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 מבוא.0

מאגד מגוון רחב של בדיקות סטטיסטיות על בסיס נתונים, במטרה  Stat-Packמארז הסקריפטים 
 זת של חריגים, אשר יש בהם חשש לחשד לממצאי הונאה או מעילה. להציף תמונה מרוכ

המארז כולל הרחבות על בדיקות מבחן בנפורד וכן בדיקות נוספות העשויות להצביע על "בישול 
 מספרים" וערכים מעוגלים.

המארז מיועד למבקרים פנימיים וחוקרי הונאות המעוניינים להרחיב את כיסוי הבדיקות, 
 תוך הוספת מבחנים קשורים שמטרתם לזהות חריגים בנתונים. IDEAב  באמצעות ניתוח

בדיקות בנושא חוק בנפורד המבוצעות במארז מהוות הרחבה ביחס לאפשרויות הניתוח הרגילות 
כך שמבצעים את הבדיקה עפ"י כל ערך בשדה מפתח המוגדר ע"י המשתמש, ]כגון , בIDEAבתוכנת 

 מבוצע ניתוח משותף לכל האוכלוסייה. IDEAדיקה ב מספר ספק בקובץ זכאים[,  בעוד שבב

בנוסף לבדיקות בנושאי חוק בנפורד, ניתן בבדיקות הכלולות במארז לחפש כפולים כגון תנועות 
 כפולות, תנועות שהן כמעט זהות בהן פריט אחד שונה או היקף חריג של מספרים כפולים.

בחן הגודל היחסי המזהה חריגים בערך כגון מ IDEAבמארז גם מספר בדיקות אותן קשה לבצע ב 
 המספרי הגבוהה בקבוצה ביחס לסכומים של שאר האיברים בקבוצה.

 

 תחומים: 3החבילה כוללת בדיקות ב 

 תבדיקות סטטיסטיו .1

 פרופיל נתונים 

  מבחןZ_Score 

 [ מבחן הגודל היחסיRSF] 

 איתור ערכים בשלמים/ברמות עיגול נבחרות 

 בדיקת שכיחות חריגה 

 פילותבדיקות כ .2

   בדיקתSame-Same-Same 

  בדיקתSame-Same-Different  

 מבחן בנפורד .3

  בנפורד ספרה ראשונהמבחן 

 בנפורד ספרה שנייה מבחן 

 בנפורד ספרה שלישית מבחן 

 בנפורד ספרה רביעית מבחן 

 הספרות הראשונות 2בנפורד  מבחן 

 הספרות הראשונות 3בנפורד  מבחן 

 הספרות האחרונות 2בנפורד  מבחן 
 

 .IACSבלשונית מוצרי  IACSרכת זמינה להורדה באתר המע
מהדורה זו עברה בדיקות קבלה אך עדיין ייתכנו בה באגים, לכן, האחריות להפעלת כל מאקרו היא 

 על המשתמש בלבד!
. המערכת Unicodeוהן ב   ASCII הן בתצורת ,IDEAשל תוכנת  11גרסה  עדו 9גרסה מהמערכת פועלת 

  ת על המחשב, ומפעילה מאקרו מותאם לפי הגרסה הנדרשת.מזהה את הגרסה המותקנ
 .Stat-Packולמערכת  IDEAנדרש רישיון בתוכנת  Stat-packלהפעלת 
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 . הכרת המערכת1

 
 

 חלון ראשי 1.0
בחלון הראשי של המערכת מוצגות כלל האפשרויות הפונקציונליות הזמינות למשתמש. הטבלה 

במארז. החלק התחתון הימני מציג פרטים מורחבים  המרכזית מכילה את כל המאקרו הזמינים
על המאקרו הנבחר, כולל הסבר מפורט, השדות והפרמטרים הנחוצים להרצתו. החלק התחתון 
השמאלי מכיל את הגדרות ההרצה הזמינות כגון: תיקיית היצוא, פורמט היצוא הרצוי באקסל, 

)באם קיים  OUTLOOKצעות כתובות דוא״ל נמענים לשליחת התוצרים, אפשרות לשלוח באמ
 שים לב: על מנת לבצע משלוח במייל, נדרש תחילה להגדיר את פורמט הייצוא. במערכת(.

 
 תפריטים 2.2

 .IDEAתפריטים: תפריט עליון כללי, תפריט מאקרו ותפריט  3  מערכת התפריטים כוללת

 תפריט עליון כללי:
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 תפריט מאקרו:

 
 

 :/ שמור הגדרות טען הגדרות
תן לטעון הגדרות הרצה שנשמרו למקרו אחד או יותר, על קובץ נתונים מוגדר, להרצה חוזרת. ני

 נדרש להגדיר מקום לשמירה ושם. pkdלשמירת קובץ הגדרות בסיומת 
 

 הכל / הסר הכל: בחר
 פעולות אלו יסמנו או יסירו את הסימון מכלל המאקרו הזמינים במארז.

 
 :/ הגדר הכל הגדר

הגדר, לאחר סימון המקרו המבוקש, נפתח מסך הגדרת פרמטרים לביצוע הריצה. בלחיצה על פקד 
בלחיצה קודם לכן על "בחר הכל" ולאחר מכן על "הגדר הכל", נפתח מסך בו נגדיר את כל 

 . הפרמטרים לכל המקרו
 

 הרץ:
הרצת המאקרו הנבחרים ברצף. ניתן לבצע הרצה רק אם המאקרו הנבחרים הוגדרו במלואם 

 אם נדרשים(.)שדות ב
 : הסבר מקיף לאופן בחירה, הגדרה והרצת מאקרו.3*ראה פרק 

 
 היסטורית הרצות:

מציגה היסטוריה של ההרצות שהסתיימו בהצלחה, הרצות בהן לא  לחיצה על היסטורית הרצות
 :נמצאו רשומות והערות

 
 

 :IDEA תפריט

 
 עבודה: ספריית

 תפתח תיבת   ״ספרייהלחיצה על ״שנה  .IAED העבודה הנוכחית בתוכנת ספרייתמציגה את שם 
 דיאלוג לבחירת ספריית העבודה המתאימה.
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 קובץ עבודה:
הזמינים בתיקייה הנוכחית. רשימת הקבצים מתעדכנת בזמן  IDEAהרשימה מכילה את כל קבצי 

ויוצר / מוחק  IDEA תפריטים פעילה המשתמש עובד בתוכנתהכלומר, אם בזמן שמערכת  -אמת 
  הרשימה מתעדכנת באופן אוטומטי. קבצים,

 לבחור קובץ עבודה לפני שניתן יהיה להגדיר פרמטרים למאקרו נבחרים.  חובה
 

 רענן:

על  במקרה של תקלה במערכת הסנכרון האוטומטי של רשימת הקבצים, ניתן ללחוץ על ״רענן״ 
 מנת לבצע סנכרון ידני.

 
לא פועל אינדקס פעיל על נתוני בסיס הנתונים ו שים לב: לפני כל הרצה נדרש לוודא כי אין פילטר

באם מבקשים לבצע את הניתוח על אוכלוסייה חלקית בסדר רשומות . ]מיון וירטואלי[ על הנתונים
 מוגדר, נדרש תחילה לשמור את בסיס הנתונים החלקי בשם חדש ולבצע עליו את הבדיקה.

 
 הגדרות דוא"ל 2.3

 < דואר אלקטרוני הגדרות  : כלים <ט העליוןלמסך הגדרות הדוא"ל דרך התפרי גיענ

 
 

. ניתן להגדיר למשלוח תוצרי הניתוח לנמען / נמעניםהדוא"ל  ןפרטי חשבויש להגדיר את בחלון זה 
 .SMTP כל חשבון דוא"ל התומך בפרוטוקול

 !שים לב
 .Gmail באפשרותך להגדיר משלוח דוא"ל כברירת מחדל באמצעות

עליך לבצע שינוי בהגדרות ניהול תיבת הדוא"ל שלך דרך  Gmail ל דרךעל מנת לאפשר משלוח דוא"
 הלינק

https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=iw 
 .Outlook ללא שינוי ההגדרות, ניתן להגדיר רק משלוח באמצעות

 ".חשבון לחץ על "הוסף –צורך הוספת חשבון ל
 ".חשבון הפרטים הנדרשים לחץ על "הוסף בסיום מילוי

 עריכת חשבון
 עריכת כל פרטי חשבון אפשרית בהעמדת הסמן עליו, להצגת נתוני החשבון

 מחיקת חשבון

https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=iw
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וצביעה בכחול של נתוני החשבון,  במסך הגדרות הדוא״לעמידה עם הסמן על חשבון דוא"ל 
 למחוק את החשבון., Deleteפשרת ע"י הקלדה על מקש מא

 
 ות כלליותרהגד 1.2

 כלליות < הגדרות  : כלים <למסך הגדרות הדוא"ל דרך התפריט העליון גיענ

 
 

 ר מצב חלון:מוש
בחירת אפשרות זאת תאפשר למערכת ״לזכור״ את מיקום, גודל ומצב החלון בסגירת המערכת, 

אה שהמערכת תופעל. הסירו סימון זה על מנת להעלות את המערכת ולשחזר הגדרות אלו בפעם הב
 בגודל ברירת המחדל.

 
 סגור חלון הרצה בסיום:

מתן האפשרות לסגירה אוטומטית של חלון ההרצה. שים לב כי בזימון התיבה, לא ניתן לשמור את 
 יומן ההרצה.
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 בחירה, הגדרה והרצת מקרו .3
 בחירת מאקרו 3.0

. אפשרות זו או בסימון התיבה לימין שם המקרו על שמו כפולהרת לחיצה ניתן לבחור מאקרו בעז
מציגה בחלונית ״פרטי המאקרו״ מידע מורחב על המאקרו הנבחר. כמו כן, לחיצה על כפתור 

 .את מסך הגדרת הפרמטרים ופותחת מסמנת את המאקרו להרצה, פרמטרים
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 הגדרת מאקרו 3.1

אקרו, יש לוודא שאכן נבחר קובץ עבודה. לא ניתן להגדיר על מנת להגדיר מאקרו, או קבוצת מ
 שדות או פרמטרים של מאקרו ללא קובץ עבודה נבחר.

 הגדרת מאקרו בודד:
פרמטרים בטבלת  הניתן להגדיר כל מאקרו באופן עצמאי ע״י לחיצה על כפתור ״הגדר״ בעמוד

 :המאקרו
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יר את דעל מנת להג ,הסבר על הפרמטרית המסך, בתחת, מוצג שים לב כי בעת הגדרת כל פרמטר
 הערכים כנדרש.

 
בתחתית המסך, מוחזר המשתמש למסך הראשי  אישורהקלקה על בסיום הגדרת פרמטרים ו

 לבחירת מאקרו.
סטאטוס מאקרו שהוגדרו בו הפרמטרים יהיה ירוק עם הכיתוב "מוכן להרצה". בעמודה 

 פרמטרים הכיתוב יהיה "שנה"
 

אם 

המשמעות היא כי הפרמטרים  .המילה "שנה"פרמטרים,  ם נבחר, מופיע בעמודהבמאקרו שטר
 הדרושים לביצוע הרצת מאקרו זה, כבר הוגדרו בבחירה והגדרת מאקרו אחר:

במאקרו, אם שדה זה משויך גם למאקרו אחר, הוא יוגדר על שדה  פרמטרלאחר הגדרת  -לב  םשי
 מאקרו, מספיק 3-דה "מספר לקוח", שייך לבאופן אוטומטי גם במאקרו הנוסף. למשל, אם ש

 להגדירו פעם אחת.
 

 הגדרת קבוצת מאקרו

  , לדוגמא:את המאקרו הרצויים סמןאחד. יש ל מהלךמאקרו ב מספר ניתן להגדיר קבוצה של
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 כיל את הפרמטרים הנדרשים מכל יוצג יההגדרות ש ן. חלוהקלק על "הגדר הכל"בסרגל הכלים 
 ך שניתן להגדיר את כולם בקלות ובמהירות.המאקרו הנבחרים, כ

 שדות השייכים למס' מאקרו, יופיעו פעם אחת בלבד וישפיעו על כל המאקרו. -לב  םשי
 

 

 

 

 

 

 

 

 סוגי פרמטרים
 לפניכם מפתח הסוגים:  ערכים לסוגי השדות השונים. – הגדרת פרמטרים

 CHARACTER - בלבד אלפאנומריים שדות 
 NUMERIC - בלבד מספריים שדות 
 DATE - בלבד תאריך שדות 
 TIME - בלבד זמן שדות 
 ALL - שדה סוג כל  

ערכי תאריך הינם ערכים גמישים, המשמעות היא שניתן להזינם בכל דרך תקינה.  :שים לב
או להחליף  1/11/2113או  11/11/2113אפשר להזין כפי שהוא, או  1/1/2113 למשל, את התאריך

 וכו'. 1.1.2113את התו / בנקודה כלומר 
 
 

 הרצת מאקרו 3.3
המאקרו ברצף. הרצת המאקרו כל לאחר בחירת המאקרו הרצויים, והגדרתם, ניתן להריץ את 

תתאפשר רק כאשר כל המאקרו הנבחרים מוגדרים במלואם )שדות ופרמטרים כפי שנדרש בכל 
 מאקרו(.

 
 הגדרות הרצה

רצת המאקרו והצגת בחלון השמאלי התחתון, למשתמש אפשרות להגדיר כי בנוסף לה
 , ניתן גם לייצא את התוצרים לאקסל וכן לשלוח אותם בדוא"ל:IDEAהתוצאות ב 

 

 
 הגדרות יצוא:
 פורמט יצוא:

בחר את פורמט היצוא הרצוי, או בחר ״ללא יצוא״ אם ברצונך לא ליצור פלט מעבר לניתוח 
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 .IDEA -הנתונים ב
 2003-97 XCELEICROSOFT M - קבצי הפלט יהיו קבצי XLS. שורות  535,65-קבצים אלה מוגבלים ל

מתאים,  xlsגדול מכך, הקובץ יחולק למספר קבצי  IDEAנתונים. באם קובץ הנתונים בתוכנת 
 כאשר בכל קובץ חלק מהנתונים.

 +2007 Microsoft Excel -  קבצי הפלט יהיו קבציXLSX. 1,148,373ל  קבצים אלה מוגבלים 
 XLSXגדול מכך, הקובץ יחולק למספר קבצי  IDEAים בתוכנת נתונים. באם קובץ הנתונשורות 

 מתאים, כאשר בכל קובץ חלק מהנתונים.
 יצוא: ספריית

בחר תיקיה אליה יכתבו קבצי היצוא. קבצי היצוא יכתבו באופן אוטומטי לתוך תת תיקיה אשר 
בעלת  שמה יהיה התאריך והשעה שבה בוצעה ההרצה. וודא כי התיקייה הנבחרת הינה תיקייה

 היא תיקייה מערכת שלא ניתן לכתוב לתוכה(. c:\windowsהרשאת כתיבה )לדוגמא: 

 הגדרות משלוח:
 
 
 
 
 
 
 
 

 שלח באמצעות:
 דרת משתמש לייצוא נתונים, ניתן לבצע הגדרת משלוח בדוא"ל.גרק לאחר ה

בחר את חשבון הדוא״ל הרצוי שדרכו ישלחו הנתונים. אם במחשב מותקנת ומוגדרת תוכנת 
Microsoft Outlook ,שלח באמצעות סמן בתיבה  Outlook. 

עליך לבצע שינוי בהגדרות ניהול תיבת הדוא"ל שלך דרך  Gmail על מנת לאפשר משלוח דוא"ל דרך
 הלינק

/6010255?hl=iwhttps://support.google.com/accounts/answer 
 .Outlook ללא שינוי ההגדרות, ניתן להגדיר רק משלוח באמצעות

 נמענים:
הזן בשדה זה את כתובת הדוא״ל של הנמענים, אשר אליהם ברצונך לשלוח את קבצי היצוא 

בסיום ההרצה. ניתן להזין מספר כתובות, כאשר יש להפרידם באמצעות פסיקים. על הכתובות 
 תקניות. להיות כתובות דוא״ל

 הרצת המאקרו:
לחץ על ״הרץ״ בסרגל הכלים העליון. חלונית ההרצה תוצג, ותציג את ההתקדמות של הרצת 

המאקרו. כלל המאקרו במארז עברו אופטימיזציה על מנת לאפשר מהירויות הרצה גבוהות גם 
על קבצי נתונים גדולים, אך מהירות ההרצה תלויה בין היתר גם בחומרת המחשב )מעבד, 

תוכל  -זמין, כונן קשיח ועוד(. המתן בסבלנות עד לסיום ההרצה. אם ברצונך לבטל  RAMזיכרון 
 לעזור את ההרצה בכל רגע באמצעות לחיצה על ״עצור״.

 במהלך ההרצה יוצג פס התקדמות המתאר את התקדמות ההרצה. בסיום ההרצה, באם בחרת

https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=iw
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 יוצג סיכום ההרצה. -בסיום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שמור יומן
 בספרייה נבחרת כדוגמת:  txtהקלקה על "שמור יומן" יוצרת קובץ בפורמט 

" שם קובץ הכולל תאריך ושעת ההרצה, להצגת נתוני הריצה. 18_44_11_2116_17_18 הרצה יומן"
 כלי זה מאפשר:

  מידע למשתמש על מספר רשומות שיצאו בסיום הרצה 
 יים בהצלחה / נכשל סטאטוס ביצוע ההרצה: הסת 
 תקלות בבחירת פרמטרים 
 תקלות במאקרו 
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 שמירת וטעינת הגדרות 3.2
ניתן לשמור שדות ופרמטרים מוגדרים, על מנת להשתמש בהם שוב בעתיד. הנתונים נשמרים 
לקובץ, אשר ניתן לטעון אותו לאחר מכן ובכך לבצע הגדרה מהירה של שדות ופרמטרים אשר 

 פוץ.נמצאים בשימוש נ
קובץ ההגדרות אינו משויך לקובץ עבודה, ולכן, ניתן לטעון קובץ הגדרות שנוצר בזמן שקובץ 

 , בתנאי שמבנה הקובץ זהה )מבנה טבלה זהה(.Yעל קובץ  Xהעבודה היה 
 שמירת הגדרות:

 ״ ולאחר מכן בפרמטרים״ לאחר הגדרת השדות והפרמטרים הרצויים, בחרו בתפריט העליון ב

כנהוג במגוון תוכנות. בחרו את שם ומיקום הקובץ   + SCtrl״, או לחלופין, לחצו על ״שמור הגדרות
 ושמרו אותו.

 
 טעינת הגדרות:

בחרו קובץ עבודה בעל מבנה זהה המתאים לקובץ ההגדרות. בחרו בתפריט העליון ב״מאקרו״ 
ת. בחרו את הקובץ כנהוג במגוון תוכנו Ctrl+  0״טען הגדרות״, או לחלופין, לחצו על  ולאחר מכן ב

הרצוי. אם מבנה קובץ העבודה זהה ותואם לקובץ ההגדרות, הקובץ יטען, אחרת, תוצג הודעה 
 :שמבנה הקובץ אינו תואם

 
 

 IDEAמיקום תוצרי הניתוח בפרויקט  3.5

ההרצה ושעת תאריך הכוללת את  STATככלל, לכל הרצה נוצרת תיקיה בפרויקט הנוכחי בשם 
 כלהלן:

 
 

[, הנשמר במחיצה הראשית RSFמבחן הגודל היחסי ]כוללת את כל סוגי ההרצות פרט ל ההתיקיי
 שם תוצר –במבנה: שם קובץ 
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 . תכולת המארז2
 תבדיקות סטטיסטיו 2.0

 פרופיל נתונים  (0)
נקודת מוצא טובה לקבלת תחושה ביחס למבנה התפלגות הסכומים  הפרופיל הנתונים מהוו

על השאלה "עם מה אנו מתמודדים כאן". עם הבנה זו נחליט  שבבחינה. התוצאות צריכות לענות
 טווחבד"כ על כיווני בדיקה של אי יעילות, שגיאות אפשריות, ערכים שליליים לבדיקה וגודל 

 הערכים הגבוהים.
  הבאים: טווחיםבבדיקה של קבצים כגון חייבים, זכאים ומלאי נהוג לבנות את הפרופיל ב

  11ים בשדה הנבחר הגדולים מ לערכ -: חיובי גבוה 1טווח 

  9.99ועד ל  1.11לערכים בשדה הנבחר מ  -: חיובי נמוך 2טווח 

  ערך אפס3טווח : 

  9.99ועד למינוס   1.11לערכים בשדה הנבחר ממינוס  -: שלילי נמוך 4טווח 

  11.11לערכים בשדה הנבחר הקטנים יותר ממינוס  -: שלילי גבוה 3טווח 
 

 וללת את השדות הבאים:תוצר הניתוח הוא טבלה הכ

  הערכים 3הכולל את  [טווחתיאור בשם ]שדה: 

 10.00 and over 

 0.01 to 9.99 

 Equal to Zero 

 Minus 0.01 to minus 9.99 

 Minus 10.00 and under 

 ערך ]סיכום של נתוני שדה נומרי נבחר[ טווח  [SUM] 

 אחוז ערך טווח מסה"כ הערכים  [PERC._TOT_SUM] 

  ווח בטרשומות מספר[COUNT] 

 אחוז מספר הרשומות בטווח מסך הרשומות [PERC._TOT_COUNT] 

 
 הבאים: פרמטריםלהגדיר את ה יש מאקרובהרצת ה

 פרופיל הנתונים עפ"י טווחים  שדה ]נומרי[ נבחר לבחינת 
 

  Z_SCOREמבחן   (1)

לשדה מציין את מספר סטיות התקן בין תצפית ]תוצאה/ נתון בשדה[ ובין הערך הממוצע  Zמבחן 
 זה על פני כל הרשומות. 

 לשדה נומרי נבחר. Zמטרת המבחן להציג בכל רשומה את ערך 
קרוב יותר לאפס, ערך השדה ברשומה קרוב יותר לממוצע ערכי השדה על פני כלל  Zככל שערך 
 הרשומות. 

המשתמש. התוצאה מוצגת באמצעות שדה  בחירת לפי נומרי שדה על Z ערך את מחשב מאקרוה
 .Z_SCOREבשם 
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משמעות הדבר כי התוצאה במרחק סטיית תקן אחת מהממוצע.  -+/1הוא  Z_SCOREאם ערך 
ככל  .מהממוצע תקן שתי סטיות במרחק התוצאה כי הדבר משמעות -+/2 הוא Z_SCORE ערך אם

 ברשומה נתונה גדול יותר, המשמעות היא שהערך ברשומה זו, חריג ]גבוה/נמוך[. Zשערך 

 
 

 להגדיר את הפרמטרים הבאים: בהרצת המאקרו יש
  לחישוב   [נומרי]שדהZ_SCORE 

 [ בחירת אופן חישוב סטיית התקןStandard Deviation  :] 
o  "כל האוכלוסייה ינתונהקובץ לניתוח מכיל את כאשר בחר בערך "מלא 
o כאשר הקובץ לניתוח מכיל רק מדגם מכלל התנועותםבחר בערך "מדג " 

 

 Relative Size Factor [RSF] -הגודל היחסי  מבחן (3)
 או פשוטות משגיאות הנובעים שגרתיים לא נתונים או חריגים מזהה היחסי הגודל מבחן

 ערך וכל נורמאלי טווח רשומה בכל שדה שלכל העיקרון על מבוסס הפקטור. והונאות ממעילות
 .לעומק אותו לבחון ונדרש חריג או רגיל בלתי הוא לטווח מחוץ הנופל

 יחס בין המספר הגדול ביותר בסט נתונים לבין המספר השני הכי גדול בסט.מוגדר כ RSFערך ה 
. הערך השגוי של ₪ 43,247הוקלד כ   ₪ 432.47לדוגמא, בשדה תשלומים לספקים, ערך של 

גבוה מהותית על הסכומים האחרים ששולמו לספק זה. ניתן לזהות את השגיאה  ₪ 43,247
 .RSFבאמצעות 

במחשבה שהתשלום הוא בגין הזמנת רכש,  ₪ 611,111רה סכום של דוגמא נוספת: חברה העבי
אך למעשה הסכום הוזרם לעמותה לטיפול בחיות. סכום זה גבוה בהרבה מהסכומים שהחברה 

לבדיקת גובה סבירות ההעברות לפי  RSFמעבירה כתרומה. אילו השתמשה החברה במבחן 
 ביצוע ההעברה.מספרי חשבון הזכאים, ניתן היה למנוע את הטעות לפני 

 

 :הרצת המבחן תוצרי
  ,קובץ המציג לכל ערך בשדה המפתח את: הערך הגבוה ביותר, הערך השני הגבוה ביותר

הערך הממוצע של כל הערכים החיוביים/השליליים ]עפ"י בחירת המשתמש[ בניכוי הערך 
א יכללו . בקובץ התוצאה ובגרף לRelative Size Factorהגבוה ביותר, מספר המופעים וערך 

 ערכי מפתח בהם קיימת רק תנועה אחת.
  ערכי  31קובץ נוסף המציג את נוצר ערכי מפתח,  31בקיום של מעל לRSF  הגבוהים ביותר

 בסדר יורד.
  ,גרף ויזואלי לכל ערך בשדה המפתח: הצגת בערך הגבוה ביותר והערך השני הגבוה  ביותר

 כתוצאה של הקובץ
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 את הפרמטרים הבאים:בהרצת המאקרו יש להגדיר 

  בחינת הגודל היחסינבחר ל [נומרי]שדה 

 בחירה בין ערכים שליליים או חיוביים 

 שדה מפתח ]נומרי, אלפאנומרי[, לדוגמא מספר ספק, 

 שדה המתאר את שדה המפתח ]אלפאנומרי[ , שדה אופציונאלי 

 

 ערכים בשלמים / ברמות עיגול נבחרות  (2)
ף ערכים עגולים, בשדה נומרי נבחר. לדוגמא, בבחירת באמצעות בדיקה זו ניתן לאתר ולשלו

ישלפו כל הרשומות בהן לערך בשדה הנבחר, אין ערך עשרוני. בבחירת רמת עיגול  1ברמת עיגול 
 ספרת היחידות וספרת העשרות הן אפס. בהן , ישלפו כל התנועות111

 י שיעור המס.כמו כן ניתן באמצעות הבדיקה לשלוף רשומות בהן הסכומים עגולים בניכו
 

 הבאים: פרמטריםלהגדיר את ה יש מאקרובהרצת ה

  נבחר לאיתור ערכים עגולים [נומרי]שדה 

 [ 1,11,111,1111רמת העיגול] 

 אחוז המס 
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 Number Duplication Test [NDT] -בחינת שכיחות מספרים  (5)
היקף ספרות[, בשדה נומרי נבחר, גורמים ל 2נלמד אילו מספרים מסוימים ]בני בחן זה ממ

חזרות חריג ומכאן לקפיצות במבחן בנפורד לשתי הספרות הראשונות ומבחן שתי הספרות 
 האחרונות. 

 הספרות הראשונות ומציג: 2המבחן מקבץ את צירופי 
, שכיחות צירוף הספרות, דירוג הספרות 2לצירוף  סיכום השדה הנומרי עליו בוצעה הבדיקה

 וצרוף הספרות, בטווח ערכים אחד או יותר:
 11לערכים בשדה הנבחר הגדולים מ  -: חיובי גבוה 1טווח 
 9.99ועד ל 1.11לערכים בשדה הנבחר מ  -: חיובי נמוך 2טווח 
 9.99ועד למינוס   1.11לערכים בשדה הנבחר ממינוס  -: שלילי נמוך 3טווח 
 11.11לערכים בשדה הנבחר הקטנים יותר ממינוס  -: שלילי גבוה 4טווח 

 
 

 הבאים: פרמטריםלהגדיר את ה יש מאקרובהרצת ה

 שדה נומרי נבחר לבחינת השכיחות 

 [:לפחות אחד, ]הרצהה טווח בחירת 

  11לערכים בשדה הנבחר הגדולים מ  -: חיובי גבוה 1טווח 

  9.99ועד ל 1.11לערכים בשדה הנבחר מ  -: חיובי נמוך 2טווח 

  9.99מינוס ועד ל  1.11לערכים בשדה הנבחר ממינוס  -: שלילי נמוך 3טווח 

  9.99לערכים בשדה הנבחר הקטנים יותר ממינוס  -: שלילי גבוה 4טווח 

  בחירת כל האוכלוסייה3טווח : 
 

 בדיקות כפילות 2.1

 Same-Same-Same [SSS]בדיקת   (.)

לזהות כפולים SAME-SAME-DIFFERENT [SSD ]ושל הבדיקה המשלימה  SSSמטרת הבדיקה של 
 ות והונאות.בחריגות כמצביעים אפשריים למעיל

מאתרת רשומות המכילות שדות נתונים בהן המידע בזהות מוחלטת. באפשרות  SSSבדיקת 
 שדות לבחינת זהות. 8המשתמש לבחור עד 

תביעות כפולות  זהות כגון תנועותתוצאת הרצת הבדיקה ביצירת בסיס נתונים לאיתור 
  .לתשלום

 
 הבאים: פרמטריםלהגדיר את ה יש מאקרובהרצת ה

 [ בקובץ בהם מחפשים זהות8השדות ]עד הגדרת 
 שדה זהות ראשון ]אלפאנומרי, נומרי, תאריך[ חובה לבחור לפחות שדה ראשון 
  אלפאנומרי, נומרי, תאריך[שדה זהות שני[ 
  אלפאנומרי, נומרי, תאריך[שדה זהות שלישי[ 
  אלפאנומרי, נומרי, תאריך[שדה זהות רביעי[ 
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 תאריך[ ]אלפאנומרי, נומרי,שדה זהות חמישי 
  אלפאנומרי, נומרי, תאריך[שדה זהות שישי[ 
  אלפאנומרי, נומרי, תאריך[שדה זהות שביעי[ 
 ]שדה זהות שמיני ]אלפאנומרי, נומרי, תאריך 
 

 Same-Same-Different [SSD]בדיקת  (7)
נשתמש במבחן זה לאתר רשומות שהן כמעט זהות, בשדות עפ"י בחירת המשתמש. המשתמש 

ת לבחינה על קיום זהות. בנוסף עליו לבחור בשדה נוסף שבו לא קיימת שדו 7רשאי לבחור עד 
חזק במיוחד  SSDכי מבחן  Forensic Analytic. ד"ר ניגריני מציין בספרו  Exclusion -התאמה 

לאיתור טעויות והונאות. בנוסף ככל שתקופת הנתונים ארוכה יותר גדל הסיכוי שהמבחן יאתר 
 שגיאות בנתונים.

ת של המבחן בארגונים בהם לא מעבדים תנועות  בזמן אמת, הוא באיתור תרומה נוספ
משתמשים המפצלים הזמנות במטרה למנוע חריגה מתקרת הרשאה ]תאריך חשבונית זהה, 

 מספר לקוח זהה, קוד מוצר זהה ונציג מכירות שונה[
 

 בהרצת המאקרו יש להגדיר את הפרמטרים הבאים:
  [ חובהריך]אלפאנומרי, נומרי, תאשדה שוני 
  אחדשדה זהות ראשון ]אלפאנומרי, נומרי, תאריך[ חובה לבחור לפחות שדה 
  אלפאנומרי, נומרי, תאריך[שדה זהות שני[ 
  אלפאנומרי, נומרי, תאריך[שדה זהות שלישי[ 
  אלפאנומרי, נומרי, תאריך[שדה זהות רביעי[ 
 אלפאנומרי, נומרי, תאריך[שדה זהות חמישי[ 
  נומרי, נומרי, תאריך[]אלפאשדה זהות שישי 
  אלפאנומרי, נומרי, תאריך[שדה זהות שביעי[ 
 

 מבחן בנפורד 2.3
[, מאחר ותנועות Fraud] מרמה המקום הבולט ביותר לשימוש בחוק בנפורד הוא באיתור מעשי

"מבושלות" סוטות  מהתנועות הרגילות הטבעיות, ע"י שינוי של עובדות וספרות, לתועלתם 
סוימים. לכן ניתן לראות בכך הפרעה לזרימה הטבעית של מידע ע"י של האישית של יחידים מ

  מעשי מרמה בסכומים. 
ניתוח הנתונים ע"י חוק בנפורד, עושה שימוש במודל מתמטי של ההתפלגות הטבעית של ספרות 

מסוימות באוכלוסיית מספרים, כבסיס להשוואה מול כל ערך מספרי של שדה נומרי בבסיס 
, ניתן לזהות כל שינוי משמעותי בזרימה הטבעית של המספרים, בתרשים הנתונים. במהותו

 המכיל מספר סוגי גרפים שתוכננו במיוחד לזיהוי סוגים נפוצים של הונאות.
 , כולל את הבדיקות הבאות:הז מארזניתוח נתוני קובץ באמצעות חוק בנפורד, ב

 ,ספרה ראשונה 

 ספרה שניה 

 ספרה שלישית ו/או רביעית 

 ת ראשונותשתי ספרו 
 3 ספרות ראשונות 

 2 ספרות אחרונות 
נפרד סט ערכים  יצירתבהוא  IDEAלעומת ההרצה הישירה בתוכנת  מארזהייחוד בפרוצדורות ב

לכל ערך בשדה מפתח, עפ"י הגדרת המשתמש, לדוגמא מספר ספק. זאת מאחר ובבסיס נתונים 
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מקד את ספק בנפרד ניתן יהיה לגדול, קיים ספק באיתור חריגים ואילו בקבלת נתונים לכל ערך 
 אתר חריגים ברמת ספק / לקוח אינדיבידואלי.הניתוח באוכלוסייה קטנה משמעותית וכך ל

 

בחוק בנפורד ניתן להציג האם קיימת תאימות בין הנתונים בפועל ובין הנתונים  בדיקותבמספר 
 Mean Absolute Deviation[MAD:] החזויים עפ"י המודל. אמד זה נקרא 

[ מציינת האם הנתונים תואמים לחוק  MADטייה המוחלטת הממוצעת במבחן בנפורד ]הס
 בנפורד. המסקנות מוצגות כשתי עמודות נוספות, בבסיס הנתונים שנוצר:

 MAD_RESULTהצגת הערך הנומרי של מסקנת ה :- MAD 
 MAD_CONCLUSION מסקנת הבחינה המציינת האם הנתונים בהתאם למצופה לפי מבחן :

 רד. בנפו
 acceptable[, התאמה סבירה ]close conformityהמסקנות כוללות התאמה קרובה ]

conformity[ התאמה שולית ,]marginally acceptable conformityאי התאמה ]-[ וnon-

conformity] 

 מוגדרות למבחנים הבאים: MADתוצאות ומסקנות 
 ה שניה.ספרות ראשונות וספר 3ספרות ראשונות,  2ספרה ראשונה, 

 בכל מבחן: MAD_CONCLUSIONו  MAD_RESULTהטבלה הבאה מציגה את תחום הערכים ל 
מסקנת  1ספרה ספרות 2 ספרות 3 ספרה שנייה

 תאימות

MAD 
MAD_RESULT MAD_RESULT MAD_RESULT MAD_RESULT 

0.000 - 
 0.008 

0.00000 - 
0.00036 

0.0000 - 
0.0012 

0.000 - 0.006 
תאימות 

 הגבוה

0.008 - 
 0.010 

0.00036 - 
0.00044 

0.0012 - 
0.0018 

0.006 - 0.012 
תאימות 
 מתקבלת

0.010 - 
 0.012 

0.00044 - 
0.00050 

0.0018 - 
0.0022 

0.012 - 0.015 
תאימות 

 גבולית

Above 0.012 
Above 

0.00050 
Above 0.0022 Above 0.015 

 אי תאימות

 

 0ספרה  (8)
על המסוגל לאתר אנומליות בולטות בנתונים. המבחן  מבחן הספרה הראשונה הוא מבחן במבט

מאפשר הצגת מספר הרשומות לכל אחת מהספרות הראשונות בנתונים וזיהוי היקפי חריגה 
בולטים בנתוני הספרה הראשונה. הנחת המוצא היא כי לא תתכן ספרה ראשונה אפס. המבחן 

בעיות אפשריות בקובץ זכאים  נועד לבחון תאימות או סבירות. לדוגמא ניתן לזהות באמצעותו
 ובכל בסיס נתונים בו קיימים נתוני מחיר.

 רשומות. 311נשתמש במבחן לבסיסי נתונים מעל  
סט ערכים נפרד  יצירתבהוא  IDEAלעומת ההרצה הישירה בתוכנת  מארזהייחוד בפרוצדורות ב

סיס נתונים לכל ערך בשדה מפתח, עפ"י הגדרת המשתמש, לדוגמא מספר ספק. זאת מאחר ובב
מקד את גדול, קיים ספק באיתור חריגים ואילו בקבלת נתונים לכל ערך ספק בנפרד ניתן יהיה ל

 אתר חריגים ברמת ספק / לקוח אינדיבידואלי.הניתוח באוכלוסייה קטנה משמעותית וכך ל
 

 בהרצת המאקרו יש להגדיר את הפרמטרים הבאים:

  לביצוע המבחן שדה נומרישם 

  וביים או שלילייםערכים חיבחירת 
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  נומרי, אלפאנומרי[ שדה המפתחשם[ 

 עולה על ערך מוגדר ,מספר התנועות בקובץבהם ערכים  מספר תנועות לשדה המפתח: הצגת  

 תוצר:

 
 

 שניהספרה  (.)
מבחן זה, הדומה למבחן הספרה הראשונה, יוצר מבט על היכן עשויים להתגלות חריגים, 

 ל בדיקת ספרה.יוצרת קובץ לכ מאקרובנתונים. הרצת ה
המבחן נועד לבחון תאימות או סבירות. לדוגמא ניתן לזהות באמצעותו בעיות אפשריות בקובץ 

 זכאים ובכל בסיס נתונים בו קיימים נתוני מחיר.
 רשומות. 311נשתמש במבחן לבסיסי נתונים מעל  

ים נפרד סט ערכ יצירתבהוא  IDEAלעומת ההרצה הישירה בתוכנת  מארזהייחוד בפרוצדורות ב
לכל ערך בשדה מפתח, עפ"י הגדרת המשתמש, לדוגמא מספר ספק. זאת מאחר ובבסיס נתונים 

מקד את גדול, קיים ספק באיתור חריגים ואילו בקבלת נתונים לכל ערך ספק בנפרד ניתן יהיה ל
 אתר חריגים ברמת ספק / לקוח אינדיבידואלי.הניתוח באוכלוסייה קטנה משמעותית וכך ל

 

 מאקרו יש להגדיר את הפרמטרים הבאים:בהרצת ה

  לביצוע המבחן שדה נומרישם 

  ערכים חיוביים או שלילייםבחירת 

  נומרי, אלפאנומרי[ שדה המפתחשם[ 

 עולה על ערך מוגדר  ,מספר התנועות בקובץבהם ערכים  מספר תנועות לשדה המפתח: הצגת 

 :תוצר 
  הקובץ הגולמי נוצר במבנה כדוגמת הקובץ מטה:
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  שלישיתספרה  (01)
 על מבחן בנפורד,  הרצת הסקריפט יוצרת קובץ. סהמבוס זה ניתן להריץ יחד מבחן

 בהרצת המאקרו יש להגדיר את הפרמטרים הבאים:

  לביצוע המבחן שדה נומרישם 

  ערכים חיוביים או שלילייםבחירת 

  נומרי, אלפאנומרי[ שדה המפתחשם[ 

 עולה על ערך מוגדר  ,ספר התנועות בקובץמבהם ערכים  מספר תנועות לשדה המפתח: הצגת 

 :תוצר
  נוצר במבנה כדוגמת הקובץ מטה:הקובץ 

 

 ספרה רביעית (00)
 על מבחן בנפורד,  הרצת הסקריפט יוצרת קובץ. סהמבוס זה ניתן להריץ יחד מבחן

 

 בהרצת המאקרו יש להגדיר את הפרמטרים הבאים:

  לביצוע המבחן שדה נומרישם 

  ו שלילייםערכים חיוביים אבחירת 

  נומרי, אלפאנומרי[ שדה המפתחשם[ 

 עולה על ערך מוגדר  ,מספר התנועות בקובץבהם ערכים  מספר תנועות לשדה המפתח: הצגת 

 :תוצר
  נוצר במבנה כדוגמת הקובץ מטה:הקובץ 

 
 

 ספרות ראשונות 1 (01)
טיה הספרות הראשונות והן סיכוי להטיה בנתונים. ה 2מבחן זה מאתר חריגים בנתונים של 

פרושה משיכה מטה באזורים מסוימים על ציר המספרים, כתוצאה נקודות קריטיות של 
הספרות  2הבקרות הפנימיות, או כתוצאה מחסמים פסיכולוגיים ביחס למספרים. בדיקת 

הראשונות הינה בדיקה עמוקה יותר מאשר בדיקת הספרה הראשונה או הספרה השנייה. 
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רש בדיקה מעמיקה נוספת, כגון שימוש חריג בתבניות הבדיקה מאתרת חריגים שייתכן ותיד
מספרים המהווה אינדיקציה להונאה, ייצוג קלט בדוי או קלט זהה של אותה חשבונית 

 בהזדמנויות רבות ושונות. באמצעות המבחן ניתן להגדיר מדגמי ביקורת יעילים.
בגרף או בתוצאה,  ספרות, בנתונים. בעת צפייה 2המבחן סופר את מספר המופעים לכל צירוף 

 [ הנמתח מעבר לגבולות החזויים ע"י המבחן.Spikeהחריגים מופיעים כקו אנכי ] 
 רשומות. 11,111מ  גדולותמריצים את המבחן על אוכלוסיות נתונים ה

סט ערכים נפרד  יצירתבהוא  IDEAלעומת ההרצה הישירה בתוכנת  מארזהייחוד בפרוצדורות ב
דרת המשתמש, לדוגמא מספר ספק. זאת מאחר ובבסיס נתונים לכל ערך בשדה מפתח, עפ"י הג

מקד את גדול, קיים ספק באיתור חריגים ואילו בקבלת נתונים לכל ערך ספק בנפרד ניתן יהיה ל
 אתר חריגים ברמת ספק / לקוח אינדיבידואלי.הניתוח באוכלוסייה קטנה משמעותית וכך ל

 
 בהרצת המאקרו יש להגדיר את הפרמטרים הבאים:

  לביצוע המבחן שדה נומרישם 

  ערכים חיוביים או שלילייםבחירת 

  נומרי, אלפאנומרי[ שדה המפתחשם[ 

 עולה על ערך מוגדר  ,מספר התנועות בקובץבהם ערכים  מספר תנועות לשדה המפתח: הצגת 

 :תוצר

 
 

 ספרות ראשונות 3 (03)
ה בנתונים. הטיה הספרות הראשונות והן סיכוי להטי 3מבחן זה מאתר חריגים בנתונים של 

פרושה משיכה מטה באזורים מסוימים על ציר המספרים, כתוצאה נקודות קריטיות של 
הספרות  2הבקרות הפנימיות, או כתוצאה מחסמים פסיכולוגיים ביחס למספרים. בדיקת 

הראשונות הינה בדיקה עמוקה יותר מאשר בדיקת הספרה הראשונה או הספרה השנייה. 
שייתכן ותידרש בדיקה מעמיקה נוספת, כגון שימוש חריג בתבניות  הבדיקה מאתרת חריגים

מספרים המהווה אינדיקציה להונאה, ייצוג קלט בדוי או קלט זהה של אותה חשבונית 
 בהזדמנויות רבות ושונות. באמצעות המבחן ניתן להגדיר מדגמי ביקורת יעילים.

ם. בעת צפייה בגרף או בתוצאה, ספרות, בנתוני 3המבחן סופר את מספר המופעים לכל צירוף 
 [ הנמתח מעבר לגבולות החזויים ע"י המבחן.Spikeהחריגים מופיעים כקו אנכי ] 

רשומות, על מנת לקבל תוצאות  11,111מריצים את המבחן על אוכלוסיות נתונים הגדולות מ 
 בעלות משמעות.

סט ערכים נפרד  צירתיבהוא  IDEAלעומת ההרצה הישירה בתוכנת  מארזהייחוד בפרוצדורות ב
לכל ערך בשדה מפתח, עפ"י הגדרת המשתמש, לדוגמא מספר ספק. זאת מאחר ובבסיס נתונים 

מקד את גדול, קיים ספק באיתור חריגים ואילו בקבלת נתונים לכל ערך ספק בנפרד ניתן יהיה ל
 י.אתר חריגים ברמת ספק / לקוח אינדיבידואלהניתוח באוכלוסייה קטנה משמעותית וכך ל
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 בהרצת המאקרו יש להגדיר את הפרמטרים הבאים:

  לביצוע המבחן שדה נומרישם 

  ערכים חיוביים או שלילייםבחירת 

  נומרי, אלפאנומרי[ שדה המפתחשם[ 

 עולה על ערך מוגדר  ,מספר התנועות בקובץבהם ערכים  מספר תנועות לשדה המפתח: הצגת 

 
 [LTDT] -[ Last Two Digits Test] ספרות אחרונות 1 (02)

מבחן  זה על השכיחות המצופה לשתי הספרות האחרונות של מספר. עפ"י חוק בנפורד תוצאת 
שווה. מבחן זה מתאים לאיתור מספרים  - אחידהצריכה להיות התפלגות  LTDTמבחן 

 "מבושלים".
 תוצר:

ספרות אחרונות את הערכים: מספר רשומות, סכום ערכי הצירוף  2קובץ המציג לכל צירוף 
[ACTUAL ערך לפי בנפורד ,][EXPECTED]הפרש ,  [[DIFFERENCEהפרש בערך מוחלט ,  [ABS_DIF] 

 
 

 להגדיר את הנתונים הבאים: יש מאקרובהרצת ה

 ]הגדרת שדה המפתח ]מס' ספק לדוגמא 

  נומרישדה 

 הרצה על נתונים חיוביים או שליליים 

 
 
 


