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ی��ا  توس�عهپذیر1  مال�ی گزارش�گری زب�ان
ایكسبیآرال (XBRL) شاخه ای از زبان نشانهگذاری
توس�عهپذیر2 یا ایك�سامال (XML) اس��ت كه برای 

مقاصد گزارشگری تجاری ایجاد شده است.
در نظر بگیرید بخواهی��د اطالعات دو یا چند گزارش مالی 
مرب��وط به یک یا چن��د دوره مالی یک یا چند ش��ركت را با 
هم مقایس��ه و تحلیل كنید؛ نس��بت ج��اری را در هر گزارش 
محاس��به كنید، تغییرات نسبت جاری هر شركت در دوره های 

مختلف را بررسی كنید و نسبت جاری شركتها را با هم مقایسه 
كنید. فرض كنید صورتهای مالی مورد بحث به كمک نرم افزار 
ورد (Word) و یا اکس�ل (Excel) تهیه شده باشند. كاری 
دش��وار و وقتگیر در پیش خواهید داش��ت و برای اطمینان از 
دقت محاسبات باید تمام محاسبات و فرمولبندی ها را با دقت 

بازبینی كنید.
اگر صورتهای مالی یادشده با زبان ایکس بی آرال تهیه شده 
باشند ش��ما می توانید به كمک یک نرم افزار بالفاصله پس از 

زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر چیست؟
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دریاف��ت اطالعات، به كار تجزیه وتحلیل بپردازید. ش��ما قرار 
نیست هیچ كاری برای آماده سازی اطالعات انجام دهید. اگر 
در زمان تنطیم صورته��ای مالی، قواعد ایکس بی آرال رعایت 
ش��ده باشد، حتی اگر بعضی از آنها به زبان انگلیسی یا آلمانی 
باشد، ش��ما می توانید بدون نیاز به ترجمه صورتهای مالی، به 
كمک نرم افزار ایکس بی آرال خوان، بالفاصله نسبتهای جاری 

را به دست آورید و تحلیل كنید.
ایکس ب��ی آرال فناوری جدیدی اس��ت كه ایج��اد، توزیع و 
استفاده از داده های تجاری را به میزان زیادی بهبود داده است. 
ایکس بی آرال به كمک اطالعات وس��یعی ك��ه درباره دانش و 
قواعد حس��ابداری و گزارش��گری در اختیار می گیرد، فرمهای 
گزارش الکترونیکی را تعریف می كند و پس از دریافت داده های 
مربوط به گزارش از واحد گزارش��گر، امکان فراهم می كند كه 

كامپیوتر به طور خودكار گزارشها را پردازش كند.
زب��ان ایکس ب��ی آرال چگونه ای��ن كار را انج��ام می دهد؟ 
ایکس ب��ی آرال از دو رویک��رد ویژه برای بهبود گزارش��گری 

استفاده می كند. 
اول، روش خاص��ی را برای ذخیره س��ازی و بازیابی داده ها 
به كار می گیرد كه به برچس��ب زنی معروف است. برای مثال، 
روش ذخیره س��ازی داده ها در اكس��ل به این ترتیب است كه 
سیس��تم، محی��ط ذخیره س��ازی اطالع��ات را به صورت یک 
كاربرگ ش��طرنجی فراهم س��اخته و به هر خانه یک آدرس 
اختصاص داده است. شما می توانید پس از قراردادن داده ها در 
خانه های موردنظر، ب��ا دادن آدرس خانه، داده های هر خانه را 

برای پردازش بازیابی كنید.
 ،(Access) در پایگاه داده ها، برای مثال در نرم افزار اکسس
سیس��تم به ش��ما اجازه می دهد كه در یک جدول، س��تونها را 
تعری��ف و نام گذاری كنید و بعد از وارد كردن داده ها در جدول، 
برای بازیابی و پردازش داده های هر س��تون  باید نام ستون را 

به عنوان شناسه به كار ببرید. به مثال زیر توجه كنید:

نام
نام

خانوادگی
حقوقپایه

ساعت
اضافهکار

روزهای
کارکرد

10002030حسنیحسن
20004030حسینیحسین
30003028احمدیاحمد

اما در ایکس بی آرال برای ذخیره سازی و بازیابی داده ها محل 
خاص��ی و آدرس خاصی اختص��اص نمی یابد بلکه به هر داده 
یک برچس�ب3 زده می ش��ود و برای بازیابی اطالعات باید 

برچسب ها خوانده شود.

حسن حسنی حقوق پایه

حسین حسینی حقوق پایه

احمد احمدی حقوق پایه

حسن حسنی ساعت اضافه كار

حسین حسینی ساعت اضافه كار

احمد احمدی ساعت اضافه كار

حسن حسنی روزهای كاركرد

حسین حسینی روزهای كاركرد

احمد احمدی روزهای كاركرد

1000

2000

3000

20

40

30

30

30

28

رویک��رد دوم ایکس بی آرال این اس��ت كه مجموعه كاملی 
از مفاهیم، روابط، قواعد، مقررات و استانداردهای گزارشگری 
موردنظر را در یک دانشنامه4 نگهداری می كند. برای مثال، 
یک مجموعه گزارش مالی نمونه كه در آن هیچ اعداد و ارقامی 
وارد نش��ده باشد را در نظر بگیرید. فرض كنید كه قواعد تهیه 
و تنظیم و ترس��یم گزارش را در دانش��نامه تعریف كنیم. حال 
ب��ه جای این كه اع��داد و ارقام مورد نظ��ر را در فرم گزارش 
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مال��ی وارد كنیم آنها را ب��ه تعریفهای 
موجود در دانش��نامه برچسب بزنیم و یا 
در واقع ربط بدهیم. سیستم كامپیوتری 
مبتنی بر ایکس ب��ی آرال، اعداد و ارقام 
گ��زارش مالی را می گی��رد و به كمک 
برچس��ب ها، با استفاده از اطالعاتی كه 
در باره گزارش سازی دارد، گزارش مالی 
را تهی��ه و ارائه می كن��د. در نتیجه، اگر 
واحدهای گزارش��گر از دانش��نامه های 
یگان��ه اس��تفاده كنند، گزارشهایش��ان 

براساس قواعد، مقررات و استانداردهای یکسانی تهیه خواهد 
شد و گزارشهایشان با هم مقایسه پذیر و همشکل خواهد بود، 

گرچه ممکن است در ظاهر زبان یکسانی نداشته باشند.
برای این كه اطالعات پیشگفته را به مطالب نمودار ارائه شده 

مرتبط كنیم می توانیم بگوییم:
•  اع��داد و ارقام مربوط به گزارش مالی را می توان در س�ند

محتوایی5 پیدا كرد. 
•  اطالعات درباره اقالم تش��کیل دهنده گزارش مالی، این كه 
»دارایی« چیست و چگونه كامپیوتر باید با آن برخورد كند در 

پرونده های نگاره6 پیدا می شود. 
•  روابط بین اقالم تش��کیل دهنده گ��زارش مالی در پایگاه
پیونده�ا7 توضیح داده می ش��ود و پایگاه پیوند ها بس��ته به 
چیزی كه برای آن توضیح ارائه شده و چگونگی انجام آن، به 

گروه های مختلف تقسیم می شود.
از این جا به بعد هریک از اجزای نمودار با جزییات بیش��تر 

مورد بحث قرار می گیرد.

دانشنامه
دانش��نامه به معن��ی طبقه بندی یا رده بندی بخش��ی از دانش 
اس��ت و امروزه برای طبقه بندی اش��یا در كل یا قواعد حاكم 
بر طبقه بندی به كار گرفته می ش��ود. همه با دانشنامه عناصر، 
جانوران و گیاهان و چگونگی رده بندی آنها آشنا هستیم. اغلب، 
دانش��نامه ها با ساختار سلس��له مراتبی ایجاد و یا با شکلبندی 
ش��بکه ای ساخته می شوند تا این كه مشابه عناصر، نشاندهنده 
روابط باشند. اما دانشنامه چگونه در مورد ایکس بی آرال به كار 

برده می شود؟
در ایکس بی آرال، دانش��نامه تشکیل 
شده است از دو بخش اصلی كه شامل 
نگاره ها و پایگاه پیوندها اس��ت. اگر آن 
را با جسم یک خرچنگ مقایسه كنیم، 
نگاره س��ر و ت��ن آن )جای��ی كه همه 
ارگانهای اصل��ی قرار دارن��د( و پایگاه 
پیوندها دست ها و پاهای آن است. البته 
نگاره ممکن است بدون پایگاه پیوندها 
وجود داش��ته باش��د ولی ب��رای این كه 
خرچنگ به حیات ادامه دهد وجود هر دو بخش ضروری است.
نگاره به عالوه، بخشی است كه دربرگیرنده تعاریف عناصر8 
است )مثل دارایی(، در حالی كه پایگاه پیوندها روابط بین آنها را 
تأمین می كند )مثل رابطه بین دارایی های جاری و دریافتنی ها(.

نگاره
ن��گاره ایکس ب��ی آرال اطالعات درب��اره عناصر دانش��نامه را 
نگهداری می كند )نام، شماره شناسایی، و دیگر ویژگیها(. نگاره 
را می ت��وان به عنوان مخزنی قلمداد كرد كه در آن فهرس��تی 
بدون ساختار از عناصر، و همچنین عطف های مربوط به پایگاه 

پیوندها، تعریف می شود.
از جنبه فنی، نگاره ایکس بی آرال در واقع نگاره ایکس ام ال 
اس��ت كه برای نیازهای گزارش��گری مال��ی و تجاری معین 
دوخته شده است. نگاره خود نشاندهنده مجموعه ای از عناصر 
غیرمرتبط است. نگاره ها با استفاده از فناوری نگاره ایکس ام ال 
ساخته می شوند و ش��کل عینی آنها پرونده ای است با پسوند 
ایكساسدی  (xsd.) كه به همراه پایگاه پیوندها، دانشنامه 

ایکس بی آرال را می سازند.
به طور خالصه، ه��دف اصلی نگاره ایکس ب��ی آرال فراهم 
ساختن اطالعات درباره چگونگی نشان دادن و پردازش كردن 
واژه ها و عبارتهای حسابداری برای كامپیوتر است. كامپیوترها 
دانش حسابداری جاسازی شده در خود ندارند، در نتیجه باید به 
آنها یاد داد كه یک مفهوم معین چه معنایی دارد و ویژگی های 
آن چیس��ت. چگونگی تشریح حس��ابداری برای كامپیوتر، در 

بخش عنصر ارائه شده است.

درایكسبیآرال

دانشنامهتشكیلشدهاست

ازدوبخشاصلی

کهشاملنگارهها

وپایگاهپیوندهااست
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عنصر
عنصر یک مفه��وم تجاری )مثل دارایی ه��ا، بدهی ها، درامد، 
...( ارائه ش��ده به كامپیوتر به ترتیبی است كه كامپیوتر امکان 
فهمیدن ویژگیهای اصلی آن را داش��ته باش��د. برای دستیابی 
به این موض��وع، تعاریف عناصری كه در نگاره قرار می گیرند 
طبق مجموعه قواعد معین ساخته می شوند.  مثال زیر تعریف 

ساده شده یک عنصر به نام دارایی را توضیح می دهد:

<element name=”Assets” 
id=”Assets” 
periodType=”instant” 
balance=”debit” 
abstract=”false” 
substitutionGroup=”item” 
type=”monetaryItemType”/>

مهمترین بخشهای ارائه شده در مثال باال، از دیدگاه تجاری، 
عبارتند از نام، نوع دوره، مانده، نوع.

ح��دس زدن در این ب��اره كه اولین بخ��ش به عنصر یک 
نام یگانه می دهد، س��اده اس��ت. برای تمی��زدادن عنصرهای 
تعریف شده در نگاره از یکدیگر، از نامگذاری استفاده می شود. 
مفهوم دارایی به جز نام، با مجموعه ای از ویژگیها همراه است 
كه در دیگر بخشهای ارائه شده در مثال باال تعریف شده است.
نوع دوره به تمایز حس��ابداری بین اقالمی اشاره دارد كه یا 
به یک دوره زمانی معین مربوط هستند یا به یک لحظه زمانی 
معین. همه اقالم حس��ابداری از نظر وضعیت مانده حس��اب 
یا بدهکارند یا بس��تانکار. ویژگی دیگر عنصر یادشده كه باید 
تعریف ش��ود نوع آن است. ارقام صورتهای مالی ممکن است 
از نوع واحد پول، عدد )برای مثال تعداد كاركنان(، درصد )نرخ 

استهالک(، یا یک سری اعداد )نرخ مالیات حقوق( باشد. 
همه عناصر، تعریفی مش��ابه اقالم معمولی صورتهای مالی 
كه در ترازنامه، صورت سودوزیان و یا گردش وجوه نشان داده 
می شوند، ندارند. اطالعات دیگری كه مشابه اقالم صورتهای 
مالی نیس��تند نیز در صورتهای مالی نشان داده می شود؛ مثل 
یادداش��ت های همراه كه اطالعات آنها به طور معمول شکل 

جدولی دارد و به آنها چندتایی9 گفته می شود.
پس از آن كه عناصر و مشخصات آنها در یک نگاره تعریف 

ش��د، باید دان��ش مربوط به روابط بین عناص��ر و پیوند آنها با 
منابِع قابل خواندن توسط انسان، به كامپیوتر منتقل شود. این 

موضوع اجزای پایگاه پیوندها را تشکیل می دهد.

پایگاهپیوندها
همان طور كه در بخش دانشنامه توضیح داده شد، پایگاه پیوند ها 
)ك��ه اغلب با نام »الیهها10« از آنها یاد می ش��ود( اجزایی از 
دانشنامه هستند كه اطالعات درباره روابط بین عناصر را فراهم 
می كنند و آنها را با منابع بیرونی مشخص شده پیوند می دهند. 
بنابراین به طور معمول ایجاد دانش��نامه ایکس بی آرال، فارغ از 
اینکه هدف آن چه باشد، همچنین انجام اقدامات زیر را شامل 

می شود:
•  برچس��ب زنی عناص��ر ب��ه زبان های مش��خص به منظور 

خواندنی ساختن دانشنامه برای انسانها.
•  عطف دادن عناصر به منابع بیرونی كه وجود آنها را توجیه 
می كنن��د و دربرگیرنده توضیح، تعریف یا مثالی از به كارگیری 

مفهوم مالی خاص اند.
•  تعریف روابط بین عناصر بسته به معیارهای مختلف.

نمودار نشان می دهد كه چگونه پایگاه پیوند ها با نگاره ارتباط 
دارد. بی��ن نگاره ب��ا پایگاههایپیوندهایبرچس�ب11 
و عطف12، پیکان های یکس��ویه و با الیههاینمایش13، 

محاسبه14 و تعریف15، پیکان های دوسویه برقرار است.
اقدامات فهرست شده در باال با نقطه سیاه، نشان دهنده پنج 
نوع پایگاه پیوند موجود در نمودار است. پایگاه های پیوندهای 
برچس��ب و عطف، عناصر را به منابع بیرونی وصل می كنند، 
حال آن كه الیه های نمایش، محاس��به و تعریف، توضیحات 

مربوط به روابط بین عناصر را فراهم می سازند.
در اص��ل، برای ایجاد یک رابطه، الزم اس��ت به عناصر یا 
منابعی كه موردنظر اس��ت اشاره ش��ود و همچنین نوع رابطه 

تعریف گردد.
در مجم��وع، پایگاه پیوند ها وظیفه فراهم س��اختن توضیح 
ارتباط��ات بین عناصر از طریق بومی س��ازی آنها و همچنین 
تعری��ف نوع رواب��ط را به عه��ده دارند. هری��ک از پنج پایگاه 
پیوند ها )الیه ها(: نمایش، محاسبه، تعریف، عطف، و برچسب، 

دربردارنده تعاریف انواع مختلف روابط هستند.
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پایگاهپیوندنمایش
گزارش��های تجاری به ط��ور كلی در قالب ج��دول یا صورت 
وضعیت یا ساختارهای دیگر تهیه می شود. پایگاه پیوند نمایش، 
اطالعات مربوط به روابط بین عناصر را به منظور سازماندهی 
مناس��ب محتوای دانشنامه، نگهداری می كند. این موضوع به 
عناصر امکان می دهد در قالب چنان س��اختاری مرتب شوند 
كه برای نشان دادن روابط سلسله مراتبی بین داده های تجاری 

خاص، مناسب است.
این گروه بندی ها به طرق متعددی انجام پذیر اس��ت. برای 
مث��ال، یک ترازنامه نمونه دربرگیرن��ده دارایی ها، ارزش ویژه 
و بدهی ها اس��ت. دارایی ها از دارایی های جاری و دارایی های 
غیرجاری تشکیل می شود. دارایی های جاری به موجودی ها و 
دریافتنی ها و ... تقسیم می شود. پایگاه پیوند نمایش، با استفاده 
از روابط پدر- فرزندی، عناصر را به این شکل سازمان می دهد 
و به استفاده كنندگان امکان می دهد مفاهیم موردنظر را بیابند.

اش��کال اساسی ساختار ش��به درختی )سلس��له مراتبی( در 
پای��گاه پیوند نمایش این اس��ت كه نمایش فهرس��ت عناصر 

را تنها به ش��کل س��اده 
می كن��د،  امکان پذی��ر 

حال آن كه صورتهای 
بر آن،  مالی عالوه 

گزارش ه��ای 

پیچیده تری مثل تغییرات در حقوق صاحبان یا گردش اموال، 
تجهیزات و ماشین آالت را نیز دربرمی گیرد.

پایگاهپیوندمحاسبه
پایگاه پیوند محاسبه، به قصد بهبود كیفیت گزارش مبتنی بر 
ایکس بی آرال طراحی ش��ده است و دربرگیرنده تعاریف قواعد 
اولیه اعتباربخش��ی است كه در مورد همه سندهای محتوایی 
كه به یک دانش��نامه خاص عطف داده می شوند، كاربرد دارد. 
پایگاه پیوند محاسبه سلسله مراتبی، همه عناصر پولی را به این 
طریق ردیف می كند كه عناصر سطح پایین تر با هم جمع یا از 
هم كسر می شوند تا این كه از این عملیات مفهوم سطح باالتر 

به دست آید.
دو قاع��ده اصلی در ارتباط با روابط مربوط به محاس��به در 
ایکس بی آرال وجود دارد. اول، نمی توان در مورد عناصری كه 
نوع دوره متفاوتی دارند، عملیاتی انجام داد. این قاعده اغلب با 
نام قاعده چندمحتوایی یاد می ش��ود و به این مربوط است كه 
بعضی عناصر به عنوان »برای دوره« و برخی دیگر »درتاریخ« 
تعریف می شوند. دوم، قاعده حس��ابداری دوطرفه، سازندگان 
دانشنامه ایکس بی آرال را ملزم می سازد كه ماهیت 
بدهکار یا بستانکار عناصر پولی 
در  من��درج 
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ترازنام��ه و یا صورت س��ودوزیان را تعریف كنن��د. این قاعده 
مشخص می كند كه آیا مقداِر متعلق به یک عنصر، مثبت است 

یا منفی.

پایگاهپیوندتعریف
پایگاه پیوند تعریف به س��ازندگان دانشنامه امکان می دهد كه 
ان��واع مختلف رواب��ط بین عناصر را تعریف كنن��د. چهار نوع 
استاندارد روابط به وسیله پایگاه پیوند تعریف پشتیبانی می شود.

اولین آنه��ا با عنوان »عمومیاختصاصی16« ش��ناخته 
می ش��ود. این نوع روابط بین مفاهیمی كه معنای عمومی تر یا 
 (Zip خاص تر دارند تمایز قایل می شود. برای مثال، زیپکد
(Code اسمی است كه در امریکا برای كد پستی به كار می رود 

كه در سراس��ر جهان نیز كاربرد دارد. در نتیجه، برای نش��ان 
دادن این ارتباط، سازندگان دانشنامه، كد پستی را به عنوان یک 
عبارت عمومی تعریف می كنند كه در ارتباط با آن یک مفهوم 

اختصاصی تر به نام زیپ كد وجود دارد.
دومین نوع روابط، »ماهیتنام17« نام دارد. با اس��تفاده از 
آن، سازندگان دانشنامه امکان پیدا می كنند كه نشان دهند كه 
دو مفهوم معنای مش��ابهی دارند. برای مثال، بعضی از خطوط 
هوایی ممکن اس��ت بخواهند از واژه »هواپیما« برای نش��ان 
دادن مهمترین جزو اموال، تجهیزات و ماش��ین آالت استفاده 
كنن��د حال آنکه دیگران ترجیح دهن��د واژه »ناوگان هوایی« 
را ب��ه كار برند. برای نش��ان دادن این كه معن��ای این دو یکی 
است و این كه آنها را می توان به جای هم به كار برد، سازندگان 
دانش��نامه ممکن است آنها را با استفاده از پیوند »ماهیت نام« 

به هم مرتبط كنند.
سومین نوع اس��تاندارد روابط، »نیاز
بهعنصر18« اس��ت. همان طور كه تا 
حدودی از اس��م برمی آید، س��ازندگان 
دانش��نامه از آن برای الزام س��ازندگان 
محتوا اس��تفاده می كنن��د تا در صورتی 
كه مقدار یک عنص��ر را وارد می كنند، 
محت��وای دیگری را نی��ز تأمین كنند. 
برای نمونه، مرجع نظارتی ممکن است 
بخواهد بند افش��ا درباره یک قلم معین 

از داراییها را، اگر در ترازنامه وجود داش��ته باش��د، الزامی سازد. 
به منظور دستیابی به این خواسته، به كمک پیوند تعریف، رابطه 
»نیاز به عنصر« بین آن دو تعریف می ش��ود )برای مثال: قلم 

سرقفلی و بند افشای سرقفلی(.
رابطه چهارم »چندتاییهایمشابه19« نام دارد كه شبیه 
رابطه »ماهیت نام« است، اما برای چندتایی ها كاربرد دارد. این 
رابطه دو مجموعه چندتایی كه از نظر تعریف معادل هستند را 

به هم وصل می كند. 

پایگاهپیوندعطف
مفاهیم مالی كه در گزارش��های تجاری دیده می ش��ود اغلب 
از اس��ناد انتظام بخشی منتشرشده توس��ط مقامات صالحیتدار 
بیرون می  آید. برای مثال، دانشنامه مربوط بهاستانداردهای
بینالملل�یگزارش�گریمال�ی (IFRS) ب��ه تش��ریح 
گزارش های مالی می پردازد كه براساس استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی تهیه شده است. عناصر تعریف شده در چنین 
دانش��نامه ای، به واژه ها و مفاهیم مشخصی كه در استانداردها 
توضیح داده ش��ده اند اس��تناد دارند. به همین دلیل، دانش��نامه 
همیشه به همراه یک پایگاه پیوند عطف ارائه می شود كه روابط 
بین عناصر و ضوابط بیرونی یا اس��تانداردها را نش��ان می دهد. 
این موضوع به سازندگان اسناد محتوا و استفاده كنندگان كمک 
می كند معنی موردنظ��ر هر عنصر را بفهمند و همچنین برای 
قرارگرفتن عناصر در دانش��نامه امکان��ات فراهم می كند. الیه 
عطف دربرگیرنده متن كامل ضوابط نیست. در مقابل، از طریق 
مش��خص كردن نام آنها و نشان دادن بندها و مفاد مربوط، به 
مستندات مبنا اشاره می كند. این ارتباط 
با اس��تفاده از »عطف مفهومی« ایجاد 

می شود.

پایگاهپیوندبرچسب
ب��ه  ایکس ب��ی آرال  م��ی رود  انتظ��ار 
برای گزارشگری  اس��تانداردی جهانی 
تج��اری الکترونیکی تبدیل ش��ود. این 
موض��وع موجب این الزام می ش��ود كه 
دانش��نامه ها داده ه��ای تج��اری را به 

پایگاهپیوندها

اجزاییازدانشنامههستند

کهاطالعاتدرباره

روابطبینعناصررا

فراهممیکنند
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زبان های متع��دد مختلفی ارائه دهند. در نتیجه، مهم اس��ت 
ك��ه بتوان عنص��ری ایجاد كرد ك��ه با برچس��ب زدن، آن را 
ب��ه زبان های مختل��ف اختصاص داد. به عالوه ممکن اس��ت 
برچسب های مختلف برای مقاصد مختلف وجود داشته باشد. 
همه برچس��ب ها در پایگاه پیونِد برچسب ذخیره و به عناصر 

پیوند داده می شوند.
در پایگاه پیونِد برچس��ب، با اس��تفاده از بردارکمانی21 و 
»برچس��ب مفهومی«، عناصر به برچس��ب های قابل خواندن 
توسط انس��ان وصل می شوند. همانطور كه اشاره شد، عناصر 
را می توان به برچس��ب هایی كه زبان های مختلفی دارند مثل 

انگلیسی، فارسی یا آلمانی اختصاص داد.

افزودنیهایدانشنامه
دانش��نامه های همگان��ی، از قبیل دانش��نامه اس��تانداردهای 
بین المللی گزارش��گری مالی، عناصر و روابط بین آنها را طبق 
یک قانون یا اس��تاندارد خاص، برای مثال »استانداردهای
بینالملل�یحس�ابداری« (IAS) ی��ا »اس��تانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی« تعریف می كنند. این گونه مفاهیم 
تعریف ش��ده در ایکس ب��ی آرال، امکان می دهد كه ش��ركتها 
صورته��ای مالی را در انطباق ب��ا الزامات مراجع نظارتی تهیه 

كنند.
ام��ا در جهان پر تنوع مالی، ش��ركتها ال��زام دارند مفاهیم 
بیش��تری )به ط��ور معمول مرتبط ب��ا عرصه فعالی��ت آنها یا 
مقاصد گزارش��گری( را در گزارش های تج��اری خود منظور 
كنن��د. ایکس بی آرال، همانطور كه از نام��ش برمی آید، بدون 
آن كه قیاس پذیری و درس��تی داده ها را از دست بدهد،  چنین 

افزودنیهایی22 را امکان پذیر می سازد.
افزودن به دانشنامه ممکن است شامل انجام عملیات 

زیر باشد:
• افزودن یک عنصر كه در دانش��نامه پایه تعریف 

نشده اما ضروری است،
• اص��الح روابط بین عناص��ر از نظر ترتیب، 

افزودن یا حذف آنها.
افزودنی های دانشنامه به طور 
عمده به وس��یله مراجع نظارتی، 

مراجع محلی، یا به طور س��اده توس��ط واحد گزارش��گر، برای 
مقاصد متفاوتی، ایجاد می ش��ود. مقررات متعددی وجود دارد 
كه در زمان ایجاد افزودنی دانشنامه باید رعایت شود. مهمترین 
آنها چنین معین می كند كه افزودنی دانشنامه نباید به طور عینی 
محتوای هیچ یک از پرونده های دانشنامه پایه را اصالح كند. 
این كار، با قراردادن دانش��نامه روی پایگاه اطالع رس��انی كه 
مانع ایجاد تغییر در پرونده ها توسط دیگر بهره برداران می شود، 

به طور معمول غیرممکن شده است. 
ایجاد افزودنی كه شامل اصالح پایگاه پیوند ها باشد مستلزم 
آن است كه سازندگان با موارد استفاده خاصه ها و اولویت آنها و 
همچنین مفهوم برابربودن23 آشنا باشند. با این گونه خاصه ها 
می توان ی��ک رابطه )ب��ردار كمانی( را متوق��ف یا جایگزین 
كرد. خاصه مورد اس��تفاده ممکن اس��ت مقدار »اختیاری« یا 
»متوقف« را به خود بگیرد كه دومی به این معنی اس��ت كه 
رابطه به وسیله كامپیوتر پردازش نخواهد شد. اولویت، به روابط 
رتبه ای اختصاص می دهد كه كامپیوت��ر را از ترتیب پردازش 

باخبر می سازد.

مجموعهدانشنامهدستیافتنی
دانش�نامه مجموع�ه مخف��ف   (DTS) دیت�یاس 
دس�تیافتنی24 است و ش��امل یک یا چند دانشنامه است؛ 
یعنی تعدادی نگاره به هم��راه پایگاه پیوند های مرتبط با آنها. 
این عبارت با پیچیده تر شدن دانشنامه ها و هرچه بیشتر به هم 

مرتبط شدن آنها پدید آمد.
یک مجموعه كامل دانش��نامه اس��تانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مالی )ك��ه نمایش گرافیک��ی آن را می توان در 
نمودار مشاهده كرد( شامل 47 پرونده )شامل سه نگاره( است. 
به عالوه، دسترس به این دانشنامه به طور معمول با استفاده از 
یک نگاره ورودِی ایجادشده به وسیله سیستم
زیرسیس�تمهای مدیریت
دانش�نامه25 (TMM)، انجام 
می شود. نگاره اصلی استانداردهای 
بین الملل��ی گزارش��گری مالی كه 
همه عناصر را تعری��ف می كند، و به 
پایگاه های پیوند های گزینش ش��ده كه 
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دربرگیرنده روابط نمایشی و محاسبه ای و همچنین برچسب در 
زبان های مختلف اند، ارجاع می دهد، از طریق نگاره ورودی كه 
به نام نگاره »پوسته26« معروف است، وارد كامپیوتر می شود.

سندمحتوایی
س��ند محتوایی ایکس بی آرال همان گزارش تجاری است كه 
براساس قواعد ایکس بی آرال در قالب الکترونیکی ایجاد شده 
اس��ت. س��ند محتوایی دربرگیرنده حقایقی است كه به وسیله 
عناصر موجود در یک دانشنامه، به همراه مقادیر آنها و توضیح 

درباره فضایی كه در آنها قرار گرفته اند، تعریف شده اند. 

Schema

Element’s definition:
<element
   id=”ifrs_ProfitLossBeforeTax”
   name=”ProfitLossBeforeTax”
   type=”xbrli:monetaryItemType”
   substitutionGroup=”xbrli:item”
   xbrli:periodType=”duration”
   xbrli:balance=”credit”
   nillable=”true” />

Instance Document

Business fact:
<ifrs:ProfitLossBeforeTax
   contextRef=”Current_ForPeriod”
   unitRef=”U-Euros”
   decimals=”0”>661000</

ifrs:ProfitLossBeforeTax>

Unit:
<unit id=”U-Euros”>
 <measure>iso4217:EUR</measure>
</unit>
Context:
<context id=”Current_ForPeriod”>
 <entity>
 <identifier scheme=”http://www.sample-

Company.com”>
  SAMP</identifier>
 </entity>
 <period>
  <startDate>2004-01-01</startDate>
  <endDate>2004-12-31</endDate>
 </period>
</context> 

مثال باال س��ودوزیان قبل از مالیات ش��ركت نمونه را برای 
س��ال 2004 كه بالغ بر 661000 یورو اس��ت، نشان می دهد. 
تعاریف عناصر در نگاره قرار گرفته است. سند محتوایی به آن 
مق��دار می دهد و اطالعات اضافی درباره نوع پول اعالم ش��ده 
فراهم می سازد و دوره و واحد تجاری مربوط را تعریف می كند.

پانویس
پانویس27 در س��ند محتوایی نشان داده می شود و اطالعات 
اضافی درباره بعضی عناصر فراهم می سازد. اگر به عنوان مثال، 
در یک گزارش تجاری، مفاهیم متعددی به یک عبارت معین، 
برای مثال: “برای اطالعات بیش��تر به موارد افشای دارایی ها 
رجوع كنید” ارجاع داشته باشند، این امکان وجود دارد پیوندی 
بین آنها و یک عنصر پانویس كه دربرگیرنده قطعه اطالعات 

یادشده است، برقرار شود.
پانوشتها:

1- EXtensible Business Reporting Language
2- EXtensible Mark-up Language
3- Tag
4- Taxonomy 
5- Instance Document 
6- Schema 
7- Linkbases 
8- Elements 
9- Tuples 
10- Layers 
11- Label Linkbase 
12- Reference Linkbase 
13- Presentation Layer 
14- Calculation Layer 
15- Definition Layer 
16- General-special 
17- Essence-alias 
18- Requires-element 
19- Similar-tuples 
20- Concept-reference 
21- Arcrole 
22- Extensions 
23- Equivalency  
24- Discoverable Taxonomy Set 
25- Taxonomy Modules Manager 
26- Shell 
27- Footnotes 
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