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 ۲6 ................................................................................................. جامع سامانٔه از قبل کل دفتر عیتجم یسنت ندیفرا .۲-4 شکل

 ۲6 .............................................................................. یسنت یبانکدار در اطالعات یابیرد یژگیو نبودن برقرار از یمثال .۳-4 شکل

 ۳۲ .......................................................................... هابانک توسط مختلف ینهادها به یگزارشگر کالن روند و ساختار .۱-5 شکل

 ۳۳ .................................................................................. الیج آرالیبکسیا بر یمبتن یگزارشگر استقرار کالن ندیفرا .۲-5 شکل

 ۳4 ............................................................................................................. یشنهادیپ کردیرو یاجزا کالن ریتصو .۳-5 شکل

 ۳5 ................................................................................................ یشنهادیپ یگزارشگر کردیرو در نگاشت اتیعمل .4-5 شکل

 ۳6 .................................................................................................. الیج آرالیبکسیا یورود اقالم کالن یمعمار .5-5 شکل

 ۳7 ................................................................................ الیج آرالیبکسیا یشناسرده گسترش یبرا یشنهادیپ راهکار .6-5 شکل

 ۳7 ...................................................................................................... یشنهادیپ افزارانیم و کردیرو کالن یمعمار .7-5 شکل

 ۳8 .......................................................................................... ییمعنا گرنگاشت کمک به قیتطب ساختار کالن ریتصو .8-5 شکل
 ۳۹ .............................................................. آرالیبکسیو استقرار ا یسازادهیکالن پ ندیدر فرا الیج آرالیبکسیا گاهیجا .۹-5 شکل
 4۳ ............................................................................................................................. پژوهش دادن انجام روند. ۱-6 شکل

 
 



۱ 

 

 مقدمه
های کاربری مختلف فراهم شد و این امر خود افزارها به کمک واسطها و ظهور کامپیوترهای شخصی، امکان ارتباط با نرمبا پیشرفت رایانه

افزارهای مرورزمان نرمهای بزرگ، بهها و بانکدر شرکت رو بانکداری شد؛ ازاینافزارها و تحول شگرف در حوزٔهتغییر کاربری نرم ساززمینه
نیز توسعه داده شده بودند.   مختلفدهندٔههای توسعهشرکت و توسط شداستفاده می ی خاصکه هریک برای کاربرد استقرار یافت متعدد
شد. این رویکرد، و پردازش می ثبتها آن صورت مجزا درو اطالعات به منحصر به خود بودافزارها دارای بانک اطالعاتی از این نرم هریک

 افزاری شد.های نرمگیری جزایری از سامانهافزارهای مختلف، منجر به شکلزمان و با گسترش استفاده از نرممروربه
ها داده نداشتن تطابق ها،د چندباره و افزونگی دادهمانند ورو اری سبب پدیدار شدن مشکالت مختلفافزهای نرمای سامانهحالت جزیره

ها سبب گرایش افزارها شد. این چالشیگر نرمصورت دستی در دافزار بههای یک نرمکردن خروجی و نیاز به وارد ،افزارهای مختلفدر نرم
 های دادٔهاطالعات را در پایگاه آوری و تمامجمع ایسامانهقالب  د که نیازهای مختلف سازمان را درای شهای یکپارچهها به سامانهنسازما

خدمات و  چه انجامید که سعی در تجمیع تمامهای بانکداری یکپارهسته بانکداری، این گرایش به توسعٔه کرد. در حوزٔهمتمرکز ذخیره می
مزایای زیادی ای های جزیرهیکپارچه دارند. این رویکرد، اگرچه با غلبه بر مشکل سامانه دادٔهاها پایگواحد ب ایسامانهبانکی در قالب های داده

کند و تنها برای ها تحمیل میزیادی را به بانک سربار برای استقرار است که هزینٔه آورد، نیازمند عملیات پیچیدهارمغان میها بهرا برای بانک
های قدیمی و افزودن کاربردهای جدید به این است. همچنین یکپارچه کردن اطالعات سامانهاجرقابلمادگی پذیرش باال های دارای آبانک
 سازد.های متعدد دشوار میقدیمی با سامانه یهارا برای بانکها آن هایی است که پذیرشها از دیگر چالشسامانه

این  توجه قرار گرفته است. درازپیش موردها بیشارتباطی سامانههای ا، نیازمندیهشدگی سامانهبا افزایش مقیاس و توزیع از طرفی
گذاری ظهور زبان نشانه ،روهای دیگر دارند؛ ازایندرک زبان سامانه منظور تبادل اطالعات در محیط، نیاز بههای مختلف بهراستا، سامانه

میان  پذیریهای مرتبط با ایجاد زبان مشترک و تعاملان نقطه عطفی در تالشتودر اواخر قرن بیستم را می ۱(الامایکسپذیر )گسترش
ای برای پایه عنوانبههای داده تبدیل شود و ها و پایگاهبا سادگی زیاد خود توانست به استاندارد مشترک سامانه ها دانست. این زبانسامانه
رواج این  برداری قرار گیرد. با توجه به مقبولیت وای خاص مورد بهرهدر حوزهپذیری منظوره در ایجاد تعاملی مشترک خاصهاانزب توسعٔه

پذیر توسعه وکارکسبزبان گزارشگری  هان ایجاد شد. یکی از این توسعهمبتنی بر آن برای کاربردهای گوناگو های مختلفزبان، توسعه
ظهور نهاده  ویژه گزارشگری مالی بیرونی، پا به عرصٔهوکار، و بهکسبپذیری فرایند گزارشگری تعاملدر راستای  است که ۲(الآربیایکس)

ها گزارش ارائٔه و همچنین نحؤه کندظر نهادهای نظارتی را فراهم مینشامل اقالم مورد های استانداردشناسیاست. این زبان امکان تعریف رده
 .دهدها را پوشش میشناسیدر قالب اسناد مصداق مبتنی بر این رده

ای با نام نامهویژه، واژه یکارگروه های مختلف داخلی، با تشکیلانهها در سامسازی دادهبا گذر زمان و با توجه به اهمیت یکپارچه
از  مقایسه راهای قابلمه امکان استخراج گزارشناسازی داخلی توسعه یافته است. این واژهبرای گزارشگری و یکپارچه ۳الال جیآربیایکس
 را هامبتنی بر این داده های نظارتیتخراج خودکار گزارشامکان اس ،ی خاصهایو با در نظر گرفتن ماژول کندهای مختلف فراهم میمانهسا
های رو، با توجه به چالشوجود و استقالل آن از پلتفرم است؛ ازاینهای مبه تغییر سامانه نداشتن نیاز آورد. مزیت اصلی این رویکردم میفراه

برای  الآرال جیبیایکسرویکردی مبتنی بر  بانکی، در این گزارش توسعٔه های باالدستی در حوزٔهها و استخراج گزارشسازی دادهیکپارچه
 سازی فرایند گزارشگری عملیاتی و نظارتی پیشنهاد شده است.یکپارچه

در بانکداری ایران  کارگیریهب ، نحؤهالآرال جیبیایکسشناسی ردهدر گزارش حاضر، با بررسی ادبیات موضوع و اجزای  برای این منظور
 است فنی سعی شده یمثال و ارائٔه براین، با بررسی تجارب سایر کشورهاعالوه سازی آن بررسی شده است؛های بومیو همچنین نیازمندی

                                                                                                                                                                                                                
1 eXtensible Markup Language, XML 
2 eXtensible Business Reporting Language, XBRL 
3 eXtensible Business Reporting Language  Global Ledger, XBRL GL 



 و بانکیژوهشکده پولی پ
 

۲ 

پیشنهاد شود. برای این منظور، پیش از استخراج رویکرد  معماری و رویکرد فنی الزم برای استقرار این رویکرد در نظام بانکداری کشور
 بررسی قرار گرفته است.مورد انهجداگ یهای نظارتی در قالب فصلاج گزارشو استخر هادادهسازی پیشنهادی، وضعیت موجود یکپارچه

ستتتازی برای کردن این مبحث و زمینه منظور بازعنوان طرح پژوهشتتتی اولیه بهدر انتها الزم به ذکر استتتت، این گزارش کارشتتتناستتتی به
شتتده در این طرح، نیاز به ور عملیاتی شتتدن پیشتتنهادهای ارائهمنظنابراین بهب شتتده استتت؛ تدوین الآرال جیبیایکساوری برداری از فنّبهره

عنوان گام اول است این طرح به شود. امیدهده میمشا ترتر و پیچیده کارشناسی قویکاری، در کنار مطالعٔهوهای بیشتر فنی و کسببررسی
 اوری ارزشمند شود.از این فنّ  اقتصادی و مالی کشورعنوان اولین حوزٔه بانکی بهمندی حوزٔهساز بهرهدر این مسیر، زمینه



۳ 

 
 

 ت تحقیقاکلی ۱
 طرح مسئله ۱.۱
سی و اسالی ای ماهصورت ئٔهاراکه لیاحست. دراهنکای باهکنشالی و ترات ماعطالارشگری اگز ریانکدای صنعت باهلشاز چایکی 

خلی اتی و دارشگری عملیاگز رد،اصنعت نیز ضرورت دین ا، در لیای ماهنند دیگر حوزهانکی، هماظر باد ناه به نهای همراهشتاددای
ت ضر مشکالاحلاحین زمینه، درادر  اینوجودابست. ار ایی برخوردالاهمیت باز ای نکاخلی بامدیریت د کل نیز در حوزٔه تراو دف اهکنشاتر

 :مطرح استنکی اب در شبکٔهزیر 
 ؛خلیای داهنهاماشده در سی جزئی ثبتاهدهارتی به دانظ یاهرشاگزم قالا متصل نبودن 
 م قالاو کشف  ۱ترالاز سطوح با اهرشایی گزات زیربناعطالات او دسترسی به جزئی اهدهان در عمق داربران حرکت کامکاری ادشو

 ؛دفتر کل صٔهخال دهندٔهجزئی تشکیل
 ؛ وهاآن اده مرتبط بای داههایگاو پ ،اهنهامای زیرمجموعه، ساحدهاو دازی داتعد 
  اهنهاماده سای داههایگاول پان دسترسی و تفسیر جدامکاعدم. 
رشگری ای پوشش گزابر الآرال جیبیایکس مان اب ویژه ایمهانژها، و(آرالبیایکس) پذیرتوسعهر اوکرشگری کسبان گزا، در زباستاین رادر 

دفتر کل و  در اهکنشات جزئی تراعطالاش پوش فهومکه به مست ا کلی دفتر اعنمبه اینجادر  ۲الجی رتاست. عباخلی در نظر گرفته شده اد
تی اعطالام قالاست که ای مختلفی ادهام دقالاو  اهلفهؤی ماراد الآرال جیبیایکس مٔهانژهاست. واهکنشام کل تجمیعی به ترقالاز ابلیت ردگیری اق
ن امکا، اهنکای بادهد و برپوشش می ار 4آرپی()ای نازمابع ساریزی منمهابرن و ۳متمرکز ریانکداب نٔهاماسنند ام تیای عملیاهنهامادر س اهکنشاتر
تی مستقل اعطالامجموعه مه انژهاین وا ،قعاوکند. درهم میافر ات زیرمجموعه راسسؤو م بستهای واهشرکت ات باعطالادل ازی و تباسرچهایکپ
ز اع طالاز به ابدون نی اده رادهایگای مختلف پاهریامعم اوت بای متفاهنهامان ساپذیری میملان تعامکاکه  دهدر میار قراختیادر  از پلتفرم را

 شت.اهد داخو ارها آن یاهخلی و زیرمجموعهای داهنکاب ماربرد در تمابلیت کاق مهانژهاین وای اهخروجی ،ینابرابن ؛کندد میایجات فنی اجزئی
 ورتی ارشگری نظات گزاعطالابین ت اطارتبا ریابرقر نظورمبه ری کشور،انکداب در حوزٔه ی موجوداهلشاتوجه به چ اب روینازا
آرال بیایکسی اهبلیتاز قاده استفا رسدتر کل، به نظر میادف صٔهخال ات مرتبط بای جزئیاپوی هدٔهاطور مشی منفرد و همیناهکنشاتر
هد شد، اخته خواپردآن  ین طرح بهای که در امسئله ،ینابرابن ؛هد بوداثر خوؤر مابسی 5سریال سرارشگری دیجیتایند گزای بهبود فرابر الجی

خت ازمند شنار نیاین کاست که است. مسلم ان ایرانکی ارشگری بایند گزادر فرآن  ای مرتبط باهوریامه و فنّانژهاین وا زیاسدهاپیچگونگی 
وضعیت  لعٔهامط این پروژه با، در استاین راست. در ا الآرال جیبیایکسی فنی بومی مبتنی بر اهریامعم ئٔهارارشگری و سپس اگزین ایند افر
ی ان بر، رویکردی کالالآرال جیبیایکس مٔهانژهای واهلفهؤر و ماختانکی و همچنین بررسی ساتر کل بام دفقالاتی و ارشگری عملیاگز
آرال بیایکس رویکردتوجه شود که در  هد شد.ائه خوارارتی ارشگری نظایند گزابه فرآن  لاتصاو  اهنکاتی بارشگری عملیاگز زیاسدهاپی

نک مرکزی و ائه به بارا برای اهکنشات تراعطالاز ار اصورت خودکه بهای همراهشتادداسی و یاسالی ای ماهصورت جاستخرا ،الجی
 شود.م میانجات ارتی و تنظیم مقررای نظاههادیگر دستگ

                                                                                                                                                                                                                
1 Drill Down 
2 General Ledger (GL) 
3 Centralized On Realtime Exchange Banking (Core Banking) System 
4 Enterprise Resource Planning, ERP 
5 End to End 
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 ت تحقیقالاؤو س فاهدا ۲.۱
و تحقق  رتی(ا)نظ رجیاخلی و خارشگری دایند گزازی فراسرچهای یکپابر الآرال جیبیایکسی اهظرفیتز اده استفا پژوهشی ین پروژٔهاهدف 

بررسی  رانکی، در کنابتر کل ام دفقالابررسی  تی وارشگری عملیاگز لعٔهامط اب طرحین ا، در استاین راست. در اسری ال سرای دیجیتایندهافر
 ابآن  طارتبا ریابرقر رادر کن اهنکابدر  الآرال جیبیایکس زیاسدهاپی براین کال ریامعم ،آرالبیایکس مٔهانژهای واهلفهؤر و ماختاس

آرال بیایکسرد انداستام قالابه  اهکنشاتر کل و ترام دفقالا ۱شتامل نگاین رویکرد شا. شودمیئه ارارتی ارشگری نظایند گزافرو  آرالبیایکس
ی ازم برری الافزانرمری ا، معمی پژوهشربردابلیت کاد قایجامنظور به ینابروهعالست. ات اعطالادل و ردگیری ایند تباحی فراو طر الجی
تی اعطالام قالالی اشت دیجیتان نگامکاد ایجاوه بر عالمجموع در، ارهابزاین ا لبتها د.وش داید پیشنهابتی اعطالاو رویکرد  یدهاین اتی کردن اعملی
 .استنیز  الآرال جیبیایکسلب ات در قاعطالا یند و پذیرندٔهامل موتور گردش فرارد، شانداستام قالابه 

 ست:ات زیر الاؤسخگویی به ساپ ین طرح پژوهشیا صه، هدفطور خالبه
 ؟چیستآن  نی کالاهلشاست و چاری کشور به چه صورتی انکداب کنشی در حوزٔهاخلی و ترارشگری دان گزری کالامعموضعیت و  •
بهبود  انکی راب سری در حوزٔهات سراعطالادل او تب اهنکاخلی بارشگری دایند گزافر الآرال جیبیایکسن به کمک اتوچگونه می• 

 ؟بخشید
ی ازهاندادر چه  الآرال جیبیایکسرد انداستام قالا انکی باخلی بای داهنهامای ساهکنشاتر کل و ترام دفقالان ای میاهریازگاسان• 
 ؟ستا

 ست؟اچگونه  الآرال جیبیایکسرد انداستام قالاتی بومی به اعطالام قالاشت امنظور نگدی بهان پیشنهرویکرد کال• 
خلی ای داهنهاماس یاهتوجه به ویژگی اب الآرال جیبیایکسخلی مبتنی بر ارشگری دایند گزار فراستقرای ازهانیت و پیشاملزوم• 
 ؟استردی اری چه موانکداب

 رشار گزاختاس ۳.۱
دی اهیم بنیات موضوع و مفادبیابه در فصل دوم  ابتدارش، این گزا. در ستاتدوین شده  تامشتمل بر فصل کلی فصل 6ضر در ارش حاگز
هیم اصول و مفاو  ،آرالبیایکس نازب ،ال(ام)ایکس پذیرری گسترشاگذنهان نشازبپذیری، ملازی و تعاسرچهایکپ امرتبط ب لبامل مطاش

طح کشور در س الآرال جیبیایکسو  آرالبیایکسرگیری اکرب بهاتج ،۳فصل مه در اداشود. در خته میاپرد الآرال جیبیایکس امرتبط ب
و  اهدهاو د اهنهامازی ساسرچها، وضعیت موجود یکپبعدیفصل سپس در . ودشمیین زمینه تمرکز اعملی در  یلامث ن مرور شده و براو جه
 دٔهالب دامل قادی شات رویکرد پیشنهاجزئی ،5در فصل  .شودمیبررسی و تحلیل  اهنهاماین ساز ادستی الای باهرشاج گزاستخرا نحؤه

یی ادهاپیشنهو  شدهبندی جمع رشاین گزادر  شدهئهارالب اطم، 6یت در فصل انهشود. درئه میارادی ار پیشنهافزانان میری کالابومی و معم
 شود.ئه میاراتی آی ارهاکی ابر

                                                                                                                                                                                                                
1 Mapping 
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 دیاهیم بنیات موضوع و مفادبیا ۲
 زیاسرچهاپذیری و یکپملاتع هیم حوزٔهامروری بر مف ۱.۲

ص موجود ات و دید خادبیاتوجه به  ا، باهیهین الاز ا هریکشود. در مطرح می وتامتف ییاهیهدر سطوح و ال اًپذیری عمدتملامفهوم تع
نوعی ی فنی به خود گرفته و بهاپذیری جنبهملاتع اًی، عموماانهماسپذیری ملاتع یٔهشود. در الخته میاپذیری پردملاهیم تعابه مف ،یهالآن  در
ه کانجآزا. کندمی اپیدط نزدیک ارتباست، اشده ختهامفهومی شن اهنهاماکه در سطح س ۱نازماربردی ساک مٔهازی برناسرچهای یکپاهروش اب

 ای مرتبط باهروش لعٔهاست، مطا م شدهانجاین زمینه ادر  وتات متفاو تحقیق دارددی ازی بقٔهاس نازماس ربردیاک مٔهازی برناسرچهایکپ
نگیز در ابرلشاچو لب ات جاز موضوعایکی . رسدضروری به نظر می مالًاپذیری کملاتع هر تحقیقی در زمینٔه دادن مانجای ابر ین مفهوما

ست. اص مشخار مبهم و ناین دو مفهوم بسیاوت است. تفارچگی ایکپ اپذیری بملاوت تعاتف ،مپیوتریای کاهنهاماسبین پذیری ملاتع زمینٔه
ی انظرهفختالارد دیگر نیز، اد. در مور رواکی یکدیگر بهاجپذیری بهملارچگی و تعایکپ ،رداز مواری ادر بسیاست  م موجب شدهابهاین ا
 رد.اوجود دها آن وتاین دو مفهوم و تفاهیت انی در مورد ماوافر

 رودر میانتظارچه ایکپ نٔهاماس زاکه  این معناشود. به صه میل خالاتصان این دو مفهوم در میزاوت ازمینه، تفین ایج در ار یتفکر بر ابن
شند، اشته بایی دالاهمبستگی ب اهمؤلفهمی که اهنگ اًشد. مسلماشته بامل دای متعاهلفهؤز مای ابه مجموعههمبستگی بیشتری نسبت

پذیر ملای تعاهنهاماولی س ؛استپذیر نیز ملاجرم تعال رچهای یکپاهنهاماس برخی معتقدند ،رند. به همین دلیلایی نیز دالاپذیری بملاتع
 (.(Chen, et al., 2008 نیسترچه ایکپ اًلزوم

ز سطح کلی به امی که ا. هنگستا نهاماز ساموردبررسی  زانداین دو مفهوم مربوط به چشمان امی اهوتاز تفا، یکی دیگر ینابروهعال
ی اشود، مجموعهتر بررسی میدقیقز منظر انه امان سامی که همابل، هنگاهد شد. در مقاهده خوارچه مشایکپ اینهاماس نه نگریسته شود،اماس
گونه که در قسمت ناز سوی دیگر هما. (Brownsword, et al., 2004) رندامل دایکدیگر تع اد که بشوهده میامش ای مجزاهنهاماز سا

در  اًست که عمدتاپذیری مفهومی ملاکه تع اچر ؛ده شودانیز نسبت دها آن ربرداک ند به حوزٔهاتوین دو مفهوم میاوت اره شد، تفاشاقبل نیز 
 ی مختلف دروناهنهامان ساط میارتبامنظور بهآن  ست که ظهورازی مفهومی اسرچهال، یکپان حارد و در هماربرد داک ۲نیازماسناسطوح می

 اهز روشاری اد و بسیدهپوشش می ان رازماس بط بیروناو رو ایندهانحوی فرزی بهاسرچهای یکپاهمروزه روشا، اینوجوداست. با نازماس
 .است فتهاتوسعه ی ارهاکون کسبابط میای رواربردی برای کاهمهازی برناسرچهاهیم یکپاو مف

 دلاتب پذیری برملای تعارویکرده ستامعتقد ( ۲0۱۱) ۳کپُالنند. ادتر میعمیق این دو مفهوم ران اوت میا، برخی دیگر تفینابروهعال
کنند ش میقع تالاورچگی، درای مبتنی بر یکپارویکرده ،بلامقطرف د. در رای مستقل تمرکز داهنهامان سامی 4محورزمینهر و ادات معناعطالا
و  کنندمیم تجمیع اد و پیادر سطح رخد اربردی رای کاهنهاماو س ایندهافر این رویکردهاد کنند. ایجاتی اعطالا نٔهاماز ساحد او یدید ات
 .آیندیدرمحد منطقی او وت به شکلای متفاهنهاما، سترتیبینابه

رد. در اکید دأت اهنهاماس نامل میاری تعای برقرابر ،ده(اد تنهانهو ) زمت الاعطالان اکمترین میز دلاتبچگونگی  بر پذیریملاروش تع
ی هاانجری ای ،اهما، پی5هاآیپیاِی ز طریقانه اماچند س اتجمیع دو ی بر نازماربردی ساک مٔهازی برناسرچهایکپی سنتی اهروش ،بلامقطرف 

ن اط میارتباری ابرقرها آن و هدف هر دوی رندایکدیگر د اط نزدیک بارتبا ین دو حوزها، اینوجوداب. کنندمیکید أمتصل ت اًری شدیداک

                                                                                                                                                                                                                
1 Enterprise Application Integration, EAI 
2 Inter-organization 
3 Pollock  
4 Context-driven 
5 An Application Programming Interface, API 
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صه صورت خالز هر دو حوزه بهاهیمی امف، اینجاست، در اط ارتباهر دو حوزه در  انوعی برش بهاین گزا که محدودٔهانجزآاست. اهنهاماس
 د.شومیمعرفی 

 ربردیای کاهمهازی برناسرچهایکپ دری کلی ارویکرده ۲.۲
 (؛Hohpe & Woolf, 2003; Juric, et al., 2007) ستار اکین ا دادن مانجا ده نبودناسست، اربردی مسلم ای کاهمهازی برناسرچهایکپ رنچه دآ
ب انتخاین جهت، ام در اولین گارد. احی دقیق داریزی و طرمهاز به برنانی ،دیگر نند هر عمل پیچیدٔهاربردی نیز مای کاهمهابرنزی اسرچهایکپ ،ینابرابن
به ن اتومی ،شوندده میاستفان در سطوح مختلف ازماس که دررا ربردی ای کاهمهارچه شوند. برنایکدیگر یکپ است بار است که قرایی اهمهابرن

 د.کربندی دسته وتامتف یهاشکل
یی هستند اهمهاصلی برنای اهمها. برن( .2007Juric et al) درکتقسیم  ۲و فرعی ۱صلیا دستٔه به دو ار اهمهابرنن اتون نمونه، میاعنوبه
نه امانند سایی ماهنهاماس ل،ای مثاشوند. برده میاستفان ارکناز کادی اد زیار بوده و توسط تعدایی برخوردالاهمیت باز ان ازمای کل ساکه بر

 ان و یازماخل سارشی در داست به شکل سفاممکن  اههمابرنین اهستند.  اههمابرن دستینازاه پرسنلی و غیره ناماری، ساداسیون اتوما
رد، این مواز ا هریکری شوند. در اخرید آمادهبه شکل  اهنهاماین ساست ا. همچنین ممکن شندابفته اتوسعه یدیگری  یاهشرکت توسط

 رند.ار دان قرازمات ساعطالاوری افن بخشی مذکور تحت کنترل اهنهاماس
 اهمهاین برناشود. ده میاستفان ارمندافرعی نیز توسط ک مٔهاو برن نهامادی ساد زیاتعد هاانزماسدر  ،صلیا یاهمهاو برن اهنهاماوه بر سعال
 ۳فیسآفت ایکروسانند مام یجارو ده اس یارهابزاز اده استفا اربر باسط خود کت و تواعطالاوری افنّ بخشنش از داده استفابدون  معموالً
 اده و یکرس تهیه اجناقیمت  سبٔهای محابر 4کسلار افزاز نرماده استفا ارمند فروش باکه یک ک دهاس ایمهال، برنان مثاعنوشوند. بهتهیه می

 شوند.تلقی می اهمهابرن دستازاین، همگی د کردهایجارش اگز ی تهیٔهای بری که یک منشامهابرن
صلی و فرعی در نظر گرفته ای اهمهاهر دو نوع برن اًید حتماربردی بای کاهمهازی برناسرچهای یکپاسب براری مناحی معمام طراهنگ
ین اگر است. اضروری ها آن رای کابر اهمهاین برناوجود رند و اج داحتیاها آن به ،کنندتهیه می ای فرعی راهمهابرن ی کهناربراک زیرا ؛شوند
ده ادی دار زیامقد ییاجهباجین موجب اد و اهند دامه خواداها آن زاده استفان به ان همچناربرارچه نشوند، کاصلی یکپای اهمهابرن اب اهمهابرن
نند ایی ماهلبای شخصی در قاهمپیوترادر کشکل محلی ت بهاعطالاز ادی او حجم زی شودمی صلی و فرعیای اهمهابین برنشکل دستی به

 دنافتا به خطر موجب اههنگیاهماین ناو  استر اتی دشواعطالا دسترسی به چنین اًشود. مسلمد هاخوذخیره  6و صفحه گسترده 5ورد
 .شودمیزی اسرچهاف یکپاهدابی به ادستی
ن ازماصلی در سطح سای اهمهام برناید تمار باین کای اد. برشوده میاستفان ازماست که در سایی اهمهام برنایی تماساولین قدم شناین، ابرابن
، زیاسرچهایکپ هدف یاهمهاب برنانتخا زاد. پس ده شواد، پوشش دشوده میاستفادی انفران در سطح اربرای فرعی که توسط کاهمهاو برن

 8یینابه پ الاو ب 7الایین به باپ دستٔه به دو ازی راسرچهای یکپارویکردهن اتومی طورکلیبهرسد. زی میاسرچهاب رویکرد یکپانتخانوبت به 
 توسطها آن زا هریکیی شده و اسارچگی شناعدم یکپ ثر  ابرمده آوجود ت به، مشکالالایین به بادر رویکرد پ (.Juric et al. 2007)کرد قسیم ت

یین و ابه پ الارویکرد بدر بد. ایزی توسعه نمیاسرچهای یکپامعی براری جاین روش، هیچ معماد. در شوزی حل میاسرچهایکپ پروژٔه
 د.شورچه میاری کلی یکپاین معمای ابر مبن اهمهام برناشده و تمزی تهیه اسرچهای یکپاکلی بر ایمهاری و برنامعم، شدهریزیمهابرن

                                                                                                                                                                                                                
1 Primary  
2 Subsidiary  
3 Microsoft Office 
4 Excel 
5 Word 
6 Spreadsheet 
7 Bottom-Up 
8 Top-Down 
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که  ید دربرگیرداب ار تیز مشکالابینی پیشبلاق و ی مرتبطاهم جنبهاو تم اشدضح باید وازی باسرچهاری یکپامعمتوجه شود که  ،در کل
که مدیریت  ر دهدادر دسترس قر اریی اهولویتاو  اهنمارخطوط ید اری باین معما. در رخ دهاکون کسبح خرد و کالند در سطاتومی
 اشد تازی باسرچهای یکپاهزمندیامل نیاید شاری بامعمین ا. همچنین، زداپردب ارهاک بندیناریزی و زممهابرن بهها آن زاده استفا اند بابتو
 م دهد.انجا ازی راسرچهات یکپاعملیها آن یٔهاپ ند برات بتواعطالاوری احد فنّاو

 یاهرویکرد زایک هر درها آن همیتاتوجه به  اب هستند که ۱ارهافزانامی ربردیای کاهمهابرن زیاسرچهایکپن ارکاترین مهمز ایکی 
 شود.ئه میارا زمینه ینا در یهیمامه مفادادر  ،زیاسرچهایکپدر  دهاستفامورد

 رافزانایم ۲.۲.۱

هر نوع  رافزانامی ،ین تعریفاس اسا رست. باتر اراز بقیه کا نآی ارکردهاک مبتنی بر تعریف اما ؛رداوجود د اهرافزاناز میامتعددی ریف اتع
؛ گیردمیدربر ار ارهافزاناز میاع متعددی انوامع این تعریف جاکند. تسهیل می اری رافزانرم نٔهاماچند س ان دو یاط میارتباست که اری افزانرم
 ا( و ی۲فراخوانی تابع دور ننداست )مان اربردی در جریای کارهافزان نرماشد که میاده باطی سارتباخط  دگیاسند بهاتور میافزانامی، ینابرابن

 شد.اکنش بازش ترای پردایشگرهانند نمای منطق ماجرات و اعطالاک اشترای ارهازوکابه پیچیدگی س
حرکت  ر منطقی بر نحؤهافزانای فیزیکی. میارهافزانای منطقی و میارهافزانارد: میار وجود دافزانادو نوع می ،بندی کلیتقسیم بنا بر

وری ات و هم فنّ اعطالاهم حرکت فیزیکی  ر فیزیکیافزانامی کهلیاحرد. درالت دن دالازمات در سطح ساعطالاعی انتزامفهومی و 
 .شودره میاشاها آن زابه دو مدل مه ادادر ، ارهافزانای منطقی میاهمدلخت بهتر امنظور شندهد. بهپوشش می اشده ردهاستفا
 ۳نقطهبهر نقطهافزانامی 
 ط در ارتباین نوع از اکند. یک نمونه ر میابرقر اطی رارتبان دو خط اط میارتباده، اطی سارتباخط ز اده استفا اقع باور درافزاناین نوع میا

م در خط اپی ای 4نی رویهاخوافر ز طریقارد، اد ار B اط بارتباری اقصد برقر Aمی که اهنگ ،ین روشاست. در اهده امشبلاق ۱-۲شکل 
 شود.ل میارساموردنظر  کنندٔهفتابه دری ماکند و پیم میعالا ارم خود اپی ،امحتو

 

 ربردیاک مٔهان دو برنانقطه میبهط نقطهارتبا .۱-۲شکل 
 Linthicum 2003منبع: 

                                                                                                                                                                                                                
1 Middleware 
2 Remote Method Invocation, RMI 
3 Point to Point Middleware 
4 Procedure Call 

 پیام فرستنده گیرنده پیام

 پیام
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. ستاربردی اک مٔهابرنن دو اط میارتبا ریایی صرف برقرانا، توع دیگرانوا ایسه بامق ر درافزاناز میاین نوع ای اهز محدودیتایکی 
 د.طی تغییر دهارتباز خط ام عبور اگهن ار اهمادر نیست پیاق و ردادن ای رایهزش بین الابلیت پرداق رافزانامی یناهمچنین 

که  اچر ؛شودتوصیه نمیش رو این ازاستفاده  رد،انقطه وجود دبهر نقطهافزانایم قیز طرا یربرداک مٔهاز دو برنا شیل باتصان امکا رچهگا
یی اهپیچیدگی اربردی بای کاهمهاز برناد بیشتری ال تعداتصاو  استو مقصد  أنقطه بین مبدبهط نقطهارتباری ابرقر ین نوع محصولاز اهدف 
ربردی ای کاهمهابرن ن همٔهامی ،۲-۲ شکلنند ام ،یدار بافزاناین نوع میاز طریق اربردی اک مٔهال چند برناتصای اقع براورست. داه اهمر

ر امعم ،رافزاناین میاز اده استفا اب که اچر ؛ستاآن  دگیانقطه سبهر نقطهافزانامیترین مزیت بزرگلبته ا .شودر انقطه برقربهت نقطهاطارتبا
 رند.ار نداوکرصد مختلف سابع و مقای مناهوتای تطبیق تفاهپیچیدگی ادهنده بهو توسع
 

 
 نقطهبهر نقطهافزاناز طریق میانه اماط چندین سارتبا .۲-۲شکل 

 Linthicum 2003منبع: 

 

 چندر چندبهافزانامی 
)شکل  کندربردی دیگر متصل میاک مٔهابه چند برن اربردی راک مٔها، چند برن۱چندر چندبهافزانامیست، امشخص  شماز ناونه که گناهم
خته اربردی شنای کاهمهازی برناسرچهای یکپان بهترین گزینه براعنوبه رافزانامیین ا است موجب شده نهال چندگاتصابلیت این قا. (۲-۳

ربردی ای کاهمهازی برناسرچهایکپ مسئلٔه در حوزٔه اربردپذیری راپذیری و کفانعطای اهبلیتامذکور ق رافزانا، میینابروهشود. عال
 .رداه داهمربه

                                                                                                                                                                                                                
1 Many to Many Middleware 

 های موروثیبرنامه

 کارخواه/کارسازهای برنامه

های تجارت برنامه
 الکترونیکی

استخراج 
 ای دادهدسته

استخراج 
 ای دادهدسته

استخراج 
 ای دادهدسته

 بارگذاری
 ای دادهدسته

 بارگذاری
 ای دادهدسته

استخراج 
 ای دادهدسته

 بارگذاری
 ای دادهدسته

همانندساز 
 اینترنت پایگاه داده

 شیء

 بندبسته

 بندبسته

برنامه 
 زمینهپس
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ی ارهافزاناز نوع میا - ۳شدهی توزیعاشیاو حتی  ،۲کنشیای ترارهافزانا، می۱زیاسرچهای یکپازهارسانند کام - ارهافزانامی ع مختلفانوا
ز اند اتور کند، میان برقرادر یک زم امقصد ر امنبع ی ربردیاک مٔهاز دو برنان بیش اط میارتباند اری که بتوافزاناهر می ،قعاونه هستند. دراچندگ

نسل کنونی  اگرچه. هد کردادرگیر خو ار دهندهتوسعهکه  ستهاآنچند پیچیدگی ی چندبهارهافزاناد بزرگ میایرالبته انی کند. این مدل پشتیبا
 ست.اقی این پیچیدگی بارفع  ادی تاه زیاهنوز ر ،رنداپیچیدگی وضعیت بهتری د ازنظرر افزانات میمحصوال
 

 
 
 

 دچنی چندبهارهافزانامدل می .۳-۲شکل 
 Linthicum 2003 منبع:

 

 پذیرگسترش وکارکسبری اگذنهان نشازب ۳.۲
ی اهن موجودیتان مشترک میازب کند، وجودخطور میزی که به ذهن اولین نیاید، آن میامیمل بهادل و تعاگونه تبز هرامی که بحث اهنگ
ی اهربردی و سیستمای کاهمهابرن حوزٔهبند. در ایمشترک دست  یدرک ید طرفین بهادلی بامل و تباز هر تعاپیش  ،قعاوست. دراکننده ملاتع
ی اهلاو به س یستن جدید ناعنوهیچیی بهاردهانداستاید. وجود چنین آوجود میبه ردانداستای اهرابزاو  هاانز طریق زباین درک امپیوتری اک
ن اط میارتباری ای برقراکه بر( آیدیای) 4اهدهالکترونیکی دا دلٔهامب یی همچوناردهانداستا ،گرددمیزاتی باعطالای اهسیستم ولیٔها
 شت.اظهور گذ به عرصٔه اصی پاختصا ایشبکه قز طریای مختلف هاانزماس

مرتبط  الامایکس نازب ینترنت وا ز ظهور شبکٔهابه بعد  اتی راعطالای اهن سیستمامیمل ای تعاردهانداستایی ان شکوفاتومی این،وجوداب

                                                                                                                                                                                                                
1 Integration Server 
2 Transaction 
3 Distributed Things 
4 Electronic Data Interchange, EDI 

 افزارمیان

 های کابردی آمادهبرنامه

 های موروثیبرنامه

های برنامه
 کارخواه/کارساز

 اشیاء

تجارت  هایبرنامه
الکترونیکی 
تجارت 
؛ وب ؛ اینترنت الکترونیکی

 جاوا
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ر اختاس ست کهاآن  در الامایکسرزش است. اربردی ای کاهمهازی برناسرچهارزشمند یکپای اهمؤلفهز ایکی  ناین زبا ،در حقیقتنست. اد
ربردی ای کاهمهازی برناسرچهان یکپاراز معماری او بسیکنند فق اتوآن  نند براتومی هاانزماکثر سا کند کهعرضه می ار ۱نی خودتعریفارسماپی
ز اری ابسی ست که سرچشمٔهاآن  در الامایکسصلی ارزش ا این،وجودابرند. بت سود میاعطالادل ای تبارد برانداستان فرمت اعنوبهآن  زا
 مل هستند.ال تکان در حاهمچن ی کهیاردهانداستا ،ستاشده  آرالبیایکس و ۲الامبی ایکسای نندام ی دیگراردهانداستا

قابلیت ، دگیاسمین أت الامایکسحی اطرز اف ست. هدالکترونیکی اصورت بهت امستند ۳ریانین کدگذاز قوای امجموعه الامایکس
 و کندنی میاپشتیب 4کدز یونیانه او قدرتمند استمتنی  دٔهافرمت د ناین زباست. اینترنت اده در استفابلیت او ق ،استفاده در انواع کاربردها

ی ارهاختایش سان نمآی مهم اربردهاز کادهد. یکی م میانجا 5اهز تگاده استفا اب ار راین کاست که اهدهازی داسن مدلانوعی زب ،قعاودر
وجود  الامایکسز اده استفای کمک به ادی برازی 6کاربردی مٔهای برناهسطهاوست. ا - ی وباهل در سرویسای مثابر - نونمنداقغیر دٔهاد
 توسطآن  پنجم ٔهنسخ است که تا ۱.0 الامایکسها آن ست که معتبرتریناده شده اتوسعه د الامایکسی ابر وتای متفاردهانداستا لبتها د.راد

 ست.اده شده اد بسط( ۲008) 7یس ۳ دبلیو

 ربردیای کاهمهازی برناسرچهاو یکپ الامایکس ۱.۳.۲
ی ارد برانداستاین اربرد اک ن گفتاتومیرو، ینازاینترنت مطرح شد. ات در اعطالادل ای تباردی برانداستان اعنوبه الامایکس ابتدادر 
م ای تمارد برانداستاین است که اسبب شده  الامایکسست. قدرت امنطبق آن  طبیعت و هدف اب مالًاربردی کای کاهمهازی برناسرچهایکپ
ی اختی بران زیرساعنوزی بهاسرچهای یکپادر دنیآن  صلیارزش ا، اینوجوداشد. بارزشمند بار اربردی بسیای کاهمهازی برناسرچهاع یکپانوا
 ست.ات اعطالادل و مدیریت اتب

مه اح برنسط ی دررازوکاس الامایکسد. کننی میات پشتیباعطالای امحتو مه وانی برنادل معاز تباست که امستحکم  یردانداستا الامایکس
ده استفاآن  زات، اعطالا فرستندٔه مٔهابرن رٔهان چیزی دربنستاز به دابدون نیند اتوی دیگر میاهمهاکند که برنهم میار فراوکت کسباعطالای تولید ابر

 .ستایج انی رازماسنی و بینازماخل ساسطح د مشتمل بر ربردیای کاهمهازی برناسرچهایکپ در دو حوزٔه الامایکسز اده استفاکنند. 
ت ی حل مشکالابر اهدهاد و ذخیرٔه اهمهاتجمیع برن مبتنی بر نیازماسربردی در سطح درونای کاهمهازی برناسرچها، یکپطورکلیبه
ین ادر  ست.ان ازماخل ساز یک سیستم به سیستم دیگر در دات اعطالان اتسهیل جری یٔهابر پ ین زمینهادر  الامایکسست. قدرت ار اوککسب

 د.شورچه میان یکپازمای قدیمی ساهسیستم ط مشتری وارتبای مدیریت اهسیستم اب نازمابع ساریزی منمهابرنیی مثل اهسطح، سیستم
رکرد ان گفت کاتومی ،قعاوکند. درتسهیل می ای مختلف راهت بین شرکتاعطالان اجری الامایکسنی نیز ازماسدر سطح بین لبتها
ی مختلف هاانزماشوند در سمی یکدیگر تجمیع ایی که باهمهاوت که برناین تفا اب ،ستانی ازماسلت درونانند حانیز م اینجادر  الامایکس

 رند.ار داقر
ی اههایگاو پ اهمهاین فرمت به برنا گیرد.میربدر اده رادارده و هم فاکند که هم دهم میافر دهادل دای تبامشترک بر یفرمت الامایکس ،در کل

دگی اسبه أک سیستم مبدر، یاین کای ازند. برات بپرداعطالادل ابه تب ،یکدیگر رٔهادرب دات زیاعطالاشتن ابدون د دهدزه میاجاده مختلف اد
ندن ایی خواناکه توکند ل میارسا یبه سیستم دیگر ارآن  و تبدیل الامایکس ابه یک متن منطبق ب اده راد ای و تاعطالایک قطعه  ،مایک پی
 .رداد ار الامایکس

، دکر ازی شدت پیداسرچهایکپ تمشکالمی که اهنگ اما ؛ع شدابداز طریق وب اده ار دانتشای اری برازوکان ساعنوصل بهادر  الامایکس
ز ایکی  ،در حقیقتزی شدند. اسرچهادر یکپ الامایکسلقوه اب یاهبلیتاقزی متوجه اسرچهای یکپاهحلهان رادهندگن و توسعهارامعم

                                                                                                                                                                                                                
1 Self-defining 
2 E-business XML, ebXML 
3 Encoding 
4 Unicode 
5 Tags 
6 Application Programming Interface 
7 World Wide Web Consortium, W3C 
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تبدیل  الامایکسمستند  به ات راعطالاز ات بزرگی اقطع زداسدر میاق ار الامایکسین ویژگی است. اآن  دگیاس الامایکسصلی اسن امح
 ست.اده شده ایش دانم الامایکسز طریق ارمند ات یک کاعطالا دٔهایش سانم نحؤه  4-۲در شکل  ،لای مثاکند. بر
 وندشکل تودرتو تعریف شنند بهاتوصر میاشوند. عنتعریف می اهز تگاده استفا اهستند که ب ۱یصراعن الامایکس زندٔهاصلی سای اجزا
ز او هریک  استرمند خود یک عنصر اوجودیت کم 4-۲در شکل ل، ای مثاد. برنشابآن  ای مرتبط باهخصیصه اموجودیت و یمل او ش

 د.شوده میایش دانمآن  خلیاصر دان عناعنوم نیز بهاستخداریخ او ت ،م، سن، دستمزدای ناهخصیصه
صر فوق اش عنیاترتیب، نمیناشود. بهده میایش دانم الامایکسلب یک تگ ادر ق الامایکسصر در از عنا هریکگونه که ذکر شد، ناهم

 هد بود:ازیر خو صورتبه الامایکسی اهتگلب ات مرتبط در قاعطالاو 
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 الامایکس راختارمند به کمک سات یک کاعطالایش انم .4-۲ شکل

 Linthicum 2003منبع: 

 الامایکسقص او نو ایامز ۲.۳.۲
. گسترش ستای مختلف اهوریارکت فنّان مشامکاهم کردن افرل احینعص و دراوری خاهیچ فنّ بستگی بهاعدم و الامایکس یاهمزیت ازجمله
ده ادهایگان پاکنندگنند عرضهام -رند ار داکت سرواعطالال انتقا اذخیره ی انوعی بیی که بهارهاکوکسب مروزه بیشتراست که احدی  ات الامایکس
 رند.اد تمحصوال ینا بردن محبوبیت الادر بت خود، سعی در محصوال الامایکسز انی ام پشتیبعالا اب - رافزاناو می

ل انتقای ابر و الامایکسمبتنی بر دی ازیی اردهانداستا ،مروزهاست. اده کرهم افر ار اردهانداستا رشد بقیٔه زمینٔه الامایکس ،ینابروهعال
 هریکد. شومی cXML4و  XSLT۲ ،BizTalk ،XEDI۳ ملاش اردهانداستاین اد. راربردی وجود دای کاهمهان برنات میاعطالاو تبدیل 

                                                                                                                                                                                                                
1 Elements 
2 Extensible Stylesheet Language Transformation, XSLT 
3 XML for EDI, XEDI 
4 Commerce XML, cXML 

نام سن دستمزد
تاریخ 
استخدام

رشته بایتی

XMLسند 
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 د.راد ارهاکوز کسبا صاخ یئلایی به مسسخگواپ برای الامایکسگسترش  در سعی اردهانداستاین از ا
قعیت سبب این وابه  نکردن وجهت رد.ارگیری داکبلیت بهایط قاز شرادر برخی  او تنه استی محدودی اربردهای کاراد الامایکسل، احینااب
 الامایکسه در مورد اشتبات این تصوراز ایکی  ده شود.استفاوری افنّین از ا اجبارد ناو در مو قع تصوراو ازحدیشبآن  یاهبلیتاق است شده
 توجه شود کهست. اه اشتبا مالًاک یتصور که ستارهافزانانند میام ،ربردیاک مٔهازی برناسرچهای یکپاهوریای فنّابرآن  نشینیایی جاناتو

ت ال مستندانتقای اوری تکمیلی برافنّ یداب ،ینابرابن ؛گیرددربرمی اده راداده و فرای دامحتو ست واده امبتنی بر متن س یردانداتسا الامایکس
 ل شوداعما أی مقصد و مبداهمهاتی در برناتغییرید ابز ادر صورت نی ،ینابروهعالشد. اشته بای دیگر وجود دامهامه به برناز یک برنا الامایکس

 م شود.انجادی ازی یاهزیاید بسترساب الامایکسز اده استفاز اقبل  ،یگردعبارتبهند. ک اپید ار الامایکسیی پذیرش اناتو ات

 آرالبیایکسن امعرفی زب 4.۲
ها آن یایی بر مبنای نهاهرشاهیم و تولید گزای مفابر ارد رانداستای اه۱سیاشنست که تولید ردها الامایکس نی مبتنی برازب آرالبیایکس

ی اردهانداستا لی، نظیرارشگری مای مختلف گزاردهانداستاند اتولی نیست؛ ولی میاهیم مای مفاردی برانداستا ناین زبادهد. پوشش می
 د.میسر کن ار اردهانداستاین ای ابنلی بر مای ماهرشاگز ٔهن تهیامکاپوشش دهد و  ار ۲اس(آراف)آی لمللیالی بینارشگری ماگز

ی اهرشالی و دیگر گزای ماهرشاع گزانوا ٔهن تهیامکا، یعنی تسهیل آرالبیایکسنگر هدف ا، بیواقعدر وکارکسبرشگری اح گزصطالا
 تعریف کرده الامایکس رچوبی مبتنی براهچ ان راین زبا آرالبیایکسلمللی ان بینازماسست. ار اوکی کسباهلیتاشده در فعدهاستفاری اتج

 ، و برنامٔهت عمومیاعطالا -نه و فصلیالالی سای ماهمل صورتاش - لیای ماهرشات گزاعطالاو تحلیل  ،دلاتب ،دایجامنظور که به است
 .(Hoffman, 2006) گیردر میالمللی قرار بیناوکت کسباعطالامین أت ٔهزنجیر ٔهداستفادر معرض حسابرسی 

 آرالبیایکسری امعم 
 استجعی امر آرالبیایکسی اهسیاشنست. ردهاده تشکیل ش( 5-۲)شکل  ۳نمونه سندسی و اشنرده مشتمل بر صلیا مؤلفٔهز دو ان این زبا

 یاهرشاگز ملاد نمونه شاسنا. دکنهم میافرها آن ٔهرادرب ازم رت الاعطالاو  گون تعریفات گوناز جها اص راخ ایهحوز هیم مختلفاکه مف
 د.شود میایجا اهسیاشنردهردهی به امقد اقع، باو درو ص منتشراخ یلباق اکه ب ر استاوکمشخص کسب

 
 

 

 آرالبیایکسن تصویر کال .5-۲ شکل

 XBRL International, 2003منبع: 

                                                                                                                                                                                                                
1 Taxonomy 
2 International Financial Reporting Standards, IFRS 
3 Instance Document 

 تهیٔه سند نمونه
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 سند نمونهست که در اهیمی امف ٔهکنندناسی بیاشن، ردهارائه شده آرالبیایکستصویر کالنی از معماری  5-۲گونه که در شکل ناهم
 :(Heiden, 2007) شودصلی زیر تعریف میا مؤلفٔهلب سه او در ق دهاستفا

 کنند.تعریف می ارها آن و ئهارار اوکت کسباحصطالاز اتصویری مفهومی  اهسیاشنرده :میهامف
 ؛هیمان مفابط جمع میای تعریف روابر ،سبهامح ربر؛ار به کاختایش سای نمابر ،ئهاراز قبیل ابطی ارو ٔهکنندنابی اهسیاشنرده :۱اهبطهار

 اتنه اهسیاشنبط تعریف در بیشتر ردهارو البتهو... هستند.  ،نند سود، فروش، هزینهاهیمی مان مفایی میابط معنایش روای نمابر ،تعریف
 شود.برده می راکبههیم چندبعدی ای مفاجزان ابط میایش روای نمابر
رسی سود ال، برچسب فای مثا. برگرفته شده است مفهوم در نظریک  ت تکمیلی بهاعطالافزودن اهدف  ابع با، منآرالبیایکسدر  :۲بعامن

فرض، دو نوع منبع برچسب و مرجع صورت پیشبه آرالبیایکسد. کنهم میافر این مفهوم رام اتر ندهان فهم سامکا، «profit»روی مفهوم 
ثر ؤت ماطارتبار و اوکی کسبادل محتوای تباست که برایی ال معنانتقا سیاشنین دو منبع در ردهاحی از طرادهد. هدف ر میار قراختیادر  ار

 ست.اضروری 
 :رد زیر هستندامل مواد و شکنهم میافر ار راوکت کسباعطالال انتقان امکاکه  هستند آرالبیایکسی اهخروجی د نمونهاسنادیگر، ز سوی ا

 اهسیاشنبدون ردهها آن شوند و تفسیرتهیه می اهسیاشنی ردهایی هستند که بر مبناهرشاد نمونه گزاسنا :آرالبیایکس یساشنع به ردهارجا
تهیه ها آن های( مرجعی است که این اسناد بر مبنایشناسیرده شناسی )یاارجاع به ردهها آن بنابراین، یکی از اجزای کلیدی؛ ستاغیرممکن 

 شوند.می
تی اعطالاقلم آن  ٔه، زمینحصطالادر موقعیت و  ٔهراتی درباعطالا ستازم ال ،تیاعطالام قالاز اری ای درک صحیح بسیابر: ۳یانهیزمت اعطالا
ر انی که یک مقدازم ٔهدور کنند؛ مثالًهم میافر اقعیت رار عددی یک وامقدی درک صحیح ازم بری الات زمینهاعطالا د نمونهاسناهم شود. افر

 شود.ی محسوب میات زمینهاعطالاست، نوعی ادوره معتبر آن  در طول
ط ارتبادر  آرالبیایکسسی اشنز ردهایک مفهوم  اقعیت همیشه باکنند. هر ورش میاگز ادیر عددی راو مق اهقعیتاو د نمونهاسنا: 4اهقعیتاو
ل انی سازم ٔهن سود در محدودابه مفهوم میزند اتومی «۱۰۰۰»ر ال، مقدای مثاد. برشاعددی ب اد متنی یناتومی اهقعیتادیر واست. مقا

 شد.ان شده باحد یورو بیامربوط بوده و به و ۲00۹
 شوند.خته میازیرنویس شنن اعنوشند که بهات تکمیلی نیز بامل توضیحاست شاممکن  د نمونهاسنا: 5اهزیرنویس

 آرالبیایکس 6یاهمشخصه 
 آرالبیایکس، واقعدررد. اردی مشخص ضرورت دانداستارگیری اکی بهاست که براتی امالزاو  اهزمندیاز نیای صریح امجموعه مشخصه

ن ازماس ٔهشدییدأت تای فنی که مستنداهین مشخصهاست. اهز مشخصهای اتر، مجموعهصورت دقیقبه ای ،مشخصه رد،انداستان ازبن اعنوبه
 . اندی مختلف تولید شدهارهافزاد که توسط نرمنشویی میازی محتواسناهنگی و یکساهستند، سبب هم آرالبیایکسلمللی ابین
ی مختلف، اهلاس در طولو  ئهارا ۲00۳ل است که در سا ۲.۱ آرالبیایکس ٔهمشخص آرالبیایکسصلی ا ٔهز مشخصاخرین نسخه آ

ست ات مفصلی امل توضیحاین مشخصه شا 7.(International XBRL, 2003)ست ام شده انجاآن  ندکی رویایشی ات ویراحصالا
 د مختلفاسنات موجود در او صف اهمؤلفه ماتم و ،آرالبیایکسر اختاشده در سدهاستفا الامایکسی اه، برچسبآرالبیایکسی اجزاکه به 
 شود. ربردی مربوط میایی کاهلامث هاهمربه آرالبیایکس

                                                                                                                                                                                                                
1 Relations 
2 Resources 
3 Contextual Information 
4 Facts 
5 Footnotes 
6 Specifications 

 :دسترس استزیر در  جدیدترین نسخٔه این مشخصه در آدرس 7
http://www.xbrl.org/Specification/XBRL-2.1/REC-2003-12-31/XBRL-2.1-REC-2003-12-31+corrected-errata-2013-02-
20.html  
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در  ت مطرحاجزئی امارد؛ ار داقر آرالبیایکسن به امندقهن و عالار متخصصاختیادر  ملان مرجع فنی کاعنوبه آرالبیایکس ٔهمشخص
 ٔهمشخص وه برعالرد؛ یعنی افقط یک مشخصه ند آرالبیایکس البتهست. ار ادشو اًلباغها آن ر فنی و پیچیده بوده و درکابسی ردانداستاین ا
ی اهین مشخصهابهره گرفت. ها آن زان اتو، میربطربرد ذیابه کتوجه  از و بانی در صورتد که راد فرعی ٔهدی بخش و مشخصاد زیاصلی، تعدا

 ز: اند ارتاتکمیلی عب
هم اسی فراشنن ردهاکنندگی تهیهابر ار ۲دهای داهنند مکعباچندبعدی، مت اعطالان تعریف امکا همشخصاین : ۱آرالبیایکسد ابعا ٔهمشخص

 . (XBRL International, 2006) کندمی
ن امکا ، در کنارسیاشنن ردهاکنندگتهیهبرای وکار توانایی تعریف قواعد کسب اهز مشخصهاین مجموعه ا :۳آرالبیایکس فرمول یاهمشخصه

 .(XBRL International, 2009) کندهم میافر ار ز صحتان اطمینامنظور به، راوکعد کسباقو اب سند نمونهت اعطالابقت امط
 ستا آرالبیایکسلی ارشگری ماگزی اهسیاشنری ردهامعم ٔهکنندتوصیف ین مشخصها: 4لیام رشگریاگز ٔهمانژهاو ریامعم ٔهمشخص

(XBRL International, 2005)ن ایی میاراو ک ،دهاستفا فیت،اکند که به شفری میاگذیهاپ اصولی راعد و اقو ریامعم این ؛
 شود. لی مختلف منجر میارشگری مای گزاهسیاشنرده

ی ابر امختلف ر د نمونٔهاسنات اعطالا ٔهیساست که تحلیل و مقاعدی امل قواین مشخصه شا: 5لیام یاهرشاگزق ارد مصدانداستا ٔهمشخص
گزارشگری  نامٔهمعماری واژه این مشخصه در کنار مشخصٔه ،واقعدر. (XBRL International, 2005) دکنده میان ساربراو ک اهنهایار

 رود. می راشمبهد نمونه اسنارسنجی اعتبای تولید و اردی برانداستا مالی،

 آرالبیایکسی مبتنی بر امهانژهاو الآرال جیبیایکس 5.۲
 نٔهاماشده توسط سزشات پرداعطالازی اردسانداستادهی و نازمادر س اهنکابخشی به بییانای تواری برابزان اعنوبه آرالبیایکسچند هر
ی اهلب صورتای بیرونی در قادهابه نه 6آر(آرال افبی)ایکس لیارشگری مادر گز اًصرفآن  ربریاک شود،خته میاشن اهتی شرکتاعطالا
زی اردسانداستا یار فوق، برابزار ادر کن الآرال جیبیایکس ،در حقیقتشود. صه نمیتی خالای مقررادهالی به نهارسای اهرشالی و گزام
شود. ده میاستفان انفعذی ات باعطالابرخی  دلٔهار مبادر کن گیری،و تصمیم ایندهامشتمل بر کنترل فر خلیاد ربریاک هایت در حوزهاعطالا

ن، ازمابع ساریزی منمهای مختلف برناهمهاموجود در برن کندٔهاو پر یت جزئاعطالازی اردسانداستا رابزاین از اهدف  ،ترن دقیقابه بی
 .(Dalla Via &Garbellotto, 2015)ست اتی اعملی مٔهاو برن ،ریابداحس

و حتی  نازماکنده در کل ساصورت پرست که بهاتی اعطالال انتقاو  ،تحلیلوگیری، تجزیهزهاندار مستلزم اوکموفقیت کسب ،در حقیقت
ی اهنهامای ساهمدیآراکاغلبه بر ن ات است تعریف شده ی جدیدرابزان اعنوبه الآرال جیبیایکس ،استاین راد. در رابع بیرونی وجود دادر من
ین ان ارگیرندگاکبه ،ترتیبیناتسهیل بخشد. به الامایکسبه کمک قدرت  اشده رریاسپو برون ،رچهالی غیرهمگن، غیریکپاری و مابداحس
ری و ابدای حساهنهاماو س ،شدهریاسپبرون انک یاز محل بارج ای خاهنهاماخلی، ساتی دای عملیاهنهاماف موجود بین ساشک رابزا

 7کنند.برطرف می ادی راتر ستارشگری دفاگز
ن حرکت امکاو  سازدیی مرتبط میای نهاهرشاگز اب ان رازماتی مختلف سایف عملیاوظ آرالبیایکسر ار در کنابزاین از اده استفا ،روازاین

ل سوخت احتماقل کردن احد او ب کندهم میافر ار ترالاز سطوح با اهرشایی گزات زیربناعطالات او دسترسی به جزئی اهدهان در عمق داربراک
ی اهعد و کنترلاد قوایجان امکار، ابزاین ا نٔهاورد. همچنین به پشتوآهم میافر ار 8برسیاعطف در حس ن زنجیرٔهامکات در سیستم، اعطالا

                                                                                                                                                                                                                
1 XBRL Dimension Specification 

2 Data Cubes 

3 XBRL Formula Specification 

4 Financial Reporting Taxonomy Architecture  
5 Financial Reporting Instance Standard 
6 XBRL for Financial Reporting, XBRL FR 
7 http://xml.coverpages.org/XBRLGLexecsumm.pdf 
8 Audit Trail 

http://xml.coverpages.org/XBRLGLexecsumm.pdf
http://xml.coverpages.org/XBRLGLexecsumm.pdf
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 اپید ارتقا اهدهاکیفیت د ،ترتیبیناشود. بههم میای مختلف موجود در سیستم فراهمهاشده در برنت ذخیرهاعطالازی بر اسدهاپیبلارد قانداستا
 .(Dalla Via &Garbellotto, 2015) شودمی اوم مهیاصورت مدت بهاعطالایش ابرسی و پان حسامکاو  کندمی

 ت تحت پوششاعطالا منٔهاد ۱.5.۲
ی اهنهاماری )سابدان، حسازماریزی سمهای برناهنهاماشده در ست ذخیرهاعطالا ماتم ئٔهاران امکا الآرال جیبیایکسی کلی اجزار و اختاس
 غیرهو  ،کنشی، مرجعاتر ،۲زیانداها، ر(صلیای اهیلامشتمل بر ف)تی اعملی و ،ی تفصیلی(اهو صورت ،، کل، معین۱مهاتر روزناظر بر دفان
، اهبای مختلف حساهو فهرست اهسرفصل شتانگ اب ،تاعطالام ادغا بخشیدن و بهبود رویٔه ن سرعتامکا ،روازاینورد. آهم میافر ار
 ید.آوجود میبه

ئه ارابلالی قات غیرماعطالام قالاز ابرخی  ،لان مثاعنولی نیست. بهات ماعطالامحدود به  اًصرف الآرال جیبیایکسکه  شودتوجه البته 
 ز:اند اعبارت 3رابزاین ادر 

 ؛اهت مربوط به شرکتاعطالاو دیگر  ،نارکنان، کاکنندگن، عرضهات مربوط به مشتریاعطالا 
 4ی کلیدی عملکرداهخصابت، شال ثاموار، انبار مشتمل بر موجودی اوککسب گیری در رویٔهزهاندابلام ققالات مربوط به اعطالا، 

 ؛مشهودال نامواو 
 ؛و ثبت ،ریخ صدوراسند، ت رٔهانند شمار ماوکد کسباسنات مربوط به هویت اعطالا 
 ؛ وکو توپولوژی ،یت ثبتی، توصیفاعطالات مربوط به اعطالا 
 هاآنن وقوع او زم اهت ریز مربوط به هزینهاعطالانند ار، ماوکی کسبات هزینهاعطالا. 

 الآرال جیبیایکسی کلی اهویژگی ۲.5.۲
 ز:اند ارتاعبها آن ترینکه مهم ردادت کلی مختلف اخصوصی رابزاین ا

 5؛اهدهام دادغان امکاهم کردن او فر ،الامایکسن بر آنه و مبتنی بودن اما، مستقل بودن ساهباز حسا ی مستقلز فهرستاشدن  تشکیل 

 وری آی جمعاردی برانداستای اهبازی به فهرست حساتر، نین دقیقاست. به بیاهباز حسا ی مستقلفهرست الآرال جیبیایکس
ز اردی انداستاری به فهرست ابدات حساه جزئیاهمربه اول رای متداهبافهرست حس نآز اده استفا ان باتومی امات نیست؛ اعطالا

 د؛ایش دافزا ،رداوجود د آنگیری زهانداچه ضرورت آندر مورد  ار راوککسب ت دراطارتبا آن سطٔهاوبه اتبدیل کرد ت اهباحس
  زد ازم بپردی ورودی و خروجی الاهمهاو برن اهد رویهایجاند به اتونویسی میمهاست. هر برنا ی مستقلراهکار الآرال جیبیایکس

زم ال اری تنهابداحس ن حوزٔهانویسمهاست که برنا آنین به مفهوم اتبدیل کند.  الآرال جیبیایکسبه فرمت  ات موجود راعطالا ات
نند اتومی 7ربردیاک مٔهان سرویس برناکنندگهماحی کنند. فراطر 6الامایکس ی ورودی/خروجیاهیلای فاهی فرمتالگو براست یک ا

                                                                                                                                                                                                                
1 Journal Entries 
2 Set up 

 رجوع شود. ) ,2015Dalla Via &Garbellotto( برای دسترسی به اطالعات بیشتر در این زمینه به ۳
4 Key Performance Indicators, KPI 

 های این ابزار به سایت زیر رجوع شود:برای آشنایی بیشتر با ویژگی 5
http://xml.coverpages.org/XBRLGLexecsumm.pdf 

 الامایکس عرصه آمدن اطالعات، قبل از به های موجود در استانداردهای مبادلٔهمعطوف به محدودیت الآرال جیبیایکس ، چرایی عدم استفاده از ابزاریقتدر حق 6
مبتنی بر ایجاد  ریان اطالعات دفاتر کلج حتی ،توجه الزم به اطالعاتی با جریان داخلی و یا تولید داخلی نداشتند. در این ابزارها آیدیای است. ابزارهای قبلی مانند
استاندارد  تبادل اطالعات ،نیاز نهادهای بیرونی نبود. همچنین در این ابزارهاتراز اطالعات مورداین اطالعات با حسابداران و اعتباردهندگان، هم استانداردهایی برای مبادلٔه

کند. در استانداردهای ید میأیها را بررسی و تپذیری، به ابزارهایی تجهیز شد که اعتبار فایلافبا هدف انعطشدن  با طراحی الامایکس و غیرمنعطف بود. در طرف مقابل،
پذیر، تدوین راهکاری گسترده ،روازاین ؛آن پرداخته شده بود و یا در سطح اندکی به یات تبادل اطالعات حسابداری موردتوجه قرار نگرفته، جزئآیدیای معطوف به
های حسابداری و یا حتی شدن به سامانه با قابلیت افزوده و اعتباردهندگان ،کنندگان داخلی، حسابدارانمالیمینأاطالعات موردنیاز ت و چندملیتی برای مبادلٔه ،منعطف

 توجه قرار گرفت.مورد الامایکس ها در بستراستخراج از این سامانه
7 Application Service Provider, ASP 

http://xml.coverpages.org/XBRLGLexecsumm.pdf
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ت اعطالاز انی اسآنند بهایی بتوانه ناربراک اد دهند تاپیشنه ار آنز او خروجی گرفتن  آرالبیایکست به اعطالاین ارد کردن او
 ده کنند؛استفاخود  مجموعٔه

 آورده استهم افر ات جدید رات و خدمن محصوالامکا الامایکسبودن و قدرت  زاست. با الامایکس مبتنی بر الآرال جیبیایکس 
ی هانیش جریاایی که به پاشبوردهاکند؛ دمی ابرسی مهیای حساهتار ربادر کن ای مدیریت رآنی محتمل جدید اشبوردهاد دایجاو 
 کنند؛ وم میعالابرسی احس هیی بارهاص، هشدارد خاو حتی در مو پردازندی مختلف میهاانز مکاری ابدای حسادهاد
 دیگر منتقل  نٔهامانه به ساماز یک سا ات دفتر کل راعطالان اتور میابزاین اکند. توسط هم میافر ام رادغان امکا الآرال جیبیایکس

ت به اعطالارد کردن او ای مختلف( یارهاوککسب انبه )باجی چندهانازمات سادر تلفیق عملیها آن زاده استفان امکا اکرد ت
 هم شود.ات فراعطالا کنندٔهمادغای ارهابزا

 سیاشنر ردهاختاس ۳.5.۲
ین است، اهده امشبلاق 6-۲شکل گونه که در نابرد. همصلی سود میا )ماژول( پیمانٔه 6 اب ۱یانهاپیم یراختاسز ا الآرال جیبیایکس

مل تبدیل اش 4سییوام ماژول ر،اوکهیم پیشرفته کسبامل مفاش ۳یواسبی ماژول یه،اهیم پامل مفاش ۲سی.ُا.آرژول ام ند ازاعبارت اهژولام
و  ،تیالیامدیریت م امرتبط ب مفاهیم ملاش 6افاِیتی ماژول ،اداناو ک امریکاهیم مختص امل مفاش 5 کییواس ماژول ی پولی،احدهاو

 ست. الی ای ماهشت به صورتانگبلاهیم قامل مفاش سیآردیاس 7 ماژول یتدرنها

 
 

 الجی آرالبیایکسصلی ای اهژولام .6-۲شکل 

 XBRL International 2017منبع: 

                                                                                                                                                                                                                
1 Modular Structure 
2 Core, COR 
3 Advanced Business Concepts, BUS 
4 Multicurrency, MUC 
5 Concepts for the UK & US, USK 
6 Tax Audit File, TFA 
7 Summary Reporting Contextual Data, SRDC 

ماژول های
XBRL-GL

COR
هسته مرکزی

MUC
واحدهای پولی 

TAF 
ممیزی مالیاتی

SRCD
دادٔه زمینه ای 
خالصٔه 

گزارشگری 

USK
حسابداری 
اآمریکا و کاناد

BUS 
فته مفاهیم پیشر
کسب وکار
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 ماژولست. ا الآرال جیبیایکس خلات داعطالاع انوا مایش تمای نمامبن کهست اصلی ای ادهام دقالامل ایی شاژول مبنام سی.اُ.آر
ز اژول این ماکند. تر میفاد، شفراری وجود دابدامل و حسای عاهکه در سیستم ی معمولادهام دقالا اب ار سی.اُ.آر یاهدهاد یواسبی
بع، ای پوشش منایج برام رقالادیگر  ست. همچنیناد ات نهاعطالاو  ،نیازمات سار، جزئیاوککسبر و انبای اهمل متریکاش سیاشنرده
که کند فه میاضا ای رادهام دقالا سییوام ماژول د.رار داژول قراین مان در ارکناو ک ،ناران، همکای مشتریاهکنشاو تر ،ادها، رویداهملاع

 دهد. هر مدخل می رٔهادرب ابیشتری رت ابی جزئیان ردیامکا هانازمابه س
 اطالعاته اهمربه ارشیوی رآوضعیت های گزارشو  ،های حسابداریفایل، اقالم دفاتر روزنامه ی مرتبط باادهام دقالا کییواسماژول 

 کند.هم میافر آرالبیایکس درکانادا و  ،استرالیا، انگلستان، مریکااهای حوزهتر پیچیدهنیازهای حسابداری ی ابرالزم تکمیلی 
 الآرال جیبیایکس امکان استفادٔه مقالاین ا. استزم تی الالیابرسی مات و حسالیای ماست که برای ادهام دقالا امرتبط ب افاِیتیماژول 

 ست.اد شده ایجات الیام ی تخصصی حوزٔهاهرگروهاکمک ک اژول باین ما. کندفراهم مینی اتی جهالیای ماههادر بنگ ار
رشگری ای گزاهسیاشنو رده الآرال جیبیایکسی تفصیلی اهدهان دای تسهیل پیوند میابر ای رادهام دقالا دیآرسیاس ماژول یتدرنها

 . کندمی ایجاد الامایکسی اهرهاودیگر طرح ارتی یانظ
گرچه احد در نظر گرفته شوند، او ایمجموعه ناعنوید بهاب اهژولاین ما ماقع تماوی مختلف، دراهژولام در مقالاوجود تفکیک  اب

 .ر نگیرنداده قراستفاموردها آن ست همٔهاممکن 

 الآرال جیبیایکسی کلیدی اهربریاک 4.5.۲
ی افیلده رٔهابچندین دٔهاستفان امکا ۱تفسیر رایانهبندی قابلطبقهلب ادر ق و پولی ،، کیفیکمّی تاعطالادهی نامار در سابزاین ایی اناتو
ده استفاربط در ذی هایهاشتبات و دیگر اعطالا رٔهایپ دوباز تاشی ای ناهاخطکند و هم میای مختلف فراهف و تحلیلاهدای ابر اتی راعطالا
 کند.می نه حذفاماز سا ار ابع خطائد و منافی و زاضات اعطالا رابزاین ادهد. همچنین هش میاک ای مختلف راهدهادهایگاز پا

ی تحلیل اهز روشاده استفابعدی شده و به ی چنداهرشاد گزایجامنجر به فرصت  رابزاین ات در اعطالا ع مختلفانوایی مدیریت اناتو
 ای قدیمی مختلف راهنهاماز به سانی الآرال جیبیایکس ،در حقیقتشود. ر منتهی میاوکرشگری پیشرو کسبای گزات پیچیده براعطالا

م ادغاز به انی رابزاین ات در اعطالا شتانگرند. اند ایکدیگر ر ات باعطالا دلٔهاط و مبارتباری ایی برقرانایی که تواهنهاماکند، سبرطرف می
ین ا ،روازاین ؛دهدیش میافزا اوم رارشگری مدان وقوع گزامکاو  ،تسهیل ار ۲درنگی بالاهرشاد گزایجان امکا ،حذف ات راعطالادستی 

 خته شود.ابتی شنان مزیت رقاعنوند بهاتوو می شودمیتهی گیری منی تصمیمارتقابه  لیارشگری ماروش جدید گز
، اهتحلیلوحتی در تجزیهارنند بهاتوند نیز میاشده ریاذکدگ الآرال جیبیایکسر که توسط ازاز بابی انتخای ارهار و معیازات باعطالاتوجه شود 

د. شوذ میاتخاتر ت بیشتر و سریعاعطالا یٔهای مدیریتی بر پاهتصمیم ،روازاین ؛ر گیرنداده قراستفار موردابزا نیاخلی در ادت اعطالار ادر کن
 دهد.ر میار قراختیادر  ار ۳زنارت متواک و توسعٔه ،بی عملکردارزیای املی برانه کاماس کیفی، فرصت توسعٔه تاعطالاز اده استفان امکاین، ابروهعال

 شتانگ کند و رویٔه اپید ارتقاند اتومی تیاعطالا نٔهاماز سا اهلیتانی فعازم ج دورٔهاستخرا ایده باف-ی هزینهاههمچنین تحلیل
 دهد.هش میاک ابی رایی هزینهاهزی روشاسدهاپیچیدگی پی نیات زماعطالای اده براستفامورد

لدینگ وه در ادر رابسته به شرکت مای واهت بین شرکتاعطالا یسازگارل و انتقا الآرال جیبیایکسرد انداستان اتوجه شود که زب
ند تحلیل شود. حتی مشکل اتوی مختلف میارهابزاو توسط  استدر دسترس  جاهمهسرعت ت بهاعطالاکه  ترتیبیناکند. بههم میافر
ر ابزاین است، توسط اریزی مطرح م بودجهادغان مشکلی در اعنونی که بهازمای ساحدهاری مختلف در دیگر وابدای حساهنهاماز ساده استفا

قعی و ایج وایسه بین نتامق و استف وقت مقدور تالای مختلف بدون اهبینیپیش رائٔهای پیچیده و اریوهای سناهشود. تحلیلحل می
 هد شد.ام خوانجاسهولت شده بهریزیبودجه
 ،تیالیالی، مای ماهصورت صٔهط بین خالارتباری ان برقرامکا آراف آرالبیایکسو  الیآرال جبیایکسری پیوند بین ابرقر ،ینابروهعال

کنش و اطی بین ترارتباری پل ابرقر اترتیب بینابخشد. بهتسهیل می ارش راد گزایجا و رویٔه کندمیهم افر اتی رای مقرراهرشاو دیگر گز
تر ی دقیقاهبی به تحلیلان دستیامکاو  ص مقدوراتی خاعطالای ازهانی بر اساسرش، ات در گزاحصالال سریع اعمایی، ای نهاهرشاگز

 شود.می ادر صورت لزوم مهی

                                                                                                                                                                                                                
1 Computer-Interpretable Taxonomy 
2 Real Time 
3 Balanced Scorecard 
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 ۱الآرال جیبیایکسمدیریت ریسک در  ۲.5.5
 ت مختلفاماقداید انه باماین سادر  هاز وقوع خطرای جلوگیری ابر ،س مدیریتیات حسات در تصمیماعطالاین اربری گسترده اتوجه به ک اب
ی کنترلی ارهابزاین زمینه، و اف در ای شفاهلعملادستور اشوند، بحتی تکمیل میارده که بهاد ساسناز اید اب ،لان مثاعنوذ شود. بهاتخا
 اهفرم کنندٔهبررسیکننده و ی ثبت فرد تکمیلابر اهیی در فرماگرفتن فض نظر ده کرد. دراستفا ار فیلدهاعتبا کنندٔهی چکارهابزانند ام سبامن

ل محدودیت اعمای معتبر(، و اهکنشاد )تشویق ثبت صرف تراسناری قبلی اگذرهار شماسب( در کناپذیری منولیتئ)تشویق مجوزدهی و مس
 قع شود. اثر وؤند ماتوز( میات غیرمجمالاهش ریسک معالی )کاد خاسنادر دسترسی به 

ند منجر به اتوتر کل، میات دفاعطالاکید ویژه بر أت انه باماین سات اعطالانی اروزرسدر به اید توجه شود که خطاب ،ینابروهعال
مه به ادال کرد که در اعماین حوزه ادر  اسب رات کنترلی مناماقداید اب ،روازاین ؛درست شودات ناعطالاس اسا ت ضعیف براتصمیم
 شود:ره میاشاها آن زابرخی 
 ۲تاعطالازش ایش و پرداویری ایی براهل کنترلاعما 
 ریابداحد حساز وایی غیر احدهاز طرف واروزمره م ثبتی غیرقالای ایی براهل کنترلاعما 

دیر عددی مندرج در ادفتر کل، مق حسابشمارهر اعتبان بررسی اتومی ،م دفتر کلقالال در خصوص ان مثاعنوین زمینه بهادر 
ی اهبسته ز حلقٔهاده استفات، اعطالا مارد شدن تماز وان اطمینای امعیت برای جاهزمونآ، ازهازمون صفر بودن ترآری، ای مقدافیلده

مت ی تعدیلی مکرر، بررسی عالاهی ثبتارد برانداستایل ثبت تعدیل ا، درج فاهباتوصیف حس اب هاحسابشمارهتطبیق  ییدتأ
 د.ار داتوجه قرمورد امه راد روزناسنای ازش دستهاپردید دقت أیمرحله در تبهیی مرحلهابی جمع نهارزیا و ب کل،از حساتر
 رش کنترلات و تنظیم گزاحصالال اعما 

ی اهباز حسایشی، بررسی صفر بودن ترازمآی ازهاج تراستخران اتومی ،م دفتر کلقالال در خصوص ان مثاعنوین زمینه بهادر 
ی نزدیک به اهکنشای معین، بررسی تراهبادیر کل حسامق ایسه بای کنترلی در مقاهبای حساهندهاتسویه و معوق، بررسی م

 ه در اشتبایی علت وقوع اسادر شن حسابشمارهس اسا مه براد روزناسناز اری ابردسب، فهرستابندی مننای زمال بران سایاپ
ز ابی ترارزیاعمومی در  مٔهاه، و بررسی دفتر روزناشتبای اهفتن ثبتالی در یاس تواسا مه براد روزناسناص، بررسی اخ یباحس
 ر دفتر کل.انکار بستابدهک

 برسیاعطف حس زنجیرٔه 
بی هر اشده، ردیسند تولید ارش یابه هر گز أز مبداکنش ابی تراز طریق ردیا ریابدام حساکنش در نظابی مسیر ترایند، ردیاین فرادر 

 شود.م میانجایی انه اولیه تاز از تراب ات حسابی تغییراو ردی ،آن أس مبداسا رش براقلم در گز
 

 یبندجمع 6.۲

 یریپذو تعامل یستتتازکپارچهیرابطه،  نیمبحث  در ا ن،یطرح  استتتت. نخستتتت نیمرتبط با موضتتتوع ا  اتیادب مرور فصتتتل، نیااز  هدف
 یبه عنوان راهکار مورد نظر برا افزارهاانیانواع م  نیو همچن یستتازکپارچهیکالن  یکردهایرابطه رو نیاستتت. در ا یاطالعات یهاستتامانه
زبا  ابتدا به  ،ییمعنا یریپذتعامل یبسترها  نمودن فراهم یراهکارها به پرداختن یراستا در ادامه در. شد مرور یفن رساختیز  یسازآماده
شتتد. در ادامه، به زبان  مرکزآن ت یریپذتوستتعه  تیآن، بر قابل میپرداخته شتتده و عالوه بر مفاه ییمعنا یهازبان هیبه عنوان پا الامکسیان  
 تیشد. در نها یکالن آن به صورت خالصه معرف میپرداخته شده و مفاه یمال یحوزه گزارشگر در الامکسیابه عنوان کاربرد  الآریبکسیا

 به ،یشتتتتناستتتترده نیا ستتتتاختار بر عالوه مطالعه، نیا درمورد مطالعه قرار گرفت.  الیج الآریبکسی میمفاه ازهاینشیپ نیا یبا  بررستتتت
.شد پرداخته آن با مرتبط سکیر تیریمد و آن یدیکل یکاربردها

                                                                                                                                                                                                                
 دسترسی به اطالعات بیشتر در این زمینه به سایت زیر رجوع شود:برای  ۱

https://www.cpp.edu/~rmmartin/acct304/Romney%20Steinbart%2011%20edition/Rais11_ch14.ppt 
 توجه قرار داد.اخیر را مورد دورٔه حسابداری و انطباق آن با فعالیت منتج از چرخٔه دفتر روزنامٔه بررسی خالصٔه ،عنوان مثالتوان بهدر این زمینه می ۲
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 ت تجربیادبیا ۳
 نادر سطح جهالآرال جیبیایکس یاربرهامروری بر ک ۱.۳

  الآرال جیبیایکس امرتبط بکشوری ی اههی به پروژهانگ ۱.۱.۳
به فکر  اکشوره یناز اری ارشگر در بسیارتی و گزای نظادهان، نهاجه از نقاط مختلف رتی درارشگری نظای گزابر آرالبیایکس پذیرش اب
ین از ابرخی اطالعات مربوط به دند. افتا اهرشار گزاج خودکاستخرارتی و ارشگری نظایند گزاتی خود به فرای عملیاهختازیرسل اتصا

وری این فنّای ایاپن، مزاو ژ امریکانند ام از کشورهاشود، در برخی حظه میگونه که مالناست. هماهده امشبلاق ۱-۳جدول  در اهشتال
ری ابردزی و بهرهاسدهام به پیاقداآن  یایاز مزاری ای برخوردابر اهین شرکتاست و امل درک شده اصورت کی خصوصی بهاهی شرکتابر
و حمایت از ن این زبای ایاز مزاری ابردبهره و برزیل ،ندونزی، ترکیهانند ام از کشورهاست که در برخی دیگر الی این در حاند. ادهکرآن  زا

 ست.ام شده انجادستی الار و باذنونگای قادهاتوسط نهابزارهای مرتبط،  توسعٔه

 نادر جهال جی آرالبیایکسی اهز پروژهابرخی  صٔهخال .۱-۳جدول 
 هدف متولی پروژه کشور

 Fujitsueشرکت  پناژ
ریزی مهابرن نٔهامای ساهدهاخلی مبتنی بر دارشگری دایند گزاد فرایجا
 نازمابع سامن

 تیالیاردگیری م تیالیارت ماد نظاندونزی و نهابورس  ندونزیا
 تالیام ای مرتبط باهدهاردگیری د دولت ترکیه ترکیه

 رتیاخلی به نظارشگری دایند گزال فراتصا رشگرای گزاهشرکت امریکا

 ری ملیادنهاخز رٔهادا برزیل
در  هافهرست حسابوری آزی جمعارسازی و خودکاردسانداستا

 یکشور داخل سطح
 منبع: گردآوری توسط نویسندگان

 آرالبیایکسرگیری اکهبموفق در  ایتجربه ویاکاو ۲.۱.۳
ین کشور ا. (Garbellotto, et al. 2015) ستامربوط به کشور برزیل ال جی آرالبیایکسز اری ابردبهره مشهور در زمینٔهرب اتجز ایکی 

 دبیرخانٔه، استاین راست. در اشته ام سطوح دولت دالی در تمافیت ماری و شفابداسمت تلفیق حسمستمر به یخیر، حرکتا در دو دهٔه
در سطح آن  ای مرتبط باهوریاو فنّ آرالبیایکس راستقراصلی افیت، متولی اری و شفابداحسصلی تلفیق ان مسئول اعنوبه ۱ری ملیادنهاخز

تعریف  فوق توسط دبیرخانٔه ۲بخش عمومیاستفاده در های موردفهرست حساب ،یفاوظاین  دادن و برای انجام شناخته شدکشور برزیل 
در به ثبت اق ادهاکه نه حی شدای طراگونهبه های مربوطهفهرست حساب ری،ابدای حساهن رویهاهنگی میاد همایجامنظور بهالبته  .شد
 ماز تما ۳یشیازمآ مٔهازناوری ترآبه جمع شروعداری ملی خزانه دبیرخانٔه ،استاین راشند. در ایسه بامقبلاق صورتبه ریابدای حسادهاروید
و  اهرشاگز ماج تماستخران امکاکه نحویبه – ستا ربطذیت ان و جزئیت کالاعطالامل اشکه یشی ازمآ مٔهازناین ترا. دکر ادهانه

 شود.میده میان 4ریابدای حسازهاتریس ترام - رداوجود دآن  زالی ای ماهصورت
ین است. ادهاو نه اهز شرکتازم دستی الالای باهرشاوری گزآی جمعای بریهاهنامای سارادداری ملی خزانه دبیرخانٔه، ز سوی دیگرا
 دبیرخانٔهمدنظر باالدستی ی اهرشافته بودند. گزاتوسعه ی 5پایهفرمی اهنهامالب سادر ق، آرالبیایکسن از زباری ابردز بهرهاپیش  ات هانهاماس

                                                                                                                                                                                                                
1 Brazil’s National Treasury Secretariat 
2 Chart of Accounts Applied to the Public Sector 
3 Trial Balance 
4 Matrix of Accounting Balances 
5 Form-based Systems 
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۲0 

منظور به الآرال جیبیایکس زادر برزیل  ست.ا ۳ریاعتبات او ثبت عملی ۲،لیارش مدیریت ماگز ۱،بودجه صٔهرش خالامل گزاش داری ملیخزانه
ل او در س آغاز ۲0۱۲ل این پروژه در سایی اجراز است. فاگرفته شده  بهره ماتریس ترازهای حسابداریز ا اهرشاگزین ار اج خودکاستخرا

 یشی رسید.ازمآری ابردبه بهره ۲0۱4
ماتریس  آوریجمعد و ایجامحدود به تسهیل  ،داری ملیخزانه دبیرخانٔهتوسط  الآرال جیبیایکسز اده استفای ایامز ،ستازم به ذکر ال

ی ابر ار اهرشاگزین امین أت ل زنجیرٔهاتصان امکالی ای ماهو صورت اهرشابه گز اهدهاین دال اتصابلیت ابلکه ق ،نیست ترازهای حسابداری
منظور . بهدسازمی ممکن ار اهرشاگزن م کالقالات امحسوس جزئیاردگیری ن ین زنجیرها و است کردههم افرداری ملی خزانه دبیرخانٔه

وری افنّ برزیل سعی در توسعٔهداری ملی خزانه دبیرخانٔه، ماتریس ترازهای حسابداریرد بودن انداستاتوجه به  این رویکرد بازی اسدهاپی
 ست.اده کر دیسیآراسژول اتریس به کمک ماین ماز ارتی الی نظای ماهج صورتاستخرای ابر متمرکز

 لایند دیجیتابه فر بیاخلی و دستیارشگری دای گزابر آرالبیایکسربرد اکز اتجربی  یلامث ۲.۳
شود. در ه میاشاربت ای ثاهییاراد ای جزئی مرتبط باهدهارش دای پوشش گزابر الآرال جیبیایکسربرد اکن نمونه، به اعنوین بخش بهادر 
در  اهییارارش دابه گزآن  لاتصاو  الآرال جیبیایکسیل اف لبابت در قاثی اهییارارش داست که هدف گزاض شده ، فراستاین را

شود. ره میاشاست ادر نظر گرفته شده  اهرشاگزوری آی جمعاردی که برانداستام قالابه  ابتداس، اساین است. بر اسی اسالی ای ماهصورت
دیگر در رد انداستای اهو برچسب شودمی آغاز آرالبیایکسرد انداستابرچسب  ادیگر، ب آرالبیایکسرد انداستایل انند هر فایلی، ماچنین ف

 گیرند.ی میاجآن  یابتدا
 

 
 
ولین برچسب اگیرند. می اج آن رد در ذیلاو دیگر مو اهبات مربوط به حساجزئی accountingEntriesم ان ابرچسبی بدرج  امه بادادر 
 دهد.ئه میارا اتی راعطالارش اگز ی مورداجزاهیت ام رٔهاکه دربست ات سند اعطالامربوط به  آندر ذیل 
 

 
  

ئه ارا (اهییارادچه مفهومی )در اینجا  رٔهات درباعطالاکند که نوع ورودی مشخص می ای با نامبرچسب جداگانه ،برچسبین ادر ذیل 
 د.شوتعیین می آن رشگری در موردان گزانند زباتی ماو جزئی گیردمیسه تعلق ایک شنورودی  ,برچسبین نوع ا، به ینابروهعالشود. می

 

                                                                                                                                                                                                                
1 Summarized Budgetary Report, RREO 
2 Fiscal Management Report, RGF 
3 Register of Credit Operations, COC 
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ست، اهده امشبلاگونه که در کد زیر قناشود. همرش میاگز ۱دات نهاعطالادهنده در ذیل برچسب رشاگزد ات نهاعطالامه، ادادر 
 .است gl-busژول از ما اًعمدت آن ت تفصیلی زیرمجموعٔهاعطالاست، ا gl-coreژول اد مربوط به مات نهاعطالاگرچه برچسب ا

 

 
 
گونه ناهم ده شود.اشود، پوشش دهده میایی که در لیست زیر مشارام مختلف دقالاین سند، ا مٔهاداست که در ازم ال اهدهاین داتوجه به  اب

ین سند ا مٔهادادر  ،یجهدرنتست. ایی اراز داده استفاشروع ریخ ات و ،تایی، توضیحاراد رٔهاو شمرده مل ام شقالاین ا ،شودهده میاکه مش
-glین منظور، مفهوم ای ابرپوشش دهد.  اتی راعطالام قالاین ام شود که انجا یبه صورت الآرال جیبیایکسپیکربندی  ستازم ال

core:amount شود، ده میاستفایه ان مفهوم پاعنوبهgl-cor:postingDate ریخ شروع خدمت،ادل تان معاعنوبه 
 gl-bus:measurableID یی، اراد رٔهان شماعنوبهgl-bus:measurableDescription و  ،یی در نظر گرفته شدهارای توصیف دابر

 شود. منظور می ۱بر ابر gl-bus:measurableQuantityر مفهوم امقد
 

 
 

ت ذیل این جزئیا ماینکه تماتوجه به  اب ،یتاهنشود. دردرج می entryDetailسب برچ لبازیر در ق کد نندام ماکدرد هراین موا ماتم
 شت. اهد داصلی وجود خوا مٔهانژهایی در واراو مفهوم دها آن ناط میارتباری ان برقرامکا ،است شده آوریجمعیی اران کلی داعنو

                                                                                                                                                                                                                
1 Entity Information 
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 بندیجمع ۳. ۳
رو  نیدر سطوح مختلف است. از ا میمفاه یبه منظور انتقال معان الیج آرالیبکسیاستفاده از ا نحوه  یتجرب یبررس ،بخش نیاز ا هدف

س یدر ابتدا صورت ب ست برخ یاجمال اریفصل به  شتند فهرست  XBRL-GLمرتبط با  یهاپروژهکه تجربه   ییکشورهااز  یبه فهر را دا
 گزارش یبرا  ال یج آرالیبکسیا کاربرد تا شتتتد یستتتع یعمل مثال کی در ستتتپس،. شتتتد تهپرداخ لیبرز کشتتتور تجربهشتتتده و در ادامه به 

 در مختلف یاداده اقالم گزارش امکان یشتتناستترده نیا مختلف یهامانهیپ که شتتد مشتتاهده مثال نیا در .شتتود حیتشتتر ثابت یهاییدارا
 توجه با آن، بر عالوه. شود محقق یمال یهاصورت کالن میمفاه ریمقاد به یابیدست تیقابل که کنندیم فراهم ینحو به را گوناگون سطوح

 . ممکن است رانیا یبانکدار الزامات با تطابق منظور به یسازیسفارش هرگونه انجام امکان هامانهیپ نیا تیماه به



۲۳ 

 

 نکی کشوراب رچه در حوزٔهایکپ یاهرشاگز مروری بر وضعیت موجود تهیٔه 4
 نایرانکی اب ری متمرکز در شبکٔهانکدابی اهنهاماس ۱.4

های مالی اساسی و صورت که ارائٔههاست. درحالیهای بانکمالی و تراکنشگزارشگری اطالعات  های صنعت بانکدارییکی از چالش
در این صنعت نیز ضروری است، گزارشگری عملیاتی و داخلی  ،های مالیهای همراه به نهاد ناظر بانکی، همانند دیگر حوزهیادداشت
گیری برخوردار تصمیمبانکداری از اهمیت باالیی برای ارتقای شفافیت و افزایش سرعت و کیفیت در  ها و دفاتر کل نیز در حوزٔهتراکنش
های های نظارتی به دادهاقالم گزارش متصل نبودن توان بهها میروی گزارشگری داخلی و عملیاتی بانک  های پیشاز چالش این،وجوداست. با

امکان دسترسی و تفسیر جداول  نبودها، های داده مرتبط با آنو پایگاه ،هاها، تعدد واحدهای زیرمجموعه، سامانهشده در سامانهجزئی ثبت
ها دسترسی به جزئیات اطالعات زیربنایی گزارشو  هاها و دشواری ردیابی اطالعات، حرکت کاربران در عمق دادههای داده سامانهپایگاه

 د. کردفتر کل اشاره  خالصٔه دهندٔهو کشف اقالم جزئی تشکیل ،از سطوح باالتر
 نٔهاماز ساده استفا تاعطالاتر به تر و سریعاراو دسترسی ک اهنکافیت در بایش شفافزای ابرسنتی  شدٔهبینیحل پیشهار این،وجودبا

کوچک،  اخصوصی و بزرگ ی از دولتی یاعم ای کشور اهنکاب ماضر تماحلادرح شده،انجامی اهس بررسیاساست. بر ا متمرکزری انکداب
اکنون بانک کارآفرین از آن بهره که همفرین آ نٔهامانظیر س اهنهاماین ساز ا. بعضی (۱-4)جدول  کنندده میاستفا ری متمرکزانکداب نٔهاماز سا

 اهنهاماین سا کثرا این،وجودبا. است شده زیاسبومیداخلی ری افزای نرماهری و سپس توسط شرکتارجی خریدای خاهز شرکتابرد، می
 . هستندخلی اد فتٔهایتولید و توسعه

 های بانکداری متمرکز داخلیهای کاربر سامانهبانک .۱-4جدول 

 سسات کاربرؤها و مبانک کنندهشرکت تولید سامانه ردیف

 شرکت خدمات انفورماتیک بانکی یکپارچٔه سامانٔه ۱
اعتباری نور،  سسٔهؤصادرات، آینده، م ، توسعٔه ملی، صادرات

 و بانک مرکزی ،کارآفرین

 شرکت توسن های بنکو و فرانگینسامانه ۲
، سینا، صنعت و معدن، انصار، سامان، اقتصاد نوین، سرمایه

ری توسعه، اعتبا سسٔهؤمالی اعتباری مهر، م سسٔهؤپارسیان، م
 و صندوق مهر رضا ،مهر الحسنٔهحکمت ایرانیان، قرض

 ملت ۱بهساز ملت شرکت طرح و اندیشٔه جامع ملت )جم( سامانٔه ۳

4 
 بانکداری متمرکز داتین سامانٔه

 های متوسط و کوچکبرای بانک
 ۲افزاری داتیس آرین قشمنرمشرکت 

 الحسنٔهتعاون، گردشگری و قرض توسعٔه ۳،پاسارگاد، سپه
 رسالت، قوامین

 کشاورزی 4شرکت پدیسار انفورماتیک بانکداری متمرکز سامانٔه 5

6 
جامع بانکداری متمرکز  سامانٔه

 لوتوس کاسپین
های کاربردی شرکت تأمین خدمات سیستم

  5کاسپین
 پارسیان

7 
جامع بانکی مبتنی بر دانش  سامانٔه
 «امید»بومی 

های سپه و پاسارگاد، شرکت مشارکت بانکبا 
 رایانه خدمات امید و فناپ

 سپه و پاسارگاد

 بانک ملت است.  این شرکت زیرمجموعٔه -۱
 کند.لدینگ فناپ فعالیت میوه زیرمجموعٔهمستقل و  یشرکتعنوان ، بهازآنپسو  است بودهشرکت فناپ واحدی از  ۱۳۹۱تا سال  تحت عنوان داتینین شرکت ا -۲
 دیگر باشند. ال گذر از یک سامانه به سامانٔهکنند، هرچند ممکن است در حتمرکز داخلی استفاده میبانکداری م حاضر از دو سامانٔهدرحالهای پاسارگاد و سپه بانک -۳
 تجارت داتام قرار دارد. توسعٔهکنون در مالکیت کامل شرکت تا ۱۳۹7و ارتباطات از سال  اطالعاتوری  خدمات فنّأهاین شرکت فعال در ارائ -4
 لدینگ بانک پارسیان است.وههای جمله شرکتاین شرکت از -5

 منبع: گردآوری و تدوین توسط نویسندگان
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 ری متمرکزانکدای باهنهاماثربخشی سان امیز ۲.4

سخگوی اند پانستهاتو اهنهاماین ساتا چه حد ینکه از ات دقیقی اعطالانکی کشور، اب ری متمرکز در شبکٔهانکدای باهنهاماز ساده استفاوجود  اب
 8۹گرفتهی صورتاهت و بررسیاتحقیقنتیجه  ،کلیطوربه اما ؛گیری نیستزهاندابلاق اًین مهم تقریباشند، در دسترس نبوده و اب اهنکاز بانی
 نٔهامامل سار کاستقرای ار مهمی برائل بسیاو مس اهلشاچ ،ی کوچکاهنکاب ایسه بای بزرگ در مقاهنکاب دهد،نشان می ین زمینهادر 
ند ای دولتی و بزرگ حتی هنوز موفق نشدهاهنکاز باند و برخی اشتهارو د  خود پیش ی قدیمیهاامانهس ماشتن تمار گذاو کن ری متمرکزانکداب
رت افیت و نظاکثری در شفایش حدافزار مبتنی بر انتظاند و به هدف موردزی کناسدهانک پیامل در باک یبه صورت اری متمرکز رانکداب نٔهاماس

و  اهسرویس کثرا با پوششپذیرد نک صورت میاکه در هر بروزانه لی ات ممالاو مع تاعملی ماتم ،لان مثاعنو. بهدست یابندآن  نٔهابه پشتو
تر اشده در دفت ثبتاعملی سپس. (۱-4)شکل  دمه ثبت شوادر دفتر روزنقالب گزارشگری مالی  ترتیب تاریخ در باید به، هاآن تاخدم
ی اهدیگر صورت جاستخراترتیبی که د بهشوت مخصوص دفتر کل ثبت میادر صفح ،اهباری حساکدگذ ابرحسب سرفصل ی ،مهاروزن
  شد.اپذیر بنامکاآن  زامه ازنان و ترازی ب سود واز حساعم الی ام
 
 

 
 سیاسالی ای ماهصورتم قالاد ایجا ز نحؤهالی امث .۱-4شکل 

  تدوین توسط نویسندگانمنبع: 

 
 ،نکالی بای ماهنهامان ویترین ساعنوبه ،نکاب و دفتر کل شودمیلی ختم ام یدارخد یت بهادرنهنکی ات باعملیاز  هریک ،در حقیقت

 .(۲-4جدول )ست ا ترجزئیی اهمل سرفصلاخود ش ی کلی،اهسرفصلاین ز ادهد که بعضی ن میانش انک رای باهسرفصل صٔهخال
  

                                                                                                                                                                                                                
 هامصاحبه با کارشناسان برخی از بانک 8۹

دفتر روزنامه

شماره حساب•
کد حساب•
مبلغ افتتاح حساب•
•...

دفتر کل

سپردٔه بلندمدت•
سپردٔه کوتاه مدت•
• سپردٔه قرض الحسنه
• ...

صورت های مالی 
اساسی

سپردٔه •
مشتریان
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 اهنکای کلی دفتر کل باهسرفصل .۲-4جدول 
 هابدهی هادارایی

 های دریافتتی از اشخاصسپرده های نقتدیموجتودی
 هتای دولتیسپرده موجتودی نتزد بانک مرکزی

 هاهتای دریافتتی از بانکسپرده هامتوجودی نتزد بانک
 بانتک مرکزیبدهی به  اوراق بهتادار

 هاتسهیتالت دریافتتی از بانک مطالبات از دولتت
 دولتی ها از مشتریان/دریافتپیش هاتسهیالت اعطائی به بانک

 غیردولتی ان/ها از مشتریدریافتپیش ای/ دولتیتسهیتالت تبصره
 وجوه دریافتی دولتی /تسهیالت اعطایی
 هتا(داخلی )بدهی هتایحساب ای/ غیردولتیتسهیتالت تبصتره
 هتای درامدحساب غیردولتی /تسهیتالت اعطایی

 ذختایتر مطالبات معوق / دولتتی
 هاستایر بتدهی مطالبات معتوق /غیردولتی

 هاطرف بدهی -انتظتامی هایحساب منقتولامتوال غیر
 حقوق صاحبان سهام امتوال منقتول

 شده پرداختحساب سرمایه           های نامشهوددارایی
 قانونی حساب اندوختٔه هتا(داراییهتای داخلی )حساب
 هاحساب سایراندوخته ایهتای هزینتهحساب

 ( انباشته حساب سود )زیان هاجمع ستایر دارایی
 های ثابتحساب مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاطرف دارایی -های انتظامیحساب

  نشدهحساب سود )زیان( قطعی - -
 اقالم زیر خط اقالم زیر خط

 ها )ریال(تعهدات در مقابل بانک تعهدات مشتریان
 ارز(هتا )تعهتدات در مقابتل بانک طترف تعهتدات دولتت
 )ریتال( تعهتدات در مقابتل اشختاص طترف تعهتدات بانک
 )ارز( تعهدات در مقابتل اشخاص هاطرف دارایی-سایتر اقالم زیترختط

 هاطرف بدهی -زیرخط اقالم سایر -
 مطابق با فرمت دفتر کل بانک مرکزی منبع: 

 
 
ی دفتر کل اهز سرفصلا هریک (،۲-4 جدول)ری غیرمتمرکز ابداحسو مبتنی بر  ری سنتیانکدادر سیستم بتوجه شود که وجوداین، با

ت بر روی اعطالام اتم ،بنابراینشود، کل درج می و در دفتر دهافرست mainسرفصل به رد شده و سپس سرجمع هر انه واگاجد ایسامانه رد
 رد. اتی وجود نداعطالانکایک ب
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 معاج نٔهاماز سایند سنتی تجمیع دفتر کل قبل افر .۲-4شکل 

 گردآوری و تدوین توسط نویسندگانمنبع: 

تی تعدیال ،ترت جزئیاعطالاسری توجه به یک است بازم ال ،لیای ماهرشاسی و گزاسالی ای ماهصورت ی تهیٔهابراین در حالی است که 
رچه ادلیل یکپبه (۳-4شکل ) ری سنتیانکداسیستم بدر  اما د؛د شوایجا ربطذی لیای ماهل شود و سپس صورتاعمابر روی دفتر کل 

در سیستم  روازاین ؛دشومیل اعماصورت دستی ت بهین تعدیالا ناچاربهو  یستفراهم نتر ت جزئیاعطالابه دسترسی ده، ادهایگانبودن پ
ن و متخصصین ازمند زماو نی یستپذیر ننامکاتر کل از روی دفار و مستقیم اصورت خودکنه بهالالی سای ماهرشاگز تهیٔه ،ری سنتیانکداب

ین ابر بودن بر و هزینهناوه بر زمعال بنابراین ؛دکننج استخرات موجود اعطالاز ا اسی راسالی ای ماهنند صورتابتو است تاری ابداحس
چه  ،ریانکدای صنعت باهلشاترین چز مهمات که یکی اعطالابی او ویژگی ردی رودمیل اؤستا حدودی زیر ت نیز اعطالافیت اروش، شف

 .خواهد بودبی نادستیبلا، قاست ،نکاز دید باظر و چه ام ناز دید مقا

 
 ری سنتیانکدات در باعطالابی اویژگی ردی نبودن رابرقر زالی امث .۳-4شکل 

 گردآوری و تدوین توسط نویسندگان منبع:

دفتر روزنامه

شماره حساب•
کد حساب•
مبلغ افتتاح حساب•
• ...

دفتر کل

سپردٔه بلندمدت•
سپردٔه کوتاه مدت•
• سپردٔه قرض الحسنه
• ...

صورت های مالی 
اساسی

• سپردٔه 
مشتریان

 اعمال تعدیالت کاغذی
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نک امتمرکز بودن ب با هدف ری متمرکز(ابداحسمشتمل بر ری متمرکز )انکداب نٔهاماس بانکداری سنتی، بلامقطرف در چند هر ،رواینزا
ری انکداب نٔهاماسز ا ی کشور مدعی استفادهاهنکاب ماکه تموجودیاب در حال شکوفایی است، تاعطالا ماتی و مجتمع بودن تماعطالا

لی ای ماهرشاج گزاستخراو  کنند ییاجرامل اطور کبه ارآن  نداهنستالش بوده و نتوار چاوری دچاین فنّاز اده استفاهنوز در  ،دهستنمتمرکز 
ری انکداب نٔهامای سارای بزرگ که داهنکاز بادی اهنوز تعد ،گرفتهی صورتاهت و بررسیاتحقیق اب شود.م نمیانجار انتظالب موردادر ق

فت ادری نهاگای جداهز سیستما ان رامشتری ب سپردٔهاحس ایی و یاعطات ب تسهیالات دفتر کل نظیر حساعطالاز ابعضی  ،متمرکز هستند
ت اعطالابه  اهنکاین بامر دسترسی این اکنند که ری متمرکز خود منتقل میانکداب نٔهامابه س ار اهین سرفصلاجمع سر سپسو  کنندمی

 کند.ر مشکل میادچ ارنکی اظر باد نارت نهامر نظا نهایتدرو  ،ترالامدیریتی در سطحی ب یاهرشاگزسطح شعب(، گرفتن در تر )جزئی

 ری متمرکزانکدای باهنهاماز ساده استفادر  اهنکالش باچ ۳.4
ن، ات بهتر به مشتریاخدم ئٔهارانک، ایند در سطح شعب و بازی فراردسانداستاری متمرکز نظیر انکداز باده استفان اوای فرایارغم مزعلی
ز انیی مورداهرشاع گزانوا و تسهیل در تهیٔه ،اهدهادن دری و متمرکز کرات و نگهدامدیریت مستندنکی، بهبود ای باهکنشافیت در تراشف
فرم بودن مبتنی بر پلت ،اهلشاز چا. یکی استلش ار چادچ امانهین سامل ازی کاسدهادر پیبانکی کشور  شبکٔهنکی هنوز اسطوح ب عانوادر 
ع انوای ابر Intelو  ،IBM MainFrame ،UNIXمثل  اهفرمع پلتانوابر روی  اجرابلیت اید قاب کهست اری متمرکز انکداب نٔهاماس
 زیاسبومی حتی اخلی و یامتمرکز د ریانکداحی باطر نبود ،ز طرفیا .شداشته باد ار SQL Serverو ،Oracle ،2DBنند ام اهدهادهایگاپ

 ست. اده کرد ایجال خالا امانهین سازی اسدهای بزرگ و دولتی در روند پیاهنکای بارجی براخ یاهنهاماز ساری ابسی
ی اهختادن زیرسهم کرای متعدد قدیمی و فراهشتن سیستمار گذاکن هکارار لش،این چاو مدیریت  اهنکازی سیستم باسرچهایکپ برای

ی اهنکایط موجود باتوجه به شر ارسد بست که به نظر میاصفر  ز نقطٔهاصورت مستقل و بهآن  دایجاری متمرکز و انکداب نٔهاماسز انیمورد
 د.کنمختل  ار اهنکالیت بافع سمت آنحرکت به و رداری کشور وجود ندانکداکنونی صنعت ب اوضاعن در امکاین ا ،کشور
 امتمرکز و ی نٔهاماقدیمی به س هایامانهز سال بعضی اتصاند، اوردهآروی آن  ضر بهاحلاحی بزرگ دراهنکای بی که برخحل دیگرهار

رچه اصورت یکپت بهاعطالا هنوز همٔه ،ین روشاست که در اضح است. وا امانهین سای قدیمی به اهنهامات ساعطالا زارد کردن بخشی او
سی اسالی ای ماهرت مستقیم بر روی صورتاتر و نظیینات جزئی در سطوح پاعطالان به اسآبلیت دسترسی او ق است ذخیره نشده یکجادر 
 شت.اهد دارد وجود نخوانک مرکزی در بعضی مواتوسط ب اهنکاب شدهئهاراه ای همراهشتادداو ی

ده ای داههایگاو پ ،اهنهامای زیرمجموعه، ساحدهاتعدد ونظیر  ،شدهی مطرحاهلشاگرچه در مورد برخی چاری متمرکز انکداب نٔهاماس
توجه  اب اما ؛قع شوداثر وؤن مایرادر  است نستهاتو ،اهنهاماده سای داههایگاول پان دسترسی و تفسیر جدامکاطور عدم و همینها آن امرتبط ب

ی اهدهارتی به دانظ یاهرشاگزم قالال اتصاتی نظیر عدم مشکال اردی باهنوز در مو ،زی در کشوراسدهاپی برایآن  روی  ت پیشبه مشکال
 ست.اجه ادفتر کل مو صٔهم خالقالاز ابعضی  دهندٔهم جزئی تشکیلقالاو کشف  ،تاعطالابی اری ردیادشو ،اهنهاماشده در سجزئی ثبت

بتواند تا حد زیادی مشکالت موجود در  آرالبیایکسرسد استفاده از راهکارهای مرسوم در دیگر کشورها مبتنی بر زبان به نظر می ،روازاین
 این زمینه را برطرف کند.

  سازی اطالعات و گزارشگریدر یکپارچه آرالبیایکسرویکرد گذر به  4.4
ن ازبز اده استفا، است شتهاو پیشرفت چشمگیری د استجرال ادر ح ادر دنی ی فوقاهلشاچ برطرف کردنی ار دیگری که براهکار

ی اترین رویکردهصلیاز ان یکی اعنوفت و بهای ویژه یهایگالی جارتی مختلف مای نظادهاز بدو ظهور خود در نهات که سا آرالبیایکس
 رشگریان گزازی زباسدهاپی تجربٔه ،در حقیقتست. اتبدیل شده  رشگریاگز حوزٔه ویژه دربهی مختلف اهدهاپذیری دملازی و تعاسرچهایکپ

لی بین ات ماعطالارش او گز ،بندیوری، طبقهآیند جمعای عمده در فراهفادهد شکن میانش ی مختلفاپذیر در کشورهر توسعهاوککسب
ند بستر اتون میازب این زیاسدهاپی ینهمچنست. ات شده اعطالاموجب بهبود در کیفیت  رویکردین اری حذف شده و ای تجاهامانهس
 د. نکهم انک مرکزی فرابو رتی انظ هایها به مقامبانکگری رشاگز

 زیاسدهاین مهم و پیابی به ای دستیابر بنابراین؛ ستالی بیرونی ارشگری ماگز زبانین ازی اسدهاف پیاهداترین ز مهمایکی تر، به بیان دقیق
ی اهت، تعریف رویهاحصطالاهیم و ازی مفاسنارتی، یکسالی و نظارشگری مای گزاری روشن براگذهدفی اهختاست زیرسازم ال ،آن
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رتی الی و نظارشگری مای گزازم بررچوب الاهری چاو برقر ،ت ورودیاعطالاز کیفیت ان اطمینا جهت درده شهمای فراعدهاتی و قاسبامح
 ز به توسعٔهانی زبان،ین اپذیری ربردامنظور کبه البته توجه به این نکته ضروری است که. دنبال شود اهنکابتعامل سازنده با  ،آن نیاروزرسهبو 
د انه از طرف دیگرو برخی  - رشاگز کنندٔهفتان دریاعنوبه - ظراد نانه از طرفها آن زارد که برخی اوجود د ری مختلفافزای نرمارهابزا

 . مین شودأباید تدهنده رشاگز

 آرالبیایکس زا ریابردبهره در کشور خلاد رباتج 5.4
فیت امنظور حفظ شفن بهازماین سا. ی شدزاسدهار پیاداق بهاوران بورس و ازمار توسط ساولین بای ابر وکارکسبرشگری ان گزان، زبایرادر 
 آرالبیایکس زیاسدهای پیایاتوجه به مز اکند. بفت میای بورسی دریاهز شرکتای، اصورت دورهبه ایی راهرشاگز یهار سرمازایی باراو ک
ن ازمای مهم ساهولویتا ن در زمرٔهایرا یٔهار سرمازارد در بانداستاین ارگیری اکری، بهاگذیهانی شدن سرماز به جهایه و نیای سرمارهازادر ب

 ۱۳8۹ل ادر س «نایرا یٔهار سرمازادر ب آرالبیایکس زیاسدهاپی» ی با عنوان کلیطرحبر این اساس، و  ر گرفتار قراداق بهاورابورس و 
سی محدود اسالی ام یهابه صورت اتنه ،در بورس آرالبیایکس سازیپیاده محدودٔهالبته ری رسید. ابردبه بهره ۱۳۹۲ل اتعریف شد و در س

 گیرد.نمیدربر اه رای همراهشتادداو ی است شده
ی اردهانداستای مبتنی بر ای بیمهاهو شرکت اهنکالی بالی و غیرمات ماعطالارشگری اتوجه به ضروری شدن گز اب ،آنزاپس

 ،در این راستا در کشور دیده شد. نیز لیای مادهاین نهادر  آرالبیایکسزی اسدهاد و پیایجای ایی براهری، ضرورتابدالمللی حسابین
رشگری در او بهبود گز لیتاکم بر فعابط حارد و نیز ضوانداستالی ای ماهصورت هدف تهیٔه ان بایرامی سالانک مرکزی جمهوری اب
ت اسسؤو م اهنکالی بای ماهتزنگری صوراری، باعتبات اسسؤو م اهنکالی بای ماهصورت یسٔهابلیت مقات و قاعطالای افشا
 غ نسخٔهبالا»ن اعنو اب ار ۳4۳7۲۳/۹4 رٔهاشم مٔهابخشن ،استاین راو در  دار دار قرادستور ک درآراس افآی رچوباهدر چ اری راعتبا
و  ،ی دولتی، غیردولتیاهنکامل باع نامدیر به ۱۳۹4ل ادر بهمن س  «ریاعتبات اسسؤو م اهنکاب لی نمونٔهای ماهیی صورتانه
 .غ کردبالاری اعتبات اسسؤم

ی کشور اهنکاورود ب برایری، انکدالی در صنعت بارشگری ماگز لمللی در زمینٔهای بیناردهانداستا ایی بابه لزوم همگر ،مهاین بخشنادر 
( ۱نکی کشور، جزء )انون پولی و باق ۳6و  ۳۳د اد مواستنابه که  است عنوان شدهست. همچنین اشده  اشارهلمللی ات بینمالاتع به عرصٔه
ت محترم ئهی 04/۱۱/۱۳۹۳مورخ  484۳6ت/ ۱۳067۱ رٔهاشم مٔهانتصویب 86 دٔهاموجب مپنجم توسعه و بهنون اق ۹7 مادٔه بند )د(
ه تفر گرانک مرکزی قرار با، در دستور کآراسافآیلب الی در قای ماهصورت ت و تهیٔهاعطالای افشالی و ارشگری مان، بهبود در گزاوزیر
تی نیز آی اهلاو س ۱۳۹4ل الی سای ماهو تنظیم صورت اجرا برایلی نمونه ای ماهورتیی صانه همچنین نسخٔه ،مهاین بخشنا. در است

 ست.امعرفی شده 
ورود به  ضرورتنکی کشور و اب در نظام آنزی اسدهای پیایاتوجه به مز، در کنار لمللیادر سطح بین آرالبیایکسیش محبوبیت افزا اب
نک مرکزی ای مهم باهولویتا ری کشور در زمرٔهانکدارد در صنعت بانداستاین ارگیری اکبه پسابرجام، در دورٔه لمللیات بینمالاتع عرصٔه

س اساری بر اعتبات اسسؤلی مارشگری مار گزاهکار ٔهئارامه و انژهاحی واطر ، پروژٔهاستاین رار گرفت. در ان قرایرامی سالاجمهوری 
 مٔهانژهاو نک مرکزی کلید خورد و توسعٔهانکی باپولی و ب در پژوهشکدٔه ۱۳۹7 ماهآذردر « آرالبیایکسز اده استفا ابآراس افآیرد انداستا»

لی ای ماهصورت ،ماین منظور در نخستین گبه ا ر گرفت.اتوجه قرمورد آرالبیایکسزی اسدهام پیاولین گان اعنوری کشور بهانکداصنعت ب
و  ،ریاگذیهاسرم ن وجوه نقد، صورت عملکرد سپردٔهان، صورت جریاصورت سود و زیمه، ازنات عمومی، تراعطالامل اسی شاسا
 آرالبیایکسسازی را در مقایسه با پیاده ترگسترده ایکه از این منظر، دامنه دمه تعیین شانژهاواین  ن محدودٔهاعنوبهها آن های همراهشتاددای

 م برسد.اتمابه ۱۳۹۹ ماهمهردر شود بینی میست و پیشاجرال اکنون در حاین پروژه هما. گیردمیبردر بورس در

  آراف آرالبیایکس رادر کن الآرال جیبیایکستوجه به ضرورت  6.4
نباید از  کند،مین میأی مالی به نهاد ناظر بیرونی را تهاگزارش ٔهئشفافیت مالی بیرونی در ارا آراف آرالبیایکس  در قالب آرالبیایکس هرچند

بان گزارشگری های هر دو زوجود زیرساخت ،در حقیقتغفلت کرد.  لی درونیارشگری ماگز وفیت اشف در الآرال جیبیایکس نقش کلیدی
موجود  کندٔهات پراعطالاز اتر اراک دٔهاستفان امکاو  است هدآوروجود نکی بهاب در شبکٔه ارتی رانظ یاهختای زیرسارتقا فوق در کنار یکدیگر

https://www.cbi.ir/page/14899.aspx
https://www.cbi.ir/page/14899.aspx
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 این،وجوداب .بانکداری متمرکز قابلیت تحقق ندارد یندی که در قالب سامانٔها، فرشتاد دهاه خواهمربه ارداخلی لی ات ماسسؤو م اهنکادر ب
و دیگر  ،تیالیالی، مای ماهصورت صٔهط بین خالارتباری ان برقرامکا ،ر فوقابزاری پیوند بین دو ابرقربا ست که این نکته ضروری اتوجه به 

ی اهرشاو گز هاکنشاطی بین ترارتباری پل ابرقر اترتیب بیناد. بهشومی تسهیل هارشاد گزایجا و رویٔه است دههم شاتی فرای مقرراهرشاگز
در  تری دقیقاهبی به تحلیلان دستیامکاو  است ص مقدور شدهاتی خاعطالای ازهاس نیاسا ، برهارشات در گزاحصالال سریع اعمایی، انه

تحت پوشش قرار نگرفته و  بانکداری متمرکز و در قالب سامانٔهبانکی کشور  ای که در شرایط فعلی در شبکٔهمقوله ؛شودمی اصورت لزوم مهی
 برداشته شده است. آراف آرالبیایکستحت  گزارشگری مالی بیرونی آن اقداماتی برای مرحلٔهنیز صرفاً 

سب دو ازی مناسدهاپی انکی کشور باب لی در شبکٔهاتر دیجیترت دقیقان نظامکار افیت در کناز شفاتری الاسطح برود انتظار می ،روازاین
 صل شود.اح ر کنار یکدیگرر فوق در کشور دابزا

 
 



۳۱ 

 
 

 دیار پیشنهاهکار 5
 نآی اجزامعرفی و دی ان پیشنهرویکرد کال ۱.5
بانکداری مشاهده شد که رویکرد غالب در این زمینه  های موجود در حوزٔهها و رویهسازی دادهرویکردهای یکپارچه فصول گذشته با بررسی در

 هایهحال، پروژبوده است. بااین آنهای پراکنده در قالب سامانه ها و وظایف تمامکز و تجمیع دادههای بانکداری متمرسامانه در کشور، توسعٔه
صورت کامل انجام نشده است. از سوی ی از موارد، هنوز این انتقال بهسال به طول انجامیده و در بسیار ینها چندتوسعه و استقرار این سامانه

ها و بانک است طور کامل متحول شدهوکار بانکی بههای اخیر و تغییر انتظارات کاربران، کسباوری در سالدیگر با توجه به تغییرات مداوم فنّ
همراه نیازهای روز هستند. این اتفاق بههای جدید برای پاسخگویی به ها و سامانهناگزیر به ایجاد سرویس ،پذیری خوددر راستای حفظ رقابت

 عٔهسسات وابسته و زیرمجموؤها و مشرکت اینترنت و همچنین گسترش شبکٔه اتصال در بستر شبکٔه واسطٔهکاری بهوهای کسبرشد محیط
 متمرکز ممکن به نظر نرسد.  ایسامانه ها از طریقپاسخگویی به تمام نیازمندی ،در عملاست  سبب شده هابانک

یابی نیاز به رویکردهایی وجود دارد که امکان تبادل اطالعات و دست ،با توجه به تغییرات مداومشود که مشاهده میدر چنین شرایطی، 
ورد. چنین رویکردی آفراهم ها آن های دادٔههمراه پایگاهبه ،های مختلفشده و با حفظ سامانهصورت توزیعبه فرایندهای یکپارچه را به

حال با استفاده های مختلف فراهم و درعینیان سامانهکه امکان تعامل را م مستقل از سکویی ،است های تبادل دادهمستلزم استفاده از قالب
در این فصل، چنین رویکردی با  روازاین ؛دکنرا مقدور ها آن های داخلامکان تبدیل و تجمیع داده از ابزارهای کوچک مستقل از سکو،

یکی مربوط به  دی در دو حوزه:رویکرد پیشنها ،در ادامه این منظور شود. بهد میپذیر پیشنهااستاندارد و تعامل مندی از ساختارهای دادٔهبهره
شده به کمک این ساختارهای داده ارائه های اطالعاتی توزیعمعماری سامانه ،ها و دیگریشده بین آنادلههای مبها و گزارشساختارهای داده

 شود.می
شده های گذشته معرفی در فصلشده که  استفاده الآرال جیبیایکس از ،نیازمورد سازی ساختارهای دادٔهفراهم منظوردر این راستا به

نظر به مورد شدٔهتوزیعمعماری  ،شود. در ادامهسازی آن تشریح میشناسی استاندارد و بومیمندی از این ردهبهره نحؤه ،ترتیبایناست. به
 شود. شود و اقدامات پیشنهادی برای دستیابی به این معماری توضیح داده میکمک این ساختارهای داده ارائه می

 یدازی پیشنهاسرچهارشگری و یکپایند گزافر ۱.۱.5
ی اهگونه که در بخشناست. همانکی ابداخلی ی اهدر محیطآن  زیارسارشگری و خودکایند گزابهبود فر دیار پیشنهاهکاترین هدف رمهم

ی متعددی اهنهامای ساراست که دا یی مختلفاهو شرکت اهنکاز بامتشکل  (۱-5شکل )نظر مورد ی مسئلٔهافض هده شد،اگذشته مش
ت اعطالادهنده رشاشرکت گز شود،هده میامش ۱-5شکل گونه که در ناکنند. همل میارسارش اگز مختلف نظارتیی ادهاهستند و به نه

و هر  ندافتهار یاستقرازی امج ای فیزیکی یاکند که هریک بر روی سرورهفت میادری ی مختلفاهنهاماز سا ار اهرشاگز ی تهیٔهانظر برمورد
ت و تدوین اعطالافت از دریا. پس داستخراج شوها آن ها ازاست که الزم است داده های داده مختلفپایگاهها و ساختسامانه دارای زیر

آرال بیایکسر استقرا ادی باشود. در رویکرد پیشنهل میارساظر ای نادهارشگری نهای گزاهختابه زیرس اهرشاگزین اظر، ای متناهرشاگز
 شود. هم میارد فرانداستاسی اشنلب ردهادر ق تاعطالاین ادل اج و تباستخران امکا الجی
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 اهنکای مختلف توسط بادهارشگری به نهان گزر و روند کالاختاس .۱-5شکل 

 گردآوری و تدوین توسط نویسندگانمنبع: 

 
رشگری در محیط ات گزاو سپس عملی شود انجام ابتدازی اسدهامآت اماقدامل ایندی شافر ستازم دن چنین روندی، الکر فراهمی استادر ر
ین ادستیابی به ی ابر است،هده امشبلاق ۲-5شکل در  که راستقرایند افرت اکلیاساس  بر بد.امه یادارچه او یکپ رایند خودکافرو تحت جدید 
د ایجا ،ستا یخلای داهنکای بازهانی کنندٔهکه برطرفال جی آرالبیایکسز ای اشود، نسخهتشریح می ادامهکه در  سازیبومی با ابتدا منظور،

پذیرد. رد صورت میانداستام قالا اب نهاماهر س اده مرتبط بای داههایگات پاعطالان ار میاشت خودکایک نگ ،اهلگوریتماو سپس به کمک  ؛شد
ز دسترسی به چنین ای نخست و پیش اهماست و در گاد شده اشت پیشنهات نگامنظور تسهیل عملیبه راشت خودکانگ ،ستازم به ذکر ال
ن اتومی ست،نیآن  راز به تکرات نیان عملیاو در جری است م شدهانجار استقران ار در زمابشت یکات نگاماقداینکه اتوجه به  اب گری نیز،شتانگ
توجه به نسبی بودن دقت چنین  اب ،ر نیزاخودک گرنگاشت زاده استفاد. حتی در صورت برطرف کر از راین نیا ی دستیایندهاز طریق فرا
ز این بخش اشود که د میا، پیشنهیگردعبارتبه. انجام شودنی انساتوسط نیروی  اهشتاین نگازی اسییایید و نهأست که تاز انی ،ییارهابزا
 م شود.انجانی انساگیری توسط نیروی ر هوشمند و تصمیمابزا هایداز پیشنهامندی بهره ادستی و بصورت نیمهبه یندافر

ژول ار ماستقرا است بازم شده، الی توزیعاهنهاماز سای متحد اهدهاج داستخران امکاد ایجاولیه و اشت ات نگام عملیانجاز اپس 
ین منظور، ا ر شود. بهالی برقرای ماهدستی و صورتالاب یاهرشاگز اب اهنهامام سقالان ات میاطارتبا آن، ای مرتبط بارهابزاو  دیآرسیاس
ین ار استقرا ا. بدشومیینده تشریح آی اهبخش که در وجود آیدبهتی اتغییر دیآرسیاسژول ام ، درنکیاب ی حوزٔهاهزمندیاتوجه به نی اب باید

و  رابرقر اهدهان دامیالزم را در زمان اجرا  تاطارتبار، اخودکنیمه ییندافر ، به کمک۲-5شکل اشاره در ت مورداعملی ان باتو، میماژول
 د.کرج استخرادر سطوح مختلف  ایی رای نهاهرشاگز
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 ال جی آرالبیایکسرشگری مبتنی بر ار گزاستقران یند کالافر .۲-5شکل 

 گردآوری و تدوین توسط نویسندگانمنبع: 

 
 زیاسرچهارشگری و یکپایند گزای تحقق فرادی برای رویکرد پیشنهاجزا ۲.۱.5
شدگی هیت توزیعاحفظ م اکه ب استز به رویکردی اهیم کلی، نیاز مفات اسمت جزئییش بهاو پیم اهدهال داتصان امکاد ایجای استادر ر
ین منظور، ا هد. بکنهم افر ات راعطالاو تجمیع  ،دلاج، تباستخران امکا ابتداز ا ،رچهایکپ اینهاماس راستقرابدون ی موجود و اهنهاماس

ر استقراز اپس  ،این اساس برست. ا برخوردار ۳-5شکل  ننداری ماختاس از دیانکی در رویکرد پیشنهاب رچٔهایکپی اهنهامان ستصویر کال
ز اینکه هریک اتوجه به  اشود. بن میسر میاین زبالب ادر ق اهنهاماز ساخروجی هریک  ن تهیٔهامکا، الآرال جیبیایکس امرتبط ب مٔهانژهاو
شود م میانجامجموعه آن  شده توسط خودتوزیع مالًاصورت کرشگری بهاین گزاشد، امستقل ب ایمجموعه راختیاست در اممکن  اهنهاماس
 رد. افنی وجود ند نٔهات محرماده و جزئیای داههایگاز به دسترسی به پاز سکو، نیا الآرال جیبیایکسل رویکرد ستقالاتوجه به  او ب

رتی ات نظاعطالاج استخرات جزئی و اعطالابندی ی جمعایی که براهژولابه کمک م ،ی مختلفاهنهاماز سا اهرشاگزج استخراز اپس 
شود. تهیه می دستیالای بادهائه به نهارای اتجمیعی بر یاهرشاگزلی و ای ماهست، صورتا( در نظر گرفته شده دیسیآراس ماژول )نظیر

کند. فت میای مختلف دریاهنهاماز سا اجزئی ر یاهرشاگزکه ای برنامه ؛تهیه استقابلری مستقل رشگاگز مٔهابرن رشی به کمکاچنین گز
د کنترل مرکزی نیست. ایجای امعنشد و بهاب آرالبیایکسی اهیلاف دٔهازشگر ساپرد حتی نداتوی میانهاماچنین س ،ستازم به ذکر ال

کند، در فت میادری اهنکاز بای اصورت دورهنیز به ادفتر کل ر صٔهنند خالامی یاهرشاگزن ایرانک مرکزی اینکه باتوجه به  ا، بینابروهعال
لبته امتقبل شوند.  این وظیفه را مختلف دیآرسیاسی اهژولاگون و مای گوناهنهاماست ساممکن  ،ییاهرشاگزچنین  ز به تهیٔهاصورت نی

گونه یناز به انی ،وریاین فنّا زیاسدهاز پیاست پس اممکن ، الآرال جیبیایکسزی به کمک اسجزئیبلاق ی واتوجه به دسترسی لحظه اب
 شود. برطرف اهرشاگز
 



 و بانکیژوهشکده پولی پ
 

۳4 

 
 دیای رویکرد پیشنهاجزان تصویر کال .۳-5شکل 

 گردآوری و تدوین توسط نویسندگانمنبع:

 
. فراهم شودسب امن یاهختات و زیرساطارتبا استز اهم شود، نیافرها آن دلات و تباعطالاو  اهدهاج داستخران امکانکه آز اپیش  اما

ت اعطالابه کمک  گوناگونی اهنهاماز سا اهرشاگز ،(4-5شکل ) سباشت منات نگاعملی دادن مانجا اب ستازم ال ،ین منظورا هب
منظور تسهیل شود، بهمیهده امش 4-5شکل  گونه که درناد. همنبندی شوجمع یتدرنهاو  جاستخرا الآرال جیبیایکسی مختلف اهژولام

آرال بیایکسده و ادهایگای پاهدهادادسترسی به فر ار بابزاین است. ار در نظر گرفته شده اخودک  گرنگاشت رابزا ،مراین ا دادن مانجادر 
ر ابزا، استاین راکند. در هم میاسی فراشنو رده اهنهاماده سای داههایگام پقالان امی ار راشت خودکاد نگان پیشنهامکا ،شدهبومی الجی

زندگی و ابع براز تواده استفاز به الگوریتم نیاین ازی انداهای راست. براشت ای کشف بهترین نگازی براسی بهینهاهلگوریتمامل امذکور ش
 اچر ،ستانکی ان باسارشناو کن ایید خبرگأزمند تانی ،رابزاین است که خروجی البته مسلم ارد. الگوریتم وجود داک ان خوراعنوبهت بهامش

ه شددلهامب یاهرشاگزت و اعطالاسیت اتوجه به حس است و بای دقت نسبی ارالت نیز دار در بهترین حای خودکارهابزاکه خروجی 
ت بیشتری امه توضیحادادر  ،گرنگاشت یناه ایگاری و جا. در مورد معمدانستیی انه اشت راین نگازم ت الاحصالابررسی و  ن بدوناتونمی
 هد شد.ائه خوارا



 و بانکیپژوهشکده پولی 
 

۳5 

 
 دیارشگری پیشنهاشت در رویکرد گزات نگاعملی .4-5شکل 

 گردآوری و تدوین توسط نویسندگانمنبع: 

 دهای دارهاختاو س اهسیاشنزی ردهاسر بومیاهکار ۲.5
 الآرال جیبیایکسسی اشنزی ردهاسی بومیاهزمندیاج نیاستخرا ۱.۲.5

بی به ای دستیاستانخست در رم اگ .نددی معرفی شدای رویکرد پیشنهاجزارش و این گزانظر در ن موردیند کالافر ،ی گذشتهاهدر بخش
گرچه است. ای مختلف اهنهامان ساشده میدلهای مباهدهازی داردسانداستای اسی موردنظر براشنرده اده یاداد فرایجایندی اچنین فر
 ه کلیادیدگ برخورداری ازدلیل به این،وجودده است؛ بااظهور نه به عرصٔه اچنین هدفی پ اب ،سی مرجعاشنرده ناعنوبه الآرال جیبیایکس

 و تبیامرری سلسلهاختاس اسی باشنین ردها کههمچنین ازآنجاری نیست. انکداهیم جزئی باوی مفاح اً، قطعصاخ یی صنعتابر عدم تعبیه و
دن طی کر است که باز انی ،یکردرو این ازده استفامنظور درنتیجه به ،ستابعدی معرفی شده  و گسترش سعهن توامکادن کرهم اهدف فر اب

 زی شود. اسسب بومیات مناعطالا ،اهسیاشنیند گسترش ردهاصحیح فر
ین ار گرفت. ابررسی قرمورد (5-5)شکل  الآرال جیبیایکسم در قالاطی ارتباری امعم ابتدازی، اسی بومیاهزمندیای بررسی نیابر
 هریکری، این معمادر  قعاورد. دراوجود دآن  یاهم مختلف در ذیل ورودیقالان تعریف امکاست و ایی الاف بانعطابلیت ای قاراری دامعم

حی در نظر این طرادر  ابتداز انچه ، آینباوجوداد. شوتعریف میآن  ای مرتبط باجزاو  در ذیل یک ورودی در نظر گرفتهتی اعطالا مقالاز ا
م انجام قالازی نیز بر روی اردسانداستا ،نامکاحد  است که تانحوی مه بهانژهاو اسی یاشنرده بلیت گسترش و توسعٔهاست، قاگرفته شده 
 زی شوند.اسی هر حوزه، بومیاهزمندیاتوجه به نی اب ،سیاشنین ردهای مختلف اهژولام ستازم ، الاستاین راشود. در 



 و بانکیژوهشکده پولی پ
 

۳6 

 
 ال جی آرالبیایکسم ورودی قالان ری کالامعم .5-5شکل 

 XBRL International. 2012 منبع:

نین اتوجه به قو اژول باین ماکه  اچر ؛ستا کییواسژول ارد، ماز به گسترش دازی نیاسی بومیاستایی که در راهژولاترین ممهمز ایکی 
ست. ان ضروری ایراری ابداری و حسانکدانین باتوجه به قو ابآن  گسترش ،روازاینست و اد شده ایجا اداناو ک امریکاری ابدای حساهو روش

 ی تهیٔهابر الزم نم کالقالاژول این ماکه انجآزا ست.ا سیدیآراسژول ارد ماز به گسترش دایی که نیاهژولام ترینز مهمایکی  ،یتانهدر
نک اتر کل بادف صٔهلی و خالای ماهر صورتاختاس اب اده شود تانحوی گسترش دبه ستاز ا، نیدهدرا پوشش میدستی الالی بای ماهصورت
آن  م درقالا ست که کلیٔهاطراحی شده نحوی ژول بهاین ماهده شد، ای گذشته مشاهگونه که در فصلناهم لبتهاشد. اشته باد نزدیکیمرکزی 

یند افر ستازم ، الاهسیاشنرده ر ویژٔهاختاتوجه به س ا، باینوجودارد. باگذنمی اج ربآن  رددی اثیر زیأم تقالاهیت او ماست تعریف شده 
آر سیی اهژولا، مینابروهعالکند.  اس پیدانعکا سیدیآراسژول بومی ادر م ،نک مرکزیاتر کل بادف صٔهخال زالی ای ماهج صورتاستخرا اُ

 ستازم ال ین گسترشارند. ابه گسترش د زامی نیستند، نیسالاری انکداویژه بری بهانکداهیم مختص بامل مفاش ینکهاتوجه به  اب اسیوو بی
 شود. عمالای نکاب دفاتر روزنامهی سطح اهدهابررسی د اب

   زیاسی بومیادی برارویکرد پیشنه ۲.۲.5
 ، رویکردیبومی الآرال جیبیایکس بی به نسخٔهای دستیاستارشگری در راتی و گزاعطالای اردهانداستاو  هاناگسترش زبتوسعه و  برای
 همافر ات راعطالادل اتب ٔهعد نحوایه، قوان پان زباعنوبه الامایکسن اشود، زبحظه میگونه که مالناشود. همد میاپیشنه 6-5شکل  نندام
ی ازم برعد الاو قو ،ارهاختا، سارهاکودر کسب الامایکسن ازب گوناگون یاربردهاز کا اینمونه ناعنوبهنیز  آرالبیایکسن است. زباده کر
ع ی مرجاهسیاشنن، ردهاین زبارد انداستای اهی مشخصهابر مبن ست.اهم کرده افر ار راکورشگری کسباگز در حوزٔه الامایکسز اده استفا

بحث و تحلیل گذشته نیز مورد بخششود و در هده میاگونه که مشناست. هماهآن زایکی  الآرال جیبیایکسند که افتهاتوسعه ی مختلف
 د.زی شواسخلی بومیای دازهاتوجه به نی است با زمست که الایه اژول پام پنجی اراسی داشنین ردهار گرفت، اقر

ج استخرا ات راعطالا این تی،اعطالای اهنهاماسب ساری منار معماستقرا اب ناتومی ،فتهایگسترش الآرال جیبیایکس مٔهانژهاد وایجا اب
 ،دفتر کل صٔهلی و حتی خالای ماهر صورتاج خودکاستخرادستی و الارشگری بایند گزابه فر اهدهال داتصا برای، اینوجوداد. بدله کراو مب
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دیر اوی مقاد نمونه حاسنا ،اهختاین زیرساد ایجاز اپس  یتانهدر ست.انک مرکزی ای مربوطه توسط باهسیاشنرده توسعٔه ز بهانی
 شود.ل میارساظر اد ناو به نه تهیه ،ربطذیسی اشنع به ردهارجا اب ،ییای نهاهرشاگز

 
 الجی آرالبیایکسسی اشنی گسترش ردهادی برار پیشنهاهکار .6-5شکل 

 گردآوری و تدوین توسط نویسندگانمنبع: 

 دیاری پیشنهافزار نرماهکان رری کالامعم ۳.5
 ،گونای گوناهنهاماس اده مرتبط بای داههایگای پاهاشت شِمامنظور نگ، به7-5 شکل دی درار پیشنهافزاناو می اهنهامان سری کالامعماساس  بر

سپس  و کندمیده ای داههایگاخل پام مختلف دقالام به تطبیق اقدات، اعملی آغازز ار پیش ابیک ،گرنگاشت یناست. ا یازموردنر اخودکگر نگاشت
 شود که وظیفٔهده میاری تحویل دافزانار به میاخودکگر نگاشت خروجی ،قعاوشود. درنه ذخیره میامای مختص هر ساهالب شِمادر ق نآخروجی 

ی ارار دافزاناین میاشود، هده میاگونه که مشناهم رد.ابر عهده د ارتی رای نظاهرشاج گزاستخراده و ای داههایگام پقالان اط میارتباری ابرقر
هیم به اردهی مفام به مقداقدا ،دهادهایگام پقالاشده و شتای نگاتوجه به شِم اب ،زاسرشاین گزاست. انه امای هر سازازی بهاسرشای گزارهابزا
 .آوردمیبه گردش در اهنهامایر ساس اط بارتبادر  ار اهرشاین گزاو  کندمیفته ایگسترش الآرال جیبیایکسم قالا

 
 دیار پیشنهافزانارویکرد و مین ری کالامعم .7-5شکل 

 گردآوری و تدوین توسط نویسندگانمنبع: 
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توجه  است که باآن  مؤلفهدو  ست. دلیل در نظر گرفتنالی ای ماهی تولید صورتابر مؤلفهی دو ارادی دار پیشنهافزانا، میینابروهعال
نک مرکزی ادی باوجود رویکرد پیشنه ان باکه همچنصورتیضر، دراحلاحنک مرکزی درادفتر کل توسط ب صٔهی خالاهرشاگز آوریجمعبه 
ز به انی ،آن منظور در نظر گرفته شود و در نتیجٔه به اینی نیز امهانژهاست وازم شد، الاشته بادوجود مذکور  یاهرشاگز آوریجمعر به اصرا

ز اشود، هریک حظه میگونه که مالنارد. هماوجود د سیاسالی ای ماهر صورتاتر کل در کنادف صٔهج خالاستخرای ابر نهاگاجد ایمؤلفه
م قالاج استخرا نحؤه رٔهادرب ازم رت الاعطالا دیآرسیاسژول ا، مینابروهعالی مختص خود مرتبط هستند. اهمهانژهاو اب مؤلفهین دو ا

د اسنا اهمؤلفهین اکند. خروجی هم میافر زاسرشار گزابزا حاصل ازتی ای عملیاهرشاز گزانظر ی مورداهرشالی و گزای ماهصورت
یی به ای نهاهرشایت، گزانهد. درنگیرر میاده قراستفادستی موردالاد بان نهاعنوک مرکزی بهنائه به بارای اکه بر هستندیی انه قامصد
 شود.ل میارسا ین منظور در نظر گرفتهای انک مرکزی برامعی که بای جاهنهاماس

ی اشِم و آرالبیایکسهیم ان مفاشتی میات تطبیق، نگاعملی دادن مانجا است که بار اخودکگر نگاشت ریامعمین ای مهم اجزاز ایکی 
ز اده ادهایگای پان شِماط میارتباری ابرقر اب ضروری است اینجاست، در اهده امشبلاق 8-5شکل گونه که در ناکند. همد میایجاده ادهایگاپ

 حیصالات اماقدام ایت تمانهشود و در کشف د نمونه هر دو طرفاسنام قالاری بر روی ازگاسان ز سوی دیگر،ا آرالبیایکس یاو شِم سویک
ین ان اشت میاصورت نگبه اًدی که عمدتات پیشنهاماقداو  اهریازگاساصلی کشف نا، مرجع اینوجودا. بنیز انجام شودم قالاین ابر روی 

هم افر ارها آن ن درکامکاقع اومتصل شده و در اهسیاشنلب ردهادر ق اهدهاین دایی هستند که به اهمدلاو فر اهدهادام هستند، فرقالا
صلی ای امبن - و تعریف ،سبهائه، محارا، مرجع، مل برچسباش - آن ی پیوند متصل بهاههایگاسی و پاشنی ردهاشِمتوجه شود که ورند. آمی
 دهند.تشکیل می ار اهیسهامق

شود. با توجه عمل نگاشت انجام میها آن است که بر مبنای در نظر گرفتن توابع مشابهتی گر خودکارنگاشت کلیدی در توسعٔه البته نکتٔه
 های مختلف تعریف شوند.های ماژولاساس ویژگی بر این توابع مشابهت، الزم است آرالبیایکسشناسی ص ردههای خابه ویژگی

 

 
 ییامعنگر نگاشت تطبیق به کمک راختان ستصویر کال .8-5شکل 

 گردآوری و تدوین توسط نویسندگانمنبع: 

 سریال سرارشگری دیجیتابی به گزادستی برایدی ای پیشنهاهت و پروژهاماقدا 4.5
بی ای دستیابر اینوجودائه شد. باراخلی ارشگری دازی گزاسلافع منظوربه الآرال جیبیایکسدی مبتنی بر اپیشنهری او معمین فصل، رویکرد ا در

 ستازم ال ،ین منظورا است. به آرالبیایکسن کال ز پروژٔهان جزئی اعنوین رویکرد بهاز به در نظر گرفتن انی ،سریال سرارشگری دیجیتابه گز
ز سوی اکلیدی  یماگ ناعنوبه آرالبیایکس مٔهانژهاو گرچه توسعٔها. دانجام شوبرای دستیابی به نتایج کاربردی و ملموس  مختلف اولیٔه تاماقدا
برای سب ات مناماقدازم و ی الاهختازیرس حضوربدون  اینوجودبا ست،ا آرالبیایکسر استقرای استامی در راقداز هرگونه انیپیش ظراد نانه
ت مختلف اماقدامه، انژهاو وه بر توسعٔه، عالروازاین ؛بود هدافی نخوای سودمندی کارامه دانژهاین وا، آرالبیایکسی مبتنی بر ایندهار فراستقرا
 ست.اهده امشبلاق ۹-5شکل در  هاآن ترینز مهماکه برخی  باید انجام شودآن  زاری ابردمنظور بهرهبه
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 آرالبیایکسر استقرازی و اسدهان پییند کالادر فرال جی آرالبیایکسه ایگاج .۹-5شکل 

 گردآوری و تدوین توسط نویسندگانمنبع: 

 مهانژهاری وار و نگهدانتشا 
 خواهان تجهیز ،رافزانرم کنندٔهمینأی تاهن، شرکتاشرا)ن ناکنندگدهاستفازخورد امنظور کسب بست بهازم ال ،مهانژهاز تکمیل تدوین واپس 

در چند  ر معموالًاین کار گیرد. ار عموم قراختیای رسمی منتشر شود و در اههامه در درگانژهاو ...(، اینو ،آرالبیایکست خود به محصوال
 مانجاز به انی ،مهانژهار وانتشاز اپس  نآبروهشود. عالم میانجان انظرحباز صازخورد افت بای دریاولیه برای اهر نسخهانتشا امرحله و ب

مه انژهاری وانگهد در اهلیتاین فعاترین ز مهمارد. برخی اسب وجود داو من اراوضعیت کمه در انژهاری وامنظور نگهدلیتی بهافع دادن
 :ند ازاعبارت
 ؛مهانژهاز واده استفاحین  ناربرازخورد کافت بادری 
 ؛تانین و مقرراری و همچنین قوابدای حساردهانداستا درت ابررسی تغییر 
 ؛ ودو مورد فوقس اسامه بر انژهاتی واعطالال تغییر در مدل اعما 
 مهانژهاو فتٔهابهبودی تولید نسخٔه. 
 آرالبیایکس یاهد خروجیایجا تعیین رویکرد نحؤه 
متفاوت،  نیازماس و سیستمی یاهریامعم و گوناگون رشگریاگز یاردهانداستا اب مختلف ریاوککسب یاهمحیط در آرالبیایکس زیاسدهاپی
 ینا بندیولویتا ،یو خارج خلیاد یاهو ریسک آرالبیایکس زیاسدهاپی یندافر پیچیدگی به توجه ادهد. بمی راقر رو  پیش ار مختلفی یاریوهاسن
 ناعنوبه «بندییلارویکرد ف»، آرالبیایکسرد انداستای ایاز مزاکثری اری حدابردور بهرهمنظرد. بهاد ضرورت سبامن ریویاسن بانتخا و اریوهاسن

ین اد. تحقق شوم میانجا اهتوسط خود شرکت آرالبیایکس لبالی در قام یاهرشاگز ین رویکرد، تهیٔهاست. در امنتخب مطرح شده  یرویکرد
 یو همچنین وجود سطح اهری شرکتابدای حساهبر روی سیستم آرالبیایکسی اهد خروجیایجابلیت ای مجهز به قارهافزامر مستلزم نصب نرما
ز اشده ت تعیینامالزا اید باب اهشده توسط شرکتتولید آرالبیایکسی اه. خروجیاستن شرکت ارکنان کادر می آرالبیایکسنش از دا سبامن

یشی و ازمآصورت حل مختلف بهادر مر بندی معموالًیلاشروع ف ،ین منظورا هشد. باشته بابقت داهنگی و مطارتی مربوطه هماد نظاسوی نه
 کند.می اتسری پید اهشرکت مابه تم ،مهاداو در  شودمی آغازی مختلف اهنکاز بانه، اوطلباد
 ریافزای نرمارهابزا تولید و توسعٔه 
 این ابزار لکامها آن نوعیو به است گرتنظیمرتی و ای نظادهانه مه بر عهدٔهانژهار وانتشار تهیه و اک آرالبیایکسزی اسدهایند پیاکه در فرانجآزا

ایجاد  تعیین رویکرد نحؤه
 XBRLهای خروجی

 

 XBRLهای پردازش خروجی

 

ها به کمک گزارشگری داخلی بانک
XBRLGL  و اتصال آن به فرایند

 گزارشگری مالی

 یافزارنرمابزارهای  تولید و توسعٔه نامهواژه نگهداری

و  ،رسانی، آموزشپژوهش، اطالع
 سازیفرهنگ

استقرار و  
 XBRLبرداری بهره
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گیرد. ر میاقر هانازماین سامسئولیت  مه نیز در حوزٔهانژهاو طراحی و توسعٔهی ازم بری الارهافزامین نرمأت اد و یایجا ،بنابراین شوند،تلقی می
ین ارتی در ای نظهانازمایف ساجمله دیگر وظزاتوسط عموم نیز  آرالبیایکسی اهخروجی هدٔهای مشاری برافزای نرمارهابزا ین، تهیٔهابروهعال

 ر گیرد. امدنظر قر نهاگاجد ایدر پروژه بایدست که اق اد مصداسناگر هدهار مشافزانرم زمر الابزاترین مهم ،ین زمینها. در استحوزه 
 مستمر( آرالبیایکس یاهزش خروجیاپرد( 
وجود  آرالبیایکس یاهخروجیزش ای تحلیل و پردای دیگری نیز برارهابزاده شد، اری که در بخش قبل توضیح دافزای نرمارهابزاوه بر عال
هش اک ار ال وجود خطاحتما ،تاعطالار او به کمک کنترل خودک هدایش دافزا چشمگیر یطرزبه الی رات ماعطالازش اد که سرعت پردراد

 د:شومی اهی شرکتاهدهاعث بهبود دسترسی به داز طرق زیر باری افزای نرمارهابزاین ادهد. می
 ؛ ول مختلفاطی چند س لی شرکتام یاهرشاگزن ازمهم یسٔهاهده و مقان مشامکا 
 ی صنعتاهیر شرکتاس یاهرشاگز اشرکت بلی ام یاهرشاگزن ازمهم یسٔهاهده و مقان مشامکا.  
 دادن مانجا را برایرتی ای نظاشبوردهاو د ارهان دسترسی به نمودامکاهوش مصنوعی  ازشی بای پردارهافزاتلفیق نرم ،ضراحلاحدر
تر، نند دسترسی سریعاتون میاسر جهان در سراکنندگدهاستفاز ا وسیع یترتیب، طیفیناست. بهاخته اهم سافر تری پیشرفته و دقیقاهتحلیل

 شند. اشته باری داکوی کسباهدهابه د مدترآراو ک ،ترناسآ
ین منظور، در ه ا. باستهدهازش داپرد به حوزٔهها آن ورودن امیز کنندٔهتعیین ،رتیای نظادهان نهف کالاهداو  اهستاسی توجه شود که

 د. شوتبیین  ،ریافزای نرماهی شرکتانک مرکزی و هم برای باهم بر ،راک محدودٔه ات ودزش مشخص شاید سطوح مختلف پرداب ابتدا
 هد بود:این حوزه به شرح زیر خوای مربوط به اهلیتاس، فعاساین ابر 

  ی تحلیلگریاهزمندیامختلف و نیتعیین سطوح 
 خلیای داربردهای کازش براپرد 
 رجیای خاربردهای کازش براپرد 

 آرالبیایکسی تحلیلی ارهابزا منظور تهیٔهری بهافزای نرماهشرکت امل باتع 
 آرالبیایکسزشی ای تحلیلی و پردارهابزاتولید  برایری افزامن نراکنندگمینأز تانی ایت و پشتیباحم. 

  ،مستمر( زیاسو فرهنگ ،نیارسعطالاموزش، آپژوهش( 
 ئٔهاراست. اپذیر انباجتنامری ضروری و ازم ت الات و تحقیقالعامط دادن مانجارد جدید، انداستا ارگیری هر سیستم یاکهز معرفی و باقبل 
مل کلیدی ا، عوآرالبیایکسزی اسدهاپی یاریوهابندی سنولویتایی و اسانکی، شناب حوزٔه در آرالبیایکسزی اسدهاتژیک پیاسترا مٔهابرن

ری و... افزان نرماکنندگمینأیی تاسایی، شناجرانش تخصصی و اکسب د برایموزشی آی ازهایی نیاسارو، شن  ی پیشاهلشاموفقیت و چ
 نانفعذی یزاسهاگآبه  منوط آرالبیایکس زیاسدها. همچنین، موفقیت در پیانجام شودین حوزه ادر  الزم استست که ایی اهلیتاجمله فعزا

 آرالبیایکس یایاز مزانکی ای بارهافزان نرماکنندگمینأو ت ،یاحرفه ناتحلیلگر ن،ارابدان، حساشرادولتی، ن رتیای نظادهانه زا عما مختلف
 نآ یابر اضاتق دایجا و ردانداستا ینا زان انفعهی ذیاگآ یشافزا هدف دو بر اًعمدت نیارسعطالاو  ،یزاسهاگآموزش، آ یاهلیتا. فعاست

 د بود:هابه شرح زیر خو ربطذیی اهلیتاس، فعاساین ا. بر استمتمرکز 
 ؛لمللیای ملی و بیناهنساری کنفرابرگز  
 ؛نیازمارج ساخل و خان دان و مشتریامندهقی عالاموزشی برآی اهدوره ئٔهارا 
 ؛ت مختلفاو جلس اهنسادر کنفر آرالبیایکس احث مرتبط باموزشی و مبآی اههارگاک ئٔهارا 
 ت متعلق به در مجالها آن رانتشارش و اگزو ب، اله، کتاز قبیل مقاموزشی آت مختلف پژوهشی و ابع و مستندالیف منأتهیه و ت

  ؛نانفعی مختلف ذیاهگروه ای مرتبط بای حرفهاهنجمنا
 ؛ وآرالبیایکس نٔهازبصصی دویت تخاسوب توسعٔه 

 لی.ارشگری ماگز ای مرتبط بای حرفهاهنجمنات و اسسؤم اط بارتبا 
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 یبندجمع 5. 5

 کالن ستتطح در هاآن یهاداده و یبانک مختلف یهاستتامانه انیم ییمعنا یریپذتعامل و یستتازکپارچهی یکالن برا یراهکار بخش، نیا در
استتتت که امکان استتتتخراج اطالعات از منابع مختلف و انتقال  قیخودتطبو  ایپو ییافزارهاانیم یطراح بر یمبتن راهکار نیا. شتتتد مطرح

ستاندارد و در نها یهاآن  تیبا محور شنهادیپ نیا. ردیگیمرا در بر  یبه گزارشات باالدست یابیها به منظور دستآن یبندجمع تیدر قالب ا
 وسطح تراکنش  یهاتبادل داده یاستاندارد برا ییساختار معنا عنوان به آن یسازیسفارش وال آرال جیبیایکس یشناساز رده یمندبهره

آرال بیایکس مختلف یهامانهیپ یواکاو با ،طرح نیا در راستا نیا دراز آن است.  یمال یهامعادل صورت میمفاه هیسپس استخراج و ته
سرده یبا توجه به معمار نیو همچن وال جی ش نحوه ،ینظام بانک یشنا ست یبرا الزم یاجزا گام به گام یسازیسفار سرده به یابید  یشنا

 .است شده شنهادیپ یداخل یگزارشگر

ست بر عالوه ساختار معنا یابید ستقرار راه یالزم برا یهاافزارانیها و مسامانه یبخش به معمار نیاز ا یگریبخش د از،یمورد ن ییبر  حل ا
 یهاشتتتامل مؤلفه یمعمار نیا ،یاطالعات در نظام بانک یفناور یفضتتتا یتوجه به گستتتتردگ بامورد نظر پرداخته استتتت.  یستتتازکپارچهی

 نیا باهستند.  یهوش مصنوع بر یمبتن ینگاشتگرها و راهکارها ازمندین ند،یفرا یخودکارساز یها در راستااز آن یاست که برخ یگوناگون
ستقرار و یطراح امکان ،یشنهادیپ یفن یمعمار یامانهیپ عتیطبحال،  . کندیجداگانه را فراهم م یمختلف در فازها یگام ابزارها به گام ا
 یبرا یستتتازفرهنگ ،یرستتتاناطالع ،یزیربرنامه مانند مختلف امور انجام به ازین الزم، یهارستتتاختیز شتتتدن فراهم بر عالوه ت،یدر نها
 اقدامات هدف، نیا به یابیدست یکل ندیفرا مرور با بخش، نیا یانتها در رو نیا از. است یسراسر تالیجید یگزارشگر کردیرو به یابیدست
 شده مطرح یسراسر تالیجید هدف به یابیدست شروع نقطه عنوان به طرح، نیا که شودیم ادآوری انتها در. شد حیتشر اختصار به الزم یکل
 .دارد وجود یمختلف یشیآزما یهاپروژه یاجرا و قتریدق یهایبررس و مطالعات به ازین یینها هدف به یابیدست یراستا در و
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 تیآ یارهاکبندی و جمع 6
 ی پژوهشاوردهاروند و دست صٔهخال ۱.6
 ۱-6شکل گونه که در ناست. همائه شده اران ایراری انکدادر ب الآرال جیبیایکسرگیری اکهب ابطه بایج پژوهش در رانت ،رشاین گزادر 
ست. اده ای فعلی تشکیل داوضع موجود و رویکرده اب مرتبطت اتحقیق این طرح رای پژوهشی اهلیتاز فعا دازی یشود، حجمهده میامش

 دو بخش یاراخود د که ئه شدارادی اپیشنه ییت رویکردانهدر ،الآرال جیبیایکسر اهکای راهت و بررسی ویژگیالعاین مطابر بستر 
 ئه شد.اراطرح  نیادر  آن ریاست که معماسب ار منافزاناد میایجاسی و اشنزی ردهاسبومی

 

 
 پژوهش دادن مانجاروند  .۱-6شکل 

 گردآوری و تدوین توسط نویسندگانمنبع: 

بی ای دستیابر ادی، مسیر راپیشنه در رویکراستقرای ابرمناسب  د زمینٔهایجا اب باید ست کهاآن  ین پژوهشاز ار انتظاصلی موردا وردادست
 د:کرر اف زیر همواهدابه 

 ؛رجیاخلی و خارشگری داگز یندازی فراسرچهای یکپابر الآرال جیبیایکسی اهظرفیتز اده استفا  
 ؛رتیارشگری نظایند گزاکنشی به فرات تراعطالادل ایند تبال فراتصاز طریق ا سریال سرای دیجیتایندهاتحقق فر 
 ؛ی منفرداهکنشات تراعطالاتر کل به ام دفقالان ردگیری امکادن کرهم افر 
 ؛ واهکنشات تراعطالاز ار اصورت خودکه بهای همراهشتادداسی و یاسالی ای ماهج صورتاستخرا براییی ارهاهکار ئٔهارا 
 سریارشگری سرایند گزای تحقق فرادی برای پیشنهاهه و پروژهارترسیم نقشه. 

 تیآی ارهاکگیری و نتیجه ۲.6

ی اهریاست که دشوا داقص زیای نوارارچه دای یکپاهرشاگز ین پژوهش مشخص شد که وضعیت موجود تهیٔهاشده در مانجات العامط اب
ز به رویکردی انی ،ی موجوداهزمندیانکی و نیای باهنهامات ساتوجه به مختص است. باده کرد ایجارشگری ایند گزان فرادر جری ادی رازی

 یرویکردن اعنوبه الآرال جیبیایکس ،روازاین ؛شداده باد راختاو س اهنهامازمند کمترین تغییر در سارد که نیاز پلتفرم وجود دامستقل 

ه سازی تحقیقات در رابطه با وضع موجود و رویکردهای فعلی یکپارچ
در حوزٔه بانکداری

بررسی اقالم داده ای دفاتر کل و موارد تشکیل دهندٔه آن ها

و اجزای آنمطالعٔه ایکس بی آرال جی ال

برای بررسی مطالعات موردی و نحؤه به کارگیری ایکس بی آرال جی ال
یکپارچه سازی

ارائٔه راهکار پیشنهادی برای گسترش ایکس بی آرال جی ال 
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ین ادر  در رویکرد فوق، ی فنیاهختای بومی و زیرسادهای داهختاز به زیرساتوجه به نی ایی معرفی شد. باهچنین ویژگی انی باجه
مه به کمک اداست در ازم ست که الانی اواقص فرای نواراد ،ولیهارویکرد  ناعنوین طرح بهائه شد. اراین منظور ا یی بهارهاهکاپژوهش ر

ین اتی در آی ارهاز کاده شود. برخی اهی پوشش دانشگای پژوهشی و داهن مختلف و همچنین پروژهانفعرکت ذیان و مشی کالاهپروژه
 ست:ازمینه به شرح زیر 

 ؛الآرال جیبیایکسی از برانیدم بومی مورقالاج استخرا 
 ؛سبای مناهشتاج نگاستخرامنظور بهت بهابع مشاتو توسعٔه 
  ؛گرشتای نگارهابزاده در استفامنظور ی هوشمند بهاهلگوریتماتدوین 
 ؛دفتر کل صٔهسی خالاشنرده گیری در مورد توسعٔهتصمیم 
 ؛دیاری پیشنهاری مبتنی بر معمافزانامیحی اطر 
 ؛ وی مختلفاهنهامای سای موردی براهی پروژهاجرا  
 نک نمونهاب یلوت دراپ زی پروژٔهاسدهاپی. 
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 و مآخذ بعامن
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