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بندی بررسی تاثیر اهمیت کنترل و حسابرسی فناوری اطالعات در بودجه

 عملیاتی و بسترهای مورد نیاز آن برای سهامداران

 

 انبول، دانشجوی دکتری حسابرسی دانشگاه آیدین استفرشاد گنجی

 ، دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد گرگانافسانه تازیکه لمسکی

 

بندی عملیاتی و مقاله به بررسی تاثیر اهمیت کنترل و حسابرسی فناوری اطالعات در بودجه این -چکیده

بوده  1333 تا 1331 هایدوره زمانی مورد مطالعه سال. خواهد پرداختبسترهای موردنیاز آن برای سهامداران 
هایی هستند که دارای حسابرسی فناوری اطالعات و کامپیوتر تمام نفری از شرکت 32جامعه آماری  .است

بندی پروژه با محدودیت یکی از مسائل مشهور در زمینه کنترل پروژه، زماندهند. کارهای خود را انجام می
رفتن محدودیت منابع از جمله مسائل دارای بندی پروژه با در نظر گ باشد که زمانها میمنابع و سایر محدودیت

 .بندی است ترین مساله زمانبندی پروژه با منابع محدود در واقع کلی پیشینه تحقیقاتی غنی است. مساله زمان
ای از بندی همگی زیر مجموعه بندی و سایر مسائل زمان ، زمان2، جریان کارگاهی1بندی کارگاهی مسائل زمان

های اصلی در مدیریت پروژه  بندی پروژه یکی از وظایف اصلی و فعالیت زمان. آینداین مسئله به حساب می
بندی پروژه را امری دشوار  ها مسئله زمان نیازی بین فعالیتاست. وجود محدودیت منابع و همچنین روابط پیش

ی در حوزه مسائل بندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع از جمله مسائل با ادبیات غن سازد.  زمان می
به شدت بخود جلب کرده است و های اخیر  این مسئله توجه محققان را در سال تحقیق در عملیات است.

 .ای استفاده شده استاز زوش الگوریتم جهش قورباغه های مختلف حل شده است.تاکنون با الگوریتم

 

 مقدمه 
های ( تبدیل به یک مکانیسم حساس برای تضمین سیستمIT) (1)فناوری اطالعات حسابرسیامروزه کنترل و 

-ها جهت جلوگیری و ممانعت از وقوع شکست( وهمچنین گزارشات مالی سازمانIS) (2)اطالعاتی یکپارچه

و یا  ((WorldComرلدکام و و (Enron)انرون  هایی مانندآنچه در شرکت های سنگین مالی در آینده از قبیل
 اند.های مالی جهانی اتفاق افتاد، شدهبحران

                                                             
1 Job shop 
2 Flow shop 
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های اطالعات (، سیستمEDP) (3)هاسی فناوری اطالعات )که پردازش الکترونیکی دادهدر ابتدا، حسابر

(CIS)المنافع( کامپیوتری )کشورهای مستقل مشترک
گیرد( به ، و حسابرسی فناوری اطالعات را دربر می(1)

مهمترین عواملی که منجر به لزوم از آمد. شمار میای از  حسابرسی سنتی بهی پیشرفتهعنوان توسعه و نسخه

 باشند:شرح زیر میه انجام  حسابرسی فناوری اطالعات شدند ب

 شدند.  (2)های کامپیوتری برای انجام عملکرد گواهی دادنهای نهفته در سیستمتوانایی حسابرسان متوجه 

 ها منابع که رایانهپردازش و مدیریت اطالعات را در سازمان خود به رسمیت شناختند بطوری هاشرکت

کار در سازمان شدند و در ووکار، مشابه سایر منابع با ارزش کسبکلیدی برای رقابت در محیط کسب

 نتیجه، نیاز به کنترل و حسابرسی آنها حیاتی گردید.

 کنترل و حسابرسی فناوری اطالعات را ها و نهادهای نظارتی دولتی نیاز  به ای و سازمانهای حرفهانجمن

 به رسمیت شناختند.

های اول، استفاده از روشوجود آمده است. هاجزای اولیه حسابرسی فناوری اطالعات از شقوق مختلف ب

های مدیریت سیستم و دوم، روی فلسفه کنترل های کنترل داخلی و کنکاش و تحلیل برحسابرسی سنتی، روش

 کند. ها فراهم میآمیز سیستمهای الزم برای رسیدن به طراحی و اجرای موفقیتباشد، که روشاطالعاتی می

کند به این معنا که چه های مناسب و به موقع را فراهم میهای علوم رفتاری، که سواالت و تجزیه و تحلیلزمینه

در نهایت سوم،  نماید؟ پذیر جلوه میهای اطالعاتی به دلیل مشکالت انسانی، به نظر شکستوقت و چرا سیستم

ی های رسمی که زمینهها، مدلنظم و انضباط، نظریه زمینه علوم کامپیوتر و دانش الزم در مورد مفاهیم کنترل،

ها، قابلیت اطمینان، و صداقت فراهم ای برای حفظ اعتبار دادهعنوان پایهافزارها را بهافزار و نرمطراحی سخت

 کند. می

 علی،خود را در شغل ف سزایی دارد و به نحو مؤثری اثررفتار عملی کارمندان اثر به رضایت شغلی در مسلماً

رضایت شغلی همچنین باعث کاهش  دهد.اثربخش بودن و آمادگی جهت ارتقاء شغلی نشان می کارا بودن،

باشد باعث افزایش غیبت و نیز از آن جهت که سالمتی افراد به سبب هزینه بیمه و بیمارستانی به نفع سازمان می

 .  بازدهی خواهد شد
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 نقش حسابرسان فناوری اطالعات
ها در حال حاضر تکامل یافته است سان فناوری اطالعات برای ارائه تضمین کافی و مناسب کنترلنقش حسابر

 وسط مدیریت هنوز در جای خود استوار است. های داخلی تالبته، مسئولیت حصول اطمینان از کفایت کنترلو 

های های خدمات مشاوره مدیریت، اطمینان از این  است که آیا کنترلنقش حسابرسی به جز در زمینهاولین 

باشند یا خیر و یا اینکه اجزای آنها دارای های مناسب و قابل اطمینان تعریف شده و اجرایی میداخلی در محل

بخش را دارد حسابرسان نقش که مدیریت نقش اطمینانبنابراین، در حالیباشد. ای کارآمد و موثری میشیوه

 باشند.کننده را دارا میبیمه

هایی است که توسط ها، اهداف، و کیفیتای با روشحسابرسی فناوری اطالعات حرفه هامروز

ای از قواعد اخالقی )منشور اخالقی انجمن صورت مجموعههای در سراسر جهان، باستانداردهای حرفه

ای صدور گواهینامه )گواهی (، و یک برنامه حرفهISACA) (1)یهای اطالعاتحسابرسی و کنترل سیستم

نیازمند دانش شوند و انجام حسابرسی مذکور  تدوین می [(CISA] (3)های اطالعاتیحسابرس رسمی سیستم

های علمی طوالنی و فشرده سازیکه اغلب نیازمند یک سری آمادهبطوری باشد،تخصصی و توانایی عملی می

باید ای میهای آکادمیک در دسترس نیست، آموزش در خانه و توسعه حرفهکه برنامهو گاهاً، جاییباشد. می

ای بر این باورند که برسان، و جوامع حرفهبیشتر حسابداران، حساورت پذیرد. توسط کارفرما برای کارکنان ص

و  منتج به تربیت و آموزش حسابرسان فناوری اطالعات بهتر بهبود در زمینه تحقیقات و آموزش و پرورش قطعاً

 با دانش بیشتر نظری و عملی خواهد شد. 

عنوان مثال، حسابرسی بههای فناوری گسترده هستند. ت و عمق دانش الزم برای حسابرسی سیستموسع

 فناوری اطالعات شامل:

 (3)های حسابرسی خطرگرااستفاده از روش 

  استفاده از ابزار و فنون حسابرسی  به کمک کامپیوتر 

 (3)المللی( از قبیل ایزواستفاده از استاندارد )ملی یا بین 
(ISO)3/3111  به منظور بهبود و  13333و ایزو

 افزار و استانداردهای امنیت های کیفیت در توسعه نرماجرای سیستم

 های در حال توسعه و همچنین خرید بستهوکار و انتظارات در حسابرسی از سیستمدرک نقش کسب-

 افزاری و مدیریت پروژه های نرم
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 تواند سازمان را در معرض خطر ارزیابی امنیت اطالعات و مسائل مربوط به حریم خصوصی که می

 هدقرار د

 آزمون و تایید انطباق سازمان با هرگونه مسائل حقوقی مربوط به فناوری اطالعات که ممکن است 

 این سازمان را در معرض خطر قرار دهد.

 (3)های پیچیده چرخه عمر توسعهبررسی سیستم (SDLCو یا تکنیک )عنوان های جدید توسعه، به

 ، یا برنامه توسعههای پرسرعتسازی، سیستممثال، نمونه

 ی اقدامات صورت گرفته در محل کارگزارش به مدیریت و انجام پیگیری برای اطمینان از بررس 

های ارتباطی، شامل: اینترنت، اینترانت، اکسترانت، تبادل های پیچیده و پروتکلآوریحسابرسی فن

ها، مخابرات، های محلی یا مناطق گسترده، ارتباطات دادهها، سرویس دهنده مشتری، شبکهالکترونیکی داده

 گردد.ویدئو و... می / اطالعات / های یکپارچه انتقال صداسیم، و سیستمآوری بیفن

 

 فناوری اطالعات امروز و فردا

های یک سازمان ناپذیرترین فعالیتترین و اجتنابپردازش اطالعات با بیشترین سرعت ممکن به ضروری

دارند و  ( بر این نکته تاکیدCoBiT) (11)های مرتبطعنوان مثال، کنترل اطالعات و فناوریبهتبدیل شده است. 

را المللی فناوری اطالعات قابل قبول در سطح بین (11)نیاز به تحقیق، توسعه، انتشار، ترویج  و فعالیت به روز

( این است تا اطمینان CoBiTهای مرتبط )ترل اطالعات و فناوریتاکید اصلی کنکنند. تائید و اثبات می

های موردنیاز وکار، توسط تکنولوژی ارائه شده است و ویژگیحاصل شود که اطالعات موردنیاز کسب

ها و ، راه(CoBiT)های مرتبط نسخه چهارم کنترل اطالعات و فناوریباشد. اطمینان از اطالعات را دارا می

، تحویل ارزش، مدیریت منابع، عناصر اساسی در مدیریت استراتژیکی مرتبط ساختن و ترکیب هایی براروش

 مدیریت ریسک و مدیریت عملکرد را استنتاج کرده و بهبود بخشیده است.

به علت نفوذ سریع فناوری کامپیوتر و سهولت دسترسی به اطالعات، در کلیه علوم نیاز به حسابرسان 

وجود آمده تا اطمینان حاصل شود هکرده و آگاه و همچنین اجرای فرآیند حسابرسی فناوری اطالعات بتحصیل

ها و مدیریت دسترسی به مامیت دادههای مناسب برای حفظ تهای فناوری اطالعات موثر در محلکه کنترل

های های خصوصی، انجمنشود و بر همین اساس در سطح جهانی، بخشطور موثر اعمال میاطالعات به

 (21)ی ماشینی(، انجمن محاسبهIFIP) (13)المللی پردازش اطالعاتهایی مانند فدراسیون بینای، و سازمانحرفه
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ACM))(21)تای فناوری اطالعا، انجمن حرفه (AITPانجمن امنیت سیستم ،)(22)های اطالعاتی (ISSA و ،)

 اند. نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه را به رسمیت شناخته دیگران

(، موسسه انجمن حسابداران AICPA) (23)گرا همانند موسسه حسابداران رسمی آمریکاهای کنترلسازمان

ها و (، و دیگران رهنمودها و دستورالعملACFE) (22)ین تقلب(، انجمن خبره محققCICA) (21)خبره کانادا

 اند.ای را در این زمینه انجام دادهمطالعات و تحقیقات پشتیبانی شده

( از طرفداران پیشرو CISSE) (21)های اطالعاتدهندگان امنیت سیستمکنفرانس آموزش ،1331از سال 

زش در امنیت اطالعات و تضمین اطالعات در آموزش و پرورش بوده است. نیاز به برای اجرای دوره آمو

های اخیر پیشرفت کرده و بیشتر شده است و مطالعات پیوسته  توسط کنترل پیشرفته بر فناوری اطالعات در سال

و  3111ایزو صدور  با( ISOالمللی استاندارد )ایزو و سازمان بین  (AICPA)موسسه حسابداران رسمی آمریکا 

های اطالعاتی توسط سازمان همکاری و هایی برای امنیت سیستمدر پیگیری اصالحات، راهنمایی 13333ایزو 

های وری برنامهو شورای ریاست جمهوری ایاالت متحده نیز در تمامیت و بهره OECD (22)توسعه اقتصادی

 اند.سزایی داشتهدرسی آموزش حسابرسی کامپیوتری، نقش به

  (CoBiT)های مرتبطمترین و جدیدترین مطالعات در این زمینه در تحقیقات کنترل اطالعات و فناوریمه

دهد که وکار  را  تحت تاثیر قرار میسه حوزه قابل توجه از محیط کسب تکنولوژی اساساً است وانجام شده 

 کنیم:طور خالصه به آنها اشاره میبه

وکار و آوری اطالعات برای توانمندسازی کسبتهیه و جمع نظروکار و تجارت از نقطهدر کسب -1

بررسی فرآیند  این افزایش توانایی برای جذب، ذخیره، تجزیه و تحلیل، و تواند  انجام پذیرد اقداماتی که می

-ان میگیرندگوکار تصمیمها و اطالعات، که موجب افزایش قدرت بخشیدن به کسبمقدار زیادی از داده

ها دهیهای اولیه برای تولیدات و مراحل مختلف سرویسفناوری همچنین تبدیل به یکی از توانمندیگردد. 

افزایش استفاده از تکنولوژی منجر به، افزایش بودجه، افزایش موفقیت و شکست، و افزایش آگاهی شده است. 

 باشد.از نیاز به کنترل می

ثابت  اگرچه اهداف کنترل عموماً دارد  ای تحت تاثیر فرایند کنترل قرارطور قابل مالحظههصنعت ب -2

بایستی آوری، روشی را که توسط آن سیستم میهای خاص، که  فنباقی مانده است، به جز بعضی تکنولوژی

ماند که آیا عنوان هدف کنترل، یکسان باقی میها، بهحفاظت از داراییکنترل شود، را عوض کرده است. 

 باشد؟ صورت دستی یا خودکار میهانجام این کار ب
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روی حرفه حسابرسی در زمینه اینکه حسابرسی چگونه انجام شود و دانش الزم برای  تکنولوژی بر -3

گیری در خصوص عملیات یا اثربخشی سیستم، کارایی و صداقت  و تمامیت گزارشات تاثیر گذاشته نتیجه

طور که نیازهای حسابرسان با تخصصی همانبتدا، این تاثیر بر تغییر محیط پردازش متمرکز بود و در ااست. 

 نیز رشد کرد. طور حسابرسی فناوری اطالعاتهای آن رشد کرد، همانشدن تکنولوژی و مهارت

های در دسترس، تولید، عرضه، و ها با داشتن یک شبکه پویا و همزمان و منطبق بر بهترین طراحیسازمان

تباط مناسب بین آنها و مشتریان با قادر به ایجاد ار های توزیع و منابع از شرکت در سراسر جهان وقابلیت

های رقابتی ایجاد را قادر خواهد ساخت تا نسبت به فرصتها طبیعت چند شرکتی، شرکتیکدیگر خواهد شد. 

ها از شبکه های شرکا و ریسک خطر را کاهش دهند. ، هزینهت واکنش  نشان داده و در عین حالشده به سرع

طور مداوم هها و منابع مورد نیاز بعنوان قابلیتماهیتی پویا برخوردار خواهند شد، زیرا هویت شرکت و روابط به

های بازار در سراسر جهان دامنه جهانی شبکه سازمان را قادر خواهد ساخت به فرصتتغییر خواهند کرد. 

کنند انجام خواهد صورت همزمان کار میکار توسط یک تیم چند شرکتی ، که بهگذاری سامان دهد. سرمایه

اعضای این گروه قادر  مستقیم داده شده است.  گیریمنظور کاهش زمان تولید، به آنها قدرت تصمیمشد که به

باز بودن، همکاری و تعاون، و نظر از محل و منطقه زمان به کار مشارکتی اقدام نمایند. خواهد بود صرف

 کند.ها در شبکه و پرسنل آنها مشخص میاعتماد، روابط بین سازمان

-ی به هر کسی در هر جای دنیا نیاز به اتصال شبکهبرای دسترستواند انجام شود؟ پس چگونه این کار می

 ، نیازی حیاتی در این موضوع است. وجود اینترنت و خدمات حامل جهانیبدیهی است که های جهانی است. 

ی در  نظر گرفته شده، الزم نیست لزوما در دفتر و یا حتی در خانه قرار داشته همچنین از آنجا که مقصد گیرنده

م خصوصی یا سیجا بازی خواهد کرد که از طریق، شبکه بیای را در اینسیم نقش  عمدههای بیباشد، شبکه

-تن یک طیف گستردهبرای حمایت از به اشتراک گذاش( در دسترس خواهد بود. LAN) (31)های محلیشبکه

ها، اطالعات و ویدئو، پهنای باند مورد تقاضا برای دسکتاپ کاربر باید  به خوبی و با کیفیتی ای از صدا ، داده

های های مختلف خدمات مشترک از قبیل یادداشتلهمچنین، سیستم عامترمینال تلفن همراه در دسترس باشد. 

توان از شود و سرعت را میدر نهایت، سرویسی کامل برای شبکه طراحی میلوتوس ضروری خواهد بود. 

های عت  و حالت انتقال ناهمگام  شبکهصورت محلی از طریق اینترنت پرسرهای پهن باند بهطریق شبکه

 دست آورد.( بهATM) (32)محلی
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 کنترل و حسابرسی: نگرانی جهانی 

 ، (Enron)های مالی از بخش خصوصی )انرونو فروپاشی اعتماد در گزارش 2111سپتامبر  11حوادث  

 وکار شد. (، و غیره( منجر به بازخورد موضوع و خود ارزیابی مجدد در دنیای کسب(WorldComورلدکام 

-های تبادل تسهیل روشهای تبادل به دلیل پیشرفت مکانیسمتکامل جامعه اقتصادی به موازات تکامل مکانیسم

به این ترتیب در جامعه با استفاده از سیستم بدوی دادوستد کاال آغاز شده است. سازد. ای سابق را ممکن میه

آوردند که کنندگان و تولیدکنندگان بودند زیرا آنها که کاالیی را  به بازار میآن زمان، افراد هر دو مصرف

به سادگی، شد. انجام می یک کاال  به آن نیاز داشتندطور مستقیم با بیش از حد الزمشان  بود و ردوبدل آن به

افزایش مطالبات جوامع به  با توجه به ناکارآمدی متعدد آن وداد. جامعه مبادله کاال برای کاالهای را انجام می

کانیسم اصالح دلیل افزایش جمعیت، تولید، ارتباطات، مسکن و مناطق تجاری، این سیستم به زودی توسط م

 شده مبادله و دادوستد کاال جایگزین شد. 

دانان، که شامل ارتقاء مبادله و دنیازهای اقتصاوجود آورد. هنفوذ طبقه تجارتی شکل جدیدی از جامعه را ب

 دار برای حفاظت از منابع مالی بودند،وان امانتعنپولی که به یشد، منجر به توسعه انبارهاانباشت سرمایه می

سپرده کردند رسیدی وجود داشت، و پس از ارائه رسید، که افتتاح حساب سپرده میبرای کسانیگردید. 

های امروزی آنها کردند زیرا مثل بانکخدمات ابتدایی بانکی را ارائه میاین انبارها گرداند. شخص را باز می

ن آنها استفاده های خود و همچنین پرداخت سود برای صاحباآوری شده برای پوشش هزینههای جمعهزینه

گذاران وجوه خود به زودی شروع به صدور قبض انبار ارز نمودند به خاطر این ایده که همه سپردهکردند. می

  را در یک زمان و با هم از بانک خارج نکنند. 

سکه، ارز، و تقاضا باعث رونق مکانیسم سپرده پرداخت برای چند دهه به دلیل راحتی، ایمنی آن، کارآیی، و 

ای برای مکانیزم پرداخت در حال حاضر در دست این حال، تغییر عمده باپذیرش گسترده توسط مردم شد. 

 (. EFTs) (33)است: انتقال وجوه الکترونیکی

 

 تجارت الکترونیکی و انتقال وجوه الکترونیکی 
های فصل بعدی را برای سیستم (EFTs) تجارت الکترونیک )تجارت الکترونیکی( و انتقال وجوه الکترونیکی

صنعت بانکداری یکی از پیشگامان در استفاده بوده است.  1311 پرداخت باز کردکه شروع آن از حدود سال 

، خودکار کردن ریصنعت با مکانیزه شدن دفترداری و وظایف حسابدااین آید. حساب میاز کامپیوتر به
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(، و در نهایت، با استفاده از MICR) (31)سازی سیستم جوهر مغناطیسی شناخت شخصیتجریان معامله، پیاده

دو  پیشرفتروزرسانی حساب سپرده و رسید ثبت و یا پرداخت پول نقد آغاز شد. های آنالین برای بهپایانه

 21در  (EFTs)های انتقال وجوه الکترونیکی العاده از سیستمتکنولوژی کامپیوتر و ارتباطات باعث رشد خارق

شوند و به معامالت الکترونیکی مالی کنندگان با آن بیشتر آشنا  میصرفهمانطور که بیشتر مسال گذشته شد. 

امروز، انتقال وجوه شود. تری استفاده میطور گستردهبه (EFTs)کنند، انتقال وجوه الکترونیکی اعتماد می

فروشی از توان تقریبا در تمام موسسات خردهفراتر از صنعت بانکداری رفته است و می  (EFTs)الکترونیکی 

انتقال وجوه را دید. های تفریحی آنهای گاز، و حتی پارکها، فروشگاه لباس، ایستگاهجمله سوپر مارکت

دهد به راحتی بدون پرداخت پول نقد برای کاال و خدمات بدون نیاز به استفاده اجازه می (EFTs)الکترونیکی 

در جامعه امروز بیشتر از همیشه افراد باسواد کامپیوتری با توجه به اینکه نها بهره گرفت. از چک یا پول نقد از آ

 .د دارند لذا شاهد تبدیل سیستم سنتی پرداخت نقد و یا چک به سیستم پرداخت الکترونیکی خواهیم بودوجو

 

 های پرداخت الکترونیکی آینده سیستم

ای بدون پول جامعه افزایش استفاده از اینترنت فرم جدیدی از تبادالت را ایجاد کرده است: تجارت مجازی.

-کرد امروز در دست است و پرداخت الکترونیکی جایگزین پولمدت تصور میرا در طوالنینده آننقد که آی

تجارت مجازی دنیای جدید شامل پول نقد های اعتباری شده است. های کاغذی، چک و حتی کارت

معامالت مجازی کار بسیار بسیار شبیه به پول نقدهای فیزیکی بلکه بدون نمادهای فیزیکی . استالکترونیکی 

کسب منابع و چگونگی تخصیص آن به آحاد جامعه، انگیزه اصلی تهیه و تنظیم بودجه دولت است. همه است. 

مندند، چه در کشورهای در بهرههای نوین در تنظیم بودجه ها، چه در کشورهای پیشرفته که از روشولتد

مد کمتری در تنظیم  بودجه آنها وجود دارد و چه در کشورهای آهای کارحال توسعه که آثار فنون و روش

مد و تخصیص آتدوین چگونگی کسب درً ابتدایی، اقدام به تعیین و  بندی کامالهای بودجهنیافته با روشتوسعه

های تنظیم ترین روشترین و رایجکنند. عمدهمی« بودجه کل کشور»ای مدرن، با عنوان آن در قالب برنامه

 بودجه در کشورها به ترتیب درجه رشدیافتگی آنها عبارتند از: 

شود بینی میهای گذشته پیشم سال ها، صرفاً براساس اقالمدها و هزینهآبودجه متداول؛ در این روش، در

 ها برای اجرای چه برنامه و هدفی است. که معلوم شده باشد هزینهبدون آن
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ها در سال آینده انجام ای؛ در این روش ابتدا اقداماتی که دولت موظف است از طریق دستگاهبودجه برنامه

ها و ها، فعالیتپیوستن طرح های جاری و عمرانی ازها براساس فعالیتشود. سپس هزینهدهد مشخص می

 یابد.ها به شکل فصل و امور تخصیص میبرنامه

شده بینی بهای تمامثباتی شرایط محیطی، پیشعات مورد نیاز و یا بی در این روش، به دلیل نبود اطال

ای پذیر نیست و تخصیص هزینه صرفاً برمبنهای منظور شده در بودجه امکانها و برنامهها، طرحفعالیت

روست که  از این پذیرد.های پیش و اعمال تغییرات آثار تورمی صورت میهای مشابه در سالعات فعالیت اطال

هنگام تصویب بودجه در مجلس، به دلیل در دسترس نبودن بهای تمام شده و محاسبات درخور اتکا، لزوم 

م تصویب و  شود و گاهی اقالییحه ضروری م های چندین و چند روزه، برای تصویب الانجام بحث و جدل

گردد. لذا در چنین وضعیتی، غ شده، در عمل دچار انحرافات متعدد از برنامه شده و یا در نهایت متوقف می ابال

های واگذاری و های متعدد میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران به دلیل ناممکن بودن اتمام  طرحکشمکش

فات  های رسیدگی به اختالتر شدن نوبتبرای اجرای امور، باعث طوالنی های تعیین شدهواقعی نبودن قیمت

ف سردرگمی است که  ها و پیامدهای ناخوشایند اجتماعی دیگری خواهد شد و این کالمزبور در دادگاه

 ای  باید خود را از آن رها سازند.کشورهای دارای این روش بودجه

 ها باید دو مرحله زیر را سپری کنند:دستگاهبودجه عملیاتی؛ در تنظیم بودجه عملیاتی، 

 گیری حجم کار،اندازه -1

 ها، در سال آینده.محاسبه بهای تمام شده فعالیت -2

 

 کشور    1336متن کامل بخشنامه بودجه سال 

 همشهری آنالین: -ملی اقتصاد

ریزی ت و برنامهیمدیرراهبرد اساسی به سازمان  12کل کشور  که در  1331متن کامل بخشنامه بودجه سال 

ریزی، در این بخشنامه گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه کشور ابالغ کرده به شرح زیر است

به یاری خداوند متعال در اولین سال » ریزی، آمده است  خطاب به فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیرت و برنامه

صولی از پیش تعیین شده خود دست یافت و این امر گزاری دولت نهم، دولت به اهداف اساسی و اخدمت

گزاری خود را موجب شده است تا با توانی مضاعف سال دوم برنامه چهارم توسعه و همزمان، سال دوم خدمت

 آغاز کند.
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پذیری، سرعت، های مثبتی از جمله راحتی بیشتر، انعطافاگرچه استفاده از ارسال پول نقد دارای جنبه 

، باشد اماز کارت اعتباری یا چک در اینترنت میجویی در هزینه، حریم خصوصی و بیشتر از استفاده اصرفه

های بانکی و دولت تواند سیستمده ارسال پول نقد میرشد کنترل نشهمچنین دارای عواقب منفی نیز هست. 

ها گردد. های پرداخت، را گیج کند و باعث رشد سردرگمی و ناکارآمدی سیستمتحت کنترل سیستم

شود چون پول در یک تر از پول بانک تلقی نمیهمچنین، در تکنولوژی فعلی پول نقد الکترونیکی امن

تواند برای همیشه از دست برود اگر که قفل سیستم یا پسورد فراموش شود یا از دست کامپیوتر شخصی می

های تبهکارانه از جمله پولشویی و فرار از پرداخت تواند باعث  فعالیتعالوه بر این، ارسال پول نقد میبرود. 

ن پول الکترونیکی آتوانند سیستمی را طراحی کنند که در و جاعالن نیز می شود مالیات در پشت دالر اینترنتی،

ند ثروت هزار نتوامی در نهایت، مجرمان مانند هکرهای کامپیوتر بالفاصلهجعلی قابل تمایز از پول واقعی نباشد. 

هایی حلاند تا راهها مجبور شدهبنابراین، بسیاری از شرکتکنندگان الکترونیکی را سرقت کنند. نفر از مصرف

در کننده را حل کند. های پرداخت الکترونیکی بتوانند نگرانی مصرفنند تا به منظور توسعه سیستمرا پیدا ک

درصد در سال  13تعداد به  اینها بودند. درصد از جمعیت آنالین دچار این نگرانی 11، حدود 2111سال 

بر روی اینترنت یک نیاز های انجام شده اختحفظ امنیت و حفظ حریم خصوصی پردافزایش یافت.  2111

صورت روزانه رخ خواهند داد، این هها معامالت بکه با افزایش سرعت در آینده میلیون، در حالیقطعی است

تجارت الکترونیکی وابسته به امنیت و افزایش تجارت الکترونیکی، احتمال تقلب را نیز افزایش خواهد داد. 

تی و وکار از سطح کافی راحکنندگان و نه کسبحفظ حریم خصوصی است، زیرا بدون آنها، نه مصرف

در انقالبی تازه در قابلیت اعتماد  در انتقال دیجیتال اطالعات شخصی و انجام معامالت  برخوردار نخواهند بود. 

صورت آنالین انجام دهند و از طریق هوکار خود را بها این است که کسبصاد، یک ضرورت برای شرکتاقت

اینترنت به مشتریان خود دسترسی داشته باشند و در این بین نگرانی اصلی در  تجارت الکترونیکی، محرمانه 

  باشد. بودن، صداقت، غیر ساکن بودن، و تصدیق هویت می
رد اعتماد  برای تجارت آوری امن و موعالوه بر این، صنعت کارت اعتباری در جهت یافتن یک  فن

ای در آزمایشات و تحقیقات گسترده( NIST) (32)موسسه ملی استاندارد و فناوریکند. الکترونیک تالش می
های ه از کارتنها بر استفادآزمینه تجارت الکترونیک در محدوده فناوری اطالعات انجام داده که نتیجه 

های عظیمی است که آزمایشات و تحقیقاتی از این قبیل تنها بخشی  از آزمایش. کندهوشمند تاکید می
دهند. این جنبش در تجارت جهانی صورت پذیرفته فکر مردم درباره پول انجام میبرای تغییر طرز تها سازمان

ناپذیر بعدی برای پرداخت در ارسال پول نقد الکترونیکی سیستم اجتناباست، و نه فقط در ایاالت متحده. 
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 رود. ای پیش میای به سوی ارتباطات سیمی و ماهوارهطور فزاینده، در جهانی که بهاست تجارت جهانی
ی تبدیل سیستم تبادل پول و تجارت الکترونیکهای خود رسید. تاریخ اقتصادی بار دیگر یکی دیگر از چهارراه

)تجارت بر روی اینترنت( یک فرصت انقالبی برای جامعه جهانی است و با تبدیل و تغییر  سیستم سنتی، سیستم 
به قابلیت حسابرسی، امنیت،  به این ترتیب، نیازپرداخت الکترونیکی جایگزین سیستم قدیمی خواهد شد. 

 کنترل فناوری اطالعات تبدیل به یکی از مسائل مهم در دنیای فناوری اطالعات شده است. 
 

 اثرات مسائل حقوقی فناوری اطالعات 
رسوایی مالی مربوط به انرون و آرتور اندرسن )سهامی عام(، و اتفاقاتی از این قبیل باعث ایجاد تقاضا برای 

آوری در عالوه بر این، پیشرفت فنقانون جدید، جهت جلوگیری، تشخیص و تصحیح خطاهای مانند آن شد. 
محیط شبکه مسائل مربوط به امنیت و حریم شخصی را که روزی تنها مورد عالقه کارشناس حقوقی و فنی 

 کند و این مسالهبودند پیش کشید،  با این تفاوت که امروزه تقریبا هر کاربری از شاهراه اطالعات استفاده می
-آور از ارتباط ساده چند دولت و آموزشطور سرساماینترنت بهاین موضوع را بسیار تحت تاثیر قرار می دهد. 

های کامپیوتری به یک شبکه پیچیده در سراسر جهان تبدیل شده است که در آن تقریبا همه، از مهارتهای 
توانند در این محدوده فعالیت ته تا یک تروریست میکار گرفکامپیوتری بر خوردار هستند  از یک کاربر تازه

اینترنت شامل بازاریابی، فروش، و مقاصد تفریحی به پست الکترونیکی، تحقیق، های معمول از استفادهکنند. 
 گذاری اطالعات گردیده است. تجارت، و تقریبا هر نوع دیگری از اشتراک

 

 المللی در حوزه فناوری اطالعاتقوانین امنیتی بین

 هدف و رسالت قانون

 2112اکسلی  –قانون ساربانز 

، این قانون تمام شرکت های ثبت شده حسابداری عمومی را از تأمین مشتریان حسابرسی
سپاری، خدمات طراحی از خدمات غیر حسابرسی خاص از جمله حسابرسی داخلی برون

های اطالعات مالی، و خدمات تخصصی همزمان با خدمات سازی سیستمو پیاده
کند و  طبق این قانون جابجایی و چرخش  حسابرس امری ضروری  حسابرسی منع می

شرکت حسابرسی(. بنابراین، شریک  باشد )البته این امر مربوط به حسابرس است نهمی
سال  2کننده گزارشات حسابرسی نباید بیش از عنوان بررسیموسسه حسابرسی به

حسابرس شرکت باشد و یا به عنوان ارائه کننده خدمات مالی و یا حسابرسی شرکت 
فعالیت داشته باشدو مطابق قانون مذکور هیچ محدودیتی در خصوص حجم کار و 

ریک حسابرسی یا بررسی گزارشات در ارائه این خدمات دارد را ظرفیت کاری که ش
 شامل نمی شود.
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ای و قانون کالهبرداری رایانه
 1331سوءاستفاده  

تجاوز عمدی "نسبت به "تجاوز غیرعمدی مخرب"ها برای طبق این قانون، جریمه
باشد استدالل پشت این موضوع این است که از شدت کمتری برخوردار می "مخرب

جاوز غیرعمد لزوما به قصد آسیب و سوءاستفاده از اطالعات صورت نپذیرفته، اما باز ت
دست آوردن دسترسی به مکان هایی که دسترسی به آنها برای وی هم خاطی باید برای به

اصالح شده و هم اکنون  1331این قانون چندین بار از سال  مجاز نبوده، مجازات شود،
 در حال اجرا است.

 1333منیت کامپیوتر سال قانون ا

هدف اصلی این قانون بهبود امنیت و حفظ حریم خصوصی و حفظ امنیت اطالعات 
های کامپیوتری فدرال در جهت حفظ منافع عمومی از طرف دولت حساس در سیستم

های کامپیوتری بر اساس قانون امنیت کامپیوتر، لزوم توسعه امنیت سیستم اعالم گردید و
های آموزشی در سطح حکومتی را  در دیوان ملی استانداردها و برنامه و وجود رهنمودها

بر مستقر کردن سیستم امنیت کامپیوتر و حریم خصوصی  به امضا رسید. همچنین مجددا 
و هیئت مشاوران  در سازمان های فدرال برای شناسایی سیستم های کامپیوتری که حاوی 

ها تاکید شد. در منیتی برای آن سیستمهای ااطالعات حساس هستند و توسعه برنامه
های  آموزشی امنیت کامپیوتر برای تمام کارمندان و پیمانکاران و تمام نهایت، ارائه دوره

کنند ویا مدیریت آنها را برعهده دارند های فدرالی استفاده میکسانی که از سیستم
 .الزامی شد

 
 وصی در شاهراه اطالعات حریم خص

یم، باید ببینیم چگونه موضوع حفظ اکنون که برخی از مسائل مرتبط با امنیت کامپیوتر را مورد بررسی قرار داد
دانیم، حجم عظیمی از اطالعات وجود به خوبی میحریم خصوصی در نقض امنیت تاثیر خواهد گذاشت؟ 

ها، و دولت برای مردم، شرکتها قادر به بازیابی آن درباره افراد جامعه هستند. ها و سازمانشرکتدارد که 
در کنند. خود استفاده می وکارآورند در کسبدست میرسیدن به اهداف خود از اطالعات شخصی که به

دادخواستی را در دادگاه بر علیه اخبار ایاالت متحده و اخبار جهانی، درباره حق  ویرجینیا، یکی از ساکنین
دانیم مینشریه نسبت به فروش و یا اجاره نام وی  به یکی دیگر از نشریات بدون رضایت کتبی خود بیان کرد. 

باشند، اما این مساله صورت روزانه در حال به اشتراک گذاشتن اطالعات فردی خود میکه افراد جامعه به
 چگونه جهان شبکه و اینترنت  را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟

نجام دهد، خواهند مقداری از نظارتی که دولت مجاز است بر روی آنها  اآل، شهروندان میدر حالت ایده
چگونه این کار باشد؟ محدود شود، اما آیا دولت در موقعیتی برای نظارت بر ارتباطات در شاهراه اطالعات می

در گذارد؟ متحده تاثیر میعنوان تضمین حفظ حریم خصوصی توسط قانون اساسی ایاالت بر حق افراد به
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طور خاص برای اقدامات امنیتی که باعث رسیدن افراد واهیم کرد که بههایی را بررسی خهای زیر قانونبخش
 .اندگردد، تصویب شدهبه حق حریم خصوصی می

 

 المللی حفظ حریم شخصی در حوزه فناوری اطالعاتقوانین بین

 هدف و رسالت قانون

 قانون حریم خصوصی دولت فدرال

قانون اساسی ایاالت متحده،  عالوه بر حق اساسی افراد در داشتن حریم خصوصی تحت
تصویب کرد. هدف از این قانون  1331دولت قانون حفظ حریم خصوصی را در  سال 

 ایجاد امنیت قطعی فردی در مقابل تهاجم به حریم خصوصی شخص است.

 قانون حریم خصوصی 
 ارتباطات الکترونیکی

ونیکی یکی از های کامپیوتری، قانون حریم خصوصی ارتباطات الکتردر زمینه شبکه
گذاری در برابر نقض حریم خصوصی و سوءاستفاده از اطالعات اجزای اولیه قانون

 .باشدخصوصی، در رابطه با سیستم های آنالین می

 1332قانون نجابت ارتباطات سال 

آمیز قانون نجابت ارتباطات دسترسی افراد زیر سن قانونی را به اطالعات  زشت یا توهین
و  $2212111سازد. تحمیل جریمه نقدی تا ای کامپیوتری ممنوع میهاز طریق شبکه

طور خاص افرادی را که باشد. این قانون بهحبس تا دو سال از پیامد های این قانون می
آمیز، تحت کنترل دسترسی یا اتصال آنها به یک مرکز یا فرم یا سیستم یا شبکه توهین

 .کندشخص نباشد را از این قانون معاف می

قانون بیمه  بهداشت و درمان و 
 1331مسئولیت سال 

، پرزیدنت کلینتون قانون بیمه بهداشت و درمان و مسئولیت را 1331اوت  21در تاریخ 
تر برای صورت قانون را امضا کردند. هدف اصلی از قانون آن بود که راه آسانبه

دهند  و  که تغییر شغل میآمریکایی ها برای برقرار نگه داشتن  بیمه درمانی خود هنگامی 
شود مهیا گردد. در نتیجه تصویب این یا توانایی شرکت بیمه کننده آنها  محدود می

های جدید که آوریگذاری در برخی از فنهای پزشکی نیازمند به سرمایهقانون سازمان
های دیجیتال، ورود و های مانند گواهینامهدر حال حاضر در دسترس دیگر تکنولوژی

وج ، بیومتریک و استانداردهای الزم است تا مطمئن شوند افراد مجاز به دیدن چیزی خر
 هستند که اجازه دسترسی به آن را دارند.

 

 امنیت، حریم خصوصی، و حسابرسی 

های امنیتی جدید به اندازه های سنتی و همچنین روشها و روشرسد که تکنیکطور خالصه، به نظر میبه

اگرچه بسیاری از محصوالت بسیار کارآمد وجود دارند که در تأمین امنیت اکثریت کافی کارآمد نیستند. 

رسد که قادر به محافظت سیستم از هر کنند، اما یک محصول تنها، به نظر نمیحمالت در شبکه کمک می
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پردازند، اما همچنین بوط به ورود ناخواسته به شبکه میقوانین امنیتی کنونی، اگرچه به مسائل مرمزاحمتی باشد. 

ممکن است راهی ایجاد کنند که توسط آن برخی از مجرمان از مجازات بسیار شدید برای نقض دسترسی 

ای، باعث های دورهنبود بررسی عالوه بر این، برخی از قوانین، در اثر،مجاز به سیستم کامپیوتری فرار کنند. 

طور مستمر در ی بههای کامپیوترصنعت شبکهشوند. های مختلف از رده خارج میها و روشایجاد سیاست

-مواره باید با آن تغییر کنند، در غیر اینها، روش، و رهنمودها هبه این دلیل، قوانین، سیاستحال تغییر است. 

 شوند. مصرف تبدیل میصورت، آنها  به مرور به قوانین منسوخ شده و بی

توانند توسط مجرمان که در دنیای آنالین، اطالعات شخصی می شوددر مورد حریم خصوصی، دیده می

های اخیر، کاربرها را  در برابر تهاجم به حریم برخی از قوانین تصویب شده در سالمورد دسترسی قرار بگیرند. 

هایی است سازیبا این حال، برخی از قوانین حاوی استثناهای زیاد و معافکنند. صوصی افراد محافظت میخ

حل برای همچنان به تالش برای پیدا کردن یک راه لوایح و قوانین جدیدبرد. که، اثربخشی آنها را از بین می

های جدیدی  نیاز هستند که باید تصویب شوند  و ها ، و روشپردازند، اما رهنمودها، سیاستاین مشکالت می

طور که تا شهروندان از حق خود برای حفظ حریم خصوصی همان قوانین باید به حد کامل خود اجرا گردند

معناست که بطور مثال شما  سیستم یکپارچه حسابداری بدان مند گردند.هشده، بهر در قانون اساسی تضمین

طور اتوماتیک سند حسابداری آن را صادر و هافزار بنمایید نرمفاکتور خرید کاالیی را در سیستم خرید ثبت می

الزم را انجام  هایحساب فردی که از او کاال خریداری شده است ثبت های مربوط به خرید کاال ودر حساب

منتقل  طور اتوماتیک تعداد و قیمت کاالی خریداری شده را به کاردکس این کاال در انبارهب زمان وداده و هم

اتوماتیک وجه و یا چک  طورهنماید و همچنین بو به موجودی این کاال به تعداد فاکتور خرید اضافه می

طور اتوماتیک در سیستم نقد و هاست را ب تسلیم شده پرداخت شده جهت کاالی خریداری شده که به فروشنده

حسابداری آن در دفاتر عمل شده و تسویه انجام پذیرفته و  یا بانک و چک عمل نموده و سند اتوماتیک

زیان و .... کل  دفاتر / حساب اشخاص / موجودی کاال / ترازنامه / سود و هایگزارشات مالی اعم از حساب

 .شوندلحظه به روز می در همان گزارشات مالی

طور کامال اتوماتیک انجام شود بایستی تمامی هب ها بخواهند که این عملیات به شرح فوقاگر شرکت

طور مثال اگر فقط سیستم حسابداری هارائه دهنده خریداری نمایند ب های نام برده شده فوق را از شرکتسیستم

 .شند این عملیات انجام نخواهد پذیرفتسیستم انبارداری نداشته با مالی داشته باشند و
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 خواهند این عملیات اتوماتیک انجام شود به نوعی یا مجبور و یا ترغیب به خریدکه می پس خریدارانی

افزار هر دهنده نرم و زمانی که مجبور به خرید باشند شرکت ارائه. های آن شرکت خواهند شدسایر سیستم

بخرند وگرنه کار و فعالیت شرکت و موسسه  شان مجبورند کهندگان قبلیکنقیمتی که به آنها بدهند استفاده

کننده به بار ناپذیری برای شرکت استفادهبسیار زیاد و جبران آنها مختل و شاید از هم گسیخته شده و مشکالت

 .آورد

نکته بیش از  نافزارها نکته بسیار قابل توجه و قابل تعمقی وجود دارد که به آهای این نرمکارآئی در نوع

افزارهای نویسی اکثر نرمنکات دیگر باید توجه داشت و آن این است که متاسفانه در طراحی و برنامه

حسابداری نام برده شده استانداردهای حسابداری دوبل و دوطرفه با رعایت طریقه تحریر دفاتر قانونی رعایت 

ند حسابداری استاندارد داشته و در انتهای کار و سال خواههایی که میشرکت توان آنها را براینشده فلذا نمی

تشخیص مالیات  افزار حسابداری تحریر و برای رسیدگی به اداره دارائی وقانونی خود را از روی نرم مالی دفاتر

افزارها بازاری و فروشگاهی بوده و فقط با دید و به اصطالح اکثر این نرم .ارائه دهند مورد استفاده قرار داد

های صادر شده و کنترل موجودی صندوق و حساب مشتری و چک دور فاکتور برای مشتریان و کنترلص

. اندشده و از استاندارد های حسابداری دوبل و دوطرفه و دفاتر قانونی غافل شده کاالهای موجود در انبار نوشته

قانونی و دوبل بوده و برخی دیگر  رو البته برخی از آنها هم این استاندارد ها را رعایت نموده و دارای دفات

اند و هر دو عمل حسابداری دوبل استاندارد نوشته شده خوشبختانه هم با دید بازاری و فروشگاهی و هم با دید

 توانند انجام دهند.را می
 

 افزارهای حسابداری: قیمت نرم

در ایران تا به حال هیچ  ایهر زمینه افزار درافزارهای حسابداری و مالی و یا کال هر نرماز زمان پیدایش نرم

افزار نبوده است و تقریبا هیچ کنترلی بر نرم گذاری بر روینهادی و یا هیچ سندیکا و یا انجمنی جهت نرخ

 افزار در ایران وجود ندارد.گذاری بر روی نرمروی نحوه و نوع قیمت

هستند که معموال با در نظر گرفتن  افزارنرم ها و مؤسسات تولیدکننده و پدیدآورندهاین خود شرکت

ها و مؤسسات مشابه و میزان سود خود و حفظ توان رقابت با شرکت نویسی و جانبیهای تولید و برنامههزینه

 .نمایندافزارهای خود را تعیین میهای خود نموده و قیمت نرمنرخ گذاریاقدام به سیاست
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-حصوالت امنیتی خوب و برنامههایی، با کمک مبا اجرای چنین سیاست دارد امافضای مجازی مصون نمی

را به حداقل ریزی برای بهبود، شاید بتوان در حد قابل قبولی از نشت اطالعات شخصی جلوگیری کرد و آن

بندی فقط با در نظر گرفتن روابط پیش نیازی تعیین شده )با روش  در روش اول ابتدا برنامه زمان رسانید.

CPM/PERTهای زمانی و نحوه توزیع  نابع، میزان مصرف منابع در دوره( ایجاد شده، سپس با وارد کردن م

سپاری کارها با هدف آید. با توجه به این اطالعات اقدام به تامین منابع یا برون دست میهآنها در طول برنامه ب

گردد.  گیرد. در صورت وجود محدودیت در سطوح منابع اقدام به تسطیح منابع می تحقق برنامه صورت می

بندی بهینه نیست اما قابل  منابع ممکن است منجر به طوالنی شدن زمان پروژه گردد. در این روش زمانتسطیح 

گیرد و نرم افزارهای تجاری،  قبول است ولی به علت سهولت محاسباتی این روش بیشتر مورد استفاده قرار می

ها و  با توجه همزمان به پیش نیازبندی، در واقع تعیین برنامه  دهند در روش دوم زمان این روش را پوشش می

های منابع اولویت ندارد بلکه به  گیرد. در واقع محاسبات شبکه بر ارضاء محدودیت سطح منابع صورت می

شوند. در این روش هدف در اغلب اوقات حداقل کردن زمان اتمام پروژه  صورت همزمان در نظر گرفته می

هایی که برای تهیه  باشد. مدل ها مینجام گرفته درباره این مدلمطالعات ا های است. تک هدفه بودن از کاستی

 .[3]مشهور هستند  RCPSPاند در ادبیات به بندی به روش دوم توسعه داده شده زمان
های پروژه  بندی فعالیت عبارت است از زمان  (RCPSP) بندی پروژه با در نظرگرفتن محدودیت منابع زمان

-هفعالیت است که ب Jشامل یک پروژه با  RCPSPو محدودیت منابع. مسئله نیازی  با توجه به روابط پیش
شود. هر فعالیت فقط  نمایش داده می jDبا  jشوند. زمان انجام هر فعالیت  نمایش داده می  j = 1,...,Jصورت

به علت نیازهای فنی، یک سری باشد یا نباشد.  1تواند قابل انقطاعتواند شروع شود، و فعالیت می بار مییک
نمایش داده  jPای از روابط به صورت  صورت مجموعهها وجود دارد که به این بین فعالیت 2روابط پیش نیازی

نیازی امکان شروع شدن ندارد مگر در حالتی که تمامی روابط پیش  jدهد که یک فعالیت  شود که نشان می می
های فعالیت روی  تواند با استفاده از شبکه ( کامل شده باشد. روابط پیش نیازی میjPi)نیازهایش و پیش

شود. هر فعالیت یک  شود که این با فرض غیر مدور بودن شبکه نمایش داده می ( نمایش داده AON) 3گره
 مقدار مشخص از منابع را برای انجام و اجرا نیاز دارد. 

                                                             
1 Preemptive 
2 Precedence Relations 
3 Activity On Node 
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"ع تجدیدپذیرمناب"منابعی 
باشد.  های زمانی موجود  نها در تمامی دورهٱشوند که تمامی ظرفیت  نامیده می 1

kKمنبع تجدیدپذیر در پروژه موجود باشد، این منابع به صورت   Kاگر ,...,1 شود. برای  نمایش داده می
ثابت است که این سطح دسترسی منابع ها  در هر دوره سطح دسترسی وجود دارد که در تمامی زمان kهر منبع  

تجدیدپذیر با 
kR [3]شود تعریف می. 

ای که آن فعالیت در حال اجراست نیاز دارد. دو فعالیت  در هر دوره kواحد از منبع  jkrبه  jفعالیت 
1و 0J 2مجازی JJ شود که دهند نیز در نظر گرفته می مان شروع و پایان پروژه را نشان میکه ز

باشند و  باشند. همه اطالعات به صورت قطعی می زمان انجام این دو فعالیت صفر و بدون نیاز به منبع می
های  ای است که زمان باشند. هدف این مسئله پیداکردن برنامهمنفی می صورت عددصحیح و غیرپارامترها هم به

شروع 
jS 10های  را برای فعالیت  j,....,j ای معین کند که هدف برنامه یعنی حداقل کردن به گونه

 زمان اتمام پروژه تحقق یابد.

 اند.  بندی این دسته از مسائل ایجاد کردهیک سری نماد و نشانه برای طبقه [3] 3بروکر و همکاران

شود.  وجود آمده است، منتهی میهب [1] 1که توسط گراهام و همکاران ه نماد اصلیاین نماد به س
تواند کند و می ها را توصیف می فعالیت مخصوص منابع است و سمبل بندی پروژه، سمبل در زمینه زمان

 RCPSPدهد.  مدل استاندارد  های مسئله را نشان می هدف یا هدف هایتا سمبل بیش از یک مقدار بگیرد و ن
بندی پروژه با روابط ترتیب نمایانگر مسئله زمانشود که به  نمایش داده می maxCprecpsصورتبه

بیان شده در باال  RCPSPبا آنکه مدل ها و هدف کمینه کردن زمان اتمام پروژه است. نیازی بین فعالیتپیش
ها را در واقعیت و عمل پوشش دهد، بنابراین خیلی از تواند تمامی موقعیت یک مدل بسیار توانا است. اما نمی

 RCPSPاند که غالبا با یک  بندی پروژه توسعه داده های کلی بسیاری را برای مسئله زمانمحققین مدل
تعداد زیادی از مقاالت در این زمینه به چاپ  1331کند. از دهه اول  کار میعنوان نقطه شروع استاندارد به

توان به هارتمن و اند. برای نمونه می توجه کرده RCPSPها و انواع مسائل است. محققان بر روش  رسیده
  اشاره کرد. [2،1]و هارتمن و کولیش  [1] 2کولیش

                                                             
1 Renewable  
2 Dummy 
3 Brucker  
4 Graham  
5 Hartmann and koilsch  
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 RCPSPهای  ریاضی مسائل مدل 

شود  و سپس  اند بررسی میوجود آمدههریاضی که از ابتدا تاکنون برای این دسته از مسائل ب هایدر ابتدا مدل

 شود. های حل اشاره می به روش

 های ایجاد شده تاکنون آورده شده است:در جدول زیر مدل

 

 

 منبع سال نام مدل

 [1] 1331 1مدل پریتسکر 

 [1] 1333 2مدل کاپلن

3مدل الوارز
 1333 [2] 

1کلین مدل
 1333 [2] 

 
 RCPSPهای حل مدلهای روش
 هستند، لذا از دو طریق قابل حل هستند:  NP-Hardاز دسته مسائل  RCPSPمسائل 

 5های دقیقروش

1های ابتکاریروش
 

ها، آید. از جمله این روشدست میهای دقیق در انتهای اجرای الگوریتم جواب بهینه مسئله بهدر روش
ریزی ریزی پویا، برنامهریزی عدد صحیح، برنامهریزی صفر و یک ، برنامهخطی، برنامهریزی انواع برنامه

ها در باشد. از آنجا که برای مسائل پیچیده معموال این نوع الگوریتمهای شاخه و کران و... میغیرخطی، روش
-های دیگری متوسل میتمگونه از مسائل به الگوریآورند، برای ایندست نمیهزمان معقول جواب بهینه را ب

-های نادقیق )ابتکاری( میشویم که در زمان کم، جواب قابل قبولی به ما بدهند. این دسته از مسائل را روش

 اند.گویند که اخیرا توجه بیشتری را به خود جلب نموده

 در شکل زیر خالصه شده است:  RCPSPهای مختلف حل مسائل الگوریتم
                                                             
1 Pritsker  
2 Kaplan  
3 Alvarez  
4 Klein  
5 Exact algorithm  
6 Heuristic algorithm  
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 ()الگوریتم پیشنهادی در این پژوهش (SFLAتم جهش قورباغه )الگوری

( یک الگوریتم مبتنی بر ممتیک متاهیوریستیکِ است. این الگوریتم SFLAالگوریتم جهش ترکیبی قورباغه )
ی جستجوی غذای  از نحوه SFLAایجاد شد. الگوریتم  Lanseyو  Eusuffهای اخیر توسط  در سال

های قورباغه از روش  گیرد. این الگوریتم برای جستجوی محلی میان زیرگروه میهای قورباغه سرچشمه  گروه
کند و امکان مبادله پیام در جستجوی  از استراتژی ترکیب استفاده می SFLAکند.  نمو ممتیک استفاده می

را  1(PSOسازی گروه ذرات ) سازد. این الگوریتم مزایای الگوریتم نمو ممتیک و بهینه محلی را فراهم می
شوند.  ها مبادله می تنها در جستجوی محلی بلکه در جستجوی سراسری نیز پیام نه SFLAکند. در  ترکیب می

محلی امکان شوند. جستجوی  خوبی در این الگوریتم ترکیب می بدین ترتیب جستجوی محلی و سراسری به
سازد.  میان کل جمعیت ممکن می مم راسازد و استراتژی ترکیب امکان انتقال  انتقال مم را میان افراد، ممکن می
قابلیت باالیی برای  SFLAسازی مبتنی بر کلونی است.  یک الگوریتم بهینه الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه 
تواند بسیاری از مسائل غیرخطی  می SFLAسازی آن آسان است. الگوریتم  جستجوی سراسری دارد و پیاده

های تشکیل شده است که از یک جمعیت مجازی از قورباغه  SFLAرا حل کند. 3و چندحالته 2قابل تشخیص
کنند های این آبگیر به سمت نقاطی حرکت میطور کلی همواره قورباغههدر یک آبگیر به دنبال غذا هستند. ب

عنوان فضای جواب در نظر بگیریم، ها وجود داشته باشد. بنابراین اگر آبگیر را بهکه غذای بیشتری در آن

                                                             
1 particle swarm optimization 
2 non-differentiable  
3 multimode 
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ای که بیشترین غذا در آن وجود دارد، بهینه سراسری که در آنها غذا وجود دارد نقاط بهینه محلی و نقطهنقاطی 
 .باشدمساله می

-ای معین به گروهها در ابتدا برحسب برازندگی و با رویهبدین صورت است که قورباغه SFLA نحوه کار

نامند. سپس در چندین می (Memplex) مپلکسها را یک مشوند که هر کدام از این گروههایی تقسیم می
دهنده یک جواب شدنی برای مساله است( با توجه به مکان تکرار، مکان بدترین قورباغه هر ممپلکس )که نشان

کند. بعد طور مکان بهترین قورباغه موجود در آبگیر بهبود پیدا میبهترین قورباغه درون آن ممپلکس، و همین
های آبگیر براساس برازندگی مرتب شده و مجددا بار انجام شد، بار دیگر قورباغه N از اینکه این بهبود

ترین نقاط کند. از اصلید. این کار تا رسیدن به شرط توقف ادامه پیدا میرگیهای جدیدی شکل میممپلکس
 [.11]توان به سرعت بسیار زیاد آن اشاره کردمی SFL قوت الگوریتم

 

 رباغهالگوریتم ترکیبی جهش قو

ترکیب روش قطعی و  SFLAالگوریتم 
روش تصادفی است. روش قطعی به الگوریتم 

صورت کارایی  ها را به دهد تا پیام امکان می
پذیری و  مبادله کند. روش تصادفی انعطاف

کند. الگوریتم با  مقاومت الگوریتم را تضمین می
های قورباغه شروع  انتخاب تصادفی گروه

اغه به چندین زیرگروه های قورب شود. گروه می
صورت مستقل و با روش متفاوتی  توانند جستجوی محلی را به ها می شوند. هریک از این زیرگروه تقسیم می

های موجود در همان  توانند بر روی سایر قورباغه های موجود در یک زیرگروه می انجام دهند. قورباغه
یابند. تکامل ممتیک  در یک زیرگروه تکامل می های موجود زیرگروه اثر بگذارند. بدین ترتیب قورباغه

دهد. برای رسیدن به یک  های منفرد را بهبود و قابلیت دستیابی به هدف را افزایش می کیفیت ممتیکِ قورباغه
های بد را کاهش داد. بعد از تکامل  های خوب را افزایش داد و وزن قورباغه توان وزن قورباغه هدف خوب می
ی سراسری بهینه  ها در حوزه ی ترکیب ممتیک واسطه شوند. به ها با هم ترکیب می زیرگروه ها،برخی از ممتیک

شود. ترکیب، کیفیتِ  ی جدیدی ایجاد می های قورباغه ی مکانیزم ترکیب زیرگروه وسیله شوند و به می
لی و دهد. جستجوی مح گیرند را افزایش می های مختلف قرار می هایی که تحت تأثیر زیرگروه ممتیک

شوند. توازن بین مبادله پیام سراسری و  جستجوی سراسری تا برآورده شدن شرط همگرایی ترکیب می
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سازی  راحتی از مینیمم محلی پرش کند و تا دستیابی به بهینه دهد تا به جستجوی محلی به الگوریتم امکان می
 همگرایی سریع آن است. SFLAهای الگوریتم  توسعه یابد. یکی از خصیصه

 Pseudo :کد این الگوریتم در ذیل آورده شده است 
Begin; 

 Generate random population of P solutions (frogs) Feasible zone; For each 

individual i P: calculate fitness (i ); Sort the population P in descending order of their 

fitness; Divide P into m memeplexes; For i=1 to number of generations For each 
memeplex; Determine the best and worst frogs; Improve the worst frog position using 

Eqs. (1), (2 ) End; Combine the evolved memeplexes; Sort the population P in 

descending order of their fitness; Check if termination=true; End; End; 
 

 SFLAجستجوی سراسری 

های موجود در هر  تعداد قورباغه nها و  memeplexتعداد  mرا انتخاب کن،  nو  m( مقداردهی اولیه: 1
memeplex به       ی  دهد. بنابراین اندازه کل جمعیت موجود در آبگیر از طریق رابطه را نشان می

 آید. دست می

برداری  ( را نمونه( )    ( )  ( ) قورباغه مجازی ) Fفضای شدنی، ( تولید جمعیت مجازی: از 2
( ) را به ازاء هر  ( ) هر قورباغه  ( ) کن. مقدار شایستگیِ   (  

    
      

تعداد  d، محاسبه کن. ( 
 متغیرهای تصمیم است.

ی  زولی مرتب و در آرایهصورت ن شان به ها را براساس شایستگی ها: قورباغه بندی قورباغه ( درجه3
در کل جمعیت را ثبت کن )که    ذخیره کن. موقعیت بهترین قورباغه          ( )  ( )    

    ( ).) 
( که هرکدام           ) m ،memeplexرا در  xی  ها: آرایه memeplexها در  ( تقسیم قورباغه1

     ) memeplex: هر memeplexمتیک در هر قورباغه هستند، تقسیم کن. تکامل م nشامل 

ی جستجوی محلی )الگوریتم جهش قورباغه( که در ادامه توضیح داده شده است تکامل  وسیله ( به     
 یابد. می

تعداد معینی تکامل ممتیک انجام شد،  memeplexاینکه در هر  از ها: بعد memeplexترکیب ( 2
memeplex ( ها را        ) درX ( برقرار             ی ) که رابطه طوری بده، به رقرا

 ( را بهنگام کن.  ی موجود در جمعیت ) باشد. موقعیت قورباغه
ی  صورت به مرحلهوقف شو. در غیر اینت( بررسی همگرایی: اگر شرایط همگرایی برآورده شده است، م1

ی پنجمِ جستجوی سراسری، تکامل هر  مرحله در SFLAچهارم از جستجوی سراسری برو. جستجوی محلی 
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memeplex صورت مستقل از  بهN اینکه  از شود. بعد بار انجام میmemeplex  ها تکامل یافتند، الگوریتم
 memeplexگردد. در ادامه جزئیات جستجوی محلی در هر  جهت انجام ترکیب به جستجوی سراسری بازمی

تعداد مراحل  Inها و memeplexتعداد  imرا برابر صفر قرار بده،  Inو  imشود: مقداردهی اولیه:  تشریح می
 شمارد.  تکامل را می

 بهبود مم هایشان بههای این است که با  : هدف قورباغهsubmemeplexایجاد یک         ( 3
های بیشتر به  تخصیص وزن submemeplexهای بهینه حرکت کنند. روش انتخاب  سمت موقعیت

ها با  هایی با مقادیر کارایی کمتر است. وزن های کمتر به قورباغه که کارایی باالتر دارند، و وزنهایی  قورباغه
 n( از هر Z) submemeplexی  شوند، یعنی برای ساخت آرایه توزیع احتمال مثلثی تخصیص داده می

های موجود  ورباغهشوند. ق طور تصادفی انتخاب می قورباغه به qتعداد  memeplexی موجود در هر  قورباغه
شوند. موقعیت بهترین قورباغه و  صورت نزولی مرتب می شان به میزان شایستگیبرحسب  submemeplexدر 

  .شوند مشخص می   و    به ترتیب با  submemeplexی موجود در  بدترین قورباغه
 submemeplex ی موجود در ( تصحیح موقعیت بدترین قورباغه: موقعیت جدید بدترین قورباغه3

( ) ی  ای که بدترین مقدار کارایی را دارد( از طریق رابطه )قورباغه ی  اندازه Sشود.  محاسبه می      
 آید: ی زیر به دست می گام )میزان جهش( قورباغه است و از طریق رابطه

         [    (     )]     }                      
           [    (     )]     }                      

ی گام ِ  ی بهتری تولید نشد، آنگاه اندازه نتیجه 2ی  : اگر در مرحله  ی  وسیله ی گام به ی اندازه ( محاسبه3
 شود: زیر محاسبه می ی قورباغه از طریق رابطه

    (     )  (   )⁄          
( ) ی  رابطه ی وسیله به ( ) و موقعیت جدید  در بین فضای  ( ) شود. اگر  محاسبه می      

 ( ) جدید بهتر از قبلی است، آنگاه  ( ) شود. چنانچه  محاسبه می ( ) شدنی باشد، مقدار کارایی جدید 
ی  صورت به مرحلهی هشتم جستجوی محلی برو. در غیر این قبلی کن و به مرحله ( ) جدید را جایگزینِ 

 محلی برو. هفتم جستجوی
( در rصورت تصادفی یک قورباغه جدید ) ی شدنی نیست، به ( سانسور: اگر موقعیت جدید در ناحیه11

 ( ) شود که موقعیت جدیدش برای پیشروی مناسب نیست.  ای می یک مکان شدنی تولید و جایگزین قورباغه
 قرار بده. ( ) را برابر  ( ) و  rرا برابر  ( ) را محاسبه کن و 

، submemeplexی موجود در  : بعد از تغییرِ ممتیکِ بدترین قورباغهmemeplexهنگام کردن هب (11
صورت  را بر اساس مقدار کارایی به    قرار بده.     شان  را در موقعیت اصلی Zهای موجود در  قورباغه

 نزولی مرتب کن.
 ی سوم جستجوی محلی برو. است، به مرحله     ( اگر 12
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صورت جهت ترکیب ی اول جستجوی محلی برو. در غیر این است، به مرحله     اگر ( 13
memeplex سازی . پارامترهای بهینه[33]ها به جستجوی سراسری بازگردSFLA های مانند سایر الگوریتم

های زیر تعداد دستهn  های هر زیردسته:تکاملی پارامترها نقش مهمی در بازدهی نهایی دارند: تعداد قورباغه
تعداد دورهای  : q(Shufflingجایی )های هر زیرجمعیت قبل از جابهتعداد نسل : m(Memeplexجمعیت )

 است که به پیچیدگی مسئله بستگی دارد. m*nترین عامل مهم : Smaxبیشترین اندازه گام : Nجاییجابه

باالتر: زمان  q ش تاثیر استراتژی تکاملی: کاهnبیشتر: بازدهی بهتر، بار محاسباتی باالتر کاهش تعداد  Fهرچه 
کمتر: جابجایی کمتر اطالعات محلی و افزایش تاثیر جستجوی محلی N  همگرایی رابطه غیرمستقیم دارد.

 اندازه گام کوچک: توانایی کمتر جستجوی سراسری، اندازه گام بلند: احتمال واگرا شدن مسئله
 

 
 

 فلوچارت -1شکل  ها(ی جهانی )جهش قورباغهجستجوی محلی جستجو SFLA انواع جستجوهای
 های تکاملی پارامترها نقش مهمی در بازدهیمانند سایر الگوریتم SFLAسازی پارامترهای بهینه الگوریتم

های هر زیرجمعیت قبل از تعداد نسل (Memeplexهای زیر جمعیت )ها تعداد دستهنهایی دارند: تعداد قورباغه
از جمله تحقیقات داخلی صورت گرفته در زمینه الگوریتم  جاییتعداد دورهای جابه (Shufflingجایی )جابه

 :به موارد زیر اشاره کرد قورباغه می
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 تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته

-برای جایابی بهینه خازن که در شبکه توزیع شعاعی یکی از مسائل مهم بهره 1333طالبی و همکاران در سال 

رود و با هدف کاهش تلفات در شبکه توزیع، اصالح پروفیل ولتاژ، شمار میهای قدرت بهبرداری از سیستم

شود وبه دلیل دارا بودن مدل دنبال می THD اصالح ضریب توان و نیز کاهش مجموع اغتشاشات هارمونیکی

-وب میهای توزیع محسریاضیاتی غیرخطی و غیرتحلیلی از جمله مسایل پیچیده و دشوار در طراحی شبکه

 .[12]سازی است استفاده نمودندهای بهینهعنوان یکی از الگوریتمگردد از الگوریتم قورباغه به

افزایش  منظور کاهش تلفات،های توزیع آرایش شبکه بهدر شبکه 1333فارسانی و همکاران نیز در سال 

قورباغه  مبنای الگوریتم... روش حل جدیدی بر  و قابلییت اطمینان شبکه و بهبود کیفیت توان در شبکه

الگوریتم قورباغه علیرغم سرعت باالیش در بعضی  ی تجدید آرایش استفاده نمودند.بهبودیافته برای حل مسئله

دست آمده بهنتایج  (Local search). دارد شود و در نتیجه نیاز به بهبودبه جواب صحیح همگرا نمی از موارد

 [.11]روش مذکور است بیانگر قدرت باالی

با  الگوریتم الگوریتم قورباغه بهبودیافته جهت یافتن تعداد و محل  1331جهانی و همکاران نیز در سال 

های یکپارچه توان به ی پرداختند که کنترل کنندهیهادر سیستم UPFC های یکپارچه توانبهینه کنترل کننده

کنترل کنند از اهمیت خاصی برخوردار  مانتوانند توان اکتیو راکتیو خط و ولتاژ شین ها راهمزمیجهت آنکه 

کننده یکپارچه توان جهت این تحقیق از مدل مجزای کنترل پذیری باالیی در شبکه دارند درهستند و انعطاف

شود در ضمن محدودیت ظرفیت خطوط انتقال و حداکثر کردن ظرفیت بارگذاری خطوط انتقال استفاده می

توسط الگوریتم قورباغه بهبودیافته  UPFC شود جایابی بهینهنظر گرفته می عنوان قیود درسطح ولتاژ معین به

-انتها نیز به شبیه گردد. درمنجر به پروفیل ولتاژی صاف و افزایش ظرفیت و پایداری خطوط انتقال توان می

 [.13]سازی و بررسی نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت

های روندیابی هیدرولوژیک است نگام که از جمله روشنیز مدل ماسکی 1332عروجی و همکاران در سال 

خصوص بر حداکثر مقدار سیالب، که دقت در تخمین پارامترهای آن بر هیدروگراف روندیابی شده، به

سازی جهش قورباغه در دو مورد مطالعاتی آزمایشی و واقعی را کار گرفتند و تاثیرگذار است با  الگوریتم بهینه

عنوان تابع هدف و میزان مطلق انحرافات دبی روندیابی شده مشاهداتی و محاسباتی بهمجموع مربعات و قدر

عنوان پارامتر مهم دخیل در هیدروگراف روندیابی شده سیالب در انحراف دبی اوج مشاهداتی و محاسباتی به

رتیب سبب کاهش سازی جهش قورباغه به تنظر گرفتند. نتایج حاکی از آن است که استفاده از الگوریتم بهینه
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درصدی در مجموع مربعات و قدرمطلق انحرافات دبی روندیابی شده مشاهداتی و محاسباتی  1/ 11و  1/ 13

درصدی در مورد مطالعاتی واقعی  1/ 23و  3/ 13نسبت به بهترین مقادیر موجود در مورد مطالعاتی آزمایشی و 

ر میزان انحراف دبی اوج مشاهداتی و محاسباتی سازی جهش قورباغه مقداشده است. همچنین الگوریتم بهینه

درصد نسبت به بهترین  13/ 12و  3/ 13محاسبه شده را به ترتیب در مورد مطالعاتی آزمایشی و واقعی به ترتیب 

  [.13])کمترین( جواب گزارش شده بهبود داده است

توان الگوریتم قورباغه می بندی پروژه با محدودیت منابع وتحقیقات خارجی صورت گرفته در زمینه زمان

 به موارد زیر اشاره نمود: 

بندی پروژه تک حالته استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله زمان 2113مندز و همکاران در سال 

 نیز از یک الگوریتم هیبریدی برای این دسته از مسائل کمک گرفتند. 2111چن و همکاران در سال  نمودند.

استفاده  MRCPSPو  RCPSPنیز از یک الگوریتم هیبریدی توزیع برای حل مسائل  2112راهیویی در سال 

های رادیویی شناختی استفاده ، از الگوریتم قورباغه بر روی سیستم2112ژانگ و ژائو در سال  نموده است.

سازی بهینهسازی حدی در یافته با بهینه، از الگوریتم جهش قورباغه توسعه2113وانگ و شن در سال  کردند.

 .[13]مستمر استفاده کردند

پذیر با الگوریتم انعظاف Job shop schedulingبه حل مساله  2112جاکینگ و همکاران در سال 

های که وری و اثربخشی بیشتر این الگوریتم نسبت به سایر الگوریتمدهنده بهرهقورباغه پرداختند. نتایج نشان

های متعددی برای ساخت جمعیت اولیه با سطح در الگوریتم پیشنهادی، روشاند بود. تاکنون به کار گرفته شده

مربوطه با توجه به  memeplexها در جمعیت به یک باالیی از کیفیت ارائه شده است که هر یک از قورباغه

تکامل گیرند. در فرایند تعداد افرادی که به آن تسلط و پس از آن تعداد قورباغه که آن را تحت سلطه قرار می

memeticها و بدترین ، دو اپراتور متقاطع ارائه شده برای به اشتراک گذاشتن اطالعات در میان بهترین قورباغه

 .[21]قورباغه استفاده شده است

از این الگوریتم استفاده نمودند که  Test Schedulingبرای مساله  2112لکویی و همکاران نیز در سال 

است. این کار از یک الگوریتم اصالح  SOCون( یک مسئله مهم برای آزمایش ریزی آزماین مسئله )برنامه

بندی آزمون در جهت کاهش زمان برنامه آزمون تحت محدودیت اوج قدرت پیشنهاد شده قورباغه برای زمان

های موثر در حل مشکل است دهد که آن را یکی از الگوریتماست. نتایج تجربی در مدارهای معیار نشان می

 .[21]تفاده شوداس
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آورده شده است. نتایح برای مسائل  RCPSPدر ابتدا نتایج الگوریتم جهش قورباغه برای مساله پایه 

 21111است. نتایج برحسب   j90 , j120و  j60و  j30های از مجموعه PSPLIBاستاندارد کتایخانه اینترنتی 

اند ن برای این مسئله مورد استفاده قرار گرفتههایی که تاکنواند و با جدیدترین الگوریتمتکرار مرتب شده

-ههای بهینه در ادبیات موضوع این مسئله بجواب  j30الزم به ذکر است که برای مسائل . مقایسه شده است

ها در این دسته از مسائل همان جواب بهینه )اپتیمال( در دست آمده است لذا حد پایین برای مقایسه الگوریتم

های بهینه هنوز روشی موفق به یافتن تمامی جواب  j120و  j90و  j60ت. در مسائل دسته نظر گرفته شده اس

در نظر گرفته  1های یافته شده با استفاده از مسیر بحرانینشده است لذا در این دسته از مسائل، حد پایین جواب

رانی کافی است محدودیت های این مسائل با استفاده از روش مسیر بحشده است که برای دست یافتن به جواب

دست همنابع در نظر گرفته و مسائل بدون محدودیت منابع اجرا شده اند و نتایج مسیر بحرانی برای هر مسئله ب

 است. دست آمدههها بآمده است سپس نهایتا درصد انحراف از میانگین نسبی از این جواب

درصد اختالف از  1221تنها   j30دسته  بار تکرار در حل مسائل 1111مشخص است که الگوریتم براساس 

های حل این دسته از ام را در بین جدیدترین الگوریتم 1داشته است و توانسته رتبه  J30حد پایین سری مسائل 

 j120و  j60خود اختصاص دهد که بیانگر نتایج خوبی است اما در مورد مسائل بزرگتر مانند  همسائل را ب

های که تاکنون در وده است و توانسته جایگاه دوم را در بین جدیدترین الگوریتمالگوریتم بسیار بهتر عمل نم

سطح جهانی برای حل این دسته از مسائل مورد استفاده قرار گرفته اند را به خود اختصاص دهد که این امر 

 د.باشنمایانگر قدرت این الگوریتم در حل مسائل با ابعاد کوچک و بزرگ در این سری از مسائل می

طور که از جدول باال نمایان است الگوریتم در حل این سری از مسائل بسیار خوب عمل نموده است همان

و مقدار انحراف از حد پایین که در این سری مسائل همان جواب براساس مسیر بحرانی یعنی بدون محدودیت 

ها را در جدول بنای چیدن الگوریتمتکرار بوده است که اگر م 1111درصد در  11232منابع است، تنها به میزان 

باشد که در می   j60بار قرار دهیم این الگوریتم قدرتمند جایگاه اول در سری مسائل  21111باال در تکرار 

تکرار است و در این پژوهش و تعدادی  21111خیلی از مقاالت موجود مبنای چیدمان این دسته از جداول 

گردد لذا در این پژوهش مبنای ن جواب و تعداد تکرار کم انتخاب میمقاالت مبنای سرعت رسیدن به بهتری

  j120تکرار برای چیدن جدول فوق استفاده شده است . در ادامه نتایج حل الگوریتم برای مسائل سری  1111

 .نیز آورده شده است

                                                             
1 Critical Path (CP) 
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ست که در واقع الگوریتم پیشنهادی در حل این سری از مسائل نیز جایگاه سوم را به خود اختصاص داده ا

% بوده است که عملکرد بسیار خوب این الگوریتم را در  32222بار تکرار   1111در  میزان انحراف از حد پایین

 سازد.پایه را نمایان می RCPSPحل این دسته مسائل بزرگ 

 

 نتیجه 

های داخلی هستند، برای کنترل ناپذیر از کنترلاز آنجا که فناوری اطالعات و امنیت اطالعات نقاط جدایی

طور خاص کنترل فناوری انتشار  یافت که به 1333در سال  COSOای توسط ارچوب یکپارچهداخلی چ

 شود.اطالعات را شامل می

، ISACA))های اطالعاتی و انجمن کنترل و حسابرسی سیستم IIA)) همچنین انجمن حسابرسان داخلی

باشند و این ها میچوبرچا مرتبط هستند نیز مشمول این COSOهای طور مستقیم به چارچوبکه هر دو به

ها ریزیبرای کمک و راهنمایی در پروسه برنامه ها و متدهای اولیه در هر پروسه کنترلاستانداردها شامل روش

 های فناوری اطالعات هستند. و سیاست

 

 گیرینتیجه

ایه پرداخته شده پ RCPSPدر این مقاله به بررسی عملکرد الگوریتم فراابتکاری قورباغه جهنده در حل مسائل 

توان که نتایج حاکی از عملکرد قوی این الگوریتم در حل این دسته از مسائل بوده است در تحقیقات آتی می

های با استفاده از این الگوریتم پرداخت تا بررسی MORCPSPو  MRCPSPبه حل مسائل دیگری از قبیل 

 مشاهده نمود. RCPSPتر دهتری در مورد عملکرد این الگوریتم در حل مسائل پیچیجامع

هستند، گاه بسیار به  وکار نیز در حال تغییرعملیات کسبامروزه کامپیوتر در حال تغییر دادن جهان است. 

، و 11پتامبر س 2111مانند  رویدادهاآوری است. سرعت در حال تغییرند، و این به دلیل پیشرفت سریع فن

بله، کنترل بسیار مهم های بزرگ مانند انرون به  افزایش آگاهی افراد منجر شده است. رسوایی مالی از شرکت

خواهند با استفاده از حساب مردم میپردازند. که میامروز، مردم به خرید در اطراف خانه از طریق شباست. 

پول یا  ارز مدرن در جهان است.  "نیکیپول الکترو"این همان الکترونیکی از طریق کامپیوتر خرید کنند. 

ی پول یکی از مزایای عمدهتواند برای ما منافع و همچنین مشکالتی را به ارمغان بیاورد. الکترونیکی می

 برای ما ایجاد کند.  تواند مشکالت دیگری را نیزبا این حال، میترونیکی افزایش کارایی آن است. الک
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 صورت آنالین با استفاده از پول الکترونیکی باشد. همند خرید بعالقهشاید بزرگترین عامل برای افراد  "امنیت"

-های غیر قانونی استفاده میهمچنین، باید توجه داشت که باید هموره  از کسانی که از اینترنت برای فعالیت

ها، بود که در حال حاضر با استفاده از اینترنت کالهبرداریکنند هوشیارتر بود، از جمله باید مراقب کسانی 

تواند باعث از دست دادن زندگی و آسیب رساندن صورت بالقوه میای را که بههای مخفیانهجنایت، و فعالیت

 به دیگران شود. در واقع کنترل فناوری  و امنیت وظیفه هر کسی است. 

-ها میبیشتر مردم از دادن شماره کارت اعتباری، شماره تلفن، و یا دیگر اطالعات شخصی خود به غریبه

خصوصی و یا دیگر اطالعات با ارزش آنها، از آنها گران با استفاده از این اطالعات ترسند که دیآنها میترسند. 

تقلب و سرقت هویت در حال افزایش است، مراقبت بسیار زیادی در حفاظت، امنیت و سوءاستفاده کنند. 

پول الکترونیکی در  امنیت، در واقع، بزرگترین ریسک در استفاده ازکنترل چنین اطالعاتی مورد نیاز است. 

های پرداخت الکترونیکی عالوه بر مشکل امنیت، حریم شخصی عامل مهمی در برخی از سیستماینترنت است. 

های پرداخت الکترونیکی باید تضمین به منظور تشویق مردم به استفاده از پول الکترونیکی، این سیستماست. 

 شود. ارزش افشا نمییکنند که اطالعات شخصی در موارد غیرضروری و ب

نی و های فناوری اطالعات بحرافناوری اطالعات، نیاز به حسابرسی، امنیت و کنترل در زمینهبرای حسابرس 

های پیش رو وجود دارند؛ که  همه حساس خواهد بود این چالش هزاره جدید خواهد بود. بسیاری از چالش

 ها باید کوشا باشیم. سازی، و حفاظت از یکپارچگی از این تکنولوژیبا هم با کمک یکدیگر درطراحی، پیاده

 
1) IT: Information Technology 
2) IS: Information Systems 
3) EDP: Electronic Data Processing 

4) CIS: Computer Information Systems 

5) attestation 
6) ISACA: Information Systems Audit and Control Association 

7) CISA: Certifies Information System Auditor 

8) Risk-oriented 

9) ISO: International Organization for Standardization 
10) SDLC: System Development Life Cycles 

11) CoBiT: Control objective for Information and Related Technology 

12) Up to date 
13) IFAC: International Federation of Accountants 

14) IIA: Institute of Internal Auditors 

15) SANS: System, Audit, Network , Security 
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16) GAO: Government Accountability Office 
17) FBI: Federal Bureau of Investigation 

18) FIC: Federal Trade Commission 

19) CSI: Computer Security Institute 
20) IFIP: International Federation of Information Processing 

21) ACM: Assocation for Computing  Machinery 

22) AIIP: Assocation of information Technology Professionals 
23) ISSA: Information Systems Security Assocation 

24) AICPA: American Institute of Certified Public Accountants 

25) CICA: Canadian Institute of Chartered Accountants 

26) ACFE: Assocation of Certified  Fraud Examiners 
27) CISSE: Colloquium for Information Systems Security Educators 

28) overload 
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