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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ 
ΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΟ 
ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

1.1 ΕΙΑΓΨΓΗ  

    Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο έρεη 

εμαπισζεί ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πηπρέο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  Ζ εμέιημε 

ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ κέζα απφ ηελ ρξήζε απηήο ηερλνινγίαο έρεη 

θαηαζηήζεη αλαγθαία ηελ αλάππμε λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε επηζηήκεο φπσο 

ε Λνγηζηηθή. Έηζη, νη ρεηξφγξαθεο δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο ζπλαιιαγψλ θαη 

ελεκέξσζεο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ έρεη πιένλ αληηθαηαζηαζεί ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηελ ηερλνινγία ησλ  ινγηζηηθψλ  πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  Ο κεγαιχηεξνο 

φγθνο ησλ αξρείσλ, ησλ θαηαγξαθψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ κηαο επηρείξεζεο 

βξίζθεηαη πιένλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί ζεσξνχλ φηη 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο γηα λα απνθηήζνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Παξάιιεια, ε θχζε ηεο ηερλνινγίαο είλαη έηζη 

δνκεκέλε ψζηε λα εμειίζζεηαη θαη λα κεηαβάιιεηαη δηαξθψο.  Φπζηθφ είλαη , φηη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο κεηαβνιέο ζηνλ ηνκέα ηεο Λνγηζηηθήο ζπλερείο αιιαγέο πθίζηαηαη 

θαη ε Διεγθηηθή επηζηήκε.  Ζ γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κία ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ.  ηα πιαίζηα απηήο 

ηεο γλψζεο πεξηιακβάλεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή λα αμηνινγήζεη ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελφο νξγαληζκνχ, λα εθηηκήζεη ηνλ ειεγθηηθφ θίλδπλν, λα εμάγεη 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία κπνξεί λα αληρλεπζνχλ ζθάικαηα ή αλαθξίβεηεο θαη λα 

δηαηππψζεη θαηάιιειε ειεγθηηθή γλψκε, θαη φιεο απηέο νη δηεξγαζίεο , κέζα ζε  έλα 

κεραλνγξαθεκέλν πεξηβάιινλ.  Μάιηζηα, ε ηερλνινγία έρεη πξνρσξήζεη ηφζν πνιχ 

πνπ απηέο νη δηαδηθαζίεο ειεγθηηθήο κπνξνχλ λα γίλνπλ πιένλ κε ηελ ρξήζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  ε απηφ ην πιαίζην, ν έιεγρνο κπνξεί λα γίλεη είηε κε 

ηελ ρξήζε απιψλ ειεθηξνληθψλ δηεξγαζηψλ, είηε κε ηελ αλάπηπμε 

απηνκαηνπνηεκέλσλ ηερληθψλ θαη ινγζηκηθψλ ειέγρνπ. πλεπψο, πξφθεηηαη γηα έλα 

θχθισκα ηα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ νπνίνπ είλαη ν ειεγθηήο, ηα πιεξνθνξηαθά 
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ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ έιεγρν, ε ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, θαη 

ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ ηεο.  

1.2 ΚΕΝΣΡΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΕΡΓΑΙΑ  

    Ζ κειέηε απηή έρεη ζαλ ζηφρν ηελ παξνπζίαζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ πνπ 

δηαηειεί έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο ζε κία νηθνλνκηθή κνλάδα πνπ ρξεζηκνπνηεί 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαζψο θαη ηελ αλαιπηηθή αμηνιφγεζε φισλ ησλ ηερληθψλ 

θαη κεζφδσλ ππνβνήζεζεο ηνπ ειέγρνπ.  ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη 

αλάιπζε ησλ ελζσκαησκέλσλ ειεθηξνληθψλ ειέγρσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

ελφο νξγαληζκνχ, ε θαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηεξγαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ 

εθηίκεζε ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ. ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδνληαη φια ηα 

εξγαιεία ινγηζκηθνχ ππνβνήζεζεο ηνπ ειέγρνπ θαζψο θαη φιεο νη εμειηγκέλεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο ηερληθέο. Ζ εξγαζία θαηαιήγεη ζηελ αμηφινγεζε θαη ηελ 

παξάζεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ θαζψο θαη 

ζηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Ζ ζπγγξαθή ηε κειέηεο έγηλε κε βάζε ειιεληθή θαη 

μελφγισζζε βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη κε βάζε άξζξα, πξνεγνχκελεο κειέηεο θαη 

ειεθηξνληθέο πεγέο.  

1.3 ΑΝΑΥΟΡΑ Ε ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ ΜΕΛΕΣΕ  

     Ζ ρξήζε πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο ζηελ επηζηήκε ηεο ινγηζηηθήο πνπ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ κεηάβαζε απφ ηα παξαδνζηαθά ρεηξφγξαθα ζπζηήκαηα ζηα 

κεραλνγξαθηθά είρε θαζνξηζηηθέο επηδξάζεηο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο Διεγθηηθήο.  Σν 

δπλακηθφ θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

λα εηζάγνληαη ζπλερψο λέεο ηδέεο, λέεο πξνηάζεηο, λένη πξνβιεκαηηζκνί πνπ ζηφρν 

έρνπλ λα ηειεηνπνηήζνπλ ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ ψζηε λα γίλεη φιν θαη πην 

απνηειεζκαηηθνί. Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη εμαθνινπζνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη έρνπλ ζέζεη πνιιά ζέκαηα ππφ εμέηαζε θαη έρνπλ επηρεηξήζεη λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο λέεο ηάζεηο θαη ηηο θαηλνχξηεο νξνινγίεο πνπ εηζάγνπλ δηαξθψο νη 

ειεγθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Σφζν ε αμηφινγε ηνπ πεξηβάιινληνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

φζν θαη νη απηνκαηνπνηεκέλεο ειεγθηηθέο ηερληθέο έρνπλ απαζρνιήζεη εηδηθνχο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ειεγθηέο θαη ινγηζηέο ζε φιν ηνλ θφζκν.    
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    Σν 1989, νη O’Leary και Watkins εμέηαζαλ ηελ ζεκαζία ησλ έκπεηξσλ 

ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ γηα ηνλ θιάδν ηεο 

ειεγθηηθήο. Ζ έξεπλα θαηαιήγεη ζην φηη ηα έκπεηξα ζπζηήκαηα απνηεινχλ έλα πνιχ 

θαιφ εξγαιείν πξνζνκνίσζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ ειεγθηή, αιιά ηνλίδνπλ παξάιιεια 

φηη απφ αθαδεκατθή ηνπιάρηζηνλ ζθνπηά, ππάξρνπλ θαη άιια επαξθή ζπζηήκαηα, θαη 

δελ είλαη αλάγθε ε αλάπηπμε θαη άιισλ έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ  επίιπζε ησλ 

ινγηζηηθψλ πξνβιεκάησλ.  

    Σν 1998, νη Rezaee και Reinstein κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο πιεξνθνξηθήο 

ζηελ ειεγθηηθή. Μέζα απφ ηελ κειέηε ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ππνζηήξημαλ φηη ε 

πιεξνθνξηθή απινπνίεζε ηελ εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ηφληζαλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ.   

    Σν 2001, νη Hunton, A. Wright, και S.Wright, δεκνζίεπζαλ κία έξεπλα ζρεηηθά 

κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ζε ζπζηήκαηα αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ θαη ζηελ δηαθνξά ηερλνγλσζίαο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ ειέγρνπ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ νηθνλνκνιφγσλ- ειεγθηψλ. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη νηθνλνκνιφγνη-ειεγθηέο είραλ κηθξφηεξεο αλεζπρίεο γηα ηα 

ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα ζε ζρέζε κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ειεγθηέο.  

    Δπηπιένλ, ην 2001, νη Rezaee, Sharbatoghlie, Elam και McMickle εξεχλεζαλ 

ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζπλερνχο ειεγθηηθήο θαη ζεκείσζαλ φηη ε αληαιιαγή επαίζζεησλ 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζα απνηειεί κία ζπλερή πίεζε ζηνπο 

ειεγθηέο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ηερληθψλ ειέγρνπ.  

     Σν 2003, o Sayana,  ζε δεκνζίεπζή ηνπ αλέιπζε ηελ ππνζηήξημε ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο κε ηελ ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ ηερληθψλ ειέγρνπ (CAATs) θαη 

εμεηάδεη ηελ αλάγθε γηα ρξήζε ινγηζκηθψλ ειέγρνπ θαζψο θαη ηα ζεηηθά θαη ηα 

αξλεηηθά ηεο εθαξκνγήο ηνπο.   

     To 2006, o Singleton εμέηαζε ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ Γεληθεπκέλσλ Λνγηζκηθψλ 

Διέγρνπ (GAS) θαηαιήγσληαο ζην φηη ε θαιή γλψζε ηεο ρξήζεο ησλ ινγηζκηθψλ 

ηχπνπ GAS θαζνξίδεη ηελ θαξηέξα ελφο επαγγεικαηία ειεγθηή.  

    Σν 2009, νη Curtis, Jenkins, Bedard και Deis, εξεχλεζαλ ηελ αλάγθε γηα 

εθπαίδεπζε ησλ ειεγθηψλ ζηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία. Βαζηδφκελνη ζε 

βηβιηνγξαθηθέο κειέηεο,  ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο, ήηαλ ε δπζθνιία ησλ ειεγθηψλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζε θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο  θαη πξνηείλνπλ ηελ θαζηέξσζε αθφκε 
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πην ηζρπξψλ πξνηχπσλ πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ απαίηεζε γηα επαξθή θαη 

νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε.  

   Σέινο, ην 2010, νη Baksa και Σuroff, ηφληζαλ ηελ ζεκαζία ηεο έθηαθηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο δηνίθεζεο γηα πεξηβάιινληα ζπλερνχο ειεγθηηθήο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ 
ΤΠΟΒΑΘΡΟ  

2.1 ΣΟΙΦΕΙΑ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΜΕΝΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ  

     Ζ πνιππινθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζεκεξηλφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ 

επηηάζζεη ηελ επξεία ρξήζε πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο θαη ηελ πνιπζχλζεηε 

επεμεξγαζία ησλ ινγαξηαζκψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ πνιιψλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

επεξεάδνπλ θαζεκεξηλά ηνπο νξγαληζκνχο.  Ζ κεραλνγξάθεζε ηεο ινγηζηηθήο 

άιιαμε ηα δεδνκέλα γηα ηνλ ηνκέα ηεο Διεγθηηθήο, θαη απαηηεί απφ ηνπο ειεγθηέο λα 

είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ ησλ ειεγρφκελσλ κνλάδσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ. ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηα θχξηα ζηνηρεία πνπ 

απαξηίδνπλ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ζηνπο βαζηθνχο φξνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ.  

 Σο Τλικό (Hardware). Πξφθεηηαη γηα ηα κεραλήκαηα θαη φιεο ηηο ζπζθεπέο 

πνπ ζπγθξνηνχλ έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Πεξηιακβάλεη ηνλ πιηθφ 

εμνπιηζκφ δειαδή ηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο, ηα πεξηθεξεηαθά, ηα 

πιεθηξνιφγηα, ηνπο εθηππσηέο, ηηο νζφλεο θιπ.  

 Σο Λογιζμικό (Software). Απνηειείηαη απφ ιεπηνκεξείο πξνθαζνξηζκέλεο 

εληνιέο, νη νπνίεο ζπληνλίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ πιηθνχ ησλ 

ππνινγηζηψλ ζε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα . (Laudon, Laudon, 2006) Οη 

βαζηθνί ηχπνη ινγηζκηθνχ πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα ζχζηεκα είλαη ην 

λειηοςπγικό ζύζηημα, ηα ππογπάμμαηα εθαπμογών, ην λογιζμικό ελέγσος 

ππόζβαζηρ, ηα ζςζηήμαηα διασείπιζηρ βάζεων δεδομένων θαη ην λογιζμικό 

ηηλεπικοινωνιών.  

Σν Λειηοςπγικό ύζηημα  είλαη ην ινγηζκηθφ ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη θαη ειέγρεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππνινγηζηή. Παξαθνινπζεί θάζε ππνινγηζηηθή εξγαζία θαη δξα 
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ζαλ κεζνιαβεηήο κεηαμχ ηνπ ρξήζηε, ηνπ επεμεξγαζηή θαη ηνπ ινγηζκηθνχ 

εθαξκνγψλ.  

Σα Ππογπάμμαηα Δθαπμογών είλαη ζπζηήκαηα πξνγξακκάησλ γηα ηνλ ρξήζηε ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη ηα νπνία κπνξεί λα ηα 

πξνκεζεπηεί θαλείο είηε απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ή λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ έλαλ 

πξνγξακκαηηζηή ηεο επηρείξεζεο (Κάληδνο, Υνλδξάθε, 2006). Σα πξνγξάκκαηα 

εθαξκνγψλ είλαη ζπλήζσο γξακκέλα ζε γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ε COBOL 

ή ε Pascal θαη δεκηνπξγνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ελεκεξψλνπλ ην γεληθφ θαζνιηθφ θαη 

ζπλεπψο ηνπο αξηζκνχο πνπ απαξηίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Σα Λογιζμικά Δλέγσος Ππόζβαζηρ πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα ή 

αξρεία δεδνκέλσλ ζε εθείλνπο νη νπνίνη έρνπλ εμνπζηνδφηεζε.  

Σα ςζηήμαηα Γιασείπιζηρ Βάζεων Γεδομένων αλαθέξνληαη ζε έλα ινγηζκηθφ ην 

νπνίν αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ ζε ζχλνια παξφκνησλ αξρείσλ. 

Απηή ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί ηελ βάζη δεδομένων.  Σα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο  μερσξίδνπλ ηα δεδνκέλα απφ ηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ. Με απηφλ ην 

ηξφπν, δεκηνπξγείηαη αλεμαξηεζία θαη κεγαιχηεξε επειημία.  

Σν Λογιζμικό Σηλεπικοινωνιών εμαζθαιίδεη φηη φια ηα δεδνκέλα απνζηέιινληαη 

ζσζηά  θαη ιακβάλνληαη απφ ηνπο θαηάιιεινπο παξαιήπηεο.  

 Γεδομένα (Data). Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο  ηα νπνία έρνπλ 

εηζαρζεί ζην ζχζηεκα, επεμεξγαζζεί, θαη παξαρζεί ή βξίζθνληαη αθφκε 

απνζεθεπκέλα.  

 Οη Έλεγσοι (Controls) είλαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο θαηαρψξεζεο ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα ηελ 

απνθπγή ζθαικάησλ θαη αλαθξηβεηψλ.  

 Πποζυπικό (Personnel). Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ε 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ νξγαλψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή απνδνηηθφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ. Σα άηνκα ηα νπνία απαξηίδνπλ, δηαρεηξίδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ 

έλα ζχζηεκα ζπλήζσο είλαη: 



     Γιαδικαζίερ Δλεγκηικήρ ζε Πληποθοπιακά ςζηήμαηα και Δπγαλεία Λογιζμικού    

Τποβοήθηζηρηος Δλέγσος, Υαζάπη Αναζηαζία 

13                                                                
 

 Οι Ππογπαμμαηιζηέρ ςζηημάηων (System Programmers): πλήζσο πξφθεηηαη 

γηα κία κηθξή νκάδα εηδηθψλ νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη 

ππνζηήξημε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 Οι Ππογπαμμαηιζηέρ Δθαπμογών (Application Programmers) : Αλαπηχζζνπλ 

ηνλ θψδηθα κεγάισλ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ θαη ππνζηεξίδνπλ ππάξρνληα 

πξνγξάκκαηα.  

 Οι Αναλςηέρ ςζηημάηων (System Analysts) : Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάιπζε 

ηνπ ηξέρνληνο ζπζηήκαηνο, ηελ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ εθαξκνγψλ.  

 Οι Υειπιζηέρ (Operators):  Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηνπ ππνινγηζηή. Σα θαζήθνληά ηνπο πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε 

πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ, ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ εμφδνπ θαη ηελ 

ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο.  

 Οι Τπεύθςνοι Βιβλιοθήκηρ (Librarians):  Καζήθνλ ηνπο είλαη ε ζπληήξεζε θαη 

ε αζθάιεηα πξνγξακκάησλ θαη αξρείσλ δεδνκέλσλ.  

 Οι Γιασειπιζηέρ Βάζεων Γεδομένων (Database Administrators) : Δίλαη 

ππεχζπλνη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηνλ έιεγρν, θαη ηελ δπλαηφηεηα 

πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ξφινη απηνί ζπλδπάδνληαη.  Όπσο  φκσο ζα αλαθεξζεί θαη 

ζηα επφκελα, απνδνηηθφηεξνο έιεγρνο επηηπγράλεηαη φηαλ ηα θαζήθνληα απηά 

δηαρσξίδνληαη θαη δξνπλ αλεμάξηεηα.   
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2.2 ΣΟ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΨΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ COSO 

    Ζ επηηξνπή COSO ζρεκαηίζηεθε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη είλαη έλα 

ζχλνιν νξγαληζκψλ νη νπνίνη ζπγθεληξψζεθαλ ψζηε λα αλαπηχμνπλ έλα επξχηεξν 

ππφδεηγκα γηα ηελ  πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζε έλαλ νξγαληζκφ.  Σελ  νκάδα απνηέιεζαλ ν Ακαδημαϊκόρ ύνδεζμορ Λογιζηικήρ  

(American Accounting Association), ην Ινζηιηούηο Δζωηεπικών Δλεγκηών (Institute of 

Internal Auditors), ην Αμεπικανικό Ινζηιηούηο Οπκωηών Λογιζηών (American Institute 

of Certified Public Accountants),ην Ινζηιηούηο Γιοικηηικών Λογιζηών (Institute of 

Management Accountants), θαη ην Ινζηιηούηο Υπημαηοοικονομικών Γιεςθςνηών 

(Finance Executives Institute). 

ύζηαζη Πποηύπος 

    Σν 1992, ε επηηξνπή COSO αλέπηπμε έλα πξφηππν ειέγρνπ ην νπνίν έζεηε ηνπο 

γεληθνχο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά κέξε πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεζκαηηθφ. Δπηπιένλ, ζην πξφηππν, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα θαζήθνληα ηφζν ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ, φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ.  Σν ππφδεηγκα ζεσξείηαη σο ην πιένλ 

αλαγλσξηζκέλν θξηηήξην βάζεη ηνπ νπνίνπ αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

     Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο COSO, νξίδεηαη σο ε 

δηαδηθαζία ε νπνία εθαξκφδεηαη απφ ηελ δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ (δηεχζπλζε, 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ινηπφ πξνζσπηθφ) ψζηε λα παξέρεηαη εχινγε δηαβεβαίσζε  

φηη επηηπγράλνληαη νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ πνπ είλαη : 

 Ζ αποηελεζμαηικόηηηα θαη απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ.  

 Ζ θαηάξηηζε αξιόπιζηων ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Ζ ζςμμόπθωζη κε ην γεληθφηεξν θεζμικό θαη νομικό πιαίζην. 

Δπηπιένλ, ε επηηξνπή δηαρψξηζε ηελ δνκή ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε 

πέληε βαζηθά κέξε ε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα κέξε απηά είλαη:  
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1. Σν  Πεπιβάλλον Δλέγσος (Control Environment):  Απνηειεί ηελ βάζε γηα ηα 

ππφινηπα ζπζηαηηθά κέξε θαη ηαπηίδεηαη κε ην γεληθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. πλεπψο, επεξεάδεηαη απφ κία ζπληζηψζα παξαγφλησλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο, ηνλ ξφιν ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ηελ δνκή ηνπ νξγαληζκνχ θαη  ηελ θαηαλνκή επζπλψλ.  

2. Γιαδικαζίερ Δλέγσος (Control Activities): Γηακνξθψλνληαη απφ ηελ δηνίθεζε 

θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ νδεγηψλ γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ επηζπκεηψλ ζηφρσλ.  Πεξηιακβάλνπλ  δηαδηθαζίεο εμνπζηνδφηεζεο, 

δηαρσξηζκνχ ππεπζπλνηήησλ, ηνλ ζρεδηαζκφ πιήξνπο θαη επαξθνχο 

ηεθκεξίσζεο, αιιά θαη αλεμάξηεηνπο ειέγρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

3. Η Αξιολόγηζη ηος Κινδύνος (Risk Assessment) : Ζ Αμηνιφγεζε Κηλδχλνπ 

ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ κπνξεί λα απνθέξνπλ κεγάιν 

φθεινο ζηε επηρείξεζε αιιά θαη ζηνλ εληνπηζκφ εθείλσλ πνπ εκπεξηέρνπλ 

θίλδπλν θαη επνκέλσο πηζαλφηεηα ζθάικαηνο. ε έλα ινγηζηηθφ 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, νπνηνδήπνηε κε επηζπκεηφ γεγνλφο ή ζπκβάλ ην 

νπνίν ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη δεκηά ζην ζχζηεκα αλαθέξεηαη σο απειλή 

(Νηθνιάνπ, 1999). Ο βαθμόρ κινδύνος είλαη ε πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 

απηή ε απεηιή.  Ζ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή δηεξγαζία 

θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη  πιεξνθνξίεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζε ζρέζε κε 

ην φθεινο πνπ αλακέλεηαη απφ ηελ εθαξκνγή κηαο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ.  

4. Πληποθόπηζη και Δπικοινωνία ( Information and Communication):  Οη 

αλαθνξέο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ εμάγνληαη απφ έλα ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ηφζν ζε εζσηεξηθνχο φζν θαη ζε 

εμσηεξηθνχο ρξήζηεο. Δπηπιένλ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο σο βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

5. Γιασείπιζη ηος ςζηήμαηορ Δζωηεπικού Δλέγσος (Monitoring): Ζ 

ζπλερφκελε αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί βαζηθφ 

ζεκέιην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπ. Κάζε είδνπο αλεπάξθεηα ή 

δπζιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ακέζσο ζηελ δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ 

λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.  

 



     Γιαδικαζίερ Δλεγκηικήρ ζε Πληποθοπιακά ςζηήμαηα και Δπγαλεία Λογιζμικού    

Τποβοήθηζηρηος Δλέγσος, Υαζάπη Αναζηαζία 

16                                                                
 

 

2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΣΙΜΗΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ Ε ΕΝΑ ΛΟΓΙΣΙΚΟ 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ  

2.3.1 Έννοια ελεγκηικού κινδύνος  

     Ο φξνο «ειεγθηηθφο θίλδπλνο» ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 23 ηνπ Γηεζλνχο 

Διεγθηηθνχ Πξνηχπνπ 200  αλαθέξεηαη ζην ελδερφκελν ν ειεγθηήο λα δηαηππψζεη κε 

θαηάιιειε ειεγθηηθή γλψκε φηαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ 

νπζηψδε ζθάικαηα ή παξαιείςεηο.  ε επίπεδν ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, σο ειεγθηηθφο θίλδπλνο λνείηαη ν ειεγθηήο  ζηεξηδφκελνο ζηελ 

ειεγθηηθή ηνπ πξνζέγγηζε, λα κελ εληνπίζεη ιάζε θαη παξαιείςεηο πνπ πεξηέρνληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. (Λνπκηψηεο, 2008)  

     Ζ πξνζέγγηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ ζε έλα ινγηζηηθφ 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δελ δηαθέξεη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε έλα απιφ πεξηβάιινλ. Ο 

ειεγθηήο μεθηλά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθαξκνγψλ. Δπεηδή 

έλαο  κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ βαζίδεηαη ζε εθηεηακέλν βαζκφ, αλ φρη 

απνθιεηζηηθά, ζηελ ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, απηφ δελ αθήλεη άιιε 

επηινγή ζηνλ ειεγθηή, απφ ην λα πξέπεη λα θαηαλνήζεη εμ’νινθιήξνπ ηνλ ειεγθηηθφ 

θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Δπεηδή 

απαηηείηαη πςειφ επίπεδν εκπεηξνγλσκνζχλεο, πνιιέο δεκφζηεο ινγηζηηθέο εηαηξίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ εμεηδηθεπκέλνπο ειεγθηέο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πην πνιχπινθεο 

πεξηπηψζεηο. Γεληθά φκσο, νη εηαηξίεο πεξηκέλνπλ απφ ηνπο ειεγθηέο λα είλαη ζε ζέζε 

λα αμηνινγήζνπλ ηνλ ειεγθηηθφ θίλδπλν, αλ φρη ζε φια, ζηα πεξηζζφηεξα ηνπιάρηζηνλ 

πεξηβάιινληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιππινθφηεηα.  

     Πνιιά ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηκήκαηα ειέγρνπ ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κάιηζηα ρξεζηκνπνηνχλ 

πξνρσξεκέλεο ηερληθέο ειεγθηηθήο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ειέγρσλ 

θαη ηελ νξζφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο. Ο εμσηεξηθφο θαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο 

ζπλεξγάδνληαη ζηελά, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο 

ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ πειάηε. Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο κπνξεί είηε 

λα βαζηζηεί ζηελ  εξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, είηε λα θαηαιήμνπλ καδί ζε 

θάπνηεο θνηλέο εθηηκήζεηο.   
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     Ζ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηνπ ειέγρνπ απνθηάηαη θπξίσο κέζσ ηεο παξαηήξεζεο 

θαη ηεο ππνβνιήο εξσηήζεσλ. Ο ειεγθηήο επίζεο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ απφθηεζε 

επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ γηα ηηο δηελεξγεζείζεο ζπλαιιαγέο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη κηα θαιή εηθφλα ηεο θχζεο ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο 

δηάηαμεο ησλ αξρείσλ ησλ ζεκαληηθψλ ειεθηξνληθψλ θαηαρσξήζεσλ.  Απηήλ ε 

δηαδηθαζία ζα βνεζήζεη ηδηαίηεξα ζην λα αλαπηπρζνχλ νη θαηάιιειεο ειεθηξνληθέο 

ηερληθέο ππνβνήζεζεο ηνπ ειέγρνπ.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ ζε έλα πεξηβάιινλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε αθφινπζε:  

 Αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ εθαξκνδφκελσλ 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

 Αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθαξκνγψλ. 

 Καηαλφεζε ησλ γεληθψλ ειέγρσλ ζηελ  επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, φπσο ν 

έιεγρνο αιιαγψλ πξνγξακκάησλ θαη νη έιεγρνη πξφζβαζεο γηα λα θαζνξηζηεί 

ην πψο απηνί νη έιεγρνη επεξεάδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ εθαξκνγψλ πνπ 

έρνπλ εθηηκεζεί σο ζεκαληηθέο.  

 Καηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γίλνληαη νη ζπλαιιαγέο θαη αλαγλψξηζε 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ πνπ πξνσζνχλ ζεκαληηθνχο ζηφρνπο γηα ηνλ ηξφπν 

επεμεξγαζίαο.  

 Καηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο απφ ηελ έλαξμε κηαο 

ζπλαιιαγήο κέρξη ηελ έληαμή ηεο ζην γεληθφ θαζνιηθφ. Γηαθνξεηηθέο κέζνδνη 

επεμεξγαζίαο ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο ζθάικαηνο. (Steinberg, 

Johnson, 1991) 

 Πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ γηα κία εθαξκνγή, φπνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα είδε αλαθξηβεηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα εκθαληζηνχλ 

θαη ην πψο απηέο κπνξεί λα πξνθχςνπλ.  

 Αλάπηπμε ελεκεξσκέλεο εθηίκεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ βαζηζκέλε 

πιένλ ζε κία πιήξε θαηαλφεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο εθαξκνγήο θαη ησλ  

δνθηκψλ ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ζε ιεηηνπξγία.  
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2.3.2 Δξακπίβωζη Αποηελεζμαηικόηηηαρ ηων Δλεγκηικών Γιαδικαζιών  

    Ζ ειεγθηηθή εηαηξία πξέπεη λα απνθαζίζεη γηα ην πνηα είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή 

πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ λα δηεμαγζεί ν έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο ησλ γεληθψλ 

ειέγρσλ θαζψο θαη ησλ ειέγρσλ εθαξκνγψλ. Πνιιέο εηαηξίεο επηιέγνπλ λα 

επηθεληξσζνχλ θχξίσο ζηνπο γεληθνχο ειέγρνπο, γηα πειάηεο πνπ βαζίδνληαη πνιχ 

εθηεηακέλα ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, θαη απηφ γηαηί, νη γεληθνί έιεγρνη 

επεξεάδνπλ φιεο ηηο εθαξκνγέο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, άιιεο εηαηξίεο ζα 

επηθεληξσζνχλ ζηνπο γεληθνχο ειέγρνπο κφλν εάλ απηνί επεξεάδνπλ ηηο ζεκαληηθέο 

εθαξκνγέο. πρλά, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο βαζίδεηαη ζηελ εξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή γηα ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γεληθψλ ειέγρσλ θαη έπεηηα 

επηθεληξψλεηαη κφλν ζε έθείλνπο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ζεκαληηθέο εθαξκνγέο.      

     Πνιιέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία κηαο 

απφδεημεο, ηεθκεξίσζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Απηέο νη απνδείμεηο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε γηα ηελ αλάπηπμε εηδηθσλ δηαδηθαζηψλ ειεγθηηθήο γηα  ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ. Ο ειεγθηήο κπνξεί λα 

επαιεζεχζεη ηνπο ειέγρνπο ησλ αιιαγψλ πξνγξακκάησλ παίξλνληαο έλα ηπραίν 

δείγκα απφ θφξκεο αηηήζεσλ αιιαγψλ, θαη λα ηηο εμεηάζεη γηα λα απνθαζίζεη αλ νη 

αιιαγέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ηειηθά, έγηλαλ κε βάζεη εμνπζηνδφηεζεο.  

     Αθφκε, πνιιέο απφ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ εθαξκνγψλ αθήλνπλ θπζηθέο 

απνδείμεηο γηα ηελ  ιεηηνπξγία ηνπο. Τπάξρνπλ γηα παξάδεηγκα επαιεζεχζεηο 

ζπλφισλ ειέγρνπ γηα δεδνκέλα αλά νκάδεο ή αλαθνξέο γηα κε επεμεξγαζκέλα 

δεδνκέλα ή ζπλαιιαγέο.  
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2.4 Έλεγχοι Αποτελεςματικότητασ του υςτήματοσ Εςωτερικού Ελέγχου  

    Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν ειεγθηήο αμηνινγεί ηνλ ειεγθηηθφ θίλδπλν ζε έλα 

κεραλνγξαθεκέλν θίλδπλν μεθηλά κε ηελ απφθαζε φηη ε ειεθηξνληθή επεμεξγαζία 

κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. ηελ ζπλέρεηα, ν ειεγθηήο αμηνινγεί ην βαζηθφ πιαίζην ησλ 

δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. Δθφζνλ ν ειεγθηήο  δηεπθξηλήζεη 

πνηεο εθαξκνγέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, ζηελ ζπλέρεηα, ε 

εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ μεθηλά κε  ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ.  

    Μία ηλεκηπονική εθαπμογή νξίδεηαη σο έλα ηλεκηπονικό ππόγπαμμα, ή σο ζύνολο 

ππογπαμμάηων θαη ν φξνο πεξηιακβάλεη θαη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ- απφ  ηελ πεγή ηνπο κέρξη θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο 

θαη ηελ εμαγσγή αλαθνξψλ (Rittenberg, Schwieger, 1994). Σα ηππηθά ινγηζηηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηηο πσιήζεηο, ηνπο εηζπξαθηένπο 

ινγαξηαζκνχο, ηα απνζέκαηα, ηελ κηζζνδνζία, θαζψο θαη ηνπο πιεξσηένπο 

ινγαξηαζκνχο.  Μφιηο αλαγλσξηζηνχλ νη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθαξκνγέο, ν 

ειεγθηήο αμηνινγεί ην  Γενικό Δλεγκηικό Πεπιβάλλον (Γενικοί Έλεγσοι) θαζψο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο Δλέγσυν Δθαπμογών, πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ειεγθηηθφ θίλδπλν πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο επηκέξνπο εθαξκνγέο.  

 

2.4.1 Γενικοί Έλεγσοι (General Controls)  

    Ο ηξφπνο θαη νη δηαδηθαζίεο δηεμαγσγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαθέξνπλ απφ 

επηρείξεζε ζε επηρείξεζε θαζψο πξνζαξκφδνληαη ζην εθάζηνηε πεξηβάιινλ 

μερσξηζηά, αλάινγα κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ 

θνπιηνχξα θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

θαη δηαρείξηζεο. Τπάξρνπλ φκσο θαη θάπνηεο γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νη 

νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Απηέο νη γεληθέο αξρέο νλνκάδνληαη  

Γενικοί Έλεγσοι θαη αλαθέξνληαη ζηνπο ειέγρνπο νη νπνίνη δηεμάγνληαη ζην ζχλνιν 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επάξθεηα ηνπ επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Οη γεληθνί έιεγρνη δελ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε θάπνηα απνκνλσκέλε 
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εθαξκνγή, αιιά επεξεάδνπλ φιεο ηηο εθαξκνγέο  ζε έλα ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα. Σν γεγνλφο απηφ,  απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, θαζψο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο επηδξά ζηνλ ζπλνιηθφ έιεγρν ηνπ νξγαληζκνχ. Έηζη, ε κε 

ζσζηή εθαξκνγή ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιπζηδσηά ζθάικαηα θαη παξαιείςεηο 

ζε επηκέξνπο εθαξκνγέο πνπ ζπλνιηθά ζα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν αιινίσζεο ησλ 

επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν ειεγθηηθφο θίλδπλνο 

επεξεάδεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ γεληθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ειέγρσλ εθαξκνγψλ, 

φκσο ζπλήζσο, ν ειεγθηήο  μεθηλά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ κε ηελ θαηαλφεζε 

ησλ γεληθψλ ειέγρσλ, αθξηβψο επεηδή ε χπαξμε αδπλακηψλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία 

κπνξεί λα έρεη ζπλέπεηεο ζε νιφθιεξε ηελ δηεμαγσγή ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ.  

 

Πίνακαρ 1: σέζη μεηαξύ Γενικών Δλέγσων και Δλέγσων Δθαπμογών ζε Δθαπμογέρ 

Δλεγκηικήρ (ΠΖΓΖ: Chow David, (2008) Computer Auditing Control Matters, 

Learning Center, AAT) 

Οη  ηνκείο ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη νη γεληθνί έιεγρνη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ 

ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Πξνγξακκαηηζκφο θαη  Έιεγρνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ  
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 ρέδην Οξγάλσζεο θαη Δπηκεξηζκφο ησλ Δπζπλψλ/ Καζεθφλησλ  

 Γηνηθεηηθφο Έιεγρνο ζηελ  ιεηηνπξγία αλάπηπμεο θαη αιιαγψλ ζε 

πξνγξάκκαηα θαη δεδνκέλα ή αξρεία  

 Έιεγρνη  θπζηθήο θαη ινγηθήο πξφζβαζεο ζε ζπζηήκαηα, δεδνκέλα θαη 

πξνγξάκκαηα 

 Έιεγρνη Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ θαη Αιιαγψλ Πξνγξακκάησλ  

 Πξφηππα  Σεθκεξίσζεο  

 πληήξεζε θαη  ρεδηαζκφο γηα επαλάθηεζε ιεηηνπξγηψλ κεηά απφ 

ελδερφκελε θαηαζηξνθή 

 Έιεγρνη ζηελ  Γηθηπαθή Μεηάδνζε  Γεδνκέλσλ  

 Έιεγρνη Τιηθνχ 

Ππογπαμμαηιζμόρ και  Έλεγσορ ηων λειηοςπγιών ηων Πληποθοπιακών 

ςζηημάηων  

     ε έλα δπλακηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε αληαγσληζηηθφηεηα 

απμάλεηαη  κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη θαζψο ε αλάγθε γηα πξνζαξκνγή ζε απηφ 

θξίλεηαη επηηαθηηθή, ν ζεκαληηθφηεξνο ίζσο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη ε ζσζηή θαη 

απνδνηηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ.  Ο ειεγθηήο νθείιεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαλνήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη ζεκαληηθέο 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο  κηαο επηρείξεζεο, θαη ζε απηέο ηηο απνθάζεηο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ. Ζ δηαρείξηζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ δελ πξνγξακκαηίδεηαη πιένλ γχξσ απφ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα, 

αιιά ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα απνηειεί πιένλ ζπζηαηηθφ ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ.  Σα ινγηζηηθά δεδνκέλα κπνξνχλ 

είηε λα θαζνδεγήζνπλ θάπνηα εθαξκνγή, είηε λα πξνθχςνπλ σο παξάιιειν πξνηφλ 

απφ θάπνηα άιιε επεμεξγαζία (Rittenberg, Schwieger,1994). 

     Ζ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δελ αθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία. Άιιεο επηρεηξήζεηο ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε ιεηηνπξγηψλ απφ ηελ 

κεξηά ησλ ρξεζηψλ ελψ άιιεο επηιέγνπλ λα εζηηάζνπλ φιε ηελ αλάπηπμε ζε έλα 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Πξνθεηκέλνπ ν ειεγθηήο λα κπνξέζεη λα αμηνινγήζεη ηελ 

νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

ζε νξηζκέλνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ζα αλαιπζνχλ θαη ζηελ ζπλέρεηα, θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ, ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν 
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πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε ηήξεζε ησλ ζηφρσλ φπσο ηέζεθαλ θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ, θαη ε επαξθήο εθπαίδεπζε ησλ 

πξνζσπηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φζνλ αθνξά ηελ ειεγθηηθή ζε πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα.  

 

σέδιο Οπγάνωζηρ και Δπιμεπιζμόρ ηων Δςθςνών/ Καθηκόνηων  

      Πξνθεηκέλνπ λα είλαη έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επαξθέο θαη 

απνηειεζκαηηθφ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα θαζνξίδεηαη κε αθξίβεηα ε επζχλε πνπ 

αλαινγεί ζε θάζελαλ απφ ηνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο. Ο θαηακεξηζκφο θαζεθφλησλ 

αθνξά ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ θαη έλα 

ζσζηά ζρεδηαζκέλν νξγαλσηηθφ ζρήκα απεηθνλίδεη κε πιήξε ζαθήλεηα απηφλ ηνλ 

δηαρσξηζκφ.  Γεληθφηεξα, ν θαηακεξηζκφο αλαθέξεηαη ζηνλ δηαρσξηζκφ επζπλψλ 

φζνλ αθνξά ζηελ εμνπζηνδφηεζε πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ, ζηελ ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζή ηνπο θαζψο θαη ζηελ επηηήξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Έηζη, φηαλ νη εξγαζίεο ηεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη επηηήξεζεο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλνληαη αλεμάξηεηα,  ε κία ππεξεζία κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη  θαη σο ειεγθηηθφο κεραληζκφο ηεο άιιεο κε ηελ παξάιιειε 

επαιήζεπζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζηνηρείσλ.  

     Όπσο είλαη θπζηθφ, αλάινγνο δηαρσξηζκφο ππεπζπλνηήησλ πξέπεη λα ππάξρεη θαη 

ζηα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία εθηεινχλ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ζηνηρείσλ κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  Οη νξγαληζκνί νθείινπλ λα 

πξνζηαηεπηνχλ απφ θάζε είδνπο κε εμνπζηνδνηεκέλε είζνδν ζε  πξνγξάκκαηα ή ζε 

ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Γχν πνιχ ζεκαληηθνί άμνλεο πνπ βνεζνχλ ζην 

λα ππάξρεη ζαθήο θαη θαηάιιεινο δηαρσξηζκφο είλαη, πξψηνλ, ην πξνζσπηθφ 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ λα κελ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα ή 

δεδνκέλα παξά κφλνλ φηαλ έρεη εμνπζηνδφηεζε λα θάλεη αιιαγέο θαη, δεχηεξνλ, νη 

ρξήζηεο λα ειέγρνπλ θαη λα αλαζεσξνχλ φιεο ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί.  

    ηα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ν δηαρσξηζκφο γίλεηαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ  

ιεηηνπξγία δηνίθεζεο ζπζηεκάησλ (segregation of duties within the systems function) 

θαη ηα θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα επηκεξίδνληαη ζπκπεξηιακβάλνπλ  

 Σελ ιεηηνπξγία Ανάλςζηρ ςζηημάηων   
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 Σελ ιεηηνπξγία Ππογπαμμαηιζμού 

 Σελ ιεηηνπξγία ηήξεζεο Βιβλιοθήκηρ ηαηληψλ, δίζθσλ, ηεθκεξίσζεο 

πξνγξακκάησλ θαη ζπζηεκάησλ. Ζ πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα θαη δεδνκέλα 

ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε κφλν ζε ρξήζηεο κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.  

Δπηπιένλ, απαξαίηεηνο θξίλεηαη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο ιεηηνπξγίαο δηνίθεζεο 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ νη νπνίεο επηηεινχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη:  

 Ζ ιεηηνπξγία σειπιζμού ζςζηημάηων.   

 Ζ ιεηηνπξγία έγκπιζηρ ηων ζςναλλαγών, πνπ απνηεινχλ ηα ζηνηρεία εηζφδνπ 

ζην ζχζηεκα.  

 Ζ λειηοςπγία ελέγσος ηων δεδομένων θαηά ηελ είζοδο θαη έξοδό ηνπο απφ ην 

ζχζηεκα κε ηελ κνξθή αναθοπών.  

Γιοικηηικόρ Έλεγσορ ζηην  λειηοςπγία ανάπηςξηρ και αλλαγών ζε ππογπάμμαηα 

και δεδομένα ή απσεία  

Σν νξγαλσηηθφ πιάλν ηνπ πεξηβάιινληνο ειέγρνπ θαζψο θαη ε θηινζνθία ηεο 

δηνίθεζεο απνηεινχλ ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν.  Όζνλ αθνξά ζηα ινγηζηηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αθφινπζεο αξρέο: 

 Καηάξηηζε μακποσπόνιος ζσεδιαζμού γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ γεληθνχ 

πιαηζίνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ. 

 Καηάξηηζε βπασςππόθεζμος ζσεδιαζμού γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ομαδικήρ επεξεπγαζίαρ (batch processing).  

 Δπιμεπιζμόρ θαζεθφλησλ θαη ππεπζπλνηήησλ. 

 Αξιολογήζειρ απόδοζηρ ηεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ θαη εμαθξίβσζε επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ. Σπρφλ δηαθπκάλζεηο ζα πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζε δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο.  

Έλεγσοι  θςζικήρ και λογικήρ ππόζβαζηρ ζε ζςζηήμαηα, δεδομένα και 

ππογπάμμαηα 

       ηα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ππάξρεη 

επαξθήο πξνζηαζία ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ηφζν ε θπζηθή φζν θαη ε 

ινγηθή πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαην ζηα πξνγξάκκαηα.  Ζ πεξηνξηζκέλε 
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πξφζβαζε απνηειεί ζεκειηψδεο ζέκα ζην πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηα 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα, ε πξφζβαζε ζηα εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα πξνζηαηεπφηαλ κε 

θπζηθά κέζα, φπσο ηνίρνη αλάκεζα ζηα γξαθεία εξγαζίαο, θιεηδσκέλνη ρψξνη θαη 

ζπλαγεξκνί αζθαιείαο.   

     Απηνχ ηνπ είδνπο ε πξνζηαζία ζα πξέπεη λα παξέρεηαη θαη απφ ηνπο  ειέγρνπο 

πξφζβαζεο ζηα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.  ηελ πεξίπησζε φκσο απηή νη 

έιεγρνη ζεσξνχληαη αθφκε πην ζεκαληηθνί θαη απαηηείηαη κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη 

απζηεξφηεξε εθηέιεζε.  Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, πξψηνλ, ζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ππάξρεη πνιχ κεγάιε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ.  Γεχηεξνλ, θάπνηνο ν 

νπνίνο απνθηά , εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζε έλα ζχζηεκα, απνθηά ηαπηφρξνλε 

πξφζβαζε ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ, νη πιεξνθνξίεο γηα ηα νπνία 

είλαη θπζηθά πνιχ ζεκαληηθέο. Παξάιιεια, κέζσ ησλ ειέγρσλ ησλ πξνγξακκάησλ, 

απνθηάηαη πξφζβαζε θαη ζε θπζηθά πεξηνπζηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπσο είλαη ηα 

κεηξεηά θαη ηα απνζέκαηα.   

     Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη θαηά πφζν ην πξφγξακκα πξφζβαζεο 

δεδνκέλσλ πνπ έρεη θαηαξηίζεη έλαο νξγαληζκφο, βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο αξρέο:  

 Ζ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα είλαη πεξηνξηζκέλε κφλν ζε εθείλνπο πνπ πξέπεη.  

 Ζ δπλαηφηεηα αιιαγήο, ηξνπνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο δεδνκέλσλ είλαη επίζεο 

πεξηνξηζκέλε κφλν ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ εμνπζηνδφηεζε λα πξνβνχλ ζε 

ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο. 

 Σν ζχζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη ηνπο 

δπλεηηθνχο ρξήζηεο σο εμνπζηνδνηεκέλνπο ή κή. 

 Ζ χπαξμε ελφο ηκήκαηνο αζθαιείαο ην νπνίν εηνηκάδεη πεξηνδηθέο αλαθνξέο 

ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ή γηα ηελ πξφζβαζε 

ζε απηά.  

     Οη ηέζζεξηο απηέο αξρέο απαηηνχλ ηελ χπαξμε ελφο πιήξνπο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

πξφζβαζεο πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη φια ηα δεδνκέλα, ηνπο ρξήζηεο, ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη φιεο ηηο εμνπζηνδνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ νη 

ρξήζηεο κπνξεί λα εθαξκφζνπλ ζε θάζε θαηεγνξία δεδνκέλσλ. Παξάιιεια φκσο κε 

ηνλ απζηεξφ έιεγρν γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο, έλα θαιφ 

ζχζηεκα ζα πξέπεη λα αληρλεχεη ελδερφκελεο απεηιέο θαη λα αλαπηχζζεη αλαθνξέο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαιχςεη ηπρφλ αδπλακίεο.  Όπσο ζα αλαθεξζεί θαη ζηελ 
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ζπλέρεηα, ππάξρνπλ άξηζηα πξνηφληα ινγηζκηθνχ ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ απηήλ ηελ 

ζπλζήθε.  Αθφκε, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζνχλ νη εγθεθξηκέλνη θαη κε 

εγθεθξηκέλνη ρξήζηεο ελφο ζπζηήκαηνο ππάξρνπλ νη εμήο κέζνδνη : 

 Υπήζη πινάκων ππόζβαζηρ (access control matrix) φπνπ ππάξρνπλ βαζκνί 

θαηάηαμεο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζε εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα 

θαη αξρεία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Υπήζη πποζωπικών κωδικών πνπ γλσξίδνπλ κφλν νη ίδηνη.  Ζ κέζνδνο απηή  

είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε αιιά γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζα πξέπεη νη 

θσδηθνί λα αιιάδνληαη ζπρλά θαη λα επηιέγνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

είλαη δχζθνιν λα ηνπο καληέςεη θάπνηνο.  

 Υπήζη Αναγνωπιζηικών Μέζων φπσο θάξηεο ή εηδηθέο ηαπηφηεηεο, ε 

αλαγλψξηζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθψλ αλαγλσζηψλ θάξηαο γηα 

πξφζβαζε ζε εηδηθνχο ρψξνπο. Ζ ρξήζε θάξηαο ζπρλά ζπλδπάδεηαη θαη κε 

θσδηθνχο ψζηε λα παξέρεηαη πςειφηεξν επίπεδν αζθαιείαο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξαδεηγκα είλαη ηα κεραλήκαηα απηφκαηεο αλάιεςεο φπνπ ν ρξήζηεο 

πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί κε ηελ ρξήζε θάξηαο θαη κε ηελ εηζαγσγή 

πξνζσπηθνχ θσδηθνχ.  

 Φςζική Σαςηοποίηζη, φπσο ην δαρηπιηθφ απνηχπσκα ή ε θσλεηηθή 

αλαγλψξηζε.  Ζ κέζνδνο απηή ζεσξείηαη ε ιηγφηεξν δηαδεδνκέλε θαζψο 

ηίζεληαη δεηήκαηα θφζηνπο  αιιά θαη αμηνπηζηίαο.  

Έλεγσορ Ανάπηςξηρ Δθαπμογών και Αλλαγέρ Ππογπαμμάηων  

     Οη νξγαληζκνί πνπ ζρεδηάδνπλ δηθέο ηνπο εθαξκνγέο αλαπηχζζνπλ κία γεληθή 

κεζνδνινγία θχθινπ δσήο αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ.  Ζ κεζνδνινγία απηή 

νξηνζεηεί ηελ επζχλε ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε αλαγθψλ θαη ησλ αλαιπηψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ζεκαηνπνηεκέλεο πεξίιεςεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

αιιά θαη γηα ηελ εθαξκνγή δνθηκψλ ησλ εθαξκνγψλ πξηλ απηέο εγθαηαζηαζνχλ 

(Rittenberg, Schwieger,1994).  Σν βαζηθφ δήηεκα γηα ηνλ ειεγθηή είλαη ην θαηά πφζν 

νη εθαξκνγέο δνθηκάδνληαη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε, ην αλ ππάξρνπλ έιεγρνη κέζα ζηηο 

εθαξκνγέο, θαη αλ απηέο είλαη ζσζηά ηεθκεξησκέλεο.  

     Καζψο νη νξγαληζκνί ζηεξίδνληαη νιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ ειεθηξνληθή 

επεμεξγαζία, ν έιεγρνο ησλ αιιαγψλ ησλ πξνγξακκάησλ γίλεηαη φιν θαη πην 

ζεκαληηθφο. Καζψο νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ κεηαβάιινληαη ζπλερψο, νη νξγαληζκνί 
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πξέπεη λα αλαπηχμνπλ κεραληζκνχο νη νπνίνη λα κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ πνηεο 

αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ φηη  νη αιιαγέο  απηέο είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλεο.  

       Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ απηφκαηα πξνγξάκκαηα βηβιηνζεθψλ πνπ 

ειέγρνπλ ηελ ρσξεηηθφηεηα θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε ζηα πξνγξάκκαηα ησλ 

ππνινγηζηψλ.  πλήζσο ππάξρνπλ δχν είδε πξνγξακκάησλ βηβιηνζήθεο: 1) η 

βιβλιοθήκη παπαγωγήρ πνπ πεξηιακβάλεη ην πξφγξακκα ζε κνξθή ηέηνηα ψζηε λα 

κπνξεί ακέζσο λα εθηειεζηεί απφ ηνλ ππνινγηζηή, θαη, 2) η βιβλιοθήκη πηγαίος 

κώδικα πνπ πεξηιακβάλεη ην πξφγξακκα εθαξκνγήο γξακκέλν ζηελ πξσηαξρηθή ηνπ 

γιψζζα (φπσο ε COBOL ή ε PASCAL). Ζ βηβιηνζήθε παξαγσγήο είλαη ηειηθά ε πην 

ζεκαληηθή θαζψο  ηα πάληα εθηεινχληαη απφ εθεί. Ζ πξφζβαζε ζηηο βηβιηνζήθεο ζα 

πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηνλ ρεηξηζηή θαη ζηνλ επφπηε βηβιηνζήθεο . Πξνθεηκέλνπ λα 

γίλνπλ αιιαγέο ζε θάπνηα εθαξκνγή ν επφπηεο βηβιηνζήθεο  ζα πξέπεη λα πάξεη ηελ 

έγθξηζε ηεο επηηξνπήο ζπληήξεζεο πξνγξακκάησλ θαη λα κεηαθηλήζεη έλα αληίγξαθν 

ηνπ πεγαίνπ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κία ηξίηε βηβιηνζήθε πνπ νλνκάδεηαη 

δοκιμαζηική βιβλιοθήκη ππογπαμμαηιζηή. Ζ πξφζβαζε εθεί πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ 

πξνγξακκαηηζηή θαη ηνλ επφπηε βηβιηνζήθεο.  

      Αμηνινγψληαο ηελ δνκή ειέγρνπ θαηά ηελ κεηαβνιή πξνγξακκάησλ  ν ειεγθηήο 

ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηελ επάξθεηα ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί φηη:  

 Γίλνληαη κφλν εξοςζιοδοηημένερ αλλαγέρ ζηηο εθαξκνγέο. 

 Όιεο νη αιιαγέο πθίζηαηαη δνθηκέο, επαιεζεχζεηο, θαη επαπκή ηεκμηπίωζη 

πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

 Δθαξκφδεηαη κφλν ε εξοςζιοδοηημένη μοπθή ηνπ θάζε  πξνγξάκκαηνο. 

   Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ νη νπνίεο λα 

πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ ηα δεδνκέλα ελφο 

αξρείνπ. Ζ κεηαβνιή απηή ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη θαη λα παξαθνινπζείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζνχλ ηπρφλ παξεθθιίζεηο. Γεδνκέλα ηα νπνία αμηνινγνχληαη 

σο κεγαιχηεξεο ζεκαληηθφηεηαο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη πην ζπρλά θαη κε 

κεγαιχηεξε απζηεξφηεηα, θαζψο ηπρφλ αδπλακίεο ζα έρνπλ αιπζηδσηέο επηδξάζεηο 

ζην επξχηεξν ζχλνιν.  
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Ππόηςπα  Σεκμηπίυζηρ  

     Σα πξφηππα ηεθκεξίσζεο απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο.  Ζ επαξθήο ηεθκεξίσζε είλαη θαζνξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα αιιά 

θαη ηελ ζπλέρεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  Αξρηθά, ν 

ειεγθηήο επηζεσξεί ηελ επάξθεηα ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ πειάηε ηνπ αμηνινγψληαο ην 

επίπεδν θηλδχλνπ ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ δπλαηφηεηα δειαδή λα ζπλερίζεη ηελ 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ.  Έπεηηα, αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ησλ ειέγρσλ νη νπνίνη είλαη 

ελζσκαησκέλνη ζηηο εθαξκνγέο. Σέινο,  ν ειεγθηήο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη δηάθνξεο εθαξκνγέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη 

γηα ην πνηνο είλαη ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Rittenberg, Schwieger, 1994). 

ην γεληθφ πεξηβάιινλ ειέγρνπ ηνπ νξγαληζκνχ ηα πξφηππα ηεθκεξίσζεο κπνξνχλ 

λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά νθέιε φπσο:  

 Σελ θαιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλαιπηψλ, ή ζρεδηαζηψλ ζπζηεκάησλ 

θαη ησλ ρξεζηψλ θαηά ηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο. 

 Σελ ρξήζε ηεο ηεθκεξίσζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε λέσλ ρξεζηψλ. 

 Σελ δηεπθφιπλζε ηεο αλαζεψξεζεο ελφο ζπζηήκαηνο θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

εμάξηεζεο απφ άηνκα ηα νπνία είραλ αλαπηχμεη αξρηθά ην ζχζηεκα. 

(Νηθνιάνπ, 1999)  

     Δθηφο απφ ηνπο αλαιπηέο θαη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο, ζηνλ  ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέξνο θαη άηνκα ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο, φπσο νη ινγηζηέο θαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο.  Ζ 

ζπκβνιή ηνπο απηή ζα έρεη ζαλ απνηειέζκα λα πηνζεηεζνχλ ηα θαηάιιεια πξφηππα 

ηεθκεξίσζεο ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θάηη πνπ θάλεη πην 

απνηειεζκαηηθή ηελ αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ. Ζ ηεθκεξίσζε 

ελφο ζπζηήκαηνο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε ηξείο θαηεγνξίεο : 

1. Γιοικηηική ηεκμηπίωζη (Administrative documentation) 

2. Σεκμηπίωζη ςζηημάηων (Systems Documentation) 

3. Σεκμηπίωζη για Υπήζηερ ( Operating and User Documentation) 
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     Ζ διοικηηική ηεκμηπίωζη αθνξά ζηνπο ππεχζπλνπο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ θαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα πξφηππα πνπ εθείλνη πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ. Οη δηαδηθαζίεο 

θαη ηα πξφηππα αλαθέξνληαη ζηελ εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ 

ζπζηεκάησλ θαη γηα κεηαηξνπέο ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλθαη ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ . (Νηθνιάνπ, 1999)  

     Ζ θαηαγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο , θαζψο θαη ησλ ειέγρσλ πνπ 

δηελεξγνχληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν ηεθκεξίσζεο 

πνπ αθνινπζείηαη θαη απνηειεί ην πεξηερφκελν ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο, πνπ είλαη ε 

ηεκμηπίωζη ζςζηημάηων. ηελ ηεθκεξίσζε ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία 

εηζφδνπ ζην ζχζηεκα, ε ειεθηξνληθή επεμεξγαζία ηνπο θαζψο θαη νη ζρεηηθέο 

αλαθνξέο θαη έιεγρνη πνπ αθνξνχλ ζηελ εμαγσγή ηνπο. Αλάκεζα ζηηο κεζφδνπο πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη νη πίνακερ ποήρ (flow- 

charts) θαη ηα διαγπάμμαηα ποήρ δεδομένων (data flow diagrams).  

   ηελ ηεκμηπίωζη για σπήζηερ πεξηιακβάλνληαη φπσο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο γηα παξάδεηγκα ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία εηζφδνπ, 

ε πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο , ε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ 

ιεηηνπξγηψλ θαζψο θαη νη αλαθνξέο πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ.  

ςνηήπηζη και  σεδιαζμόρ για επανάκηηζη λειηοςπγιών μεηά από ενδεσόμενη 

καηαζηποθή 

    Λφγσ ηεο εππάζεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θάζε νξγαληζκφο ζα πξέπεη 

λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα θάζε είδνπο απξφζκελν γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

δηαθφςεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη πξνθαιέζεη βιάβεο θαη θαηαζηξνθέο αξρείσλ θαη 

ζεκαληηθψλ δεδνκέλσλ. Κάζε νξγαληζκφο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νπνίνπ βαζίδνληαη 

ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα  ζα πξέπεη λα έρεη έλα θαιφ ζρέδην γηα ηελ πξνζηαζία 

ηφζν ησλ θπζηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (πιηθφ)  φζν θαη ησλ καγλεηηθψλ κέζσλ 

(πξνγξάκκαηα θαη αξρεία δεδνκέλσλ). Σα γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα απεηιήζνπλ ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα νθείινληαη είηε ζε 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο φπσο πιεκκχξεο θαη θσηηέο, είηε ζε θαθφβνπιεο ελέξγεηεο 

φπσο ε θαηαζηξνθή εμνπιηζκνχ θαη αθίλεησλ εγθαηαζηάζεσλ. Γηα θάζε φκσο 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζρέδην πξνζηαζίαο θαη επαλάθηεζεο ηεο 

ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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     Σν ζρέδην παξνρήο αζθαιείαο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί έηζη ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν ηνπ λα εθηεζεί ν νξγαληζκφο ζηηο θπζηθέο θαη αλζξψπηλεο 

απεηιέο θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζπλερή παξαθνινχζεζε θαζψο θαη ζρέδηα 

έθηαθηεο αλάγθεο. Δπζχλε ηνπ ειεγθηή είλαη λα αλαινγηζηεί ην πηζαλφ αληίθηππν πνπ 

ζα έρεη κία απψιεηα ή ελδερφκελε θαηαζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζηψλ ελφο 

νξγαληζκνχ θαη ηη ζπλέπεηεο ζα έρεη ζηελ ζπλέρεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

ήκεξα,  ε εμάπισζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ηφζν κεγάιε πνπ 

ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο  ε  ιεηηνπξγία θαη χπαξμε ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη 

εμ’νινθιήξνπ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.  Δθφζνλ ν ειεγθηήο δηαπηζηψζεη φηη 

δελ ππάξρεη επαξθέο ζρέδην αζθάιεηαο θαη επαλάθηεζεο ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί 

ζηελ δηνίθεζε θαη λα αλαθέξεη ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο.  Έλα πιήξεο θαη επαξθέο 

ζρέδην πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  

 Ηεξάξρεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη πην θξίζηκα ψζηε λα 

δνζεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζε κία ηξάπεδα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κελ δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία 

ελεκέξσζεο ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ πξνθεηκέλνπ λα κελ 

δηαηαξαρζνχλ νη θαζεκεξηλέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο.  

 Σππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ζπληήξεζε θαη αλάθηεζε απφ ελδερφκελε 

θαηαζηξνθή. Κχξηα αξρεία θαη ηαηλίεο ζπλαιιαγψλ ζα πξέπεη λα 

ζπληεξνχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ζηνηρεία φπσο εγρεηξίδηα ρξήζεο 

πξνηχπσλ ηεθκεξίσζεο ζα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη θάζσο ππφθεηληαη ζε 

αιιαγέο. Αληίγξαθα ηνπ πεγαίνπ θψδηθα ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη  ζε άιιε 

ηνπνζεζία.  

 πκθσλίεο κε πξνκεζεπηέο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε πιηθνχ ζε πεξίπησζε 

θαηαζηξνθήο.  

 πκθσλίεο κε ηειεθσληθέο εηαηξίεο ή άιινπο παξνρείο γηα ηελ κφληκε 

εμαζθάιηζε εγθαηαζηάζεσλ ηειεπηθνηλσληψλ.  

 Γεκηνπξγία εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ γηα πξνγξάκκαηα θαη αξρεία ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλνο ηξφπνο είλαη ε κεζνδνινγία 

«παππνχο-παηέξαο-παηδί». ηελ κεζνδνινγία απηή, αξρηθά, ελεκεξψλεηαη ην 

αξρείν «παηέξαο» θαη ηαπηφρξνλα δεκηνπξγείηαη έλα αξρείν «παηδί». Σν 

αξρείν «παηέξαο» παξακέλεη ακεηάβιεην ηελ επφκελε κέξα, νπφηε 

κεηαηξέπεηαη ζε αξρείν «παππνχο» θαη παξάιιεια, ην αξρείν «παηδί» ηεο 
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πξνεγνχκελεο κέξαο  κεηαηξέπεηαη ηψξα ζε αξρείν «παηέξαο».  Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, εάλ ζην ζηάδην ελεκέξσζεο παξνπζηαζηεί θάπνην πξφβιεκα, ε 

δηαδηθαζία ηεο ελεκέξσζεο κπνξεί λα επαλαιεθζεί κε εθθίλεζε ην αξρείν ηεο 

πξνεγνχκελεο κέξαο, δειαδή ην αξρείν «παππνχο».  

 Πεξηνδηθέο αλαθνξέο θαη επηζθνπήζεηο ηνπ ζρεδίνπ αλάθηεζεο θαη αζθάιεηαο 

ηφζν απφ ην ηκήκα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ φζν θαη απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. Δλδείθλπληαη νη ζπλερείο βειηηψζεηο. 

Έλεγσοι ζηην  Γικηςακή Μεηάδοζη  Γεδομένων  

     Ζ κεγάιε εμάπισζε ησλ δηθηχσλ ε ρξήζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ηφζν ζην εζσηεξηθφ 

ελφο νξγαληζκνχ αιιά θαη γηα ηελ επηθνηλσλία, ιήςε πιεξνθνξηψλ θαη 

αιιειεπίδξαζή ηνπ κε εμσηεξηθνχο θνξείο, θαζηζηά ηδηαίηεξα θξίζηκν ηνλ 

πξνζεθηηθφ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζνληαη. Οη έιεγρνη κπνξεί λα 

αλαθέξνληαη ζηελ πιεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία κεηαθέξνληαη ή ζηελ 

θξππηνγξάθεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνζηέιινληαη.   

    Όζνλ αθνξά ζηελ επηθνηλσλία ζην δηαδίθηπν, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο, 

δηαηίζεληαη ινγηζκηθά κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε απζεληηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

απνζηνιέα ή ηνπ παξαιήπηε ελφο κελχκαηνο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη πην 

νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζπζηεκάησλ (internet firewalls) φπνπ παξέρεηαη αζθάιεηα 

φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε κε εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο κε ην δηαδίθηπν.  

     Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη αθφκε πην ζεκαληηθέο γηα επηρεηξήζεηο φπνπ ην 

αληηθείκελν ηεο εκπνξηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  έρεη ζαλ θεληξηθφ άμνλα ηελ ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ είηε γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε ηνπο εκπνξηθνχο ζπλεξγάηεο 

ηνπο, είηε γηα ηελ εθπιήξσζε παξαγγειηψλ, πσιήζεσλ θαη γηα δηαηαγέο πιεξσκψλ.  

Έλεγσοι Τλικού 

     Οη έιεγρνη πιηθνχ δηαζθαιίδνπλ ηελ θπζηθή αζθάιεηα ηνπ πιηθνχ ησλ 

ππνινγηζηψλ θαη εληνπίδνπλ ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ εμνπιηζκνχ. (Laudon, Laudon 

2006) ήκεξα, ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα  έρνπλ ζην πιηθφ ηνπο ελζσκαησκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληρλεχνπλ ειεθηξνληθά ζθάικαηα φπσο απψιεηα ή αιινίσζε 

δεδνκέλσλ.  Δθείλν ην νπνίν ελδηαθέξεη ηνλ ειεγθηή είλαη ην αλ ν νξγαληζκφο έρεη 
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θάπνηα πνιηηηθή ψζηε λα έρεη ππφ έιεγρν ηα ζθάικαηα απηά θαη αλ νη δηαδηθαζίεο 

ζπληήξεζεο είλαη ζπρλέο θαη απνηειεζκαηηθέο. 

2.4.2  Η Δπίδπαζη ηων Γενικών Δλέγσων ζε Πεπιβάλλον Μικποϋπολογιζηών  

     Ζ ρξήζε ησλ κεραλνγξαθεκέλσλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε κηθξνχο 

νξγαληζκνχο κε κηθξνχο απηφλνκνπο ππνινγηζηέο ζπρλά έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 

επηηειείηαη φιε ε δηαρείξηζε απφ έλα κφλν άηνκν. πλήζσο, ηα ινγηζηηθά αξρεία 

ζπγθεληξψλνληαη ζε έλα κφλν κέξνο ή κέζν. Σα ζεκεξηλά ζπζηήκαηα 

κηθξνππνινγηζηψλ επηηξέπνπλ ηελ ηαπηφρξνλε είζνδν απφ πνιιαπινχο ρξήζηεο θαη 

ηελ ειεθηξνληθή επεμεξγαζία ζπλαιιαγψλ. Λεηηνπξγνχλ δειαδή θαηά παξφκνην 

ηξφπν κε ηα παιηά κεγάια ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Οη θίλδπλνη ηνπο νπνίνπο ζα 

πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ ν ειεγθηήο είλαη : 

 Απψιεηα δεδνκέλσλ θαη πξνγξακκάησλ ιφγσ θινπήο ηνπ ππνινγηζηή ή ησλ 

απνζεθεπηηθψλ ηνπ δίζθσλ. 

 Κίλδπλνο κε εμνπζηνδνηεκέλσλ αιιαγψλ ζε δεδνκέλα θαη πξνγξάκκαηα ιφγσ 

αλππαξμίαο ηερληθψλ γηα ηνλ έιεγρν εηζφδνπ ζην ζχζηεκα. Ο θίλδπλνο 

απμάλεηαη εάλ ε είζνδνο επηηξέπεηαη ζε πνιιαπινχο ρξήζηεο.  

Ππογπαμμαηιζμόρ και Έλεγσορ ηων λειηοςπγιών Δπεξεπγαζίαρ Γεδομένων  

    Πνιιέο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ έλα επαξθέο ζρεδηαζκφ φζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν 

ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Ο έιεγρνο αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα 

απνθηήζεη ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο. Σν κηθξφ κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ζεκαίλεη φηη νη ρξήζηεο είλαη 

παξάιιεια θαη εθείλνη πνπ θάλνπλ ηνλ καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ γηα ηνλ 

νξγαληζκφ. Τπάξρεη φκσο κία ηάζε λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ηξέρνπζεο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη λα κελ γίλεηαη ζρεδηαζκφο γηα ην κέιινλ.  Παξά ην 

γεγνλφο φηη ην πξφβιεκα απηφ δελ επεξέαδεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, αμίδεη λα 

γίλεηαη κία πεξηνδηθή αλαθνξά θαη ζπδήηεζε κε ηνλ πειάηε σο βάζε γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. 
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Έλεγσορ  ζε διαδικαζίερ Ανάπηςξηρ, Σεκμηπίωζηρ, και  Μεηαβολών ζε 

Ππογπάμμαηα και Γεδομένα 

   Οη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο αγνξάδνληαη θαη πεξηέρνπλ επαξθή ηεθκεξίσζε. 

Τπάξρεη φκσο κία ιαλζαζκέλε αληίιεςε φηη επεηδή αθξηβψο ηα πξνγξάκκαηα 

αγνξάδνληαη, ν πειάηεο δελ κπνξεί λα ηα αιιάμεη. Ζ θχξηα αλεζπρία είλαη φηη 

πνιιαπινί ρξήζηεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ δεδνκέλα θαη αξρεία ρσξίο παξάιιεια λα 

δεκηνπξγνχλ θαη θάπνην απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ λα αλαγλσξίδεη ην πνηνο έρεη θάλεη 

ηηο αιιαγέο.   

    Ζ αμηνπηζηία θαη πιεξφηεηα ησλ εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ρξήζηεο 

ζπλήζσο δελ ππφθεηληαη ζε πνιχ ιεπηνκεξείο δνθηκέο  φπσο ζπκβαίλεη κε ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε πην επίζεκν ηξφπν. Δίλαη πνιχ πηζαλφ ν 

ειεγθηήο λα ζειήζεη λα θάλεη δνθηκέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί έλα 

πξφγξακκα θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ρξφλνπ, λα αληρλεχζεη ηελ πνξεία ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη λα θάλεη απφ ηελ αξρή θάπνηνπο ππνινγηζκνχο 

γηα λα εμαθξηβψζεη εάλ ε επεμεξγαζία έρεη γίλεη ζσζηά. Δπηπιένλ ζα ζειήζεη λα 

επηζεσξήζεη ηα  βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ θπζηθή 

αζθάιεηα ηνπ ππνινγηζηή θαη ησλ αξρείσλ.  

 

Έλεγσοι Ππόζβαζηρ ζε Δξοπλιζμό, Γεδομένα και Ππογπάμμαηα 

 

    πλήζσο, ε θπζηθή πξφζβαζε ζηνπο ππνινγηζηέο δελ είλαη πεξηνξηζκέλε θαζψο νη 

ρψξνη ζηνπο νπνίνπο απηνί βξίζθνληαη, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, δελ 

θπιάζζνληαη. Όκσο, ππάξρνπλ θάπνηα πξνγξάκκαηα ζηελ αγνξά ηα νπνία παξέρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα εγθηαζηήζεη ειέγρνπο κέζσ ηεο ρξήζεο θσδηθψλ.  

    Σα αξρεία θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπλήζσο απνζεθεχνληαη ζην ίδην κέξνο ηνπ 

ππνινγηζηή θάηη ην νπνίν κεηψλεη ηνλ βαζκφ πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε απψιεηαο 

δεδνκέλσλ ιφγσ ππξθαγηάο ή θπζηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 

Έλεγσοι Τλικού 

     Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έρεη θηάζεη ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε νη πεξηζζφηεξνη 

κηθξνππνινγηζηέο λα έρνπλ επαξθείο ελζσκαησκέλνπο ειέγρνπο πιηθνχ. Παξφια 

απηά, είλαη δπλαηφλ ν ρξήζηεο λα κελ γλσξίδεη πφηε απηνί νη έιεγρνη δελ ιεηηνπξγνχλ 
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ζσζηά, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζπγθξίλεη ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ππφ 

επεμεξγαζία, κε ηα ζηνηρεία εηζφδνπ. Κάπνηνη ρξήζηεο επηδίδνληαη ζε ηέηνηεο 

ρξήζηκεο επαιεζεχζεηο , άιινη αγλννχλ απηήλ ηελ δηαδηθαζία γηαηί πηζηεχνπλ φηη 

ιάζε θαη απψιεηεο δελ κπνξνχλ ηνπο ζπκβνχλ.  

Αναθοπέρ Γενικών Δλέγσων 

      Δίλαη πνιχ πηζαλφλ ε εθηίκεζε ηνπ ειεγθηή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ  

ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ  λα είλαη πνιχ πςειή  φζνλ αθνξά ηηο αδπλακίεο ησλ 

γεληθψλ ειέγρσλ ζε έλα πεξηβάιινλ κηθξνππνινγηζηψλ.  Απηφ ζπκβαίλεη αθφκε θαη 

φηαλ  έλαο νξγαληζκφο έρεη ζεηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηε  αθεξαηφηεηα  θαη 

αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο θαη ξνήο ησλ δεδνκέλσλ. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα 

εμεηάζεη ν ειεγθηήο, είλαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ζεκαληηθψλ εθαξκνγψλ θαη λα 

επηθεληξψζεη ηελ ειεγθηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα  ζε εηήζηνπο ειέγρνπο ηζνινγηζκψλ 

θαη ινγαξηαζκψλ.  

 

2.4.3  Έλεγσοι Δθαπμογών 

    Οη έιεγρνη εθαξκνγψλ δηαθέξνπλ απφ ηνπο γεληθνχο ειέγρνπο ζην φηη εζηηάδνπλ 

ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο. Οη έιεγρνη απηνί, πνπ 

επηδηψθνπλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε βάζε ηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνιππινθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο.    

Παξαδείγκαηα ησλ ειέγρσλ εθαξκνγψλ είλαη ε ελεκέξσζε ελφο αξρείνπ πειαηψλ ή ε 

εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε κηα παξαγγειία πψιεζε. Οη έιεγρνη εθαξκνγψλ 

δηαρσξίδνληαη ζε ειέγρνπο: 

 Διζόδος,  

 Δπεξεπγαζίαρ, και, 

 Δξόδος,  ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο δειαδή αθνινπζεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

κεηαθέξνληαη ζε θάζε ζηάδην ηα δεδνκέλα.  
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Πίνακαρ 2: ηάδια Διζόδος, Δπεξεπγαζίαρ και Δξόδος Γεδομένων  

      Ζ θαηεγνξηνπνίεζε φκσο απηή κπνξεί λα εληαρζεί θαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην, 

κε ηελ ηαμηλφκεζε ζε Διέγρνπο Διζόδος, Δπικοινωνίαρ, Δπεξεπγαζίαρ θαη Δξόδος 

(Rittenberg, Schwieger, 1994). Γηα ηελ θαιχηεξε θαη επθνιφηεξε θαηαλφεζε ηεο 

θχζεο ησλ επηκέξνπο ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξνεγεζεί κία 

αλαθνξά ζηηο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ.  

 

2.4.4  Βαζικέρ πποζεγγίζειρ για ηην επεξεπγαζία δεδομένων ζε ένα Λογιζηικό 

Πληποθοπιακό ύζηημα  

    Τπάξρνπο ηξεηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη κπνξνχλ 

λα ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε ηνλ σπόνο ζηνλ νπνίν ειζάγονηαι ηα δεδνκέλα ζην 

ζχζηεκα θαη αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε ενημέπωζη ησλ βαζηθψλ 

αξρείσλ κε απηά ηα δεδνκέλα ζπλαιιαγψλ. Έηζη, ινηπφλ, νη θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο: 

α) Δίζοδορ και Δπεξεπγαζία δεδομένων ανά ομάδερ (Batch processing) 

β) Άμεζη ειζδοσή και επεξεπγαζία δεδομένων (Οn-line processing) 

γ) Δπεξεπγαζία ζηοισείων πος βπίζκονηαι οπγανωμένα ζε Βάζειρ Γεδομένων 

(Database Processing) 

    Οη ηξεηο απηέο πξνζεγγίζεηο πεξηπιέθνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηελ 

δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ κέζσ εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ θαζψο κέζσ ησλ 

δηθηχσλ, φπνπ  ζπλδένληαη  πνιιαπιέο ηνπνζεζίεο, θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ 

ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. Παξάιιεια, ππάξρνπλ θαη ζπλδπαζκνί ησλ πξνζεγγίζεσλ φπσο 

ε είζνδνο δεδνκέλσλ ζε άκεζν ρξφλν θαη επεμεξγαζία αλά νκάδεο. Αθφκε, φπσο ζα 
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αλαιπζεί ζηελ ζπλέρεηα ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο  βάζεσλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ 

κία κνλαδηθή θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ελαιιαθηηθή κέζνδν ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε εμαηνκηθεπκέλσλ αξρείσλ.  

Δθαπμογέρ Διζόδος και Δπεξεπγαζίαρ Γεδομένων ανά ομάδερ  

    Οη εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ αλά νκάδεο έρνπλ σο βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο  ζην 

ζχζηεκα. Οη εθαξκνγέο απηέο αλαπηχρζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ δηεπθφιπλζε 

γηα κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ φπσο γηα παξάδεηγκα, ηα δεδνκέλα κηζζνδνζίαο ή 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εγγξαθέο πξνζαξκνγήο ζην γεληθφ θαζνιηθφ κηαο 

επηρείξεζεο.   

    Ζ πξνζέγγηζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο επεηδή είλαη απνδνηηθή θαη επνκέλσο 

πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα ρξφλνπ θαη θφζηνπο, θαη πην ζεκαληηθφ, παξέρεη επαξθείο 

ειέγρνπο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη φιεο νη ζπλαιιαγέο έρνπλ δηεμαρζεί ζσζηά.  Οη 

έιεγρνη απηνί, πνπ ζην ζηάδην απηφ απνθαινχληαη «ζχλνια ειέγρνπ» εμαζθαιίδνπλ 

ηφζν ηελ πιεξφηεηα, φζν θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ εηζέξρνληαη ζην 

ζχζηεκα ψζηε λα νδεγεζνχλ ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ρσξίο ζθάικαηα θαη 

αιινηψζεηο. ηνπο ειέγρνπο πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

 Καηαμέηπηζη Δγγπαθήρ. Πξφθεηηαη γηα θαηακέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη  ζηελ θάζε νκάδα δεδνκέλσλ.  

 Έλεγσορ ςνόλος. Σν ζχλνιν ελφο πεδίνπ ην νπνίν ζα ππνζηεί επεμεξγαζία 

φπσο γηα παξάδεηγκα, ην ζπλνιηθφ πνζφ κεηξεηψλ.  

 Δπιπλέον ύνολα (Hash Totals).  χλνια πεδίσλ ηα νπνία ζα ππνζηνχλ 

επεμεξγαζία, ε άζξνηζε ησλ νπνίσλ φκσο δελ έρεη απαξαίηεηα θάπνην λφεκα 

φπσο γηα παξάδεηγκα, ην ζχλνιν ησλ αξηζκψλ ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ. 

Απηνί νη επηπξφζζεηνη έιεγρνη ζπκπιεξψλνπλ ηφζν ηνπο ειέγρνπο ζπλφισλ 

φζν θαη ηηο θαηακεηξήζεηο εγγξαθψλ γηαηί ηα ζχλνια ηνπο ρξεζηκεχνπλ ζην 

λα εληνπίδνπλ αλ κία ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή δελ έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία.  

       Δθηφο φκσο απφ ηα πιενλεθηήκαηα απηά ππάξρνπλ θαη ζεκαληηθά 

κεηνλεθηήκαηα. Σα ζηνηρεία απνζεθεχνληαη ζηα αξρεία ελφο ζπζηήκαηνο θαη 

κπνξνχλ έηζη πνιχ εχθνια λα πξνζπεξαζηνχλ θαη λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ηξέρνπζα εηθφλα ηνπ νξγαληζκνχ, εθφζνλ δελ ην αξρείν δελ αλαλεψλεηαη ηαθηηθά. 

Παξάιιεια, ε δηφξζσζε ησλ αξρείσλ δελ κπνξεί λα είλαη άκεζε, θάηη πνπ απαηηεί 
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ηελ χπαξμε δηνξζσηηθψλ ζπλαιιαγψλ κε απνηέιεζκα ε ελεκέξσζε ησλ αξρείσλ λα 

θαζπζηεξεί.  

Άμεζη ειζδοσή και επεξεπγαζία δεδομένων (Οn-line processing) 

     Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο εηζήγαγε κεγαιχηεξα θαη πην απνδνηηθά απνζεθεπηηθά 

κέζα, κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο επεμεξγαζίαο απφ ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηελ αλάπηπμε 

πην εμειηγκέλσλ ινγηζκηθψλ. Όιεο απηέο νη εμειίμεηο νδήγεζαλ ζε εθαξκνγέο νη 

νπνίεο επεμεξγάδνληαη ηηο ζπλαιιαγέο ζε άκεζν ρξφλν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα 

δεδνκέλα εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία 

ζπκβαίλνπλ, θαη ηαπηφρξνλα ελεκεξψλνληαη ηα έγγξαθα ζηα αξρεία ηεο ζπλαιιαγήο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο άκεζεο επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ είλαη φηη πνιχ ζπρλά 

ζπκπιεξψλεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ.  Οη εθαξκνγέο απηέο παξέρνπλ 

ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο θφζηνπο αιιά θαη ιεηηνπξγηθά πιενλέθηεκαηα ζε ζρέζε 

κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλεσλ αλά νκάδεο.  

    Μπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ άκεζε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε θαη λα θαιχςνπλ 

θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ελφο νξγαληζκνχ.  Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα 

δνζεί ακέζσο ε παξαγγειία ελφο πειάηε θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα γίλεη πξφζβαζε ζηα 

αξρεία απνζεκάησλ ψζηε λα εμαθξηβσζεί ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξνηφλησλ, ε αθξηβήο 

εκεξνκελία παξάδνζεο θαζψο θαη ην πηζησηηθφ ηζηνξηθφ ηνπ πειάηε. Παξάιιεια, ε 

πξνζέγγηζε απηή παξέρεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ αθνχ 

εθφζνλ εκθαληζηνχλ ζθάικαηα, ν ρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο νθείιεη λα ηα δηνξζψζεη 

ακέζσο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαιιαγή. Δπηπιένλ, ην πηζησηηθφ 

ηζηνξηθφ ελφο πειάηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνθαζηζηεί αλ ζα πξέπεη λα 

δνζεί πίζησζε ή φρη.  

     Τπάξρνπλ φκσο θαη κεηνλεθηήκαηα, θαζψο ε αζθάιεηα θαη ε αμηνπηζηία είλαη 

δεηήκαηα πνπ εγείξνπλ πξνβιεκαηηζκνχο. Σα on-line ζπζηήκαηα ζπλαιιαγψλ είλαη 

πεξηζζφηεξν επαίζζεηα ζε άκεζεο επηζέζεηο.  Έηζη, φηαλ έλαο νξγαληζκφο βαζίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε ηέηνηνπ ηχπνπ εθαξκνγέο, κπνξεί λα ππάξμνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο 

αλ ην ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ ή ε βάζε δεδνκέλσλ δελ είλαη δηαζέζηκα ιφγσ απψιεηαο 

δεδνκέλσλ ή δηαζεζηκφηεηαο δηθηχσλ. Παξάιιεια, νξηζκέλα ζπζηήκαηα απαηηνχλ 

ηέηνηνπ είδνπο ζπληήξεζε ψζηε λα επεξεάδεηαη ην θφζηνο.  
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ςζηήμαηα Γιασείπηζηρ Βάζεων Γεδομένων 

    Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ κία βάζε δεδνκέλσλ (database) θαη έλα 

ζχζηεκα δηνίθεζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (data base management system) γηα ηελ 

δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ.  Ζ θαηαλφεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηνλ ινγηζηή- ειεγθηή ψζηε λα έρεη κία 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ.                                                                                     

Παξαδνζηαθά, ζε πνιιέο ινγηζηηθέο εθαξκνγέο, ε νξγάλσζε θαη απνζήθεπζε ησλ 

δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε εμαηνκηθεπκέλσλ αξρείσλ, δειαδή, κε κία 

ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή ελεκεξσλεηαη έλα αληίζηνηρν αξρείν ή έλαο αξηζκφο 

αξρείσλ . Γηα παξάδεηγκα, κία ζπλαιιαγή πσιήζεσλ ελεκεξψλεη έλα θχξην αξρείν 

πσιήζεσλ, έλα θχξην αξρείν εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ, έλα αξρείν πξνκεζεηψλ 

πσιήζεσλ, ηνπο θαηαιφγνπο ζπλερνχο απνγξαθήο, θαη έλα θχξην αξρείν πσιήζεσλ 

πξνηφλησλ. Γεκηνπξγείηαη δειαδή έλα ζχλνιν πξνγξακκάησλ θαη αξρείσλ 

δεδνκέλσλ COBOL πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηεο 

θάζε εθαξκνγήο. Σα πξνγξάκκαηα θαη ηα αξρεία ηεο θάζε εθαξκνγήο, 

δεκηνπξγνχληαη θαη παξακέλνπλ αλεμάξηεηα απφ άιιεο εθαξκνγέο.  

     Όκσο,  βαζηθή αδπλακία απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ επηηξέπεηαη ε αληαιιαγή ησλ 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εθαξκνγψλ. Αθφκε, κπνξεί λα πξνθχςεη 

αζπκβαηφηεηα δεδνκέλσλ εάλ κία ζπλαιιαγή ελεκεξψζεη θάπνηα θαη φρη φια ηα 

αξρεία πνπ πξέπεη.  

    Γεχηεξνλ, ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ αξρείσλ πνπ πξνθχπηεη απφ θάζε εθαξκνγή ε 

νπνία δεκηνπξγεί φζα αξρεία ηεο ρξεηάδνληαη. Όζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αξρείσλ, 

ηφζν πην δχζθνιε γίλεηαη ε ζπληήξεζε ησλ δεδνκέλσλ. Δπί πξφζζεηα, αλαθνξέο 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ κφλν απφ ππάξρνληα αξρεία θαη αξρεία δνκεκέλα κε ηέηνην 

ηξφπν πνπ πεξηνξίδεηαη ε επειημία ηνπ ζπζηήκαηνο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ. 

     Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ δηαθέξνπλ απφ ηηο παξαδνζηαθέο 

εθαξκνγέο ζην φηη φιεο νη ζπλαιιαγέο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ επεμεξγάδνληαη ζε κία 

βάζε δεδνκέλσλ.  Σα εηδηθά ρξαθηεξηζηηθά θαη νη ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα δεδνκέλα 

είλαη θαζνξηζκέλα.  Αληί ινηπφλ λα ππάξρνπλ πνιιαπιέο πεξηπηψζεηο ηνπ ίδηνπ 
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αξρείνπ, θάζε ζχλνιν δεδνκέλσλ απνζεθεχεηαη κνλαδηθά. Μία βάζε δεδνκέλσλ 

είλαη κία πιήξεο θαη νινθιεξσκέλε «απνζήθε» ησλ δεδνκέλσλ ελφο νξγαληζκνχ, 

πνπ πεξηιακβάλεη αιιειέλδεηα ζχλνια δεδνκέλσλ. Σα ζχλνια δεδνκέλσλ είλαη 

ζρεδηαζκέλα ψζηε λα απνζεθεχνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πειάηεο, εξγαδνκέλνπο 

θαη πξνκεζεπηέο, θαζψο επίζεο θαη γεγνλφηα φπσο νη πσιήζεηο, πνπ απνηεινχλ 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.  

     Ζ πξνζέγγηζε απηή επηηξέπεη ζε πνιιαπινχο ρξήζηεο ή ηκήκαηα λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ελφο νξγαληζκφ. Αθφκε, πξνσζείηαη ε 

αληαιιαγή δηαηκεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ, θαη 

είλαη  πνιχ ιηγφηεξν πηζαλφ λα εκθαληζηεί αζπλέπεηα δεδνκέλσλ. Ζ ζρέζε απηή 

αληαιιαγήο βνεζά ηνπο ρξήζηεο λα βξίζθνπλ δεδνκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

παίξλνπλ νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε γηα ηηο ηδηαίηεξεο ηνπο αλάγθεο. Όπσο δειαδή 

πξναλαθέξζεθε, νη βάζεηο δεδνκέλσλ «ζπλεξγάδνληαη» κε ηελ κέζνδν άκεζεο 

εηζδνρήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Έλα απφ ηα πνιχ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα 

είλαη φηη ε αλεμαξηεζία ησλ δεδνκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ δηακνηξαζκφ ηνπο, 

επηηξέπνπλ ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ. Έηζη, λέεο εθαξκνγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα ηα νπνία ήδε ππάξρνπλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ πνιχ γξήγνξα. Παξάιιεια, εμαιείθεηαη ε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγίαο ησλ αξρείσλ. Σέινο, πξνσζνχληαη 

ηδηαίηεξα ζεκαηα ζπγθεληξσηηθνχ ειέγρνπ θαη δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ αζθαιείαο, 

αθνχ ην ζχζηεκα βάζεο δεδνκέλσλ δηνηθεί θαη ειέγρεη ηα δεδνκέλα θαη ηηο 

αληαιιαγέο κεηαμχ πξνγξακκάησλ εθαξκνγψλ.  

      Παξάιιεια φκσο, ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ 

κπνξνχλ πην εχθνια λα πξνζπειαζηνχλ κε ηελ ρξήζε εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο 

ε γιψζζα αλαδήηεζεο θαη νη ελζσκαησκέλεο εθζέζεηο- αλαθνξέο. Έηζη, γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ειέγρνπ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν 

ειεγθηήο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα έκπεηξνο ζην λα δεκηνπξγεί θαη λα 

δηαρείξηδεηαη εξσηήκαηα πξνο ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη λα εμαζθαιίζεη φηη δελ 

ππάξρνπλ ζθάικαηα θαη παξαιέηςεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Έλα αθφκε 

κεηνλέθηεκα ηεο πξνζέγγηζεο βξίζθεηαη ζηνλ ζπγθεληξσηηζκφ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 

αζθάιεηαο. Παξά ην γεγνλφο φηη αλαθέξζεθε θαη ζηα πιενλεθηήκαηα, κπνξεί λα 

απνηειέζεη θαη αδπλακία, θαζψο νη εηζβνιείο πξέπεη λα δηαπεξάζνπλ κφλν ηελ 
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αζπίδα πξνζηαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε φια ηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο ελφο νξγαληζκνχ.  

Διζδοσή Γεδομένων ε Άμεζο Υπόνο και Δπεξεπγαζία ανά ομάδερ  

      ηελ ζπλδπαζηηθή απηή πεξίπησζε, ηα δεδνκέλα εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα ηελ 

ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζπκβαίλνπλ (ζε άκεζν ρξφλν) ε επεμεξγαζία 

ηνπο φκσο γίλεηαη κεηαγελέζηεξα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ γίλεηαη θαηάζεζε ελφο 

πνζνχ ζε κία απηφκαηε ηακεηαθή κεραλή ηξάπεδαο ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ 

πειάηε θαη ην πνζφ ζπιιέγνληαη άκεζα, αιιά ε ελεκέξσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ 

πειάηε ζηα αξρεία ηεο ηξάπεδαο γίλεηαη είηε αξγφηεξα, είηε ηελ επφκελε κέξα. 

(Νηθνιάνπ, 1999)  

2.4.5  Η Γιαδπομη Δλέγσος (Audit Trail)  

     Ο φξνο «δηαδξνκή ειέγρνπ»  (audit trail) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ 

ηθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ λα αληρλεχζεη κηα ζπλαιιαγή απφ ηελ πεγή πξνέιεπζήο 

ηεο κέρξη ηνλ ηειηθφ ηεο πξννξηζκφ θαη αληίζηξνθα.  Ζ ππάξμε κηαο ηέηνηαο 

δηαδξνκήο πνπ είλαη αμηφπηζηε θαη εχθνιε ζηελ παξαθνινχζεζε, απνηειεί έλδεημε 

ελφο θαινχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη απνηειεί βάζε γηα ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα. Ο φξνο κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη σο «δηαρείξηζε δηαδξνκήο» γηαηί 

θάζε νξγαληζκφο πξέπεη λα έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ θαηαγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζεη ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ εγγξαθψλ ηνπ θαη γηα λα αληαπνθξηζεί 

θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ. Ο παξαδνζηαθφο 

ρεηξφγξαθνο ηξφπνο ειέγρνπ ηεο δηαδξνκήο ησλ ζπλαιιαγψλ ηείλεη λα εμαιεηθζεί 

ζηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη λα αληηθαηαζηαζεί θαζψο ην πεξηβάιινλ 

ειεγθηηθήο κέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηήκαησλ αλαπηχζζεηαη θαη εμαπιψλεηαη 

ζπλερψο.  

      Παξαδνζηαθά έλαο ειεγθηήο ήηαλ ζε ζέζε λα αθνινπζήζεη ηελ δηαδξνκή κηαο 

ζπλαιιαγήο ηεθκεξηψλνληαο ηελ έλαξμή ηεο κέρξη θαη ηελ ιήμε ηεο κε ηελ 

ελεκέξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζην γεληθφ θαζνιηθφ. Ζ δηαδξνκή 

ειέγρνπ ζα απνηεινχζε ζεκαληηθή απφδεημε θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ζρεηηθά κε ηελ εμνπζηνδφηεζε ησλ ζπλαιιαγψλ, ηνπο φξνπο θαη ηηο 

ζπκβάζεηο, θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο παξάδνζεο. Αθφκε, απνηεινχζε απφδεημε φηη 

φιεο νη ζπλαιιαγέο είραλ θαηαγξαθεί νξζά θαη ηελ ζσζηή ρξνληθή πεξίνδν. Σν ίδην 
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ηζρχεη θαη ζηα πιεξνθνξηαθά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα, φκσο, επεηδή ζηελ πεξίπησζε 

απηή έλα ηεθκήξην δελ ηππψλεηαη ζε ραξηί, ε απφδεημε γηα ηελ εμνπζηνδφηεζε κίαο 

ζπλαιιαγήο κπνξεί λα ππάξμεη κφλν κε ηελ θαηαγξαθή ηεο αλαγλψξηζεο ζε έλαλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Ζ ειεθηξνληθή δηαδξνκή ειέγρνπ πξέπεη λα ζπιιακβάλεη 

ηα δεδνκέλα γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε κνλαδηθή ηαπηνπνίεζε ηεο θάζε ζπλαιιαγήο, 

ην πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θάζε ζπλαιιαγή, θαη θάζε δηαζηαχξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ κε άιιεο ζπλαιιαγέο. Παξάιιεια, πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ν ρξφλνο θαη ν 

ηφπνο φπνπ δηεμάγεηαη ε ζπλαιιαγή, νη εηδηθέο ιεπηνκέξεηεο, φπσο θαη θάζε άιιε 

πιεξνθνξί πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ. Σέινο, επεηδή ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία κηαο 

δηαδξνκήο δελ αιιάδνπλ, αιιάδνπλ φκσο θαη εμειίζζνληαη ηα ειεθηξνληθά κέζα, ν 

ειεγθηήο ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκνο λα πξνζαξκφζεη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο 

κεηαβνιέο απηέο.  

 

2.4.6  Έλεγσοι Διζόδος  

   Ζ είζνδνο ησλ δεδνκέλσλ ζην ζχζηεκα είλαη ην ζηάδην εθείλν ζην νπνίν ηα 

δεδνκέλα κεηαηξέπνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Οη έιεγρνη εηζφδνπ εμαζθαιίδνπλ φηη 

θαηά ηελ κεηαηξνπή απηή εμαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη, θαηά 

ηελ είζνδν θάπνηαο ζπλαιιαγήο ζην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπκθσλία κε ηα 

εγθεθξηκέλα πξφηππα ηεο δηεχζπλζεο θαη νπνηαδήπνηε ιάζε θαηαγξαθνχλ ζην ζηάδην 

απηφ, ζα πξέπεη λα δηνξζψλνληαη εγθαίξσο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αθξίβεηα 

ησλ αθφινπζσλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ. Οη έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ ηνπο ελέγσοςρ 

εξοςζιοδόηηζηρ, μεηαηποπήρ δεδομένων θαη διόπθωζηρ λαθών ζηο ζηάδιο ειζόδος ηων 

ζηοισείων ζηο ζύζηημα. (Νηθνιάνπ, 1999) Αθφκε, ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εμήο 

δηαδηθαζίεο:  

 Έλεγσοι ηλεκηπονικήρ επικύπωζηρ ηεο εηζφδνπ ησλ δεδνκέλσλ. (edit tests)  

 Διεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ειζόδος δεδομένων ανά ομάδερ.  

 Φηθία Αςηοελέγσος.   

 Υξήζε αποθηκεςμένων ζηοισείων αναθοπάρ ηων δεδομένων.  

 Σερληθέο επηθχξσζεο εηζφδνπ επί ηηρ οθόνηρ.  

   Οη έλεγσοι επικύπωζηρ ειζόδος (πνπ ζπρλά αλαθέξνληαη θαη σο edit tests, δνθηκέο 

ζχληαμεο) είλαη έιεγρνη ελζσκαησκέλνη ζε κία εθαξκνγή γηα λα εμεηάζνπλ ηα 
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δεδνκέλα πνπ εηζέξρνληαη γηα πηζαλά ζθάικαηα. Οη έιεγρνη απηνί είλαη ζρεδηαζκέλνη 

έηζη ψζηε λα επαλεμεηάδνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζα ην έθαλε έλα 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζε ρεηξνθίλεηα πεξηβάιινληα. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, 

έλαο εξγαδφκελνο ζα γλψξηδε, γηα παξάδεηγκα, φηη θαλείο δελ εξγάζηεθε γηα 

πεξηζζφηεξεο απφ 55 ψξεο ηελ εβδνκάδα πνπ πέξαζε. Δθφζνλ έλα ζηνηρείν πνπ 

εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα δελ αληαπνθξίλεηαη κε ηα θξηηήξηα ησλ ειέγρσλ, ηφηε 

ελεκεξψλεηαη ν ρεηξηζηήο, θαη είηε γίλεηαη δηφξζσζε είηε ιακβάλεηαη απφθαζε 

ζρεηηθά κε ην αλ ε ζπλαιιαγή πξέπεη ή φρη λα ζπλερίζεη ζην ζηάδην επεμεξγαζίαο.   

Οη ηχπνη ειέγρσλ επηθχξσζεο εηζφδνπ πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο είλαη νη αθφινπζνη:  

 Αλθαπιθμηηικό Πεδίο. Κάζε πεδίν δεδνκέλσλ ζπγθξίλεηαη κε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν πεδίν γηα λα πξνζδηνξηζηεί πνην πεξηιακβάλεη ηνπο 

θαηάιιεινπο ραξαθηήξεο.  

 Έλεγσορ πποζήμος ζηην ηιμή ηων πεδίων (sign check) θαζψο ππάξρνπλ 

αξηζκεηηθά πεδία ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ αξλεηηθέο ηηκέο. 

(Νηθνιάνπ, 1999)  

 Δγκςπόηηηα.  Έλα θαζνξηζκέλν ζχλνιν ηηκψλ, κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί 

κέζα ζε κηα εθαξκνγή θαη ηα επηιεγκέλα πεδία κπνξνχλ λα ειεγρνχλ γηα ην 

αλ πεξηιακβάλνπλ κία απφ ηηο έγθπξεο ηηκέο. Γηα παξάδεηγκα, αλ κία εηαηξία 

έρεη κφλν πέληε ζέζεηο εξγαζίαο ζε εμέιημε, ην ηεζη εγθπξφηεηαο κπνξεί λα 

θαζνξίζεη αλ ε θαηαρψξεζε γηα εξγαζία ινγηζηηθήο πεξηέρεη κία απφ ηηο 

ηαμηλνκήζεηο ησλ εξγαζηψλ ζε εμέιημε.  

 Όπιοθέηηζη Γεδομένων. Οη δνθηκέο νξηνζέηεζεο είλαη θαζνξηζκέλεο  γηα 

ζηνηρεία ηα νπνία απαηηνχλ επνπηηθφ έιεγρν πξηλ ππνζηνχλ επεμεξγαζία.  

 Η Λογικόηηηα ηων Γεδομένων.  Ζ ινγηθφηεηα βαζίδεηαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία 

θαη ζε ηξέρνπζεο πξνζδνθίεο.  

 Δλλείπονηα Γεδομένα.  Ζ αλαζεψξεζε ησλ πεδίσλ κπνξεί λα απνθαιχςεη ην 

αλ ιείπνπλ δεδνκέλα.  Δάλ θάπνην απφ ηα ζεκαληηθά πεδία θξηζεί ειιηπέο, ηα 

ηεζη εγθπξφηεηαο ζα απνξξίςνπλ ηελ ζπλαιιαγή.  

 Ακολοςθία. Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε αιιεινπρία. Δάλ 

θάπνηεο απφ ηηο ζπλαιιαγέο πξέπεη λα ππνζηεί επεμεξγαζία κε κία 

ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία, απηή ε ζεηξά πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί κε ηελ 
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κνξθή ειέγρνπ εγθπξφηεηαο. Παξάιιεια, ην ζχζηεκα κπνξεί λα 

πξνγξακκαηηζηεί γηα λα εμεηαζηεί ην αλ ιείπνπλ θάπνηα δεδνκέλα απφ θάπνηα 

αθνινπζία, φπσο κε ηα πξναξηζκεκέλα έγγξαθα, ή κε ηελ πηζαλή εχξεζε 

αληηγξάθσλ.  

 Άκςποι ςνδςαζμοί ηοισείων. Δθφζνλ ηα δεδνκέλα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κία ινγηθή ζπλέπεηα, ηφηε απηή πξέπεη λα ειεγζεί απφ 

ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή.  

    Οι Γιαδικαζίερ Δλέγσος δεδομένων πος ειζέπσονηαι ανά ομάδερ, πεξηιακβάλνπλ 

θαηακεηξήζεηο εγγξαθψλ, ζχλνια ειέγρνπ θαη επηπιένλ ζχλνια (hash totals), είλαη 

ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ ππάξρεη αλαπαξαγσγή ή απψιεηα ησλ 

δεδνκέλσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη πνιινί νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επεμεξγαζία 

αλά νκάδεο φιν θαη ιηγφηεξν, ε αλάγθε γηα ηελ χπαξμε ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ πιεξφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο, παξακέλεη. Σα ζθάικαηα θαηά ηελ 

είζνδν ησλ δεδνκέλσλ ζην ζχζηεκα είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλα. Γηα παξάδεηγκα, είλαη 

πνιχ εχθνιν λα κπεξδεπηεί θάπνηνο θαη λα αληηζηξέςεη ηα ςεθία ελφο αξηζκνχ 

πηζησηηθήο θάξηαο (π.ρ αληί γηα 78549792 λα γξάςεη 78594792).  Πνιιέο 

ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε ε επεμεξγαζία ησλ ζπλαιιαγψλ λα 

γίλεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ, επεηδή είλαη πην πηζαλφλ νη αξηζκνί λα είλαη 

κνλαδηθνί, ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε νλνκάησλ. Παξαδείγκαηα αξηζκεηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ινγαξηαζκνχο φπσο πηζησηηθέο θάξηεο, ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο,  εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο πειαηψλ, κηζζνδνζίεο θηι.  

     Οη Αλγόπιθμοι Φηθίων Αςηοελέγσος έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα εληνπίδνπλ 

ζθάικαηα κεηαθνξάο θαζψο θαη άιια ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ είζνδν αξηζκψλ 

αλαγλψξηζεο. Σα ςεθία απηνειέγρνπ ιεηηνπξγνχλ ππνινγίδνληαο έλα επηπιένλ 

ςεθίν, ή θάπνηα επηπιένλ ςεθία ηα νπνία πξνζηίζεληαη ή εηζέξρνληαη ζε έλα 

αξηζκεηηθφ αλαγλσξηζηηθφ. Οη αιγφξηζκνη έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ 

ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ηχπνπο ιαζψλ. Μάιηζηα, θάπνηνη νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ πην 

πνιχπινθνπο αιγνξίζκνπο έρνληαο ηελ δπλαλφηεηα θαη λα αλαγλσξίζνπλ ην θάζε 

ζθάικα αιιά θαη ηελ αίηηα ηνπ.  

     Ζ σπήζη αποθηκεςμένων ζηοισείων αναθοπάρ ηων δεδομένων, έγθεηηαη ζην φηη  

πνιιέο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ 

δεδνκέλα αλαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηείηαη ν αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
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απαηηνχληαη γηα εηζαγσγή. Δάλ απαηηνχληαη θνηλά δεδνκέλα θαη απηά ζρεηίδνληαη κε 

θάπνηα άιιε αμία, ηφηε δελ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη μαλά εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ θαη λα πξνθιεζεί έηζη θάπνην ζθάικα. Σα δεδνκέλα αλαθνξάο ζπρλά 

αλαθέξνληαη θαη σο πίλαθεο ηηκψλ  θαη επεηδή ππάξρεη ν θίλδπλνο λα αιινησζνχλ, ν 

ειεγθηήο ζπλήζσο ελδηαθέξεηαη γηα ην αλ νη έιεγθηηθνί κεραληζκνί εηζφδνπ θαη 

πξφζβαζεο ζε απηνχο ηνπο πίλαθεο είλαη απνηειεζκαηηθνί.  

    Σεσνικέρ επικύπωζηρ ειζόδος επί ηηρ οθόνηρ.  Δπεηδή ηα δεδνκέλα ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο εηζέξρνληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ εθηέιεζε κηαο ζπλαιιαγήο (on-line), πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζχζηεκα. Μία ιχζε είλαη ε 

ρξήζε ηερληθψλ επηθχξσζεο εηζφδνπ επί ηεο νζφλεο πνπ πεξηιακβαλνπλ έλαλ 

ζπλδπαζκφ θαινχ ζρεδηαζκνχ νζφλεο κε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο φπσο:  

 Έλεγσοι οπηικήρ επαλήθεςζηρ δεδομένων, φπνπ κε ηελ είζνδν θάπνηνπ 

θσδηθνχ ην ζχζηεκα επαλαθέξεη ζηελ νζφλε ηελ πεξηγξαθή ή ην φλνκα πνπ 

αληηπξνζσπεχεη εθείλν ηνλ θσδηθφ. (visual verification or echo test) 

(Νηθνιάνπ, 1999)  

 Υπήζη αποθηκεςμένων δεδομένων γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα. Γηάηαμε νζφλεο πνπ αθνινπζεί ηελ ζεηξά κε 

ηελ νπνία ηα δεδνκέλα ζπγθεληξψλνληαη.  

 Καηάζηαζη ζςναλλαγών νη νπνίεο εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα κε αλαγλψξηζε 

ηνπ ηεξκαηηθνχ, ρξήζηε, ψξαο εηζφδνπ ζπλαιιαγήο ζην ζχζηεκα θιπ. 

(transaction log)  (Νηθνιάνπ, 1999)  

2.4.7  Έλεγσοι Δπικοινωνίαρ  

    Οη έιεγρνη επηθνηλσλίαο έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζφηεηαο θαη 

πιεξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία κεηαθέξνληαη απφ κία ειεθηξνληθή εθαξκνγή 

ζε κία άιιε ειεθηξνληθή ηνπνζεζία. ηνπο ειέγρνπο απηνχο πεξηιακβάλνληαη 

έιεγρνη πιηθνχ γηα ηελ αλίρλεπζε θάπνηαο δπζιεηηνπξγίαο ή απψιεηαο δεδνκέλσλ 

θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο, αιιά θαη δηαδηθαζίεο ειαρηζηνπνηήζεο ηνπ θηλδχλνπ κή 

εμνπζηνδνηεκέλεο αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

αθφινπζα:  
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 Κπςπηογπάθηζη ησλ δεδνκέλσλ πςειήο επαηζζεζίαο. Ζ θξππηνγξάθεζε 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αιγφξηζκν γηα λα κεηαηξέςεη ηα δεδνκέλα ζε κνξθή πνπ 

είλαη δχζθνιν λα δηαβαζηεί απφ ηνλ νπνηνδήπνηε αιιά πνπ κπνξεί εχθνια λα 

απνθξππηνγξαθεζεί απφ ηνπο εμνπζηνδηηεκέλνπο ρξήζηεο.  

 Δπαλήθεςζη ησλ δεδνκέλσλ. Κάπνηα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη κέζσ κφληεκ, 

θάηη ην νπνίν κπνξεί λα κεηαβάιιεη ην ειεθηξνληθφ ζήκα. Σα κελχκαηα 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ψζηε λα κεηαθέξνπλ ειέγρνπο νη νπνίνη λα κπνξνχλ 

λα αλαγλσξίζνπλ ηελ πξνζζήθε ή ηελ δηαγξαθή δεδνκέλσλ.  

 Αναηποθοδόηηζη. (Feedback) Ζ κνλάδα πνπ ιακβάλεη ην κήλπκα, ην ζηέιλεη 

πάιη πίζσ ζηνλ απνζηνιέα γηα λα εμαθξηβψζεη εάλ ην κήλπκα πνπ ειήθζε 

είλαη ην ίδην κε ην κήλπκα πνπ έρεη απνζηαιεί.  

 Ιδιωηικέρ Γπαμμέρ. Σα επαίζζεηα δεδνκέλα δελ απνζηέιινληαη κε θνηλέο, 

δεκφζηεο γξακκέο, αιιά κε γξακκέο πνπ είλαη ηδησηηθήο ρξήζεο, θαη πνπ  

έρνπλ αζθαιηζηεί θαη δηαρεηξίδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ.  

2.4.8  Έλεγσοι Δπεξεπγαζίαρ  

    Οη έιεγρνη επεμεξγαζίαο ζηνρεχνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη 

αθξίβεηαο θαηά ην ζηάδην επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, έρνπλ ζρεδηαζηεί 

γηα λα επηβεβαηψζνπλ φηη γηα ηελ επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ην ζσζηφ πξφγξακκα, 

φηη φιεο νη ζπλαιιαγέο ππφθεηληαη ηελ επεμεξγαζία, θαη φηη ελεκεξψλεηαη ην ζσζηφ 

θχξην αξρείν θαη ηα αξρεία ζπλαιιαγψλ. Σα ζχλνια ειέγρνπ βνεζνχλ ζην λα 

θαζνξηζηεί ε πιεξφηεηα. ηνπο ειέγρνπο επεμεξγαζίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

αθφινπζεο δηαδηθαζίεο:  

 Υξήζε εηηθεηψλ ησλ αξρείσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ζπλαιιαγψλ θαη αξρείσλ. 

 Έιεγρνη πξφζβαζεο ζε πξνγξάκκαηα. 

 Έιεγρνη ζπλφισλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ άκεζσλ απνηειεζκάησλ φηαλ νη 

ζπλαιιαγέο ελεκεξψλνπλ πνιιαπιά αξρεία. Ζ επαιήζεπζε γίλεηαη κε ηελ 

ζχγθξηζε λέσλ ππνινίπσλ ζε έλα αξρείν ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη κεηά απφ 

θάζε ελεκέξσζε, κε ην άζξνηζκα ησλ παιαηψλ ππνινίπσλ απμαλφκελα ή 

κεησκέλα αλάινγα κε ην θαζαξφ χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ κεζνιάβεζαλ. 

(Run- To- Run Controls) (Νηθνιάνπ, 1999)  
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 Έιεγρνη επαιήζεπζεο δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξνχληαη ζην ζχζηεκα κε 

εμσηεξηθά ζηνηρεία. (external data reconciliation) Γηα παξάδεηγκα, θάζε θνξά 

πνπ γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ κηζζνδνζίαο, ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ην 

νπνίν θαίλεηαη ζην αξρείν απηφ, ζπγθξίλεηαη κε εμσηεξηθά δεδνκέλα φζν 

αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ ηεο εηαηξίαο ηα νπνία θπιάζζνληαη ζε κε 

ειεθηξνληθά αξρεία ηνπ ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ. (Νηθνιάνπ, 1999)  

 Έιεγρνη ζχγθξηζεο ησλ ππνινίπσλ ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ κε ηα αλαιπηηθά 

ππφινηπα.  

 Ζιεθηξνληθή αληηζηνηρία δεδνκέλσλ πνπ εηζέξρνληαη κε πιεξνθνξίεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε θχξηα αξρεία γηα ζχγθξηζε κε ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί 

θάπνπ θαη έρνπλ ζεκεησζεί γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. (Computer Matching) Ζ 

αληηζηνηρία γίλεηαη ζπλήζσο ζην ζηάδην ηεο εηζφδνπ αιιά ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ίζσο ρξεηάδεηαη λα γίλεη ελεκέξσζε. (Laudon, Laudon, 2010)  

2.4.9  Έλεγσοι Δξόδος  

    Οη έιεγρνη εμφδνπ δηεμάγνληαη θαηά ην ζηάδην εμαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ απφ ην 

ζχζηεκα θαη ζηφρνο ηνπο είλαη ε δηαζθάιηζε φηη νη πιεξνθνξίεο ζα θηάζνπλ ζσζηά 

ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Σππηθνί έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ ηελ  επαιήζεπζε 

ησλ ζπλφισλ ειέγρνπ, πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθαζίεο θαηαλνκήο εμφδνπ θαζψο θαη 

αλαθνξέο. Οη αλαθνξέο απηέο ζα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη γηα ιάζε θαη απνθιίζεηο 

απφ αλακελφκελα ζηνηρεία απφ ηνπο ρξήζηεο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο 

ηεο πιεξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλαθνξέο θαη λα 

αλαπηχζζνληαη πνιηηηθέο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ θαηαγξαθψλ. 

Σέινο, ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεκεο δηαδηθαζίεο θαη επαξθήο ηεθκεξίσζε πνπ λα 

δηεπθξηλίδνπλ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο παξαιήπηεο ησλ εθζέζεσλ, θαη θάζε άιινπ 

ζεκαληηθνχ εγγξάθνπ.  
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2.5  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΕ ΤΠΟΒΟΗΘΗΗ ΣΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ   

     Ζ επηζηήκε ηεο Διεγθηηθήο είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο ινγηζηηθήο 

πνπ δέρεηαη ζπλερείο  επηδξάζεηο απφ ηελ εμέιημε θαη εμάπισζε ηεο πιεξνθνξηθήο 

ηερλνινγίαο.  Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε αλάγθε γηα θαηαλφεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη θαζνξηζηηθή, θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηεξίδεηαη θαηά πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ζηελ  θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπο. 

Μάιηζηα, ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο κεξηθά απφ ηα βαζηθά ινγηζηηθά ζηνηρεία θαη 

ηεθκήξηα είλαη δηαζέζηκα κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Βαζηθά αξρεία φπσο 

παξαγγειίεο αγνξάο, θνξησηηθέο, ηηκνιφγηα θαη επηηαγέο αληηθαζίζηαληαη απφ 

ειεθηξνληθά κελχκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ηέηνηεο πεξηπηψζεηο εκθαλίδνληαη ζε 

νξγαληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ 

(EDI- Electronic Data Interchange) ή πζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο 

Πξνζνκνηψζεσλ(Image  Processing  Systems) (Williamson, 1997).   Παξάιιεια, 

παξάγνληεο αληαγσληζηηθφηεηαο έρνπλ πιένλ θαηαζηήζεη αλαγθαία ηελ ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ ηφζν γηα ηνπο  νξγαληζκνχο φζν θαη γηα ηνπο ειεγθηέο.  

Δθηφο απφ ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία, θαη πξνζεθηηθή δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ κε βάζε 

ηα πξφηππα θαη ηηο αξρέο δενληνινγίαο ην ίδην ζεκαληηθέο θξίλνληαη ε επειημία θαη ε 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπο γηα 

δηεπθφιπλζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Ο δπλακηθφο ραξαθηήξαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ ρξήζε ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ πιήξε θαη νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο.  

     Έηζη, έλαο ειεγθηήο ν νπνίνο δελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ειεθηξνληθά 

εξγαιεία ειέγρνπ, κπνξεί λα βξεζεί ζε πνιχ κεηνλεθηηθή ζέζε.  Σα εξγαιεία απηά, 

φπσο ζα αλαιπζνχλ ζηελ ζπλέρεηα, είλαη πνιχ ρξήζηκα ζηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, θαη ζηελ άκεζε επαιήζεπζε θαη 

εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ππφινηπα ινγαξηαζκψλ.  Παξάιιεια, 

ρξεζηκεχνπλ ζηελ επαιήζεπζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ παξνρή 

βνήζεηαο γηα ηνλ επαξθή πξνγξακκαηηζκφ, δηαρείξηζε, ηεθκεξίσζε θαη ηνλ ηειηθφ 

ζρεκαηηζκφ ηεο ειεγθηηθήο γλψκεο.  Βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη επηηξέπνπλ 

ηελ  γξεγνξφηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, ε ρξήζε ςεθηαθψλ 
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δίζθσλ γηα ηελ απνζήθεπζε θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν, πξνηχπσλ θαη 

νδεγηψλ πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ.  

Παξάιιεια φκσο κε ηα πιενλεθηήκαηα νη ειεγθηέο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

εκθάληζε αζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ ε νπνία εκπνδίδεη ηελ απηφκαηε 

κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ. Απηφ, νδεγεί ζε επαλαθσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, 

αχμεζε ηνπ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο θαη πηζαλφηεηα ζθάικαηνο.  

 

2.5.1 Η Πιζηοποίηζη ηων Δπαγγελμαηιών Δλεγκηών ηων Πληποθοπιακών 

ςζηημάηων 

     Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα κία νηθνλνκηθή κνλάδα. Οη 

ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη νη εμειίμεηο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαζηζηνχλ κία 

επηρείξεζε αληαγσληζηηθή εθφζνλ είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ζσζηά ηνλ ηεξάζηην 

φγθν πιεξνθνξηψλ πνπ θαζεκεξηλά εηζάγνληαη ζην πεξηβάιινλ ηεο.  Έλα ηεξάζηην 

πνζνζηφ ηεο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο σζείηαη απφ ηηο γλψζεηο θαη 

ηηο πιεξνθνξίεο θαη έηζη, ε ηερλνινγία θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ 

πξνζιάβεη κεγάιε ζεκαζία (Laudon, Laudon, 2006).  Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

δηνρεηεχνληαη ζην εμσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ αθεξαηφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα θαη αμηνπηζηία θαη 

λα δηαρεηξίδνληαη κε πξνζνρή θαη εκπηζηεπηηθφηεηα. πλεπψο, είλαη ινγηθφ, νη 

νξγαληζκνί λα αλαδεηνχλ ειεγθηέο, κε πιήξε θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή 

ζπλέπεηα,  θαηάιιειε εκπεηξία θαη ακεξνιεςία πνπ λα αληηιακβάλνληαη ηελ ζεκαζία  

πνπ έρεη ε δηεμαγσγή ελφο νξζνχ θαη εκπεξηζηαησκέλνπ ειέγρνπ. Ζ δπλαηφηεηα 

εληνπηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ, ε αλίρλεπζε ζθαικάησλ θαη αλαθξηβεηψλ 

θαη ε ηθαλφηεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη βειηηψζεσλ θαζηζηνχλ ηελ εξγαζία ηνπ 

ειεγθηή ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή κε δεδνκέλε ηελ ζπλερή αχμεζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηηο απεηιέο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο.  

     Ζ θαηάξηηζε θαη ε αλαγλψξηζε ηεο γλψζεο ησλ ειεγθηψλ παξέρεηαη απφ θάπνηνπο 

νξγαληζκνχο νη νπνίνη εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά  θαη άδεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα ησλ ειεγθηψλ, θαη, παξάιιεια, ζπκβάιινπλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλέιημε ηνπο. Οη βαζηθνί νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο είλαη νη 

αθφινπζνη:  
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 Σο Ινζηιηούηο Δλέγσος ςζηημάηυν Πληποθοπικήρ ISACA (Information  

Systems Audit and Control Association- 1969). 

      Σν Ηλζηηηνχην Διέγρνπ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο – ISACA Athens Chapter 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα απφ ην 1994 θαη απνηειεί ην Διιεληθφ παξάξηεκα 

ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ ISACA International.  Σν Ηλζηηηνχην έρεη κε θεξδνζθνπηθφ 

ραξαθηήξα θαη βαζηθφο ζθνπφο ηνπ είλαη ε πξναγσγή ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο, ε 

πξνψζεζε ειεχζεξεο αληαιιαγήο ηερληθψλ θαη κεζφδσλ ζηνλ έιεγρν, αζθάιεηα θαη 

δηαθπβέξλεζε πιεξνθνξηθήο, ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε πξνψζεζε πξνηχπσλ, ε 

επέθηαζε ησλ γλψζεσλ ησλ κειψλ ηνπ θαζψο θαη ε ππνζηήξημε επαγγεικαηηθψλ 

πηζηνπνηήζεσλ. Σν ISACA Athens Chapter θαιχπηεη γεσγξαθηθά ηα κέιε ηνπ 

ISACA International  πνπ δηακέλνπλ/εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα. Σν Ηλζηηηνχην αξηζκεί 

πεξηζζφηεξα απφ 340 κέιε ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο ρψξνπο θαη 

αζρνινχληαη κε πιεζψξα αληηθεηκέλσλ ζπλαθψλ κε ηνλ έιεγρν, ηελ δηαθπβέξλεζε 

πιεξνθνξηθήο, ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ αιιά θαη ηελ αζθάιεηα. Υξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα, ηειεπηθνηλσληαθνί νξγαληζκνί, δεκφζηνη θαη παλεπηζηεκηαθνί θνξείο, 

θαζψο θαη ειεγθηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο ζπληζηνχλ κεηαμχ άιισλ ην 

δπλακηθφ ησλ κειψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Με ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηνπ, 

δηνξγαλψλνληαη κεληαίεο ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο κε παξνπζηάζεηο απφ 

επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηερληθά ζέκαηα θαζψο επξχηεξα 

ζεσξεηηθά αληηθείκελα, ζρεηηθά κε ηηο πεξηνρέο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ.  

     Σν ISACA  παξέρεη ηελ Πηζηνπνίεζε Διεγθηψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

(CISA, Certified Information Systems Auditor), ηελ Πηζηνπνίεζε ηνπ Τπεχζπλνπ 

Πιεξνθνξηψλ (CISM, Certified Information Security Management), ηελ Πηζηνπνίεζε 

ζηελ Γηαθχβεξλεζε ηεο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο ( CGEIT, Certified in the 

Governance of Enterprise IT) θαη  ηέινο, ηελ Πηζηνπνίεζε ζηνλ Έιεγρν Κηλδχλσλ 

θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (CRISK, Certified in Risk and Information 

Systems Control). ( isaca.gr) 

   

Σο Ππόηςπο COBIT  

Σν COBIT αλαπηχρζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην ISACA θαη απνηειεί έλα πξαθηηθφ 

εξγαιείν δηαθπβέξλεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (IT governance) κε αξθεηά 
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ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία πνπ βνεζνχλ ηα ζηειέρε πιεξνθνξηθήο λα γεθπξψζνπλ ηηο 

απνζηάζεηο κεηαμχ ηερληθψλ ζεκάησλ, απαηηήζεσλ γηα κεραληζκνχο ειέγρνπ 

(controls) θαη επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ. Απνηειεί έλα ζχλνιν βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

γηα ζέκαηα πιεξνθνξηθήο δίλνληαο έκθαζε ζε ζέκαηα θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο αμίαο πνπ παξάγεη ε πιεξνθνξηθή ζε κία επηρείξεζε θαη 

επζπγξάκκηζεο πιεξνθνξηθήο θαη επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ.  

 Σο Ινζηιηούηο Δζυηεπικών Δλεγκηών IIA (Institute of Internal Auditors, 

1941) 

    Σν Διιεληθφ  Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Δ.Ι.Δ.Δ.) ηδξχζεθε ην 1985 ζηελ 

Αζήλα θαη είλαη ν κνλαδηθφο δηαπηζηεπκέλνο θνξέαο ζηελ Διιάδα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ησλ Ζ.Π.Α.  Οη ηίηινη πηζηνπνίεζεο απνηεινχληαη απφ ην 

Πηζηνπνηεηηθφ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή,  ( C.I.A., Certified Internal Auditor) ην 

πηζηνπνηεηηθφ απηναμηνιφγεζεο  (C.C.S.A. Certification in Control Self Assessment), 

Διέγρνπ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (C.F.S.A, Certified Financial Services 

Auditor) θαη  Διεγθηηθήο Γηαθπβέξλεζεο (C.G.A.P, Certified Government Auditing 

Professional).  

 Η Ένυζη Δπικςπυμένυν Δξεηαζηών Απάηηρ ACFE ( Association of 

Certified Fraud Examiners)   

     Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ είλαη ε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ απάηεο, ε 

ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηνπ θαη ε πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο γηα ηε βειηίσζε 

θαη αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαη κε άιια ζρεηηδφκελα 

δεηήκαηα ζην ρψξν ηεο αλίρλεπζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο. Σν αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ παξέρεη νλνκάδεηαη CFE (Certified Fraud Examiners).  

 Σο Αμεπικανικό Ινζηιηούηο Οπκυηών Λογιζηών (AICPA, American 

Institute of Certified Public Accountants, 1957)  

   Σν Ηλζηηηνχην παξέρεη ηελ Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηία Πιεξνθνξηαθήο 

Σερλνινγίαο ( CITP, Certified Information Technology Professional) θαη ηελ άδεηα 

CPA ( Δγθεθξηκέλσλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ).  
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2.5.2 Σα Βαζικά ηάδια Γιαδικαζίαρ ηος Δλέγσος  

 Ππογπαμμαηιζμόρ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ. Ζ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ζε 

απηφ ην ζηάδην αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε ρξνλνδηαγξακκάησλ πξνζσπηθνχ 

( staff scheduling), πξνππνινγηζκνχο ειέγρνπ (audit budgeting), αλάθιεζε 

ζηνηρείσλ απφ ηζηνξηθά ρξεκαηνηθνλνκηθά αξρεία θαη ρξήζε κνληέισλ 

αλάιπζεο θηλδχλνπ γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε. ( Νηθνιάνπ 1999)  

 Αξιολόγηζη ηεο πνηφηεηαο ησλ  ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη 

ζηνλ ειεγθηή, κέζσ ηεο εμαθξίβσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πνπ 

εθαξκφδεη ε ειεγρφκελε εηαηξία.  

 Καηανόηζη ηεο δνκήο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ειεγρφκελεο 

εηαηξίαο θαη αμηνιφγεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ επεμεξγαζίαο θαη 

ειέγρνπ ησλ δεδνκέλσλ.  

 Καθοπιζμόρ ηνπ ζθνπνχ, ηεο θχζεο θαη ηεο έθηαζεο ησλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη.  

 Αξιολόγηζη ηος ζςζηήμαηορ εζυηεπικού ελέγσος θαη δηθιείδσλ αζθαιείαο. 

 Δμέηαζε αλ θαη θαηά πφζν ηα κέιε ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο έρνπλ καηάλληλερ 

γνώζειρ πληποθοπικήρ ηεσνολογίαρ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εμέηαζε ηνπ 

έξγνπ. (Λνπκηψηεο, 2008) 

 Μειέηε ηνπ ειδικού νομοθεηικού πλαιζίος πνπ δηέπεη ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ εθφζνλ απηήλ είλαη ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ειεγρφκελεο κνλάδαο.  

 Αμηνιφγεζε γηα ην αλ απαηηείηαη ε ζπκβνιή ελφο ππαγμαηογνώμονα γηα 

ζέκαηα αμηνπηζηίαο θαη αζθαιείαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

 Δξέηαζη ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

εκθαλίδνληαη ζηηο ρξεκαηνηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ εμέηαζε απηή κπνξεί 

λα γίλεη κέζσ ιεπηνκεξψλ ειέγρσλ ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ νη νπνίεο έρνπλ 

δηακνξθψζεη ηα ηειηθά ππφινηπα (substantive audit tests) θαη ζπγθξηηηθήο 

αλάιπζεο ησλ κεηαβνιψλ ζε απηά, κε ηελ ρξήζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ. 

(analytical review procedures) (Νηθνιάνπ, 1999).  
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 Απφθηεζε επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεκμηπίυν γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, φπνπ ζα 

βαζηζηεί γηα ηελ δηαηχπσζε γλψκεο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ.  

2.5.3 Έλεγσορ γύπω από ηον ςπολογιζηή 

    Ζ κεραλνγξάθεζε ηεο ινγηζηηθήο θαη ε κεηάβαζε απφ ηα ρεηξφγξαθα ζπζηήκαηα 

ζηνπο ππνινγηζηέο,  εηζήγαγε δχν λέεο κεζφδνπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ: 1)  Σνλ έιεγρν γύπω από ηον ςπολογιζηή θαη 2) Σνλ έιεγρν μέζα από 

ηον ςπολογιζηή.  

    Ο έιεγρνο γχξσ απφ ηνλ ππνινγηζηή ζεκαίλεη φηη ν ειεγθηήο επηιέγεη λα αγλνήζεη 

ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη λα επαιεζεχζεη ηα ζηνηρεία αθνινπζψληαο 

αληίζηξνθα ηελ πνξεία ηνπο απφ ηελ θαηαρψξεζή ηνπο  κέρξη ηα δηθαηνινγεηηθά. Ζ 

επαιήζεπζε απηή κπνξνχζε λα γίλεη θαη θαλνληθά, παξαθνινπζψληαο δειαδή ηα 

δηθαηνινγεηηθά κέρξη ηελ ινγηζηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη (Κάληδνο, 

Υνλδξάθε, 2006).  Ζ κέζνδνο φκσο απηή θξίλεηαη αξθεηά αλεπαξθήο θαζψο ηα 

ζπζηήκαηα γίλνληαη φιν θαη πην πνιχπινθα κε ηα ελδηάκεζα ζηάδηα επεμεξγαζίαο λα 

κελ είλαη πάληνηε ηειείσο μεθάζαξα. Έηζη, ε ρξήζε ηεο πξνηείλεηαη κφλν εθφζνλ ε 

δηαδξνκή ειέγρνπ είλαη πιήξεο θαη δηαθξίλεηαη μεθάζαξα, νη ιεηηνπξγίεο 

επεμεξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ απιφηεηα θαη ε ηεθκεξίσζε είλαη πιήξεο θαη ζε 

άκεζε δηαζεζηκφηεηα. (Chow, 2008)  

2.5.4 Έλεγσορ Μέζα από ηον Τπολογιζηή  

     Ο έιεγρνο κέζα απφ ηνλ ππνινγηζηή αλαθέξεηαη ζηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχλ νη 

ειεγθηέο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (πιηθφ θαη ινγηζκηθφ) 

ησλ ειεγρφκελσλ κνλάδσλ. Έηζη, κπνξνχλ λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δελ είλαη νξαηέο κε ην αλζξψπηλν κάηη.  Ζ κέζνδνο 

απηή αλαθέξεηαη θαη σο έλεγσορ με ηην βοήθεια ηος ςπολογιζηή ( Κάληδνο, Υνλδξάθε, 

2006) θαη έρεη δχν δηαζηάζεηο. Πξψηνλ,  ε δνθηκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ρξήζε πξαγκαηηθψλ ή 

ππνζεηηθψλ ζηνηρείσλ φπσο απηά εηζάγνληαη θαη παξάγνληαη απφ ην ζχζηεκα.  Ζ 

άιιε δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε πξνγξακκάησλ γηα ηε  εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ 

νπφηε ε νξνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη είλαη ν μησανογπαθικόρ έλεγσορ. Με ηελ 

εμάπισζε θαη πνιππινθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ νη 
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πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο γίλνληαη ζε άκεζν ρξφλν, κε απνηέιεζκα ε δηαδξνκή 

ειέγρνπ λα κελ είλαη εκθαλήο θαη ν έιεγρνο κέζσ ππνινγηζηή λα είλαη 

αλαπφθεπθηνο. (Chow, 2008)  

     Καηά ηελ κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε ειεγθηηθή 

δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ηα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

εθάζηνηε απαηηήζεηο. Έηζη, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν λογιζμικά γενικήρ 

θύζηρ  (general purpose  software  packages), λογιζμικά ειδικού ζκοπού (specific 

purpose software packages) αιιά θαη άιιεο αςηομαηοποιημένερ ηεσνικέρ ελέγσος νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Computer - 

Assisted  Audit  Techniques- CAATS).   

 

2.6   ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΥΤΗ   

    Σα ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο εμππεξεηνχλ γεληθνχο ζθνπνχο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα ειεθηξνληθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα εθηέιεζνπλ 

δηάθνξεο  ιεηηνπξγίεο αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ 

έξγνπ. Σφζν ηα ινγηζκηθά γεληθήο θχζεο φζν θαη ηα ινγηζκηθά εηδηθνχ ζθνπνχ, πνπ 

ζα αλαιπζνχλ ζηελ ζπλέρεηα,  βνεζνχλ ηελ ειεγθηηθή εηδηθά ζε πεξηβάιινλ 

κηθξνππνινγηζηψλ.  Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έρνπλ πιένλ δψζεη πνιχ κεγάιεο 

δπλαηφηεηεο ζηνπο κηθξνππνινγηζηέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ειεγθηέο λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ γηα φιεο ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο (Rittenberg, Swieger, 

1994).  

ηα ινγηζκηθά Γεληθήο Φχζεο πεξηιακβάλνληαη:  

 Λογιζμικά Δπεξεπγαζίαρ Κειμένος  (Word Processing).  

    Σα ινγηζκηθά απηά παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεθκεξίσζεο θαη ελεκέξσζεο 

κεγάισλ ππνκλεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν θαη ππνζεκεηψζεσλ ζηηο 

ρξεκαηνηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε. Αθφκε, βνεζνχλ ζηελ δεκηνπξγία, 

ζχληαμε, δηφξζσζε θαη εθηχπσζε δεδνκέλσλ ππφ κνξθή θεηκέλνπ. (Νηθνιάνπ, 1999)  
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 Λογιζμικά Φύλλυν Δπγαζίαρ ( Spreadsheets) 

    Σα θχιια εξγαζίαο (π.ρ  Lotus, Excel), πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα ζε κνξθή πηλάθσλ, 

έρνπλ επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ειεγθηηθή θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν 

απφ ηνπο πειάηεο φζν θαη απφ ηνπο ειεγθηέο γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ θαζήθνληα 

ξνπηίλαο φπσο ελνπνηήζεηο θαη αλαιχζεηο πνζνζηψλ θαη ηάζεσλ. Οη εθαξκνγέο ζηηο 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη αθφινπζεο:   

Ανάλςζη Λογιζηικών Καηαζηάζεων 

   Σα ηζηνξηθά δεδνκέλα ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ειεγζεί ηα ηειεπηαία 

πέληε ρξφληα απνζεθεχνληαη ζε θχιια εξγαζίαο θαη ν ειεγθηήο εηζάγεη θαηλνχξηα 

δεδνκέλα πνπ δελ έρνπλ έρνπλ ππνζηεί αθφκε έιεγρν.  

Δνοποιήζειρ 

   Ζ έλσζε δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ηελ απιή εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε έλα θχιιν 

εξγαζίαο είηε κε ηελ κεηαθνξά ηνπο απφ ην έλα θχιιν εξγαζίαο ζην άιιν. Μπνξνχλ 

έηζη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη πνιιαπινί πίλαθεο κε δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ζέζεσλ θαη λα ππνβνεζείηαη έηζη ε ειεγθηηθή δηαδηθαζία αθνχ 

δηεπθνιχλεηαη ε ζχγθξηζε θαη ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Ανάλςζη Γπαθημάηων 

   Σα πνζνζηά θαη άιιεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ απφ ηα θχιια 

εξγαζίαο θαη λα απνηππσζνχλ ζε κνξθή γξαθεκάησλ. Έηζη, κπνξνχλ λα 

απεηθνληζηνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ δεδνκέλσλ, νη νπνίεο ελδερνκέλσλ λα κελ ήηαλ 

ηφζν μεθάζαξεο κε ηελ απιή αλάγλσζή ηνπο. Οη γξαθηθέο απεηθνλίζεηο βνεζνχλ 

επίζεο ηνλ ειεγθηή λα παξνπζηάζεη ηα δεδνκέλα ζηελ δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο 

κνλάδαο ψζηε λα γίλνπλ θαιχηεξα θαηαλνεηά ηα ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ.  

 ςζηήμαηα Γιοίκηζηρ Βάζευν Γεδομένυν (Data Management Systems)  

    Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ηα ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ παξέρνπλ ηε  

δπλαηφηεηα  ζπγθέληξσζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ. Με ηελ 

ρξήζε ελφο ινγηζκηθνχ βάζεσλ δεδνκέλσλ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εμάγνπλ ή λα 

«θαηεβάζνπλ» δεδνκέλα ηα νπνία ρξεηάδνληαη. Παξάιιεια, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 
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έρνπλ επηηξέςεη ηελ απνζήθεπζε βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε θνξεηά απνζεθεπηηθά κέζα 

κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο (π.ρ νπηηθά κέζα). Έηζη, πνιιέο εηαηξίεο ινγηζηηθήο 

επηηξέπνπλ ζηνπο ειεγθηέο άκεζε πξφζβαζε ζηα ινγηζηηθά θαη ειεγθηηθά ηεθκήξηα 

παξαδίδνληάο ηα φια απνζεθεπκέλα ζε νπηηθνχο δίζθνπο.   

 Λογιζμικά Γπαθημάηυν 

  Με ηα ινγηζκηθά γξαθεκάησλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ζρεκαηηθά θαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, κπνξνχλ λα εηνηκαζηνχλ είηε κε 

ηελ ρξήζε θχιισλ εξγαζίαο, είηε κέζσ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ είηε κέζσ εηδηθψλ 

ινγηζκηθψλ παθέησλ γξαθεκάησλ. (Νηθνιάνπ, 1999)  ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη παθέηα ινγηζκηθνχ πνπ βνεζνχλ ηελ δεκηνπξγία πινάκων 

ποήρ ( flowcharts).  

2.7  ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ   

Σα ινγηζκηθά εηδηθνχ ζθφπνπ εζηηάδνπλ ζε πην εμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ιεηηνπξγίεο πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαησζνχλ απφ ηνπο ειεγθηέο. Έηζη, ζηελ θαηεγνξία 

απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

 Έμπειπα ςζηήμαηα (Expert Systems)  

    Σα έκπεηξα ζπζηήκαηα είλαη ειεθηξνληθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί 

έηζη ψζηε λα κηκνχληαη ηελ αλζξψπηλε θξηηηθή ζθέςε. Σν βαζηθφ ζεκέιην πίζσ απφ 

ηελ ινγηθή ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη φηη εθείλνη νη νπνίνη ιακβάλνπλ ηηο  

απνθάζεηο ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη πνιχ θαιχηεξνη ζην λα θξίλνπλ θαη λα αλαιχνπλ 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απφ θάπνην άιιν κέινο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Γηα 

παξάδεηγκα, θάπνηνη ινγηζηέο κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν έκπεηξνη ζε ζέκαηα 

θνξνινγίαο ή ζην λα αλαιχνπλ ηνπο εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο γηα ηελ εχξεζε 

πηζαλψλ δεκηψλ. Δθείλνη νη νπνίνη εξεπλνχλ ηνλ ηνκέα ησλ έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ  

(πνπ πνιιέο θνξέο αλαθέξνληαη θαη σο «ζπζηήκαηα ηερλεηήο λνεκνζχλεο») 

πηζηεχνπλ φηη νη εηδηθνί έρνπλ αλαπηχμεη ζπζηεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη φηη κπνξεί λα γίλεη κίκεζε απηψλ ησλ 

πξνζεγγίζεσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο κεραλνγξαθεκέλσλ έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ 

(Rittenberg, Schwieger, 1994).  Παξαδείγκαηα  έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία έρνπλ 

αλαπηπρζεί ηνλ ηνκέα ηεο ειεγθηηθήο,  απνηεινχλ ζπζηήκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 



     Γιαδικαζίερ Δλεγκηικήρ ζε Πληποθοπιακά ςζηήμαηα και Δπγαλεία Λογιζμικού    

Τποβοήθηζηρηος Δλέγσος, Υαζάπη Αναζηαζία 

55                                                                
 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή ηελ ζεκαληηθφηεηα ελφο ζηνηρείνπ γηα ζθνπνχο 

παξνπζίαζεο ζηηο ρξεκαηνηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Αλαγλσξίδνπλ πεξηνρέο πνπ ζα 

πξέπεη λα εξεπλεζνχλ θαη δηακνξθψλνπλ θάπνηα δνθηκαζηηθά ζπκπεξάζκαηα θαζψο 

θαη ππνζηεξηθηηθά επηρεηξήκαηα γηα ηα ζπκπεξάζκαηα απηά.  Δθφζνλ ν ειεγθηήο 

απνθαζίζεη λα απνθιίλεη απφ ηελ ιχζε πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ην ζχζηεκα ζα πξέπεη 

λα ηεθκεξηψζεη θαη λα αηηηνινγήζεη ηελ απφθαζή ηνπ.  Όπσο επηζεκαίλνπλ νη  O’ 

Leary θαη Watkins (1989) ν θίλδπλνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ έκπεηξσλ 

ζπζηεκάησλ είλαη ην φηη φζν πην πνιιά θάλνπλ νη ππνινγηζηέο, ηφζν ιηγφηεξα 

ηείλνπλ λα θάλνπλ νη ειεγθηέο.  

 Λογιζμικά ηαηιζηικήρ Γειγμαηολητίαρ και Δκηίμηζηρ 

   Με ηα ινγηζκηθά ζηαηηζηηθήο δεηγκαηνιεςίαο νη ρξήζηεο επηιέγνπλ θαη αμηνινγνχλ 

δείγκαηα δεδνκέλσλ.  Απνηεινχλ πνιχηηκα εξγαιεία γηα ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ 

θαζψο αλάκεζα ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ δηαηεινχλ είλαη:  

 Τπνινγηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, 

 Ζ παξαγσγή ηπραίσλ αξηζκψλ,  

 Δπηινγή ησλ δεηγκάησλ 

 ηαηηζηηθή  αμηνιφγεζε ησλ Απνηειεζκάησλ δεηγκαηνιεςίαο. 

2.8  ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΕΛΕΓΦΟΤ   

    Οη απηνκαηνπνηεκέλεο ηερληθέο ειέγρνπ (Computer- Assisted Audit Techniques, 

CATTs) απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ 

έξγνπ. Απνηεινχληαη απφ έλα ζχλνιν ινγηζκηθψλ θαη κεζφδσλ κέζσ ησλ νπνίσλ 

κεγηζηνπνηείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ 

ειεγθηψλ. Καηά ηελ Δθαξκνγή ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ ηερληθψλ, ν ειεγθηήο 

αθνινπζεί ηελ εμήο δηαδηθαζία (The Chartered Accountant, 2004): 

 Θέηεη ηνλ ανηικειμενικό ζηόσο ηεο εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ. 

 Καζνξίδεη ην πεπιεσόμενο θαη ηελ πποζβαζιμόηηηα ησλ αξρείσλ ηεο 

ειεγρφκελεο κνλάδαο. 

 Αλαγλσξίδεη ηα ζςγκεκπιμένα απσεία και ηιρ βάζειρ δεδομένων ζηα νπνία ζα 

δηεμαρζεί ν έιεγρνο.  
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 Ξεθαζαξίδεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ φηαλ εμεηάδνληαη βάζεηο 

δεδνκέλσλ. 

 Οξίδεη ηηο ελεγκηικέρ διαδικαζίερ, ηηο ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηνπο 

ινγαξηαζκνχο πνπ επεξεάδνληαη.  

 Καζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο απφ ην ζηάδην Δμφδνπ.  

 Απνθαζίδεη γηα ηνλ αλ ζα απαζρνιήζεη επηπιένλ πξνζσπηθφ γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ ηερληθψλ θαη πνηνη ζα απαξηίζνπλ ην πξνζσπηθφ απηφ.  

 Τπνινγίδεη ηα κόζηη θαη ηα οθέλη απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ.  

 Δμαζθαιίδεη φηη ε ρξήζε ησλ ηερληθψλ είλαη επαξθψο ειεγρφκελε.  

 Δπαληθεύει ηα δεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο ηερληθέο  κε ηα 

ινγηζηηθά αξρεία.  

 Δθαξκφδεη ηηο ηερληθέο.  

 Αξιολογεί ηα απνηειέζκαηα. 

 Σεκμηπιώνει πιήξσο θαη επαξθψο ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

 Αμηνινγεί ηελ επίδξαζε ησλ κεηαβνιψλ ζε πξνγξάκκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

απφ ηελ ρξήζε ησλ ηερληθψλ.  

Αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ εμππεξεηνχλ, νη απηνκαηνπνηεκέλεο ηερληθέο ειέγρνπ 

κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο : α) Πληποθοπιακά Δπγαλεία 

Δλέγσος ηηρ Μησανογπαθικήρ Δπεξεπγαζίαρ θαη β) Δπγαλεία Λογιζμικού Τποβοήθηζηρ 

ηος Δλέγσος Λογιζηικών Βιβλίων.   

2.8.1  Πληποθοπιακά Δπγαλεία Δλέγσος ηηρ Μησανογπαθικήρ Δπεξεπγαζίαρ  

   Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ 

ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε ηνπο  ειέγρνπο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ 

φηη ηα ζηάδηα εηζφδνπ θαη επεμεξγαζίαο ιεηηνπξγνχλ ζσζηά.  Οη βαζηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη (Rezaee, Sharbatoghlie, Elam, McMickle, 

2002) : 

 Ο Έλεγσορ ηων Γεδομένων και ηο Ολοκληπωμένο ύζηημα Γοκιμών (Test Data 

and Integrated Test Facility) φπνπ εμεηάδεηαη αλ γίλεηαη  ε εγθπξφηεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ε νξζφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο.  
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 Η μέθοδορ ηηρ Παπάλληληρ Πποζομοίωζηρ  (Parallel Simulation,) φπνπ 

γίλεηαη αλαπαξαγσγή θάπνηνπ κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο εθαξκνγψλ ψζηε λα 

αμηνινγεζεί ε απνδνηηθφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ δηεξγαζηψλ.  

 Σεσνικέρ ςνηπέσοςζαρ Δπεξεπγαζίαρ (Concurrent Processing). Πξφθεηηαη γηα 

κεζνδνινγίεο νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζε ζεκαληηθέο εθαξκνγέο γηα ηελ 

ζπλερφκελε αμηνινγεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο.  

 ςνεσήρ και Γιαλείποςζα Πποζωμοίωζη (Continuous and Intermittent 

Simulation, CIS), ε νπνία πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ειεγθηηθήο ζε ζπζηήκαηα 

πνπ βξίζθνληαη on-line.  

Ο  Έλεγσορ ηων Γεδομένων και ηο Ολοκληπωμένο ύζηημα Γοκιμών (Test Data 

and Integrated Test Facility)  

      Ζ κέζνδνο ηνπ Διέγρνπ Γεδνκέλσλ (Test Data) πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε 

ππνζεηηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα επεμεξγαζία απφ ζεκαληηθέο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο. 

Απηά ηα δηαθνξεηηθά είδε ζπλαιιαγψλ απνζεθεχνληαη ζε αξρεία ειέγρνπ ρσξίο λα 

επεξεάδνπλ ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ζηα αξρεία ηνπ πειάηε. (Νηθνιάνπ, 1999) 

θνπφο είλαη λα εμαθξηβσζεί ε δπλαηφηεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

πειάηε λα αλαγλσξίζεη ηηο άθπξεο θαη έγθπξεο ζπλαιιαγέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν 

ειεγθηήο δελ ειέγρεη απαξαίηεηα φια ηα ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο αιιά 

επηθεληξψλεηαη ζε εθείλεο ηηο εθαξκνγέο πνπ θξίλεη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ελδερφκελε αλάκεημε ησλ ήδε ππαξρφλησλ αξρείσλ 

ηνπ πειάηε κε ηα ππνζεηηθά δεδνκέλα, ν ειεγθηήο αλαπηχζζεη έλα εηθνληθφ θχξην 

αξρείν επί ηνπ νπνίνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη εηθνληθέο ζπλαιιαγέο. Με ηελ κέζνδν 

απηή, ν ειεγθηήο ζπγθξίλεη ηελ αλακελφκελε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ 

πξαγκαηηθή θαη εξεπλά ελδερφκελεο δηαθνξέο.  Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

αλαθνξηθά κε ηελ νξζφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο θαζηζηά εθηθηή ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ θπιάζζνληαη ζηα αξρεία ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο. 

Παξάιιεια, ζηελ  βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη  ν έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα 

ζπκπιεξσζεί κε ηελ ρξήζε ελφο Λνγηζκηθνχ Αλίρλεπζεο (Tracing Software). Σν 

ινγηζκηθφ απηφ αλαγλσξίδεη πνηεο νδεγίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα πξφγξακκα 

θαη κε ηη ζεηξά, θαζψο θαη ηα κέξε ησλ ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία δελ 

έρνπλ έρνπλ εθηειεζηεί απφ ηα εηθνληθά δεδνκέλα. Ζ επαιήζεπζε ηνπο κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνλ ειεγθηή γηα ηελ εμαθξίβσζε απάηεο.  
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    Όκσο ε κέζνδνο απηή έρεη θαη θάπνηεο αδπλακίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ζε θάπνην 

βαζκφ ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο σο ηερληθήο ειέγρνπ. Οη αδπλακίεο απηέο φπσο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο Rittenberg θαη Scwhieger (1994) είλαη νη αθφινπζεο:  

1. Ο έιεγρνο δηεμάγεηαη γηα κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. πλεπψο, είλαη 

δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ε νξζφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο γηα φιν ην ρξνληθφ 

θάζκα πνπ θαιχπηεη ην ειεγθηηθφ έξγν, θαη εηδηθά φηαλ δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε νη έιεγρνη ζηηο κεηαβνιέο πξνγξακκάησλ.  

2. Δπεηδή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί εηθνληθά δεδνκέλα θαη θχξηα αξρεία, δελ έρεη 

ζρεδηαζηεί ψζηε λα αληρλεχεη ζθάικαηα επεμεξγαζίαο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ κε ηελ ζπκκεηνρή ελεξγψλ ππαιιήισλ.  

3. Ο έιεγρνο γίλεηαη κφλν ζην πξφγξακκα, θαη φρη ζην ζπληαθηηθφ κέξνο ηεο 

εθαξκνγήο.  Έηζη, παξαιείπνληαη ζεκαληηθά κέξε ηεο επεμεξγαζίαο ηα νπνία 

πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ απφ ηνλ ειεγθηή φπσο ε εμαθξίβσζε φηη φια ηα 

δεδνκέλα έρνπλ ζπγθεληξσζεί κε αθξίβεηα θαη φιεο νη ελεκεξψζεηο είλαη 

ζσζηέο.  

4. Τπάξρεη ε ηάζε λα πθίζηαληαη δνθηκέο νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ έρνπλ ήδε 

αμηνινγεζεί θαη ηεθκεξησζεί απφ ηνλ πειάηε. Έηζη, φηαλ ν ειεγθηήο 

επηθεληξψλεηαη ζηηο ήδε ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο, κπνξεί λα παξαβιέςεη 

εθείλεο νη νπνίεο ρξεηάδεηαη λα ειεγρζνχλ.  

Σο Ολοκληπωμένο ύζηημα Γοκιμών (Integrated Test Facility, ITF)  

    Παξά ηηο αδπλακίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ε κέζνδνο ειέγρνπ ησλ δεδνκέλσλ 

απνηειεί κία θαιή βάζε γηα επηπιένλ πξνζεγγίζεηο φπσο εθείλε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Γνθηκψλ. Πξφθεηηαη γηα κία επέθηαζε ηεο πξνζέγγηζεο ειέγρνπ ησλ 

δεδνκέλσλ, θαη ζρεδηάζηεθε ψζηε λα μεπεξαζηεί θπξίσο ε βαζηθή αδπλακία ηεο, πνπ 

είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ειέγρνπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. ηελ  

πεξίπησζε απηή ν ειεγθηήο (πνπ ζπλήζσο είλαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο) δεκηνπξγεί 

κία εηθνληθή επηρείξεζε ζε κία βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ επεμεξγαζία δνθηκαζηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κε ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία άιισλ ζπλαιιαγψλ.  Ζ πξνζέγγηζε απηή 

είλαη ηδαληθή γηα πεξηβάιινληα φπνπ ε εθαξκνγέο επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα γηα 

δηάθνξα ηκήκαηα θαη ππεξεζίεο.  
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Η Παπάλληλη Πποζομοίωζη 

   Ζ Παξάιιειε Πξνζνκνίσζε (Parallel Simulation) είλαη κία ελαιιαθηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο ηεο 

επεμεξγαζίαο. ηελ πξνζέγγηζε απηή, ν ειεγθηήο εηνηκάδεη έλα λέν πξφγξακκα ην 

νπνίν έρεη ζθνπφ λα πξνζνκνηψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο εηαηξείαο  

(Νηθνιάνπ, 1999). Έηζη, γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο πξνζνκνησκέλεο θαη ηεο 

πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη εμάγνληαη πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ 

παξαηήξεζε ελδερφκελσλ δηαθνξψλ θαη απνθιίζεσλ.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε 

πξνζνκνίσζε δελ γίλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ ινγηζηηθή εθαξκνγή, επεηδή πνιιέο απφ 

απηέο ηηο εθαξκνγέο έρνπλ αλαπηπρζεί κε ζεκαληηθφ θφζηνο θαη ελδερνκέλσο κεηά 

απφ δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο πνπ θξάηεζαλ ρξφληα. Έηζη, ε πξνζέγγηζε ηεο 

παξάιιειεο πξνζνκνίσζεο  εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο ηεο 

εθαξκνγήο πνπ θξίλεηαη ζεκαληηθή απφ ηνλ ειεγθηή. Έπεηηα, ην κέξνο απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζχγθξηζε κε ηελ επεμεξγαζία πνπ έρεη γίλεη 

απφ ηελ ειεγρφκελε κνλάδα. (Rittenberg, Schwieger, 1994).  

Σεσνικέρ ςνηπέσοςζαρ Δπεξεπγαζίαρ  

    Οη Σερληθέο πληξέρνπζαο Δπεμεξγαζίαο απνηεινχλ αλεπηπγκέλεο κέζφδνπο  θαη 

απνηεινχληαη απφ εξγαιεία ειέγρνπ ή θψδηθεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο ειεγθηέο. Δλζσκαηψλνληαη απεπζείαο ζηηο ζεκαληηθέο 

ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο  γηα ηελ επηινγή δεδνκέλσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπο.  Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε πνιχπινθεο θαη δηαζπλδεδεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο εθαξκνγέο.  Οη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλεο κέζνδνη πνπ αλήθνπλ ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη ε απεηθφληζε επηιεγκέλσλ ζπλαιιαγψλ (Snapshot), ην 

αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ειεγθηηθήο επηζθφπεζεο  (Systems Control Audit 

Review File, SCARF) θαη ε πξνζζήθε εληνιψλ ειέγρνπ ζε πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ 

( audit hooks).  

 Απεικόνιζη Δπιλεγμένυν ςναλλαγών (Snapshot) 

     Ζ πξνζέγγηζε ηεο Απεηθφληζεο Δπηιεγκέλσλ πλαιιαγψλ (snapshot) δεκηνπξγεί 

έλα ζηηγκηφηππν κηαο πξνεπηιεγκέλεο ζπλαιιαγήο θαζψο απηή πθίζηαηαη 

επεμεξγαζία κέζα απφ ζεκεία- θιεηδηά ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο. Ζ απεηθφληζε 

δελ απνηειεί «ζηηγκηφηππν» κε ηελ αθξηβή έλλνηα ηνπ φξνπ, αιιά ζπλήζσο, απνηειεί 



     Γιαδικαζίερ Δλεγκηικήρ ζε Πληποθοπιακά ςζηήμαηα και Δπγαλεία Λογιζμικού    

Τποβοήθηζηρηος Δλέγσος, Υαζάπη Αναζηαζία 

60                                                                
 

κία ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ δηαθφξσλ ζεκείσλ απφ ηα νπνία εηζέξρεηαη κηα 

ζπλαιιαγή θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο, ηελ εκεξνκελία, ην 

ζεκείν ζην νπνίν έρεη ιεθζεί ε απεηθφληζε, ηελ αμία κηαο θαηαγξαθήο πξηλ θαη κεηά 

ηελ ελεκέξσζε, θαζψο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ έρεη πξνθαζνξηζηεί απφ ηνλ 

ειεγθηή ( Rittenberg, Schwieger, 1994).   

     

 Απσείο ηος ςζηήμαηορ Δλέγσος ηηρ Δλεγκηικήρ Δπιζκόπηζηρ (SCARF)  

   Ζ πξνζέγγηζε απηή πνπ είλαη γλσζηή σο SCARF (Systems Control and Audit 

Review Facility) ρξεζηκνπνηεί ειεγθηηθέο ηερληθέο θξπκκέλεο ζε πξνγξάκκαηα 

εθαξκνγψλ νη νπνίεο ειέγρνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ζπλαιιαγψλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία θαη 

επηιέγνπλ ζπλαιιαγέο γηα επαλεμέηαζε απφ ηνλ ειεγθηή (Νηθνιάνπ, 1999). 

Απαηηείηαη δειαδή, λα γίλεη ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή εγθαηάζηαζε ελφο θψδηθα 

γηα ηελ επηινγή ζπλαιιαγψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα ειέγρνπ πνπ έρνπλ ηεζεί. Ο 

ειεγθηήο θσδηθνπνηεί ηα θξηηήξηα επηινγήο, ψζηε φιεο νη επηιεγκέλεο ζπλαιιαγέο λα 

θαηαγξαθνχλ ζε έλα αξρείν γηα λα αθνινπζήζεη ε αλαθνξά ειέγρνπ. Ζ αλαθνξά 

εμεηάδεηαη γηα ηελ πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ηεο επεμεξγαζίαο θαζψο θαη ηελ 

ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηιεγκέλσλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σα 

θξηηήξηα ηα νπνία ηίζεληαη κπνξεί λα είλαη ν θαζνξηζκφο νξίσλ θαη ε ινγηθφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ. Ζ ηερληθή απηή ζχκθσλα κε ηνπο Rezaee, Sharbatoghlie, Elam θαη 

McMickle (2002) απαηηεί ηελ ρξήζε λογιζμικών ενζωμαηωμένων ελεγκηικών 

διαδικαζιών (embedding audit software modules) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζπλερήο 

έιεγρνο ηεο επεμεξγαζίαο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ. Σα ινγηζκηθά απηά επη πξφζζεηα, 

επηιέγνπλ θαη ζηνηρεία γηα ιεπηνκεξή εμέηαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο 

επεμεξγαζίαο θαη ηα απνηειέζκαηα απνζεθεχνληαη ζε έλα εηδηθφ αξρείν ζην νπνίν 

έρεη πξφζβαζε κφλν ν ειεγθηήο ( Νηθνιάνπ, 1999).  

 Πποζθήκη ενηολών ελέγσος ζε ππογπάμμαηα εθαπμογών  

   Ζ ηερληθή απηή (audit hooks) παξέρεη ζεκεία «εμφδνπ» ζηα πξνγξάκκαηα 

εθαξκνγψλ θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ειεγθηή λα πξνζζέζεη εληνιέο γηα εηδηθή 

επεμεξγαζία.  Γηα παξάδεηγκα, έλα ζχζηεκα βάζεο δεδνκέλσλ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

ηελ δπλαηφηεηα πξνζζήθεο εληνιψλ ειέγρνπ νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνλ ειεγθηή λα 
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ιακβάλεη αλεμάξηεηα ζχλνια ειέγρνπ ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο ζπλήζνπο επεμεξγαζίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. (Νηθνιάνπ,  1999)  

ςνεσήρ και Γιαλείποςζα Πποζoμοίωζη (Continuous and Intermittent Simulation, 

CIS) 

    Ζ πξνζέγγηζε απηή, πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ειεγθηηθήο ζε ζπζηήκαηα πνπ 

βξίζθνληαη on-line. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη πξνζνκνηάδεη ηελ εθηέιεζε 

εληνιήο ηεο εθαξκνγήο ηελ ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε εθαξκνγή 

επεμεξγάδεηαη κία ζπλαιιαγή. Ζ πξνζνκνίσζε ελεκεξψλεηαη γηα φπνηα ζπλαιιαγή 

εηζέξρεηαη ζηνλ εθαξκνγή. Γελ είλαη φκσο απαξαίηεην λα ειεγρζνχλ φιεο νη 

ζπλαιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί έιεγρνο on-line.  Πξηλ γίλνπλ νη ελεκεξψζεηο 

ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη πξηλ νη πιεξνθνξίεο απφ ην ζηάδην εμφδνπ δνζνχλ ζηνπο 

ρξήζηεο, ε πξνζνκνίσζε κπνξεί λα ειέγμεη ηα απνηειέζκαηα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ηεο εθαξκνγήο. Αλ βξεζνχλ απνθιίζεηο, κπνξνχλ λα 

απνηππσζνχλ ζε έλα αξρείν θαηαγξαθήο εμαηξέζεσλ. (Koch, 1981)  

Άλλερ αςηομαηοποιημένερ ηεσνικέρ ελέγσος 

   ηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη θαη θάπνηεο άιιεο απηνκαηνπνηεκέλεο ηερληθέο νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Οη ηερληθέο απηέο 

είλαη:  

 Ανάλςζη δεδομένυν ζσεηικά με ηην λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ (systems 

software data analysis). Οη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ επηηειεζηεί ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζπλήζσο δηαηεξνχληαη ζε αξρεία ζηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα. Απηή ε ε ηήξεζε ησλ αξρείσλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα επηβιέπνπλ ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, 

αλαγλσξίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε κε εμνπζηνδνηεκέλε αιιαγή ζηελ 

θσδηθνπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ή ε άκεζε κεηαβνιή ζηνηρείσλ ζε έλα 

αξρείν ην νπνίν ρσξίο ηελ παξεκβνιή θάπνηνπ ινγηζκηθνχ ην νπνίν κπνξεί λα 

επηθέξεη ηέηνηεο αιιαγέο κεηά απφ εμνπζηνδνηεκέλεο ζπλαιιαγέο ζπληήξεζεο 

ησλ αξρείσλ. (Νηθνιάνπ, 1999)  

 Υαπηογπάθηζη (Mapping). Με ην ινγηζκηθφ ραξηνγξάθεζεο κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηνχλ θσδηθνί πξνγξακκάησλ πνπ ελδερνκέλσο λα βξίζθνληαη εθεί 

ιφγσ απάηεο.  Αθφκε, κπνξεί λα απνθαιπθζνχλ «θξπκκέλεο» ζηεξεφηππεο 
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πνξείεο ή ξνπηίλεο ζηα πξνγξάκκαηα. Έηζη, κε ηελ ρξήζε απηήο ηεο ηερληθήο 

κπνξεί λα αληρλεπηεί έλαο ηφο ζε έλα πξφγξακκα, ν νπνίνο κπνξεί λα 

κεηαβάιεη θαη λα δηαγξάςεη νιφθιεξα αξρεία.  

 Ανάλςζη Κυδικών Ππογπαμμάηυν  Πξφθεηηαη γηα κία εμέηαζε ηνπ πεγαίνπ 

θψδηθα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ ειεγθηή. Ζ νπηηθή ηεο 

εμέηαζεο είλαη λα αθνινπζήζεη ν ειεγθηήο ηελ ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ βεβαίσζε φηη απηφ ζα ιεηηνπξγήζεη κε βάζε ηελ 

δηθή ηνπ θαηαλφεζε (The Chartered Accountant, 2004). Με ηελ αλάιπζε 

απηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εμέηαζεο θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πεγαίνπ θψδηθα, 

απαηηείηαη φκσο εηδίθεπζε θαη θαιή γλψζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ.  

 Αναλςηέρ Βάζευν Γεδομένυν (Data Base Analysers) Πξφθεηηαη γηα 

ινγηζκηθά κε ηα νπνία ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηα δηθαηψκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηα ηεξκαηηθά θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

απφ ηνπο ρξήζηεο. Πξνζθέξεη ιεπηνκεξεηαθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ αιιά ε εθαξκνγή ηεο ειεγθηηθήο είλαη 

ζπγθεθξηκέλε θαη πεξηνξηζκέλε.  

 Η Σεσνική ηος Data Mining Ζ αλάγθε γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε θαη ηελ 

εμαγσγή ρξήζηκεο γλψζεο απφ ηεξάζηηα ζχλνια δεδνκέλσλ εηζήγαγε ηελ 

έλλνηα ηνπ Data Mining. Ο επηζηεκνληθφο νξηζκφο ζπλαληάηαη ζηελ 

βηβιηνγξαθία σο «ε επηζηήκε ηεο εμφξπμεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο απφ 

ζχλνια ή βάζεηο δεδνκέλσλ κεγάινπ κεγέζνπο» (Hand, Manilla, Smith, 

2001). Αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ (ERP) ην data 

mining ζεσξείηαη σο ε ζηαηηζηηθή θαη ινγηθή αλάιπζε εθηεηακέλσλ ζπλφισλ 

απφ δεδνκέλα ζπλαιιαγψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ 

επαλαιακβαλφκελσλ κνηίβσλ ή ηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

ιήςε απνθάζεσλ (Monk, Wagner, 2006) .  

 Μονηελοποίηζη (Modelling). Πξφθεηηαη γηα κία γθάκα ινγηζκηθψλ πνπ 

δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ειεγθηή λα πξαγκαηνπνηήζεη αλαιπηηθέο 

αλαζθνπήζεηο ησλ απνηειεζκάησλ.  Παξάιιεια, ν ειεγθηήο κπνξεί λα 

κεηαβάιιεη ηηο ζπλζήθεο ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ πξνβιέςεηο ή απαηηήζεηο ή 

λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα θαη λα ζπγθξίλεη ηηο κεηξήζεηο κε ηηο 

αλακελφκελεο. Ζ ειεγθηηθή κνληεινπνίεζεο είλαη έλα πνιχ δπλαηφ εξγαιείν 
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αλάιπζεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία θαη κπνξεί λα δψζεη ζηνλ ειεγθηή 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηάζεηο θαη κνηίβα.  

2.8.2  Δπγαλεία Λογιζμικού Τποβοήθηζηρ ηος Δλέγσος Λογιζηικών Βιβλίων 

    Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ ειεγθηή πεξηιακβάλεη ηελ ζπιινγή 

ηεθκεξίσλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ 

κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ θαηαξηίδνπλ έλα ηζνδχγην. Σα 

ινγηζκηθά ειέγρνπ ( audit software) είλαη φια εθείλα ηα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα 

ηα νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ειεγθηηθνχο ζθνπνχο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

ειεγθηέο γηα ηελ εμέηαζε ησλ κεραλνγξαθεκέλσλ αξρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ- 

πειαηψλ ηνπο. Ζ πην δηαδεδνκέλε κνξθή απηψλ ησλ ινγηζκηθψλ είλαη ηα Γεληθεπκέλα 

Λνγηζκηθά Διέγρνπ (Generalized Audit  Software, GAS).   

Σα Γενικεςμένα Λογιζμικά Δλέγσος (Generalized Audit Software, GAS) 

Σα  γεληθεπκέλα ινγηζκηθά ειέγρνπ ζεσξνχληαη σο ε πην δηαδεδνκέλε ηερληθή 

ππνζηήξημεο ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο. (Singleton, 2006).  Πξφθεηηαη γηα έλα 

ζχλνιν πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα εθηεινχλ δηάθνξα θαζήθνληα 

ειέγρνπ ζε έλα δηάθνξα είδε αξρείσλ δεδνκέλσλ. Σα παθεηά ινγηζκηθψλ πνπ 

ππάξρνπλ ζήκεξα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ζχλζεζε θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο,  ηελ 

επθνιία ρξήζεο ηνπο  θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαβάδνπλ δηαθνξεηηθά είδε 

αξρείσλ.   Παξά ην γεγνλφο φηη ε κνξθή ηνπο  είλαη γεληθεπκέλε, είλαη πηζαλφλ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ζπλδπαζκφο παθέησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ αξρείσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε ρξήζε ηνπο δηεπθνιχλεη 

ηδηαίηεξα δηεξγαζίεο δεηγκαηνιεςίαο, αλαιπηηθήο επηζθφπεζεο ησλ ππνινίπσλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ θαη δηάθνξεο ζπγθξίζεηο. Δπηπιένλ, νξηζκέλα απφ ηα πξνγξάκκαηα 

δηαηίζεληαη θαηφπηλ άδεηαο, θαη ην ινγηζκηθφ ηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ 

κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ πειάηε (Νηθνιάνπ, 

1999).  Οη δηάθνξνη ηχπνη εξγαζηψλ πνπ θαινχληαη λα δηεθπεξαηψζνπλ ηα 

γεληθεπκέλα ινγηζκηθά ειέγρνπ είλαη νη αθφινπζνη:  

 Σοποθέηηζη (Footing): Ζ έλλνηα ηεο ηνπνζέηεζεο ζηελ ινγηζηηθή, 

αλαθέξεηαη ζηελ πξφζζεζε αξηζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε κία ζηήιε. Ο έιεγρνο 

ηεο ηνπνζέηεζεο εμαθξηβψλεη ηελ νξζφηεηα ησλ ηηκψλ ηηο νπνίεο παίξλνπλ 

ζπγθεθξηκέλα αξρεία ζε έλα πεδίν.  
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 Δπιλογή ςναλλαγών Βάζει Λογικών Κπιηηπίυν:  πρλά, νη ειεγθηέο 

ρξεηάδεηαη λα ειέγμνπλ ζπλαιιαγέο θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ επηινγή ηνπο κε 

βάζε θάπνηα θξηηήξηα πνπ νη ίδηνη ζέηνπλ.  Γηα παξάδεηγκα, έλα απφ ηα 

θξηηήξηα κπνξεί λα είλαη ην πνζφ ηεο ζπλαιιαγήο φπνηε κε ηελ ρξήζε ησλ 

γεληθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ ειέγρνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη παξακέηξνπο 

ηνπ ηχπνπ «Αλ», «Μεγαιχηεξν απφ..», «Μηθξφηεξν Απφ..» «Ίζν κε..» θαη 

απηήλ ε ιεηηνπξγία δίλεη κεγάιε δπλαηφηεηα επειημίαο γηα ηελ επηινγή 

ζπλαιιαγψλ.  

 Δπιλογή ηαηιζηικών Γειγμάηυν: ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ειεγθηέο 

ρξεηάδεηαη λα επηιέμνπλ δείγκαηα απφ ηα αξρεία ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

θαηάιιειε πξνζέγγηζε ζηαηηζηηθήο δεηγκαηνιεςίαο  κε βάζεη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Πξαθηηθά, φια ηα ινγηζκηθά ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ 

κία κεγάιε γθάκα δηαδηθαζηψλ δεηγκαηνιεςίαο θαζψο θαη εξγαιεία  γηα 

ηπραία επηινγή δεηγκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ, 

ηφηε ν ειεγθηήο εηζάγεη ζην ζχζηεκα ηηο θαηάιιειεο παξακέηξνπο φπσο ην 

αλεθηφ πεξηζψζξην ζθάικαηνο θαζψο θαη ηελ εθηίκεζε γηα ηνλ θίλδπλν κε 

εληνπηζκνχ (απφ ηνλ ειεγθηή) ζθαικάησλ ή παξαιείςεσλ (detection risk).  

 Αξιολόγηζη Γειγμάηυν:  Σα γεληθεπκέλα ινγηζκηθά απνζεθεχνπλ ηνλ 

πιεζπζκφ ηνπ δείγκαηνο ηφζν ζε ειεθηξνληθή, φζν θαη ζε έγγξαθε κνξθή γηα 

ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αμηνιφγεζεο. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεη ν ειεγθηήο 

είλαη λα εηζάγεη ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκεί λα εμαηξεζνχλ απφ ηελ ζηαηηζηηθή 

αμηνιφγεζε.  Σα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά έρνπλ ηελ  δπλαηφηεηα λα 

πξνηείλνπλ ηελ επηπξφζζεηε επηινγή κεγέζνπο, εθφζνλ ην δείγκα πνπ έρεη 

επηιερζεί δελ επαξθεί γηα ηελ εμαγσγή ιεπηνκεξεηαθψλ απνηειεζκάησλ.  

 Ανάλςζη Ακεπαιόηηηαρ: Οη πεξηζζφηεξεο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο 

πεξηιακβάλνπλ ειέγρνπο επεμεξγαζίαο ψζηε λα κελ θαηαγξαθνχλ 

ιαλζαζκέλεο ζπλαιιαγέο. Παξφιν πνπ ν ειεγθηήο κπνξεί λα επαιεζεχζεη ηελ 

ζσζηή ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ειέγρσλ θαη κε άιια κέζα, ε ρξήζε ησλ 

γεληθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ κπνξεί λα εμαθξηβψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ειέγρσλ κε ηελ αλάγλσζε ησλ αξρείσλ θαη ηελ ζχγθξηζε κεκνλσκέλσλ 

ζηνηρείσλ κε ηηο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ ηεζεί.  Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ειεγθηήο ππνςηάδεηαη απάηε.  



     Γιαδικαζίερ Δλεγκηικήρ ζε Πληποθοπιακά ςζηήμαηα και Δπγαλεία Λογιζμικού    

Τποβοήθηζηρηος Δλέγσος, Υαζάπη Αναζηαζία 

65                                                                
 

 ύγκπιζη (Comparing):  χγθξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ είηε ζην 

ίδην αξρείν είηε ζε δηαθνξεηηθά αξρεία γηα έιεγρν ζπζρεηίζεσλ φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, ζχγθξηζε ινγαξηαζκνχ πηζησηψλ κε ηα αξρεία πιεξσηέσλ 

ινγαξηαζκψλ ή ζχγθξηζε ησλ αξρείσλ απνζεκάησλ ησξηλήο θαη 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ.  

 Δκηύπυζη (Printing): Σα ινγηζκηθά ειέγρνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ επηινγή ηζνινγηζκψλ θαη ηζνδπγίσλ πξνθεηκέλνπ απηά λα 

επηβεβαησζνχλ απφ εμσηεξηθέο πεγέο.  Σα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα εθηππψζνπλ κία αίηεζε επηβεβαίσζεο θαη λα ηελ επηζπλάςνπλ 

ζε κεληαίεο εθζέζεηο πνπ απνζηέιινληαη ζηνπο πειάηεο. Ζ απηφκαηε 

επηζχλαςε ησλ αηηήζεσλ εμνηθνλνκεί ρξφλν γηα ηνλ ειεγθηή θάλνληαο ηελ 

πξνζέγγηζε απηή ηδηαίηεξα απνδνηηθή.  

    

H Δπιλογή ηων Λογιζμικών Δλέγσος  

Σα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε επηινγή ησλ γεληθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ 

ειέγρνπ δελ δηαθέξνπλ ηδηαίηεξα απφ εθείλα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή θάζε είδνπο 

ινγηζκηθνχ. Οη ειεγθηέο πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θαη 

δηθά ηνπο ινγηζκηθά αλ θξίλνπλ φηη έηζη νη αλάγθεο ηνπο εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα. 

Παξ’φια απηά, ε βαζηθή απαίηεζε γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ είλαη 

φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ παξάγεη ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε αθεξαηφηεηα θαη 

αμηνπηζηία. Απφ απηήλ ηελ  άπνςε, ε ρξήζε ελφο εκπνξηθνχ, θαζηεξσκέλνπ παθέηνπ 

ίζσο είλαη κηα θαιή επηινγή, θαζψο ε ζπληήξεζε θαη ε αιιαγή δηαρείξηζεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα ινγηζκηθά πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ ειεγθηέο, 

ελδερνκέλσο λα απνηειέζεη επηπιένλ επηβάξπλζε γηα ην έξγν ηνπο.  ηελ ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδνληαη θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιή παθέηα 

ινγηζκηθψλ ειέγρνπ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ εηαηξίεο θαη απεπζχλνληαη εηδηθά ζε 

ειεγθηέο.  

Σο λογιζμικό ACL (Audit Command Language)  

Σν ACL, είλαη έλα ινγηζκηθφ ζρεδηαζκέλν απφ ηελ εηαηξία ACL Services Ltd. θαη 

ζεσξείηαη σο ην πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν πξντφλ άληιεζεο θαη αλάιπζεο 

ζηνηρείσλ θαζψο  θαη αλίρλεπζεο θαη πξφιεςεο απάηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 
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ειεγθηέο. Ζ ρξήζε ηνπ ACL δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ειεγθηή λα έρεη κία θαιχηεξε 

θαηεχζπλζε γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Singleton 2006). 

Αθφκε, ηα δεδνκέλα είλαη θιεηδσκέλα θαη επηηξέπεηαη κφλν ε αλάγλσζή ηνπο νπφηε 

δελ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα γηα αιιαγή θαη κεηαπνίεζή ηνπο. Απηφο ν θίλδπλνο είλαη 

κεγαιχηεξνο γηα ειεγθηέο πνπ επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θχιια εξγαζίαο γηα 

ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ζην Excel ηα 

θειηά κπνξνχλ λα θιεηδσζνχλ ππάξρεη πάληα ε πηζαλφηεηα αλζξψπηλνπ ιάζνπο,  πνπ 

είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε ζην ACL. Σέινο, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα 

είλαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ ζε νκάδεο (Batch Feature) 

πνπ παξέρεη απνδνηηθφηεηα θαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ.  

Σο Λογιζμικό IDEA ( Interactive Data Extraction and Analysis)   

Σν ινγηζκηθφ IDEA  έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ εηαηξία CaseWare  International. 

Γεκηνπξγεί έλα αξρείν κε φιεο ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε κία βάζε 

δεδνκέλσλ θαη δηαηεξεί ηελ δηαδξνκή ειέγρνπ ή ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ. ηηο ιεηηνπξγίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη εηζαγσγέο θαη δνθηκέο 

ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Κάζε θαηαρψξεζε θέξεη 

εηηθέηα κε ην φλνκα ρξήζηε απφ ηελ ζχλδεζε ζηα Windows. Δπηπιένλ, πξνζθέξεη 

ρεηξηζκφ κέζσ ελφο κελνχ επηινγψλ θαη, ζπλεπψο, δελ κπνξεί λα δηεθπεξαησζεί 

θάπνηα εξγαζία πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζε απηφ.  

Σα Δπγαλεία Λογιζμικού ηηρ Wizsoft 

Ζ Wizsoft  είλαη ε θχξηα εηαηξία αλάπηπμεο εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ γηα δηαδηθαζίεο 

data mining πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ειεγθηέο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σα εξγαιεία απηά 

κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ πεξηπηψζεηο απάηεο θαζψο θαη ζθάικαηα ζε κεγάινπο 

φγθνπο δεδνκέλσλ θαη κάιηζηα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρνπλ πξνεγνχκελα 

παξαδείγκαηα απάηεο. Έηζη, ην WizRule  είλαη έλα ινγηζκηθφ ειέγρνπ πνπ δηαθξίλεη 

κνηίβα δεδνκέλσλ θαη εληνπίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε απνθιίζεηο. 

Σν ινγηζκηθφ Wizsame δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε δηπιψλ εγγξαθψλ θαη ερεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλεη δχν πίλαθεο δεδνκέλσλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηνπο 

ζπγρσλεχζεη.  
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To Λογιζμικό ActiveData για σπήζη με Excel 

Σν ινγηζκηθφ ActiveData γηα ρξήζε κε ην Excel πξνζθέξεη ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα θφζηνπο ζε ινγηζηέο, ειεγθηέο θαη εηδηθνχο αλίρλεπζεο απάηεο. 

Παξέρνληαη θαιέο δπλαηφηεηεο ςεθηαθήο αλάιπζεο , πεξηιήςεηο, αλίρλεπζε θελψλ 

θαη αληηγξάθσλ θαηδηαζηξσκάησζεο.  Σν ActiveData ζηεξίδεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ ζην γεγνλφο φηη παξέρεη ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο  κε ην ACL θαη 

ην IDEA  αιιά θνζηίδεη πνιχ ιηγφηεξν.  

Σο Λογιζμικό ESCORT Computer Audit (SESAM) 

Αλαπηχρζεθε απφ ηελ Intracom IT Services Denmark θαη πξφθεηηαη γηα έλα 

ινγηζκηθφ ειέγρν πνπ θαιχπηεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηζαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη 

ηδηάηηεξα ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ.  Σν SESAM απνηειείηαη απφ δχν επηκέξνπο 

κέξε, ην SESAM Conversion γηα ηελ εηζαγσγή θαη κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ θαη ην 

SESAM Analysis γηα ηελ αλάιπζή ηνπο.  

Λογιζμικά Διδικήρ σεδίαζηρ  

Σα ινγηζκηθά απηά (Custom- Designed  Software) είλαη παθέηα ηα νπνία 

ζρεδηάδνληαη εηδηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ζρεδηάδνληαη κε βάζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη επξχηεξα θαη θπξίσο ζε πεξηβάιινληα ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε πνιππινθφηεηα, γηα ηα νπνία, ηα γεληθεπκέλα 

ινγηζκηθά ζπλήζσο δελ ζρεδηάδνληαη. Παξφια απηά, ηα ινγηζκηθά GAS κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά εθφζνλ απηφ θξίλεηαη ρξήζηκν γηα ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Σα  ινγηζκηθά 

εηδηθήο ζρεδίαζεο απαηηνχλ πνιχ θαιή θαηάξηηζε, εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη 

δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ.  
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2.9 : Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΤΝΕΦΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ 

ΤΣΗΜΑΣΨΝ (CONTINUOUS AUDITING)  

     Ζ αλάγθε γηα άκεζε απφθηεζε πιεξνθνξηψλ απνηειεί κία ζεκαληηθή πξφθιεζε 

γηα ηνπο ειεγθηέο νη νπνίνη δηαξθψο αλαδεηνχλ λέεο αλαηαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαηαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ελφο δηαξθψο κεηαβαιιφκελνπ θαη 

δπλακηθνχ πιεξνθνξηαθνχ πεξηβάιινληνο. Έηζη, νη λέεο ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο 

έρνπλ πξνθαιέζεη ελδηαθέξνλ γηα κία λέα πξνζέγγηζε πνπ είλαη ε πλερήο Διεγθηηθή 

(Continuous Auditing).  Ζ πλερήο Διεγθηηθή είλαη κία ειεθηξνληθή δηαδηθαζία 

ειέγρνπ πνπ επηηξέπεη ζηνπ ειεγθηέο λα παξέρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ επηβεβαίσζε ηεο 

εγθπξφηεηαο ηξερνπζψλ πιεξνθνξηψλ ηαπηφρξνλα ή ιίγν κεηά ηελ απνθάιπςή ηνπο.  

(Rezaee et al, 2002) Έηζη, ππνδεηθλχεηαη φηη ε αθεξαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί 

λα αμηνινγεζεί ζε θάζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, θαη ππάξρεη ζπλερήο έιεγρνο γηα 

αλαγλψξηζε ζθαικάησλ,  απάηεο θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο.   

     Σν ζχζηεκα ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ε πλερήο Διεγθηηθή ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα λα ππάξρεη ζπλερήο 

επηβεβαίσζε (Yeh, Shen, 2010) Σα θξηηήξηα απηά είλαη:  

 Η Αξιοπιζηία ηος ζςζηήμαηορ  (Δκπηζηεπηηθφηεηα, Αθεξαηφηεηα θαη 

Γηαζεζηκφηεηα)  

 Η Γιασείπιζη Δζωηεπικού Δλέγσος (Αμηνιφγεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ζπλερήο αλαζεψξεζε θηλδχλνπ) 

 Πλήπωρ Αςηομαηοποιημένερ Δλεγκηικέρ Γιαδικαζίερ (Πξνσζείηαη ε 

ελζσκάησζε ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ψζηε λα δηαηεινχληαη έιεγρνη αθφκε 

θαη φηαλ ν ειεγθηήο δελ είλαη παξψλ) 

 Αποηελεζμαηική ύνδεζη και Δπικοινωνία κεηαμχ ηνπ ειεγθηή θαη ηεο 

ειεγρφκελεο κνλάδαο γηα άκεζε ελεκέξσζε θαη γξήγνξε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ειεγθηηθψλ απνηειεζκάησλ.  

Η Σεσνολογία ηηρ ςνεσούρ Δλεγκηικήρ  

ήκεξα, ε άκεζε πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα είλαη εχθνιε ιφγσ ηεο 

κεγάιεο εμάπισζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Όκσο ε κνξθή εγγξάθσλ HTML 

είλαη δχζθνιν λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηπηψζεηο εμφδνπ δεδνκέλσλ θαη γηα 
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ζπγθξίζεηο (Alles at al. ,2008). Έηζη, αλαπηχρζεθε κία θαηλνχξηα κνξθή, ην XML 

(Extensible Markup Language), ε νπνία θαζφξηζε ηα πξφηππα αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ραξαθηεξηζηηθά εγγξάθσλ (Yeh, Shen, 2010).  ηελ 

ζπλέρεηα, ην Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ πξνψζεζε ηελ κνξθή 

εγγξάθσλ XBRL (Extensible Business Reporting Language) γηα νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη θαζηεξψζεθε κία γεληθή πξφηππε γιψζζα ε νπνία δεκηνπξγεί 

δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηξαπεδψλ , εηαηξηψλ, θαη 

άιισλ θνξέσλ. Έηζη, ππνζηεξίδεηαη ε αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ.  

Γιαθοπέρ ςνεσούρ και Παπαδοζιακήρ Δλεγκηικήρ  

Όηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πλερή Διεγθηηθή, ζπρλά ππάξρεη ζχγρπζε ηνπ φξνπ κε 

ηελ Διεγθηηθή κε ηελ βνήζεηα ππνινγηζηψλ. Δλψ  φκσο ππάξρνπλ νκνηφηεηεο 

ππάξρνπλ θαη  δηαθνξέο πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ κία ηερληθή απφ ηελ άιιε.  

Έηζη, θαη νη δχν πξνζεγγίζεηο εμαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή θαηά ηελ 

δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ θαη πξνππνζέηνπλ σο θξηηήξην ηελ ρξήζε 

απηνκαηνπνηεκέλσλ ηερληθψλ (CAATs). εκαληηθή φκσο δηαθνξά απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη ε πλερήο Διεγθηηθή πξαγκαηνπνηείηαη αδηάθνπα.  

Πλεονεκηήμαηα και Μειονεκηήμαηα  

    Ζ κεζνδνινγία ηεο πλερνχο Διεγθηηθήο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο πιήξνπο 

θαηαλφεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ρξεζηκνπνηεί απηφκαηα 

αλαιπηηθά εξγαιεία γηα ηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηψλ. Τπνζηεξίδεη ηνλ αλαιπηηθφ 

έιεγρν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ αλίρλεπζε ιαζψλ 

βαζηζκέλε ζε ζπλαιιαγέο δεδνκέλσλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζπζηεκάησλ.   

    Όκσο, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηέξρνληαη κέζα απφ ηα ζπζηήκαηα 

ζπλερνχο ειέγρνπ, ε αζθάιεηα θαη ηδησηηθή πξνζηαζία είλαη δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ. Σερληθέο δηαζθάιηζεο δεδνκέλσλ θαη κεραληζκνί ειέγρσλ 

πξφζβαζεο εθαξκφδνληαη ζπρλά ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα γηα ηελ απνθπγή κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο θαη κεηαπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Παξάιιεια, 

απνηειεί κία πξνζέγγηζε κε πςειέο ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο κε πςειφ θφζηνπο πνπ κπνξεί λα απνζαξξχλεη θάπνηεο επηρεηξήζεηο λα 

ηελ εθαξκφζνπλ. Παξάιιεια, ρξεηάδεηαη κεγάιε εηδίθεπζε θαη πςειφ επίπεδν 



     Γιαδικαζίερ Δλεγκηικήρ ζε Πληποθοπιακά ςζηήμαηα και Δπγαλεία Λογιζμικού    

Τποβοήθηζηρηος Δλέγσος, Υαζάπη Αναζηαζία 

70                                                                
 

ηερλνγλσζίαο απφ ηνπο ειεγθηέο, θξηηήξην ην νπνίν κπνξεί λα δπζθνιέςεη ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ αθφκε θαη ε επηρείξεζε απνθάζηζε λα επελδχζεη ζηελ 

πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο.   

    Όκσο, ην θιεηδί γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζην ζχγρξνλν 

πεξηβάιινλ είλαη ην λα κπνξεί ν ειεγθηήο λα δηαηειεί έγθαηξν θαη ζε πξαγκηηθφ 

ρξφλν πνηνηηθφ έιεγρν. Έηζη, ε αλάγθε γηα ζπλερή επαιήζεπζε θαη έγθπξε 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο ηξέρνπζαο εηθφλαο κηαο 

επηρείξεζεο θαζηζηά ηελ πξνζαξκνγή ζηηο επηηαγέο ησλ ηάζεσλ θαη ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

    Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη ε ζεσξεηηθή αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζην 

πξψην κέξνο  απνηειέζε πνιχ ρξήζηκν ππφβαζξν γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ δεχηεξνπ 

κέξνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο.  ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί,  παξνπζηάδεηαη κία 

αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ ππνβνήζεζεο ηνπ ειέγρνπ 

φπσο απηά έρνπλ έρνπλ νξηζηεί ζην ζεσξεηηθφ θεθάιαην. Ζ κεζνδνινγία ε νπνία 

αθνινπζείηαη, ζηεξίδεηαη ζε φιν ην βηβιηνγξαθηθφ ππφβαζξν πνπ πξνεγήζεθε, ζηα 

άξζξα θαη ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο κειέηεο, θαζψο θαη ζε πεγέο 

απφ ην δηαδίθηπν.  Με βάζε απηέο ηηο πεγέο, εμάγεηαη κία αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ, 

νη νπνίεο έρνπλ θξηζεί σο πην ζεκαληηθέο, κε ηελ θαηαγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ 

θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο θάζε κεζφδνπ, ηελ αηηηνιφγεζε, θαη ηελ ηεθκεξησκέλε 

παξάζεζε θαη εθηίκεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ μερσξηζηά, γηα θάζε ηερληθή 

θαη θαηεγνξία ινγηζκηθνχ. Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ κεζφδσλ 

αθνινπζεί ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζην βηβιηνγξαθηθφ κέξνο ηεο 

κειέηεο. Αθφκε, επεηδή ε θχζε ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

απαηηεί ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ηερληθψλ, έηζη θαη ζηελ αμηνιφγεζε αλαθέξνληαη κε 

ζαθήλεηα νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη κέζνδνη αιιεινζπκπιεξψλνληαη.  Δπηπιένλ, 

αλαθέξνληαη νη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ελδείθλπηαη ε θάζε ηερληθή κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαηαγξάθνληαη.  Παξάιιεια, αμηνινγείηαη ε ρξεζηκφηεηα θαη ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ.  Δπηπξφζζεηα, 

ε αμηνιφγεζε παξνπζηάδεηαη θαη κε ηελ θαηάξηηζε ελφο πεξηεθηηθνχ θαη 

πεξηιεπηηθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηελ παξάζεζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ  γηα πεξαηηέξσ δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε.  

Σέινο, ζην θεθάιαην 5 θαηαγξάθνληαη φια ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη ηφζν 

απφ ηελ αμηνιφγεζε φζν θαη απφ ην ζχλνιν ηεο κειέηεο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 
ΤΓΚΡΙΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ  

4.1 ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΤ  (Word Processing) 

   Σα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ επειημία, επθνιία ζηελ 

ρξήζε θαη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζηελ ζχληαμε θεηκέλσλ. Ζ θαιή γλψζε ηεο ρξήζεο 

ησλ ινγηζκηθψλ επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ ζεσξείηαη πιένλ απαξαίηεηε θαη δεδνκέλε 

γηα θάζε ρξήζηε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο. Σα πξντφληα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ 

αγνξά αλαλεψλνληαη ζπλερψο παξέρνληαο λέεο δηεπθνιχλζεηο κε ζθνπφ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Σν ζεκείν φκσο 

ζην νπνίν πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή είλαη φηη ζηε  πεξίπησζε δηακνηξαζκνχ 

δεδνκέλσλ, ζα πξέπεη λα ειεγζεί ε ζπκβαηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο. Παξάιιεια, ππάξρεη ν θίλδπλνο 

απψιεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θάηη πνπ 

θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ ζπλερή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη εγγξάθσλ.  

4.2 ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΥΤΛΛΨΝ ΕΡΓΑΙΑ  (Spreadsheets) 

    Σα θχιια εξγαζίαο βνεζνχλ ζηελ δεκηνπξγία πεξηιήςεσλ ησλ ειέγρσλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ ηζνδπγίσλ. Γίλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα γηα 

αλάιπζε ηνπ ηχπνπ «Ση..αλ» (What If Analysis). Παξάιιεια, ε νηθνλνκηθή αλάιπζε 

κε ηελ εμέηαζε ηάζεσλ θαη πνζνζηψλ ρξεζηκεχεη ζαλ βάζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ γηα πηζαλέο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο.  Όπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ινγηζκηθψλ επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, έηζη θαη ζηα θχιια εξγαζίαο, ε 

ρξήζε ηνπο απαηηεί βαζηθέο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο. Όκσο, ν φγθνο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη δελ δίλεηαη ε 

δπαλαηφηεηα γα δεκηνπξγία αλαθνξψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε εθφζνλ γίλεηαη ρξήζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο ζηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία.  
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4.3 ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΒΑΕΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ  

   Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία είλαη ε δπλαηφηεηα εχθνιεο  

πξφζβαζεο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ελφο νξγαληζκνχ. Παξάιιεια, ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ηα δεδνκέλα νξγαλψλνληαη θαη νκαδνπνηνχληαη δηεπθνιχλνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεξε θαη θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπο θαη ζπλεπψο ηελ δηεμαγσγή ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ. Όκσο έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη φηη ν έιεγρνο θαζίζηαηαη 

πην ζπγθεθξηκέλνο θαη πεξηνξηζκέλνο ζηηο νκάδεο δεδνκέλσλ πνπ εμάγνληαη. Αθφκε, 

εάλ παξνπζηαζηεί δεκία ζε έλα ζχζηεκα βάζεσλ δεδνκέλσλ, απηφ επεξεάδεη φια ηα 

επηκέξνπο πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ.  

4.4 ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΓΡΑΥΗΜΑΣΨΝ  

   Σα ινγηζκηθά γξαθεκάησλ απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ 

παξνπζίαζε δεδνκέλσλ θαη απνηειεζκάησλ. Ζ ρξήζε ηνπο δελ θξίλεηαη ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίαο, απαηηείηαη φκσο θαιή θξηηηθή ζθέςε θαη ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ απεηθνλίδνληαη. Ζ ζσζηή εξκελεία απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ παξειζνληηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ 

ηάζεσλ.  

4.5 ΣΑ ΕΜΠΕΙΡΑ ΤΣΗΜΑΣΑ (Expert Systems)  

  Σα πξνγξάκκαηα απηά παξέρνπλ ζεκαληηθέο δηεπθνιχλζεηο ζηελ αμηνιφγεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο κηκνχληαη ηελ αλζξψπηλε θξηηηθή ζθέςε θαη 

δηακνξθψλνπλ δνθηκαζηηθά απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα. Οπψο γίλεηαη 

αληηιεπηφ, ε πξαθηηθή απηή είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία 

θαζψο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα κειέηεο «εηθνληθψλ» πεξηπηψζεσλ θαη ππνζεηηθψλ 

ζελαξίσλ φπσο απηά ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηηο ππάξρνπζεο 

ζπλζήθεο.   

    Δλψ φκσο ηα έκπεηξα ζπζηήκαηα είλαη ζεκαληηθά εξγαιεία ππνβνήζεζεο ηνπ 

ειέγρνπ, δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη αληηθαζηζηνχλ ηελ εξγαζία ηνπ ειεγθηή αιιά 

φηη ηελ ζπκπιεξψλνπλ θαη ηελ ππνζηεξίδνπλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο βξίζθεηαη ζηελ θχζε ησλ 

έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ αιιά θαη ηεο αλζξψπηλεο αληίδξαζεο ζε θάζε είδνπο 

ηερλνινγηθή πξφθιεζε. Έηζη, φζν πην πνιιά θάλνπλ νη ππνινγηζηέο, ηφζν ιηγφηεξα 
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ηείλνπλ λα θάλνπλ νη ειεγθηέο. Ζ ρξήζε ησλ έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη 

κε ζχλεζε θαη απνδνρή ηνπ επηηειηθνχ ηνπο ραξαθηήξα. Παξάιιεια, απεπζχλνληαη 

ζε ειεγθηέο κε θαιή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε.  

 

4.6 ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ  ΚΑΙ ΕΚΣΙΜΗΗ  

  Σα ινγηζκηθά απηά πξνζθέξνπλ ζηελ ειεγθηηθή φιεο ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο ηαηηζηηθήο ζε θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα. Ζ 

δεηγκαηνιεςία, δηεπθνιχλεη ην ειεγθηηθφ έξγν θαζψο κεηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ 

φγθν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν. Παξάιιεια, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

γξαθηθήο απεηθφληζεο, εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη ζηαηηζηηθήο αμηνιφγεζεο. 

Απαηηνχληαη φκσο πνιχ θαιέο γλψζεηο ζηαηηζηηθήο, θαη φπσο θαη ησλ ινγηζκηθψλ 

γξαθεκάησλ, απαηηείηαη θαιή θξηηηθή ζθέςε θαη δπλαηφηεηα ζσζηήο εξκελείαο ησλ 

απνηειεζκάησλ. Παξάιιεια, ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη πνιχ 

πξενζεθηηθά θαζψο, αλ απηή είλαη ιαλζαζκέλε ή ειιηπήο, εμάγνληαη εζθαικέλα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ.  

4.7 H  ΜΕΘΟΔΟ  ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ  (Test Data)  

    Ζ κέζνδνο ειέγρνπ ησλ δεδνκέλσλ βνεζά ζηελ δηαηέιεζε κηαο κεγάιεο γθάκαο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη παξέρεη επηβεβαηψζεηο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο πνιιψλ 

πξνγξακκάησλ. Έηζη, ε ζχγθξηζε ησλ εηθνληθψλ δεδνκέλσλ κε ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα βνεζά ηνλ ειεγθηή ζηελ εμαθξίβσζε ζθαικάησλ θαη απάηεο.  Όπσο 

φκσο αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία πνπ πξνεγήζεθε, ε κέζνδνο επηθεληξψλεηαη ζε 

κία κφλν ρξνληθή ζηηγκή κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ν θίλδπλνο ειιέηςεσλ ζην 

ζπλνιηθφ θάζκα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Ζ αδπλακία απηή, θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κεηαβνιέο ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη ηα 

πξνγξάκκαηα θαη ηελ αλάγθε γηα άκεζε ελεκέξσζε ηνπο. Δπηπιένλ, ν έιεγρνο δελ 

εζηηάδεη ζην ζπληαθηηθφ κέξνο ηεο εθαξκνγήο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ παξαβιέπνληαη 

ζεκαληηθά ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο ηα νπνία πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ.  

4.8 ΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΔΟΚΙΜΨΝ  (Integrated Test Facility, 

ITF)  

     Αμηνινγψληαο ηελ κέζνδν Διέγρνπ ησλ Γεδνκέλσλ, ε βαζηθή αδπλακία ηεο, πνπ 

είλαη ε εζηίαζε ηνπ ειέγρνπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, εηζάγεη ηελ 
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πξνζέγγηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γνθηκψλ. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

κεζφδνπ είλαη πεξηιακβάλεη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ζε φιν ην ρξνληθφ θάζκα πνπ 

θαιχπηεη ν έιεγρνο. Παξάιιεια, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ζθαικάησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αιιαγέο πξνγξάκκαησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ειεγθηηθήο πεξηφδνπ. 

Οη ζηφρνη ηαπηίδνληαη κε εθείλνπο ηνπ Διέγρνπ Γεδνκέλσλ, δειαδή ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ησλ ειέγρσλ, ηελ νξζφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο, θαη ηελ νινθιεξσκέλε 

ελεκέξσζε ησλ αξρείσλ, φκσο, παξέρεηαη κία πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξήο αλάιπζε θαη 

εμέηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηαδίσλ επεμεξγαζίαο.  Αθφκε, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 

φηη ε κέζνδνο απαηηεί θαιή θαηάξηηζε, θαη πξνζεθηηθή ζρεδίαζε, θαζψο γηα ηελ 

αθξηβή θαη αμηφπηζηε εθαξκνγή ηεο, πξέπεη λα γίλεη ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ 

test data απφ ηα δεδνκέλα παξαγσγήο.  

4.9 ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΑΝΙΦΝΕΤΗ  (Tracing Software)  

   Σν ινγηζκηθφ αλίρλεπζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ 

κέζνδν ηνπ Διέγρνπ Γεδνκέλσλ θαζψο είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη πνηεο νδεγίεο 

ρξεζηκνπνηεί έλα πξφγξακκα θαη κε πνηα ζεηξά. Ζ πξαθηηθή απηή αμηνινγείηαη 

ηδηαίηεξε ρξήζηκε θαζψο παξέρεη ζηνλ ειεγθηή πιεξνθφξεζε γηα ην πεξηερφκελν θαη 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ. Παξάιιεια, ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη 

ηα κέξε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ δελ έρνπλ εθηειεζηεί απφ ηα εηθνληθά δεδνκέλα θαη 

ε επαιήζεπζή ηνπο λα βνεζήζεη ζηελ εμαθξίβσζε απάηεο.  

    Όκσο, ε έλλνηα ηεο αλίρλεπζεο εγείξεη εξσηήκαηα αζθάιεηαο γηα ηελ απνθάιπςε 

επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ. Παξάιιεια, απαηηείηαη δεμηφηεηα ζηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ. Σέινο, ηα ινγηζκηθά αλίρλεπζεο  κπνξνχλ  λα ζεσξεζνχλ ζρεηηθά 

πςεινχ θφζηνπο, απηφ φκσο εμαξηάηαη απφ ηελ κέζνδν εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο 

ηνπο.  

   πλνςίδνληαο, ε κέζνδνο αμηνινγείηαη σο ζπκπιεξσκαηηθή ηεο κεζφδνπ ηνπ 

ειέγρνπ δεδνκέλσλ θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο δηεπθνιχλζεηο ζηελ 

δηελέξγεηα ηνπ ειεγηθνχ έξγνπ.  
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4.10 Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ  ΠΡΟΟΜΟΙΨΗ  (Parallel Simulation)  

    Ζ αμηνιφγεζε ηεο κεζφδνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζηθφ παξάγνληα ηεο 

ππνθεηκεληθήο θξίζεο ηνπ ειεγθηή. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζνκνίσζε εζηηάδεη 

ζε εθείλεο ηηο πεξηνρέο πνπ θξίλεη ν ειεγθηήο σο ζεκαληηθέο. πλεπψο, ηελ 

κεγαιχηεξε ζεκαζία έρεη ε δπλαηφηεηα ηνπ ειεγθηή λα θξίλεη θαη λα αμηνινγήζεη 

ζσζηά ηηο εθαξκνγέο. Δθφζνλ ινηπφλ ππάξρεη ε απαξαίηεηε εκπεηξία, επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε θαη ε θξηηηθή ζθέςε, ε κέζνδνο αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή 

θαζψο κέζσ ηεο πξνζνκνίσζεο θαη ηεο επαθφινπζεο ζχγθξηζεο, κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ελδερφκελεο απνθιίζεηο.  

 

4.11 Η ΜΕΘΟΔΟ ΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΨΝ ΤΝΑΛΛΑΓΨΝ  

(Snapshot)  

    Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ε ιεηηνπξγία ηεο είλαη 

ηαπηφρξνλε κε ηελ δηεμαγσγή  ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζπλεζηζκέλσλ ζπλαιιαγψλ ηεο 

ειεγρφκελεο κνλάδαο. Ζ επηινγή ηεο ζπλαιιαγήο κπνξεί λα γίλεη ηπραία ή κε βάζε 

θάπνηα θξηηήξηα, φπσο γηα παξάδεηγκα, ην πνζφ ηεο ζπλαιιαγήο. Ζ δπλαηφηεηα 

επηινγήο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη κάιηζηα ζε ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξρή, παξέρεη 

απφδεημεηο γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ζε πεξηβάιινληα 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιππινθφηεηα.  Έηζη, ε κέζνδνο θξίλεηαη θαηάιιειε γηα 

ηελ ζπιινγή ηεθκεξίσλ ζε πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ (EDI- 

Electronic Data Interchange) θαη άιια παξφκνηα δίθηπα, εγείξνληαη φκσο δεηήκαηα 

θφζηνπο.  

 

4.12 Η ΠΡΟΕΓΓΙΗ  SCARF  

    Ζ κέζνδνο SCARF αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε απηνκαηνπνηεκέλε 

ηερληθή θαη ε εθαξκνγή ηεο πεηιακβάλεη κία πιεζψξα επζπλψλ θαη απνθάζεσλ. 

Πεξηιακβάλεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ ειεγθηηθψλ ηερληθψλ πνπ ζα 

ελζσκαησζνχλ ζηηο ζηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ θαη επαλεμέηαζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

απφ ηνλ ειεγθηή. Αθφκε, πεξηιακβάλεη ηελ ζσζηή επηινγή ησλ θξηηεξίσλ πνπ ν 

ειεγθηήο εθηηκά φηη ζα δψζνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηελ δηελέξγεηα ηνπ 

ειέγρνπ. πλεπψο, παξέρεηαη κία πνιχ ιεπηνκεξήο εμέηαζε ηεο πιεξφηεηαο θαη 
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αθξίβεηαο ηεο επεμεξγαζίαο, φκσο, θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ επηινγή 

ησλ θξηηεξίσλ.   

    Ζ κέζνδνο ελδείθλπηαη γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη πνιχ θαιή θξηηηθή ζθέςε, 

εμεηδίθεπζε, επαξθήο θαηάξηηζε θαη θαιή γλψζε ησλ πιεξνθνξηθψλ ηερλνινγηψλ.  

 

4.13 ΠΡΟΘΗΚΗ  ΕΝΣΟΛΨΝ ΕΛΕΓΦΟΤ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ  

(Audit Hooks) 

    ηελ πεξίπησζε απηή, εληνπίδνληαη ζεκεία ζε εθαξκνγέο ηα νπνία ζεσξνχληαη 

χπνπηα γηα ηελ χπαξμε ζθαικάησλ. πλήζσο παξέρεηαη κηα πην ιεπηνκεξεηαθή 

παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε  snapshot. πλεπψο, ε 

επηινγή ηεο κεζφδνπ εμαξηάηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ γηα 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε επηιεγκέλεο 

εθαξκνγέο. Σν ζεκείν απηφ, απνηειεί θαη ηελ αδπλακία ηεο κεζφδνπ, θαζψο απηή 

αμηνινγείηαη ρξήζηκε κφλν φηαλ ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο 

ή ζπλαιιαγέο.  

 

4.14  ΤΝΕΦΗ   ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΠΟΤΑ  ΠΡΟΟΜΟΙΨΗ  (Continuous and 

Intermittent Simulation, CIS)  

   Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ζπζηεκάησλ 

ηα νπνία βξίζθνληαη on-line.  Παξάιιεια, γηα φια ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη ζηελ 

εθαξκνγή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ θαη πξνζβαζηκφηεηαο απφ ην θνηλφ 

κέζσ ηεο πξνζνκνίσζεο.  Δπεηδή ε πξνζέγγηζε αθνξά ειέγρνπο γηα ζπζηήκαηα πνπ 

βξίζθνληαη on-line, θαη ζπλεπψο, γίλεηαη ιφγνο γηα άκεζν ρξφλν, δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε κε ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ρξφλνπ θαη 

θφζηνπο. Όκσο εγείξνληαη δεηήκαηα αζθάιεηαο ηνπ δηακνηξαζκνχ ησλ δεδνκέλσλ 

θαη πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαθέξνληαη. Δπηπιένλ, ππάξρεη ν 

θίλδπλνο ηα «live» δεδνκέλα λα επεξεάζνπλ ηα πξαγκαηηθά, γεγνλφο πνπ απαηηεί 

ζσζηφ δηαρσξηζκφ θαη πξνζεθηηθή δηαρείξηζε. Σέινο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη 

ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ είλαη νπζηαζηηθή κφλν γηα εθαξκνγέο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 

κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα.  
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4.15 ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ  (Mapping)  

    Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ραξηνγξάθεζεο έγθεηηαη ζην φηη κπνξεί λα απνθαιχςεη ηνχο 

πξνγξακκάησλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα κεηαβάιινπλ ή λα δηαγξάςνπλ νιφθιεξα 

αξρεία. Δμππεξεηεί πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ηελ αλαγλψξηζε δειαδή θσδηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ελδερνκέλσο λα βξίζθνληαη εθεί ιφγσ απάηεο.  Ωζηφζν, πξέπεη 

λα ιεθζεί ππφςε φηη απαηηεί πςειή εηδίθεπζε ηφζν γηα ηελ ρξήζε ηεο φζν θαη γηα 

ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Παξάιιεια, πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη απφ 

ππνινγηζηή ζε ππνινγηζηή.  

4.16 Η ΣΕΦΝΙΚΗ ΣΟΤ  Data Mining 

    Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε ζηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ε 

ηερληθή ηνπ Data Mining, έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ ζπιινγή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ 

γηα ηελ ιήςε θαηάιιεισλ απνθάζεσλ. Απνηειεί ζπλεπψο έλα πνιχ ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηνλ ειεγθηή, αθνχ ε έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο απνηειεί ηνλ βαζηθφ άμνλα 

γχξσ απφ ηνλ νπνίν εθηεινχληαη φιεο νη ζπλαιιαγέο. Ζ παξνρή πνιχηηκσλ 

πιεξνθνξηψλ παξέρεη ζεκαληηθέο δηεπθνιχλζεηο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ειεγθηηθνχ 

έξγνπ θαη παξάιιεια, πξνζθέξεη επηπιένλ ζηαηηζηηθή θαη ινγηθή αλάιπζε ζπλφισλ. 

ηφρνο είλαη ε εμαθξίβσζε επαλαιακβαλφκελσλ ηάζεσλ θαη κνηίβσλ πνπ πξνζθέξεη, 

φπσο αμηνινγήζεθε θαη ζηελ κέζνδν ηεο ζηαηηζηηθήο δεηγκαηνιεςίαο, ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα γηα κειέηε ηνπ παξειζφληνο θαη κειινληηθέο πξνβιέςεηο.  Με βάζε 

ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ θαη εθφζνλ ιεθζεί ππφςε ν παξάγνληαο ηνπ 

πςεινχ θφζηνπο εθαξκνγήο, ε κέζνδνο απηή αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα ρξήζηκε ε 

ζσζηή ρξήζε ηεο θαζηζηά αθφκε πην αθξηβείο θαη αμηφπηζηεο ηηο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο.  

4.17 ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΗΗ  

    Σα ινγηζκηθά κνληεινπνίεζεο αμηνινγνχληαη σο πνιχ ηζρπξά κέζα αλάιπζεο, 

δεδνκέλνπ φηη παξέρνπλ ζηνλ ειεγθηή ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ιεπηνκεξεηαθψλ 

αλαθνξψλ θαη αλαζθνπήζεσλ. Παξάιιεια, πξνζθέξνπλ πιενλεθηήκαηα επειημίαο, 

θαζψο επηηξέπνπλ ζηνλ ειεγθηή ηελ κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ ψζηε λα κπνξεί λα 

παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα θαη λα επηδνζεί ζε ζπγθξίζεηο. Όκσο, ζηελ αξρηθή 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ελδερνκέλσο λα ρξεηάδεηαη λα εηζαρζεί κεγάινο φγθνο 
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δεδνκέλσλ, ζπλεπψο απαηηείηαη πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ νξζή θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπο.  

4.18 ΣΑ ΓΕΝΙΚΕΤΜΕΝΑ ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΕΛΕΓΦΟΤ  (GAS)  

   Σα Γεληθεπκέλα Λνγηζκηθά παξέρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο εχθνιεο εθκάζεζεο θαη 

ρξήζεο έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. Σα πεξηζζφηεξα 

ζπζηήκαηα  GAS απαηηνχλ κία κηθξή πεξίνδν εθπαίδεπζεο θαη κία βαζηθή θαηάξηηζε 

ζηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ είλαη ζπλήζσο επαξθήο. Παξάιιεια, ε 

θσδηθνπνίεζε ησλ  γεληθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ απαηηνχλ έλα κέξνο κφλν ηεο 

θσδηθνπνίεζεο θαηαρσξήζεσλ πνπ απαηηείηαη ζηηο ζπκβαηηθέο γιψζζεο 

πξνγξκκαηηζκνχ. Απηφ επηηξέπεη ηαρχηεξε θσδηθνπνίεζε θαη κεηψλεη ηελ 

πηζαλφηεηα ιάζνπο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κέρξη θαη 100% έιεγρνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ, γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη βέβαηα ειεγθηηθφ ελδηαθέξνλ, θαζψο θαη 

αλαγλψξηζε θαη εθκεδεληζκφο εθείλσλ πνπ είλαη εζθαικέλεο ή πνπ έρνπλ εμαηξεζεί.       

    ηα κεηνλεθηήκαηα  ησλ GAS αλήθεη ε πεξίπησζε ζηελ νπνία ε ρξήζε ηνπο 

ζηεξίδνληαη ζην Excel. Ζ ρξήζε ηνπ Excel έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ αδπλακίεο ζηα 

πιαίζηα αθεξαηφηεηαο θαζψο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηαο δηαρείξηζεο 

κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ηα γεληθεπκέλα ινγηζκηθά δελ είλαη 

ζρεδηαζκέλα ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνιχπινθα θαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθά 

πεξηβάιινληα.  

   πλνςίδνληαο, ηα γεληθεπκέλα ινγηζκηθά ειέγρνπ αμηνινγνχληαη σο πνιχ ρξήζηκα 

θαη ηδηαίηεξα πξνζηηά εξγαιεία ππνβνήζεζεο ηνπ ειέγρνπ θαζψο ε επθνιία ρξήζεο 

θαη εθαξκνγήο ηνπο, θαζψο θαη ην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εθκάζεζή ηνπο ηα θαζηζηά ειθπζηηθά γηα ηνπο ειεγθηέο.  
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Σεσνικέρ/ 

Δπγαλεία 

Λογιζμικού 

Πεπιγπαθή  Πλεονεκηήμαηα  Μειονεκηήμαηα  

Word 

Processing 

Λνγηζκηθά πνπ 

βνεζνχλ ζηελ 

ζχληαμε, 

δηφξζσζε θαη 

εθηχπσζε 

θεηκέλσλ  

1. Δπθνιία 

ρξήζεο  

2. Δπειημία  

Απψιεηα δεδνκέλσλ 

ζε ελδερφκελε 

δπζιεηηνπξγία 

ππνινγηζηψλ 

Λογιζμικά 

Φύλλυν 

Δπγαζίαρ     

(Spread-

sheets)  

Οξγάλσζε 

Γεδνκέλσλ ζε 

Πίλαθεο, 

εθηέιεζε 

δηεξγαζηψλ 

αλάιπζεο, 

ελνπνίεζεο 

δεδνκέλσλ θαη 

γξαθηθή 

παξνπζίαζε 

1. Δπθνιία 

Υξήζεο  

2. Γπλαηφηεηα 

αλάιπζεο 

ηάζεσλ  

3. Αλάιπζε 

Σχπνπ 

“What..If” 

4. Οξγάλσζε 

Γεδνκέλσλ 

1. Πεξηνξηζκφο 

φγθνπ 

δεδνκέλσλ  

2. Γελ 

δεκηνπξγνχλ 

αλαθνξέο  

 

ςζηήμαηα 

Γιοίκηζηρ 

Βάζευν 

Γεδομένυν 

(Database 

Management  

Systems)  

πγθέληξσζε 

Οκνεηδψλ 

Γεδνκέλσλ ζε 

χλνια 

1. Δχθνιε 

πξφζβαζε  

2. Γπλαηφηεηα 

απνζήθεπζεο 

ΒΓ ζε νπηηθά 

κέζα 

3. Παξνρή 

ιεπηνκεξεηψλ 

γηα ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο 

ησλ ΒΓ 

1. πγθεθξηκέλε 

θαη 

πεξηνξηζκέλε ε 

εθαξκνγή 

ειέγρνπ  

2. Εεκία ζηα 

ζπζηήκαηα ΒΓ 

πξνθαιεί δεκία 

ζε φια ηα 

πξνγξάκκαηα 

εθαξκνγψλ 

Λογιζμικά 

Γπαθημάηυν  

Παξνπζίαζε ησλ 

δεδνκέλσλ κε ηελ 

κνξθή 

γξαθεκάησλ  

1. Καιχηεξε 

θαηαλφεζε  

2. Μειέηε 

πξνβιέςεσλ 

θαη ηάζεσλ  

Απαηηνχλ πξνζνρή 

θαη πνιχ θαιή 

δπλαηφηεηα 

αλάιπζεο θαη 

εξκελείαο ησλ 

απνηειεζκάησλ  

Έμπειπα 

ςζηήμαηα 

(Expert 

Systems) 

Πξνγξάκκαηα 

ζρεδηαζκέλα 

ψζηε λα 

κηκνχληαη ηελ 

αλζξψπηλε θξίζε 

1. Αμηνιφγεζε 

πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ 

2. πκπιεξσκαηη

θή βνήζεηα γηα 

ειεγθηή 

3. Γηακφξθσζε 

δνθηκαζηηθψλ 

ζπκπεξαζκάη

σλ  

1. Υξεηάδνληαη 

πξνζνρή ζηνλ 

ηξφπν ρξήζεο 

2. Απαηηείηαη 

θαιή 

θαηάξηηζε  
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Λογιζμικά 

ηαηιζηικήρ 

Γειγμαηο- 

λητίαρ και 

Δκηίμηζηρ      

Δπηινγή θαη 

Αμηνιφγεζε 

Γεηγκάησλ  

1. Γηεπθφιπλζε  

Διεγθηηθψλ 

Γηαδηθαζηψλ  

2. ηαηηζηηθή 

Αμηνιφγεζεο 

Κίλδπλνο 

ιαλζαζκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ ιφγσ 

θαθήο επηινγήο 

δείγκαηνο 

Έλεγσορ 

Γεδομένυν 

(Test Data)  

Δθαξκνγή 

εηθνληθψλ 

δεδνκέλσλ ζηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ 

πειάηε θαη 

ζχγθξηζε κε ηα 

αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα 

1. Γηαηέιεζε 

κεγάιεο 

γθάκαο 

ιεηηνπξγηψλ  

2. Δπηβεβαίσζε 

ιεηηνπξγίαο 

πξνγξακκάησλ 

 

 

1. Δζηίαζε ζε κία 

κφλν ρξνληθή 

ζηηγκή  

2. Έιεγρνο κφλν 

ζην πξφγξακκα 

θαη φρη ζην 

ζπληαθηηθφ 

κέξνο ηεο 

εθαξκνγήο 

Ολοκληπυ-

μένο  

ύζηημα 

Γοκιμών 

(Integrated 

Test Facility) 

Δπέθηαζε ηεο 

Πξνζέγγηζεο 

Test Data 

Αληηκεηψπηζε ηνπ 

βαζηθνχ 

κεηνλεθηήκαηνο ηεο 

πξνζέγγηζεο Test 

Data κε ηελ εζηίαζε 

ζε φιε ηελ ειεγθηηθή 

πεξίνδν 

1. Απαηηείηαη 

πξνζεθηηθή 

ζρεδίαζε  

2. Πξνζνρή ζηνλ 

δηαρσξηζκφ 

ησλ test data 

απφ ηα 

δεδνκέλα 

παξαγσγήο 

Λογιζμικό 

Ανίσνεςζηρ  

(Tracing 

Software)  

Λνγηζκηθφ πνπ 

αλαγλσξίδεη 

πνηεο νδεγίεο 

ρξεζηκνπνηεί έλα 

πξφγξακκα θαη 

κε πνηα ζεηξά  

Βνεζά ζηελ αλάιπζε 

ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ελφο 

πξνγξάκκαηνο  

1. Μπνξεί λα 

ππάξμνπλ θαη 

άιινη ηξφπνη 

επίηεπμεο ηνπ 

ζηφρνπ, 

ρακειφηεξνπ 

θφζηνπο 

2. Απαηηεί 

δεμηφηεηα ζηελ  

εξκελεία ησλ 

απνηειεζ-

κάησλ  

Παπάλληλη 

Πποζομοί-

υζη (Parallel 

Simulation) 

χγθξηζε πξνζν-

κνησκέλεο  θαη 

πξαγκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο  

Ζ πξνζνκνίσζε 

ζπκβαίλεη ζε έλα κφλν 

κέξνο ηεο εθαξκνγήο 

Ζ θξίζε ηνπ ειεγθηή 

γηα ηελ επηινγή 

κέξνπο ηεο εθαξκνγήο 

είλαη θαζνξηζηηθή 

Snapshot Λνγηζκηθφ πνπ 

απνηππψλεη έλα 

αξρείν 

δεδνκέλσλ ή κηα 

ζπλαιιαγή θαηά 

ηελ δηέιεπζε 

ηνπο απφ ην 

ζχζηεκα 

Δπηηξέπεη ζηνλ 

ειεγθηή ηελ 

δπλαηφηεηα εμέηαζεο 

ηεο επεμεξγαζίαο ζε 

κία ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή 

Ζ εθαξκνγή κπνξεί λα 

έρεη πςειφ θφζηνο 
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SCARF Κξπκκέλεο 

Διεγθηηθέο 

Σερληθέο θαη 

επηινγή 

ζπλαιιαγψλ κε 

βάζε θξηηήξηα  

Λεπηνκεξήο εμεηάζε 

πιεξφηεηαο θαη 

αθξίβεηαο ηεο 

επεμεξγαζίαο 

1. Απαηηείηαη 

εμεηδίθεπζε θαη 

θαηάξηηζε 

2. Κξηηήξηα 

θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο 

 

Audit Hooks  Παξέρεη 

ζεκεία εμφδνπ 

θαη ηελ 

δπλαηφηεηα 

ζηνλ ειεγθηή 

γηα πξνζζήθε 

εληνιψλ 

Λεπηνκεξήο 

παξνπζίαζε 

πιεξνθνξηψλ  

Ζ κέζνδνο 

ζεσξείηαη 

ρξήζηκε κφλν 

γηα 

επηιερζείζεο 

εθαξκνγέο 

 

ςνεσήρ και 

Γιαλλείποςζα 

Πποζομοίυζη  

Πξνζνκνηάδεη 

ηελ εθηέιεζε 

εληνιήο κηαο 

εθαξκνγήο ηελ 

ζηηγκή πνπ ε 

εθαξκνγή 

επεμεξγάδεηαη 

κηα ζπλαιιαγή 

Γπλαηφηεηα άκεζεο 

αμηνιφγεζεο θαη 

πιενλεθηήκαηα ρξφλνπ 

 

1. Κίλδπλνο ηα 

«live» 

δεδνκέλα λα  

επεξεάζνπλ ηα 

πξαγκαηηθά  

2. Υξήζηκε γηα 

ζπλαιιαγέο κε 

ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα  

Υαπηογπάθηζη 

(Mapping)  

Λνγηζκηθφ πνπ 

αλαγλσξίδεη 

θσδηθνχο 

πξνγξακκάησλ 

πνπ 

ελδερνκέλσο 

λα βξίζθνληαη 

εθεί ιφγσ 

απάηεο.  

Αλίρλεπζε ηψλ/απάηεο  

 

1. Δμππεξεηεί 

πνιχ 

ζπγθεθξηκέ-

λνπο ζηφρνπο 

2. Απαηηεί 

θαηάξηηζε γηα 

ζσζηή 

εξκελεία 

απνηειεζ-

κάησλ 

Data Mining Δμαγσγή 

ρξήζηκεο 

γλψζεο απφ 

ηεξάζηηα 

ζχλνια 

δεδνκέλσλ  

1. πληειεί ζηελ 

παξνρή 

πνιχηηκσλ 

πιεξνθνξηψλ  

2. Γηεπθφιπλζε 

έξγνπ 

3. Μειέηε 

Μνηίβσλ/ 

Σάζεσλ 

Τςειφ θφζηνο 

εθαξκνγήο  

 

 

 

Μονηελοποίηζη  

Παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα 

αλαιπηηθψλ 

αλαθνξψλ θαη 

κεηαβνιήο 

ζπλζεθψλ 

1. Ηζρπξφ εξγαιείν 

Αλάιπζεο  

2. Δπειημία  

3. Παξνρή 

πνιχηηκσλ 

πιεξνθνξηψλ 

Αξρηθά κπνξεί λα 

είλαη απαξαίηεηε ε 

εηζαγσγή κεγάινπ 

φγθνπ δεδνκέλσλ 
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Γενικεςμένα 

Λογιζμικά 

Δλέγσος (GAS)  

χλνιν 

πξνγξακκάησλ 

γηα ηελ 

εθηέιεζε 

δηαθφξσλ 

θαζεθφλησλ 

ζε δηάθνξα 

είδε αξρείσλ 

1. Δχθνιε 

Δθκάζεζε 

2. Σαρχηεξε 

θσδηθνπνίεζε 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ 

βαζίδνληαη ζην Excel, 

ππάξρνπλ αδπλακίεο 

αθεξαηφηεηαο θαη 

πεξηνξηζκνχ ηνπ 

επηηξεπφκελνπ φγθνπ 

δεδνκέλσλ.  

 

Πίνακας 3 : Περιληπτική Αξιολόγηςη Λογιςμικών και Παράθεςη Ποιοτικών Χαρακτηριςτικών  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

   Σν ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κεηαβάιιεηαη ζπλερψο. Καηά ζπλέπεηα 

κεηαβάιινληαη θαη νη απαηηήζεηο ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ησλ ειεγθηψλ. Ζ 

αλάγθε γηα πηνζέηεζε λέσλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ζα βξίζθεηαη πάληα ζε πξσηαξρηθφ πιάλν 

θαζψο ε ειεγθηηθή βξίζθεηαη ζε κία ζπλερή θαηάζηαζε πξνζαξκνγήο κε ηηο λέεο 

ηάζεηο. Οη απηνκαηνπνηεκέλεο ηερληθέο ειέγρνπ θαζψο θαη ηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε απηήλ ηελ κειέηε ρξεζηκνπνηνχληαη εθηελψο, κειεηψληαη 

θαη δηαξθψο εμειίζζνληαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ε έλλνηα ηεο κεραλνγξάθεζεο 

εηζήρζε ζην ινγηζηηθφ πεξηβάιινλ. Κάζε πξνζέγγηζε, φπσο αλαιχζεθε, παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θαη ζπλδπάδεη κία πιεζψξα θξηηεξίσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ  πνπ εθαξκφδνληαη ζην πνιχπινθν πιεξνθνξηαθφ πεξηβάιινλ.  

Σν πξφβιεκα ηεο επηινγήο ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ θαη ηνπ ηδαληθνχ παθέηνπ 

ινγηζκηθνχ είλαη έλα πεξίπινθν δήηεκα κε πνιιέο δηαζηάζεηο. Έηζη, εμαξηάηαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο νη νπνίνη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

απνδνηηθή δηεηέιεζε ησλ ειεγθηηθψλ δηεξγαζηψλ.  Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα έρεη 

πάληα ζαλ βαζηθφ άμνλά ηνπ ηελ επηινγή εθείλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ζηνλ κηθξφηεξν δπλαηφ βαζκφ ηνλ ειεγθηηθφ θίλδπλν θαη 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηνπ. Ζ δηαηχπσζε ηεο θαηάιιειεο θαη αληηθεηκεληθήο γλψκεο ηνπ 

επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ην θχξην απνηέιεζκα πνπ θξίλεη φιε ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. πλεπψο, πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ, ην ηδηαίηεξν θάζε θνξά 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηελ αμηνιφγεζε 

φισλ ησλ ελζσκαησκέλσλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη ηνλ βαζκφ επηθπλδπλφηεηαο 

πνπ έρεη ζέζεη. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα εξγαζηεί γηα ηελ θαηεχζπλζε πινπνίεζεο 

ησλ ζηφρσλ ειέγρνπ πνπ έρεη ζέζεη θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά πξφηππα. Έηζη, ε 

έλλνηα ηεο  ηεθκεξίσζεο δηαδξακαηίδεη πνιχ βαζηθφ ξφιν γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε 

δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. ε απηά ηα θξηηήξηα έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε πνιχ θαιή 

θαηάξηηζε θαη γλψζε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο. Δθφζνλ ν ειεγθηήο είλαη 

εμνηθεησκέλνο θαη έρεη επειημία κε ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 
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βξίζθεηαη ζε πνιχ πιενλεθηηθή ζέζε ηφζν γηαηί απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα 

δηαηειέζεη ηνλ έιεγρν κε ηνλ απνδνηηθφηεξν θαη ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν αιιά 

θαη γηαηί δελ ζα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ. 

Όπσο παξνπζηάζηεθε ζηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ 

ινγηζκηθνχ ηα πεξηζζφηεξα κεηνλεθηήκαηα αλαθέξνληαη ζηελ αλάγθε θαιήο 

θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο.  Όκσο, νη αδπλακίεο απηέο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε 

πιενλεθηήκαηα αλ δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ειεγθηψλ γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο αθφκε θαη ζε πνιχπινθα πιεξνθνξηαθά πεξηβάιινληα.  ε θάζε 

πεξίπησζε πάλησο, ζπζηήλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε εθείλσλ ησλ ηερληθψλ κε ηηο νπνίεο 

ν ειεγθηήο έρεη κεγαιχηεξε άλεζε θαη επειημία, ησλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ κε ηα 

νπνία έρεη ήδε εκπεηξία θαη αθφκα θαιχηεξα, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ζπλδπαζκφ ησλ 

ηερληθψλ πνπ ζα απμήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αθξίβεηα, θαη ηελ ιεπηνκεξεηαθή 

δηεμαγσγή ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ.   
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