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  نمونه سؤاالت درس حسابرسی سیستمهاي کامپیوتري
  2صفحه / فصل اول 

 سیستم در مفهوم کلی و سیستم کامپیوتري و سیستمهاي کاربردي کامپیوتري را تعریف کنید؟ )1

شده باشد، هم ترکیب یا وظیفه اي ویژه به نظم خاصی بامفهوم کلی، مجموعه اي از اجزاي مکمل یکدیگر است که براي ایفاي نقش سیستم در
زاي سیستم نیز کلمه سیستم ممکن است براي نامگذاري اج. سیستم کامپیوتريسیستم مدیریت، سیستم حسابداري و مانند سیستم ترمز اتومبیل،

بردي سیستمهاي کارطالعاتی موجودیها که خود جزئی ازسیستم بانک اورود وخروج کاال از انبار و یا سیستم کنترلمورد استفاده قرارگیرد مانند
  .مدیریت کاال میباشند

و نگهداري اطالعات  خروجي جانبی و سایر دستگاههاي ورود وپردازش مرکزي، دستگاههابه طور اخص به مفهوم مجموعه واحدسیستم کامپیوتري 
بعبارت دیگر، . میگرددخدمات کامپیوتري را شامل ر، نرم افزار وحتی کارکنان مرکزکلی، سیستمهاي کامپیوتري مجموعه سخت افزابطور. میباشد

رکز سیستمهاي کامپیوتري به مفهوم سیستم کامپیوتري به اضافه سیستمهاي کاربردي کامپیوتري، سایر نرم افزارها، کارکنان، سازمان و مدیریت م
  .خدمات کامپیوتري است

ر آن از ازش اطالعات، طراحی گردیده است و دسیستم کاربردي کامپیوتري سیستمی است که بمنظور تأمین نیازهاي استفاده کننده در زمینه پرد
کاربردي کامپیوتري نیز به کلمات سیستم یا سیستم کامپیوتري اغلب به مفهوم سیستم . پردازش اطالعات استفاده میشودکامپیوتر براي نگهداري و

خالصه سیستم کاربردي م کاربردي کامپیوتري بطوراي سیستبرخی از موارد بجدر این کتاب در. واند نارسا باشدکه در برخی از موارد میتکار میرود
  . یا کاربرد استفاده شده است

  3صفحه / فصل اول 
 دو تأثیر مهم کامپیوتر بر حرفه حسابرسی را ذکر نمایید؟ )2

 .استفاده از کامپیوتر در انجام حسابرسی.    2  . حسابرسی سیستمهاي کامپیوتري .1

  4صفحه / فصل اول 
 کامپیوتري را نام برده و هر یک را توضیح مختصري نمایید؟اهداف حسابرسی سیستمهاي  )3

 .اقتصادي بودن سیستم. 4کارآیی سیستم ، . 3حفاظت داراییها ، . 2اعتبار اطالعات ،  .1

  .نتایج عملیات مشخص میگرددش پردازش، میزان اتکاي حسابرس بربراساس رسیدگی به صحت اطالعات ورودي و رو: اعتبار اطالعات 
کارکنان میباشد که هاي اطالعاتی، مستندات سیستمها وخدمات کامپیوتري شامل دستگاههاي کامپیوتري، برنامه ها، فایلمرکز:  یهاحفاظت دارای

  .باید مانند سایر داراییها کنترل و حفاظت شود
خدمات کامپیوتري و هر این، مرکزبنابر. گرددستفاده کنندگان طراحی و ایجاد میسیستمهاي کاربردي به منظور رفع نیازهاي ا: کارآیی سیستم 

  .میزان تأمین نیازها مورد رسیدگی قرار می گیرده منظور ارزیابی چگونگی کارآیی وسیستم کاربردي ب
در . بیشتر از هزینه انجام کار به روشهاي دیگر باشداجراي سیستمهاي کامپیوتري نباید هزینه هاي طراحی، پیاده سازي و: اقتصادي بودن سیستم 

حال صرفه ب موارد، بعلت هزینه اندك کاربردکامپیوتر، بهردر اغل. گرفته شودکامپیوتري در نظرمزایاي سرعت و دقت پردازش قایسه بایدن مای
  .نظر دور بماندازي سیستمهاي کامپیوتري نباید ازجوییهاي زیادي نصیب استفاده کننده میشود، اما براي افزایش کارآیی، بهینه س

  10صفحه / فصل اول 
 کامپیوتري را ذکر نمایید؟ وظایف کارشناسان حسابرسی سیستمهاي شش مورد از  )4

 .پشتیبانی فنی حسابرسان در موارد استفاده از نرم افزارهاي عمومی حسابرسی .1

 .استفاده از روشهاي حسابرسی با استفاده از کامپیوتر .2

 .اجراي برنامه هاي حسابرسی سیستمهاي پیچیده کامپیوتري .3
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که نیاز به کارشناسی در زمینه کامپیوتر دارد مانند ارزیابی کنترلهاي داخلی در برنامه هاي سیستمهاي کاربردي به روش  ارزیابی مواردي .4
 .مطالعه لیست برنامه

 .نوشتن برنامه هاي مخصوص کامپیوتري یا ارزیابی برنامه هاي موجود حسابرسی .5

 .کامپیوتري انجام وظایف رابط فنی بین حسابرسان و کارکنان مراکز خدمات .6

 .آزمون و ارزیابی مقررات حفاظتی، ایمنی و پشتیبانی مراکز خدمات کامپیوتري .7

 .آزمون و ارزیابی نرم افزارهاي مربوط به مدیریت اطالعات و کنترل بانکهاي اطالعاتی .8

  18صفحه / فصل دوم 
 )پنج هدف( را برشمارید؟ها آنر یک از ه کاربرددو نمونه اهداف اساسی کنترلهاي حسابداري را ذکر نموده و  )5

مقایسه حساب داراییها با عین .  5دسترسی به داراییها، .  4ثبت فعالیتها، .  3مجاز بودن عملیات، .   2تفکیک وظایف کارکنان،  .1
 .موجودي

سوء جریان ظایف محوله، اشتباه یا باشد ضمن انجام وهیچ فردي نباید درموقعیتی قرارگیرد که قادر :هدف: تفکیک وظایف کارکنان   .1
  .خاصی را مرتکب و آن را پنهان نگاه دارد

  :وظایف کارکنان قسمتهاي نام برده شده در زیر باید از یکدیگر تفکیک شود: کاربرد
  .عملیـات اجـرایـی ©بایگانی برنامه ها و فایلهاي اطالعاتی،    ©ایجاد و توسعه سیستمهاي کاربردي،      ©

ي تفکیک شده باشد که فردي که اجازه یا دستور انجام تغییرات در برنامه ها یا اطالعات کامپیوتري را صادر می مسئولیتهاي کارکنان باید بگونه ا
  :مسئولیت کنترل اطالعات باید بین واحدهاي اداري زیر تقسیم شود. کند شخصاً مجري انجام تغییرات نباشد

  .دایره عملیات در مرکز خدمات کامپیوتري ©واحد استفاده کننده ،   ©دایره کنترل اطالعات ورودي خروجی و پردازش،   ©
 .تمام عملیات باید طبق اجازه خاص یا کلی مدیریت انجام گیرد: هدف: مجاز بودن عملیات .2

توسط برنامه هاي  در مراکز خدمات کامپیوتري باید کنترلهایی وجود داشته باشد که فقط اطالعات مربوط به عملیات مجاز پذیرفته شود و: کاربرد
  :کنترلهاي مزبور شامل موارد زیر است. مورد تأیید مدیریت، پردازش گردد

.   کنترلهاي تطبیق اطالعات وارده با موازین تعیین شده براي اطالعات مجاز ©.        کنترلهاي بررسی مجاز بودن فرد وارد کننده اطالعات ©
و نگهداشت برنامه ها و مستندات سیستمهاي کاربردي براي حصول اطمینان از این که تمام  کنترلهاي مربوط به ایجاد، آزمایش، نگهداري ©

  .مراحل و پردازشها، طبق روشهاي مورد تأیید مدیریت است
 الزم، بگونه اي ثبت شود که امکاناطالعات هر فعالیت باید کامل، صحیح ، به موقع و با در نظر گرفتن کلیه شرایط : هدف: ثبت فعالیتها .3

 .تهیه صورتهاي مالی مناسب را فراهم آورد و مسئولیت حسابدهی داراییها را مشخص کند

  :کنترلهاي کامپیوتري براي حصول اطمینان از ثبت و پردازش کامل، صحیح و به موقع اطالعات فعالیتها عبارت است از: کاربرد
اه، سوء جریان، فقدان یا تکرار اطالعات در مراحل ثبت، تبدیل یا کنترلهاي عمومی و کاربردي براي جلوگیري، کشف و اصالح هرگونه اشتب ©

ضوابط کنترل اعتبار اطالعات ورودي، شناسایی و عدم پذیرش اطالعات اشتباه و   ©.  منگنه و وارد کردن اطالعات به کامپیوتر براي پردازش
  .ز فایلهاي اطالعات و برنامه هاي صحیحکنترلهاي مربوط به تأمین و استفاده ا ©    .اصالح و عودت اطالعات اشتباه

 .فقط افراد مجاز می توانند به داراییها دسترسی داشته باشند: هدف: دسترسی به داراییها .4

  :در مراکز خدمات کامپیوتري، کنترلهاي دسترسی به داراییها شمال موارد زیر است: کاربرد
کنترلهاي دسترسی و استفاده از  ©.      افزار و فایلهاي اطالعات و برنامه ها کنترلهاي دسترسی به منابع کامپیوتري شامل دستگاهها، نرم ©

کنترلهاي مربوط به تهیه و   ©.  پایانه هاي کامپیوتري براي واردکردن اطالعات فعالیتها یا پردازش اطالعات مربوط به صورتهاي مالی یا اموال
  . و غیرهصدور اسناد مالی مانند حواله انبار یا اجازه خروج کاال

 . در فواصل زمانی مناسب، حساب موجود داراییها باید با عین داراییها تطبیق شود: هدف: مقایسه حساب داراییها با عین موجودي .5
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در سیستمهاي کامپیوتري که حساب داراییها یا اموالی را در انبارهاي اطالعاتی کامپیوتري نگهداري می نماید باید طبق برنامه مشخصی : کاربرد
  .صورتهاي مزبور با موجودي واقعی دارایی یا اموال مربوط مطابقت داده شود و مغایرت احتمالی، رسیدگی و رفع گردد

  22صفحه / فصل دوم 
 .انواع کنترلهاي سیستمهاي کامپیوتري را نام برده ، تعریف نموده و اجزاي زیر مجموعه هر یک را ذکر کنید )6

مربطو به ایجاد، نگهداشت و توسعه سیستمها و عملیات اجرایی کامپیوتري است که در تمام کاربردها از آن کنترلهاي عمومی : کنترلهاي عمومی 
  :کنترلهاي مزبور فضاي کار در مراکز خدمات کامپیوتري را در بر می گیرد و شامل گروههاي زیر است. استفاده میشود

کنترلهاي سخت افزار و نرم افزار  ©. توسعه و مستندسازي سیستمهاي کاربرديکنترلهاي ایجاد، نگهداشت،   ©.کنترلهاي سازمان و وظایف  ©
  .کنترلهاي اطالعات و روشهاي اجرایی  ©.  کنترلهاي دسترسی به کامپیوتر، برنامه هاي کامپیوتري و بانکهاي اطالعاتی ©. کامپیوتري

کامپیوتري برقرار میشود و مخصوص همان کاربرد است و در رابطه با کنترلهاي کاربردي در مورد هر یک از سیستمهاي مالی : کنترلهاي کاربردي
گروههاي کنترلهاي اساسی که کنترلهاي کاربردي را به آنها تقسیم بندي می نمایند، شامل . همان کاربرد خاص نیز مطالعه و ارزیابی میشود

  : عنوانهاي زیر است
  .کنترلهاي اطالعات و گزارشهاي خروجی ©.        مرحلـه پـردازش کـنـترلهـاي         ©. کنترلهـاي اطـالعـات ورودي  ©

  23صفحه / فصل دوم 
 سیستمهاي کامپیوتري را ذکر نمایید و براي هریک مثالی بزنید؟ ) ریسک( چهار نوع از مخاطرات  )7

  :مجموعه خطرها یا مخاطراتی که در رسیدگی مزبور باید مورد توجه قرار گیرد عبارت است از
 .مربوط به مرکز خدمات کامپیوتري مخاطرات .1

  نمونه هاي اشتباهات یا سوء جریانات احتمالی و اثر آن بر صورتهاي مالی
  اثر بر صورتهاي مالی  اشتباهات یا سوء جریانات

  افزایش داراییها  عدم ثبت استفاده یا استهالك سخت افزار یا نرم افزار
  کاهش بدهی ها  بدهی آن خرید یا کرایه سخت افزار یا نرم افزار بدون ثبت

  عدم ارتباط هزینه با درآمدهاي مؤسسه  استفاده غیر مجاز از سخت افزار یا نرم افزار
  منطبق نبودن هزینه ها با مصوبات مدیریت  ایجاد سیستمهاي کاربردي جدید بدون مجوز مدیریت

  اطالعات  یا برنامه ها نسخه برداري غیرمجاز از
  واگذاري به غیر براي استفاده شخصی یا                         

  .بدون تأثیرمستقیم برصورتهاي مالی
  )عملیات آینده مؤسسه آثار زیانباري داشته باشد ممکن است بر(

 

 .مخاطرات مربوط به سیستمهاي کاربردي .2

این بررسی شامل ارزیابی اهمیت یک . حسابرس باید مخاطرات مربوط به فعالیتها و پردازشهاي هر یک از سیستمهاي کاربردي را بررسی کند
براي مثال، سیستم حسابهاي بدهکاران در مورد . سیستم کاربردي از لحاظ اثر آن بر صورتهاي مالی و مخاطرات ممکن است بسیار متفاوت باشد

عمدتاً فروش نقدي انجام میدهد اهمیت زیادي ندارد در صورتی که در شرکتی که تمام فروش خود را به صورت نسیه انجام میدهد، شرکتی که 
 . سیستم کاربردي حسابهاي بدهکاران از مهمترین سیستمهاي مالی است

 .مخاطرات مربوط به اطالعات ورودي هر یک از سیستمهاي کاربردي مزبور .3

ورودي، احتمال اشتباه بودن، غیرمجاز بودن، ثبت نشدن اطالعات یک فعالیت، ارزیابی نادرست، طبقه بندي اشتباه، زمان بندي در سطح اطالعات 
براي مثال، یک اطالع نادرست در مورد نرخ فروش . نادرست و وارد کردن اطالعات مربوط در دفاتر معین در مورد هریک از فعالیتها بررسی میشود

 .م فاکتورهاي فروش کاالي مزبور اثر میگذاردیک کاال بر تما

 .مخاطرات مربوط به اجزاي اطالعات ورودي و اطالعات ذخیره شده در کامپیوتر .4
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براي مثال، اطالعات مربوط به فروش کاال شامل اطالعاتی درباره تعداد، . اطالعات مربوط به هر فعالیت، معموالً شامل تعداد اجزاي اطالعاتی است
  .کاال، نام خریدار، نرخ فروش، نوع فروش، مهلت پرداخت و غیره استشرح، شماره 

  27صفحه / فصل دوم 
 )سه مورد. (انواع حسابرسی سیستمهاي کامپیوتري براساس دوره مورد رسیدگی را فقط نام ببرید )8

  .ایان دوره مالی عملیات و روشهاي بعد از. 3عملیات مربوط به پایان دوره مالی، . 2، )حسابرسی ضمنی(عملیات مقدماتی قبل ازپایان دوره مالی.1

  44صفحه / فصل چهارم 
تفکیک وظایف مرکزخدمات کامپیوتري و واحدهاي استفاده کننده را بطورکامل توضیح داده و وظایف ناسازگار را نام  )9

 .و راههاي جلوگیري از ایجاد وظایف ناسازگار را شرح دهید ببرید

بایدوظایف ومسئولیتهاي مرکز بطورکامل مشخص و از وظایف سایرواحدها، به ویژه واحدهاي استفاده کننده، درسازمان هر مرکزخدمات کامپیوتري 
همان اصول مدیریتی که درسازمان دادن به سایر واحدها باید رعایت شود اساس تفکیک وظایف درمرکزخدمات کامپیوتري را تشکیل . تفکیک شود

ظایف ناسازگار توسط یک فرد یاسازمان، واحد مرکزخدمات کامپیوتري نباید جزئی از واحدهاي استفاده برمبناي اصل جلوگیري از انجام و. میدهد
براساس موازین کنترل، انجام وظایف زیر توسط کارکنان مرکز . کننده بوده و یا واحد استفاده کننده ، جزئی از مرکزخدمات کامپیوتري باشد

  :دخدمات کامپیوتري وظایف ناسازگار خواهد بو
تصویب تغییر در کنترلهاي . 3. تصدي نگهداري اموال به استثناي وسایل و دستگاههاي کامپیوتري. 2.  ثبت اولیه، تأیید اصالح اطالعات فعالیتها.1

 .ایجاد تغییر در اطالعات فایلهاي اصلی بدوندریافت مجوز از واحدهاي ذیصالح. 4. مرکز خدمات کامپیوتري

 45صفحه / فصل چهارم 

 تصدي با اهمیت در مرکزخدمات کامپیوتري و وظایف هر یک را توضیح دهید؟چهار   )10

متصدي حفاظت و ایمنی، مسئول تدوین و اجراي روشها و استانداردهاي حفاظت فیزیکی و ایمنی دستگاهها و مرکز :  متصدي حفاظت و ایمنی .1
رسیدگی به . پیشنهاد میکندات الزم در این زمینه را به مدیر مرکزقدامحفاظت محیط کار را بررسی و اشرایط ایمنی و. ات کامپیوتري استخدم

هاي صدور کارتهاي شناسایی ویژه، حفاظت از کلیدهاي دربها و پایانه هاي کامپیوتري و اعمال سایر روشهاي حفاظتی دسترسی به دستگاهها و فایل
 . اطالعات کامپیوتري نیز از وظایف متصدي حفاظت و ایمنی است

، مسئول بررسی و تنظیم روشها و استانداردهاي عملیاتی درباره متصدي استانداردها و کنترل کیفیت :  صدي استانداردها و کنترل کیفیتمت .2
برنامه نویسی و تنظیم مستندات سیستم و نظارت بر اجراي آن است، بدین منظور مستندات سیستمها را مطالعه و رعایت  طراحی سیستمها،

متصدي استانداردها و کنترل کیفیت، مسئولیت بررسی و نظارت بر آزمایش سیستمها و اظهارنظر درباره . ضوابط را کنترل می کند استانداردهاي و
 .کافی بودن آزمایشهاي انجام شده را نیز ممکن است به عهده داشته باشد

گسترده است که براي شبکه هاي کامپیوتري محلی ودیریت مبکه، مسئول طراحی، انتخاب، نصب وکارشناس ش: کارشناس شبکه ارتباطی  .3
مودمها کامپیوتري، واحدهاي کنترل شبکه وشبکه کامپیوتري خارج از مرکزکامپیوتري وسایر مراکزپایانه هاي مرکزي ومین ارتباط بین کامپیوترتأ

 .واحدهاي استفاده کننده استیریت کامپیوتري وایل ارتباطی شبکه هاي کامپیوتري،مدمتصدي شبکه ارتباطی، رابط بین تأمین کنندگان وس. است

اساس این برنامه بر. م برنامه کار استنوبت کاري قسمت عملیات بر عهده متصدي تنظیتدوین برنامه کار روزانه و: کار متصدي تنظیم برنامه. 4
سیستمها واحدجه به نیازهاي کامپیوتري توکاربردي درمستندات سیستم، و با سیستمهايمدیریت وپیش بینی زمان اجراي هریک ازاولویتهاي 

 .عهده داردحیح برنامه کار روزانه را نیز برمعموالً نظارت بر اجراي صمتصدي تنظیم برنامه کار. م میشودتنظی

 57صفحه / فصل چهارم 

 ؟برشماریدمورد از وظایف مدیریت بانکهاي اطالعاتی را  هشت )11
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فیزیکی و طراحی ساختار. 3. بانکهاي اطالعاتیدوین شرح اقالم اطالعات موجود درت.2.اطالعاتیبانکهاي ررسی و انتخاب نرم افزار موردنیازب .1
ت بر نامگذاري نظار. 5. ایجاد ضوابط و به تصویب رساندن استانداردهاي الزم براي نامگذاري اقالم اطالعاتی. 4.منطقی رکوردهاي بانکهاي اطالعاتی

ضوابط براي  ایجاد. 7. نظارت بر تبدیل فایلهاي اطالعاتی موجود به بانکهاي اطالعاتی. 6. ق ضوابط مصوببانکهاي اطالعاتی طباقالم اطالعاتی در 
استقرار ضوابط دسترسی . 9. نظارت برتهیه برنامه هایی که براي بهنگام رسانی بانکهاي اطالعاتی ایجاد میشوند. 8.طالعات بانکهاي اطالعاتیتغییر 

بانک اطالعاتی شامل ایجاد واژه نامه اطالعات و  تدوین و نگهداري مستندات براي هر. 10. اطالعات بانکهاي مزبورحفاظتی براي محافظت از  و
تأمین نقاط مقابله ، شروع مجدد و روشهاي پشتیبانی و بازیابی . 11. کاربرد اقالم اطالعاتی راهنمایی آنالیستها و استفاده کنندگان درباره طرز

. 13. بررسی و تجدیدنظر در ساختار و فرم بانکهاي اطالعاتی بمنظور تسهیل کاربرد آن توسط برنامه هاي کاربردي. 12. عاتیاطالعات بانکهاي اطال
  .رفع اشکاالت و تضادهاي استفاده کنندگان، قسمت طراحی سیستمهاي کاربردي و واحد عملیات مرکز خدمات کامپیوتري

 95صفحه / فصل چهارم 

  .به مدیریت مرکز خدمات کامپیوتري را تعریف نموده و چند نمونه از این ضوابط را ذکر نماییدضوابط عملیاتی مربوط  )12
که در آن، روشهاي مربوط به کار با دستگاهها، نگهداشت سخت افزار، برنامه  ضوابط عملیاتی قسمتی از دستورالعملهاي اجرایی مراکز کامپیوتر است

در . یوتري، اطاقداري اطاق کامپیوتر، ثبت عملیات، حفاظت و ایمنی و موارد اضطراري، تدوین شده استریزي عملیات، دوره نگهداري فایلهاي کامپ
بمنظور نگهداشت سخت افزار نیز روش و . ضوابط عملیاتی مناسب براي کار با هر یک از دستگاههاي کامپیوتري مشخص میشودمجموعه مزبور، 

در برنامه ریزي عملیات باید . چاپ و سایر دستگاهها تنظیم میشود دستگاههاي نوار، دیسک،برنامه زمانی مناسب براي تمیز کردن و سرویس 
ساعات مشخصی از روز براي انجام اصالحات جاري سیستمهاي کاربردي، تبدیل و تست برنامه ها و سیستمهاي در حال ایجاد، نگهداشت 

قسمتی . ي اجراي مجدد رانشهایی که با اشکال مواجه میشوند در نظر گرفته شودسیستمها، اخذ نسخ پشتیبان از فایلهاي اصلی و زمان مناسبی برا
 .از ضوابط عملیاتی به مشخص نمودن روش کنترل فایلهاي اطالعاتی و تکنیکهاي مورد استفاده براي نگهداري فایلها اختصاص می یابد

  62صفحه / فصل چهارم 
 جنبه از زمینه هاي این طرح را نام ببرید؟ 5توضیح داده و کامپیوتري را خدمات طرح جامع مرکز وجود ضرورت  )13

ی، ممکن است قابل پیش بینی بودن وضعیت دقیق آتتغییرات مداوم تکنولوژي و غیرتنظیم برنامه بلند مدت براي مرکز خدمات کامپیوتري، بعلت 
ه فعالیتهاي خود مجبور است یک برنامه کلی داشته باشد، مرکز مفید به نظر رسد اما، همانگونه که هر واحد تجاري براي ادامکاري غیر عملی و غیر

سیستمهاي رح جامع، طوالنی بودن زمان ایجاداز جمله دالیل نیاز به ط. چند سال خود را از قبل تنظیم کندت کامپیوتري نیز باید برنامه کارخدما
  :تیاج به برنامه ریزي دارد عبارت است ازنه هایی که احیمز. زار و نرم افزار کامپیوتري استکاربردي و تهیه سخت اف

 .بودجه.    5.  کارکنان.   4.    نرم افزارهاي عمومی.   3.   سخت افزار.  2.   سیستمهاي کاربردي .1

  66صفحه / فصل چهارم 
ه و بهترین روش اجرائی توضیح دادت دربارة نقش حسابرسی داخلی در طراحی سیستمهاي کاربردي را متفاودو نظریۀ  )14

 ین نمایید؟نیز تبیرا 

مورد سیستم سی مستقل و اظهارنظر بیطرفانه درنماید زیرا وظیفه وي انجام برر طراحی همکاريت که حسابرسی داخلی نباید دریک نظریه این اس
نخواهد  طراحی سیستم مشارکت کند نظر او درباره سیستمی که خود در طراحی آن شریک بوده است مستقل و بیطرفانهاگر حسابرسی در. است
نظریه دیگر ضمن پذیرفتن استدالل مزبور . نمایدتم پیشنهادي را بررسی و اظهارنظرطراحی، سیس، حسابرسی باید درپایان کاربر پایه این نظریه. بود

د انجام طراحی آن مشارکت داشته است، به مشکالت و هزینه زیارنظر درباره سیستمهایی که خود دردر مورد تضاد منافع حسابرس هنگام اظها
توانست در طرح اولیه سیستم افزودن یک کنترل، که به سادگی می. تغییرات عمده در سیستمهاي کاربردي پس از اتمام کار، توجه بیشتري دارد

این  حسابرس، کارشناس کنترلهاي حسابداري است و باید از. منظور شود، پس از پایان کار پیاده سازي سیستم، مستلزم هزینه و زمان زیادي است
سیستمها باید محدود به جنبه هاي کنترل باشد و توجه شود که حسابرس مشارکت حسابرس در طراحی . جنبه در طراحی سیستمها شرکت کند

هر دو نظریه اصل مشارکت حسابرسی داخلی را در طراحی کنترلهاي حسابداري . نباید درگیر مراحل پیاده سازي یا اجراي سیستم گردد
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علت اختالف . می پذیرد و طبق هر دو نظریه، حسابرس باید براي اصالح نقاظ ضعف کنترلهاي سیستم، پیشنهاداتی ارائه کند سیستمهاي کاربردي
  . روش، تأکیدهاي متفاوتی است که از جنبه ارائه نظر مستقل و جنبه هزینه اجراي پیشنهادات حسابرس وجود دارد

ی گروه طراحی نبوده بلکه به مطالعه و ارزیابحسابرسی درشاید بهترین روش اجرایی این باشد که مشارکت حسابرس به صورت حضور نماینده 
جنانچه حسابرس بتواند نظرات خود را درباره کنترلهاي داخلی سیستمها پس از مطالعه . سیستم محدود شودگزارشهاي هر یک از مراحل ایجاد

مراحل طراحی و سنجی و مشخصات سیستم پیشنهادي ارائه نماید، گروه طراحی میتواند بدون نیاز به حضور نماینده حسابرسی در گزارش امکان
گزارش طراحی و سایر ي پیشنهادات حسابرسی اقدام کند وحسابرس می تواند اثرپیشنهادات خود را درپیاده سازي سیستم، نسبت به اجرا

  .مستندات سیستم بررسی نماید

  68صفحه / فصل چهارم 
 دهید؟ه و هر یک را شرح مختصري ده انجام میشود؟ مراحل را نام برآزمایش سیستم کاربردي کامپیوتري در چندمرحل )15

  .اجراي موازي. 5. اجراي واقعی جزئی. 4. آزمایش کلی سیستم. 3. آزمایش زنجیري مجموعه هاي فرعی سیستم. 2. آزمایش برنامه ها.1
آزمایش برنامه هاي  مراحل فرعی.(برنامه نویس آن آزمایش میشود توسطدر این مرحله، هربرنامه یابرنامه فرعی بطورمستقل و: ها برنامهزمایش آ. 1

با قطعات جداگانه، تمام برنامه نیز پس از آزمایشاگر برنامه، قطعه اي باشد) ه استشدتانداردهاي فنی برنامه نویسی ذکرتشریح اسکامپیوتري در
ع سازماندهی برنامه نتایج نهایی آزمایش، برحسب نو.تم آماده شده است، آزمایش میشودطراح سیسبرنامه نویس و با تأییدعاتی که توسط اطال

پایان این مرحله میتواند نتایج آزمایش را بررسی و گروه کنترل کیفیت نیز در. یدشودطراح سیستم تأییاط برنامه نویس ارشدتوسنویسان، باید
برنامه هاي یژه برنامه مترجم یامبدل و سایرتسهیالت وه نویس میتواند ازمبراي آزمایش برنامه ها برنا.کیفیت برنامه ها را آغازنماید هرسیدگی ب
و اسامی، در جداول عطف متقابل متغیرهایراجراي دستورالعملهاي برنامه ومشخص کردن مسشامل تسهیالت مزبور.مومی استفاده کندخدمات ع

آزمایش برنامه ها وجود ت که ویژه کمک به برنامه نویسی وبرنامه هایی اسسایربرنامه باکمک برنامه بایگان یامترجم یا انجام اصالحات دربرنامه هاي 
 .دارد

سیستمها با اطالعاتی که توسط برنامه قبلی هر یک از مجموعه هاي فرعی یا زیراین مرحله، برنامه هاي در: یزمایش زنجیري مجموعه هاي فرعآ. 2
که از ده ها برنامه تشکیل میشود ممکن است  یک سیستم جامع حقوق و دستمزدبراي مثال، در. ایجاد میشود مورد آزمایش قرار میگیردآن 

ه براي این کص را تشکیل دهد وزیر مجموعه مشخ مجموعه برنامه هاي ویژه انجام تغییرات و بهنگام رسانی فایل اصلی اطالعات کارکنان یک
کند این براي برنامه هاي دیگر ایجاد نمی برنامه مانع یا اشکالیالعاتی را تغییر دهد و پردازش هرمیتواند اقالم اطمشخص شود مجموعه این برنامه ها

تطبیق آنها با استانداردهاي فنی شته شده وسی کیفیت برنامه هاي نوبرر. شودنتایج آن بررسی متوالی اجرا وبرنامه هاي سیستم بایدبطورمجموعه از
 .برنامه نویسی باید در این مرحله انجام و پایان یابد

ویس نظر به اینکه برنامه هاي مختلف هر مجموعه توسط برنامه نویسان متفاوتی نوشته میشود، طرح و اجراي این مرحله از آزمایش توسط برنامه ن
اطالعات آزمایشی براي این نوع آزمایش باید به میزان . یج آن، توسط مدیر پروژه بررسی و تأیید میگرددارشد یا طراح سیستم انجام میشود و نتا

  .کافی متنوع و مختلف باشد تا پردازش کامل و صحیح برنامه ها بصورت جزئی از مجموعه، کامالً آزمایش شود
. بصورت یک مجموعه با اطالعات آزمایشی، آزموده میشودورکامل وردش کار وبرنامه هاي سیستم بطدر این مرحله، گ: زمایش کلی سیستمآ. 3

به اجرا در ) سیستمه توسط برنامه قبلی و طبق نمودارگردش کاربا استفاده از اطالعات پردازش شد(کلیه برنامه هاي سیستم بصورت زنجیره اي 
همکاري استفاده کننده توسط گروهی طراحی سیستم و با حلهاطالعات آزمایشی براي این مر. می آید تا هماهنگی کامل سیستم آزمایش شود

واحد استفاده کننده و مدیر  نتایج نهایی این مرحله از آزمایش توسط مدیر پروژه،. کندپروژه بر انجام آزمایش نظارت می آماده میشود و مدیر
د موارننده صورت میپذیرد و بنابراین در بیشترواقعی استفاده کپس از این مرحله، بقیه آزمایشها با اطالعات . خدمات کامپیوتري بررسی میشودمرکز

در نتیجه، مناسب تر است که استفاده کننده نیز نتایج این آزمایش را . ، حجم اطالعات پردازش شده زیاد است)حتی در حالت اجراي واقعی جزئی(
 .کلیه حاالت ممکن باشد، نظرات خود را ابراز کندبررسی و براساس مطالعه نتایج این مرحله از آزمایش که قاعدتاً باید شامل 

در این مرحله از آزمایش سیستم کاربردي، سیستم مورد آزمایش با قسمتی از اطالعات واقعی فعالیتها که نمونه کامل و : جراي واقعی جزئیا. 4
براي مثال، یک سیستم مدیریت کاال براي یکی از . جامعی از کل اطالعاتی است که قرار است توسط سیستم پردازش شود، به اجرا گذارده میشود
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این اجرا ممکن . انبارهاي شرکت به اجرا در می آید یا سیستم حقوق و دستمزد براي یکی از قسمتهاي شرکت یا یک شرکت فرعی اجرا میشود
نوع آزمایش، مشارکت و همکاري استفاده در این . است براي یک یا چند دوره تکرار شود تا در مورد پردازش سیستم، اطمینان کافی حاصل گردد

مسئولیت اجرا و بررسی نتایج، بطور مشترك با گروه . کننده الزامی است و این مشارکت براي آموزش عملی طرز کار با سیستم نیز مفید است
 . ر خواهد شدهر چه مشارکت و مسئولیت استفاده کننده بیشتر باشد، کیفیت نتایج حاصل بهت. طراحی و استفاده کننده است

یکدیگر نتایج عملیات هر دوسیستم با. ا در می آیددر این مرحله، سیستم جدید همراه و همزمان با سیستم قبلی به اجر: اجراي موازي سیستم.  5
دو برابر میشود،  ، وظایف متصدیان مربوط تقریباً)سیستم قبلیسیستم جدید با(به اینکه در دوره اجراي موازي  توجهبا. مقایسه و ارزیابی میشود

یستمهاي بزرگ و اجراي موازي سیستم، به ویژه س. افزایش نیروي کار، وسایل و دستگاهها یا اضافه کاري توسط کارکنان، مورد احتیاج خواهد بود
براي . مالً ضروري استکااجراي مزبور براي اطمینان از طرزکارسیستم جدیدهزینه نسبتاً زیادي دارد امام در بسیاري از موارد، پرحجم، مشکالت و

براي  .همکاري گروه طراحی سیستم، قسمت عملیات مرکز خدمات کامپیوتري و استفاده کنندگان ضرورت داردو اجراي موازي سیستم، مشارکت
 .سب به عمل آیدهاي مناکه برنامه ریزي دقیق و پیش بینی  جدید الزم استاز اجراي موازي سیستمهاي قدیم و نتایج مفیدایجاد امکان اجرا و اخذ

  78صفحه / فصل پنجم 
 مورد از مزایا و کاربردهاي آنرا ذکر نمایید؟ 10 ده وومعرفی نمکامپیوتري را کاربردي مستندات سیستمهاي  )16

اجراي طرز مودارها، کاربرگها و سایرسوابق الزم براي شناخت اصول کارسیستم ومجموعه نامه ها، مدارك، اسناد، نمستندات سیستمهاي کاربردي از
ش بینی شده و روش اجراي مجموعه مستندات سیستم شامل پرونده هایی است که اصول طراحی، شرح پردازشها، کنترلهاي پی. آن تشکیل میشود

ارهاي جریان پردازش اطالعات در مجموعه مزبور، شرح سیستم، مشخصات برنامه ها، نمودار گردش اطالعات، نمود. آن ذکر شده استسیستم در
مستندات . نمونه گزارشها و اطالعات خروجی آن وجود داردانکهاي اطالعاتی سیستم کاربردي واز برنامه هاي کامپیوتري، فرم رکوردها و بیک درهر

  :گوناگونی است که موارد زیر نمونه هایی از آن استداراي مزایا و کاربردهاي متنوع وسیستمهاي کاربردي کامپیوتري 
 .یت و کنترل مراحل برنامه ریزي، طراحی، پیاده سازي، توسعه و تغییرات سیستمهاابزار مناسب براي اعمال مدیر .1

 .منبع تشریح و توزیع سیستم براي استفاده کنندگان .2

 .منبع مناسب براي شناخت هدفها، روشهاي پردازش و اطالعات و گزارشهاي خروجی سیستم .3

 .تمهاي موجود و الکو براي ایجاد سیستمهاي جدیدابزار آموزش کارکنان جدید از طریق تأمین اطالعات در مورد سیس .4

 .تأمین اطالعات الزم براي پاسخگویی درباره طرز کار سیستم .5

 .وسیله اي براي تبادل اطالعات و تجارب بین آنالیستها و برنامه نویسان .6

 .تأمین اطالعات الزم براي اجرا و بهره برداري از سیستم توسط استفاده کنندگان .7

 .لهاي رانش برنامه هاي سیستم براي اپراتورهاتأمین دستورالعم .8

 .منبع اطالعات براي مسئوالن نگهداشت و توسعه سیستم .9

 .تسهیل انجام تغییرات در برنامه هاي سیستم با استفاده از نمودگرها، لیستها و سایر مدارك برنامه .10

 .وتر در تهیه صورتهاي مالینقطه شروع براي مطالعه پردازشهاي کامپیوتري و تعیین میزان استفاده از کامپی .11

 .تأمین اطالعات مورد نیاز براي مطالعه و ارزیابی کنترلهاي داخلی سیستم .12

 .تأمین اطالعات مورد نیاز براي برنامه ریزي و استفاده از روشهاي حسابرسی با استفاده از کامپیوتر .13

 .کارکنان با سابقه و آشنا به سیستممنبع اطالعات ضروري براي تداوم استفاده از سیستم در صورت از دست دادن  .14

 82صفحه / فصل پنجم 

 آنرا ذکر نمایید؟ مورد از اجزاي 5 را معرفی نموده وپرونده مربوط به مستندات گزارش طراحی سیستم  )17

تدوین این پرودنه با . براي شناخت سیستم و طرز کار آن استسیستمهاي کاربردي و شامل تمام اطالعات الزم  هگزارش طراحی، جامع ترین پروند
قسمت عمده این . تصویب گزارش امکان سنجی و مشخصات کلی سیستم آغاز و به طور معمول، قبل از شروع مرحله اجراي سیستم تکمیل میشود
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در واحدهایی که براساس ضوابط . مه نویسی الزم استبراي شروع برنا) مشخصات پردازشها، فایلها، رکوردها و اطالعات ورودي و خروجی(پرونده، 
عملیاتی، طرح جزئیات سیستم باید قبل از شروع مرحله پیاده سازي به تصویب مدیریت یا کمیته بررسی و هماهنگی سیستمها برسد، این گزارش 

  :گزارش طراحی شامل اطالعات زیر است. میتواند قبل از شروع مرحله برنامه نویسی تکمیل گردد
اقالم وفرم رکوردهاي . 3. یلهاي اطالعات وروديو فااقالم وفرم گزارشها،رکوردها. 2.شرح ونمودارهاي گردش کار،پردازشهاو وظایف نیروي انسانی.1

. امه هاشرح هدف و مشخصات پردازشهاي هریک از برن. 5. رکوردها و فایلهاي اطالعات خروجیفرم گزارشها، . 4. بانکهاي اطالعاتیفایلهاي اصلی یا
امکانات توسعه . 8. کنترلهاي پشتیبانی، ایمنی وحفاظت سیستم و اطالعات مربوط. 7. نرم افزار وسخت افزار موردنیازبراي ایجاد و اجراي سیستم. 6

  .تممجوزها و شرح تغییرات سیس. 10. منابع و امکانات مورد نیاز و برنامه زمانی براي پیاده سازي سیستم. 9. و محدودیتهاي سیستم

  140صفحه / فصل هفتم 
 .ه و هر یک را تعریف کنیددي یک سیستم کامپیوتري را نام برعوامل تشکیل دهنده  )18

 .سیستم کاربردي. 3.  نرم افزار عمومی کامپیوتري. 2.   سخت افزار کامپیوتري .1

سیستم کاربردي عبارت . مرکزي اطالق میشودسخت افزارکامپیوتر به ماشین آالت کامپیوتري مانند دستگاه چاپ، کارت خوان و واحدپردازش 
ي به منظور انجام یک کارمورد نظر توسط است از برنامه یامجموعه برنامه هاي ویژه اي که دستورالعملهاي الزم براي کامپیوتر و به زبان کامپیوتر

. وسیستم کاربردي ومدیریت است کامپیوتربین اط نرم افزارهاي عمومی کامپیوتري، عامل ارتب نرم افزارکامپیوتري یا. کامپیوتر راشامل میشود
 اصلیترین قسمت نرم افزارهاي عمومی، سیستم عامل است؛ اماعالوه بر آن، شامل برنامه هاي خدماتی مانند برنامه هاي مرتب کردن اطالعات و

دیل برنامه هاي اولیه برنامه نویسان به زبان برنامه هاي مترجم یا مبدل که براي ترجمه یاتب.سیستمهاي مدیریت بانکهاي اطالعاتی نیزمیباشد
ویژگی نرم افزارهاي عمومی، قابلیت استفاده از آن در انواع کاربردها و توسط . ماشین وجود دارد نیز ازجمله نرم افزارهاي عمومی شمرده میشود

شود و براي این که قابل اجرا توسط کامپیوتر باشد هرسیستم کاربردي به منظور انجام پردازشهاي ویژه ایجاد می. سیستمهاي کاربردي مختلف است
   .به نرم افزار عمومی نیاز دارد

  140صفحه / فصل هفتم 
  .نمونه از کاربردهاي آن را فقط نام ببرید 5ریح نموده و تشرا امل سیستم ع )19

انتخاب صحیح و استفاده از . نوع سیستم عامل کارکندچند کامپیوتر میتواند بامعموالً هر .سیستم عامل مهمترین نرم افزار عمومی کامپیوتر است
ردازشهاي کامپیوتر را به اینکه سیستم عامل، تمام پنظر. داشته باشدکارآیی یک کامپیوتر میتواند تأثیرمهمی دروکارآمد،سیستم عامل مناسب 

مواره این ه.دحسابرس استفاده کرردنظر مدیریت وکنترلهاي داخلی موي بسیاري ازبراي اجرامیتوان از آن بصورت ابزاري مفیدکند،سرپرستی می
بنابراین، . صورت پذیردهیچگونه اثري از آن باقی نماند، سوء استفاده هایی کهکردن کنترلهاي موجود،بی اثرخطرنیز وجود داردکه بانادیده گرفتن یا

  . ستمهاي کامپیوتري توسط حسابرس، ضروري استشناخت کلی ویژگیها وکنترلهاي سیستم عامل براي مطالعه و ارزیابی کنترلهاي داخلی سی
کامپیوتري تدوین و عمول، توسط سازندگان کامپیوتر یاشرکتهاي تخصصی نرم افزارمرنامه هاي کامپیوتري است که بطورمجموعه بسیستم عامل، 

مختلفی را انجام کنترلهاي عامل، عملیات و سیستم. اختیارمشتري قرارداده میشود تاپردازشهاي کامپیوتر راسرپرستی وکنترل کندآماده شده و در 
  :طبقه بندي کردتمهاي عامل را میتوان به شرح زیرکنترلهاي کلی سیسعملیات و. میدهد
  .ثبت آمار کارکد کامپیوتر. 5. حفاظت از منابع و اطالعات. 4. مدیریت پیامها و دستورات. 3. مدیریت منابع. 2. مدیریت پردازش .1

 

  315صفحه / فصل هفتم 
  .وظایف مسؤل شبکه بانکهاي اطالعاتی را ذکر نماییدپنج مورد از  )20

همکاري در طراحی سازمان و محتواي بانکهاي اطالعاتی، شامل روشهاي منطقی ارتباط اطالعات، واسطه مغناطیسی نگهداشت و روش . 1
 .دسترسی به اطالعات
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دسترسی و استفاده از اطالعات و سیستم ، تدارك فایلها و برنامه هاي پشتیبانی حفاظت بانکهاي اطالعات و نرم افزارهاي مربوط، شامل کنترل . 2
 .و بازیابی اطالعات براي موارد بروز اشکال یا صدمه دیدن کلی یا جزئی بانکهاي اطالعاتی

 .نظارت بر طرز کار سیستم مدیریت اطالعات و انجام اقدامات الزم در جهت بهبود کارآیی. 3

استفاده کنندگان در جهت حکمیت در دعاوي مالکیت اطالعات و آموزش طرز کار با سیستم و راهنمایی، هنگام بروز اشکال در ارتباط با . 4
 .استفاده صحیح از سیستم و اطالعات

  .تدوین استانداردهاي مناسب براي استفاده، تدوین راهنماها و مستندسازي اطالعات و برنامه ها. 5

  157صفحه / فصل هشتم 
نبع اصلی خسارات و صدمات وارده به دستگاهها، فایلها و برنامه هاي کامپیوتري را نام برده و توضیح دهید و مثالی م 3 )21

 ذکر نمایید؟

اشتباهات وسوء جریانات ناشی ازکار بادستگاه . 3.اشکاالت موجود یاحادث در داخل دستگاه یاسیستم. 2. فنیسوانح طبیعی، اجتماعی و.1
 .سیستمیا

شامل وقایع و اتفاقاتی است که موجب تغییر عمده و ناگهانی در شرایط عادي محیط کار میشود؛ مانند آتش :  یعی، اجتماعی و فنیسوانح طب
  .سوزي، سیل، آشوبهاي اجتماعی و قطع جریان برق مرکز خدمات کامپیوتري

ممکن است خساراتی توقف کلی دستگاه یاسیستم میشود و در داخل دستگاه یاسیستم موجب بروز اشکال درنتیجه کاریا: وجود یا حادثاشکاالت م
ایر حین کار، خراب شود ممکن است به سدن و نوشتن دستگاه دیسک گردان دربراي مثال، اگر مکانیزم خوان. کندبه اطالعات و برنامه ها نیز وارد

شود و اطالعات یابهم خوردن تنظیم دستگاه نوارمغناطیسی میتواند باعث قطع یاکش آمدن نوار کنداطالعات ثبت شده روي دسک نیزخساراتی وارد
  .موجود در آن را غیر قابل استفاده کند

موجب خسارت یا صدمه دیدن اطالعات و دستگاهها ه نادرست کارکنان از دستگاهها یاسیستم نیز میتواندناشی از استفاد: اشتباهات یا سوء جریانات
 براي مثال، وارد کردن دیسکت در دستگاه در جهت اشتباه یا دستبرد زدن به اطالعات و برنامه ها با نسخه برداري غیر مجاز یا تغییر بدون. شود

  .مجوز اطالعات فایلها و برنامه هاي کامپیوتري

  158صفحه / فصل هشتم 
 .برده و دو مورد را به دلخواه توضیح دهیدنام  رادر مرکزخدمات کامپیوتري تجهیزات مورد ازبرنامه هاي حفاظت از 6 )22

  :محافظت دستگاهها در مرکز خدمات کامپیوتري شامل موارد زیر است
  .       هــیــمــب ©   . ضوابط جلوگیري، کشف و خاموش کردن آتش سوزي ©.    محل، طرح و ساختمان اتاق کامپیوتر ©
           .کنترل اتاق کامپیوتر ©                               .           اـــلهـی اـف تـبـراقـم ©    .   ت و سرویس مرتب دستگاههامراقب ©

  179صفحه / فصل نهم 
دو روش پردازش اطالعات در سیستمهاي کاربردي کامپیوتري را شرح داده و مراحل پردازش هر دو روش را فقط به ترتیب  )23

  . ذکر نمایید
  .یا به روش پردازش دسته اي یا روش پردازش پیوسته صورت می گیردپردازش اطالعات در کامپیوتر 

میباشد، اطالعات ورودي به تدریج ثبت و هاي پردازش متمرکز، رایج بوده یاکه در مراکز کامپیوتري قدیمی و روش: در روش پردازش دسته اي
خدمات کامپیوتري، این اطالعات ابتدا به فرم قابل درك درمرکز. بندي شده و براي پردازش به مرکزخدمات کامپیوتري ارسال میشود سپس دسته

  .صحت عمل تبدیل، پردازش نهایی میشودمینان از اعتبار اطالعات ورودي وبراي کامپیوتر تبدیل و پس از ویرایش و حصول اط
کامپیوتر پایانه هاي متصل به کامپیوتر یاشبکه مستقر درمحل انجام فعالیت، وارد طریقورودي مستقیماً از اطالعات: وستهدر روش پردازش پی

فواصل معین، پردازش افظه هاي کامپیوتري نگهداري و درحقبل یابعد از ویرایش اولیه، در میشودممکن استاطالعاتی که بدین ترتیب وارد. ودمیش
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اگر اطالعات در هنگام ورود، ویرایش و بی درنگ و هر یک به تنهایی پردازش شود، روش . سته اي می نامنداین روش را پردازش پیوسته د. شود
  .پردازش، پیوسته بی درنگ نامیده میشود

  
  روش پردازش دسته اي اطالعات

  ثبت اولیه اطالعات   âتبدیل اطالعات    âخوانده شدن اطالعات  âویرایش اطالعات      âپردازش اطالعات   âگزارشهاي خروجی  
  روش پردازش پیوسته اطالعات

  ثبت اولیه اطالعات âوارد کردن اطالعات     Dویرایش اطالعات    âپردازش اطالعات  â اطالعات خروجی              

  215صفحه / فصل دهم 
 کنترلهاي ورود اطالعات در دو روش پردازش اطالعات سیستمهاي کامپیوتري را شرح دهید؟ )24

فرمها و اسناد تنظیم شده، . کنترلهاي متعددي میتواند در روش پردازش دسته اي برقرار شود: کنترلهاي ورود اطالعات در پردازش دسته اي  
. جمعهاي کنترل در برگ کنترل دسته نوشته و به آن الصاق میگردد. پیش از آماده سازي، دسته بندي و جمعهاي کنترل براي آن، محاسبه میشود

در برخی موارد و پیش از ویرایش، لیست کاملی از . ت آماده شده براي ورود به کامپیوتر، شامل رکوردهاي اطالعاتی و جمعهاي کنترل استاطالعا
  .اطالعات و جمعهاي کنترل هر دسته، براي کنترل جمعها و مراجعات بعدي تهیه میشود

. تهیه میشودتی لیست اطالعات پذیرفته شده نیزحنائی با ذکرعلت عدم پذیرش وکامل اطالعات رکوردهاي اشتباه و استث در مرحله ویرایش، لیست
سریال براي اطالعات ورودي در شماره اگر. ت احتمالی بررسی میگرددجمعهاي کنترل توسط سیستم کامپیوتري یا متصدي کنترل، تطبیق و مغایر

  .شماره سریال آن کنترل میشودوکامل بودن و عدم تکرار مرتب شدهبعد از ویرایش، اطالعات ورودي گرفته شده باشد، پیش یانظر
کنترلهاي مربوط به خوانده شدن دسته هاي اطالعات، مشابه روش در این روش،: ازش پیوسته دسته ايپردکنترلهاي ورود اطالعات در

که انه براي واردکردن اطالعات است در رابطه با استفاده از پایعمده ترین مورد اختالف این روش با روش مزبور، . پردازش دسته اي است
بدین ترتیب، . کردن اطالعات فراهم می آوردوط به اشتباهات را به متصدي واردامکان ویرایش بی درنگ اطالعات ورودي و ابالغ پیامهاي مرب

دسته بندي و جمع کنترل هر دسته اطالعات ورودي را میتوان در دسته هاي مختلف، . کردن اطالعات انجام دادمیتوان اصالحات راهمزمان با وارد
  .مرحله وارد کردن انجام میشودنترلهاي اعتبار اطالعات ورودي درقسمت عمده ک. محاسبه و نگهداري کرداي اطالعات ورودي راجمع کل دسته هو

  237صفحه / فصل دهم 
 کنترل کیفیت اطالعات فایلهاي کامپیوتري به چند روش قابل اجراست؟ شرح دهید؟ )25

  .ویرایش اطالعات فایل. 2بررسی تفصیلی و . 1: یت اطالعات فایلها به دو روش قابل اجراستکنترل کیف
v داشت مسئول نگهود و در اختیار استفاده کننده یافایل، به فرمی که بررسی را تسهیل کند، چاپ میشتمام اطالعات موجود در: تفصیلی  بررسی

نیاز را به عمل می آورد یا آن را ت را بررسی میکند و اصالحات موردزمان معینی تمام اطالعا متصدي مزبور در. گیرداطالعات فایل مزبور قرار می
اره رمز فهرست حسابها هم باید به همین روش رخهاي مالیات بر درآمد یا جدول شمجدول نامه ها، مانندجداول مورد استفاده در برن. تأیید میکند
براي مثال، ریز . یلی بجاي اینکه براي واحد استفاده کننده ارسال شود براي صاحب آن ارسال میشوددر برخی از موارد، اطالعات تفص. کنترل شود

  .براي هر یک از صاحبان حساب فرستاده میشود یا اطالعات فایل پرسنلی، براي کارکنان ارسال میگردداقالم حساب مشتریان 

v در این . فایلهاي بزرگ که بررسی تفصیلی آن زمان زیادي الزم دارد، استفاده میشوداز این روش براي کنترل اطالعات : ویرایش اطالعات فایل
روش، ضوابط معینی براي هر یک از اطالعات در نظر گرفته میشود و طبق آن ضوابط، اطالعات فایل توسط برنامه هاي کامپیوتري مورد بررسی 

  .د براي رسیدگی به روش بررسی تفصیلی چاپ میشودقرار می گیرد و فقط اطالعاتی که با ضوابط مزبور منطبق نباش

  241صفحه / فصل یازدهم 
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 زنجیره عطف حسابرسی سیستمهاي کامپیوتري را تعریف نموده و اجزاي آن را نام ببرید؟ )26

سازد راقادر می طق عملیات است که بررسی کنندهمنگاهیها درباره اطالعات، پردازش وآمجموعه اي ازمکتوبات وپردازش، و زنجیره عطف اطالعات
ک رقم صورتهاي مالی را منابع اجزاي سازنده یي مالی، و برعکس، ردیابی نماید وصورتهالیت مالی را ازمنبع اولیه آن تاپردازش اططالعات یک فعا

اسناد اولیه را امکان پذیر ا صورتهاي مالی ت، یعنی از اسناد اولیه تاصورتهاي مالی یا ازجهتزنجیره عطف باید ردیابی درهر دوبعبارت دیگر .پیدا کند
  .عطف به منبع اطالعات. 4. اطالعات ردیابی پردازش. 3 .گزارش عطف و کنترل. 2. منابع اطالعات. 1. سازد

  265صفحه / فصل دوازدهم 
 مورد از موارد کاربرد آنرا ذکر نمایید؟ 6برنامه عمومی حسابرسی را تعریف نموده و  )27

سایر حسابرسی یافروشندگان نرم افزارتخصصی یا است که توسط کارشناسان حسابرسی کامپیوتري مؤسسهبرنامه عمومی حسابرسی برنامه اي 
یتواند که ماستفاده از اینگونه برنامه ها. دمؤسسات حسابرسی آماده شده است تا آزمونهاي خاصی را روي فایلهاي اطالعات کامپیوتري انجام ده

موارد زیر از اینگونه برنامه ها در. ژه استعملی تر از استفاده از برنامه هاي ویر رود، اقتصادي تر وکز مختلف بکامرابراي آزمونهاي حسابرسی در
  :استفاده میشود

تفکیک یا استخراج نمونه ها به تعداد زم براي داشتن دقت موردنیاز درنتیجه بررسیها ونمونه هاي المحاسبه اندازه یا تعداد: ب نمونهانتخا .1
 .مام رکوردهاي فایل مورد بررسیمحاسبه شده از بین ت

 .داراییهاي ثابتحاسبه مجدداستهالك ماشین آالت وسایرمخ ثبت یالحاظ تاریردي ازقبیل تفکیک رکوردهاي موردنظرازموا:تجزیه وتحلیل .2

 .مشتريهاي صفر یا فاقد رقم مبلغ اعتباراستخراج رکوردهاي داراي خواص مشترك موردنظر، مانند مانده : بررسی کیفیت .3

 .بررسی رکوردها و استخراج لیست رکوردهاي تکراري یا مشابه: تطبیق اطالعات موجود .4

 .صورتهاي مالیبراي کنترل خالصه هاي ثبت شده درنظر اسبه جمع ستونها یا فیلدهاي مورد مح: جمع اقالم .5

مقایسه موجودي کاالي ، مانندتوسط حسابرس با اطالعات موجود درفایلمقایسه اطالعات داده شده : مقایسه با اطالعات حسابرسی .6
 .شمارش شده با میزان موجودي در رکورد فایل انبار

 .چاپ اطالعات مورد نظر حسابرس، مانند چاپ تعدادي مانده حساب براي دریافت تأییدیه از بدهکاران یا بستانکاران: چاپ اطالعات .7

  265صفحه / فصل دوازدهم 
ازش اطالعات واقعی در سیستم کاربردي کامپیوتري به چند روش انجام آزمونهاي رعایت کنترلها و محتوا از طریق پرد )28

 ید؟میشود ، دو روش را توضیح ده

  .پردازش موازي  ©.                                       پردازش مجدد  ©                                           .پردازش کنترل شده© 
v   نقطه اي زخدمات کامپیوتري صاحبکار یا هرمرکاست که حسابرس بر اجراي آن، در کنترل شده، پردازش واقعیپردازش  :پردازش کنترل شده

ابرس میتواند براجراي یک یا چندمرحله ازسیستم کاربردي، با بررسی اطالعات ورودي، کنترل حس. کندشود، نظارت میکه نرم افزار در آن اجرا 
کنترلهاي هدف بررسی میتواند آزمون اجراي روشهاي عملیاتی، مشخص کردن وجود. وجی نظارت نمایدوگزارشهاي خر مطالعه اطالعاتپردازش و

حسابرس . یش بینی شده درسیستم کاربردي یاصحت محاسبات وعملیات پردازشی دربرنامه هاي موردبررسی باشد، خروجی و پردازش پورودي
پردازش ربوط به یک دوره خاص را بررسی وخالصه هاي الزم راتهیه نماید وپس ازمیک سیستم حسابداري کامپیوتري اطالعات ورودي میتواند در

تصحیح اشتباهات  روشحسابرس میتواند.دن گزارشهاي خروجی اطمینان یابددرست بونترل شده اطالعات مزبور، نتایج حاصل راتطبیق نمایدتا ازک
، حوصحیحگزارشها به نا ازتصحیح اشتباهات و استفاده ازتا نیز بررسی نمایدارشهاي خروجی رگیرنده گزاطالعات ورودي وحتی روش توزیع یا افراد

  .اطمینان حاصل کند
v   وباره قسمتی از اطالعات واقعی درشرایط کنترل شده توسط حسابرس، بمنظوربررسی پردازش دپردازش مجددعبارت است از: پردازش مجدد

این است که پردازش کنترل رپردازش کنترل شده دتفاوت آن با. هاي سیستم کاربردي برنامهپردازش کنترلها یاحصول اطمینان ازصحت عملیات و
پردازش اطالعات توسط صاحبکار که پردازش مجدد در زمانی بعد از حالیعات توسط صاحبکار انجام میشود درشده در زمان واقعی پردازش اطال
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شامل بررسی نحوه تواندمی بررسی نتایج حاصله. مقایسه میشودش واقعی صاحبکار نیزپرداز نتایج ، باو نتایج حاصله پس از بررسی انجام میشود
  .عملیات باشدمون صحت اجراي کنترلهاي موجود دربرنامه و درستی محاسبات و، توزیع نسخ گزارشها و آزتصحیح اشتباهات

 v  این . نرم افزاري که حسابرس تهیه کرده استرنامه یاب باپردازش اطالعات واقعی صاحبکار پردازش موازي عبارت است از: پردازش موازي
ابرنامه تهیه شده توسط پردازش اطالعات ببررسی نتایج حاصل از. ی موازي با اجراي برنامه صاحبکارنباشدپردازش ممکن است از لحاظ زمان

ز ا. نشان دهد رارامشخص کندونقاط ضعف یاقوت آن برنامه صاحبکار کار حاصل از اجراي برنامه صاحبکارمیتواند طرزمقایسه آن با نتایج حسابرس و
نیاز او به برنامه هاي صاحبکار وحذف عملیات و محاسبات دستی را ، استقالل بررسیسهاي حسابرس از لحاظ عدم مزایاي استفاده ازپردازش موازي

    .تواند نام بردمی

  جزوه ضمیمه ؛
ل  جلسه او:  

  :سیستمهاي کامپیوتري پیوسته 
، سیستمهاي عات و برنامه ها دسترسی پیداکندطریق پایانه ها به اطالربر میتواند مستقیماً ازکامپیوتري که با استفاده از آنها کاسیستمهاي 

  .کامپیوتري پیوسته گفته میشود
  :انواع سیستمهاي پیوسته کامپیوتري 

چگونگی پردازش و زمان دسترسی کاربر به نتایج ، طبقه بندي سیستمهاي پیوسته کامپیوتري با توجه به نحوه ي ورود اطالعات به سیستم ، 
  :در راستاي هدفهاي این بیانیه ، سیستمهاي کامپیوتري پیوسته به طبقات زیر تقسیم بندي میشوند. میشود
 .پردازش پیوسته بال درنگ -1

 .پردازش پیوسته دسته اي -2

 .ثبت بال درنگ پیوسته و بهنگام رسانی مجازي -3

 .اريفپیوسته استخ -4

 .پردازش پیوسته اطالعات دریافتی و انتقال اطالعات -5

v  پردازش پیوسته بال درنگ :  
پیوتري درسیستمهاي پردازش پیوسته ي بالدرنگ، کلیه ي معامالت از طریق پایانه ها وارد ، ویرایش و بال فاصله براي بهنگام کردن پرونده اي کام

در این پردازشها نتایج . دوق از مشتریان و انعکاس بال فاصله ي آنها در حسابها قابل ذکر استبراي مثال ثبت دریافتهاي صن. مربوط استفاده میگردد
  .کار بال فاصله براي پاسخگوئی به سؤاالت و یا تهیه ي گزارش در اختیار قراردارد

v  پردازش پیوسته اي دسته اي:  
ي درسیستم پردازش پیوسته ي دسته اي، کلیه ي معامالت از طریق پایانه وارد سیستم میشود وپس از اعمال برخی آزمونهاي ویرایشی به پرونده  

ت نگهداري براي مثال ثبتهاي روزنامه ممکن است بصورت پیوسته واردشوند وپس از ویرایش در یک پرونده ي معامال. معامالت دوره اضافه میگردد
بدین ترتیب پاسخ به پرسشها و گزارشهایی که . ماهانه براي بهنگام رسانی پرونده ي اصلی دفترکل مورد استفاده قرارگیردشده و اطالعات آن بطور

  .با استفاده از پرونده ي اصلی تهیه میشود، معامالت مربوط به دوره ي زمانی پس از آخرین بهنگام رسانی پرونده ي اصلی را دربر میگیرد
 v  ثبت بال درنگ پیوسته و بهنگام رسانی مجازي:  

  .این روش ثبت ترکیبی است از پردازش بال درنگ و پردازش پیوسته ي دسته اي
شده وارد) نسخه پشتیبان(داري شده از روي پرونده ي اصلی در این روش ابتدا کلیه ي معامالت بطور بال درنگ بر روي آخرین پرونده ي نسخه بر

از طرفی دیگر به موازات عملیات . یردگبهنگام شده مورد استفاده قرارمیگزارشها این پرونده ي براي پاسخگویی به پرسشها و. مایدمی ن و آنرا بهنگام
. پرونده ي اصلی مورد استفاده قرارگیردتا بعداً ویرایش و بصورت دسته اي براي بهنگام رسانی بر روي پرونده ي دیگري ثبت میشود ، معامالت باال

ین ترتیب است که برداشت مورد نظر ابتدا با تحویلداري نحوه ي عمل به از طریق ماشینهاي صندوق خودکار یا برداشتهاي نقدي ابراي مثال در 
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کاهش مانده حساب مشتري در روي همان و بال فاصله مبلغ برداشت بمنظور دارد مقابلهروي نسخه ي پشتیبان پرونده قرار مانده ي مشتري که بر
  . نده در حساب مشتري عمل میشودپرو
v  پیوسته استخفاري:  

براي مثال کاربر قبل از . در سیستمهاي پیوسته استخفاري ، استفاده کاربران از طریق پایانه ها به طرح پرسش از پرونده ي اصلی محدود میگردد
  .پذیرش سفارش خرید مشتري می تواند وضعیت اعتباري آن مشتري خاص را استعالم نماید

v  پردازش پیوسته اطالعات دریافتی و انتقال اطالعات:  
براي مثال اطالعات مرتبط با . عبارت است از انتقال اطالعات از پرونده ي اصلی به پایانه ي هوشمند بمنظور انجام پردازشهاي بیشتر توسط کاربر

بیشت و تهیه ي گزارشهاي مالی مربوط به شعبه به پایانه ي  شعبه اي که در اداره ي مرکزي نگهداري میشوند ممکن است براي انجام پردازشهاي
  . مستقر در شعبه انتقال داده شود

  : مودجلسه  
  کنترلهاي داخلی در محط سیستمهاي اطالعاتی ؛

  :عمومی در محیط سیستمهاي اطالعاتی کنترلهاي ) الف

تأمین لیتهاي محیط سیستمهاي اطالعاتی و فعاچارچوب کلی کنترلی برزماندهی یک ساسیستمهاي اطالعاتی، ایجاد وکنترلهاي عمومی درمنظور از
  .سطح قابل قبول اطمینان از دستیابی به هدفهاي کلی کنترلهاي داخلی است

  :کنترلهاي عمومی محیط سیستمهاي اطالعاتی شامل موارد زیر است 
 :کنترل سازمان و مدیریت  -1

تفکیک مناسب روشهاي مربوط به عملیات کنترلی وشامل رویه ها و محیط سیستم والیتهاي فعاستقرارچارچوب سازمانی برمنظور این کنترلها ب
  .وظایف ناسازگار میباشد

 :کنترلهاي ایجاد و نگهداري سیستمهاي کاربردي  -2

اهداف . طراحی میشود، کارآیی ایجاد ونگهداري میشودبااین کنترلها بمنظور اطمینان یافتن نسبی از اینکه سیستمهاي کاربردي بگونه اي مجاز و 
همچنین تغییرات سیستمهاي کاربردي و دسترسی به نظر شده وي جدید و تجدیداین کنترلها شامل آزمون پیاده سازي و مستند سازي سیستمها

  .مستندات سیستمها میباشد
 :کنترل عملیات کامپیوتري  -3

همچنین اف مجازمورد استفاده قرارگیرد واینکه سیستمها تنها براي اهدتأمین اطمینان نسبی از کنترل عملیات سیستمها واین کنترلها بمنظور،
  .و نهایتاً اشتباهات پردازش کشف و اصالح شودجازمحدود باشدو برنامه هاي مجازمورد استفاده قرارگیردبه کارکنان م دسترسی به عملیات کامپیوتر

 :کنترلهاي نرم افزاري سیستمها  -4

محدود و شامل شده است طراحی میشود تحصیلان نسبی از اینکه نرم افزارسیستم به نحو مجاز وکارآمد، ایجاد یااطمینتأمین این کنترلها بمنظور 
  .مستندات آنها به کارکنان مجازشدن دسترسی به نرم افزارها، سیستمها و

 :کنترلهاي ورود اطالعات و برنامه ها  -5

بودن دسترسی به ورودي به سیستم وهمچنین محدود معامالتختارتجویزي برایجاد سااین کنترلها بمنظور اطمینان یافتن نسبی، نسبت به 
  .اطالعات و برنامه ها به کارکنان مجاز ایجاد میشود

  :کنترلهاي کاربردي در محیط سیستمهاي اطالعاتی ) ب 
بطوري که اطمینان قابل . سیستمهاي کاربردي حسابداري استعاتی ایجادروشهاي کنترلی خاص درسیستمهاي اطالهدف ازکنترلهاي کاربردي در

  :که شامل الت مجاز ثبت و بطور کامل صحیح وبه موقع پردازش میشودکلیه ي معاماصل شودکه تنهاحقبول 
 :کنترلهاي ورودي  )1

  :که بمنظور تأمین اطمینان منطقی نسبت به موارد زیر طراحی میشود
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  .گونه اي صحیح تصویب میشودمعامالت قبل از پردازش کامپیوتري ب 1-1
  .، تکرار یا دستخوش تغییرات نادرست نمیشوندمعامالت حذف، اضافه 2-1
  .و در صورت لزوم در زمان مناسب مجدداً براي پردازش ارائه میگردد. معامالت نادرست پذیرفته نمیشود و مورد اصالح قرار میگیرد 3-1
 :کامپیوتر کنترلهاي پردازش و پرونده هاي اطالعاتی  )2

  :که بمنظور اطمینان یافتن منطقی نسبت به موارد زیر طراحی میشود
  . اشتباهات پردازش شناسایی و به موقع اصالح میگردد 1-2
  .، تکرار یا دستخوش تغییرات نادرست نمیشوندمعامالت حذف، اضافه 2-2
  .ر پردازش میشودمعامالت شامل پیوسته ي ایجادي توسط سیستم بگونه اي مناسب توسط کامپیوت 3-2
 :کنترلهاي خروجی -3

  :بمنظور اطمینان یافتن به اینکه
  .نتایج پردازش درست است 1-3
  .دسترسی به خروجی ها و گزارشات محدود به کارکنان مجاز است 2-3
  .اینکه خروجی ها در مدت زمان مناسب در اختیار کارکنان مجاز قرارداده میشود 3-3

  :تر تشریح روشهاي حسابرسی به کمک کامپیو
  :نرم افزار حسابرسی) الف

حسابداري واحد پردازش اطالعات سیستم ن بخشی از روشهاي حسابرسی بمنظورکه بعنوایشودي حسابرسی اتالق محسابرسی به برنامه هارم افزارن
مجموعه ي برنامه هاي یک این نرم افزارممکن است از. گیردمیابرسی با اهمیت است، توسط حسابرس، مورد استفاده قرارنظرحسموردرسیدگی که از

  .برنامه هاي مخصوص و برنامه هاي خدماتی تشکیل شده باشد نرم افزاري 
 :برنامه هاي نرم افزاري  -1

 ،باتـات، انجام محاسـخاب اطالعـري، انتـاي کامپیوتـدن پرونده هـخوان: ملالعات شاـردازش اطـراي عملیات پـومی است که بـاي عمـبرنامه ه
  .حسابرس طراحی شده استاطالعات وچاپ گزارش بصورت موردنظر هاياد پرونده ـایج

 :برنامه هاي مخصوص  -2

، واحد اقتصادي یا این برنامه هاي میتواندتوسط حسابرس. شده استمحیطهاي خاص طراحی که براي انجام وظایف حسابرسی در برنامه هایی است
  .تهیه شده باشد خارج از مؤسسه ي حسابرسیوسط برنامه نویس منتخب حسابرس درت

 :برنامه هاي خدماتی  -3

این برنامه ها معموالً . میگیردالعات مانندمرتب کردن، ایجاد وچاپ پرونده ها مورد استفاده قراربرنامه هایی است که براي پردازشهاي معمول اط
  .سوابق یا جمعهاي کنترلی باشدیاقابلیتها همچون شمارش رکوردها برخی براي مقاصد حسابرسی طراحی نشده وبنابراین ممکن است فاقد

  
 


