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در ســال های اخیر با طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای قدرتمند مالی و اداری به صورت سیستم های یکپارچه، 
همچون اسایپی (SAP)، عملیات حســابداری در ســازمان ها تسهیل شــد. این نرم افزارها، امروزه حجم 
زیادی از تراکنش های مالی را پشــتیبانی کرده و زیربخش های مختلف ســازمان  را به هم متصل می ســازند که 
این پیشرفت، نیاز به حسابرسی صورتهای مالی و بهبود اثربخشی و کارایی آن را بیش از پیش باال برده است.

با توجه به این که نرم افزار ایسیال (ACL) نرم افزاری مبتنی بر محیط برنامه نویسی است و دستورهای مورد 
نیاز حسابرس را نیز در توابع خود به همراه دارد، با پیاده سازی آزمون های استاندارد حسابرسی واحد مورد رسیدگی 
در محیط این نرم افزار بهره برداری از آن در ســالهای بعد نیز امکانپذیر و مناســب اســت. به کمک این نرم افزار، 
حســابرِس آشنا به برنامه نویسی ساخت یافته، به ســادگی امکان پیاده سازی آزمون های حسابرسی را خواهد داشت 
و در صورت شــناخت صحیح از بانک های اطالعاتی و یا پرونده های داده ای سیســتم مورد ارزیابی، خروجی های 

مناسب را دریافت خواهد کرد.
با توجه به اهمیت موضوع حسابرسی به کمک کامپیوتر در ایران و نیاز گسترده به توسعه این رویکرد، موضوع 
حسابرســی کامپیوتری به کمک نرم افزار ای ســی ال از دیدگاه میزان کاربردی بودن حسابرســی کامپیوتری در 

ایران، مورد بررسی قرار  گرفته و در قالب یک سلسه مقاله دنباله دار، در مجله حسابرس ارائه  خواهد شد.
 در شــماره پیش به صورت مختصر موضوع حسابرســی کامپیوتری را مورد بررسی قرار دادیم. اکنون در این 
مقاله قصد داریم موضوعروشهاوابزارحسابرســیمبتنیبرکامپیوتر1 (CAATT) را که یکی از مباحث 

روز حرفه  حسابرسی است، مورد بحث قرار داده و ابزار مختلف این حوزه  تخصصی را بررسی کنیم. 

احمدعدالت

حسابرسی به کمک نرم افزار؛ رویکرد ای سی ال- قسمت دوم

روشها  و ابزار حسابرسی مبتنی بر کامپیوتر

فرایند کسب و کارهای مکانیزهحسابرسی هوشمند
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مقدمه
روشها و ابزار حسابرســی مبتنی بر کامپیوتر به منظور مکانیزه 
کردن فرایندهای حسابرســی مورد استفاده قرار می گیرند. به 
عبــارت دیگر، روشهایحسابرســیمبتنیبرکامپیوتر2
(CAATs) یا روشــها و ابزار حسابرســی مبتنی بر کامپیوتر، 

شــامل اســتفاده از نرم افزارهــای مفیــد ســازمانی همچون 
صفحه گســترده ها، واژه پردازهــا، برنامه های ویرایش متن و 
نرم افزارهای پیشــرفته ای مانند سیســتم های تجزیه و تحلیل 
آماری و ابزار کسب و کار هوشــمند در حرفه حسابرسی است. 
روش های ســنتی حسابرســی تنها دارای این امکان است که 
حسابرســان بتوانند براســاس نمونه های محدودی از جامعه 
آمــاری داده هــای در اختیــار، اطالعات را اســتخراج کرده و 
مطابق با اســتانداردها و قوانین و مقررات، نتیجه گیری کنند؛ 
اما با جایگزینی حسابرســی کامپیوتری و روشهای حسابرسی 
مبتنی بر کامپیوتر، بخشــی از این مشکلها برطرف می شود. 
حسابرســان قادر خواهنــد بود افزون بر اکســل، با روش های 
مختلفی همچون به کارگیری نرم افزار ای ســی ال سیستم های 
،(SQL Server) مدیریــت پایگاه داده اسکیوالســرور
اوراکل (Oracle)، اکسس (Access)، کریستالریپورت  
(Crystal Report)  و دیگــر نرم افزارها، به منابع اطالعات 

الکترونیکــی متصــل شــده و دســتورهایکامپیوتری3 را 
براســاس روند اجرایی فعالیت های واحد مورد رسیدگی، تهیه 

و اجرا کنند.

حسابرسیسنتیدرمقایسهباروشهاوابزار
حسابرسیمبتنیبرکامپیوتر

با توسعه شــرکت ها و افزایش روزافزون حجم عملیات آن ها، 
ریســک حسابرسی افزایش یافته و انجام آزمون های محتوای 
گســترده )سندرســی و دیگر روش های حسابرسی( با مشکل 
روبه رو شــده اســت. در حقیقت بــا افزایش حجم ســندهای 
تولیدشــده و تغییــر مداوم قوانیــن و مقررات مالــی و اداری، 
ریسک کشــف خطا به وســیله کنترل نمونه ای اسناد و مدارک 
افزایش پیدا کرده اســت؛ در حالی که با اســتفاده از روشــهای 
حسابرســی مبتنی بر کامپیوتر، تجزیه وتحلیل حجم انبوهی از 
داده ها )و یا تمامی داده ها( در مدت زمان کوتاهی ممکن شده 

و خطاها، تقلب ها و سوءاســتفاده ها با سهولت بیشتری کشف 
می شــود. طراحی یک فرایند حسابرســی کامپیوتری خوب، 
کار ساده ای نیســت؛ اما با این طراحی، حســابرس به تمامی 
تراکنش های مورد نظر خود دسترســی یافته و می تواند به طور 
مســتمر در ســالهای بعد از آن بهره مند شــود. از جمله فواید 
روشــهای حسابرســی مبتنی بر کامپیوتر اینست که حسابرس 
می تواند به طور مستمر برای ریسک های خاص، آزمایش های 
مورد نظر خود را به روش های مختلف و روی تمامی داده های 

در اختیار، انجام دهد. 
برای مثال، حسابرسان امریکایی در یک شرکت بیمه ای قصد 
داشتند نســبت به ادعای مبالغ پرداخت نشده پس از پایان تاریخ 
انقضای بیمه نامه، اطمینان حاصل کنند. پیدا کردن این ریسک 
با استفاده از روش های حسابرسی سنتی، کار بسیار دشواری بود. 
در این حالت، حســابرس باید به صورت یک »انتخاب تصادفی« 
براساس ادعای شرکت، »آمار معتبر«ی تهیه کند )به طور معمول 
ادعاها داللت دارد بر این که هیچ یک از درخواســت خسارت ها، 
پس از پایان بیمه نامه تهیه نشــده اســت(. از آنجایی که شرکت 
بیمه طبق ادعا ممکن بود میلیون ها درخواســت خسارت داشته 
باشد، شانس کشــف این که در یک انتخاب تصادفی 30 الی 50 
موردی، درخواست خســارتی که پس از پایان بیمه نامه، اقدامی 

روی آن صورت گرفته باشد، بسیار بعید بود. 
 حسابرســان با اســتفاده از ابــزار حسابرســی کامپیوتری، 
به راحتی توانســتند درخواست های خسارتی را که پس از پایان 
تاریــخ انقضــای بیمه نامه پرداخت شــده بود، بیابنــد. با این 
بررســی آنها توانســتند تعیین کنند که چه ادعاهای نامناسب و 
یا درخواست هایی پس از پایان مدت قرارداد بیمه نامه پرداخت 
شــده اســت. همچنین با اســتفاده از ابزار تحلیلی کامپیوتری 
توانســتند کشــف کنند که چرا کنترل های الزم برای جلوگیری 
از این مشکل وجود ندارد. شاید این موضوع  برای حسابرسان 
سنتی چندان اتفاق نیفتاده باشــد؛ اما برای حسابرسان مجهز 
به دانش اســتفاده از »ابزار حسابرســی کامپیوتری«، مواردی 
همچون ادعای پرداخت خســارت پس از پایان تاریخ بیمه نامه 
بارها تکرار شده است. در نمونه یادشده، حسابرسان توانستند 
با اســتفاده از نرم افزار ای ســی ال مبلغ دقیق پرداختی هایی که 
شــرکت بیمه به اشــتباه پرداخت کرده بود را به دالر مشخص 
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کنند. افزون بر این، حسابرســان توانستند دلیل این پرداخت 
اشتباه را نیز تعیین کنند. دلیل این بود که بیمه پرداز حق بیمه 
خود را همچنان بدون توجه به پایان تاریخ بیمه نامه پرداخت 
می کرد و شرکت بیمه هم بدون کنترل تاریخ انقضا و براساس 
پرداخت حق بیمه، درخواســت خســارت را پرداخت می کرد. 
در حقیقت، سیســتم های طراحی شده در آن شرکت براساس 
پرداخت اقســاط بیمه نامه، اعتبار آن را بررســی می کردند و 

شرط تاریخ انقضای قرارداد، کنترل نمی شد.
کدام یک از گزارشهای زیر برای گزارش حسابرسی بهتر است و 
کیفیت کار را نشان می دهد )نمونه گزارش برای نمونه یادشده(:

»حسابرس 50 مورد ســند پرداخت خسارت را بررسی کرد که 
یک مورد آن، به اشتباه انجام شده بود«؛ 

یا
»با اســتفاده از حسابرســی مبتنی بر کامپیوتر،تمامی اســناد 
پرداخت خســارت بیمه ای ســال گذشــته مورد بررسی قرار 
گرفت. در این بررســی مشخص شــد که X پرداخت شرکت 
بیمه به مبلغ Yریال  به اشتباه و پس از پایان قرارداد بیمه نامه 

پرداخت شده است«.
باید توجه داشت که بررسی اسناد با استفاده از ابزار عمومی 
حسابرســی کامپیوتــری محدود بــه اطالعات ذخیره شــده 
در فایلهــا و مطابــق با الگــوی منظم ارائه شــده اســت. با 
این روش، داده های بســیاری نیز هرگز کشــف نمی شــوند. 
داده های ذخیره شــده به طور معمــول دارای نواقص، ضعف 
در طبقه بندی و ســهولت نداشتن در دستیابی بوده و دلیل آن 
هم نبود یکپارچگی در الگوی داده ای آن هاســت. بسیاری از 
سیســتم های اطالعاتی که باید مورد آزمون حســابرس قرار 
بگیرند، همچنان جزیره ای هستند و به طور یکپارچه طراحی 
نشده اند. این موضوع نیازمند تسلط کامل گروه حسابرسی به 
الگو های داده ای این سیســتم ها در واحدهای مورد رسیدگی 
اســت تــا بتواننــد روش هــای بازیابــی داده را از بانک های 
اطالعاتی به درســتی شناسایی و پیاده ســازی کنند. بنابراین 
گروه حسابرســی  که قصــد دارد به روش حسابرســی مبتنی 
بر کامپیوتــر عمل کند، باید خود را به دانــش روش ها و ابزار 

تخصصی حسابرسی کامپیوتری مجهز کند.
این موضوع شــاید یک اجبار برای حسابرسان نسل آینده 

باشــد و بدون داشــتن مهــارت این دانــش، نتواننــد فرایند 
حسابرسی خود را تکمیل کنند.

نرمافزارهایتخصصیحسابرسیمبتنیبرکامپیوتر
حسابرســان آشنا به سیســتم های کامپیوتری در عمومی ترین 
حالت می توانند از هر برنامه کامپیوتری پردازش داده به منظور 
بهبود فرایند حسابرســی اســتفاده کنند. اما به طــور کلی، باید 
بــه نرم افزارهایــی مراجعه کنند که داده ها را اســتخراج کرده و 
روی آن هــا تجزیه و تحلیل انجام می دهنــد. از معتبرترین این 
نرم افزارها می توان به صفحه گسترده ها )مانند اکسل(، پایگاه 
داده ها )مانند اکسس، اس کیو ال سرور و اوراکل(، نرم افزارهای 
 )Arbutus( حسابرسی تخصصی )مانند ای سی ال، آربیوتس
و نرم افزارهای کسب و کار هوشــمند )مانند کریستال ریپورت و 

بیزینس آبجکتز )Business Objects( و غیره اشاره کرد.
در این بیــن، نرم افزارهای تخصصی حسابرســی همچون 
ای سی ال، موجب توانایی و قدرت بسیار باالی حسابرس شده 
و به آنها در بررسی های کامل و مستمر اطالعات برای رسیدن 

به کشف خطاها، با سرعت و دقت بسیار باال یاری می رساند. 
مهم ترین فایده های نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری را 

می توان به  این شرح توضیح داد:
1- آنها عملیات حسابرسی را مستقل از سیستم اصلی و روی 
یک نســخه فقط خواندنی از داده ها انجــام می دهند؛ بدون 

هرگونه دستکاری در اطالعات اصلی شرکت مورد رسیدگی،
خــاص حسابرســی همچــون  روال هــای  از  بســیاری   -2
نمونه گیری، به سادگی انجام می شــود )برای نمونه، بیش از 

20 آزمون عمومی حسابرسی در ا ی سی ال وجود دارد(، و
3- مســتندات هر آزمون انجام شــده در نرم افزار می تواند به عنوان 
اسناد و مدارک مرجع، در کاربرگ حسابرس مورد استفاده قرار گیرد.
ای ســی ال به عنوان یکــی از مهم تریــن و تخصصی ترین 
نرم افزارهای ویژه  حسابرسی توان انجام عملیات زیر را دارد:

•  جســتار در داده هــا )بازیابــی داده ها بر اســاس شــرایط و 
محدودیت های مورد نیاز حسابرس(،

•  طبقهبندیدادهها4،
•  استخراج نمونه،

•  کنترل سریال بودن شناسه اسناد،
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•  تحلیلآماری5روی داده ها،
•  انجام محاســبه های خــاص روی داده ها با اســتفاده از توابع 

آماده،
•  کشف شناسه های تکراری اسناد،

•  ایجادجدولهایمحوری6، و
•  ایجاد جدولهای رابطه ای.

آموزشهاومدارکحرفهایحسابرسیمبتنیبر
کامپیوتر

مهارت »ر وشــهای حسابرســی مبتنی بر کامپیوتــر« یکی از 
تخصص های پایه ای مورد نیاز حسابرسان است. داشتن این 
مهارت های فنی و ابزاری، حســابرس را به امکان جستجو و 
کاوش منظم و قاعده مند در داده های واحدهای مورد رسیدگی 
مجهز می کند. حسابرســان مستقل و به خصوص حسابرسان 
داخلی با کســب ایــن مهارت، قــادر خواهند بود تــا نتایجی 
تحلیلی تر از بررســی ها و پیگیری های خود نسبت به گذشته 
داشته باشــند. این روش در هر کسب وکاری، به خصوص در 
محیط های صنعتی، بسیار کارامد بوده و حسابرس را در اجرای 

حسابرسی قانونی و با قدرت تحلیل باال یاری می رساند.
در نتیجــه، داشــتن مهــارت به کارگیری ابزار حسابرســی 
کامپیوتری برای یک حسابرس یا حســابدار، امری ضروری 
است تا بتواند از داده ها انتخاب صحیحی داشته باشد و بتواند 
فرایند بررســی را که می تواند گمراه کننده باشــد، به درســتی 
انتخاب کرده و در مجموع با اســتفاده از گزارشــهای تحلیلی 
ارائه شــده از این ابــزار، قضاوت ها و نتایــج حرفه ای تری از 

بررسی های خود ارائه دهد.
درجدول1، سرفصل ها و رئوس مطالبی را که در دوره های 
حرفه ای حسابرسی کامپیوتری ارائه می شوند، نشان داده شده 

است.

گواهینامههایمعتبرابزارحسابرسیمبتنیبر
کامپیوتر

چندین نوع گواهی نامه از ارائه کنندگان مهارت روشهای 
حسابرســی مبتنی بر کامپیوتر و انجمن های حرفه ای 

وجود دارد که مهم ترین این گواهینامه ها عبارتند از:
1-گواهیجهانیحسابرسیکامپیوتریخبره

فهرستپایهایمطالبحسابرسیکامپیوتریردیف

1(Computer Auditing Overview) بررسیاجمالیحسابرسیکامپیوتری

2(Legal and Ethical Issues for Computer Auditors) مسائلحقوقیواخالقحرفهایدرحسابرسیکامپیوتری

3 (Understanding CAATs) درکمفاهیموآشناییباروشهاوابزارحسابرسیمبتنیبرکامپیوتر

4 (Computer Auditing Project Planning)برنامهریزیپروژههایحسابرسیمبتنیبرکامپیوتر

5 (Data Access Skill and Knowledge) دانشومهارتدستیابیبهدادهها

6 (Data Verify Skill and Knowledge)دانشومهارتاصالحوتأییددادهها

7 (Data Analysis Skill and Knowledge) دانشومهارتتحلیلدادهها

8 (Audit Finding Report Skill and Knowledge)دانشومهارتتولیدگزارشهایحسابرسیبااستفادهازابزارگزارشگیریکامپیوتری

جدول1-سرفصلهاورئوسمطالبارائهشدهدردورههایحرفهایحسابرسیکامپیوتری
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 ICCP: International Certified CAATs Practitioner

ایــن گواهینامــه از ســوی انجمــنبینالمللــیآموزش
حسابرسیکامپیوتری7 طراحی شده است. 

2-گواهیتجزیهوتحلیلدادههابااستفادهازایسیال
ACDA: ACL™ Certified Data Analyst

این دوره از ســوی شرکتخدماتایسیال)بامسئولیت
محــدود(8 طراحی شــده که خود شــامل 12 دوره اســت و 

مهمترین آنها عبارتند از:
• ACL Analytics Foundations

• Basics of Datetime Fields

• ACL Analytics Applications Online (Intermediate (
• ACL Analytics Scripting Online (Advanced(

3-گواهیتجزیهوتحلیلدادههابااستفادهازآیدیا
CIDA: Certified IDEA Data Analyst 

کیــس تجزیهوتحلیــل شــرکت  ســوی  از  دوره  ایــن 
ویر(CaseWare Analytics) تعریف شده است.

4-گواهیروشهایحسابرسیکامپیوتریجکسافت
Jacksoft Certified CAATs Practitioner 

این گواهی از ســوی شــرکت اتوماســیونتجاریجکسافتبا
 (Jacksoft Commerce Automation Ltd) مسئولیتمحدود

تنظیم و پیاده سازی شده است.

دیگرکاربردهایحسابرسیمبتنیبرکامپیوتر
در مجموع با اســتفاده از یکی از نرم افزارهای تجزیه وتحلیل 
داده ها همچون ای سی ال، حسابرسان می توانند برای تحلیل 

اطالعات این فعالیت ها را انجام دهند:
• تهیــهکاربرگهــایالکترونیکی: حســابرس به راحتی 
می توانــد با ایجــاد کاربرگ هــای الکترونیکــی در یک فایل 
حسابرســی به طــور متمرکز و یــا در پایــگاه داده، اقدامهای 
جاری خــود را پیگیری و کاربرگ ها را آرشــیو کند. این منابع 
اطالعاتی باعث خواهد شد تا حسابرس به بررسی های جاری 
خود دسترسی داشــته و اطمینان پیدا کند که این اطالعات با 
داده های دوره های قبل مرتبط است. افزون بر این، حسابرس 
می تواند فرم و قالب اســتانداردهای حسابرســی را به صورت 
الکترونیکی تهیه کند؛ به طوری که بتواند کیفیت و ســازگاری 

کاربرگ های حسابرسی را بهبود بخشد.
• تشخیصتقلب: این ابزار کمک می کند تا حسابرس 
الگوهــای غیرمنتظره و غیرقابــل  توضیح در داده ها را 
که می تواند نشــان دهنده تقلب باشــد، شناسایی کند. 
هرچند اســتفاده از ر وشــهای حسابرســی کامپیوتری 
می تواند ســاده و یا پیچیده باشــد، اما ارائه گزارشهای 
تحلیلی دقیق، ســریع و کارامد با اســتفاده از این ابزار 
می تواند در پیشــگیری و یا کشف به موقع تقلب، بسیار 

مفید باشد.
روشهای حسابرسی مبتنی بر کامپیوتر می تواند حسابرس را 

در کشف تقلب یاری کند:
•  آزمون تحلیلی: ارزیابی اطالعات مالی تهیه شده با بررسی 
روابط قابل  قبــول در میان هر دو داده هــای مالی و غیرمالی 
برای ارزیابی این که آیا مانده حســاب معقول به نظر می رســد 
(AU 329)؛ بــرای مثال، نســبت، رونــد، و آزمون قانون

.(Fa.Wikipedia)  9بنفورد
•  گــزارش تجزیه وتحلیل داده: اســتفاده از توابــع عملیاتی 
به منظــور تولیــد گزارشــهایی بر مبنــای دســتورهای ویژه 
حسابرســی که بتوان به کمک آن اطالعات استخراج شــده را 
تحلیل کرد؛ مانند ایجــادارتباط(Join)بین جدولها و فیلتر 

کردن رکوردها.
•  نظارت مستمر: نظارت مستمر، فرایندی تکرارشدنی است 
برای دستیابی، تجزیه وتحلیل و گزارش داده های واحد مورد 

رسیدگی به منظور شناسایی و پاسخ به مخاطرات آن واحد.

مقایسهابزارمطرحدرحسابرسیکامپیوتری
نرم افزارهــای تخصصــی زیــادی در حــوزه حسابرســی 
کامپیوتــری به وســیله شــرکت های معتبر به بــازار عرضه 
شده اند. در جدول2، چند نرم افزار مطرح این حوزه معرفی 
شــده و خالصه ای از اطالعات مربوط به هر نرم افزار نشان 

داده شده است.

مقایسهقابلیتهایخروجیدادهدرابزار
تخصصیحسابرسیکامپیوتری

نرم افزارهــای تخصصــی حسابرســی کامپیوتــری افزون بر 
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شرکتتولیدکنندهناممحصول/نامتجاری
آخرین
نگارش

آخرینتاریخ
عرضهبهبازار

سیستم
عامل

توضیحاتمتنبازمجوزاستفاده

SoftCAAT/ eCAATفناوریاطالعاتوینسر
 (Wincer Infotech

Limited)

<SoftCAAT> یک خیرتجاری اختصاصیویندوز9.0/9.02016/4/4
نرم افزار مستقل است اما 

<eCAAT>  نیاز به اکسل 
دارد

 Audit Command
Language (ACL)

شرکتخدماتایسیال
(ACL Services Ltd)

اولین نسخه در سال 2014 خیرتجاری اختصاصیویندوز11.42015/11/1
ارائه شده است

Easy2Analyse
کیوداکنت

(QDAC.net )

به طور کامل قابل دسترس خیرتجاری اختصاصیویندوز4.32015/5/15
Audit�  به همراه نسخه

Files
 TeamMate Analytics /

  TopCAATs
شرکتخدماتمالی

ولترزکلوور
 (Wolters Kluwer 

  Financial Services)

نیاز به اکسل داردخیرتجاری اختصاصیویندوز3.0.72014/7/10

 ESKORT Computer
Audit (SESAM)

اسکاندیناویجهانی
انتراسافت

 (Intrasoft Interna�
tional Scandinavia)

برای نمایش نمونه ها و خیرتجاری اختصاصیویندوز7.82014/3/5
تجزیه و تحلیل قانون بنفورد 

نیاز به اکسل دارد

Arbutus Analyzerنرمافزاریآربیوتس
 (Arbutus Software) 

مستقلخیرتجاری اختصاصیویندوز5.722013/3/31

Interactive Data
  Extraction and Analysis

(IDEA)

شرکتجهانیکیسویر
(CaseWare Interna�

tional Inc)

مستقلخیرتجاری اختصاصیویندوز9.12013/3/4

ناممحصول
ثبتوقایع
عملیات

خروجی(Excel)خروجی)DBF(خروجی(CSV)نموداردادهای

Analyzer � Arbutus Softwareبلهبلهبلهبلهبله

Audit Command Language (ACL)بلهبلهبلهبلهبله

 Easy2Analyse (QDAC.net)بلهبلهبلهبلهبله

ESKORT Computer Audit (SESAM)بلهبلهبلهبلهبله

Interactive Data Extraction and Analysis (IDEA)بلهبلهبلهبلهبله

TeamMate Analytics / TopCAATsبلهخیربلهبلهبله

SoftCAAT/ eCAATبلهخیربلهبلهبله

جدول3-مقایسهقابلیتهاوویژگیهایخروجیداده

جدول2-مقایسهکاربرینرمافزارهایحسابرسیکامپیوتری
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ارائــه گزارش در محیط هــای داخلی خود، قادر به اســتخراج 
گزارشــها و داده های پردازش شده با قالبهای متفاوت هستند. 
به طور عمومی، حسابرســان با ابزار عمومی همچون اکســل 
و  نمودارهای داده ای آشــنایی داشــته و در صــورت دریافت 
اطالعات پردازش شــده در این محیط ها، با ســرعت بیشتری 
می توانند گزارش های آماری و نموداری تهیه کنند. در جدول
3،خروجی های مختلف نرم افزارهای تخصصی حسابرســی 

کامپیوتری مورد بررسی قرار گرفته است.

نتیجهگیری
ســال های زیادی اســت که مؤسســه ها و بنگاه هــای دولتی و 
خصوصی، برای ثبت و نگهداری اطالعات خود از سیستم های 
کامپیوتری اســتفاده می کننــد و روز به روز بــر حجم اطالعات 
ذخیره شده آنها افزوده می شود. در آینده ای نزدیک، حسابرسی 
ســنتی چندان کارامد نخواهد بود و حتی استفاده از ابزار عمومی 
نمی تواند پاسخگوی این حجم از اطالعات باشد. هرچند استفاده 
از کامپیوتر در مؤسســه های حسابرسی رایج شده و روزبه روز در 
حال گسترش است، اما آشنایی حسابرسان )داخلی و یا مستقل( 
با ر وشها و ابزار حسابرســی مبتنی بر کامپیوتر و تسلط آن ها به 
یکی از ابزار تخصصی حسابرسی، امری ضروری است. اجرای 
حسابرسی مستمر روی این حجم از داده ها، نیازمند به کارگیری 
نرم افزارهای تخصصی حوزه حسابرســی است  که در این مقاله 
چند نمونه از این ابزار را مورد بررســی قرار دادیم. ای ســی ال 

یکی از نرم افزارهای مناســب یادگیری برای حسابرســان است 
که توانســته جایگاه متناســبی نیز در بین حسابرســان سراسر 
دنیا به خود اختصاص دهد. به همین منظور، در شــماره آینده 
به طور خاص، نرم افزار ای ســی ال را مورد بررســی قرار داده و 
ســعی خواهیم کرد تا با اجرای نمونه هــای واقعی، قابلیت های 

این نرم افزار را ارائه کنیم.

پانوشتها:
1� Computer�Assisted Audit Tools and Techniques 
(CAATTs)
2� Computer�Assisted Audit Techniques (CAATs) 
3� Script
4- Data Stratification 
5� Statistical Analysis
6� Pivot Table Creation 
7� International Computer Auditing Education Associa�
tion (ICAEA)
8� ACL Services LTD
9� Benford’s Law

منابع:
• Coderre D., Internal Audit: Efficiency through Auto-
mation, 1st Edition, 2008
• Gallegos F., S. Senft, A. Davis, Information Technol-
ogy Control and Audit, Auerbach Publication, 2012
• Https://fa.wikipedia.org/wiki/ قانون _ بنفورد

با استفاده از روشهای حسابرسی مبتنی بر کامپیوتر

تجزیه وتحلیل حجم انبوهی از داد ه ها)و یا تمامی داده ها(

در مدت زمان کوتاهی ممکن شده و خطاها

تقلب ها و سوءاستفاده ها

با سهولت بیشتری

کشف می شود




