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و مؤسسات وابسته احتیاج دارند .ازاینرو ،به راهبری در یکپارچهسازی دادهها و گزارشگری مالی نیاز است که امکان استخراج مستقل
دادهها از هر سامانه ،بدون نیاز به دسترسی خاص و اطالع از ساختار ،پایگاهدادٔه ذیربط را فراهم کند .به این منظور ،راهکاری مبتنی بر

زبان گزارشگری تجاری توسعهپذیر (ایکسبیآرال) با نام ایکسبیآرال جیال پیشنهاد شده است که امکان خودکارسازی فرایند
گزارشگری داخلی و اتصال دادههای داخلی به فرایند گزارشگری نظارتی را فراهم میکند .باوجوداین ،راهاندازی سازوکاری مبتنی بر

این فنّاوری نیازمند در نظر گرفتن مفاهیم بومی و میانافزارهای فنی مناسب است؛ ازاینرو در این گزارش ،شناخت اجزا و اقالم
ایکسبیآرال جیال و بومیسازی آنها ،معماری کالن میانافزار و ابزارهای الزم برای بهرهمندی از ساختارهای اطالعاتی
بومیسازیشده ،در کنار پیشنهادهایی برای پیادهسازی و استقرار مناسب این فنّاوری ارائه میشود.
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مقدمه

با پیشرفت رایانهها و ظهور کامپیوترهای شخصی ،امکان ارتباط با نرمافزارها به کمک واسطهای کاربری مختلف فراهم شد و این امر خود
زمینهساز تغییر کاربری نرمافزارها و تحول شگرف در حوزٔه بانکداری شد؛ ازاینرو در شرکتها و بانکهای بزرگ ،بهمرورزمان نرمافزارهای
متعدد استقرار یافت که هریک برای کاربردی خاص استفاده میشد و توسط شرکتهای توسعهدهندٔه مختلف نیز توسعه داده شده بودند.
هریک از این نرمافزارها دارای بانک اطالعاتی منحصر به خود بود و اطالعات بهصورت مجزا در آنها ثبت و پردازش میشد .این رویکرد،
بهمرورزمان و با گسترش استفاده از نرمافزارهای مختلف ،منجر به شکلگیری جزایری از سامانههای نرمافزاری شد.
حالت جزیرهای سامانههای نرمافزاری سبب پدیدار شدن مشکالت مختلف مانند ورود چندباره و افزونگی دادهها ،تطابق نداشتن دادهها
در نرمافزارهای مختلف ،و نیاز به وارد کردن خروجیهای یک نرمافزار بهصورت دستی در دیگر نرمافزارها شد .این چالشها سبب گرایش
سازمانها به سامانههای یکپارچهای شد که نیازهای مختلف سازمان را در قالب سامانهای جمعآوری و تمام اطالعات را در پایگاههای دادٔه
متمرکز ذخیره میکرد .در حوزٔه بانکداری ،این گرایش به توسعٔه هستههای بانکداری یکپارچه انجامید که سعی در تجمیع تمام خدمات و
دادههای بانکی در قالب سامانهای واحد با پایگاهدادٔه یکپارچه دارند .این رویکرد ،اگرچه با غلبه بر مشکل سامانههای جزیرهای مزایای زیادی
را برای بانکها بهارمغان میآورد ،نیازمند عملیات پیچیده برای استقرار است که هزینٔه سربار زیادی را به بانکها تحمیل میکند و تنها برای
بانکهای دارای آمادگی پذیرش باال قابلاجراست .همچنین یکپارچه کردن اطالعات سامانههای قدیمی و افزودن کاربردهای جدید به این
سامانهها از دیگر چالشهایی است که پذیرش آنها را برای بانکهای قدیمی با سامانههای متعدد دشوار میسازد.
از طرفی با افزایش مقیاس و توزیعشدگی سامانهها ،نیازمندیهای ارتباطی سامانهها بیشازپیش موردتوجه قرار گرفته است .در این
راستا ،سامانههای مختلف بهمنظور تبادل اطالعات در محیط ،نیاز به درک زبان سامانههای دیگر دارند؛ ازاینرو ،ظهور زبان نشانهگذاری
گسترشپذیر (ایکسامال) ۱در اواخر قرن بیستم را میتوان نقطه عطفی در تالشهای مرتبط با ایجاد زبان مشترک و تعاملپذیری میان
سامانهها دانست .این زبان با سادگی زیاد خود توانست به استاندارد مشترک سامانهها و پایگاههای داده تبدیل شود و بهعنوان پایهای برای
توسعٔه زبانهای مشترک خاصمنظوره در ایجاد تعاملپذیری در حوزهای خاص مورد بهرهبرداری قرار گیرد .با توجه به مقبولیت و رواج این
زبان ،توسعههای مختلف مبتنی بر آن برای کاربردهای گوناگون ایجاد شد .یکی از این توسعهها زبان گزارشگری کسبوکار توسعهپذیر
(ایکسبیآرال) ۲است که در راستای تعاملپذیری فرایند گزارشگری کسبوکار ،و بهویژه گزارشگری مالی بیرونی ،پا به عرصٔه ظهور نهاده
است .این زبان امکان تعریف ردهشناسیهای استاندارد شامل اقالم موردنظر نهادهای نظارتی را فراهم میکند و همچنین نحؤه ارائٔه گزارشها
در قالب اسناد مصداق مبتنی بر این ردهشناسیها را پوشش میدهد.
با گذر زمان و با توجه به اهمیت یکپارچهسازی دادهها در سامانههای مختلف داخلی ،با تشکیل کارگروهی ویژه ،واژهنامهای با نام
ایکسبیآرال جیال ۳برای گزارشگری و یکپارچهسازی داخلی توسعه یافته است .این واژهنامه امکان استخراج گزارشهای قابلمقایسه را از
سامانههای مختلف فراهم میکند و با در نظر گرفتن ماژولهایی خاص ،امکان استخراج خودکار گزارشهای نظارتی مبتنی بر این دادهها را
فراهم میآورد .مزیت اصلی این رویکرد نیاز نداشتن به تغییر سامانههای موجود و استقالل آن از پلتفرم است؛ ازاینرو ،با توجه به چالشهای
یکپارچهسازی دادهها و استخراج گزارشهای باالدستی در حوزٔه بانکی ،در این گزارش توسعٔه رویکردی مبتنی بر ایکسبیآرال جیال برای
یکپارچهسازی فرایند گزارشگری عملیاتی و نظارتی پیشنهاد شده است.
برای این منظور در گزارش حاضر ،با بررسی ادبیات موضوع و اجزای ردهشناسی ایکسبیآرال جیال ،نحؤه بهکارگیری در بانکداری ایران
و همچنین نیازمندیهای بومیسازی آن بررسی شده است؛ عالوهبراین ،با بررسی تجارب سایر کشورها و ارائٔه مثالی فنی سعی شده است
eXtensible Markup Language, XML

1

eXtensible Business Reporting Language, XBRL

2

eXtensible Business Reporting Language Global Ledger, XBRL GL

3

۱

پژوهشکده پولی و بانکی
معماری و رویکرد فنی الزم برای استقرار این رویکرد در نظام بانکداری کشور پیشنهاد شود .برای این منظور ،پیش از استخراج رویکرد
پیشنهادی ،وضعیت موجود یکپارچهسازی دادهها و استخراج گزارشهای نظارتی در قالب فصلی جداگانه موردبررسی قرار گرفته است.
در انتها الزم به ذکر استتتت ،این گزارش کارشتتتناستتتی بهعنوان طرح پژوهشتتتی اولیه بهمنظور باز کردن این مبحث و زمینهستتتازی برای

بهرهبرداری از فنّاوری ایکسبیآرال جیال تدوین شتتده استتت؛ بنابراین بهمنظور عملیاتی شتتدن پیشتتنهادهای ارائهشتتده در این طرح ،نیاز به
بررسیهای بیشتر فنی و کسبوکاری ،در کنار مطالعٔه کارشناسی قویتر و پیچیدهتر مشاهده می شود .امید است این طرح بهعنوان گام اول
در این مسیر ،زمینهساز بهرهمندی حوزٔه بانکی بهعنوان اولین حوزٔه اقتصادی و مالی کشور از این فنّاوری ارزشمند شود.

۲

 ۱کلیات تحقیق
 ۱.۱طرح مسئله

یکی از چالشهای صنعت بانکداری گزارشگری اطالعات مالی و تراکنشهای بانکهاست .درحالیکه ارائٔه صورتهای مالی اساسی و
یادداشتهای همراه به نهاد ناظر بانکی ،همانند دیگر حوزههای مالی ،در این صنعت نیز ضرورت دارد ،گزارشگری عملیاتی و داخلی
تراکنشها و دفاتر کل نیز در حوزٔه مدیریت داخلی بانکی از اهمیت باالیی برخوردار است .باوجوداین در این زمینه ،درحالحاضر مشکالت
زیر در شبکٔه بانکی مطرح است:
 متصل نبودن اقالم گزارشهای نظارتی به دادههای جزئی ثبتشده در سامانههای داخلی؛
 دشواری امکان حرکت کاربران در عمق دادهها و دسترسی به جزئیات اطالعات زیربنایی گزارشها از سطوح باالتر ۱و کشف اقالم
جزئی تشکیلدهندٔه خالصٔه دفتر کل؛
 تعداد زیاد واحدهای زیرمجموعه ،سامانهها ،و پایگاههای داده مرتبط با آنها؛ و
 عدم امکان دسترسی و تفسیر جداول پایگاههای داده سامانهها.
در این راستا ،در زبان گزارشگری کسبوکار توسعهپذیر (ایکسبیآرال) ،واژهنامهای ویژه با نام ایکسبیآرال جیال برای پوشش گزارشگری
داخلی در نظر گرفته شده است .عبارت جیال ۲در اینجا بهمعنای دفتر کل است که به مفهوم پوشش اطالعات جزئی تراکنشها در دفتر کل و
قابلیت ردگیری از اقالم کل تجمیعی به تراکنشهاست .واژهنامٔه ایکسبیآرال جیال دارای مؤلفهها و اقالم دادهای مختلفی است که اقالم اطالعاتی
تراکنشها در سامانههای عملیاتی مانند سامانٔه بانکداری متمرکز ۳و برنامهریزی منابع سازمان (ایآرپی) 4را پوشش میدهد و برای بانکها ،امکان
یکپارچهسازی و تبادل اطالعات با شرکتهای وابسته و مؤسسات زیرمجموعه را فراهم میکند .درواقع ،این واژهنامه مجموعه اطالعاتی مستقل
از پلتفرم را در اختیار قرار میدهد که امکان تعاملپذیری میان سامانههای متفاوت با معماریهای مختلف پایگاهداده را بدون نیاز به اطالع از
جزئیات فنی ایجاد میکند؛ بنابراین ،خروجیهای این واژهنامه قابلیت کاربرد در تمام بانکهای داخلی و زیرمجموعههای آنها را خواهد داشت.
ازاینرو با توجه به چالشهای موجود در حوزٔه بانکداری کشور ،بهمنظور برقراری ارتباطات بین اطالعات گزارشگری نظارتی و
تراکنشهای منفرد و همینطور مشاهدٔه پویای جزئیات مرتبط با خالصٔه دفاتر کل ،به نظر میرسد استفاده از قابلیتهای ایکسبیآرال
جیال برای بهبود فرایند گزارشگری دیجیتال سراسری 5بسیار مؤثر خواهد بود؛ بنابراین ،مسئلهای که در این طرح به آن پرداخته خواهد شد،
چگونگی پیادهسازی این واژهنامه و فنّاوریهای مرتبط با آن در فرایند گزارشگری بانکی ایران است .مسلم است که این کار نیازمند شناخت
فرایند این گزارشگری و سپس ارائٔه معماریهای فنی بومی مبتنی بر ایکسبیآرال جیال است .در این راستا ،در این پروژه با مطالعٔه وضعیت
گزارشگری عملیاتی و اقالم دفاتر کل بانکی و همچنین بررسی ساختار و مؤلفههای واژهنامٔه ایکسبیآرال جیال ،رویکردی کالن برای
پیادهسازی گزارشگری عملیاتی بانکها و اتصال آن به فرایند گزارشگری نظارتی ارائه خواهد شد .توجه شود که در رویکرد ایکسبیآرال
جیال ،استخراج صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای همراه بهصورت خودکار از اطالعات تراکنشها برای ارائه به بانک مرکزی و
دیگر دستگاههای نظارتی و تنظیم مقررات انجام میشود.
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 ۲.۱اهداف و سؤاالت تحقیق

هدف این پروژٔه پژوهشی استفاده از ظرفیتهای ایکسبیآرال جیال برای یکپارچهسازی فرایند گزارشگری داخلی و خارجی (نظارتی) و تحقق
فرایندهای دیجیتال سراسری است .در این راستا ،در این طرح با مطالعٔه گزارشگری عملیاتی و بررسی اقالم دفاتر کل بانکی ،در کنار بررسی
ساختار و مؤلفههای واژهنامٔه ایکسبیآرال ،معماری کالن برای پیادهسازی ایکسبیآرال جیال در بانکها در کنار برقراری ارتباط آن با
ایکسبیآرال و فرایند گزارشگری نظارتی ارائه میشود .این رویکرد شامل نگاشت ۱اقالم دفاتر کل و تراکنشها به اقالم استاندارد ایکسبیآرال
جیال و طراحی فرایند تبادل و ردگیری اطالعات است .عالوهبراین بهمنظور ایجاد قابلیت کاربردی پژوهش ،معماری نرمافزاری الزم برای
عملیاتیکردن این ایده و رویکرد اطالعاتی باید پیشنهاد شود .البته این ابزارها ،درمجموع عالوه بر ایجاد امکان نگاشت دیجیتالی اقالم اطالعاتی
به اقالم استاندارد ،شامل موتور گردش فرایند و پذیرندٔه اطالعات در قالب ایکسبیآرال جیال نیز است.
بهطور خالصه ،هدف این طرح پژوهشی پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
• وضعیت و معماری کالن گزارشگری داخلی و تراکنشی در حوزٔه بانکداری کشور به چه صورتی است و چالشهای کالن آن چیست؟
• چگونه میتوان به کمک ایکسبیآرال جیال فرایند گزارشگری داخلی بانکها و تبادل اطالعات سراسری در حوزٔه بانکی را بهبود
بخشید؟
• ناسازگاریهای میان اقالم دفاتر کل و تراکنشهای سامانههای داخلی بانکی با اقالم استاندارد ایکسبیآرال جیال در چه اندازهای
است؟
• رویکرد کالن پیشنهادی بهمنظور نگاشت اقالم اطالعاتی بومی به اقالم استاندارد ایکسبیآرال جیال چگونه است؟
• ملزومات و پیشنیازهای استقرار فرایند گزارشگری داخلی مبتنی بر ایکسبیآرال جیال با توجه به ویژگیهای سامانههای داخلی
بانکداری چه مواردی است؟

 ۳.۱ساختار گزارش

گزارش حاضر در  6فصل مشتمل بر فصل کلیات تدوین شده است .در این گزارش ،ابتدا در فصل دوم به ادبیات موضوع و مفاهیم بنیادی
شامل مطالب مرتبط با یکپارچهسازی و تعاملپذیری ،زبان نشانهگذاری گسترشپذیر (ایکسامال) ،زبان ایکسبیآرال ،و اصول و مفاهیم
مرتبط با ایکسبیآرال جیال پرداخته میشود .در ادامه در فصل  ،۳تجارب بهکارگیری ایکسبیآرال و ایکسبیآرال جیال در سطح کشور
و جهان مرور شده و بر مثالی عملی در این زمینه تمرکز میشود .سپس در فصل بعدی ،وضعیت موجود یکپارچهسازی سامانهها و دادهها و
نحؤه استخراج گزارشهای باالدستی از این سامانهها بررسی و تحلیل میشود .در فصل  ،5جزئیات رویکرد پیشنهادی شامل قالب دادٔه
بومی و معماری کالن میانافزار پیشنهادی ارائه میشود .درنهایت در فصل  ،6مطالب ارائهشده در این گزارش جمعبندی شده و پیشنهادهایی
برای کارهای آتی ارائه میشود.
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 ۲ادبیات موضوع و مفاهیم بنیادی
 ۱.۲مروری بر مفاهیم حوزٔه تعاملپذیری و یکپارچهسازی

مفهوم تعاملپذیری عمدتاً در سطوح و الیههایی متفاوت مطرح میشود .در هریک از این الیهها ،با توجه به ادبیات و دید خاص موجود
در آن الیه ،به مفاهیم تعاملپذیری پرداخته میشود .در الیٔه تعاملپذیری سامانهای ،عموماً تعاملپذیری جنبهای فنی به خود گرفته و بهنوعی
با روشهای یکپارچهسازی برنامٔه کاربردی سازمان ۱که در سطح سامانهها مفهومی شناختهشده است ،ارتباط نزدیک پیدا میکند .ازآنجاکه
یکپارچهسازی برنامٔه کاربردی سازمان سابقٔه زیادی دارد و تحقیقات متفاوت در این زمینه انجام شده است ،مطالعٔه روشهای مرتبط با
این مفهوم برای انجام دادن هر تحقیقی در زمینٔه تعاملپذیری کامالً ضروری به نظر میرسد .یکی از موضوعات جالب و چالشبرانگیز در
زمینٔه تعاملپذیری بین سامانههای کامپیوتری ،تفاوت تعاملپذیری با یکپارچگی است .تفاوت این دو مفهوم بسیار مبهم و نامشخص است.
این ابهام موجب شده است در بسیاری از موارد ،یکپارچگی و تعاملپذیری بهجای یکدیگر بهکار رود .در موارد دیگر نیز ،اختالفنظرهای
فراوانی در مورد ماهیت این دو مفهوم و تفاوت آنها وجود دارد.
بنا بر تفکری رایج در این زمینه ،تفاوت این دو مفهوم در میزان اتصال خالصه میشود .به این معنا که از سامانٔه یکپارچه انتظار میرود
همبستگی بیشتری نسبتبه مجموعهای از مؤلفههای متعامل داشته باشد .مسلماً هنگامی که مؤلفهها همبستگی باالیی داشته باشند،
تعاملپذیری باالیی نیز دارند .به همین دلیل ،برخی معتقدند سامانههای یکپارچه الجرم تعاملپذیر نیز است؛ ولی سامانههای تعاملپذیر
لزوماً یکپارچه نیست ).)Chen, et al., 2008
عالوهبراین ،یکی دیگر از تفاوتها میان این دو مفهوم مربوط به چشمانداز موردبررسی از سامانه است .هنگامی که از سطح کلی به
سامانه نگریسته شود ،سامانهای یکپارچه مشاهده خواهد شد .در مقابل ،هنگامی که همان سامانه از منظر دقیقتر بررسی میشود ،مجموعهای
از سامانههای مجزا مشاهده میشود که با یکدیگر تعامل دارند ( .)Brownsword, et al., 2004از سوی دیگر همانگونه که در قسمت
قبل نیز اشاره شد ،تفاوت این دو مفهوم میتواند به حوزٔه کاربرد آنها نیز نسبت داده شود؛ چرا که تعاملپذیری مفهومی است که عمدتاً در
سطوح میانسازمانی ۲کاربرد دارد و در همان حال ،یکپارچهسازی مفهومی است که ظهور آن بهمنظور ارتباط میان سامانههای مختلف درون
سازمان است .باوجوداین ،امروزه روشهای یکپارچهسازی بهنحوی فرایندها و روابط بیرون سازمان را پوشش میدهد و بسیاری از روشها
و مفاهیم یکپارچهسازی برنامههای کاربردی برای روابط میان کسبوکارها توسعه یافته است.
عالوهبراین ،برخی دیگر تفاوت میان این دو مفهوم را عمیقتر میدانند .پُالک )۲0۱۱( ۳معتقد است رویکردهای تعاملپذیری بر تبادل
اطالعات معنادار و زمینهمحور 4میان سامانههای مستقل تمرکز دارد .در طرف مقابل ،رویکردهای مبتنی بر یکپارچگی ،درواقع تالش میکنند
تا دیدی واحد از سامانٔه اطالعاتی ایجاد کنند .این رویکردها فرایندها و سامانههای کاربردی را در سطح رخداد و پیام تجمیع میکنند و
بهاینترتیب ،سامانههای متفاوت به شکل واحد منطقی درمیآیند.
روش تعاملپذیری بر چگونگی تبادل کمترین میزان اطالعات الزم (و نهتنها داده) ،برای برقراری تعامل میان سامانهها تأ کید دارد .در
طرف مقابل ،روشهای سنتی یکپارچهسازی برنامٔه کاربردی سازمان بر تجمیع دو یا چند سامانه از طریق اِیپیآیها ،5پیامها ،یا جریانهای
کاری شدیداً متصل تأ کید میکنند .باوجوداین ،این دو حوزه ارتباط نزدیک با یکدیگر دارند و هدف هر دوی آنها برقراری ارتباط میان
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سامانههاست .ازآنجاکه محدودٔه این گزارش بهنوعی با هر دو حوزه در ارتباط است ،در اینجا ،مفاهیمی از هر دو حوزه بهصورت خالصه
معرفی میشود.

 ۲.۲رویکردهای کلی در یکپارچهسازی برنامههای کاربردی

آنچه در یکپارچهسازی برنامههای کاربردی مسلم است ،ساده نبودن انجام دادن این کار است ()Hohpe & Woolf, 2003; Juric, et al., 2007؛

بنابراین ،یکپارچهسازی برنامههایکاربردی نیز مانند هر عمل پیچیدٔه دیگر ،نیاز به برنامهریزی و طراحی دقیق دارد .اولینگام در این جهت ،انتخاب
برنامههایی است که قرار است با یکدیگر یکپارچه شوند .برنامههای کاربردی را که در سازمان در سطوح مختلف استفاده میشوند ،میتوان به
شکلهای متفاوت دستهبندی کرد.
۱

۲

بهعنوان نمونه ،میتوان برنامهها را به دو دستٔه اصلی و فرعی تقسیم کرد ( .)Juric et al. 2007برنامههای اصلی برنامههایی هستند
که برای کل سازمان از اهمیت باالیی برخوردار بوده و توسط تعداد زیادی از کارکنان استفاده میشوند .برای مثال ،سامانههایی مانند سامانه
اتوماسیون اداری ،سامانه پرسنلی و غیره ازایندست برنامهها هستند .این برنامهها ممکن است به شکل سفارشی در داخل سازمان و یا
توسط شرکتهای دیگری توسعه یافته باشند .همچنین ممکن است این سامانهها به شکل آماده خریداری شوند .در هریک از این موارد،
سامانههای مذکور تحت کنترل بخش فناوری اطالعات سازمان قرار دارند.
عالوه بر سامانهها و برنامههای اصلی ،در سازمانها تعداد زیادی سامانه و برنامٔه فرعی نیز توسط کارمندان استفاده میشود .این برنامهها
معموالً بدون استفاده از دانش بخش فنّاوری اطالعات و توسط خود کاربر با استفاده از ابزارهای ساده و رایج مانند مایکروسافت آفیس

۳

تهیه میشوند .بهعنوان مثال ،برنامهای ساده که یک کارمند فروش با استفاده از نرمافزار اکسل 4برای محاسبٔه قیمت اجناس تهیه کرده و یا
برنامهای که یک منشی برای تهیٔه گزارش ایجاد کرده ،همگی ازایندست برنامهها تلقی میشوند.
هنگام طراحی معماری مناسب برای یکپارچهسازی برنامههای کاربردی باید حتماً هر دو نوع برنامههای اصلی و فرعی در نظر گرفته
شوند؛ زیرا کاربرانی که برنامههای فرعی را تهیه میکنند ،به آنها احتیاج دارند و وجود این برنامهها برای کار آنها ضروری است .اگر این
برنامهها با برنامههای اصلی یکپارچه نشوند ،کاربران همچنان به استفاده از آنها ادامه خواهند داد و این موجب جابهجایی مقدار زیادی داده
بهشکل دستی بین برنامههای اصلی و فرعی میشود و حجم زیادی از اطالعات بهشکل محلی در کامپیوترهای شخصی در قالبهایی مانند
ورد 5و صفحه گسترده 6ذخیره خواهد شود .مسلماً دسترسی به چنین اطالعاتی دشوار است و این ناهماهنگیها موجب به خطر افتادن
دستیابی به اهداف یکپارچهسازی میشود.
بنابراین ،اولین قدم شناسایی تمام برنامههایی است که در سازمان استفاده میشود .برای این کار باید تمام برنامههای اصلی در سطح سازمان
و برنامههای فرعی که توسط کاربران در سطح انفرادی استفاده میشود ،پوشش داده شود .پس از انتخاب برنامههای هدف یکپارچهسازی،
نوبت به انتخاب رویکرد یکپارچهسازی میرسد .بهطورکلی میتوان رویکردهای یکپارچهسازی را به دو دستٔه پایین به باال 7و باال به پایین

8

تقسیم کرد ( .)Juric et al. 2007در رویکرد پایین به باال ،مشکالت بهوجود آمده براثر عدم یکپارچگی شناسایی شده و هریک از آنها توسط
پروژٔه یکپارچهسازی حل میشود .در این روش ،هیچ معماری جامعی برای یکپارچهسازی توسعه نمییابد .در رویکرد باال به پایین و
برنامهریزیشده ،معماری و برنامهای کلی برای یکپارچهسازی تهیه شده و تمام برنامهها بر مبنای این معماری کلی یکپارچه میشود.
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1
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2
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3
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7
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پژوهشکده پولی و بانکی
در کل ،توجه شود که معماری یکپارچهسازی باید واضح باشد و تمام جنبههای مرتبط و قابلپیشبینی از مشکالتی را باید دربرگیرد که
میتواند در سطح خرد و کالن کسبوکار رخ دهد .این معماری باید خطوط راهنما و اولویتهایی را در دسترس قرار دهد که مدیریت
بتواند با استفاده از آنها به برنامهریزی و زمانبندی کارها بپردازد .همچنین ،این معماری باید شامل نیازمندیهای یکپارچهسازی باشد تا
واحد فنّاوری اطالعات بتواند بر پایٔه آنها عملیات یکپارچهسازی را انجام دهد.
یکی از مهمترین ارکان یکپارچهسازی برنامههای کاربردی میانافزارها ۱هستند که با توجه به اهمیت آنها در هریک از رویکردهای
مورداستفاده در یکپارچهسازی ،در ادامه مفاهیمی در این زمینه ارائه میشود.
 ۱.۲.۲میانافزار

تعاریف متعددی از میانافزارها وجود دارد؛ اما تعریف مبتنی بر کارکردهای آن از بقیه کاراتر است .بر اساس این تعریف ،میانافزار هر نوع
نرمافزاری است که ارتباط میان دو یا چند سامانٔه نرمافزاری را تسهیل میکند .این تعریف جامع انواع متعددی از میانافزارها را دربرمیگیرد؛
بنابراین ،میانافزار میتواند بهسادگی خط ارتباطی ساده باشد که میان نرمافزارهای کاربردی در جریان است (مانند فراخوانی تابع دور )۲و یا
به پیچیدگی سازوکارهای اشتراک اطالعات و اجرای منطق مانند نمایشگرهای پردازش تراکنش باشد.
بنا بر تقسیمبندی کلی ،دو نوع میانافزار وجود دارد :میانافزارهای منطقی و میانافزارهای فیزیکی .میانافزار منطقی بر نحؤه حرکت
مفهومی و انتزاعی اطالعات در سطح سازمان داللت دارد .درحالیکه میانافزار فیزیکی هم حرکت فیزیکی اطالعات و هم ف ّناوری
استفادهشده را پوشش میدهد .بهمنظور شناخت بهتر مدلهای منطقی میانافزارها ،در ادامه به دو مدل از آنها اشاره میشود.
 میانافزار نقطهبهنقطه

۳

این نوع میانافزار درواقع با استفاده از خط ارتباطی ساده ،ارتباط میان دو خط ارتباطی را برقرار میکند .یک نمونه از این نوع ارتباط در
شکل  ۱-۲قابلمشاهده است .در این روش ،هنگامی که  Aقصد برقراری ارتباط با  Bرا دارد ،از طریق فراخوانی رویه 4یا پیام در خط
محتوا ،پیام خود را اعالم میکند و پیام به دریافتکنندٔه موردنظر ارسال میشود.

فرستنده پیام

گیرنده پیام

پیام

منبعLinthicum 2003 :

شکل  .۱-۲ارتباط نقطهبهنقطه میان دو برنامٔه کاربردی
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1

Remote Method Invocation, RMI

2

Point to Point Middleware

3

Procedure Call

4

پژوهشکده پولی و بانکی
یکی از محدودیتهای این نوع از میانافزار در مقایسه با انواع دیگر ،توانایی صرف برقراری ارتباط میان دو برنامٔه کاربردی است.
همچنین این میانافزار قابلیت پردازش بین الیهای را ندارد و قادر نیست پیامها را هنگام عبور از خط ارتباطی تغییر دهد.
اگرچه امکان اتصال بیش از دو برنامٔه کاربردی از طریق میانافزار نقطهبهنقطه وجود دارد ،استفاده از این روش توصیه نمیشود؛ چرا که
هدف از این نوع محصول برقراری ارتباط نقطهبهنقطه بین مبدأ و مقصد است و اتصال تعداد بیشتری از برنامههای کاربردی با پیچیدگیهایی
همراه است .درواقع برای اتصال چند برنامٔه کاربردی از طریق این نوع میانافزار باید ،مانند شکل  ،۲-۲میان همٔه برنامههای کاربردی
ارتباطات نقطهبهنقطه برقرار شود .البته بزرگترین مزیت میانافزار نقطهبهنقطه سادگی آن است؛ چرا که با استفاده از این میانافزار ،معمار
و توسعهدهنده با پیچیدگیهای تطبیق تفاوتهای منابع و مقاصد مختلف سروکار ندارند.

برنامه
پسزمینه
استخراج

برنامههای تجارت
الکترونیکی

بارگذاری

دستهای داده

دستهای داده
همانندساز

اینترنت

برنامههای کارخواه/کارساز

پایگاه داده

بارگذاری

استخراج

بارگذاری

دستهای داده

دستهای داده

دستهای داده

استخراج

بستهبند

دستهای داده
استخراج

دستهای داده
شیء

بستهبند
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 میانافزار چندبهچند

برنامههای موروثی

شکل  .۲-۲ارتباط چندین سامانه از طریق میانافزار نقطهبهنقطه

۱

همانگونه که از نامش مشخص است ،میانافزار چندبهچند  ،چند برنامٔه کاربردی را به چند برنامٔه کاربردی دیگر متصل میکند (شکل
 .)۳-۲این قابلیت اتصال چندگانه موجب شده است این میانافزار بهعنوان بهترین گزینه برای یکپارچهسازی برنامههای کاربردی شناخته
شود .عالوهبراین ،میانافزار مذکور قابلیتهای انعطافپذیری و کاربردپذیری را در حوزٔه مسئلٔه یکپارچهسازی برنامههای کاربردی
بههمراه دارد.

Many to Many Middleware
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پژوهشکده پولی و بانکی
انواع مختلف میانافزارها  -مانند کارسازهای یکپارچهسازی ،۱میانافزارهای تراکنشی ،۲و حتی اشیای توزیعشده - ۳از نوع میانافزارهای
چندگانه هستند .درواقع ،هر میانافزاری که بتواند ارتباط میان بیش از دو برنامٔه کاربردی منبع یا مقصد را در یک زمان برقرار کند ،میتواند از
این مدل پشتیبانی کند .البته ایراد بزرگ میانافزارهای چندبهچند پیچیدگی آنهاست که توسعهدهنده را درگیر خواهد کرد .اگرچه نسل کنونی
محصوالت میانافزار ازنظر پیچیدگی وضعیت بهتری دارند ،هنوز راه زیادی تا رفع این پیچیدگی باقی است.
برنامههای کابردی آماده
برنامههای تجارت
الکترونیکی

تجارت
اینترنت؛ وب ؛
الکترونیکی
جاوا

برنامههای موروثی

میانافزار

اشیاء

برنامههای

کارخواه/کارساز
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شکل  .۳-۲مدل میانافزارهای چندبهچند

 ۳.۲زبان نشانهگذاری کسبوکار گسترشپذیر
هنگامی که بحث از هرگونه تبادل و تعامل بهمیان میآید ،اولین نیازی که به ذهن خطور میکند ،وجود زبان مشترک میان موجودیتهای
تعاملکننده است .درواقع ،پیش از هر تعامل و تبادلی باید طرفین به درکی مشترک دست یابند .در حوزٔه برنامههای کاربردی و سیستمهای
کامپیوتری این درک از طریق زبانها و ابزارهای استاندارد بهوجود میآید .وجود چنین استانداردهایی بههیچعنوان جدید نیست و به سالهای
اولیٔه سیستمهای اطالعاتی بازمیگردد ،استانداردهایی همچون مبادلٔه الکترونیکی دادهها( 4ایدیآی) که برای برقراری ارتباط میان
سازمانهای مختلف از طریق شبکهای اختصاصی پا به عرصٔه ظهور گذاشت.
باوجوداین ،میتوان شکوفایی استانداردهای تعامل میان سیستمهای اطالعاتی را به بعد از ظهور شبکٔه اینترنت و زبان ایکسامال مرتبط

۹

Integration Server

1

Transaction

2

Distributed Things

3

Electronic Data Interchange, EDI

4

پژوهشکده پولی و بانکی
دانست .در حقیقت ،این زبان یکی از مؤلفههای ارزشمند یکپارچهسازی برنامههای کاربردی است .ارزش ایکسامال در آن است که ساختار
پیامرسانی خودتعریف ۱را عرضه میکند که اکثر سازمانها میتوانند بر آن توافق کنند و بسیاری از معماران یکپارچهسازی برنامههای کاربردی
از آن بهعنوان فرمت استاندارد برای تبادل اطالعات سود میبرند .باوجوداین ،ارزش اصلی ایکسامال در آن است که سرچشمٔه بسیاری از
استانداردهای دیگر مانند ایبی ایکسامال ۲و ایکسبیآرال شده است ،استانداردهایی که همچنان در حال تکامل هستند.
ایکسامال مجموعهای از قوانین کدگذاری ۳مستندات بهصورت الکترونیکی است .هدف از طراحی ایکسامال تأمین سادگی ،قابلیت
استفاده در انواع کاربردها ،و قابلیت استفاده در اینترنت است .این زبان فرمت دادٔه متنی است و قدرتمندانه از یونیکد 4پشتیبانی میکند و
درواقع ،نوعی زبان مدلسازی دادههاست که این کار را با استفاده از تگها 5انجام میدهد .یکی از کاربردهای مهم آن نمایش ساختارهای
دادٔه غیرقانونمند  -برای مثال در سرویسهای وب  -است .واسطههای برنامٔه کاربردی 6زیادی برای کمک به استفاده از ایکسامال وجود
دارد .البته استانداردهای متفاوت برای ایکسامال توسعه داده شده است که معتبرترین آنها ایکسامال  0.۱است که تا نسخٔه پنجم آن توسط
دبلیو  ۳سی )۲008( 7بسط داده شده است.
 ۱.۳.۲ایکسامال و یکپارچهسازی برنامههای کاربردی

در ابتدا ایکسامال بهعنوان استانداردی برای تبادل اطالعات در اینترنت مطرح شد .ازاینرو ،میتوان گفت کاربرد این استاندارد برای
یکپارچهسازی برنامههای کاربردی کامالً با طبیعت و هدف آن منطبق است .قدرت ایکسامال سبب شده است که این استاندارد برای تمام
انواع یکپارچهسازی برنامههای کاربردی بسیار ارزشمند باشد .باوجوداین ،ارزش اصلی آن در دنیای یکپارچهسازی بهعنوان زیرساختی برای
تبادل و مدیریت اطالعات است.
ایکسامال استانداردی مستحکم است که از تبادل معانی برنامه و محتوای اطالعات پشتیبانی میکند .ایکسامال سازوکاری در سطح برنامه
برای تولید اطالعاتکسبوکار فراهم میکند که برنامههای دیگر میتواند بدون نیاز به دانستن چیزی دربارٔه برنامٔه فرستندٔه اطالعات ،از آن استفاده
کنند .استفاده از ایکسامال در دو حوزٔه یکپارچهسازی برنامههای کاربردی مشتمل بر سطح داخل سازمانی و بینسازمانی رایج است.
بهطورکلی ،یکپارچهسازی برنامههای کاربردی در سطح درونسازمانی مبتنی بر تجمیع برنامهها و ذخیرٔه دادهها برای حل مشکالت
کسبوکار است .قدرت ایکسامال در این زمینه بر پایٔه تسهیل جریان اطالعات از یک سیستم به سیستم دیگر در داخل سازمان است .در این
سطح ،سیستمهایی مثل برنامهریزی منابع سازمان با سیستمهای مدیریت ارتباط مشتری و سیستمهای قدیمی سازمان یکپارچه میشود.
البته در سطح بینسازمانی نیز ایکسامال جریان اطالعات بین شرکتهای مختلف را تسهیل میکند .درواقع ،میتوان گفت کارکرد
ایکسامال در اینجا نیز مانند حالت درونسازمانی است ،با این تفاوت که برنامههایی که با یکدیگر تجمیع میشوند در سازمانهای مختلف
قرار دارند.
در کل ،ایکسامال فرمتی مشترک برای تبادل داده فراهم میکند که هم داده و هم فراداده را دربرمیگیرد .این فرمت به برنامهها و پایگاههای
داده مختلف اجازه میدهد بدون داشتن اطالعات زیاد دربارٔه یکدیگر ،به تبادل اطالعات بپردازند .برای این کار ،یک سیستم مبدأ بهسادگی
یک پیام ،یک قطعه اطالعات و یا داده را به یک متن منطبق با ایکسامال تبدیل و آن را به سیستم دیگری ارسال میکند که توانایی خواندن
ایکسامال را دارد.
ایکسامال در اصل بهعنوان سازوکاری برای انتشار داده از طریق وب ابداع شد؛ اما هنگامی که مشکالت یکپارچهسازی شدت پیدا کرد،
معماران و توسعهدهندگان راهحلهای یکپارچهسازی متوجه قابلیتهای بالقوه ایکسامال در یکپارچهسازی شدند .در حقیقت ،یکی از

Self-defining

۱0

1

E-business XML, ebXML

2

Encoding

3

Unicode

4

Tags

5

Application Programming Interface

6

World Wide Web Consortium, W3C
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پژوهشکده پولی و بانکی
محاسن اصلی ایکسامال سادگی آن است .این ویژگی ایکسامال را قادر میسازد قطعات بزرگی از اطالعات را به مستند ایکسامال تبدیل
کند .برای مثال ،در شکل  4-۲نحؤه نمایش سادٔه اطالعات یک کارمند از طریق ایکسامال نمایش داده شده است.
اجزای اصلی سازندٔه ایکسامال عناصری ۱هستند که با استفاده از تگها تعریف میشوند .عناصر میتوانند بهشکل تودرتو تعریف شوند
و شامل موجودیت و یا خصیصههای مرتبط با آن باشند .برای مثال ،در شکل  4-۲موجودیت کارمند خود یک عنصر است و هریک از
خصیصههای نام ،سن ،دستمزد ،و تاریخ استخدام نیز بهعنوان عناصر داخلی آن نمایش داده میشود.
همانگونه که ذکر شد ،هریک از عناصر در ایکسامال در قالب یک تگ ایکسامال نمایش داده میشود .بهاینترتیب ،نمایش عناصر فوق
و اطالعات مرتبط در قالب تگهای ایکسامال بهصورت زیر خواهد بود:
><Employee
><name> “Kamaleddin Yaghoobi Rafi”</name
><age>26</age
><Salary>500.00</Salary
><Hire Date>2011/11/01</Hire Date
></Employee
تاریخ
استخدام

دستمزد

سن

نام

رشته بایتی

سند XML

شکل  .4-۲نمایش اطالعات یک کارمند به کمک ساختار ایکسامال
منبعLinthicum 2003 :

 ۲.۳.۲مزایا و نواقص ایکسامال

ازجمله مزیتهای ایکسامال عدم وابستگی به هیچ فنّاوری خاص و درعینحال فراهم کردن امکان مشارکت فنّاوریهای مختلف است .گسترش
ایکسامال تا حدی است که امروزه بیشتر کسبوکارهایی که بهنوعی با ذخیره یا انتقال اطالعات سروکار دارند  -مانند عرضهکنندگان پایگاهداده
و میانافزار  -با اعالم پشتیبانی از ایکسامال در محصوالت خود ،سعی در باال بردن محبوبیت این محصوالت دارند.
عالوهبراین ،ایکسامال زمینٔه رشد بقیٔه استانداردها را فراهم کرده است .امروزه ،استانداردهای زیادی مبتنی بر ایکسامال و برای انتقال
و تبدیل اطالعات میان برنامههای کاربردی وجود دارد .این استانداردها شامل  ۳XEDI ،BizTalk ،۲XSLTو  4cXMLمیشود .هریک

۱۱

Elements

1

Extensible Stylesheet Language Transformation, XSLT

2

XML for EDI, XEDI

3

Commerce XML, cXML

4

پژوهشکده پولی و بانکی
از این استانداردها سعی در گسترش ایکسامال برای پاسخگویی به مسائلی خاص از کسبوکارها دارد.
بااینحال ،ایکسامال دارای کاربردهای محدودی است و تنها در برخی از شرایط قابلیت بهکارگیری دارد .توجه نکردن به این واقعیت سبب
شده است قابلیتهای آن بیشازحد واقع تصور و در موارد نابجا از این فنّاوری استفاده شود .یکی از این تصورات اشتباه در مورد ایکسامال
توانایی جانشینی آن برای فنّاوریهای یکپارچهسازی برنامٔه کاربردی ،مانند میانافزارهاست که تصوری کامالً اشتباه است .توجه شود که
ایکسامال استانداردی مبتنی بر متن ساده است و محتوای داده و فراداده را دربرمیگیرد؛ بنابراین ،باید فنّاوری تکمیلی برای انتقال مستندات
ایکسامال از یک برنامه به برنامهای دیگر وجود داشته باشد .عالوهبراین ،در صورت نیاز باید تغییراتی در برنامههای مقصد و مبدأ اعمال شود
تا توانایی پذیرش ایکسامال را پیدا کند .بهعبارتدیگر ،قبل از استفاده از ایکسامال باید بسترسازیهای زیادی انجام شود.

 4.۲معرفی زبان ایکسبیآرال

۱

ایکسبیآرال زبانی مبتنی بر ایکسامال است که تولید ردهشناسی های استاندارد را برای مفاهیم و تولید گزارشهای نهایی بر مبنای آنها
پوشش میدهد .این زبان استانداردی برای مفاهیم مالی نیست؛ ولی میتواند استانداردهای مختلف گزارشگری مالی ،نظیر استانداردهای
گزارشگری مالی بینالمللی (آیافآراس) ۲را پوشش دهد و امکان تهیٔه گزارشهای مالی بر مبنای این استانداردها را میسر کند.
اصطالح گزارشگری کسبوکار درواقع ،بیانگر هدف ایکسبیآرال ،یعنی تسهیل امکان تهیٔه انواع گزارشهای مالی و دیگر گزارشهای
تجاری استفادهشده در فعالیتهای کسبوکار است .سازمان بینالمللی ایکسبیآرال این زبان را چهارچوبی مبتنی بر ایکسامال تعریف کرده
است که بهمنظور ایجاد ،تبادل ،و تحلیل اطالعات گزارشهای مالی  -شامل صورتهای مالی ساالنه و فصلی -اطالعات عمومی ،و برنامٔه
حسابرسی در معرض استفادٔه زنجیرٔه تأمین اطالعات کسبوکار بینالمللی قرار میگیرد (.)Hoffman, 2006
 معماری ایکسبیآرال

۳

این زبان از دو مؤلفٔه اصلی مشتمل بر ردهشناسی و سند نمونه (شکل  )5-۲تشکیل شده است .ردهشناسیهای ایکسبیآرال مراجعی است
که مفاهیم مختلف حوزهای خاص را از جهات گوناگون تعریف و اطالعات الزم را دربارٔه آنها فراهم میکند .اسناد نمونه شامل گزارشهای
مشخص کسبوکار است که با قالبی خاص منتشر و درواقع ،با مقداردهی به ردهشناسیها ایجاد میشود.

تهیٔه سند نمونه
شکل  .5-۲تصویر کالن ایکسبیآرال
منبعXBRL International, 2003 :

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

۱۲

پژوهشکده پولی و بانکی
همانگونه که در شکل  5-۲تصویر کالنی از معماری ایکسبیآرال ارائه شده ،ردهشناسی بیانکنندٔه مفاهیمی است که در سند نمونه
استفاده و در قالب سه مؤلفٔه اصلی زیر تعریف میشود (:)Heiden, 2007
مفاهیم :ردهشناسیها تصویری مفهومی از اصطالحات کسبوکار ارائه و آنها را تعریف میکنند.
رابطهها :۱ردهشناسیها بیانکنندٔه روابطی از قبیل ارائه ،برای نمایش ساختار به کاربر؛ محاسبه ،برای تعریف روابط جمع میان مفاهیم؛
تعریف ،برای نمایش روابط معنایی میان مفاهیمی مانند سود ،فروش ،هزینه ،و ...هستند .البته روابط تعریف در بیشتر ردهشناسیها تنها
برای نمایش روابط میان اجزای مفاهیم چندبعدی بهکار برده میشود.
منابع :۲در ایکسبیآرال ،منابع با هدف افزودن اطالعات تکمیلی به یک مفهوم در نظر گرفته شده است .برای مثال ،برچسب فارسی سود
روی مفهوم « ،»profitامکان فهم سادهتر نام این مفهوم را فراهم میکند .ایکسبیآرال بهصورت پیشفرض ،دو نوع منبع برچسب و مرجع
را در اختیار قرار میدهد .هدف از طراحی این دو منبع در ردهشناسی انتقال معنایی است که برای تبادل محتوای کسبوکار و ارتباطات مؤثر
ضروری است.
از سوی دیگر ،اسناد نمونه خروجیهای ایکسبیآرال هستند که امکان انتقال اطالعات کسبوکار را فراهم میکند و شامل موارد زیر هستند:
ارجاع به ردهشناسی ایکسبیآرال :اسناد نمونه گزارشهایی هستند که بر مبنای ردهشناسیها تهیه میشوند و تفسیر آنها بدون ردهشناسیها
غیرممکن است؛ بنابراین ،یکی از اجزای کلیدی آنها ارجاع به ردهشناسی (یا ردهشناسیهای) مرجعی است که این اسناد بر مبنای آنها تهیه
میشوند.
۳

اطالعات زمینهای  :برای درک صحیح بسیاری از اقالم اطالعاتی ،الزم است اطالعاتی دربارٔه موقعیت و در اصطالح ،زمینٔه آن قلم اطالعاتی
فراهم شود .اسناد نمونه اطالعات زمینهای الزم برای درک صحیح مقدار عددی یک واقعیت را فراهم میکنند؛ مثالً دورٔه زمانی که یک مقدار
در طول آن دوره معتبر است ،نوعی اطالعات زمینهای محسوب میشود.
واقعیتها :4اسناد نمونه واقعیتها و مقادیر عددی را گزارش میکنند .هر واقعیت همیشه با یک مفهوم از ردهشناسی ایکسبیآرال در ارتباط
است .مقادیر واقعیتها میتواند متنی یا عددی باشد .برای مثال ،مقدار « »۱۰۰۰میتواند به مفهوم میزان سود در محدودٔه زمانی سال
 ۲00۹مربوط بوده و به واحد یورو بیان شده باشد.
زیرنویسها :5اسناد نمونه ممکن است شامل توضیحات تکمیلی نیز باشند که بهعنوان زیرنویس شناخته میشوند.
 مشخصههای 6ایکسبیآرال

مشخصه مجموعهای صریح از نیازمندیها و الزاماتی است که برای بهکارگیری استانداردی مشخص ضرورت دارد .درواقع ،ایکسبیآرال
بهعنوان زبان استاندارد ،مشخصه ،یا بهصورت دقیقتر ،مجموعهای از مشخصههاست .این مشخصههای فنی که مستندات تأییدشدٔه سازمان
بینالمللی ایکسبیآرال هستند ،سبب هماهنگی و یکسانسازی محتوایی میشوند که توسط نرمافزارهای مختلف تولید شدهاند.
آخرین نسخه از مشخصٔه اصلی ایکسبیآرال مشخصٔه ایکسبیآرال  ۱.۲است که در سال  ۲00۳ارائه و در طول سالهای مختلف،
اصالحات ویرایشی اندکی روی آن انجام شده است ( 7.)XBRL International, 2003این مشخصه شامل توضیحات مفصلی است
که به اجزای ایکسبیآرال ،برچسبهای ایکسامال استفادهشده در ساختار ایکسبیآرال ،و تمام مؤلفهها و صفات موجود در اسناد مختلف
ایکسبیآرال بههمراه مثالهایی کاربردی مربوط میشود.

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

 7جدیدترین نسخٔه این مشخصه در آدرس زیر در دسترس است:

http://www.xbrl.org/Specification/XBRL-2.1/REC-2003-12-31/XBRL-2.1-REC-2003-12-31+corrected-errata-2013-0220.html
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پژوهشکده پولی و بانکی
مشخصٔه ایکسبیآرال بهعنوان مرجع فنی کامل در اختیار متخصصان و عالقهمندان به ایکسبیآرال قرار دارد؛ اما جزئیات مطرح در
این استاندارد بسیار فنی و پیچیده بوده و درک آنها غالباً دشوار است .البته ایکسبیآرال فقط یک مشخصه ندارد؛ یعنی عالوه بر مشخصٔه
اصلی ،تعداد زیادی بخش و مشخصٔه فرعی دارد که در صورت نیاز و با توجه به کاربرد ذیربط ،میتوان از آنها بهره گرفت .این مشخصههای
تکمیلی عبارتاند از:
۲

۱

مشخصٔه ابعاد ایکسبیآرال  :این مشخصه امکان تعریف اطالعات چندبعدی ،مانند مکعبهای داده را برای تهیهکنندگان ردهشناسی فراهم
میکند (.)XBRL International, 2006
مشخصههای فرمول ایکسبیآرال :۳این مجموعه از مشخصهها توانایی تعریف قواعد کسبوکار برای تهیهکنندگان ردهشناسی ،در کنار امکان
مطابقت اطالعات سند نمونه با قواعد کسبوکار ،بهمنظور اطمینان از صحت را فراهم میکند (.)XBRL International, 2009
مشخصٔه معماری واژهنامٔه گزارشگری مالی :4این مشخصه توصیفکنندٔه معماری ردهشناسیهای گزارشگری مالی ایکسبیآرال است
()XBRL International, 2005؛ این معماری قواعد و اصولی را پایهگذاری میکند که به شفافیت ،استفاده ،و کارایی میان
ردهشناسیهای گزارشگری مالی مختلف منجر میشود.
مشخصٔه استاندارد مصداق گزارشهای مالی :5این مشخصه شامل قواعدی است که تحلیل و مقایسٔه اطالعات اسناد نمونٔه مختلف را برای
رایانهها و کاربران ساده میکند ( .)XBRL International, 2005درواقع ،این مشخصه در کنار مشخصٔه معماری واژهنامٔه گزارشگری
مالی ،استانداردی برای تولید و اعتبارسنجی اسناد نمونه بهشمار میرود.

 5.۲ایکسبیآرال جیال واژهنامهای مبتنی بر ایکسبیآرال

هرچند ایکسبیآرال بهعنوان ابزاری برای تواناییبخشی به بانکها در سازماندهی و استانداردسازی اطالعات پردازششده توسط سامانٔه
اطالعاتی شرکتها شناخته میشود ،کاربری آن صرفاً در گزارشگری مالی (ایکسبیآرال افآر) 6به نهادهای بیرونی در قالب صورتهای
مالی و گزارشهای ارسالی به نهادهای مقرراتی خالصه نمیشود .در حقیقت ،ایکسبیآرال جیال در کنار ابزار فوق ،برای استانداردسازی
اطالعات در حوزههای کاربری داخلی مشتمل بر کنترل فرایندها و تصمیمگیری ،در کنار مبادلٔه برخی اطالعات با ذینفعان استفاده میشود.
به بیان دقیقتر ،هدف از این ابزار استانداردسازی اطالعات جزئی و پراکندٔه موجود در برنامههای مختلف برنامهریزی منابع سازمان،
حسابداری ،و برنامٔه عملیاتی است ).(Dalla Via &Garbellotto, 2015
در حقیقت ،موفقیت کسبوکار مستلزم اندازهگیری ،تجزیهوتحلیل ،و انتقال اطالعاتی است که بهصورت پراکنده در کل سازمان و حتی
در منابع بیرونی وجود دارد .در این راستا ،ایکسبیآرال جیال بهعنوان ابزاری جدید تعریف شده است تا غلبه بر ناکارآمدیهای سامانههای
حسابداری و مالی غیرهمگن ،غیریکپارچه ،و برونسپاریشده را به کمک قدرت ایکسامال تسهیل بخشد .بهاینترتیب ،بهکارگیرندگان این
ابزار شکاف موجود بین سامانههای عملیاتی داخلی ،سامانههای خارج از محل بانک یا برونسپاریشده ،و سامانههای حسابداری و
گزارشگری دفاتر ستادی را برطرف میکنند.

7

ازاینرو ،استفاده از این ابزار در کنار ایکسبیآرال وظایف عملیاتی مختلف سازمان را با گزارشهای نهایی مرتبط میسازد و امکان حرکت
کاربران در عمق دادهها و دسترسی به جزئیات اطالعات زیربنایی گزارشها از سطوح باالتر را فراهم میکند و با حداقل کردن احتمال سوخت
اطالعات در سیستم ،امکان زنجیرٔه عطف در حسابرسی 8را فراهم میآورد .همچنین به پشتوانٔه این ابزار ،امکان ایجاد قواعد و کنترلهای

XBRL Dimension Specification

1

Data Cubes

2

XBRL Formula Specification

3

Financial Reporting Taxonomy Architecture
Financial Reporting Instance Standard
6 XBRL for Financial Reporting, XBRL FR
4
5

7 http://xml.coverpages.org/XBRLGLexecsumm.pdf

Audit Trail
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پژوهشکده پولی و بانکی
استاندارد قابلپیادهسازی بر اطالعات ذخیرهشده در برنامههای مختلف موجود در سیستم فراهم میشود .بهاینترتیب ،کیفیت دادهها ارتقا پیدا
میکند و امکان حسابرسی و پایش اطالعات بهصورت مداوم مهیا میشود ).(Dalla Via &Garbellotto, 2015
 ۱.5.۲دامنٔه اطالعات تحت پوشش

ساختار و اجزای کلی ایکسبیآرال جیال امکان ارائٔه تمام اطالعات ذخیرهشده در سامانههای برنامهریزی سازمان ،حسابداری (سامانههای
ناظر بر دفاتر روزنامه ،۱کل ،معین ،و صورتهای تفصیلی) ،و عملیاتی (مشتمل بر فایلهای اصلی) ،راهاندازی ،۲تراکنشی ،مرجع ،و غیره
را فراهم میآورد .ازاینرو ،امکان سرعت بخشیدن و بهبود رویٔه ادغام اطالعات ،با نگاشت سرفصلها و فهرستهای مختلف حسابها،
بهوجود میآید.
البته توجه شود که ایکسبیآرال جیال صرفاً محدود به اطالعات مالی نیست .بهعنوان مثال ،برخی از اقالم اطالعات غیرمالی قابلارائه
در این ابزار 3عبارتاند از:


اطالعات مربوط به مشتریان ،عرضهکنندگان ،کارکنان ،و دیگر اطالعات مربوط به شرکتها؛



اطالعات مربوط به اقالم قابلاندازهگیری در رویٔه کسبوکار مشتمل بر موجودی انبار ،اموال ثابت ،شاخصهای کلیدی عملکرد ،

4

و اموال نامشهود؛


اطالعات مربوط به هویت اسناد کسبوکار مانند شمارٔه سند ،تاریخ صدور ،و ثبت؛



اطالعات مربوط به اطالعات ثبتی ،توصیفی ،و توپولوژیک؛ و



اطالعات هزینهای کسبوکار ،مانند اطالعات ریز مربوط به هزینهها و زمان وقوع آنها.

 ۲.5.۲ویژگیهای کلی ایکسبیآرال جیال

این ابزار خصوصیات کلی مختلف دارد که مهمترین آنها عبارتاند از:


تشکیل شدن از فهرستی مستقل از حسابها ،مستقل بودن سامانه و مبتنی بودن آن بر ایکسامال ،و فراهم کردن امکان ادغام دادهها؛5

 ایکسبیآرال جیال فهرستی مستقل از حسابهاست .به بیان دقیقتر ،نیازی به فهرست حسابهای استانداردی برای جمعآوری
اطالعات نیست؛ اما میتوان با استفاده از آن فهرست حسابهای متداول را بههمراه جزئیات حسابداری به فهرست استانداردی از
حسابها تبدیل کرد تا بهواسطٔه آن ارتباطات در کسبوکار را در مورد آنچه ضرورت اندازهگیری آن وجود دارد ،افزایش داد؛
 ایکسبیآرال جیال راهکاری مستقل است .هر برنامهنویسی میتواند به ایجاد رویهها و برنامههای ورودی و خروجی الزم بپردازد
تا اطالعات موجود را به فرمت ایکسبیآرال جیال تبدیل کند .این به مفهوم آن است که برنامهنویسان حوزٔه حسابداری تنها الزم
است یک الگو برای فرمتهای فایلهای ورودی/خروجی ایکسامال 6طراحی کنند .فراهمکنندگان سرویس برنامٔه کاربردی 7میتوانند

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

Journal Entries

1

Set up

2

Key Performance Indicators, KPI

 5برای آشنایی بیشتر با ویژگیهای این ابزار به سایت زیر رجوع شود:

4

http://xml.coverpages.org/XBRLGLexecsumm.pdf

6

در حقیقت  ،چرایی عدم استفاده از ابزار ایکسبیآرال جیال معطوف به محدودیتهای موجود در استانداردهای مبادلٔه اطالعات ،قبل از به عرصه آمدن ایکسامال

است .ابزارهای قبلی مانند ایدیآی توجه الزم به اطالعاتی با جریان داخلی و یا تولید داخلی نداشتند .در این ابزارها ،حتی جریان اطالعات دفاتر کل مبتنی بر ایجاد

استانداردهایی برای مبادلٔه این اطالعات با حسابداران و اعتباردهندگان ،همتراز اطالعات موردنیاز نهادهای بیرونی نبود .همچنین در این ابزارها ،تبادل اطالعات استاندارد
و غیرمنعطف بود .در طرف مقابل ،ایکسامال با طراحی شدن با هدف انعطافپذیری ،به ابزارهایی تجهیز شد که اعتبار فایلها را بررسی و تأیید میکند .در استانداردهای
معطوف به ایدیآی ،جزئ یات تبادل اطالعات حسابداری موردتوجه قرار نگرفته و یا در سطح اندکی به آن پرداخته شده بود؛ ازاینرو ،تدوین راهکاری گستردهپذیر،

منعطف ،و چندملیتی برای مبادلٔه اطالعات موردنیاز تأمینمالیکنندگان داخلی ،حسابداران ،و اعتباردهندگان با قابلیت افزوده شدن به سامانههای حسابداری و یا حتی
استخراج از این سامانهها در بستر ایکسامال موردتوجه قرار گرفت.

Application Service Provider, ASP
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وارد کردن این اطالعات به ایکسبیآرال و خروجی گرفتن از آن را پیشنهاد دهند تا کاربران نهایی بتوانند بهآسانی از اطالعات
مجموعٔه خود استفاده کنند؛
 ایکسبیآرال جیال مبتنی بر ایکسامال است .باز بودن و قدرت ایکسامال امکان محصوالت و خدمات جدید را فراهم آورده است
و ایجاد داشبوردهای محتمل جدید آنی مدیریت را در کنار رباتهای حسابرسی مهیا میکند؛ داشبوردهایی که به پایش جریانهای
دادهای حسابداری از مکانهای مختلف میپردازند و حتی در موارد خاص ،هشدارهایی به حسابرسی اعالم میکنند؛ و
 ایکسبیآرال جیال امکان ادغام را فراهم میکند .توسط این ابزار میتوان اطالعات دفتر کل را از یک سامانه به سامانٔه دیگر منتقل
کرد تا امکان استفاده از آنها در تلفیق عملیات سازمانهای چندجانبه (با کسبوکارهای مختلف) یا وارد کردن اطالعات به
ابزارهای ادغامکنندٔه اطالعات فراهم شود.
 ۳.5.۲ساختار ردهشناسی

۱

ایکسبیآرال جیال از ساختاری پیمانهای با  6پیمانٔه (ماژول) اصلی سود میبرد .همانگونه که در شکل  6-۲قابلمشاهده است ،این
ماژولها عبارتاند از ماژول سی.اُ.آر ۲شامل مفاهیم پایه ،ماژول بییواس ۳شامل مفاهیم پیشرفته کسبوکار ،ماژول امیوسی 4شامل تبدیل
واحدهای پولی ،ماژول یواسکی

5

شامل مفاهیم مختص امریکا و کانادا ،ماژول تیاِیاف 6شامل مفاهیم مرتبط با مدیریت مالیاتی ،و

درنهایت ماژول  7اسآردیسی شامل مفاهیم قابلنگاشت به صورتهای مالی است.
COR
هسته مرکزی
BUS

MUC
واحدهای پولی

مفاهیم پیشرفته
کسبوکار

ماژولهای
XBRL-GL
USK
حسابداری
آمریکا و کانادا

TAF
ممیزی مالیاتی
SRCD
دادٔه زمینهای
خالصٔه
گزارشگری

شکل  .6-۲ماژولهای اصلی ایکسبیآرال جیال
منبعXBRL International 2017 :

Modular Structure
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Advanced Business Concepts, BUS

3

Multicurrency, MUC

4

Concepts for the UK & US, USK

5

Tax Audit File, TFA

6

Summary Reporting Contextual Data, SRDC
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سی.اُ.آر ماژول مبنایی شامل اقالم دادهای اصلی است که مبنای نمایش تمام انواع اطالعات داخل ایکسبیآرال جیال است .ماژول
بییواس دادههای سی.اُ.آر را با اقالم دادهای معمول که در سیستمهای عامل و حسابداری وجود دارد ،شفافتر میکند .این ماژول از
ردهشناسی شامل متریکهای انبار و کسبوکار ،جزئیات سازمانی ،و اطالعات نهاد است .همچنین دیگر اقالم رایج برای پوشش منابع،
عاملها ،رویدادها ،و تراکنشهای مشتریان ،همکاران ،و کارکنان در این ماژول قرار دارد .ماژول امیوسی اقالم دادهای را اضافه میکند که
به سازمانها امکان ردیابی جزئیات بیشتری را دربارٔه هر مدخل میدهد.
ماژول یواسکی اقالم دادهای مرتبط با اقالم دفاتر روزنامه ،فایلهای حسابداری ،و گزارشهای وضعیت آرشیوی را بههمراه اطالعات
تکمیلی الزم برای نیازهای حسابداری پیچیدهتر حوزههای امریکا ،انگلستان ،استرالیا ،و کانادا در ایکسبیآرال فراهم میکند.
ماژول تیاِیاف مرتبط با اقالم دادهای است که برای مالیات و حسابرسی مالیاتی الزم است .این اقالم امکان استفادٔه ایکسبیآرال جیال
را در بنگاههای مالیاتی جهانی فراهم میکند .این ماژول با کمک کارگروههای تخصصی حوزٔه مالیات ایجاد شده است.
درنهایت ماژول اسآرسیدی اقالم دادهای را برای تسهیل پیوند میان دادههای تفصیلی ایکسبیآرال جیال و ردهشناسیهای گزارشگری
نظارتی یا دیگر طرحوارههای ایکسامال ایجاد میکند.
با وجود تفکیک اقالم در ماژولهای مختلف ،درواقع تمام این ماژولها باید بهعنوان مجموعهای واحد در نظر گرفته شوند ،اگرچه
ممکن است همٔه آنها مورداستفاده قرار نگیرند.
 4.5.۲کاربریهای کلیدی ایکسبیآرال جیال

۱

توانایی این ابزار در ساماندهی اطالعات کمّی ،کیفی ،و پولی در قالب طبقهبندی قابلتفسیر رایانه امکان استفادٔه چندینبارٔه فیلدهای

اطالعاتی را برای اهداف و تحلیلهای مختلف فراهم میکند و خطاهای ناشی از تایپ دوبارٔه اطالعات و دیگر اشتباههای ذیربط در استفاده
از پایگاهدادههای مختلف را کاهش میدهد .همچنین این ابزار اطالعات اضافی و زائد و منابع خطا را از سامانه حذف میکند.

توانایی مدیریت انواع مختلف اطالعات در این ابزار منجر به فرصت ایجاد گزارشهای چندبعدی شده و به استفاده از روشهای تحلیل

اطالعات پیچیده برای گزارشگری پیشرو کسبوکار منتهی میشود .در حقیقت ،ایکسبیآرال جیال نیاز به سامانههای قدیمی مختلف را

برطرف میکند ،سامانههایی که توانایی برقراری ارتباط و مبادلٔه اطالعات با یکدیگر را ندارند .نگاشت اطالعات در این ابزار نیاز به ادغام

دستی اطالعات را حذف ،امکان ایجاد گزارشهای بالدرنگ ۲را تسهیل ،و امکان وقوع گزارشگری مداوم را افزایش میدهد؛ ازاینرو ،این
روش جدید گزارشگری مالی به ارتقای تصمیمگیری منتهی میشود و میتواند بهعنوان مزیت رقابتی شناخته شود.
توجه شود اطالعات بازار و معیارهای انتخابی از بازار که توسط ایکسبیآرال جیالکدگذاری شدهاند نیز میتوانند بهراحتی در تجزیهوتحلیلها،

در کنار اطالعات داخلی در این ابزار مورداستفاده قرار گیرند؛ ازاینرو ،تصمیمهای مدیریتی بر پایٔه اطالعات بیشتر و سریعتر اتخاذ میشود.

عالوهبراین ،امکان استفاده از اطالعاتکیفی ،فرصت توسعٔه سامانهکاملی برای ارزیابی عملکرد ،و توسعٔه کارت متوازن ۳را در اختیار قرار میدهد.
همچنین تحلیلهای هزینه-فایده با استخراج دورٔه زمانی فعالیتها از سامانٔه اطالعاتی میتواند ارتقا پیدا کند و رویٔه نگاشت
مورداستفاده برای اطالعات زمانی پیچیدگی پیادهسازی روشهای هزینهیابی را کاهش میدهد.

توجه شود که زبان استاندارد ایکسبیآرال جیال انتقال و سازگاری اطالعات بین شرکتهای وابسته به شرکت مادر را در هولدینگ

فراهم میکند .بهاینترتیب که اطالعات بهسرعت همهجا در دسترس است و توسط ابزارهای مختلف میتواند تحلیل شود .حتی مشکل
استفاده از سامانههای حسابداری مختلف در دیگر واحدهای سازمانی که بهعنوان مشکلی در ادغام بودجهریزی مطرح است ،توسط این ابزار

حل میشود .تحلیلهای سناریوهای پیچیده و ارائٔه پیشبینیهای مختلف بدون اتالف وقت مقدور است و مقایسه بین نتایج واقعی و
بودجهریزیشده بهسهولت انجام خواهد شد.

عالوهبراین ،برقراری پیوند بین ایکسبیآرال جیال و ایکسبیآرال افآر امکان برقراری ارتباط بین خالصٔه صورتهای مالی ،مالیاتی،

و دیگر گزارشهای مقرراتی را فراهم میکند و رویٔه ایجاد گزارش را تسهیل میبخشد .بهاینترتیب با برقراری پل ارتباطی بین تراکنش و
گزارشهای نهایی ،اعمال سریع اصالحات در گزارش ،بر اساس نیازهای اطالعاتی خاص مقدور و امکان دستیابی به تحلیلهای دقیقتر

در صورت لزوم مهیا میشود.

Computer-Interpretable Taxonomy
Real Time

Scorecard
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 5.5.۲مدیریت ریسک در ایکسبیآرال جیال

۱

با توجه به کاربری گسترده این اطالعات در تصمیمات حساس مدیریتی ،برای جلوگیری از وقوع خطرها در این سامانه باید اقدامات مختلف
اتخاذ شود .بهعنوان مثال ،باید از اسناد ساده که بهراحتی تکمیل میشوند ،با دستورالعملهای شفاف در این زمینه ،و ابزارهای کنترلی
مناسب مانند ابزارهای چککنندٔه اعتبار فیلدها استفاده کرد .در نظر گرفتن فضایی در فرمها برای ثبت فرد تکمیلکننده و بررسیکنندٔه فرمها

(تشویق مجوزدهی و مسئولیتپذیری مناسب) در کنار شمارهگذاری قبلی اسناد (تشویق ثبت صرف تراکنشهای معتبر) ،و اعمال محدودیت
در دسترسی به اسناد خالی (کاهش ریسک معامالت غیرمجاز) میتواند مؤثر واقع شود.
عالوهبراین ،باید توجه شود که خطا در بهروزرسانی اطالعات این سامانه با تأ کید ویژه بر اطالعات دفاتر کل ،میتواند منجر به

تصمیمات ضعیف بر اساس اطالعات نادرست شود؛ ازاینرو ،باید اقدامات کنترلی مناسب را در این حوزه اعمال کرد که در ادامه به

برخی از آنها اشاره میشود:

 اعمال کنترلهایی برای ویرایش و پردازش اطالعات

۲

 اعمال کنترلهایی برای اقالم ثبتی غیرروزمره از طرف واحدهایی غیر از واحد حسابداری
در این زمینه بهعنوان مثال در خصوص اقالم دفتر کل ،میتوان بررسی اعتبار شمارهحساب دفتر کل ،مقادیر عددی مندرج در
فیلدهای مقداری ،آزمون صفر بودن ترازها ،آزمونهای جامعیت برای اطمینان از وارد شدن تمام اطالعات ،استفاده از حلقٔه بستههای
تأیید تطبیق شمارهحسابها با توصیف حسابها ،درج فایل ثبت تعدیل استاندارد برای ثبتهای تعدیلی مکرر ،بررسی عالمت
تراز حساب کل ،و ارزیابی جمع نهایی مرحلهبهمرحله در تأیید دقت پردازش دستهای اسناد روزنامه را موردتوجه قرار داد.
 اعمال اصالحات و تنظیم گزارش کنترل

در این زمینه بهعنوان مثال در خصوص اقالم دفتر کل ،میتوان استخراج ترازهای آزمایشی ،بررسی صفر بودن تراز حسابهای
تسویه و معوق ،بررسی ماندههای حسابهای کنترلی در مقایسه با مقادیر کل حسابهای معین ،بررسی تراکنشهای نزدیک به
پایان سال برای زمانبندی مناسب ،فهرستبرداری از اسناد روزنامه بر اساس شمارهحساب در شناسایی علت وقوع اشتباه در
حسابی خاص ،بررسی اسناد روزنامه بر اساس توالی در یافتن ثبتهای اشتباه ،و بررسی دفتر روزنامٔه عمومی در ارزیابی تراز
بدهکار بستانکار دفتر کل.
 زنجیرٔه عطف حسابرسی

در این فرایند ،ردیابی مسیر تراکنش در نظام حسابداری از طریق ردیابی تراکنش از مبدأ به هر گزارش یا سند تولیدشده ،ردیابی هر
قلم در گزارش بر اساس مبدأ آن ،و ردیابی تغییرات حساب از تراز اولیه تا نهایی انجام میشود.

 6.۲جمعبندی

هدف از این فصتتتل ،مرور ادبیات مرتبط با موضتتتوع این طرح استتتت .نخستتتتین ،مبحث در این رابطه ،یکپارچهستتتازی و تعاملپذیری
ستتامانههای اطالعاتی استتت .در این رابطه رویکردهای کالن یکپارچهستتازی و همچنین انواع میانافزارها به عنوان راهکار مورد نظر برای

آمادهسازی زیرساخت فنی مرور شد .در ادامه در راستای پرداختن به راهکارهای فراهم نمودن بسترهای تعاملپذیری معنایی ،ابتدا به زبا

ن ایکسامال به عنوان پایه زبانهای معنایی پرداخته شتتده و عالوه بر مفاهیم آن ،بر قابلیت توستتعهپذیری آن تمرکز شتتد .در ادامه ،به زبان

ایکسبیآرال به عنوان کاربرد ایکسامال در حوزه گزارشگری مالی پرداخته شده و مفاهیم کالن آن به صورت خالصه معرفی شد .در نهایت
با بررستتتتی این پیشنیازها مفاهیم یکسبیآرال جیال مورد مطالعه قرار گرفت .در این مطالعه ،عالوه بر ستتتتاختار این ردهشتتتتناستتتتی ،به
کاربردهای کلیدی آن و مدیریت ریسک مرتبط با آن پرداخته شد.

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

https://www.cpp.edu/~rmmartin/acct304/Romney%20Steinbart%2011%20edition/Rais11_ch14.ppt

 ۲در این زمینه میتوان بهعنوان مثال ،بررسی خالصٔه دفتر روزنامٔه منتج از چرخٔه حسابداری و انطباق آن با فعالیت دورٔه اخیر را موردتوجه قرار داد.
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 ۳ادبیات تجربی
 ۱.۳مروری بر کاربرهای ایکسبیآرال جیالدر سطح جهان
 ۱.۱.۳نگاهی به پروژههای کشوری مرتبط با ایکسبیآرال جیال

با پذیرش ایکسبیآرال برای گزارشگری نظارتی در نقاط مختلف از جهان ،نهادهای نظارتی و گزارشگر در بسیاری از این کشورها به فکر
اتصال زیرساختهای عملیاتی خود به فرایند گزارشگری نظارتی و استخراج خودکار گزارشها افتادند .اطالعات مربوط به برخی از این
تالشها در جدول  ۱-۳قابلمشاهده است .همانگونه که مالحظه میشود ،در برخی از کشورها مانند امریکا و ژاپن ،مزایای این فنّاوری
برای شرکتهای خصوصی بهصورت کامل درک شده است و این شرکتها برای برخورداری از مزایای آن اقدام به پیادهسازی و بهرهبرداری
از آن کردهاند .این در حالی است که در برخی دیگر از کشورها مانند اندونزی ،ترکیه ،و برزیل بهرهبرداری از مزایای این زبان و حمایت از
توسعٔه ابزارهای مرتبط ،توسط نهادهای قانونگذار و باالدستی انجام شده است.
جدول  .۱-۳خالصٔه برخی از پروژههای ایکسبیآرال جیال در جهان
کشور

متولی پروژه

ژاپن

شرکت Fujitsue

اندونزی

بورس اندونزی و نهاد نظارت مالیاتی

ترکیه

دولت ترکیه

امریکا

شرکتهای گزارشگر

برزیل

ادارٔه خزانهداری ملی

هدف
ایجاد فرایند گزارشگری داخلی مبتنی بر دادههای سامانٔه برنامهریزی
منابع سازمان
ردگیری مالیاتی
ردگیری دادههای مرتبط با مالیات
اتصال فرایند گزارشگری داخلی به نظارتی
استانداردسازی و خودکارسازی جمعآوری فهرست حسابها در
سطح داخل کشوری

منبع :گردآوری توسط نویسندگان

 ۲.۱.۳واکاوی تجربهای موفق در بهکارگیری ایکسبیآرال

یکی از تجارب مشهور در زمینٔه بهرهبرداری از ایکسبیآرال جیال مربوط به کشور برزیل است ) .(Garbellotto, et al. 2015این کشور
در دو دهٔه اخیر ،حرکتی مستمر بهسمت تلفیق حسابداری و شفافیت مالی در تمام سطوح دولت داشته است .در این راستا ،دبیرخانٔه
خزانهداری ملی ۱بهعنوان مسئول اصلی تلفیق حسابداری و شفافیت ،متولی اصلی استقرار ایکسبیآرال و فنّاوریهای مرتبط با آن در سطح
کشور برزیل شناخته شد و برای انجام دادن این وظایف ،فهرست حسابهای مورداستفاده در بخش عمومی ۲توسط دبیرخانٔه فوق تعریف
شد .البته بهمنظور ایجاد هماهنگی میان رویههای حسابداری ،فهرست حسابهای مربوطه بهگونهای طراحی شد که نهادها قادر به ثبت
رویدادهای حسابداری بهصورت قابلمقایسه باشند .در این راستا ،دبیرخانٔه خزانهداری ملی شروع به جمعآوری ترازنامٔه آزمایشی ۳از تمام
نهادها کرد .این ترازنامٔه آزمایشی که شامل اطالعات کالن و جزئیات ذیربط است – بهنحویکه امکان استخراج تمام گزارشها و
صورتهای مالی از آن وجود دارد  -ماتریس ترازهای حسابداری 4نامیده میشود.
از سوی دیگر ،دبیرخانٔه خزانهداری ملی دارای سامانههایی برای جمعآوری گزارشهای باالدستی الزم از شرکتها و نهادهاست .این
سامانهها تا پیش از بهرهبرداری از زبان ایکسبیآرال ،در قالب سامانههای فرمپایه 5توسعه یافته بودند .گزارشهای باالدستی مدنظر دبیرخانٔه
Brazil’s National Treasury Secretariat
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1

Chart of Accounts Applied to the Public Sector

2

Trial Balance

3

Matrix of Accounting Balances

4

Form-based Systems
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پژوهشکده پولی و بانکی
خزانهداری ملی شامل گزارش خالصٔه بودجه ۱،گزارش مدیریت مالی ۲،و ثبت عملیات اعتباری ۳است .در برزیل از ایکسبیآرال جیال بهمنظور
استخراج خودکار این گزارشها از ماتریس ترازهای حسابداری بهره گرفته شده است .فاز اجرایی این پروژه در سال  ۲0۱۲آغاز و در سال
 ۲0۱4به بهرهبرداری آزمایشی رسید.
الزم به ذکر است ،مزایای استفاده از ایکسبیآرال جیال توسط دبیرخانٔه خزانهداری ملی ،محدود به تسهیل ایجاد و جمعآوری ماتریس
ترازهای حسابداری نیست ،بلکه قابلیت اتصال این دادهها به گزارشها و صورتهای مالی امکان اتصال زنجیرٔه تأمین این گزارشها را برای
دبیرخانٔه خزانهداری ملی فراهم کرده است و این زنجیره ردگیری نامحسوس جزئیات اقالم کالن گزارشها را ممکن میسازد .بهمنظور
پیادهسازی این رویکرد با توجه به استاندارد بودن ماتریس ترازهای حسابداری ،دبیرخانٔه خزانهداری ملی برزیل سعی در توسعٔه فنّاوری
متمرکز برای استخراج صورتهای مالی نظارتی از این ماتریس به کمک ماژول اسآرسیدی کرده است.

 ۲.۳مثالی تجربی از کاربرد ایکسبیآرال برای گزارشگری داخلی و دستیابی به فرایند دیجیتال

در این بخش بهعنوان نمونه ،به کاربرد ایکسبیآرال جیال برای پوشش گزارش دادههای جزئی مرتبط با داراییهای ثابت اشاره میشود .در
این راستا ،فرض شده است که هدف گزارش داراییهای ثابت در قالب فایل ایکسبیآرال جیال و اتصال آن به گزارش داراییها در
صورتهای مالی اساسی است .بر این اساس ،ابتدا به اقالم استانداردی که برای جمعآوری گزارشها در نظر گرفته شده است اشاره میشود.
چنین فایلی ،مانند هر فایل استاندارد ایکسبیآرال دیگر ،با برچسب استاندارد ایکسبیآرال آغاز میشود و برچسبهای استاندارد دیگر در
ابتدای آن جای میگیرند.

در ادامه با درج برچسبی با نام  accountingEntriesجزئیات مربوط به حسابها و دیگر موارد در ذیل آن جا میگیرند .اولین برچسب
در ذیل آن مربوط به اطالعات سند است که دربارٔه ماهیت اجزای مورد گزارش اطالعاتی را ارائه میدهد.

در ذیل این برچسب ،برچسب جداگانهای با نام نوع ورودی مشخص میکند که اطالعات دربارٔه چه مفهومی (در اینجا داراییها) ارائه
میشود .عالوهبراین ،به این نوع برچسب ,ورودی یک شناسه تعلق میگیرد و جزئیاتی مانند زبان گزارشگری در مورد آن تعیین میشود.

Summarized Budgetary Report, RREO

۲0

1

Fiscal Management Report, RGF

2

Register of Credit Operations, COC

3

پژوهشکده پولی و بانکی

در ادامه ،اطالعات نهاد گزارشدهنده در ذیل برچسب اطالعات نهاد ۱گزارش میشود .همانگونه که در کد زیر قابلمشاهده است،
اگرچه برچسب اطالعات نهاد مربوط به ماژول  gl-coreاست ،اطالعات تفصیلی زیرمجموعٔه آن عمدتاً از ماژول  gl-busاست.

با توجه به این دادهها الزم است که در ادامٔه این سند ،اقالم مختلف دارایی که در لیست زیر مشاهده میشود ،پوشش داده شود .همانگونه
که مشاهده میشود ،این اقالم شامل رده و شمارٔه دارایی ،توضیحات ،و تاریخ شروع استفاده از دارایی است .درنتیجه ،در ادامٔه این سند
الزم است پیکربندی ایکسبیآرال جیال به صورتی انجام شود که این اقالم اطالعاتی را پوشش دهد .برای این منظور ،مفهوم gl-
 core:amountبهعنوان مفهوم پایه استفاده میشود gl-cor:postingDate ،بهعنوان معادل تاریخ شروع خدمت،
 gl-bus:measurableIDبهعنوان شمارٔه دارایی gl-bus:measurableDescription ،برای توصیف دارایی در نظر گرفته شده ،و
مقدار مفهوم  gl-bus:measurableQuantityبرابر  ۱منظور میشود.

تمام این موارد هرکدام مانند کد زیر در قالب برچسب  entryDetailدرج میشود .درنهایت ،با توجه به اینکه تمام این جزئیات ذیل
عنوان کلی دارایی جمعآوری شده است ،امکان برقراری ارتباط میان آنها و مفهوم دارایی در واژهنامٔه اصلی وجود خواهد داشت.

Entity Information
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پژوهشکده پولی و بانکی

 ۳ .۳جمعبندی

هدف از این بخش ،بررسی تجربی نحوه استفاده از ایکسبیآرال جیال به منظور انتقال معانی مفاهیم در سطوح مختلف است .از این رو

در ابتدای ف صل به صورت ب سیار اجمالی به فهر ست برخی از ک شورهایی که تجربه پروژههای مرتبط با  XBRL-GLرا دا شتند فهر ست
شتتتده و در ادامه به تجربه کشتتتور برزیل پرداخته شتتتد .ستتتپس ،در یک مثال عملی ستتتعی شتتتد تا کاربرد ایکسبیآرال جی ال برای گزارش

داراییهای ثابت تشتتریح شتتود .در این مثال مشتتاهده شتتد که پیمانههای مختلف این ردهشتتناستتی امکان گزارش اقالم دادهای مختلف در
سطوح گوناگون را به نحوی فراهم میکنند که قابلیت دستیابی به مقادیر مفاهیم کالن صورتهای مالی محقق شود .عالوه بر آن ،با توجه

به ماهیت این پیمانهها امکان انجام هرگونه سفارشیسازی به منظور تطابق با الزامات بانکداری ایران ممکن است.

۲۲

 4مروری بر وضعیت موجود تهیٔه گزارشهای یکپارچه در حوزٔه بانکی کشور
 ۱.4سامانههای بانکداری متمرکز در شبکٔه بانکی ایران

یکی از چالشهای صنعت بانکداری گزارشگری اطالعات مالی و تراکنشهای بانکهاست .درحالیکه ارائٔه صورتهای مالی اساسی و
یادداشتهای همراه به نهاد ناظر بانکی ،همانند دیگر حوزههای مالی ،در این صنعت نیز ضروری است ،گزارشگری عملیاتی و داخلی
تراکنشها و دفاتر کل نیز در حوزٔه بانکداری از اهمیت باالیی برای ارتقای شفافیت و افزایش سرعت و کیفیت در تصمیمگیری برخوردار
است .باوجوداین ،از چالشهای پیشروی گزارشگری داخلی و عملیاتی بانکها میتوان به متصل نبودن اقالم گزارشهای نظارتی به دادههای
جزئی ثبتشده در سامانهها ،تعدد واحدهای زیرمجموعه ،سامانهها ،و پایگاههای داده مرتبط با آنها ،نبود امکان دسترسی و تفسیر جداول
پایگاههای داده سامانهها و دشواری ردیابی اطالعات ،حرکت کاربران در عمق دادهها و دسترسی به جزئیات اطالعات زیربنایی گزارشها
از سطوح باالتر ،و کشف اقالم جزئی تشکیلدهندٔه خالصٔه دفتر کل اشاره کرد.
باوجوداین ،راهحل پیشبینیشدٔه سنتی برای افزایش شفافیت در بانکها و دسترسی کاراتر و سریعتر به اطالعات استفاده از سامانٔه
بانکداری متمرکز است .بر اساس بررسیهای انجامشده ،درحالحاضر تمام بانکهای کشور اعم از دولتی یا خصوصی و بزرگ یا کوچک،
از سامانٔه بانکداری متمرکز استفاده میکنند (جدول  .)۱-4بعضی از این سامانهها نظیر سامانٔه آفرین که هماکنون بانک کارآفرین از آن بهره
میبرد ،از شرکتهای خارجی خریداری و سپس توسط شرکتهای نرمافزاری داخلی بومیسازی شده است .باوجوداین ،اکثر این سامانهها
تولید و توسعهیافتٔه داخلی هستند.
جدول  .۱-4بانکهای کاربر سامانههای بانکداری متمرکز داخلی
سامانه

ردیف

شرکت تولیدکننده

۱

سامانٔه یکپارچٔه بانکی

شرکت خدمات انفورماتیک

۲

سامانههای بنکو و فرانگین

شرکت توسن

۳

سامانٔه جامع ملت (جم)

شرکت طرح و اندیشٔه بهساز

بانکها و مؤسسات کاربر
ملی ،صادرات  ،توسعٔه صادرات ،آینده ،مؤسسٔه اعتباری نور،
کارآفرین ،و بانک مرکزی
انصار ،سامان ،اقتصاد نوین ،سرمایه ،سینا ،صنعت و معدن،
پارسیان ،مؤسسٔه مالی اعتباری مهر ،مؤسسٔه اعتباری توسعه،
حکمت ایرانیان ،قرضالحسنٔه مهر ،و صندوق مهر رضا

4
5
6
7

سامانٔه بانکداری متمرکز داتین
برای بانکهای متوسط و کوچک

ملت۱

شرکت نرمافزاری داتیس آرین

قشم۲

سامانٔه بانکداری متمرکز

شرکت پدیسار

سامانٔه جامع بانکداری متمرکز

شرکت تأمین خدمات سیستمهای کاربردی

لوتوس کاسپین

کاسپین5

سامانٔه جامع بانکی مبتنی بر دانش

با مشارکت بانکهای سپه و پاسارگاد ،شرکت

بومی «امید»

رایانه خدمات امید و فناپ

 -۱این شرکت زیرمجموعٔه بانک ملت است.

انفورماتیک4

ملت
پاسارگاد،

سپه۳،

توسعٔه تعاون ،گردشگری و قرضالحسنٔه

رسالت ،قوامین
کشاورزی
پارسیان
سپه و پاسارگاد

 -۲این شرکت تحت عنوان داتین تا سال  ۱۳۹۱واحدی از شرکت فناپ بوده است و پسازآن ،بهعنوان شرکتی مستقل و زیرمجموعٔه هولدینگ فناپ فعالیت میکند.

 -۳بانکهای پاسارگاد و سپه درحالحاضر از دو سامانٔه بانکداری متمرکز داخلی استفاده میکنند ،هرچند ممکن است در حال گذر از یک سامانه به سامانٔه دیگر باشند.
 -4این شرکت فعال در ارائٔه خدمات فنّاوری اطالعات و ارتباطات از سال  ۱۳۹7تاکنون در مالکیت کامل شرکت توسعٔه تجارت داتام قرار دارد.
 -5این شرکت ازجمله شرکتهای هولدینگ بانک پارسیان است.
منبع :گردآوری و تدوین توسط نویسندگان
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 ۲.4میزان اثربخشی سامانههای بانکداری متمرکز

با وجود استفاده از سامانههای بانکداری متمرکز در شبکٔه بانکی کشور ،اطالعات دقیقی از اینکه تا چه حد این سامانهها توانستهاند پاسخگوی
نیاز بانکها باشند ،در دسترس نبوده و این مهم تقریباً قابلاندازهگیری نیست؛ اما بهطورکلی ،نتیجه تحقیقات و بررسیهای صورتگرفته

8۹

در این زمینه نشان میدهد ،بانکهای بزرگ در مقایسه با بانکهای کوچک ،چالشها و مسائل بسیار مهمی برای استقرار کامل سامانٔه
بانکداری متمرکز و کنار گذاشتن تمام سامانههای قدیمی خود پیشرو داشتهاند و برخی از بانکهای دولتی و بزرگ حتی هنوز موفق نشدهاند
سامانٔه بانکداری متمرکز را به صورتی کامل در بانک پیادهسازی کنند و به هدف موردانتظار مبتنی بر افزایش حداکثری در شفافیت و نظارت
به پشتوانٔه آن دست یابند .بهعنوان مثال ،تمام عملیات و معامالت مالی روزانه که در هر بانک صورت میپذیرد با پوشش اکثر سرویسها و
خدمات آنها ،باید به ترتیب تاریخ در قالب گزارشگری مالی در دفتر روزنامه ثبت شود (شکل  .)۱-4سپس عملیات ثبتشده در دفاتر
روزنامه ،برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها ،در صفحات مخصوص دفتر کل ثبت میشود بهترتیبی که استخراج دیگر صورتهای
مالی اعم از حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکانپذیر باشد.

شماره حساب•
کد حساب•

مبلغ افتتاح حساب•

سپردٔه بلندمدت •
سپردٔه کوتاهمدت •
سپردٔه قرضالحسنه •

دفتر روزنامه

•...

دفتر کل

• ...
سپردٔه •
مشتریان

صورتهای مالی
اساسی
شکل  .۱-4مثالی از نحؤه ایجاد اقالم صورتهای مالی اساسی

منبع :تدوین توسط نویسندگان

در حقیقت ،هریک از عملیات بانکی درنهایت به رخدادی مالی ختم میشود و دفتر کل بانک ،بهعنوان ویترین سامانههای مالی بانک،
خالصٔه سرفصلهای بانک را نشان میدهد که بعضی از این سرفصلهای کلی ،خود شامل سرفصلهای جزئیتر است (جدول .)۲-4

 8۹مصاحبه با کارشناسان برخی از بانکها
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جدول  .۲-4سرفصلهای کلی دفتر کل بانکها
بدهیها

داراییها
موجتودیهای نقتدی

سپردههای دریافتتی از اشخاص

موجتودی نتزد بانک مرکزی

سپردههتای دولتی

متوجودی نتزد بانکها

سپردههتای دریافتتی از بانکها

اوراق بهتادار

بدهی به بانتک مرکزی

مطالبات از دولتت

تسهیتالت دریافتتی از بانکها

تسهیالت اعطائی به بانکها

پیشدریافتها از مشتریان /دولتی

تسهیتالت تبصرهای /دولتی

پیشدریافتها از مشتریان /غیردولتی

تسهیالت اعطایی /دولتی

وجوه دریافتی

تسهیتالت تبصترهای /غیردولتی

حسابهتای داخلی (بدهیهتا)

تسهیتالت اعطایی /غیردولتی

حسابهتای درامد

مطالبات معوق  /دولتتی

ذختایتر

مطالبات معتوق /غیردولتی

ستایر بتدهیها

امتوال غیرمنقتول

حسابهای انتظتامی -طرف بدهیها

امتوال منقتول

حقوق صاحبان سهام

داراییهای نامشهود

حساب سرمایه پرداختشده

حسابهتای داخلی (داراییهتا)

حساب اندوختٔه قانونی

حسابهتای هزینتهای

حساب سایراندوختهها

جمع ستایر داراییها

حساب سود (زیان) انباشته

حسابهای انتظامی -طرف داراییها

حساب مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت

-

-

حساب سود (زیان) قطعینشده

اقالم زیر خط

اقالم زیر خط

تعهدات مشتریان

تعهدات در مقابل بانکها (ریال)

طترف تعهتدات دولتت

تعهتدات در مقابتل بانکهتا (ارز)

طترف تعهتدات بانک

تعهتدات در مقابتل اشختاص (ریتال)

سایتر اقالم زیترختط-طرف داراییها

تعهدات در مقابتل اشخاص (ارز)

-

سایر اقالم زیرخط -طرف بدهیها

منبع :مطابق با فرمت دفتر کل بانک مرکزی

باوجوداین ،توجه شود که در سیستم بانکداری سنتی و مبتنی بر حسابداری غیرمتمرکز (جدول  ،)۲-4هریک از سرفصلهای دفتر کل
در سامانهای جداگانه وارد شده و سپس سرجمع هر سرفصل به  mainفرستاده و در دفتر کل درج میشود ،بنابراین ،تمام اطالعات بر روی
یک بانکاطالعاتی وجود ندارد.

۲5

پژوهشکده پولی و بانکی

شکل  .۲-4فرایند سنتی تجمیع دفتر کل قبل از سامانٔه جامع

منبع :گردآوری و تدوین توسط نویسندگان

این در حالی است که برای تهیٔه صورتهای مالی اساسی و گزارشهای مالی ،الزم است با توجه به یکسری اطالعات جزئیتر ،تعدیالتی
بر روی دفتر کل اعمال شود و سپس صورتهای مالی ذیربط ایجاد شود؛ اما در سیستم بانکداری سنتی (شکل  )۳-4بهدلیل یکپارچه
نبودن پایگاهداده ،دسترسی به اطالعات جزئیتر فراهم نیست و بهناچار این تعدیالت بهصورت دستی اعمال میشود؛ ازاینرو در سیستم
بانکداری سنتی ،تهیٔه گزارشهای مالی ساالنه بهصورت خودکار و مستقیم از روی دفاتر کل امکانپذیر نیست و نیازمند زمان و متخصصین
حسابداری است تا بتوانند صورتهای مالی اساسی را از اطالعات موجود استخراج کنند؛ بنابراین عالوه بر زمانبر و هزینهبر بودن این
روش ،شفافیت اطالعات نیز تا حدودی زیر سؤال میرود و ویژگی ردیابی اطالعات که یکی از مهمترین چالشهای صنعت بانکداری ،چه
از دید مقام ناظر و چه از دید بانک ،است ،قابلدستیابی نخواهد بود.

شماره حساب •
کد حساب •

مبلغ افتتاح حساب •

دفتر روزنامه

• ...
سپردٔه بلندمدت •

سپردٔه کوتاهمدت •
سپردٔه قرضالحسنه •

دفتر کل

• ...
سپردٔه •
مشتریان

اعمال تعدیالت کاغذی

صورتهای مالی
اساسی

شکل  .۳-4مثالی از برقرار نبودن ویژگی ردیابی اطالعات در بانکداری سنتی
منبع :گردآوری و تدوین توسط نویسندگان
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ازاینرو ،هرچند در طرف مقابل بانکداری سنتی ،سامانٔه بانکداری متمرکز (مشتمل بر حسابداری متمرکز) با هدف متمرکز بودن بانک
اطالعاتی و مجتمع بودن تمام اطالعات در حال شکوفایی است ،باوجودیکه تمام بانکهای کشور مدعی استفاده از سامانٔه بانکداری
متمرکز هستند ،هنوز در استفاده از این فنّاوری دچار چالش بوده و نتوانستهاند آن را بهطور کامل اجرایی کنند و استخراج گزارشهای مالی
در قالب موردانتظار انجام نمیشود .با تحقیقات و بررسیهای صورتگرفته ،هنوز تعدادی از بانکهای بزرگ که دارای سامانٔه بانکداری
متمرکز هستند ،بعضی از اطالعات دفتر کل نظیر حساب تسهیالت اعطایی و یا حساب سپردٔه مشتریان را از سیستمهای جداگانه دریافت
میکنند و سپس سرجمع این سرفصلها را به سامانٔه بانکداری متمرکز خود منتقل میکنند که این امر دسترسی این بانکها به اطالعات
جزئیتر (در سطح شعب) ،گرفتن گزارشهای مدیریتی در سطحی باالتر ،و درنهایت امر نظارت نهاد ناظر بانکی را دچار مشکل میکند.

 ۳.4چالش بانکها در استفاده از سامانههای بانکداری متمرکز
علیرغم مزایای فراوان استفاده از بانکداری متمرکز نظیر استانداردسازی فرایند در سطح شعب و بانک ،ارائٔه خدمات بهتر به مشتریان،
شفافیت در تراکنشهای بانکی ،بهبود مدیریت مستندات و نگهداری و متمرکز کردن دادهها ،و تسهیل در تهیٔه انواع گزارشهای موردنیاز
در انواع سطوح بانکی هنوز شبکٔه بانکی کشور در پیادهسازی کامل این سامانه دچار چالش است .یکی از چالشها ،مبتنی بر پلتفرم بودن
سامانٔه بانکداری متمرکز است که باید قابلیت اجرا بر روی انواع پلتفرمها مثل  ،UNIX ،IBM MainFrameو  Intelبرای انواع
پایگاهدادهها مانند  ،2DB ،Oracleو SQL Serverرا داشته باشد .از طرفی ،نبود طراحی بانکداری متمرکز داخلی و یا حتی بومیسازی
بسیاری از سامانههای خارجی برای بانکهای بزرگ و دولتی در روند پیادهسازی این سامانه اخالل ایجاد کرده است.
برای یکپارچهسازی سیستم بانکها و مدیریت این چالش ،راهکار کنار گذاشتن سیستمهای متعدد قدیمی و فراهم کردن زیرساختهای
موردنیاز سامانٔه بانکداری متمرکز و ایجاد آن بهصورت مستقل و از نقطٔه صفر است که به نظر میرسد با توجه به شرایط موجود بانکهای
کشور ،این امکان در اوضاع کنونی صنعت بانکداری کشور وجود ندارد و حرکت بهسمت آن فعالیت بانکها را مختل کند.
راهحل دیگری که برخی بانکهای بزرگ درحالحاضر به آن روی آوردهاند ،اتصال بعضی از سامانههای قدیمی به سامانٔه متمرکز و یا
وارد کردن بخشی از اطالعات سامانههای قدیمی به این سامانه است .واضح است که در این روش ،هنوز همٔه اطالعات بهصورت یکپارچه
در یکجا ذخیره نشده است و قابلیت دسترسی آسان به اطالعات جزئی در سطوح پایینتر و نظارت مستقیم بر روی صورتهای مالی اساسی
و یادداشتهای همراه ارائهشده بانکها توسط بانک مرکزی در بعضی موارد وجود نخواهد داشت.
سامانٔه بانکداری متمرکز اگرچه در مورد برخی چالشهای مطرحشده ،نظیر تعدد واحدهای زیرمجموعه ،سامانهها ،و پایگاههای داده
مرتبط با آنها و همینطور عدم امکان دسترسی و تفسیر جداول پایگاههای داده سامانهها ،توانسته است در ایران مؤثر واقع شود؛ اما با توجه
به مشکالت پیشروی آن برای پیادهسازی در کشور ،هنوز در مواردی با مشکالتی نظیر عدم اتصال اقالم گزارشهای نظارتی به دادههای
جزئی ثبتشده در سامانهها ،دشواری ردیابی اطالعات ،و کشف اقالم جزئی تشکیلدهندٔه بعضی از اقالم خالصٔه دفتر کل مواجه است.
ازاینرو ،به نظر میرسد استفاده از راهکارهای مرسوم در دیگر کشورها مبتنی بر زبان ایکسبیآرال بتواند تا حد زیادی مشکالت موجود در
این زمینه را برطرف کند.

 4.4گذر به رویکرد ایکسبیآرال در یکپارچه سازی اطالعات و گزارشگری

راهکار دیگری که برای برطرف کردن چالشهای فوق در دنیا در حال اجراست و پیشرفت چشمگیری داشته است ،استفاده از زبان
ایکسبیآرال است که از بدو ظهور خود در نهادهای نظارتی مختلف مالی جایگاهی ویژه یافت و بهعنوان یکی از اصلیترین رویکردهای
یکپارچهسازی و تعاملپذیری دادههای مختلف بهویژه در حوزٔه گزارشگری تبدیل شده است .در حقیقت ،تجربٔه پیادهسازی زبان گزارشگری
کسبوکار توسعهپذیر در کشورهای مختلف نشان میدهد شکافهای عمده در فرایند جمعآوری ،طبقهبندی ،و گزارش اطالعات مالی بین
سامانههای تجاری حذف شده و این رویکرد موجب بهبود در کیفیت اطالعات شده است .همچنین پیادهسازی این زبان میتواند بستر
گزارشگری بانکها به مقامهای نظارتی و بانک مرکزی فراهم کند.
به بیان دقیقتر ،یکی از مهمترین اهداف پیادهسازی این زبان گزارشگری مالی بیرونی است؛ بنابراین برای دستیابی به این مهم و پیادهسازی
آن ،الزم است زیرساختهای هدفگذاری روشن برای گزارشگری مالی و نظارتی ،یکسانسازی مفاهیم و اصطالحات ،تعریف رویههای
۲7

پژوهشکده پولی و بانکی
محاسباتی و قاعدهای فراهمشده درجهت اطمینان از کیفیت اطالعات ورودی ،و برقراری چهارچوب الزم برای گزارشگری مالی و نظارتی
و بهروزرسانی آن ،تعامل سازنده با بانکها دنبال شود .البته توجه به این نکته ضروری است که بهمنظور کاربردپذیری این زبان ،نیاز به توسعٔه
ابزارهای نرمافزاری مختلف وجود دارد که برخی از آنها از طرف نهاد ناظر  -بهعنوان دریافتکنندٔه گزارش  -و برخی دیگر از طرف نهاد
گزارشدهنده باید تأمین شود.

 5.4تجارب داخل کشور در بهرهبرداری از ایکسبیآرال

در ایران ،زبان گزارشگری کسبوکار برای اولین بار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پیادهسازی شد .این سازمان بهمنظور حفظ شفافیت
و کارایی بازار سرمایه گزارشهایی را بهصورت دورهای ،از شرکتهای بورسی دریافت میکند .با توجه به مزایای پیادهسازی ایکسبیآرال
در بازارهای سرمایه و نیاز به جهانی شدن سرمایهگذاری ،بهکارگیری این استاندارد در بازار سرمایٔه ایران در زمرٔه اولویتهای مهم سازمان
بورس و اوراق بهادار قرار گرفت و بر این اساس ،طرحی با عنوان کلی «پیادهسازی ایکسبیآرال در بازار سرمایٔه ایران» در سال ۱۳8۹
تعریف شد و در سال  ۱۳۹۲به بهرهبرداری رسید .البته محدودٔه پیادهسازی ایکسبیآرال در بورس ،تنها به صورتهای مالی اساسی محدود
شده است و یادداشتهای همراه را دربرنمیگیرد.
پسازآن ،با توجه به ضروری شدن گزارشگری اطالعات مالی و غیرمالی بانکها و شرکتهای بیمهای مبتنی بر استانداردهای
بینالمللی حسابداری ،ضرورتهایی برای ایجاد و پیادهسازی ایکسبیآرال در این نهادهای مالی نیز در کشور دیده شد .در این راستا،
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با هدف تهیٔه صورتهای مالی استاندارد و نیز ضوابط حاکم بر فعالیت و بهبود گزارشگری در
افشای اطالعات و قابلیت مقایسٔه صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری ،بازنگری صورتهای مالی بانکها و مؤسسات
اعتباری را در چهارچوب آیافآراس در دستور کار قرار داد و در این راستا ،بخشنامٔه شمارٔه  ۹4/۳4۳7۲۳را با عنوان «ابالغ نسخٔه
نهایی صورتهای مالی نمونٔه بانکها و مؤسسات اعتباری» در بهمن سال  ۱۳۹4به مدیران عامل بانکهای دولتی ،غیردولتی ،و
مؤسسات اعتباری ابالغ کرد.
در این بخشنامه ،به لزوم همگرایی با استانداردهای بینالمللی در زمینٔه گزارشگری مالی در صنعت بانکداری ،برای ورود بانکهای کشور
به عرصٔه تعامالت بینالمللی اشاره شده است .همچنین عنوان شده است که به استناد مواد  ۳۳و  ۳6قانون پولی و بانکی کشور ،جزء ()۱
بند (د) مادٔه  ۹7قانون پنجم توسعه و بهموجب مادٔه  86تصویبنامٔه شمارٔه ۱۳067۱ت 484۳6 /مورخ  ۱۳۹۳/۱۱/04هیئت محترم
وزیران ،بهبود در گزارشگری مالی و افشای اطالعات و تهیٔه صورتهای مالی در قالب آیافآراس ،در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته
است .در این بخشنامه ،همچنین نسخٔه نهایی صورتهای مالی نمونه برای اجرا و تنظیم صورتهای مالی سال  ۱۳۹4و سالهای آتی نیز
معرفی شده است.
با افزایش محبوبیت ایکسبیآرال در سطح بینالمللی ،در کنار توجه به مزایای پیادهسازی آن در نظام بانکی کشور و ضرورت ورود به
عرصٔه تعامالت بینالمللی در دورٔه پسابرجام ،بهکارگیری این استاندارد در صنعت بانکداری کشور در زمرٔه اولویتهای مهم بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت .در این راستا ،پروژٔه طراحی واژهنامه و ارائٔه راهکار گزارشگری مالی مؤسسات اعتباری بر اساس
«استاندارد آیافآراس با استفاده از ایکسبیآرال» در آذرماه  ۱۳۹7در پژوهشکدٔه پولی و بانکی بانک مرکزی کلید خورد و توسعٔه واژهنامٔه
صنعت بانکداری کشور بهعنوان اولین گام پیادهسازی ایکسبیآرال موردتوجه قرار گرفت .به این منظور در نخستین گام ،صورتهای مالی
اساسی شامل اطالعات عمومی ،ترازنامه ،صورت سود و زیان ،صورت جریان وجوه نقد ،صورت عملکرد سپردٔه سرمایهگذاری ،و
یادداشتهای همراه آنها بهعنوان محدودٔه این واژهنامه تعیین شد که از این منظر ،دامنهای گستردهتر را در مقایسه با پیادهسازی ایکسبیآرال
در بورس دربرمیگیرد .این پروژه هماکنون در حال اجراست و پیشبینی میشود در مهرماه ۱۳۹۹به اتمام برسد.

 6.4ضرورت توجه به ایکسبیآرال جیال در کنار ایکسبیآرال افآر

هرچند ایکسبیآرال در قالب ایکسبیآرال افآر شفافیت مالی بیرونی در ارائٔه گزارشهای مالی به نهاد ناظر بیرونی را تأمین میکند ،نباید از
نقش کلیدی ایکسبیآرال جیال در شفافیت و گزارشگری مالی درونی غفلت کرد .در حقیقت ،وجود زیرساختهای هر دو زبان گزارشگری
فوق در کنار یکدیگر ارتقای زیرساختهای نظارتی را در شبکٔه بانکی بهوجود آورده است و امکان استفادٔه کاراتر از اطالعات پراکندٔه موجود
۲8
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در بانکها و مؤسسات مالی داخلی را بههمراه خواهد داشت ،فرایندی که در قالب سامانٔه بانکداری متمرکز قابلیت تحقق ندارد .باوجوداین،
توجه به این نکته ضروری است که با برقراری پیوند بین دو ابزار فوق ،امکان برقراری ارتباط بین خالصٔه صورتهای مالی ،مالیاتی ،و دیگر
گزارشهای مقرراتی فراهم شده است و رویٔه ایجاد گزارشها تسهیل میشود .بهاینترتیب با برقراری پل ارتباطی بین تراکنشها و گزارشهای
نهایی ،اعمال سریع اصالحات در گزارشها ،بر اساس نیازهای اطالعاتی خاص مقدور شده است و امکان دستیابی به تحلیلهای دقیقتر در
صورت لزوم مهیا میشود؛ مقولهای که در شرایط فعلی در شبکٔه بانکی کشور و در قالب سامانٔه بانکداری متمرکز تحت پوشش قرار نگرفته و
صرفاً نیز اقداماتی برای مرحلٔه گزارشگری مالی بیرونی آن تحت ایکسبیآرال افآر برداشته شده است.
ازاینرو ،انتظار میرود سطح باالتری از شفافیت در کنار امکان نظارت دقیقتر دیجیتالی در شبکٔه بانکی کشور با پیادهسازی مناسب دو
ابزار فوق در کشور در کنار یکدیگر حاصل شود.

۲۹

 5راهکار پیشنهادی
 ۱.5رویکرد کالن پیشنهادی و معرفی اجزای آن

در فصول گذشته با بررسی رویکردهای یکپارچهسازی دادهها و رویههای موجود در حوزٔه بانکداری مشاهده شد که رویکرد غالب در این زمینه
در کشور ،توسعٔه سامانههای بانکداری متمرکز و تجمیع دادهها و وظایف تمام سامانههای پراکنده در قالب آن بوده است .بااینحال ،پروژههای
توسعه و استقرار این سامانهها چندین سال به طول انجامیده و در بسیاری از موارد ،هنوز این انتقال بهصورت کامل انجام نشده است .از سوی
دیگر با توجه به تغییرات مداوم فنّاوری در سالهای اخیر و تغییر انتظارات کاربران ،کسبوکار بانکی بهطور کامل متحول شده است و بانکها
در راستای حفظ رقابتپذیری خود ،ناگزیر به ایجاد سرویسها و سامانههای جدید برای پاسخگویی به نیازهای روز هستند .این اتفاق بههمراه
رشد محیطهای کسبوکاری بهواسطٔه اتصال در بستر شبکٔه اینترنت و همچنین گسترش شبکٔه شرکتها و مؤسسات وابسته و زیرمجموعٔه
بانکها سبب شده است در عمل ،پاسخگویی به تمام نیازمندیها از طریق سامانهای متمرکز ممکن به نظر نرسد.
در چنین شرایطی ،مشاهده میشود که با توجه به تغییرات مداوم ،نیاز به رویکردهایی وجود دارد که امکان تبادل اطالعات و دستیابی
به فرایندهای یکپارچه را بهصورت توزیعشده و با حفظ سامانههای مختلف ،بههمراه پایگاههای دادٔه آنها فراهم آورد .چنین رویکردی
مستلزم استفاده از قالبهای تبادل داده است ،مستقل از سکویی که امکان تعامل را میان سامانههای مختلف فراهم و درعینحال با استفاده
از ابزارهای کوچک مستقل از سکو ،امکان تبدیل و تجمیع دادههای داخل آنها را مقدور کند؛ ازاینرو در این فصل ،چنین رویکردی با
بهرهمندی از ساختارهای دادٔه استاندارد و تعاملپذیر پیشنهاد میشود .به این منظور در ادامه ،رویکرد پیشنهادی در دو حوزه :یکی مربوط به
ساختارهای دادهها و گزارشهای مبادلهشده بین آنها و دیگری ،معماری سامانههای اطالعاتی توزیعشده به کمک این ساختارهای داده ارائه
میشود.
در این راستا بهمنظور فراهمسازی ساختارهای دادٔه موردنیاز ،از ایکسبیآرال جیال استفاده شده که در فصلهای گذشته معرفی شده
است .بهاینترتیب ،نحؤه بهرهمندی از این ردهشناسی استاندارد و بومیسازی آن تشریح میشود .در ادامه ،معماری توزیعشدٔه موردنظر به
کمک این ساختارهای داده ارائه میشود و اقدامات پیشنهادی برای دستیابی به این معماری توضیح داده میشود.
 ۱.۱.5فرایند گزارشگری و یکپارچهسازی پیشنهادی

مهمترین هدف راهکار پیشنهادی بهبود فرایند گزارشگری و خودکارسازی آن در محیطهای داخلی بانکی است .همانگونه که در بخشهای
گذشته مشاهده شد ،فضای مسئلٔه موردنظر (شکل  )۱-5متشکل از بانکها و شرکتهای مختلفی است که دارای سامانههای متعددی
هستند و به نهادهای نظارتی مختلف گزارش ارسال میکنند .همانگونه که در شکل  ۱-5مشاهده میشود ،شرکت گزارشدهنده اطالعات
موردنظر برای تهیٔه گزارشها را از سامانههای مختلف دریافت میکند که هریک بر روی سرورهای فیزیکی یا مجازی استقرار یافتهاند و هر
سامانه دارای زیرساختها و پایگاههای داده مختلف است که الزم است دادهها از آنها استخراج شود .پس از دریافت اطالعات و تدوین
گزارشهای متناظر ،این گزارشها به زیرساختهای گزارشگری نهادهای ناظر ارسال میشود .در رویکرد پیشنهادی با استقرار ایکسبیآرال
جیال امکان استخراج و تبادل این اطالعات در قالب ردهشناسی استاندارد فراهم میشود.
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شکل  .۱-5ساختار و روند کالن گزارشگری به نهادهای مختلف توسط بانکها
منبع :گردآوری و تدوین توسط نویسندگان

در راستای فراهم کردن چنین روندی ،الزم است فرایندی شامل اقدامات آمادهسازی ابتدا انجام شود و سپس عملیات گزارشگری در محیط
جدید و تحت فرایند خودکار و یکپارچه ادامه یابد .بر اساس کلیات فرایند استقرار که در شکل  ۲-5قابلمشاهده است ،برای دستیابی به این
منظور ،ابتدا با بومیسازی که در ادامه تشریح میشود ،نسخهای از ایکسبیآرال جیال که برطرفکنندٔه نیازهای بانکهای داخلی است ،ایجاد
شد؛ و سپس به کمک الگوریتمها ،یک نگاشت خودکار میان اطالعات پایگاههای داده مرتبط با هر سامانه با اقالم استاندارد صورت میپذیرد.
الزم به ذکر است ،نگاشت خودکار بهمنظور تسهیل عملیات نگاشت پیشنهاد شده است و در گامهای نخست و پیش از دسترسی به چنین
نگاشتگری نیز ،با توجه به اینکه اقدامات نگاشت یکبار در زمان استقرار انجام شده است و در جریان عملیات نیاز به تکرار آن نیست ،میتوان
از طریق فرایندهای دستی این نیاز را برطرف کرد .حتی در صورت استفاده از نگاشتگر خودکار نیز ،با توجه به نسبی بودن دقت چنین
ابزارهایی ،نیاز است که تأیید و نهاییسازی این نگاشتها توسط نیروی انسانی انجام شود .بهعبارتدیگر ،پیشنهاد میشود که این بخش از
فرایند بهصورت نیمهدستی و با بهرهمندی از پیشنهادهای ابزار هوشمند و تصمیمگیری توسط نیروی انسانی انجام شود.
پس از انجام عملیات نگاشت اولیه و ایجاد امکان استخراج دادههای متحد از سامانههای توزیعشده ،الزم است با استقرار ماژول
اسآرسیدی و ابزارهای مرتبط با آن ،ارتباطات میان اقالم سامانهها با گزارشهای باالدستی و صورتهای مالی برقرار شود .به این منظور،
باید با توجه به نیازمندیهای حوزٔه بانکی ،در ماژول اسآرسیدی تغییراتی بهوجود آید که در بخشهای آینده تشریح میشود .با استقرار این
ماژول ،میتوان با عملیات مورداشاره در شکل  ،۲-5به کمک فرایندی نیمهخودکار ،ارتباطات الزم را در زمان اجرا میان دادهها برقرار و
گزارشهای نهایی را در سطوح مختلف استخراج کرد.
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شکل  .۲-5فرایند کالن استقرار گزارشگری مبتنی بر ایکسبیآرال جیال
منبع :گردآوری و تدوین توسط نویسندگان

 ۲.۱.5اجزای رویکرد پیشنهادی برای تحقق فرایند گزارشگری و یکپارچهسازی

در راستای ایجاد امکان اتصال دادهها و پیمایش بهسمت جزئیات از مفاهیم کلی ،نیاز به رویکردی است که با حفظ ماهیت توزیعشدگی
سامانههای موجود و بدون استقرار سامانهای یکپارچه ،از ابتدا امکان استخراج ،تبادل ،و تجمیع اطالعات را فراهم کند .به این منظور،
تصویر کالن سامانههای یکپارچٔه بانکی در رویکرد پیشنهادی از ساختاری مانند شکل  ۳-5برخوردار است .بر این اساس ،پس از استقرار
واژهنامٔه مرتبط با ایکسبیآرال جیال ،امکان تهیٔه خروجی هریک از سامانهها در قالب این زبان میسر میشود .با توجه به اینکه هریک از
سامانهها ممکن است در اختیار مجموعهای مستقل باشد ،این گزارشگری بهصورت کامالً توزیعشده توسط خود آن مجموعه انجام میشود
و با توجه به استقالل رویکرد ایکسبیآرال جیال از سکو ،نیاز به دسترسی به پایگاههای داده و جزئیات محرمانٔه فنی وجود ندارد.
پس از استخراج گزارشها از سامانههای مختلف ،به کمک ماژولهایی که برای جمعبندی اطالعات جزئی و استخراج اطالعات نظارتی
(نظیر ماژول اسآرسیدی) در نظر گرفته شده است ،صورتهای مالی و گزارشهای تجمیعی برای ارائه به نهادهای باالدستی تهیه میشود.
چنین گزارشی به کمک برنامٔه گزارشگری مستقل قابلتهیه است؛ برنامهای که گزارشهای جزئی را از سامانههای مختلف دریافت میکند.
الزم به ذکر است ،چنین سامانهای میتواند حتی پردازشگر سادٔه فایلهای ایکسبیآرال باشد و بهمعنای ایجاد کنترل مرکزی نیست.
عالوهبراین ،با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران گزارشهایی مانند خالصٔه دفتر کل را نیز بهصورت دورهای از بانکها دریافت میکند ،در
صورت نیاز به تهیٔه چنین گزارشهایی ،ممکن است سامانههای گوناگون و ماژولهای اسآرسیدی مختلف این وظیفه را متقبل شوند .البته
با توجه به دسترسی لحظهای و قابلجزئیسازی به کمک ایکسبیآرال جیال ،ممکن است پس از پیادهسازی این فنّاوری ،نیاز به اینگونه
گزارشها برطرف شود.
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شکل  .۳-5تصویر کالن اجزای رویکرد پیشنهادی
منبع:گردآوری و تدوین توسط نویسندگان

اما پیش از آنکه امکان استخراج دادهها و اطالعات و تبادل آنها فراهم شود ،نیاز است ارتباطات و زیرساختهای مناسب فراهم شود.
به این منظور ،الزم است با انجام دادن عملیات نگاشت مناسب (شکل  ،)4-5گزارشها از سامانههای گوناگون به کمک اطالعات
ماژولهای مختلف ایکسبیآرال جیال استخراج و درنهایت جمعبندی شوند .همانگونه که در شکل  4-5مشاهده میشود ،بهمنظور تسهیل
در انجام دادن این امر ،ابزار نگاشتگر خودکار در نظر گرفته شده است .این ابزار با دسترسی به فرادادههای پایگاهداده و ایکسبیآرال
جیال بومیشده ،امکان پیشنهاد نگاشت خودکار را میان اقالم پایگاههای داده سامانهها و ردهشناسی فراهم میکند .در این راستا ،ابزار
مذکور شامل الگوریتمهای بهینهسازی برای کشف بهترین نگاشت است .برای راهاندازی این الگوریتم نیاز به استفاده از توابع برازندگی و
مشابهت بهعنوان خوراک الگوریتم وجود دارد .البته مسلم است که خروجی این ابزار ،نیازمند تأیید خبرگان و کارشناسان بانکی است ،چرا
که خروجی ابزارهای خودکار در بهترین حالت نیز دارای دقت نسبی است و با توجه به حساسیت اطالعات و گزارشهای مبادلهشده
نمیتوان بدون بررسی و اصالحات الزم این نگاشت را نهایی دانست .در مورد معماری و جایگاه این نگاشتگر ،در ادامه توضیحات بیشتری
ارائه خواهد شد.
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شکل  .4-5عملیات نگاشت در رویکرد گزارشگری پیشنهادی
منبع :گردآوری و تدوین توسط نویسندگان

 ۲.5راهکار بومیسازی ردهشناسیها و ساختارهای داده
 ۱.۲.5استخراج نیازمندیهای بومیسازی ردهشناسی ایکسبیآرال جیال

در بخشهای گذشته ،فرایند کالن موردنظر در این گزارش و اجزای رویکرد پیشنهادی معرفی شدند .گام نخست در راستای دستیابی به
چنین فرایندی ایجاد فراداده یا ردهشناسی موردنظر برای استانداردسازی دادههای مبادلهشده میان سامانههای مختلف است .اگرچه
ایکسبیآرال جیال بهعنوان ردهشناسی مرجع ،با چنین هدفی پا به عرصٔه ظهور نهاده است؛ باوجوداین ،بهدلیل برخورداری از دیدگاه کلی
و عدم تعبیه برای صنعتی خاص ،قطعاً حاوی مفاهیم جزئی بانکداری نیست .همچنین ازآنجاکه این ردهشناسی با ساختاری سلسلهمراتبی و
با هدف فراهم کردن امکان توسعه و گسترش بعدی معرفی شده است ،درنتیجه بهمنظور استفاده از این رویکرد ،نیاز است که با طی کردن
صحیح فرایند گسترش ردهشناسیها ،اطالعات مناسب بومیسازی شود.
برای بررسی نیازمندیهای بومیسازی ،ابتدا معماری ارتباطی اقالم در ایکسبیآرال جیال (شکل  )5-5موردبررسی قرار گرفت .این
معماری دارای قابلیت انعطاف باالیی است و امکان تعریف اقالم مختلف در ذیل ورودیهای آن وجود دارد .درواقع در این معماری ،هریک
از اقالم اطالعاتی در ذیل یک ورودی در نظر گرفته و اجزای مرتبط با آن تعریف میشود .باوجوداین ،آنچه از ابتدا در این طراحی در نظر
گرفته شده است ،قابلیت گسترش و توسعٔه ردهشناسی یا واژهنامه بهنحوی است که تا حد امکان ،استانداردسازی نیز بر روی اقالم انجام
شود .در این راستا ،الزم است ماژولهای مختلف این ردهشناسی ،با توجه به نیازمندیهای هر حوزه ،بومیسازی شوند.
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شکل  .5-5معماری کالن اقالم ورودی ایکسبیآرال جیال
منبعXBRL International. 2012 :

یکی از مهمترین ماژولهایی که در راستای بومیسازی نیاز به گسترش دارد ،ماژول یواسکی است؛ چرا که این ماژول با توجه به قوانین
و روشهای حسابداری امریکا و کانادا ایجاد شده است و ازاینرو ،گسترش آن با توجه به قوانین بانکداری و حسابداری ایران ضروری است.
درنهایت ،یکی از مهمترین ماژولهایی که نیاز به گسترش دارد ماژول اسآردیسی است .ازآنجاکه این ماژول اقالم کالن الزم برای تهیٔه
صورتهای مالی باالدستی را پوشش میدهد ،نیاز است بهنحوی گسترش داده شود تا با ساختار صورتهای مالی و خالصٔه دفاتر کل بانک
مرکزی نزدیکی داشته باشد .البته همانگونه که در فصلهای گذشته مشاهده شد ،این ماژول بهنحوی طراحی شده است که کلیٔه اقالم در آن
تعریف شده است و ماهیت اقالم تأثیر زیادی در آن بر جا نمیگذارد .باوجوداین ،با توجه به ساختار ویژٔه ردهشناسیها ،الزم است فرایند
استخراج صورتهای مالی از خالصٔه دفاتر کل بانک مرکزی ،در ماژول بومی اسآردیسی انعکاس پیدا کند .عالوهبراین ،ماژولهای سیاُآر
و بییواس با توجه به اینکه شامل مفاهیم مختص بانکداری بهویژه بانکداری اسالمی نیستند ،نیاز به گسترش دارند .این گسترش الزم است
با بررسی دادههای سطح دفاتر روزنامه بانکی اعمال شود.
 ۲.۲.5رویکرد پیشنهادی برای بومیسازی

برای توسعه و گسترش زبانها و استانداردهای اطالعاتی و گزارشگری در راستای دستیابی به نسخٔه ایکسبیآرال جیال بومی ،رویکردی
مانند شکل  6-5پیشنهاد میشود .همانگونه که مالحظه میشود ،زبان ایکسامال بهعنوان زبان پایه ،قواعد نحؤه تبادل اطالعات را فراهم
کرده است .زبان ایکسبیآرال نیز بهعنوان نمونهای از کاربردهای گوناگون زبان ایکسامال در کسبوکارها ،ساختارها ،و قواعد الزم برای
استفاده از ایکسامال در حوزٔه گزارشگری کسبوکار را فراهم کرده است .بر مبنای مشخصههای استاندارد این زبان ،ردهشناسیهای مرجع
مختلف توسعه یافتهاند که ایکسبیآرال جیال یکی از آنهاست .همانگونه که مشاهده میشود و در بخش گذشته نیز موردبحث و تحلیل
قرار گرفت ،این ردهشناسی دارای پنج ماژول پایه است که الزم است با توجه به نیازهای داخلی بومیسازی شود.
با ایجاد واژهنامٔه ایکسبیآرال جیال گسترشیافته ،میتوان با استقرار معماری مناسب سامانههای اطالعاتی ،این اطالعات را استخراج
و مبادله کرد .باوجوداین ،برای اتصال دادهها به فرایند گزارشگری باالدستی و استخراج خودکار صورتهای مالی و حتی خالصٔه دفتر کل،
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نیاز به توسعٔه ردهشناسیهای مربوطه توسط بانک مرکزی است .درنهایت پس از ایجاد این زیرساختها ،اسناد نمونه حاوی مقادیر
گزارشهای نهایی ،با ارجاع به ردهشناسی ذیربط ،تهیه و به نهاد ناظر ارسال میشود.

شکل  .6-5راهکار پیشنهادی برای گسترش ردهشناسی ایکسبیآرال جیال
منبع :گردآوری و تدوین توسط نویسندگان

 ۳.5معماری کالن راهکار نرمافزاری پیشنهادی

بر اساس معماری کالن سامانهها و میانافزار پیشنهادی در شکل  ،7-5بهمنظور نگاشت شِماهای پایگاههای داده مرتبط با سامانههای گوناگون،
نگاشتگر خودکار موردنیاز است .این نگاشتگر ،یکبار پیش از آغاز عملیات ،اقدام به تطبیق اقالم مختلف داخل پایگاههای داده میکند و سپس
خروجی آن در قالب شِماهای مختص هر سامانه ذخیره میشود .درواقع ،خروجی نگاشتگر خودکار به میانافزاری تحویل داده میشود که وظیفٔه
برقراری ارتباط میان اقالم پایگاههای داده و استخراج گزارشهای نظارتی را بر عهده دارد .همانگونه که مشاهده میشود ،این میانافزار دارای
ابزارهای گزارشسازی بهازای هر سامانه است .این گزارشساز ،با توجه به شِمای نگاشتشده و اقالم پایگاهداده ،اقدام به مقداردهی مفاهیم به
اقالم ایکسبیآرال جیال گسترشیافته میکند و این گزارشها را در ارتباط با سایر سامانهها به گردش درمیآورد.

شکل  .7-5معماری کالن رویکرد و میانافزار پیشنهادی
منبع :گردآوری و تدوین توسط نویسندگان
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عالوهبراین ،میانافزار پیشنهادی دارای دو مؤلفه برای تولید صورتهای مالی است .دلیل در نظر گرفتن دو مؤلفه آن است که با توجه
به جمعآوری گزارشهای خالصٔه دفتر کل توسط بانک مرکزی درحالحاضر ،درصورتیکه همچنان با وجود رویکرد پیشنهادی بانک مرکزی
اصرار به جمعآوری گزارشهای مذکور وجود داشته باشد ،الزم است واژهنامهای نیز به این منظور در نظر گرفته شود و در نتیجٔه آن ،نیاز به
مؤلفهای جداگانه برای استخراج خالصٔه دفاتر کل در کنار صورتهای مالی اساسی وجود دارد .همانگونه که مالحظه میشود ،هریک از
این دو مؤلفه با واژهنامههای مختص خود مرتبط هستند .عالوهبراین ،ماژول اسآرسیدی اطالعات الزم را دربارٔه نحؤه استخراج اقالم
صورتهای مالی و گزارشهای موردنظر از گزارشهای عملیاتی حاصل از ابزار گزارشساز فراهم میکند .خروجی این مؤلفهها اسناد
مصداق نهایی هستند که برای ارائه به بانک مرکزی بهعنوان نهاد باالدستی مورداستفاده قرار میگیرند .درنهایت ،گزارشهای نهایی به
سامانههای جامعی که بانک مرکزی برای این منظور در نظر گرفته ارسال میشود.
یکی از اجزای مهم این معماری نگاشتگر خودکار است که با انجام دادن عملیات تطبیق ،نگاشتی میان مفاهیم ایکسبیآرال و شِمای
پایگاهداده ایجاد میکند .همانگونه که در شکل  8-5قابلمشاهده است ،در اینجا ضروری است با برقراری ارتباط میان شِمای پایگاهداده از
یکسو و شِمای ایکسبیآرال از سوی دیگر ،ناسازگاری بر روی اقالم اسناد نمونه هر دو طرف کشف شود و درنهایت تمام اقدامات اصالحی
بر روی این اقالم نیز انجام شود .باوجوداین ،مرجع اصلی کشف ناسازگاریها و اقدامات پیشنهادی که عمدتاً بهصورت نگاشت میان این
اقالم هستند ،فرادادهها و فرامدلهایی هستند که به این دادهها در قالب ردهشناسیها متصل شده و درواقع امکان درک آنها را فراهم
میآورند .توجه شود که شِمای ردهشناسی و پایگاههای پیوند متصل به آن  -شامل برچسب ،مرجع ،ارائه ،محاسبه ،و تعریف  -مبنای اصلی
مقایسهها را تشکیل میدهند.
البته نکتٔه کلیدی در توسعٔه نگاشتگر خودکار در نظر گرفتن توابع مشابهتی است که بر مبنای آنها عمل نگاشت انجام میشود .با توجه

به ویژگیهای خاص ردهشناسی ایکسبیآرال ،الزم است این توابع مشابهت بر اساس ویژگیهای ماژولهای مختلف تعریف شوند.

منبع :گردآوری و تدوین توسط نویسندگان

شکل  .8-5تصویر کالن ساختار تطبیق به کمک نگاشتگر معنایی

 4.5اقدامات و پروژههای پیشنهادی برای دستیابی به گزارشگری دیجیتال سراسری

در این فصل ،رویکرد و معماری پیشنهادی مبتنی بر ایکسبیآرال جیال بهمنظور فعالسازی گزارشگری داخلی ارائه شد .باوجوداین برای دستیابی
به گزارشگری دیجیتال سراسری ،نیاز به در نظر گرفتن این رویکرد بهعنوان جزئی از پروژٔه کالن ایکسبیآرال است .به این منظور ،الزم است
اقدامات اولیٔه مختلف برای دستیابی به نتایج کاربردی و ملموس انجام شود .اگرچه توسعٔه واژهنامٔه ایکسبیآرال بهعنوان گامی کلیدی از سوی
نهاد ناظر پیشنیاز هرگونه اقدامی در راستای استقرار ایکسبیآرال است ،باوجوداین بدون حضور زیرساختهای الزم و اقدامات مناسب برای
استقرار فرایندهای مبتنی بر ایکسبیآرال ،این واژهنامه دارای سودمندی کافی نخواهد بود؛ ازاینرو ،عالوه بر توسعٔه واژهنامه ،اقدامات مختلف
بهمنظور بهرهبرداری از آن باید انجام شود که برخی از مهمترین آنها در شکل  ۹-5قابلمشاهده است.
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پردازش خروجیهای XBRL

گزارشگری داخلی بانکها به کمک

تعیین رویکرد نحؤه ایجاد

 XBRLGLو اتصال آن به فرایند

خروجیهای XBRL

گزارشگری مالی
استقرار و
بهرهبرداری XBRL

تولید و توسعٔه ابزارهای نرمافزاری

نگهداری واژهنامه

پژوهش ،اطالعرسانی ،آموزش ،و
فرهنگسازی
شکل  .۹-5جایگاه ایکسبیآرال جیال در فرایند کالن پیادهسازی و استقرار ایکسبیآرال
منبع :گردآوری و تدوین توسط نویسندگان

 انتشار و نگهداری واژهنامه

پس از تکمیل تدوین واژهنامه ،الزم است بهمنظور کسب بازخورد استفادهکنندگان (ناشران ،شرکتهای تأمینکنندٔه نرمافزار ،خواهان تجهیز

محصوالت خود به ایکسبیآرال ،و ،)...این واژهنامه در درگاههای رسمی منتشر شود و در اختیار عموم قرار گیرد .این کار معموالً در چند
مرحله و با انتشار نسخههای اولیه برای دریافت بازخورد از صاحبنظران انجام میشود .عالوهبرآن پس از انتشار واژهنامه ،نیاز به انجام
دادن فعالیتی بهمنظور نگهداری واژهنامه در وضعیت کارا و مناسب وجود دارد .برخی از مهمترین این فعالیتها در نگهداری واژهنامه
عبارتاند از:
 دریافت بازخورد کاربران حین استفاده از واژهنامه؛
 بررسی تغییرات در استانداردهای حسابداری و همچنین قوانین و مقررات؛
 اعمال تغییر در مدل اطالعاتی واژهنامه بر اساس دو مورد فوق؛ و
 تولید نسخٔه بهبودیافتٔه واژهنامه.
 تعیین رویکرد نحؤه ایجاد خروجیهای ایکسبیآرال

پیادهسازی ایکسبیآرال در محیطهای کسبوکاری مختلف با استانداردهای گزارشگری گوناگون و معماریهای سیستمی و سازمانی متفاوت،
سناریوهای مختلفی را پیشرو قرار میدهد .با توجه به پیچیدگی فرایند پیادهسازی ایکسبیآرال و ریسکهای داخلی و خارجی ،اولویتبندی این
سناریوها و انتخاب سناریوی مناسب ضرورت دارد .بهمنظور بهرهبرداری حداکثری از مزایای استاندارد ایکسبیآرال« ،رویکرد فایلبندی» بهعنوان
رویکردی منتخب مطرح شده است .در این رویکرد ،تهیٔه گزارشهای مالی در قالب ایکسبیآرال توسط خود شرکتها انجام میشود .تحقق این
امر مستلزم نصب نرمافزارهای مجهز به قابلیت ایجاد خروجیهای ایکسبیآرال بر روی سیستمهای حسابداری شرکتها و همچنین وجود سطحی
مناسب از دانش ایکسبیآرال در میان کارکنان شرکت است .خروجیهای ایکسبیآرال تولیدشده توسط شرکتها باید با الزامات تعیینشده از
سوی نهاد نظارتی مربوطه هماهنگی و مطابقت داشته باشد .به این منظور ،شروع فایلبندی معموالً در مراحل مختلف بهصورت آزمایشی و
داوطلبانه ،از بانکهای مختلف آغاز میشود و در ادامه ،به تمام شرکتها تسری پیدا میکند.
 تولید و توسعٔه ابزارهای نرمافزاری
ازآنجاکه در فرایند پیادهسازی ایکسبیآرال کار تهیه و انتشار واژهنامه بر عهدٔه نهادهای نظارتی و تنظیمگر است و بهنوعی آنها مالک این ابزار
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تلقی میشوند ،بنابراین ،ایجاد و یا تأمین نرمافزارهای الزم برای طراحی و توسعٔه واژهنامه نیز در حوزٔه مسئولیت این سازمانها قرار میگیرد.
عالوهبراین ،تهیٔه ابزارهای نرمافزاری برای مشاهدٔه خروجیهای ایکسبیآرال توسط عموم نیز ازجمله دیگر وظایف سازمانهای نظارتی در این
حوزه است .در این زمینه ،مهمترین ابزار الزم نرمافزار مشاهدهگر اسناد مصداق است که باید در پروژهای جداگانه مدنظر قرار گیرد.
 پردازش خروجیهای ایکسبیآرال (مستمر)
عالوه بر ابزارهای نرمافزاری که در بخش قبل توضیح داده شد ،ابزارهای دیگری نیز برای تحلیل و پردازش خروجیهای ایکسبیآرال وجود
دارد که سرعت پردازش اطالعات مالی را بهطرزی چشمگیر افزایش داده و به کمک کنترل خودکار اطالعات ،احتمال وجود خطا را کاهش
میدهد .این ابزارهای نرمافزاری از طرق زیر باعث بهبود دسترسی به دادههای شرکتها میشود:
 امکان مشاهده و مقایسٔه همزمان گزارشهای مالی شرکت طی چند سال مختلف؛ و
 امکان مشاهده و مقایسٔه همزمان گزارشهای مالی شرکت با گزارشهای سایر شرکتهای صنعت.
درحالحاضر ،تلفیق نرمافزارهای پردازشی با هوش مصنوعی امکان دسترسی به نمودارها و داشبوردهای نظارتی را برای انجام دادن
تحلیلهای پیشرفته و دقیقتر فراهم ساخته است .بهاینترتیب ،طیفی وسیع از استفادهکنندگان در سراسر جهان میتوانند دسترسی سریعتر،
آسانتر ،و کارآمدتر به دادههای کسبوکاری داشته باشند.
توجه شود که سیاستها و اهداف کالن نهادهای نظارتی ،تعیینکنندٔه میزان ورود آنها به حوزٔه پردازش دادههاست .به این منظور ،در
ابتدا باید سطوح مختلف پردازش مشخص شود تا محدودٔه کار ،هم برای بانک مرکزی و هم برای شرکتهای نرمافزاری ،تبیین شود.
بر این اساس ،فعالیتهای مربوط به این حوزه به شرح زیر خواهد بود:
 تعیین سطوح مختلف و نیازمندیهای تحلیلگری
 پردازش برای کاربردهای داخلی
 پردازش برای کاربردهای خارجی
 تعامل با شرکتهای نرمافزاری بهمنظور تهیٔه ابزارهای تحلیلی ایکسبیآرال
 حمایت و پشتیبانی از تأمینکنندگان نرمافزاری برای تولید ابزارهای تحلیلی و پردازشی ایکسبیآرال.
 پژوهش ،آموزش ،اطالعرسانی ،و فرهنگسازی (مستمر)

قبل از معرفی و بهکارگیری هر سیستم یا استاندارد جدید ،انجام دادن مطالعات و تحقیقات الزم امری ضروری و اجتنابناپذیر است .ارائٔه

برنامٔه استراتژیک پیادهسازی ایکسبیآرال در حوزٔه بانکی ،شناسایی و اولویتبندی سناریوهای پیادهسازی ایکسبیآرال ،عوامل کلیدی
موفقیت و چالشهای پیشرو ،شناسایی نیازهای آموزشی برای کسب دانش تخصصی و اجرایی ،شناسایی تأمینکنندگان نرمافزاری و...
ازجمله فعالیتهایی است که الزم است در این حوزه انجام شود .همچنین ،موفقیت در پیادهسازی ایکسبیآرال منوط به آگاهسازی ذینفعان
مختلف اعم از نهادهای نظارتی دولتی ،ناشران ،حسابداران ،تحلیلگران حرفهای ،و تأمینکنندگان نرمافزارهای بانکی از مزایای ایکسبیآرال
است .فعالیتهای آموزش ،آگاهسازی ،و اطالعرسانی عمدتاً بر دو هدف افزایش آگاهی ذینفعان از این استاندارد و ایجاد تقاضا برای آن
متمرکز است .بر این اساس ،فعالیتهای ذیربط به شرح زیر خواهد بود:
 برگزاری کنفرانسهای ملی و بینالمللی؛
 ارائٔه دورههای آموزشی برای عالقهمندان و مشتریان داخل و خارج سازمانی؛
 ارائٔه کارگاههای آموزشی و مباحث مرتبط با ایکسبیآرال در کنفرانسها و جلسات مختلف؛
 تهیه و تألیف منابع و مستندات مختلف پژوهشی و آموزشی از قبیل مقاله ،کتاب ،و گزارش و انتشار آنها در مجالت متعلق به
انجمنهای حرفهای مرتبط با گروههای مختلف ذینفعان؛
 توسعٔه وبسایت تخصصی دوزبانٔه ایکسبیآرال؛ و
 ارتباط با مؤسسات و انجمنهای حرفهای مرتبط با گزارشگری مالی.
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 5 .5جمعبندی
در این بخش ،راهکاری کالن برای یکپارچهستتازی و تعاملپذیری معنایی میان ستتامانههای مختلف بانکی و دادههای آنها در ستتطح کالن

مطرح شتتتد .این راهکار مبتنی بر طراحی میانافزارهایی پویا و خودتطبیق استتتت که امکان استتتتخراج اطالعات از منابع مختلف و انتقال

آنهای در قالب ا ستاندارد و در نهایت جمعبندی آنها به منظور د ستیابی به گزار شات باالد ستی را در بر میگیرد .این پی شنهاد با محوریت
بهرهمندی از رده شناسی ایکسبیآرال جیال و سفارشی سازی آن به عنوان ساختار معنایی استاندارد برای تبادل دادههای سطح تراکنش و

سپس استخراج و تهیه مفاهیم معادل صورتهای مالی از آن است .در این راستا در این طرح ،با واکاوی پیمانههای مختلف ایکسبیآرال

جیال و و همچنین با توجه به معماری رده شنا سی نظام بانکی ،نحوه سفار شی سازی گام به گام اجزای الزم برای د ستیابی به رده شنا سی
گزارشگری داخلی پیشنهاد شده است.

عالوه بر د ستیابی بر ساختار معنایی مورد نیاز ،بخش دیگری از این بخش به معماری سامانهها و میانافزارهای الزم برای ا ستقرار راهحل
یکپارچهستتتازی مورد نظر پرداخته استتتت .با توجه به گستتتتردگی فضتتتای فناوری اطالعات در نظام بانکی ،این معماری شتتتامل مؤلفههای
گوناگونی است که برخی از آنها در راستای خودکارسازی فرایند ،نیازمند نگاشتگرها و راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی هستند .با این

حال ،طبیعت پیمانهای معماری فنی پی شنهادی ،امکان طراحی و ا ستقرار گام به گام ابزارهای مختلف در فازهای جداگانه را فراهم میکند.
در نهایت ،عالوه بر فراهم شتتتدن زیرستتتاختهای الزم ،نیاز به انجام امور مختلف مانند برنامهریزی ،اطالعرستتتانی ،فرهنگستتتازی برای

دستیابی به رویکرد گزارشگری دیجیتال سراسری است .از این رو در انتهای این بخش ،با مرور فرایند کلی دستیابی به این هدف ،اقدامات
کلی الزم به اختصار تشریح شد .در انتها یادآور میشود که این طرح ،به عنوان نقطه شروع دستیابی به هدف دیجیتال سراسری مطرح شده

و در راستای دستیابی به هدف نهایی نیاز به مطالعات و بررسیهای دقیقتر و اجرای پروژههای آزمایشی مختلفی وجود دارد.

4۱

 6جمعبندی و کارهای آتی
 ۱.6خالصٔه روند و دستاوردهای پژوهش

در این گزارش ،نتایج پژوهش در رابطه با بهکارگیری ایکسبیآرال جیال در بانکداری ایران ارائه شده است .همانگونه که در شکل ۱-6
مشاهده میشود ،حجمی زیاد از فعالیتهای پژوهشی این طرح را تحقیقات مرتبط با وضع موجود و رویکردهای فعلی تشکیل داده است.
بر بستر این مطالعات و بررسی ویژگیهای راهکار ایکسبیآرال جیال ،درنهایت رویکردی پیشنهادی ارائه شد که خود دارای دو بخش
بومیسازی ردهشناسی و ایجاد میانافزار مناسب است که معماری آن در این طرح ارائه شد.

تحقیقات در رابطه با وضع موجود و رویکردهای فعلی یکپارچهسازی
در حوزٔه بانکداری
بررسی اقالم دادهای دفاتر کل و موارد تشکیلدهندٔه آنها

مطالعٔه ایکسبیآرال جیال و اجزای آن
بررسی مطالعات موردی و نحؤه بهکارگیری ایکسبیآرال جیال برای
یکپارچهسازی
ارائٔه راهکار پیشنهادی برای گسترش ایکسبیآرال جیال
شکل  .۱-6روند انجام دادن پژوهش
منبع :گردآوری و تدوین توسط نویسندگان

دستاورد اصلی موردانتظار از این پژوهش آن است که باید با ایجاد زمینٔه مناسب برای استقرار رویکرد پیشنهادی ،مسیر را برای دستیابی
به اهداف زیر هموار کرد:
 استفاده از ظرفیتهای ایکسبیآرال جیال برای یکپارچهسازی فرایند گزارشگری داخلی و خارجی؛
 تحقق فرایندهای دیجیتال سراسری از طریق اتصال فرایند تبادل اطالعات تراکنشی به فرایند گزارشگری نظارتی؛
 فراهم کردن امکان ردگیری اقالم دفاتر کل به اطالعات تراکنشهای منفرد؛
 ارائٔه راهکارهایی برای استخراج صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای همراه بهصورت خودکار از اطالعات تراکنشها؛ و
 ترسیم نقشهراه و پروژههای پیشنهادی برای تحقق فرایند گزارشگری سراسری.

 ۲.6نتیجهگیری و کارهای آتی

با مطالعات انجامشده در ا ین پژوهش مشخص شد که وضعیت موجود تهیٔه گزارشهای یکپارچه دارای نواقص زیاد است که دشواریهای
زیادی را در جریان فرایند گزارشگری ایجاد کرده است .با توجه به مختصات سامانههای بانکی و نیازمندیهای موجود ،نیاز به رویکردی
مستقل از پلتفرم وجود دارد که نیا زمند کمترین تغییر در سامانهها و ساختار داده باشد؛ ازاینرو ،ایکسبیآرال جیال بهعنوان رویکردی
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جهانی با چنین ویژگیهایی معرفی شد .با توجه به نیاز به زیرساختهای دادهای بومی و زیرساختهای فنی در رویکرد فوق ،در این
پژوهش راهکارهایی به این منظور ارائه شد .این طرح بهعنوان رویکرد اولیه ،دارای نواقص فراوانی است که الزم است در ادامه به کمک
پروژههای کالن و مشارکت ذینفعا ن مختلف و همچنین پروژههای پژوهشی و دانشگاهی پوشش داده شود .برخی از کارهای آتی در این
زمینه به شرح زیر است:
 استخراج اقالم بومی موردنیاز برای ایکسبیآرال جیال؛
 توسعٔه توابع مشابهت بهمنظور استخراج نگاشتهای مناسب؛
 تدوین الگوریتمهای هوشمند بهمنظور استفاده در ابزارهای نگاشتگر؛
 تصمیمگیری در مورد توسعٔه ردهشناسی خالصٔه دفتر کل؛
 طراحی میانافزاری مبتنی بر معماری پیشنهادی؛
 اجرای پروژههای موردی برای سامانههای مختلف؛ و
 پیادهسازی پروژٔه پایلوت در بانک نمونه.
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