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و محـیط پـردازش گریـد در    )تـوزیعی  (غیـر متمرکـز  اهمیت شناخت پایگاه هاي اطالعاتی 

  مستقل حسابرسی

  ••،  فرهاد اسفندیار•دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی

  Fe.1357@YAHOO.com: رایانامه

  چکیده

را ملـزم   مسـتقل  وپیچیدگی تجارت مدرن امروز از خصوصیات شرکت ها است که حسابرسـان  فناوري 

  .را در پیش گیرندخواهد کرد تا روش ها ورویه هاي جدیدي براي حسابرسی 

ایـران در حـوزه فنـاوري     )مسـتقل (یکی از فناوریهاي جدید که کمتر در جامعه حسابداري و حسابرسی

با توجه به استفاده روز افـزون  .اطالعات ورایانه به آن پرداخته شده است محیط پردازش گرید می باشد

فناوري اطالعات وشبکه هاي کامپیوتري ولزوم رسیدگی به صورتهاي مالی شرکتها وموسسـاتی کـه در   

جهـت  ) مسـتقل (کـه حسابرسـان    ضـروري اسـت  آینده نزدیک از شبکه هاي گرید استفاده می نمایند 

در .]٢[کـافی بدسـت آورنـد   شـناخت  حسابرسی در محیط پردازش گرید وانجـام حسابرسـی کارآوموثر  

پایگـاه هـاي    اثـر  نسبت به شـناخت  از هر چیزالزم استقبل  ،محیط پردازش گریداثر شناخت راستاي

جهت ارزیـابی صـحت و قابلیـت اتکـاي      .حسابرسی اقدام نمود براطالعاتی غیر متمرکز ویا توزیع شده 

اطالعات مبادله شده در محیط پردازش گریـد،نیاز بـه بررسـی کنترلهـاي داخلـی وحسابرسـی محـیط        

می تواند بکارگیري عاملهاي هو شمند درحسابرسی مستقلاین خصوصدر .پردازشگرید احساس می شود

  .راهگشا باشد

 مسـتقل در  اطالعاتی غیر متمرکز،حسابرسیمحیط پردازش گرید،پایگاه هاي :واژههایکلیدي

  عاملهاي هو شمندکنترلهاي داخلی،،حسابرسی مستمر،محیطگرید
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  مقدمه-1

هاي کامپیوتري در  گذاري منابع کامپیوتري و اطالعاتی، موجب گسترش استفاده از شبکه نیاز به اشتراك

رسانی، فنی و تجاري شـده   اطالعهاي  ها و به کارگیري آن در انواع گوناگون کاربري ها و شرکت سازمان

ترین و بزرگترین شبکه در دنیاست و با توجـه   اینترنت با صدها میلیون کاربر یا مشترك، گسترده. است

در دنیاي پیچیده محاسبات کامپیوتري، پـردازش  . ها دانست توان آن را مادر شبکه به تحوالت اخیر، می

عـداد انبـوهی از کامپیوترهـاي جـدا از هـم را فـراهم       غیرمتمرکز، امکان توزیع عملیات پردازش، بـین ت 

این روزها محیط پردازش گریـد بـه   . آوردهوحل مسائل بسیار پیچیده محاسباتی را ممکن ساخته است

افزایی توان محاسباتی  واسطه هم گذاري منابع و اطالعات، به اي نوظهور در زمینه به اشتراك عنوان پدیده

هان، امکان حل مسائل محاسباتی بسیار عظیم را فراهم آورده است و به ها کامپیوتر در سطح ج میلیون

هـاي مختلـف از جملـه در تجـارت، نیـاز بـه طراحـی و اسـتقرار          سبب گسترش روزافزون آن در عرصه

هاي احتمالی  ساختارهاي ایمنی و کنترلی به جهت حفاظت آن در مقابل کاربران غیرمجاز و سوءاستفاده

ابتدا بـه بررسـی کـارائی واقتصـادي بـودن سیسـتم کـامپیوتري         حاضر پژوهش در. ضرورت یافته است

وسپس محیط پایگاه هاي اطالعاتی غیر متمرکز ومحیط پردازش گرید معرفی می گردد  پرداخته میشود

مستمربه عنوان روشی مناسـب بـه جهـت حسابرسـی مسـتقل در       وحسابرسیعاملهاي هو شمندودرآخر

مزید امتنان خواهد بود درراستاي بهبود کیفی مقالـه مخـاطبین   .محیط پردازش گرید معرفی می گردد

  .محترم نظرات سازنده خود را جهت نویسندگان ارسال فرمایند

  چگونه کارائی و اقتصادي بودن سیستم هاي کامپیوتري را حسابرسی کنیم؟

یکـی از جنبـه هـاي    .را تشـکیل مـی دهـد    ت بخش مهمی از کار حسابرسـی داخلـی  حسابرسی مدیری

چـون کـارائی   ) مجـرد (ارزیـابی موضـوعاتی انتزاعـی   .حسابرسی داخلی ارزیابی و اقتصادي بـودن اسـت  

اء صـ در موسسات بزرگ که در اق.واقتصادي بودن اغلب تنها مسئله مشکلی است که با آن روبرو هستیم

معیـار ارزیـابی   نقاط دنیا داراي شعبه می باشند وهیچ موقع در شبانه روز کار آنها تعطیـل نمـی شـود    
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کـامپیوتر گذاشـته مـی     کـرد بـر اسـاس سـاعت کـار      واقتصادي بودن سیستم هاي کامپیوتري معموالً

مـن  «کـه   وقتی که کامپیوتر در تمام ایام هفته در حال کار کردن باشد،فریادش بهوا خواهد رفـت .شود

در »من احتیاج به یک حافظه مرکزي بزرگتر وسریعتر وحافظه هاي بیشتر دارم«یا .»فیت ندارمردیگر ظ

کلـی از ظرفیـت سیسـتم     تحالیکه حسابرس می تواند با استفاده از روش نمونه گیـري آمـاري برداشـ   

است ثابت کند با استفاده از روش نمونه گیري حسابرس ممکن .بدست آورد مورد حسابرسیکامپیوتري 

که کامپیوتري که اشباع شده بنظر میآید وهفت روز هفته مشغول کار است در واقع تنها از درصد کمی 

براي بررسـی کـارائی   .ضع بدین منوال استمتاسفانه اغلب و.ه برداري می گردد از ظرفیت کلی اش بهر

بهترین راه کار استفاده از کنترل هاي تعبیه شده در دسـتگاه  واقتصادي بودن سیستم هاي کامپیوتري 

است، همه حسابرسان می توانندبا استفاده از ابزار همه کاره حسابرسـی یعنـی نمونـه     يکامپیوتر يها 

سیستم کـامپیوتري اقـدام نماینـد وبـه بررسـی       کارائی و اقتصادي بودن گیري آماري نسبت به ارزیابی

 هاي متناظر آنها ظرفیت وبا اوقات استاندارد ها کامپیوتر ومقایسه آن ختلفقسمت هاي مساعات کارکرد

اطالعات مشروحی را که از دستگاه هـاي کنتـرل نصـب شـده روي     اگر چه نمونه گیري آماري .بپردازند

اما تصویر نسبتا جامعی در مورد کـارائی کـامپیوتر   .کامپیوتر در دسترس قرار می گیرد بدست نمی دهد

  .]۴[مایدایجاد می ن

با توجه به بررسیهاي حسابرسان عدم استفاده از ظرفیت کامل واحد حافظه مرکزي موضوعی است کـه  

در عین حال با اسـتفاده از روش گفتـه شـده    .در اغلب آزمایشهاي انجام شده بدآن برخوردار شده است

اصـالح ایـن   .تبررسی موضوع ظرفیت مورد استفاده واحد حافظه مرکزي یکی از آسان ترین کارهـا اسـ  

وضع نیز بنوبه خود یکی از بهترین راه هاي احتمالی کاهش هزینه ها و افزودن بر کارائی وبازدهی مـی  

در صورت استفاده از این روش ،حسابرسـان بایـد بـا متخصصـان مشـورت نماینـد،تا جنبـه هـاي         .باشد

  .تخصصی موضوع ها نیز در نتیجه گیري ها در نظر گرفته شود

  امکان استفاده از ظرفیت بال استفاده این کامپیوتر ها وجود دارد؟حال سئوال اساسی این است که آیا 
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پیوتري ، ،بـه  بعنوان جزئی از یـک سیسـتم کـام   توزیعی پایگاههاي اطالعاتی سیستم در پاسخ باید گفت

سانی که تمایل به حالت می توان از کامپیوتر ک در نهایت این.عنوان یک راهکار مناسب معرفی می گردد

  .کامپیوتر هاي خود دارند استفاده نمود آزاد اجاره دادن توان محاسباتی

هاي خود دارند این سوال پیش  کامپیوترآزادشاید براي کسانی که تمایل به اجاره دادن توان محاسباتی 

را در شبکه به اشتراك گذاشتند، آیـا ممکـن    خود کامپیوترهايآزادآید که پس از آنکه توان محاسباتی 

سیسـتم  ، بـه  کـاربران توسـط سـایر   آنها بیش از حـد از ظرفیـت و تـوان کامپیوترهـاي     با استفادهاست 

سـاعت در روز   24توان گفت بسیاري از کامپیوترها که حتی  در پاسخ می. آسیب وارد شود آنهاکامپیوتر

شود و عدم استفاده کارا از منابع این  هایشان استفاده می مشغول به کارند تنها از درصد کمی از ظرفیت

در ایـن زمـان نقـش حسابرسـان کـامپیوتري      . کامپیوترها به مفهوم هدردادن منابع بالاستفاده آنهاست

هـاي کـامپیوتري بپردازنـد و بـه کمـک       شود تا به بررسی کارآیی و اقتصادي بودن سیستم برجسته می

دهنـد مشـخص    ي ارزیابی که به کمک متخصصان کامپیوتري انجام میها گیري و روش هاي نمونه روش

اي بـود کـه    شود که اگر در محـدوده  کنند که به چه میزان از ظرفیت پردازشگر کامپیوترها استفاده می

را بدهند و اگر از  آزاد کامپیوتري گذاري منابع اشتراك به کامپیوتر داراي ظرفیت بالاستفاده باشد، اجازه

  .]۴[پیوترها فراتر رفت، مانع از ادامه به اشتراك گذاري منابع شوندظرفیت کام

  اهمیت شناخت پایگاههاي اطالعاتی غیر متمرکز و یا توزیع شده در حسابرسی -2

حفظ قابلیت اتکاء، ایمنی  و پایگاههاي اطالعاتی بعنوان جزئی از یک سیستم کامپیوتري با ذخیره سازي

اطالعات قابل استفاده توسط اسـتفاده کننـدگان گونـاگون باشـد،نقش     امیت اطالعات به نحوي که موت

ــد    ــا میکنن ــازمان ایف ــک س ــی را دری ــزون     .مهم ــی روز اف ــتردگی فیزیک ــا گس ــروزه ب ــین ام همچن

واحدهایتجاري،توزیع پایگاههاي اطالعاتی به منظور افزایش پاسخگویی و حل مسـائل پیچیـده اي کـه    

  .رشد قابل مالحظه اي را ایجاد می کند سازمانهاي گسترده با آن مواجهه هستند،
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کلیـد  . فناوري شبکه هاي کامپیوتري ،شیوه اي از کار را که مخالف متمرکز شدن است ،ترویج می کند

حل مسئله مهم این نکته است که مهمتر ین هدف فناوري پایگاه اطالعاتی همبستگی و یکپارچه سازي 

چه سازي بدون تمرکز ممکن اسـت و ایـن مطلـب آن    دستیابی به همبستگی و یکپار. است و نه تمرکز

  .]۵[چیزي است که فناوري پایگاه اطالعاتی غیر متمرکز براي دستیابی به آن تالش می کند

  سیستم پردازش توزیعی-3

همگن لزوماَ نه(سیستم پردازش توزیعی سیستمی است شامل تعدادي دستگاه یا اجزاء پردازش مستقل 

بهم مرتبط شده اند و با همکاري با هم وظـایف تفـویض وتخصـیص داده     که بوسیله یک شبکه)و شبیه

ء پردازشی ،پردازنده اي است کـه مـی توانـد برنامـه اي را     زمنظور از ج. شده به خود را انجام می دهند

یکی از این . انجام محاسبات و پردازش عملیات و منابع اطالعات در این مراکز مشترك است. اجراء کند

آن اسـتفاده  زاند امکانات سخت افزاري و یا برنامه اي داشته باشد که بقیه بتواننـد گهگـاه ا  مراکز می تو

سئوال اساسی که نیازمند پاسخگویی است این اسـت کـه چـه چیـزي توزیـع مـی شـود؟یکی از        .کنند

در  وظـایف مختلـف  .احتمال دیگر براي توزیع،توزیع وظایف اسـت .استاحتماالت توزیع،منطق پردازش 

احتمـال  .یک سیستم کامپیوتري می توانند به قسمتهاي مختلف سخت افزار یا نرم افـزار واگـذار شـوند   

برنامه هاي کاربردي استفاده می شـوند،ممکن   داده هایکه توسط. سوم ،احتمال توزیع داده ها می باشد

از دیـدگاه سیسـتم   .ددرنهایت کنترل نیز می تواند توزیع شو.پردازش توزیع شوند)مراکز(است در سایتها

سئوال منطقی دیگـر قابـل   .هاي پایگاه اطالعاتی توزیعی،همه شیوه هاي فوقالذکر ضروري ومهم هستند

این مرحله این است که فلسفه پردازش توزیعی چیست؟پردازش تـوزیعی بـا سـاختار سـازمانی     طرح در

بـا توزیـع   .تـر مـی باشـد   واحدهاي تجاري گسترده امروزي بهتر مطابقت داردوقابـل اتکـاءتر وپاسـخگو    

پردازش،امکان حل مسائل پیچیده واحدهاي تجاري گسترده بوسیله توزیـع مسـائل آنهـا در بخشـهاي     

کوچکتر وتخصیص وواگذاري به گروههاي نرم افزاري مختلف که در کامپیوتر هاي مختلف کار می کنند 
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شده را بوجود می آورند کـه  در واقع مجموعه این پیکر بندي ها سیستم هاي توزیع .]۵[بوجود می آید

  .می تواند بصورتی کارآ در راستاي عملیات مشترك و عمومی مورد بهره برداري قرار گیرد

  سیستم پایگاه اطالعات توزیعی-4

پایگاه اطالعاتی پراکنده با ارتباط  يمی توان یک پایگاه اطالعات توزیعی را بعنوان مجموعه اي از تعداد

  .]۵[متقابل منطقی میان آنها در سطح یک شبکه کامپیوتري تعریف کرد

مناسب جهت اسـتفاده از سیسـتم پایگـاه اطالعـاتی توزیـع       هايبا توجه به توضیحات فوق یکی از ابزار

  .پرداخته میشودشده،محیط پردازش گرید می باشد که در ادامه به آن 

  :داده ها در محیط گریدپایگاه -5

اخیر شاهد پیشرفت هاي شگرفی در افزایش کارایی کامپیوترها و شبکه هاي کامپیوتري بـوده    در دهه

با ایـن حـال   .از پیشرفت هاي بیشتردرنرم افزارها و سخت افزارهاي پیشرفته صورت گرفته استایم که 

نیـز   جود نسل فعلی سـوپر کامپیوترهـا  هنوز مسائلی در زمینه هاي علوم و مهندسی وجود دارد که با و

با توجه بـه انـدازه یـا پیچیـدگی آنهـا اغلـب یـا نیازمنـد          در واقع این مسائل.براحتی قابل حل نیستند

محاسبات بسیار زیاد هستند ویا با حجم داده هاي زیادي برخورد دارند که نتیجتا براي حـل بـه تعـداد    

آوري این منابع در یک ماشین منفرد کاري بسیار مشکل نیاز دارند که جمع  بسیار زیادي منابع همگون

مطالعات آزمایشی براي اسـتفاده مشـترك از مجموعـه اي از منـابع دور از     .و یا حتی انجام نشدنی است

این رویکـرد جدیـد بـراي    .بعنوان یک کامپیوتر قدرتمند منفرد انجام شده است)به لحاظ جغرافیایی(هم

د ساختن سیستم هاي کـامپیوتري موجـود بـا نـام هـاي مختلفـی از       افزایش توان محاسباتی و قدرتمن

ــل  ،meta computing  ،scalable computing ،global computingقبیـ

Internetcomputing و Web computing    وبه تازگی نیز با نام هـایی دیگـر همچـونpeer to 

peer computing وGrid computing هدف از محاسـبات گریـد تنهـا    در آغاز.شناخته شده است

همزمان بود لیکن هم اکنون از این  ها بطورآناتصال کوتاه مدت چند سایت قدرتمند و استفاده از منابع 
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ازجمله می توان استفاده هاي بسیاري براي محاسبات گرید مطرح شده است .ایده بسیار فراتر رفته است

بارشدوگسترش اینترنت ووب .بات توزیعی اشاره نمودومحاس2،محاسبات با توان باال 1به اکتشاف داده ها

وب،عالوه بر .زیادي بمنظوراستفاده از وب براي اجراي برنامه هاي موازي و توزیعی آغازشدند پروژه هاي

می تواند تکنولوژي اصلی ساخت یک ،اینکه می تواندبستري مناسب براي کارهاي موازي و توزیعی باشد

  .]١٢[گریدفراگیر نیز بشمار آید

  3گریدآشنایی با محیط -6

کـردن اطالعـات    ها و احساس نیاز به پراکنـده  در اواخر قرن بیستم، توسعه روزافزون اطالعات و سازمان

هـا و حـوادث تروریسـتی     استراتژیک در نقاط مختلف جهان به جهت محافظت از آنها در برابر بمبـاران 

اننـد هـر شـبکه    اینترنـت م . سبب شد تا شبکه کامپیوتري بزرگی به نام اینترنت پا به عرضه وجود نهد

افزارهاي کامپیوتري اسـت کـه از طریـق تجهیـزات      افزارها و نرم اي از سخت کامپیوتري دیگري مجموعه

انـد، بـدین منظـور کـه اطالعـات و       ارتباطی و مخابراتی با طرح و روش معین به یکـدیگر متصـل شـده   

ده کاربران و مشـترکین  شود و مورد استفا ها، طبق ضوابط مشخصی در داخل آن مجموعه مبادله  برنامه

  .]١[گیرد قرار 

هـاي   همزمان با فراگیر شدن اینترنت در بین مـردم جهـان، دانشـمندان بـه نسـل جدیـدي از شـبکه        

پردازش غیـر متمرکـز   . کامپیوتري پرداختند و مشغول مطالعه بر روي نظریه پردازش غیرمتمرکز شدند

آورد تا به جاي خرید کامپیوترهاي بزرگ و گران قیمت تنها بـا  می ها فراهم  این امکان را براي سازمان

استفاده از کامپیوترهاي شخصی، شبکه کامپیوتري مناسبی براي خود ایجاد کننـد و بـا اسـتفاده از آن    

نند هم به طور مستقل به پردازش اطالعات بپردازند و هـم شـبکه کـامپیوتري موجـود     بتواها،  کامپیوتر

پردازش اشتراکی نیز در محـیط  . و منابع بین کامپیوترهاي پراکنده را فراهم آورد امکان تبادل اطالعات

                                                 
1 data exploration   
2 high throughput computing   
3Grid Computing 
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انـد بـه    آورد تا به کمک کامپیوترهایی که نسبت به هم پراکنده پردازش غیرمتمرکز این امکان را فراهم 

هـاي جدیـد مبتنـی بـر پـردازش       پایـه و اسـاس شـبکه    .]١[ه شـود تبادل و پردازش اطالعات پرداختـ 

 ].١١[توان به شبکه پردازش گرید اشاره نمود رکز است که از این جمله میغیرمتم

هاي آن درجهت اینترنت نسل بعد برداشته شد حاصل تالش  اولین گام 1996که در سال  گریدفن آوری

ایـن پدیـده بـا برخـورداري از بهتـرین و      . هـا و مراکزعلمـی اسـت    دسته جمعی دولت آمریکا، دانشـگاه 

جو، سرعت بسیار باال و داشتن امکانات قوي بـراي هـر نـوع تحقیـق علمـی       و ت جستترین امکانا سریع

  ].١١[جایگزین به حق اینترنت خواهد بود

دانشمندانی که در پی توسعه گرید هستند، دنیایی را به تصویر می کشند که هر شخصی می توانـد بـه   

هـاي نـوین بـه     در شـیوه .اده کندراحتی وارد یک شبکه شود و از توان محاسباتی موجود در شبکه استف

که  پراکنده موجودهاي  هاي اختصاصی براي حل مسائل بزرگ، با استفاده از رایانه جاي استفاده از رایانه

 بـدون هاي پراکنده که  توان استفاده ازشود با  سعی می باشد، آنهامورد استفاده نمیهمه توان محاسباتی 

ایـن منـابع محاسـباتی اگرچـه اغلـب قـدرت و همـاهنگی        . دهنـد ، کارهاي خود را انجام ماندهاستفاده 

هـا،   هاي اختصاصی را ندارند، اما تعداد زیادي از آنها به وفور در مراکـز عمـومی از قبیـل دانشـگاه     رایانه

شـوند و ایـن    ها و غیره و حتی در منازلی که اتصال قوي به اینترنـت دارنـد یافـت مـی     ها، کتابخانه اداره

تر  توان محاسباتی آن در مجموع بسیار باال و در عین حال هزینه آن به مراتب پایین شود که موجب می

 ].١٠[باشد

  :وجه تسمیه گرید -6-1

گرید از گرید برق اقتباس شده است که در آن منابع مختلف تولید برق یا همان مراکز تولیـد تـوان    نام

دون همـاهنگی مسـتقیم، تـوان مصـرفی     الکتریکی پراکنده در مناطق مختلف جغرافیایی دور از هم و ب

  .کنند ها تامین می بین کشورها و حتی قاره ،تجهیزات الکتریکی را در کل شبکه الکتریکی کشور
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توانایی پـردازش   با استفاده از پردازشگرهاي متصل به همها است که  ها و ابررایانه اي ازرایانه رید شبکهگ

حجیم محاسباتی   دادن عملیات امکان انجام و ساخته است هاي بسیار باالتریرا ممکن اطالعات با سرعت

کشیدرا به چند ثانیه  ها طول می به عبارت دیگر مدت زمان اجراي کارهایی که ساعت. سازد را میسر می

  ].١٠[کاهش داده است

ف ي پراکنـده در نقـاط مختلـ   ها دهد تا به اطالعات رایانه می کاربرشبکه جهانی اینترنت این اجازه را به 

کنـد تنهادسترسـی بـه اطالعـات      اما چیزي که گرید براي محققان فـراهم مـی  . ددسترسی پیدا کن دنیا

به  .ها نیز دسترسی پیدا کنند توانند به قدرت و منابع محاسباتیسایر رایانه نیست، بلکه از طریق گرید می

نترنت اسـت، سـرویس   عبارتی دیگر، فناوري گرید بر خالف وب کهسرویسی براي مبادله اطالعات در ای

هـاي متصـل بـه     هـا بـین رایانـه    افزاري براي به اشتراکگذاردن توان محاسباتی و فضاي ذخیـره داده  نرم

پـیش   .اینترنت است وهدف نهایی آن هم ایجاد یک شبکه وسیع جهانی محاسباتی و اطالعـاتی اسـت  

هم نقش بسـزایی داشـته   ،گرید موثري داردبینی می شود همان طور که اینترنت در زندگی مردم نقش 

می توانند از طریـق اینترنـت، تـوان    عموم افراددر واقع در آینده و در جهت پیامدهاي این فناوري .باشد

هاي کارگزاردر معرض اجاره قرار دهند و افرادي که نیاز به این  محاسباتی رایانه خود را از طریق شرکت

هاي گرید کـه روي اینترنـت قـرار مـی      تیب، سرویسبه این تر. توان محاسباتی دارند آنها رااجاره کنند

 ].١٠[هاي مطرح دنیا خواهند شد گیرند، تا چندسال آینده یکی از تکنولوژي
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  اشتراك گذاري جهانی منابع محاسباتی در محیط گرید: 1تصویر

  

  

  

  

  

http://www.it.uom.gr/teaching/unc_charlottePPG/grid.htm 

  :کاربردهاي گرید -6-2

 یکی از اولین وظایفی که بر عهده گرید گذاشته شده است،پردازش اطالعات خام حاصل از آزمایشات

ي  اســت تــا شایددانشــمندان بتواننــد بهرازخلقــت اولیــه)اي اروپــا مرکــز تحقیقــات هســته(1مرکزســرن

  .ببرندعالمپی

اگرچه هم اکنون از گرید در پیشـبرد  . تواند کمک شایانی به پیشرفتعلم پزشکی کند گرید همچنین می

هاي  کننده بیماري هاي کوچک همچون کار بر روي عوامل ایجاد تحقیقات فیزیکی و تحقیقات درمقیاس

رطان را کشـف کنـد، بلکـه    تواند راه درمـان سـ   شود اما گرید نمی می ماالریا و آنفلونزایپرندگان استفاده

روش سنتی پیداکردن دارو بـراي  .تواند انجام دهد تسریع در دستیابی به عالج سرطان است کاریکه می

هاي ناشناخته این است که دانشمندان باید به آزمایشگاه بروندو با ترکیب کردن مواد مختلف با  بیماري

توان اثرات صدها  اما با گرید می. ها را پیدا کنند يشوند تا تاثیر داروي تولید شده بربیمار یکدیگر منتظر 

هزار ترکیب مختلف ازداروهایی را که ممکن است پتانسیل درمان بیماري مورد آزمایش را داشته باشند 

هاي مهیـب   تواند به پیشگیري از وقوع تلفات جانی درزلزله گرید همچنین می. شبیه سازي قرار دادمورد

                                                 
1Cern 
 

http://www.it.uom.gr/teaching/unc_charlottePPG/grid.htm
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گیري از گرید شدت وقوع زلزلـه و   توانند بابهره اي دانشمندان می فاده از اطالعات لرزهبا است. کمک کند

زده موردبررسی قرار داده، تا بتوانند نیروهاي امداد و نجـات را بـه    میزان تراکم جمعیت را در نقاط زلزله

 ].١۴[است اعزام کنند نقاطی که بیشترین خساراتانسانی به آنها وارد شده

  :گرید انواع-7

اغلـب  . توانند در انواع مختلف مورداستفاده قرار گیرند نیازهاي کاربران می  با توجه به گریدهاي  سیستم

 : از که عبارتند. شوند دهند، طبقه بندي می ها بر اساس نوع کاري که انجام می این سیستم

  :1گرید داده-7-1

کـاربران   .ضرورت در اختیار کاربران قرار گیـرد شود تا حسب  ها ذخیره می در این نوع گرید عمدتا داده

اطالعات دسترسی  که از موقعیت جغرافیایی و مکانی این اطالعات آگاه باشند، به  ها بدون آن این سیستم

مثالً تصور کنید که دو دانشگاه در دو سوي دنیا یکی در ایران و دیگـري در انگلسـتان روي یـک    . دارند

کنـد و   اطالعـات خـاص خـود را ذخیـره مـی      نهـا نند و هـر یـک از آ  ک مشترك تحقیق می مطلب علمی

ها  این دانشگاه. دسترسی داشته باشد) آن نه تمامی(این اطالعات  برخی از  خواهد دانشگاه دیگر نیز به  می

اشـتراك   استفاده کنند و اطالعات خود را با ضریب امنیتی باالیی بـا هـم بـه    گرید دادهتوانند از یک  می

به  داراي قابلیتقدرت زیاد ندارند و فقط  سیستم نیاز به هاي متصل به دستگاه گریددر این نوع . بگذارند

  ].11[اشتراك گذاشتن اطالعات هستند 

  :2گرید محاسباتی -7-2

. کنـد  هایی با قدرت باال استفاده مـی  لذا از ماشین. ها دارد این نوع از گرید نیاز زیادي به قدرت پردازنده

باتی توانمندي متفاوتی در استفاده از منابع بیکـار بـه جهـت افـزایش کـارآیی دارنـد و       هاي محاس گرید

بندي کار بر روي منابع است و مهمترین تفاوت آن با گرید داده در این اسـت   مهمترین وظیفه آن زمان

  ].١١[اي براي کاربردهاي مدیریت، ذخیره سازي و دستیابی داده فراهم شده است که در آن بستر ویژه
                                                 
1Data Grid 
2Computational Grid 
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  :1گرید خدماتی -7-3

آورند کـه توسـط یـک     هایی که در یک محیط گرید خدماتی حضور دارند، خدماتی را فراهم می سیستم

توان به خدمات ارائه شـده توسـط موتورهـاي جسـتجو و سـرورها       ماشین واحد قابل ارائه نیست که می

ات به اشتراك گذاشته شده فراهم اشاره نمود که امکان دسترسی و جستجوي افراد متعددي را به اطالع

  ].١١[آورند می

  :در محیط گرید یمنیا-8

، اکنـون  می یابدآن نیز افزایش  یمنیتر شدن آن، تهدیدات ا با افزایش محبوبیت محیط گرید و عمومی

و اسـتفاده از ابزارهـاي گونـاگون بـراي      میسازدی محیط گرید بیش از پیش خود را نمایان یمنمسائل ا

اخذ و فراگیري  ،اولین گام براي استفاده از گرید .میگیردی مورد توجه قرار یمنبرآورده ساختن نیازهاي ا

درخواست و  CA3این گواهینامه به صورت دیجیتالی از سرویس. باشد می X.5092اي به عنوان گواهینامه

 . شود اخذ می

 براي 4VPNو کانالهاي My Proxy، سیستم Globusاز ابزارهایی چون  پردازش گرید در محیط

در حـال   IBM , SUN , HP , ORACLEهـایی ماننـد    شرکت. افزایش ایمنی استفاده شده است

اسـتانداردهاي الزم بـراي بـه صـرفه نمـودن       تـدوین  و ها این شبکه هايافزار گذاري بر روي نرم سرمایه

افـزاري و مشـاوره آن    افـزاري، سـخت   افـزایش فـروش خـدمات نـرم     اي از نظر تجـاري و  پردازش شبکه

با این حال محیط گرید همانند هـر سیسـتم کـامپیوتري دیگـري نیازمنـد وضـع مـداوم        ].١٣[هستند

ساختارهاي کنترلی و ایمنی است تا جریان به اشتراك گذاري و استفاده از اطالعات و انجام محاسـبات  

  .م پذیرددر سطح اطمینان قابل قبولی انجا

  

                                                 
1Service Grid 
2X.509 Certificates 
3Certificate Authority 
4Virtual Private Network 
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 :  دهد پردازش گرید را ارائه میمحیط نوع  3در هر  یمنیهایی از مخاطرات ا ، نمونه1جدول 

  انواع گرید و مخاطرات رایج در آنها: 1جدول 

  مخاطراتترین  رایج  گرید هاي پردازش انواع سیستم

  گرید داده
کاربران هاي سایر  توانند به داده کاربران اگر از فضاي خود خارج شوند می

  .شود هاي کاربران می هم دسترسی داشته باشند که باعث تحریف داده

  گرید محاسباتی
هاي بسیار زیاد ممکن است مورد استفاده قرار گیرد تا  هاي با حلقه برنامه

  .باعث بروز مشکل در این نوع گرید شود و از میزان عملیات آن بکاهد

  گرید خدماتی
علیـه سـایر    DOS1گریـد بـراي حمـالت   توانند از سرویس  کاربران می

  .ها استفاده کنند پایگاه

Erin Cody, Raj Sharman, RaghavH.Rao, ShambhuUpadhyaya. "Security in grid 

computing: A review and Synthesis" Decision Support Systems, ٧٥٦-٧٤٩ (٢٠٠٨) ٤٤. 

هاي متفاوتی با هم داشته  تردید سلیقه داده، محاسباتی و یا خدماتی بی آنیعنی نوع3کاربران گرید از هر

و ممکن است به نوعی خواستار دریافت نوعی اطمینان خاطر از ایـن موضـوع باشـند کـه آیـا مبـادالت       

هـاي   جنبـه مالحظه بدون . کافی برخوردار است یا خیر یمنیمبتنی بر گرید در مقابل سایر کاربران از ا

است و فرآیندهاي خرابکارانه افراد ممکن  فاقد ایمنی، برپایی یک گرید در برابر کاربران غیرمجاز، ایمنی

منظور از طراحی یک گرید ایمن به معناي حفاظت از یکپـارچگی و  . گرید را مسلوب الفایده نمایداست 

مطمئن شوند کـه   خواهند می کهنیاز صاحبان منابع  پاسخگویی به هاست و همچنین قابلیت اتکاي داده

سعی شده تـا بـه معرفـی     پژوهشدر ادامه . کنند استفاده می آنها هاي تنها افراد مورد اعتماد از سیستم

در محیط پردازش گریـد مطـرح کـرده     ایمنیحلی براي مشکالت  چارچوبی که ارین کدي به عنوان راه

هـاي   حـل  ، راه2هاي سیسـتمی  حل دسته راه 4را به  ایمنیهاي  حل چارچوب ارائه شده راه. پرداخته شود

                                                 
1Denial of Service Attacks 
2System Solutions 



١٤ 
 

در ابتـدا بـه توصـیف    ].١٣[کنـد  طبقه بندي می3هاي مرتبط و تکنولوژي 2هاي مرکب حل ، را ه 1رفتاري

  :شود هاي سیستمی پرداخته می حل راه

  :هاي سیستمی حل راه-8-1

من کـردن محـیط پـردازش    یهاي مبتنی بر سیستم را براي ا حل این بخش اشاره به مطالبی دارد که راه

 بر نحوههایی است که تمرکز آنها  حل این بخش از طبقه بندي در ارتباط با راه.  کنند گرید پیشنهاد می

که شامل  تاس ایمنیهاي گرید به منظور دستیابی به  افزار سیستم افزار و نرم اداره کردن مستقیم سخت

  ].١٣[باشد ز میمنابع گرید و کشف نفوذ غیرمجا یسیستم ایمنیدو بخش 

  : منابع گرید یسیستم ایمنی-8-1-1

محیط گرید  یمنیهاي مبتنی بر سیستم براي ا حل این بخش مرتبط با تحقیقاتی است که متمرکز بر راه

هاي پیشنهادي که در این گروه مطرح شده به دنبال حفاظت از منابع در محیط گرید  حل راه. باشند می

تواند تنها راه  حل نمی لیکن این راه. موثر براي حفاظت از منابع استحل  کنترل دسترسی یک راه .است

ها و ارتباطات باشد تا در برابر کاربران  هاي کاربردي، داده کنترلی به منظور تضمین مسائل گرید، برنامه

افـزار و تجهیـزات    این طبقه متمرکز بر حفاظت از منابع گرید که شامل سخت. غیرمجاز در امان بمانند

  ].١٣[باشد هایی که آنها در خود دارند می هاي کاربردي اجرایی بر روي گرید و داده دازش، برنامهپر

  :کشف نفوذ غیرمجاز8-1-2

که قصد دارد به گرید یا منابع آن آسیب بزند یا از آن براي اهدافی که براي آن  ، کاربريدر محیط گرید

آوري  کشف نفوذ غیرمجاز یک مفهوم مبتنی بر فن. شود طراحی نشده استفاده کند یک مزاحم تلقی می

اي هـ  حـل  راه. افزاري اجرا بشود افزاري و یا سخت هاي نرم هر یک از روشاز تواند با استفاده  است که می

                                                 
1Behavioral Solutions 
2Hybrid Solutions 
3Related Technologies 
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شوند و اشـاره بـه    هاي کشف نفوذ غیرمجاز در گرید در گریدهاي خدماتی و محاسباتی اجرا می سیستم

  ].١٣[و حسابرسی گرید دارند یمنیبراي دستیابی به پارامترهاي ا یمنیهاي ا حل راه

  :دهد در محیط گرید را نشان می یمنی، طبقه بندي ارائه شده براي ا2تصویر 

  براي پردازش گرید یمنیطبقه بندي ا: 2تصویر 
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  :هاي رفتاري حل راه-8-2

افـزاري یـا    هـاي نـرم   حـل  هاي مدیریت بر روي راه ها و کنترل هایی که به رویه حل این بخش به انواع راه

هایی  حل هاي رفتاري، راه حل راه. انجامد اشاره دارد من مییافزاري براي نگهداري یک شبکه گرید ا سخت

. پردازند درگریدمی یمنیهاي فیزیکی به حفظ ا ريآو نامشهود و ادراکی است که در کنار به کارگیري فن

ــه   ــاد تمــام جنب ــدیریت گــروه و اعتم ــه آن اشــاره    پاســخگویی، م ــن بخــش ب هــایی اســت کــه در ای

 گرید داده گرید محاسباتی گرید خدماتی

محیط پردازش گرید ایمنی  

هاي سیستمی راه حل هاي رفتاري راه حل  هاي مرتبط تکنولوژي   

 کشف نفوذ غیر مجاز ایمنی سیستمی منابع گرید
هاي مرکب حلراه   

هاي مبتنی بر اعتماد راه حل  

هاي مبتنی بر اسناد و مجوز راه حل  

هاي مبتنی بر خط مشی راه حل  
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هاي مبتنـی بـر    حل هاي مبتنی بر خط مشی و راه حل هاي رفتاري در دو بخش راه حل راه].١٣[شود می

  .گردد اعتماد مطرح می

  :خط مشیهاي مبتنی بر  حل راه-8-2-1

را راهـی بـراي    هـا  خـط مشـی   هـا و  طراحی و اعمال رویهاست که  هایی پژوهشاین بخش در ارتباط با 

فرعـی  حـل   بـه عنـوان یـک راه    هاي مبتنی بر اعتماد را حل ت راهاین تحقیقا. دانند یمنیمیبه ا دستیابی

و رویـه  اعمـال  منظور از  .باشد هاي مبتنی بر خط مشی  حل راهتواند زیرمجموعه  دانند که می میایمنی 

هاي کنترلی به  روششود عبارت است از  هاي پردازش گرید به آن اشاره می که در تمام بخشخط مشی 

انتخـاب کـاربران مجـاز،    جهت افزایش ایمنی که از جانب مدیران شبکه وضـع شـده اسـت کـه شـامل      

گذارند  هاي خط مشی بر جز انسانی گرید اثر می کنترل. استهاي دسترسی  هاي ثبت نام و کنترل رویه

 ].١٣[هاي کاربران است ها کنترل گروه و هدف از طراحی این رویه

  : قابلیت اتکاءهاي مبتنی بر  حل راه-8-2-2

خواهند منابع خود  اغلب کاربران مرددند که آیا از سیستم منابع گرید استفاده کنند یا خیر، زیرا آنها می

شوند و ممکـن اسـت    استفاده از منابعشان دچار تردید میء شتراك بگذارند و به دلیل ترس از سورا به ا

این عدم اعتماد به نوعی . استفاده از منابع بسته خود را به استفاده از منابع پردازش جهانی ترجیح دهند

ب اعتمـاد کـاربران   هاي پیشنهادي سعی در جل حل راه.شود یی در استفاده از منابع گرید میآسبب ناکار

  ].١٣[2ها و مخفی کردن داده 1ها عبارتند از رمزگذاري حل هایی از این راه نمونه. دارند

  :هاي مرکب حل راه-8-3

رسد کـه مفهـوم    در پردازش گرید، این طور به نظر می با جوانب ایمنیاز بررسی در میان متون مرتبط 

هـاي مبتنـی بـر سیسـتم و      حـل  ویژه مقررات و مجوزهاي کاربران گرید به طور مساوي و مشـابه در راه 

حلـی مرکـب ایجـاد شـود کـه بـه عنـوان یـک          تر است تا راه شده است و مناسب لحاظمبتنی بر رفتار 
                                                 
1Encryption 
2Data hiding 
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گریـد  هـاي ایمنـی    حـل  اي متعـادل هـر دو راه   گونههد و به زیرمجموعه به خوبی این موضوع را نشان د

  ].١٣[داشته باشد را در بر سیستمی و رفتاري

  :مرتبط هاي تکنولوژيمبتنی برهاي  حل راه-8-4

زیرا پردازش گرید نیازمند  هایی که در اینجا مورد بحث قرار گرفته منتج از جنبه تکنولوژي است، حل راه

هاي  به همین جهت جنبهو است  همزمانی مرتبط با آن به طور یمنهاي ا لح هاي تکنولوژي و راه جنبه

هایی کـه در ایـن زمینـه     حل یکی از راه.در پردازش گرید غیر قابل چشم پوشی است ایمنیتکنولوژي و 

حلی براي برقراري ارتباط ایمن میـان   است که راه 1SSLگیري از پروتکل توان به آن اشاره نمود بهره می

ها در اینترنت و محرمانه  یک سرویس دهنده و یک سرویس گیرنده است، این پروتکل جریان ایمن داده

کند و در آن کلیه اطالعات مبادلـه شـده میـان سـرویس      بودن آنها را در طول کانال انتقال تضمین می

زارهـاي موجـود در سـمت سـرویس دهنـده و سـرویس گیرنـده        اف دهنده و سرویس گیرنده توسط نرم

هـا لحـاظ    شـوند تـا حـداکثر ایمنـی در ایـن سیسـتم       رمزنگاري شده و در طرف مقابل رمز گشایی می

 ].١٣[شود

  محیط پردازش گریدو  )توزیعی(حسابرسی در محیط پایگاه اطالعاتی غیر متمرکز-9

اطالعات دریافتی و همچنین مدل پردازش اطالعات  تصمیم گیري مدیران و سایر افراد سازمان بر اساس

براي ایجاد این امکان که افراد بتوانند بـا توجـه بـه مـدل تصـمیم گیـري کـه انتخـاب         .صورت میپذیرد

،الزم است که این اطالعات در یک مخـزن بـه نـام پایگـاه     کنندمینمایند،از اطالعات  یا دادهها استفاده 

اطالعات به صورت سازمان یافته و مرتبط ذخیره و  ،ایگاه اطالعاتیپ درمحیط. اطالعاتی نگهداري گردد

در چنین سیستمی استفاده کننده بدون سر در گمی و با صرف .به هنگام نیاز مورد استفاده قرار میگیرد

وجـود کنترلهـاي   .دها ي موجود در پایگاه اخـذ مینمایـ  اندکی دقت ،اطالعات مورد نیاز خود را از داده 

                                                 
1Secure Socket Layer 
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و موجب اسـتفاده کـاربران از اطالعـات     کمکهدف اصلی پایگاه اطالعاتی  به حصولنیزداخلی مناسب 

  .میشودوقابل اتکاءمربوط 

در یک محیط غیر متمرکز و یا توزیع شده،به دلیل ماهیت پیچیده تـر محـیط ،وجـود شـبکه ارتبـاطی      

،اجـراي  ....اطالعاتی و کامپیوتري پیچیده تر،نوع دسترسی کاربران به اطالعات و نوع استقرار پایگاههاي

کنترلهاي داخلی محیط سیستم هاي کامپیوتري ،علی الخصوص کنترلهاي عمومی همچـون کنترلهـاي   

سازمان و مدیریت،کنترلهاي فرآیند تدوین سیستم هاي کاربردي و مستند سازي ،کنترلهاي سخت افزار 

همیت به سزایی در ایفـاي نقـش   شبکه و نرم افزار و کنترلهاي دسترسی و حفاظت از اطالعات میتواند ا

بـراي انجـام   الزم اسـت  حسابرسان نیز .پایگاههاي اطالعاتی و ایجاد قابلیت اتکاء اطالعات داشته باشند

حسابرسی اهمیت استقرار و اجراي کنترلهاي داخلی محیط توزیع شده اطالعاتی رابیشتر مد نظـر قـرار   

استقرار ،رعایت و کامل بودن کنترل طرح ریزي  دهند و آزمون هاي متناسب را براي حصول اطمینان از

  .و اجرا کنند

بدین ترتیب با پیچیده تر شدن محیط حسابرسی ،نیاز به ابزارهـائی اسـت کـه بـه حسابرسـان کمـک       

عاملهایهوشـمند  روشـهایی ماننـدهوش مصنوعی،  بکار گیري لذا.بتوانند از عهده امور محوله برآیند تاکند

  .روش مناسب جهت حسابرسی مستقل معرفی می گرددوحسابرسی مستمر به عنوان 

  :هوش مصنوعی-10

شاخه اي از علوم رایانه اي است که هدف آن توسعه  سخت افزار ونرم افزارهایی است که از تفکر انسان 

الگو می گیرند و تالش براین دارند تا برخی از جنبه هاي هوش انسانی مانند استدالل،استنتاج،یادگیري 

هوش محاسباتی یا محاسبات نرم بـه عنـوان یکـی از وجـوه هـوش      . ا شبیه سازي نمایندوحل مسائل ر

مصنوعی ،به معناي استخراج هوش،دانش،الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددي بر اساس ارائـه بـه   



١٩ 
 

موقع داده هاي عددي است ومولفه هاي مهم و اساسی هوش محاسباتی عبـارت اسـت از شـبکه هـاي     

،که هر یک به نوعی مغز )،والگوریتم ژنتیکی)محاسبات پیوستاري(،منطق فازي)نرونیمحاسبات (عصبی 

نرم افزارهاي مبتنی برهوش مصنوعی و نرم افزارهاي سیستم هاي خبره امروزه .انسان را الگو قرارداده اند

هستند ی ئسیستم هاي خبره،نرم افزارها.در اکثر رشته هایتجارت وحسابداري مورد استفاده قرارمیگیرند

را براي حل مسائلی که به طور عادي نیازمند قدرت )استدالل(که اطالعات،دانش و تکنیک هاي استنتاج

حسابداري رشته بسـیار مناسـبی بـراي کـاربرد     . کارشناسی انسان هستند مورد استفاده قرار می دهند

میم گیـري بـوده   هوش مصنوعی است زیرا بسیاري از مشکالتی که با آن روبرو می باشند مربوط به تص

وجود خصوصیات خاص در نرم افزارهاي هوش مصنوعی و سیستم هاي خبره،این نـرم افزارهـا را   . است

مـی باشندمناسـب   )یعنی قضاوت(براي بسیاري از تصمیماتی که نیازمند عمده ترین مهارت حسابرسی 

  ].٩[ساخته است

  عاملهاي هوشمند-11

است که از نظر ریشه لغوي به قرن پانزدهم میالدي بر می agentواژه عامل ترجمه اي از واژه انگلیسی 

این واژه توسط محققین بسیاري که .مشتق شده است agreeاین واژه از صفت فاعلی کلمه التین.گردد

محققین همواره سعی در کامـل  . در زمینه تکنولوژي عامل کار می کنند ،مورد استفاده قرار گرفته است

بطوریکه تعاریف مطرح شده براي عامل تکمیل کننده یکدیگر بوده اند و  نمودن تعریف عامل داشته اند

در ادامه ،تعاریف متنوعی از پژوهشگران مختلف با سیر تطور تعاریف عامل و تلقی .نه در تضاد با یکدیگر 

این پژوهشگران از مفهوم عامل ارائه میشود تا در نهایت جمع بندي مشخصی از تعریف عامل قابل ارائه 

در ایـن فرهنـگ اشـاره    .تعاریف مختلفی براي عامل مطرح شده استwebsterدر فرهنگ لغات .دباش

شده که عامل هر چیزي است که عمل می کند و قادر به تاثیر گذاري است بـه طـوري کـه منجـر بـه      

  .فعالیت و یا تغییر حالت شود
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رسـد بـه تعریـف    نیز به نظر مـی   The American Heritageتعاریف ارائه شده در فرهنگ لغات

در این فرهنگ لغت ،عامل عبارتست از موجودیتی که واکنش دارد .واقعی عامل تا اندازه اي نزدیک باشد

  .و به طور خود مختار کنش انجام می دهد

نشان دهنده پیشرفت به کار گیري سیستمهاي چنـد عاملـه    90بررسی اجمالی از تعریف عامل در دهه 

،عامل ،سیستمی خودمختار و هدفمند در دنیاي واقعـی   1991در سال .در نرم افزار هاي کاربردي است

با توجه به تعریف ارائه شده مشخص می شود که عاملهاي هوشمند بایستیقادر بـه انجـام   .معرفی گردید

کارهایی در دنیاي واقعی باشند به طوري که اعمال هدفداري را انجام دهند و بایستی قادر به زنـدگی و  

اگر چنین نباشد عامل معرفی شده ،یک عامل محاسـباتی در سیسـتمهاي   .اقعی باشندعمل در دنیاي و

سیستمهاي نرم افزار عامل با توجه به تعریف،میتوانـد قـادر بـه شـبیه سـازي و      . نخواهد بودري انرم افز

  .زندگی با عامل در دنیاي واقعی باشد

پیشرفت نظریه عامل در نظریه جدیدي متجلی گردید به طوري که عامل موجودیتی بـا   1993در سال 

ایـن اجزاءمـی توانـد در قالـب     . اجزائی گوناگون و مرتبط به هم براي یک فعالیت هوشمند معرفی شـد 

  .باورها،قابلیتها،انتخابهاو توافقات تقسیم گردند

نرم افزاري پایدار براي شبیه سـازي محـیط    یک سال بعد ،در شرکت کامپیوتري اپل ،عامل یک موجود

  .واقعی معرفی می شود که داراي هدفی مشخص است

بـه طـوري کـه عامـل ،سیسـتم      .نقش محیط در تعریف عامل مـورد توجـه قـرار گرفـت     1995در سال 

محیط عامل در این نظریه بصورت پویا،پیچیده و یا ساده در نظـر  .محاسباتی فعال در محیط دانسته شد

  .میشودگرفته 

موجودیتی است که  املدر این دیدگاه ،ع.در همان سال عامل به صورت کاربردي نیز مد نظر قرار گرفت

جب  عملی می فهمد و یا به عبارتی از طریق حسگرهایی درك می کند و بر اساس درك حاصل شدهمو
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نمونـه اي از عاملهـا   می گذارد با توجه به این تعریـف ،انسـانها و روباتهـا    می گردد که روي محیط تاثیر

  ].٩[محسوب می شوند

  ویژگیهاي عامل-11-1

براساس مطالعات انجام شده بر روي عامل می توان نتیجه گرفت که اکثر محققین بر روي تعریف زیر در 

  رابطه با عامل توافق دارند؛

مـل  عامل،سیستم کامپیوتري است که در محیطی قرار گرفته است و به منظور دستیابی به اهـدافش ع 

بنابراین می توان گفت که اهم ویژگیهاي عامل به شرح . خود مختار انعطاف پذیر از خود نشان می دهد

  :زیر می باشد

 (Autonomy)خود مختاري

ن دخالت مستقیم انسانها یا عاملهاي دیگر عمل می کنند و برروي اعمال داخلی خود نـوعی  وعاملها بد

  .کنترل دارند

 (Reactive))واکنش پذیري(واکنشی

  .عاملها با محیط خود در تعامل هستند و به تغییراتی که در محیط رخ می دهد ،واکنش نشان می دهند

 (pro-active)پیش فعال

عمـل نمـی کنند،بلکـه قادرنـد کـه رفتـار هـدفگرا از خـود نشـان           خود عاملها فقط در پاسخ به محیط

دست پیدا کنند،در عین حال باید بتوانند به وضعیت  خود عاملها باید با عمل در محیط به اهداف.دهند

  .هاي جدیدي که در محیط به وجود آید ،واکنش نشان دهند

  (social)اجتماعی

اجتمـاعی   ازمنظـور .عاملها با استفاده از نوعی زبان ارتباط عامل با عاملهاي دیگر ارتباط برقرار می کنند

در دنیاي انسانی در بسیاري از موارد بدون همکـاري  .بودن تبادل رشته هاي بیتی بین عاملها نمی باشد

سایر افرادي که خود مختار هستند و اهداف خودرادنبال می کنند،نمی توان به بسیاري از اهداف دست 
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ممکن است نیاز باشد که اهـداف  .براي دستیابی به اهداف باید با دیگر ان مذاکره و همکاري شود.یافت 

ه آنها اسستنتاج صورت پذیرد و براي اینکه بـا فـردي همکـاري کننـد،فرد     دیگران را درك گردد و دربار

  ].٩[مجبور شود اعمالی را انجام دهد که در موقعیتهاي دیگر آنها را انجام نداده است

  دنیاي مجازي و الزامات آن-11-2

رعت اینترنت،سـ  .دنیاي مجازي چالشها و فرصتهاي زیادي را براي واحدهاي تجاري بوجود آورده اسـت 

بسـیاري از اسـتفاده کننـدگان    . دستیابی به اطالعات را بـراي اسـتفاده کننـدگان افـزایش داده اسـت      

  .واحدهاي تجاري می باشند ،وسرویس گیرندگان

محیط اعتبار دهی به سرعت از طریق انقالب اطالعات در حال تغییر است و باید تالش نماید که آینـده  

پاسـخدهی   حسـابخواهی و  ایـن .پاسخدهی مناسـب درك کنـد   ودرراستاي حسابخواهی این تغیرات را 

مناسب نیازمند همسطح نمودن حسابداري مدیریت و مالی،آموزش و پژوهش حسابداري و کـار اعتبـار   

استقبال کنندگان زیادي براي انواع خدمات جدید حسـابداري وجـود دارنـد بعضـی از ایـن      . دهی است

اطالعات موجـود،و بعضـی دیگـر را جهـت توسـعه شـرایط       خدمات جدید را می توان جهت تایید یا رد 

خدمات جدید مانند اعتبار دهی،تائید داده ها ،بررسـی داده ها،عـدم انکـار ،اسـتفاده     .موجود بکار گرفت

  .انتخابی از خدمات می تواند از طریق محیط مجازي اینترنت به استفاده کنندگان ارائه شود
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  ].٩[معامالت در دنیاي مجازي را شرح می دهد؛جدول ذیل الزامات مرتبط با 

  .ارتباط تنها به گروههاي در گیر یک معامله محدود می شود  قابلیت اعتماد

اطمینان از اینکه گروهها با آنها ئی در ارتباط هستند که فکـر    )احراز هویت(تصدیق اصالت

  .می کنند با آنها فعالیت تجاري انجام می دهند

ی نباید بتواند شرکت در یک معامله را بعد از وقوع هیچ گروه  عدم انکار

  آن انکار کند

یک گروه معامله از نظر مخفی می شود در حالیکه گروه دیگر   استفاده انتخابی از خدمت

  .خیر

بررسی موانع بکار گیري عاملهاي هو شـمند   "، )1388( محمـد ، ،خان محمديمهناز ،مال نظريماخذ؛

 .آزاد اسالمی واحد تهران مرکز،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه" در حسابرسی مستقل

 کاربرد عاملهاي هوشمند در حسابرسی-11-3

بسیاري از کارها یی که در دنیاي مجازي اینترنت انجام می گیرد می تواند از طریق عاملهاي هوشمند انجام 

راي انجـام وظـایف منحصـر بـه فرد،بـدون      عاملهاي هوشمند برنامه هایی هستند که به طور خودکار ب.گیرد

عاملهــاي هوشــمند مــی توانندبعــدکیفیت عمــل .سرپرســتی و نظــارت مســتقیم انســان عمــل مــی کننــد

شامل بررسی اعتبار، انسجام،کامل بودن و به موقع بودن اطالعـات را از طریـق اینترنـت توسـعه     ،حسابرسی

ابرسی و صاحبکار او،مانند یک نماینده براي عاملهاي هوشمند به عنوان واسطه هاي بین موسسه حس.بخشند

این عاملها مـی تواننـد جسـتجوهایی مبتنـی بـراي اطالعـات در داخـل پایگـاه         .حسابرس عمل خواهد کرد

عاملهـاي هوشمند،دسترسـی هوشـمند،    .اطالعاتی صاحبکار و سایر پایگاههـاي روي اینترنـت انجـام دهنـد    

مالی در دسترس از منابع مختلف روي اینتر نت را فـراهم   پردازش ، یکپارچه سازي و تغییر سریع اطالعات

عالوه بر اطالعات مالی ،عاملهاي هوشمند قابلیت جستجو در مورد مطالعه رقابتی براي شرکتها و یا .می سازد

این توانایی عاملها که می .صاحبکارانی که در حال حاضردر حال رشد هستندرا در محیط هاي اینترنتی دارند
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تمام متن جستجو کنند،جستجوي فرصتها وتهدید هاي رقابتی را براي واحد هاي تجاري ساده تر توانند در 

یکـی از  . شاخه هاي مختلفی از هوش مصنوعی مانند عاملها جستجو کردن را آموزش مـی بیننـد  .می نماید

. کرد شبکه هاي عصبی هستند اعمالی که با استفاده ازتوانایی  آن می توان آموزش دائمی عاملها را ئابزارها

عاملهاي هوشمند نه تنها می توانند انواع اطالعات مالی را به هر واحد تجاري ارائه دهند بلکه می توانند این 

  ].٩[اطالعات را به کمک سایر اطالعات مو جود در محیط ،به اطالعات مفیدتر تبدیلنمایند

بع اطالعات جهانی براي افرادي که دانش تخصصی عاملهاي هوشمند در جمع آوري اطالعات تخصصی از منا

دانـش حـوزه   (حسابرسان براحتی می توانند دانـش خـاص صـنعت   .الزم را ندارند بسیار قوي عمل می کنند

عاملهاي هوشمند .را بدون احتیاج به متخصصانی چون کارشناسان ومتخصصان صنعتی بدست آورند) مربوط

ري اطالعات صنعت ،انباشـته کـردن ،ارزیـابی شـواهد بدسـت      تمام جنبه هاي کار حسابرسی شامل گرد آو

  .آمده،ارزیابی ریسک صنعتی صاحبکاران ،انجام بررسی هاي تحلیلی را به مقدار فراوانی باالمی برد

همانطور که یک شخص می تواند با استفاده از اطالعات جمع آوري شده  توسط عاملهاي هوشمند از شبکه 

 ،بررسـی دقیـق انجـام دهـد،ارزیابی کنـد و در نهایـت تصـمیم گیـري کنـد         گستر ده جهانی ،تحقیـق کند، 

  ].٩[.حسابرسان هم می توانند از عاملهاي هوشمند براي بهبود کیفیت کار خود از آنها استفاده کنند

  حسابرسی مستمر-12

ارائـه   ایمنـی هـاي   حـل  موجود در محیط پردازش گرید و همچنین راه ایمنیبا در نظر گرفتن مشکالت 

هاي پردازش گرید همانند حسابرسی در هر سیسـتم   شده، باز هم ضرورت حسابرسی در محیط سیستم

هـا، پـردازش آنهـا،     شود تا قابلیت اتکا بـه سیسـتم، جریـان ایجـاد داده     کامپیوتري دیگري احساس می

اي  رفـه جابجایی اطالعات و میزان سطح دسترسی افراد به این اطالعات توسط اشخاص بـا صـالحیت ح  

حسابرسان مستقل نیاز دارند تـا درك صـحیحی از محـیط    . مورد ارزیابی قرار گرفته و اعتباردهی گردد

آن و الزامات حسابرسی در این محیط داشـته باشـند و از آنجـا کـه      ایمنیگرید، مخاطرات و مشکالت 
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وشـهاي برنامـه   دراین محیط اغلب شواهد و مستندات به صورت الکترونیک است، ضرورت بازنگري در ر

حسابرسـی مسـتمر بـه عنـوان روشـی      شود و  ریزي حسابرسی و اجراي مراحل حسابرسی احساس می

  .گردد مناسب براي حسابرسی در این محیط معرفی می

در حال انتشار اطالعات مـالی خـود بـه صـورت مـداوم بـر روي        ها ، شرکتدر فضاي تجارت الکترونیک

عت تهیه و عرضه این اطالعات و گزارشات ایـن سـوال را بـراي    هاي عمومی هستند، از این رو سر سایت

در ایـن  . کند که آیا تمام این اطالعات حسابرسی شده و قابل اعتمـاد هسـتند یـا خیـر     افراد مطرح می

هـایی کـه حسابرسـان     محیط پیچیده، حسابرسی مستمر بسیار راهگشا اسـت و عبـارت اسـت از روش   

ده از مجموعه اي از گزارشات که به طور همزمان یا در زمان کوتاهی مستقل را قادر می سازد تا با استفا

در . اهمیت بتوان اظهارنظر مدونی بر روي یک موضوع بـا اهمیـت ارائـه نمـود     بعد از رخداد یک واقعه با

شـوند و یـا گـاهی حتـی      حسابرسی مستمر گزارش حسابرسان طی فاصله زمانی کوتـاهی منتشـر مـی   

آیـد، انجـام    مفهـوم حسابرسـی مسـتمر چنانچـه از نـام آن برمـی      ].٧[تند بالفاصله قابل دسترسی هس

گیرد؛ ایـن در مقابـل مفهـومی     اي پیوسته است که همه طول دوره مالی را در بر می حسابرسی به گونه

ــام        ــی انج ــامال مقطع ــورت ک ــه ص ــی ب ــاه حت ــورت ادواري و گ ــه ص ــی ب ــه در آن حسابرس ــت ک اس

سنتی هر دو زیر مجموعه خدمات اعتباردهی محسوب مـی  حسابرسی مستمر و حسابرسی ].۶[شود می

شوند و در هر دو نوع حسابرسی، اصول پذیرفته شده حسابداري به عنوان معیار اساسی مـورد اسـتفاده   

هـاي   افتراق آنها در این است کـه حسابرسـی سـنتی در اکثـر مـوارد در سیسـتم      وجه قرار می گیرد و 

اغذ انجام می شود در حالیکه حسابرسـی مسـتمر معمـوال در    اطالعاتی حسابداري سنتی و مبتنی بر ک

حسابرسی سنتی معموال یکبار . شود شرایطی که اطالعات تنها به شکل الکترونیک وجود دارند انجام می

ریزي بیشتر و همکاران بیشتر است  شود، این فرآیند بسیار زمانبر بوده و نیازمند برنامه در سال انجام می

رسی مستمر، گزارش حسابرسان تنها در فاصـله زمـانی کوتـاهی منتشـر شـده و یـا       درحالیکه در حساب

هـا در   حسابرسی مستمر موجب کشف موارد عـدم رعایـت کنتـرل   ].٧[بالفاصله در دسترس خواهد بود
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ها را پیش از اثر گذاشتن بر روي سـازمان،   تواند اصالح کنترل شود و بدین ترتیب می زمان وقوع آنها می

این امر موجب پیشرفت تدریجی و قابلیت حفظ محیط کنترلی در سطحی نزدیکتر به آنچه  فراهم آورد؛

  :برخی از فواید این دیدگاه عبارتند از. گردد مورد انتظار است، می

  ها در زمانی نزدیک به زمان وقوع آنها برخورد با نارسایی •

  قابلیت توزیع حجم کار حسابرسان •

  ساي حسابر موقع نظر حرفه  ارائه به •

  ].۶[و ارتقاي سطح روابط با صاحبکار به جهت اجراي به موقع حسابرسی •

  :دیدگاه آتی براي حسابرسی مستمر -12-1

در آینده نزدیک خدمات حسابرسان شامل مواردي مانند اعتباردهی مستمر، حسابرسی مستمر، خدمات 

هـاي اطالعـاتی و    سیسـتم ایمنی اطالعات، خدمات رسیدگی به حفاظت از اطالعات خصوصی و ایمنـی  

به عبارت دیگر، حسابرسان آینده نبایـد تنهـا در   . ها خواهد بود هاي مرتبط با اصل تداوم شرکت ارزیابی

حوزه حسابداري مالی مهارت داشته باشند بلکه باید از تخصص کافی در حـوزه فنـاوري اطالعـات نیـز     

نیست   1رسمی معرف حسابدار رسمی بودنامروزه دیگر صرف داشتن پروانه حسابداري . برخوردار باشند

هـاي   کـه داشـتن پروانـه حسابرسـی سیسـتم      انـد  و بسیاري از حسابرسان حرفه اي شـاغل نشـان داده  

لذا با توجه به استفاده روز افـزون بنگاههـاي   ].٧[از ارزش روز افزونی برخوردار گردیده است 2اطالعاتی

ی ورایانه اي الزم است که حرفه حسابرسی نیز اقتصادي بخصوص در حسابداري ازسیستم هاي اطالعات

قابلیت بیشتري دراستفاده از سیستم هاي اطالعاتی به گونه اي مستمر از خود بروز دهد وبا دیدگاههاي 

                                                 
1Certified Public Accountant 
2Certified Information Systems Auditor 
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، 4،سیسـتم خبـره  3،عوامل هوشمند2،زبان هاي گزارشگري قابل گسترش1نظیر استفاده ازهوش مصنوعی

  .سابرسی آشنا گردندحدر حرفه .... و 5سازمانیسیستم هاي برنامه ریزي منابع 

  :نتیجه گیري -13

هـاي تجـاري،    با توسعه جهانی محیط پردازش گرید و گسترش کاربرد آن در سطح موسسات و شـرکت 

در آینده نزدیک حسابداران و حسابرسان دیگر نبایست . شود روز به روز بر اهمیت شناخت آن افزوده می

داشتن درکی از محیط گرید، کاربردهاي آن، مزایا و معایـب آن، ایمنـی و   نیاز از  توانند خود را بی و نمی

هـاي   بایسـت روش  دراین میان حسابرسان مستقل همچنین مـی . هاي کنترل داخلی در آن بدانند روش

حسابرسی خود را متناسب با توسعه محیط گرید گسترش دهند و از تاثیرات احتمالی ایـن محـیط بـر    

ریـزي حسابرسـی و    هاي حسابرسی آگـاه باشـند تـا در صـورت لـزوم برنامـه       فرآیند حسابداري و روش

هر چند اعتقاد بر این است که به میزان کافی به . هاي حسابرسی و اعتباردهی خود را تعدیل کنند روش

تردیـد نیـاز بـه     موضوع حسابرسی در محـیط پـردازش گریـد در سـطح جهـانی پرداختـه نشـده و بـی        

ن حسابرسـی مسـتمر بـه عنـوان راهکـاري مناسـب بـراي حسابرسـی         هاي بیشتري است لـیک  پژوهش

از طـرف دیگـر یکـی از شـقوق قابـل اعمـال در حسابرسـی        .شود هاي پردازش گرید توصیه می سیستم

محیط است از هم اکنون حسابرسـان بنـوعی بـا   مستمر،استفاده ازعامل هاي هوشمند می باشد که الزم 

هـاي بیشـتري پیرامـون     امیـد اسـت در آینـده پـژوهش     .نـد مفهوم و کاربرد آن آشنا گرد و هاي کاري

حسابرسی مستقل در این محیط صورت پذیرد تا حسابرسان نسبت به این محیط و مخاطرات آن آگـاه  

بوده و بتوانند به وظیفه اصلی خود که اعتباردهی اطالعات مالی است عمل کرده و حرفه حسابرسـی را  

  .نددر جایگاهی که شایسته آن است قرار ده

                                                 
1Artificial Neural Network 
2Extensible Business Reporting Language 
3intelligent agents 
4Expert Systems  
5Enterprise resource planning 
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