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كالن داده هـا، بـه مجموعـه داده هايـی اطـالق می شـود كـه بـرای 
دسـتكاری يـا تحقيـق بـا اسـتفاده از روش هـا و ابزارهـای اسـتاندارد، 
پيچيـده و بسـيار بـزرگ هسـتند. كالن داده هـا شـامل سـه مولفـه 
حجـم)1(، نـرخ توليـد)2( و تنـوع)3( هسـتند كـه تحـت عنـوان "سـه 
V"مطـرح شـده اند. حجـم به حجـم گسـترده مجموعه داده هـا، نرخ 
توليـد بـه سـرعت توليـد داده و تنوع به تعـدد منابع داده اشـاره دارد، 
هـر سـه V باهـم در ارتبـاط هسـتند. كالن داده هـا، پديـده نسـبتاً 
جديـدی اسـت، محصـول محيـط فناورانـه اسـت كـه در آن محيـط، 
تقريبـاً همـه چيـز می توانـد بـه صـورت ديجيتـال ثبـت شـود، اندازه 
گرفتـه شـود و در نتيجـه، بـه داده تبديـل شـود. ايـن موضـوع همان 
مفهـوم داده ای شـدن)4( را مـورد اشـاره قـرار می دهـد. داده ای شـدن 
می توانـد باعث شـود هـزاران رخداد را كه شـامل تعـدادی عدد، متن، 
تصويـر، صـدا و ويديـو اسـت و نيازمنـد ظرفيـت حافظـه پتـا بايتـی 
)هـزاران ترابايتـی( اسـت، بـه صـورت همزمـان رديابـی و بـه صورت 
بالدرنـگ اجـرا شـوند. بـه عنـوان نمونـه ای از كالن داده هـا می تـوان 
بـه انجـام بيـش از يـک ميليـون تراكنش مشـتريان در هر سـاعت در 
فروشـگاه وال مـارت، بيـش از 50 ميليـارد عكـس در فيـس بـوک و 
200گيگابايـت داده هـای نجومی اشـاره كـرد كه هر شـب جمع آوری 
می شـوند. كالن داده هـا در بازاريابـی برای جذب مشـتريان بالقوه، در 
مبارزه سياسـی برای مطالعه جمعيتی رای دهنـدگان، در ورزش برای 
ارزيابـی تيـم و بازيكنـان، در امنيت ملی برای شناسـايی تهديدها، در 
بيولـوژی بـرای مطالعـه DNA و در اجـرای قانـون بـرای شناسـايی 

مظنونـان بـه جـرم و جنايات اسـتفاده می شـود. 
بازرسـی،  فرآينـد  از  متشـكل  داده هـا  كالن  تحليـل  و  تجزيـه 
شفاف سـازی، تبديـل و مدل سـازی بـرای كشـف و برقـراری ارتبـاط 
از  پشـتيبانی  و  نتيجه گيـری  بيـان  سـودمند،  اطالعـات  و  الگوهـا 

تصميم گيری اسـت. در راسـتای دسـتيابی بـه اهداف مطالعـه حاضر، 
فـرض بـر آن اسـت كـه حسابرسـان بـرروی معامـالت، مانده هـا و 
افشـای اطالعـات زيربنـای صورت هـای مالـی متمركـز هسـتند كـه 
بـه ادعاهـای مديريت مربوط اسـت. در حسابرسـی صورت هـای مالی 
در هماهنگـی بـا اسـتانداردهای بين المللـی حسابرسـی، فرصت هـای 
بالقـوه بی شـماری بـرای تجزيـه و تحليـل كالن داده وجـود دارد. بـه 
عنـوان نمونـه، فعاليت های حسابرسـی زير احتمـاالً از تجزيه و تحليل 

كالن داده هـا منتفـع خواهنـد شـد: 
ادامه تعامالت  يا  به پذيرش  ارزيابی ريسک وابسته  شناسايی و   
حسابرسی، برای مثال، ريسک های ورشكستگی يا تقلب مديران ارشد. 
 شناسايی و ارزيابی ريسک های تحريف های بااهميت صورت های 
مالی با توجه به تقلب، و آزمون تقلب با توجه به ريسک های ارزيابی شد.

 شناسـايی و ارزيابـی تحريف هـای بااهميـت از طريـق درک واحد 
تجـاری و محيـط آن. اين مورد شـامل روش های تحليلـی مقدماتی و 
بـه هميـن ترتيـب ارزيابـی طراحی و پياده سـازی كنترل هـای داخلی 

و آزمـون اثربخشـی های عملياتی آنها اسـت. 
ارزيابـی  بـه  پاسـخ  در  محتوايـی  تحليلـی  روش هـای  اجـرای   

بااهميـت.  تحريف هـای  ريسـک های  از  حسابرسـان 
 اجـرای روش هـای تحليلـی در نزديكـی پايان كار حسابرسـی، به 
حسـابرس كمـک می كنـد تا يـک نتيجه گيری كلـی دربـاره وضعيت 

تطابـق صورت هـای مالـی بـا درک حسـابرس از واحد تجـاری كند. 
در ايـن مقالـه، فرض بر آن اسـت كـه حسابرسـی صورت های مالی 
می توانـد بـه صـورت بالقـوه بـا روش هـای تحليلی بهبـود يابـد كه از 
كالن داده اسـتفاده می كنـد. در اين نوع حسابرسـی ها، داده ها شـامل 
معامـالت و مانده هايـی اسـت كـه در حالـت عـادی از برنامه ريـزی 
منابـع سـازمانی)5( واحد تجاری و سيسـتم پايـگاه داده آن واحدها به 
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دسـت آمده انـد. ايـن داده هـا به خودی خـود كالن داده نيسـتند مگر 
اينكـه در دوره زمانـی مهمـی جمـع آوری شـوند و بـا حقايـق اضافی 
تكميـل شـوند. بنابراين، بيشـتر فرصت هـای كالن داده ها كـه در اين 
مقالـه بـر آن هـا بحـث می شـود از داده هـای كمكـی می آينـد كه بعد 
از پـردازش ممكـن اسـت توجه حسـابرس را به مـوارد بااهميت جلب 
كنـد. كالن داده مـورد نظـر بالقـوه برای حسابرسـی شـامل اطالعات 
رسـانه اجتماعی، سيسـتم های نظارت تصويـری، و داده های معامالت 

است. بازار سـهام 

نمونه هایـی از تجزیه و تحلیل کالن داده ها
از آنجايـی كـه چنـد برنامـه كاربـردی فعلـی از تجزيـه و تحليـل 
كالن داده هـا در حسابرسـی مسـتقل وجـود دارد، كـه مـا از آن هـا 
اطالعـی نداريـم، نمونه هايـی از ديگر رشـته ها و فرضيه ها در راسـتای 
ايـن شـرح داده می شـود كـه چگونـه برنامه هـای كاربردهـای مشـابه 

می تواننـد در حسابرسـی مسـتقل پياده سـازی شـوند.
آگاهی دهنـده  و  حجيـم  داده  منابـع  بـودن  دسـترس  در  ابتـدا، 
سـهام  قيمـت  ميانگيـن  پيش بينـی  بـرای  جديـد  رويكردهـای  در 
نتيجه بخـش بوده اسـت. برای نمونـه، بالن، ماو و ژنـگ )2011( خلق 
و خـوی عمومـی كلـی را براسـاس داده هـای توييتـر سـنجيدند و به 
طـور موفقيـت آميزی از آن برای پيش بينی نوسـانات روزانه شـاخص 
ميانگيـن صنعتـی داو جونـز)6( اسـتفاده كردند. آنـان از نمايه وضعيت 
خلقـی گـوگل و ابزارهـای دانشـگاهی نظريـاب اسـتفاده كردنـد كـه 
بـرای توليـد سـری زمانـی داده هـای روزانـه از تغيير حاالت براسـاس 
حـدوداً 10 ميليـون توييـت پسـت شـده توسـط تقريبـاً 2,7 ميليون 
كاربـر توسـعه يافته انـد. با انجـام ايـن كار، مولفان قادر بـه پيش بينی 
تغييـرات در شـاخص داوجونـز بـرای سـه تا چهـار روز آينده شـدند. 
عـالوه بـر رسـانه اجتماعی، مقـاالت جديد بـه عنوان پيش بيـن برای 
حـركات قيمـت سـهام شـناخته شـدند. بـا ايـن اوصـاف می تـوان 
اسـتدالل كـرد كـه منابـع داده مشـابهی می تواننـد بـرای پيش بينـی 
ورشكسـتگی يـا ارزيابـی كلـی وضعيـت مالی شـركت مورد اسـتفاده 
قـرار گيـرد. اينگونـه ابزارهـا می تواننـد برای شـناخت بهتـر و ارزيابی 
پذيـرش ريسـک و همچنيـن كاهـش ريسـک دعـاوی حقوقـی مورد 

اسـتفاده قـرار گيرد.
بـرای  جـوی  وضعيـت  و  شـناختی  جمعيـت  داده هـای  دوم، 
پيش بينـی رفتار مشـتری اسـتفاده شـدند. شـركت آفيـس مكس)7(، 
يـک خـرده فروش بـزرگ لـوازم اداری، از اليو پرديكت)8(، سيسـتمی 
كـه ارائـه دهنـده فناوری برخط اسـت كه توسـط شـركت مونتيت)9( 
ارائـه می گـردد، برای شخصی سـازی صفحـات اصلی آنالين براسـاس 
ويژگـی جمعيت شـناختی مشـتريان ايجـاد كـرد. جالـب توجه اسـت 
كـه تمركـز اصلـی اين سيسـتم، تالش بـرای پيش بينی ديد سياسـی 
مشـتريان، و تعديـل بـر طبـق آن اسـت. سيسـتم از آدرس IP بـرای 
شناسـايی موقعيـت مشـتريان و از داده های سرشـماری ايالت متحده 
بـرای ايجـاد نمايـه جمعيت شـناختی اسـتفاده كـرد. در يـک برنامه 
كاربـردی مربـوط بـه آب و هوا، شـركت وال مارت، بـا تجزيه و تحليل 
داده هـای مربـوط بـه ترابايت هـا تراكنش مشـخص شـد كـه در زمان 
تهديـد طوفـان، مشـتريان نـه تنها چـراغ قـوه اضافی می خرنـد، بلكه 
فـروش پـاپ تارت تـوت فرنگی )يک اسـنک محبـوب صبحانه( هفت 
برابـر افزايـش می يابد. اين يافته  و يافته های مشـابه از تجزيه و تحليل 
كالن داده هـا بـه شـركت وال مـارت كمک می كند كـه موجودی های 

خـود را بهتـر مديريت كنـد. داده های جمعيت شـناختی و جغرافيايی 
بـه صـورت بالقـوه می تواننـد پيش بينـی كننـده ای منطقـی بـرای 
درآمـد و فـروش در موقعيـت و مكان كسـب و كارهای فردی باشـند. 
تخمين هـای نتيجـه شـده ممكـن اسـت بـه عنـوان معيـاری بـرای 
ارزيابـی مقـدار فـروش بـا توجه بـه موقعيت و مكان اسـتفاده شـوند. 
عـالوه برايـن، معيارهـای مبتنی بـر گروه هم پيشـگان می توانـد برای 
جلـب توجـه معيارهـای مشـكل زای ممكن اسـتفاده شـوند.تجزيه و 
تحليل هـای مشـابه ممكـن اسـت فرآيندهای حسابرسـی را بـا تاكيد 
بـر روی منابـع در قسـمت های مخاطـره آميزتـر كسـب و كار بهبـود 

 . بخشند
سـوم، تجزيـه و تحليـل كالن داده معموالً شـامل چنـد منبع داده 
اسـت كه برخی از آن ها سـاختاريافته اند و برخی ديگر سـاختارنيافته ، 
از جملـه اعـداد، متـن، تصاويـر، صـدا، ويديـو كه پـردازش  هـر يک از 
آنهـا شـامل تركيبياتـی از روش هـای تحليلـی متفـاوت از رشـته های 
متفـاوت هسـتند. يـک نمونـه ای از تجزيـه و تحليل چشـم انـداز)10( 
پيش بينـی  بـرای  گاز  و  نفـت  اكتشـافات  در  كـه  اسـت  آياتـا)11( 
محل هـای حفـاری بهينـه از داده هايی ماننـد تصوير از چاه هـا، ويديو 
عمليـات  هيدروليكـی، صـدای  از شكسـتگی های  جريـان سـياالت 
حفـاری، متـون يادداشـت های حفـاری، و اعدادگزارش هـای توليـد 
اسـتفاده می شـود. در راسـتاي چالش يكپارچه سـازي منابـع متفاوت 
كالن داده هـا از جملـه خبرهـا، جريان هـای صوتی و تصويـری، موارد 
تلفن هـای سـلولی، نظـرات در رسـانه اجتماعـی و  ثبـت شـده در 
اسـتفاده از آن هـا بـرای اهـداف حسابرسـی توسـط مافيت و واسـرلي 
)2013( بحـث شـد كـه ايـن افـراد اسـتفاده از چنيـن داده هايـی را 
بـرای به دسـت آوردن فـرم جديدی از شـواهد، تاييد وجـود رخداد، و 

اعتبارسـنجی اجـزاي گـزارش را پيشـنهاد دادند. 
از جملـه  جـرم،  داده هـای صحنـه  لس آنجلـس  پليـس  چهـارم، 
زمـان، محـل، موقعيـت، ماهيـت و عوامـل را بـه منظـور پيش بينـی 
محتمل تريـن زمـان بنـدی و محتمل تريـن محـل جـرم و مسـتقر 
كـردن موثـر نيروهـا تجزيـه و تحليـل می كنـد. نتايـج حاصـل ازاين 
بـرای  توانايـی پليـس  قابـل توجهـي در  تجزيـه و تحليـل، بهبـود 
پيشـگيري از فعاليت هـای جنايـی و خنثی كردن عوامـل بالقوه مانند 
اعضـای بانـد در نواحـی پيش بينی شـده ايجـاد كرده اسـت. تجزيه و 
تحليل هـای مشـابه كـه مبتنـي بـر اطالعاتـی در مـورد فعاليت هـای 
گذشـته يا نتايج حسابرسـی گذشـته شـركت اسـت می توانند توسط 
حسابرسـان برای شناسـايی ريسـک های تقلـب و هدايـت تالش های 

حسابرسـی بـا هـدف كشـف تقلب اسـتفاده شـوند.
پنجم، كميسـيون بورس و اوراق بهـادار )SEC( بر روی برنامه های 
كاربـردی تجزيـه و تحليـل داده ها بـرای نظارت بـر رويدادهـاي بازار، 
كشـف تقلب در صورت های مالی و شناسـايی شكست هاي حسابرسی 
تحليـل  و  تجزيـه  سيسـتم  نمونـه،  بـرای  مي كنـد.  سـرمايه گذاری 
داده هـا اطالعات بازار)12( توسـط كميسـيون بـورس و اوراق بهادار در 
ژانويـه 2013 توسـعه يافـت و حدوداً يـک ميليارد ركـورد را روزانه از 
مبـادالت بـازار سـرمايه جمـع آوري مي كنـد. در داده بسـيار حجيم، 
پردازش هـای بـزرگ چالش برانگيز هسـتند و نياز بـه متخصص برای 
داده هـای تخصصـی پيـش می آيـد. در جـوالی سـال 2013، نهـاد 
گزارشـگري مالـی و نيـروی كار حسابرسـی)13( بـرای تقويـت تـالش 
بـرای شناسـايی نقـض قوانيـن اوراق بهـادار در ارتباط با آماده سـازی 
صورت هـای مالـی، افشـای اطالعات و گـزارش دهی ؛ و شكسـت های 
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حسابرسـی تشـكيل شـد. نيروی كار از يک مدل كيفيت حسـابداری 
تحليلـی، بـرای اسـكن بايگانی هـای نظارتـی معمولـی و فعاليت هـا با 
ريسـک بـاال اسـتفاده می كنـد كـه بـا بازرسـی دقيق تـر توسـط تيـم 
اجرايـی كميسـيون بـورس و اوراق بهادار تضمين می شـوند. در همان 
زمـان، كميسـيون بـورس و اوراق بهـادار تشـكيل نيـروی كار تقلـب 
ميكـروكاپ را برای بررسـی تقلـب در صدور، بازاريابـی، و مبادله اوراق 
بهـادار را اعـالم كـرد كـه وب سـايت و رسـانه های اجتماعـی توسـط 
آن نظـارت خواهـد شـد زيـرا كالهبـرداران ميكروكامـپ)14(، مكـرراً 
آن هـا را برای شـكار سـرمايه داران سـاده لـوح بكار می گيرنـد. تجزيه 
و تحليل هـای مشـابه می تواننـد توسـط حسابرسـان بـرای شناسـايی 

تقلـب يـا فعاليت هـای با ريسـک باال اسـتفاده شـوند. 
الزم بـه يـادآوري اسـت كـه گروه حسابرسـی داخلـی در برخی از 
شـركت های بـزرگ از كالن داده هـا در سـازمان اسـتفاده می كننـد. 
بـرای نمونـه، تيم حسابرسـی داخلـی در شـركت های بلوكـراس)15( 
و بلوشـيلدز)16( كارولينـای شـمالی از تجزيـه و تحليـل كالن داده ها 
بـرای شناسـايی ادعاهـا و مطالبـات مضاعـف بيمه از بيـن ميليون ها 
ادعـا در هـر مـاه اسـتفاده می كننـد. آنهـا بررسـي مي كننـد كـه 
مبـادا بيمه گـذاران بـراي يـک ادعـا، دو بـار يـا بيشـتر در خواسـت 
بـه بيمه گـر ارائـه داده باشـند.  مؤسسـات حسابرسـي بـزرگ دنيا، از 

جملـه  مؤسسـات كی پی ام جـی)17(، ديلويـت)18( و پی 
خـود  سـايت های  وب  در  نشـرياتی  سـی)19(  دبليـو 
منتشـر كرده انـد دال بـر اينكـه چگونـه حسابرسـان 
داخلـی می تواننـد از تجزيـه و تحليـل داده هـا بـرای 
بـرای  كننـد.  اسـتفاده  كارايـی  و  اثربخشـی  بهبـود 
نمونـه،  مؤسسـه كی پی ام جـی بيـان می كنـد كـه "با 
تجزيـه و تحليـل داده هـا، سـازمان ها، توانايی بررسـی 
هـر تراكنشـی را- نـه تنهـا تراكنـش نمونـه را- پيـدا 
می كننـد كه اين مسـئله تحليل كارآمدتـر در مقياس 
بزرگتـر را موجـب می شـود". بسـياری از فعاليت های 
حسابرسـی داخلـی، حسابرسـی مسـتقل صورت هـای 

مالـی را منعكـس می كنند تجزيـه و تحليل كالن داده های مشـابهي 
می توانـد اعمـال شـود.

مشـخصه های تجزیه و تحلیل کالن داده ها 
ويژگی هـای اصلـی تجزيـه و تحليـل كالن داده هـا باعـث می شـود 
كـه كاربـر مجـدداً فكر كند كـه چگونه از داده ها اسـتفاده كنـد. ابتدا، 
تجزيـه و تحليـل همـه داده هـا يـا اكثـر داده هـا بـه جـای نمونـه يـا 
زيـر مجموعـه دقيـق و كوچـک ممكـن اسـت. ايـن روش می تواند به 
مدل هايـی منجـر شـود كه نسـبت به قبـل مقـاوم ترند. بـرای نمونه، 
اگـر حسـابرس بخواهـد تعييـن كنـد كـه چـه ويژگـی از ثبت هـای 
روزنامه، شـاخصی برای ريسـک خطاها يا تقلب هسـتند در حالي كه 
تجزيـه و تحليـل همـه ثبت هـاي روزنامـه بـرای ركوردهـای طوالنی 
حفـظ شـده و از ايـن اطالعـات بـرای شناسـايی ثبت هـاي روزنامـه 
اسـتفاده می شـود كـه واقعـاً غيـر معمـول اسـت، ممكـن اسـت در 
حالـی كـه در گذشـته بايـد در مورد حـذف داده های آلوده شـده بايد 
بسـيار دقـت می شـد، زمانی كـه همه داده های در دسـترس هسـتند، 

درجـه ای تحريـف قابـل پذيرش اسـت.
تغييـر دوم در تفكـر از عليت به همبسـتگی اسـت. بـه جاي تالش 
بـرای درک علت هـای اساسـی پديده هـای پيچيده به طـور فزاينده اي 

شناسـايی و اسـتفاده از همبسـتگی ممكن اسـت. برای نمونـه، مير و 
كوكـر )2013( گـزارش دادنـد كـه پژوهشـگران در  مؤسسـه فناوری 
دانشـگاه اونتاريـو)20( بـا تعـدادی بيمارسـتان بر سـر نرم افـزاری برای 
ايـن كار كردنـد كـه بـه دكترهـا كمـک كننـد كـه در زمـان مراقبت 
از نـوزادان نـارس بـا تشـخيص بهتـری تصميـم بگيرنـد. نـرم افـزار، 
داده هـای بيمـاران را بـه صـورت بالدرنـگ اتخـاذ و پـردازش می كرد 
و از 16 جريـان داده متفـاوت، ماننـد ضربـان قلـب، دمای بدن، فشـار 
خـون، سـطح اكسـيژن خـون اطالعاتی جمـع آوری می كـرد كه همه 
بـا هـم 1260 نقطـه داده بـه ازای هـر ثانيـه هسـتند. در حالـی كـه 
ايـن مشـاهدات ممكن اسـت اجـازه دهند كـه دكتـر در نهايت داليل 
اصلـی را درک كنـد، بـه سـادگی می دانيـم كه چيـزی احتمـال دارد 
وقـوع يابـد كه مسـلمآ از درک دقيق علت مهم تر اسـت. تصـور برنامه 
حسابرسـی مشـابه سـخت نيسـت كـه در آن تجديـد ارائـه يـا سـاير 
رويدادهاي نامسـاعد با شـاخص های حذف شـده از سـوابق شـركت و 

ديگر اطالعـات همبسـتگي دارند.
توانايـی بـرای اسـتفاده از مدل هـای همبسـتگی بـا مقدار وسـيعی 
از داده هـا بـا نـرخ توليـد بـاال بـه منظـور تراكنش هـای دقيـق يـا 
رخدادهـای مـورد نظـر حسابرسـی در زمانـی بـه طـور قابـل توجهی 
سـودمندتر می شـوند كـه به طور پيوسـته بـكار می روند. حسابرسـی 
طـور  بـه  احتمـاآل  نظارتـي  سيسـتم هاي  و  مسـتمر 
ويـژه ای بـه عصـر پتابايتـي در تبديل رويه حسابرسـي 
مرتبـط هسـتند. بـه عنـوان نمونـه، روابط آمـاری بين 
عناصر و فرآيندهای كسـب و كار متفاوت ممكن اسـت 
بـه صـورت مسـتمر بـرای كشـف رويدادهـاي نامنظم 

نظارت  شـوند.

اجرای تجزیه و تحلیل کالن داده ها در حسابرسـی 
اجـرای تجزيـه و تحليـل كالن داده هـا تـالش بـا 
اهميتـي وافـری اسـت كه نيازمنـد افـرادی با تخصص 
در تجزيـه و تحليـل داده هـا و همچنيـن منابع سـخت 
افـزاری و نـرم افزاری مناسـب اسـت. در نتيجه، بسـياری از واحدهاي 
تجـاري، برنامـه كاربـردی كالن داده هـای خود را به شـركت هاي ارائه 
دهنـده خدمـات تخصصـي )ماننـد ای بـی ام )IBM( و تـرادا( بـرون 
سـپاري مي كننـد تـا راه حل هـاي مناسـبي را دريافت كننـد. به طور 
مشـابه، آموزش هـای مربـوط به تجزيـه و تحليـل كالن داده ها ممكن 
اسـت در ورای محدوده سـطح علمی و حرفه ای يک حسـابرس باشـد. 
حرفـه حسابرسـی يـا بايـد يـک فـرد حرفـه ای آمـوزش ديـده بـرای 
تجزيـه و تحليـل را اسـتخدام كند يا احتمال دارد كـه از خدمات قابل 
ارائه توسـط شـخص ثالث براي تجزيه و تحليل كالن داده ها اسـتفاده 
كنـد. برون سـپاري كـردن تجزيه و تحليـل كالن داده هـا، نگرانی های 
حفـظ حريـم خصوصـی را افزايـش می دهـد، اما اين مسـئله تـازه ای 
نيسـت- حرفـه  در حـال حاضـر در زمـان انجـام حسابرسـی  به طرف 

سـومی مانند بانـک تكيـه می كند. 
در شناسـايی ناهنجاری هـا و اسـتثنائات برای بررسـي هاي بيشـتر 
حسابرسـی، پياده سـازی های فعلـی روش هـای تحليلی گاهـی اوقات، 
نسـبت بـه آنچـه كـه بـه صـورت عملـی توسـط تيم های حسابرسـی 
بررسـی می شـود، مثبـت كاذب)21( بيشـتري توليـد مي كنـد و منجر 
بـه اضافـه بار اطالعاتی می شـود. از فرصت های تجزيـه و تحليل كالن 
داده هـا احتمال كاهش چشـمگير خطـاي مثبت هـای كاذب از طريق 

تجزیه و تحلیــل کان داده ها 
متشــکل از فرآیند بازرســی، 
و  تبدیــل  شفاف ســازی، 
مدل ســازی بــرای کشــف 
ــا و  ــاط الگوه ــراری ارتب و برق
اطاعــات ســودمند، بیــان 
ــتیبانی از  ــری و پش نتیجه گی

اســت تصمیم گیــری 

تجزیهوتحلیلدادهها
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شناسـايی دقيـق ناهنجـاری واقعی و اسـتثنائات با سيسـتم های بهتر 
اولويت بندی شـده اسـت.

 چنـد مسـئله وجـود دارد كه حرفه حسابرسـی در رابطـه با تجزيه 
و تحليـل كالن داده هـا نياز دارد كه با آن ها سـروكار داشـته باشـد. در 
درجـه اول، اسـتفاده موفقيـت آميـز از كالن داده ها نيازمنـد تغييرات 
پارادايمـی اسـت. به جـاي اسـتفاده از برخی داده هـا در مجموعه داده 
شـفاف و تميـز كوچـک و تمركـز بر روی علـت و معلـول )روابط قابل 
قبولـی در اسـتانداردهاي حسابرسـي(، حسابرسـان از كالن داده ای 
اسـتفاده می كننـد كـه بـه اسـتفاده از "همـه" داده هـا در مجموعـه 
داده آلـوده نسـبتاً بـزرگ تمايـل خواهـد داشـت، و بيشـتر بـرروی 
همبسـتگی تاكيـد می كنـد تـا علـت و معلولـی. درجـه ای كـه ايـن 
رويكـرد در حسابرسـی اسـتفاده می شـود بسـته بـه مرحلـه اي تغيير 
می كنـد كـه حسابرسـی در آن قـرار دارد: اسـتفاده از داده هـای آلوده 
بـرای برنامه ريـزی و ارزيابـی ريسـک برخـالف رويه هـاي محتوايـي 
قابـل تحمل تر اسـت. به عنـوان نمونـه، تجزيه و تحليـل كالن داده ها 
می توانـد بـرای شناسـايی روندهـا و الگوهـای كسـب و كار اسـتفاده 
شـود، تجزيـه و تحليل حسابرسـی سـنتی و روش های حسابرسـی به 
كمـک كامپيوتر می تواند بـرای انجام تجزيه و تحليل دقيق تر مسـائل 
بالقـوه اسـتفاده شـود و قضـاوت برروی حسابرسـی معمولـی می تواند 
بـرای تعييـن تاثيـرات يافته هـا بررويگزارش های مالی اسـتفاده شـود. 
عـالوه برايـن، داده هـای آلوده ممكن اسـت بـرای رويـه تحليلی كه به 
اختالل)22( حسـاس اسـت مناسـب نباشـند. بااين وجود، اين تفكر تا 
حـدودی از ايـن حرفـه بيگانـه اسـت. اين فكر اساسـا نيازمنـد راهنما 
و آمـوزش جديـد قابـل توجـه اسـت، و ممكـن اسـت حتـی نيازمنـد 

تعديل اسـتانداردهای حسابرسـی باشـد. 
ثانيـاً، حجـم كالن داده هـا چالش های محاسـباتی قابـل توجهی را 
معرفی می كند. بسـياری از روش های تحليلی متداول اسـتفاده شـده 
در حسابرسـی نمی تواننـد در كالن داده ها مورد اسـتفاده قرار بگيرند. 
راه حـل اسـتفاده از روش تحليلـی سـاده اسـت كـه نيازمنـد منابـع 
محاسـباتی كمتـر اسـت، يا انتخـاب زيرمجموعـه ای از داده اسـت كه 
می توانـد بـا ابزارهـای تحليلی پيچيده تر مديريت شـوند. مـورد بعدي 
اسـتفاده از كالن داده بـرای انتخـاب دقيـق زير مجموعه ای اسـت كه 
برای حسابرسـی ارزشـمندتر اسـت. به عنوان نمونـه، روش هايی برای 
انتخـاب زيـر مجموعـه ای از داده وجود دارد كـه در مدل های تحليلی 

دقيق تـر نتيجـه می دهند.
ثالثاً، زمانی كه كالن داده اسـتفاده می شـود، حفظ حريم شـخصی 
نگرانـی بالقـوه ای اسـت. برخـی از تجزيـه و تحليل هـا ممكـن اسـت 
نيازمنـد اطالعـات خصوصـي صاحبـكار، فراتر از آنچه باشـند كه برای 
حسابرسـی منتشـر می شـود. اگرچه ايـن نگرانی مختص حسابرسـی 
نيسـت امـا اسـتفاده از چنيـن اطالعات حساسـی در برنامـه كاربردی 
كالن داده، چالش هايـی را نشـان می دهند.بـه عنـوان نمونـه، اتحاديه 
اروپـا گـوگل را بـه عنـوان نمونـه اي از نگرانی هـای حريـم شـخصی و 
آنتـی تراسـت مربوط به اسـتفاده از كالن داده مـورد نقد قرار می دهد. 
سـرانجام، زمانـی كـه "همه" داده هـا از طريق سيسـتم های تجزيه 
و تحليـل حسابرسـی پردازش شـدند و شكسـتی در شناسـايی تقلب 
يـا خطـا وجـود داشـت، ريسـكی وجـود دارد كـه حسابرسـان آن را 
حـدس می زننـد. اين مسـئله كامـاًل جديدی نيسـت، اما حسابرسـان 
بـه صـورت سـنتی مبتنـي بـر نمونه هـا كار مي كننـد و پذيرفته انـد 
ريسـک های آمـاری وجـود دارند كـه در آن ها تقلب يا خطا شناسـايی 

نشـده باشـد. در آخر، حركت به سـمت تجزيه و تحليـل كالن داده ها 
می توانـد تقلـب يـا خطاهايي را شناسـايی كنـد كه در گذشـته وجود 
داشـته امـا ديـده نشـده اسـت. ايـن نيز مسـئله جديـدی نيسـت، اما 
مسـئله ای اسـت كـه حسابرسـان پذيرفته انـد كالن داده هـا احتماالً با 
آن سـروكار دارد.  در كنـار اسـتفاده از تجزيـه و تحليـل كالن داده ها 
بـرای اجرای حسابرسـی،  مؤسسـات حسابرسـی می توانند بـه صورت 
بالقـوه از آن بـرای اهـداف داخلی اسـتفاده كننـد. به عنـوان نمونه، از 
آنجايـی كه بيشـتر مقاالت كارهای حسابرسـی، الكترونيكی هسـتند، 
فرصتـی برای شـركت وجـود دارد كه حسابرسـی را در سراسـر نمونه 
كارهـا در جسـتجوی ناهنجاری هـا و مسـائل كيفيتی بالقـوه تجزيه و 

تحليـل كند.

نتیجه گیري و  خالصه 
كالن داده هـا در بسـياري از رشـته ها انقالبـي بـه پـا كردنـد. در 
ايـن نوشـته، نمونه هايـی از تجزيـه و تحليـل كالن داده هـا ارائـه شـد 
و كاربردهـاي مشـابه آن در حسابرسـي ارائـه گرديـد. همچنيـن بـه 
صـورت مختصـر در ارتبـاط بـا ويژگي هـاي كالن داده هـا مطالبـي 
مطرح شـد كـه با حسابرسـي و شـناخت برخي فرصت هـا و چالش ها 

و بكارگيـري آنهـا در ارتبـاط بـود.

پي نوشت ها:-------------------------------------------------------------------------------
1 1  Volume
1 2   velocity
1 3   variety
1 4   datafication
1 5   Enterprise Resource Planning (ERP)
1 6   Dow Jones Industrial Average
1 7   OfficeMax
1 8   LivePredict
1 9   Monetate

1 10   Prescriptive Analytics
1 11   Ayata
1 12   Market Information Data Analysis System (MIDAS)
1 13   Financial Reporting and Audit Task Force
1 14   Microcap
1 15   Blue Cross
1 16   Blue Shield
1 17   KPMG
1 18   Deloitte
1 19   PWC
1 20   Ontario
1 21   false positives
1 22   noise
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