثىِ ػلثی تشای دٍ ػا  -3

ًتایج حاكل اص آصهَى تجشتی هذل ؿثىِ ػلثی تشای دٍ ػال لثل اص ٍلَع سا تشای  7ًگاسُ 

هَجَد دس ًوًَِ ّای ؿشوتایي هذل تَاًؼت . تحشاى هالی، ًـاى هی دّذ تیٌیپیؾ
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تِ كَست % 95.97ٍ % 79.17، %100آهَصؿی، آصهایـی ٍ ول سا تِ تشتیة تا دلت ولی 

تِ ایي كَست وِ . ًوایذ تٌذی عثمِح دس گشٍُ داسای تحشاى هالی ٍ ػالهت هالی كحی

 19، 100ؿشوت هَجَد دس هجوَػِ آهَصؿی، آصهایـی ٍ ول تِ تشتیة  124ٍ  24، 100

 .اًذؿذُ تٌذی عثمِؿشوت تِ كَست كحیح  119ٍ 
 (دٍ ػال لثل اص ٍلَع) ًتایج تجشتی حاكل اص هذل ؿثىِ ػلثی:  7ًگاسُ

 

 جمًعٍ َام

 (IA.2.ANN)وتایج حاصل از ضبکٍ عصبی

 َاکل ومًوٍ ومًوٍ آزمایطی ومًوٍ آمًزضی

 کل 1 0 کل 1 0 کل 1 0

گريٌ ياقعی  

 ضرکت َا

 62 61 1 12 11 1 50 50 0 1تعداد 

 62 4 58 12 4 8 50 0 50  0تعداد 

 %100 %98.39 %1.61 %100 %91.67 %8.33 %100 %100 %0 1درصد 

 %100 %6.45 %93.55 %100 %33.33 %66.67 %100 %0 %100 0صد در

 %95.97 %98.39 %93.55 %79.17 %91.67 %66.67 %100 %100 %100 درصد کلی دقت کلی

اكلی ٍؿثىِ ػلثی تشای دٍ ػال لثل اص ّای هَلفًِتایج حاكل اص هذل تشویثی آًالیض  -4

   (AI.2.PCA.ANN)ٍلَع

اكلی ٍ ؿثىِ ػلثی سا تشای ّای هَلفِتجشتی هذل آًالیض  ًتایج حاكل اص آصهَى 8ًگاسُ 

هَجَد دس ًوًَِ ّای ؿشوتایي هذل تَاًؼت . تحشاى هالی، ًـاى هی دّذ تیٌیپیؾ

تِ كَست % 95.16ٍ % 75، %100آهَصؿی، آصهایـی ٍ ول سا تِ تشتیة تا دلت ولی 

تِ ایي كَست وِ . ًوایذ تٌذی عثمِكحیح دس گشٍُ داسای تحشاى هالی ٍ ػالهت هالی 

 18، 100ؿشوت هَجَد دس هجوَػِ آهَصؿی، آصهایـی ٍ ول تِ تشتیة  124ٍ  24، 100

 .اًذؿذُ تٌذی عثمِؿشوت تِ كَست كحیح  118ٍ 
 (دٍ ػال لثل اص ٍلَع)ٍؿثىِ ػلثی  اكلیّای هَلفِحاكل اص هذل تشویثی تجضیِ ًتایج تجشتی :  8ًگاسُ 

 

 مجمًعٍ َا

 (IA.2.PCA.ANN)ترکیبی تجسیٍ مًلفٍ َای اصلی ي ضبکٍ عصبی وتایج حاصل از مدل

 َاکل ومًوٍ ومًوٍ آزمایطی ومًوٍ آمًزضی

 کل 1 0 کل 1 0 کل 1 0

گريٌ ياقعی  

 ضرکت َا

 62 60 2 12 10 2 50 50 0 1تعداد 

 62 4 58 12 4 8 50 0 50  0تعداد 

 %100 %96.77 %3.23 %100 %88.33 %16.67 %100 %100 %0 1درصد 

 %100 %6.45 %93.55 %100 %33.33 %66.67 %100 %0 %100 0درصد 

 %95.16 %96.77 %93.55 %75.00 %83.33 %66.67 %100 %100 %100 درصد کلی دقت کلی
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   (AI.3.ANN)ًتایج حاكل اص هذل ؿثىِ ػلثی تشای ػِ ػال لثل اص ٍلَع  -5

ثی تشای ػِ ػال لثل اص ٍلَع سا تشای ًتایج حاكل اص آصهَى تجشتی هذل ؿثىِ ػل 9ًگاسُ 

 .تحشاى هالی، ًـاى هی دّذ تیٌیپیؾ
 (ػِ ػال لثل اص ٍلَع) ًتایج تجشتی حاكل اص هذل ؿثىِ ػلثی:  9ًگاسُ 

 

 مجمًعٍ َا

 (IA.3.ANN)وتایج حاصل از ضبکٍ عصبی

 َاکل ومًوٍ ومًوٍ آزمایطی ومًوٍ آمًزضی

 کل 1 0 کل 1 0 کل 1 0

گريٌ ياقعی  

 ضرکت َا

 62 62 0 12 12 0 50 50 0 1تعداد 

 62 7 55 12 7 5 50 0 50  0تعداد 

 %100 %100 % 0 %100 % 100 %0.00 %100 %100 %0 1درصد 

 %100 %11.29 %88.71 %100 %58.33 %41.67 %100 %0 %100 0درصد 

 %94.35 %100 %88.71 %70.83 %100 %41.67 %100 %100 %100 درصد کلی دقت کلی

هَجَد دس ًوًَِ آهَصؿی، آصهایـی ٍ ول سا تِ تشتیة تا ّای ؿشوتایي هذل تَاًؼت  

تِ كَست كحیح دس گشٍُ داسای تحشاى هالی ٍ % 94.35ٍ % 70.83، %100دلت ولی 

ؿشوت هَجَد دس  124ٍ  24، 100تِ ایي كَست وِ . ًوایذ تٌذی عثمِػالهت هالی 

ؿشوت تِ كَست كحیح  117ٍ  17، 100ة هجوَػِ آهَصؿی، آصهایـی ٍ ول تِ تشتی

 .اًذؿذُ تٌذی عثمِ

اكلی ٍؿثىِ ػلثی تشای ػِ ػال لثل ّای هَلفًِتایج حاكل اص هذل تشویثی تجضیِ  -6

   (AI.3.PCA.ANN)اص ٍلَع

ّای اكلی ٍؿثىِ ػلثی ًتایج حاكل اص آصهَى تجشتی هذل تشویثی تجضیِ هَلفِ 10ًگاسُ 

 .تحشاى هالی، ًـاى هی دّذ تیٌیپیؾتشای تشای ػِ ػال لثل اص ٍلَع سا 
اكلی ٍؿثىِ ػلثی تشای ػِ ػال لثل اص ّای هَلفًِتایج حاكل اص هذل تشویثی تجضیِ : 10ًگاسُ 

   (AI.3.PCA.ANN)ٍلَع
 

 مجمًعٍ َا

 (IA.3.PCA.ANN)وتایج حاصل از مدل ترکیبی تجسیٍ مًلفٍ َای اصلی ي ضبکٍ عصبی

 َاکل ومًوٍ یومًوٍ آزمایط ومًوٍ آمًزضی

 کل 1 0 کل 1 0 کل 1 0

گريٌ ياقعی  

 ضرکت َا

 62 61 1 12 11 1 50 50 0 1تعداد 

 62 4 58 12 4 8 50 0 50  0تعداد 

 %100 %98.39 %1.61 %100 %91.67 %8.33 %100 %100 %0 1درصد 

 %100 %6.45 %93.55 %100 %33.33 %66.67 %100 %0 %100 0درصد 
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 %95.97 %98.39 %93.55 %79.17 %91.67 %66.67 %100 %100 %100 لیدرصد ک دقت کلی

هَجَد دس ًوًَِ آهَصؿی، آصهایـی ٍ ول سا تِ تشتیة تا ّای ؿشوتایي هذل تَاًؼت  

دس گشٍُ داسای تحشاى هالی ٍ  تِ كَست كحیح % 95.97ٍ % 79.17، %100دلت ولی 

ؿشوت هَجَد دس  124ٍ  24 ،100تِ ایي كَست وِ . ًوایذ تٌذی عثمِػالهت هالی 

ؿشوت تِ كَست كحیح  119ٍ  19، 100هجوَػِ آهَصؿی، آصهایـی ٍ ول تِ تشتیة 

 .اًذؿذُ تٌذی عثمِ

 گیریوتیجٍ

دس ؿشایظ هتغیش التلادی ٍ ًَػاًات ؿذیذ دس هحیظ فؼالیت تجاسی ، ٍجَد الگَّایی 

اص اّویت تؼضایی ( لیػالهت هالی یا تحشاى ها)ّا  تیٌی ػولىشد هالی ؿشوت تشای پیؾ

الگَّای هتفاٍت اص سٍؿْای تحلیلی گًَاگًَی تشای اص آًجاییىِ  .تشخَسداس خَاّذ تَد

پیؾ تیٌی ٍضؼیت هالی ؿشوتْا اػتفادُ هی وٌٌذ وِ ّش وذام ًماط لَت ٍ ضؼف خاف 

هذل هثتٌی تش تشویة ؿثىِ ػلثی ، دس ایي تحمیك تِ همایؼِ لذست پیؾ تیٌی خَد سا داسد

 .پشداختِ ؿذُ اػت ّای اكلی ًؼثت تِ هذل ؿثىِ ػلثیِ هَلفٍِ تجضی

، تشویة ANN ػاخت الگَّای ؿثىِ ػلثی یؼٌی ّذف اكلی ایي تحمیكتا تَجِ تِ 

تشای یه، دٍ ٍ ػِ ػال لثل اص  PCA+ANNّای اكلی ٍ ؿثىِ ػلثیآًالیض هَلفِ

اسئِ ست همایؼِ ای تِ كَهمایؼِ ًتایج حاكل اص هذل ّای ػاختِ ؿذُ  11ًگاسُ  ، دسٍلَع

 .گشدیذُ اػت

 ػال لثل اص ٍلَع ، دٍ ٍ ػًِتایج همایؼِ دلت هذل ّا تشای یه  :11ًگاسُ

 الگَّا/ ّا دادُ
تؼذاد ول 

 ّاًوًَِ

 ّا تش اػاع هذلتٌذی كحیح ؿشوتعثمِ

AI.ANN AI.PCA.ANN 
 ػِ دٍ یه ػِ دٍ یه-  ػال لثل اص ٍلَع

 آهَصؽ
 100 100 100 100 100 100 100 تؼذاد

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 - دسكذ

 آصهایؾ
 19 18 22 17 19 23 24 تؼذاد

 %79.17 %75 %91.67 %70.83 %79.17 %95.83 - دسكذ

 ول
 119 118 122 117 119 123 124 تؼذاد

 %95.97 %95.16 %98.39 %94.35 %95.97 %99.19 - دسكذ
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هٌظَس . پشداختِ اػتتٌذی عثمِاص ًمغِ ًظش خغاّای  تِ تشسػی ًتایج حاكلًِیض  12ًگاسُ 

داسای ػالهت هالی  تِ ػٌَاى ّای ؿشوت تٌذی عثمِ، خغای ( α) اص خغای ًَع اٍل

 تٌذی عثمِ، خغای ( β) ٍ هٌظَس اص خغای ًَع دٍم تاؿذهیداسای تحشاى هالی ّای ؿشوت

 .هت هالی اػتداسای ػالّای ؿشوتداسای تحشاى هالی تِ ػٌَاى ّای ؿشوت

ٍ خغاّای تیٌی پیؾدس هَسد لذست  12ٍ  11ایًّگاسُتش اػاع ًتایج تذػت آهذُ تِ ؿشح 

تشای ػِ ػال سد ٍ تشای یه ٍ دٍ ػال لثل اص ٍلَع تحشاى هالی فشضیِ اكلی  ،تٌذیعثمِ

هذل هثتٌی تش تشویة ؿثىِ ػلثی ٍ تِ ػثاست دیگش  .تاییذ ؿذ لثل اص ٍلَع تحشاى هالی

ػِ ػال لثل اص  تحشاى هالیتیٌی پیؾّای اكلی داسای تَاًوٌذی تیـتشی دس َلفِتجضیِ ه

 .تاؿذهیًؼثت تِ هذل ؿثىِ ػلثی  ٍلَع،
 تشای یه، دٍ ٍ ػِ ػال لثل اص ٍلَع ّاخغای ًَع اٍل ٍ دٍم هذلهمایؼِ . 12ًگاسُ 

 ّا تش اػاع هذلتٌذی كحیح ؿشوتعثمِ ّاتؼذاد ول ًوًَِ الگَّا/ ّا دادُ

AI.ANN AI.PCA.ANN 
 ػِ دٍ یه ػِ دٍ یه-  ػال لثل اص ٍلَع

 آهَصؽ

α 0 0 0 0 0 0 50 تؼذاد 

β 0 0 0 0 0 0 50 تؼذاد 

 0 0 0 0 0 0 100 تؼذاد ول

α 0 0 0 0 0 0 %50 دسكذ 

β 0 0 0 0 0 0 %50 دسكذ 

 0 0 0 0 0 0 %100 دسكذ ول

 آصهایؾ

α 4 4 2 7 4 1 12 تؼذاد 

β 1 2 0 0 1 0 12 ادتؼذ 

 5 6 2 7 5 1 24 تؼذاد ول

α 33.33 %33.33 %16.67 %58.33 %33.33 %8.33 %50 دسكذ% 

β 8.33 %16.67 0 0 %8.33 0 %50 دسكذ% 

 %20.83 %25 %8.43 %29.17 %20.83 %4.17 %100 دسكذ ول

 ول

α 4 4 2 7 4 1 62 تؼذاد 

β 1 2 0 0 1 0 62 تؼذاد 

 5 6 2 7 5 1 124 تؼذاد ول

α 6.45 %6.45 %3.23 %11.29 %6.45 %1.61 %50 دسكذ% 

β 1.61 %3.23 0 0 %1.61 0 %50 دسكذ% 

 %4.03 %4.84 %1.61 %5.65 %4.03 %0.81 %100 دسكذ ول
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The compilation of predicting patterns of financial 

distress using internal analysis data and artificial 

intelligent techniques’’ 

Zahra Pourzamani (Ph.D) 

 Mostafa Nooreddin 

Abstract  
One of external user’s decision making tools such as investors, 
creditors, trade companies and state organization is decision 
making about investment, crediting…, and financial statement 
analysis of the companies. Respecting rapid development of 
computer technology and techniques, more exact information can 
be provided for decision maker’s than traditional information in 
order to be able to make more efficient decisions about probable 
of return on investment and/or financial distress occurrence 
before occurring and suffering the high expenses. 
The aim of this study is to make a financial distress predicting 
model for listed companies’ in Tehran stock exchange using 
financial proportions and artificial intelligent techniques. So 
financial information relevant to time period 2001 to 2009 is 
compiled and expected financial proportions’ are extracted and 
neural network patterns (ANN), principal component analysis 
combination, and neural network PCA +ANN have been compiled 
to predict the financial distress one or more years before the 
occurring.  Then according to obtained results, These patterns 
have been compared and the best pattern has been chosen .In 
accordance with the results, It is distinguished that the neural net 
work using the information One year before financial distress 
occurring has more efficiency in predicting the financial distress 
of the companies rather than other techniques in this research 
and other financial years. 
Key words: financial distress, financial variables, principal 
component analysis (PCA), neural network (NN) 


