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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα έμπειρα συστήματα με σκοπό να προσδιοριστούν και να
μελετηθούν τα χαρακτηριστικά τους στοιχεία. Επιπλέον στόχος της τρέχουσας εργασίας είναι να
παρουσιαστεί το πώς υποβοηθάται ο τομέας της ελεγκτικής από τα έμπειρα συστήματα. Το
μεγαλύτερο τμήμα της εργασίας αναλύει το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και ειδικότερα των
έμπειρων συστημάτων στην ελεγκτική.
Αναλυτικότερα, η παρούσα εργασία εξετάζει πως σχετίζονται τα έμπειρα συστήματα και ο
τομέας της Ελεγκτικής. Ξεκινάει με μια επισκόπηση των ήδη υπαρχόντων εφαρμογών και των
αποτελεσμάτων τους, προχωράει στην ανάπτυξη ενός πρωτότυπου και παρουσιάζει τα
συμπεράσματα από την εφαρμογή αυτού του πρωτοτύπου. Επιπλέον, εξετάζει τη συμβολή των
έμπειρων συστημάτων στην ελεγκτική. Στόχος είναι να προβληθεί μια εικόνα της ελεγκτικής η
οποία θα στηρίζεται σε έμπειρα συστήματα με αποτέλεσμα να βελτιώνεται το έργο του λογιστικού
ελέγχου.
Ο έλεγχος αποτελεί μια δραστηριότητα η οποία χρειάζεται καλό σχεδιασμό και σωστή
εκτέλεση. Πιο συγκεκριμένα, η ελεγκτική εξετάζει αν μια εταιρία παρουσιάζει τις οικονομικές της
δραστηριότητες και επιπλέον εξετάζει τον τρόπο που αυτή τις παρουσιάζει. Τα τελευταία χρόνια το
ελεγκτικό έργο συνδέεται άμεσα με την πληροφορική και τα τεχνολογικά μέσα γενικότερα. Αυτό
συμβαίνει γιατί η ελεγκτική έρχεται να αντιμετωπίσει μεγαλύτερο όγκο δεδομένων και μεγαλύτερο
εύρος περιπτώσεων εταιρικού κινδύνου. Τα νέα δεδομένα στην αγορά και η εξέλιξη του
επιχειρηματικού τομέα θέτουν νέες βάσεις για την ελεγκτική. Τα έμπειρα συστήματα είναι ικανά να
στηρίξουν το ελεγκτικό έργο, διεξάγοντας αντικειμενικά συμπεράσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Σκοπός της εργασίας

Στη σημερινή εποχή, οι τεχνολογίες πληροφορίας έχουν καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η δυνατότητα για συνεχή και ταχύ έλεγχο, η άμεση πρόσβαση σε
χρήσιμες πληροφορίες καθώς και η μείωση λαθών είναι κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχει η
αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων.
Αν μελετήσουμε πιο συγκεκριμένα τον τομέα της λογιστικής, σημαντικά μεγάλος αριθμός
επιχειρήσεων επενδύει χρήματα για την αγορά ή αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων πληροφοριακών
συστημάτων. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, η ηλεκτρονική υπογραφή,

το Ολοκληρωμένο

Πληροφοριακό Σύστημα Φορολόγησης TAXIS (Taxation Information System) είναι παραδείγματα
όπου τα λογιστικά στοιχεία μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή και διαχειρίζονται από τεχνολογίες
πληροφορίας.
Καθίσταται σημαντικό να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η ασφάλεια των πληροφοριακών
συστημάτων. Η συνεχής εξέταση των πληροφοριακών συστημάτων εξασφαλίζει την αξιοπιστία των
πληροφοριών που αυτά παρέχουν και την πλήρη προστασία τους από κακόβουλες επεμβάσεις.
Ύστερα από την παράθεση των παραπάνω υφιστάμενων καταστάσεων είναι εμφανής η
σημαντικότητα του ελέγχου στο ψηφιακό πεδίο της λογιστικής. Γι’ αυτό λοιπόν σκοπός της
εργασίας αλλά και της έρευνας που διεξήχθη ήταν να διαπιστωθεί το επίπεδο υποβοήθησης της
Ελεγκτικής από έμπειρα συστήματα.
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1.2 Ερευνητικά Ερωτήματα

Τα ερευνητικά ερωτήματα τέθηκαν κατά το στάδιο του σχεδιασμού της εργασίας. Ήταν σημαντικό
να γίνει πλήρως αντιληπτός ο σκοπός της έρευνας καθώς και της βιβλιογραφικής ανασκόπησης πριν
από κάθε άλλη ενέργεια.
Μέσα από τα ερευνητικά ερωτήματα γεννήθηκαν και οι στόχοι της εργασίας. Έτσι ήταν
εφικτό να υπολογιστεί εμπειρικά και το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τη διεκπεραίωση της
εργασίας.

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα παρακάτω:


Τι έμπειρα συστήματα υπάρχουν σήμερα για την ελεγκτική;



Πόσο ακριβή και αποτελεσματικά είναι;



Τι θα μπορούσε να προσφέρει ένα έμπειρο σύστημα στην ελεγκτική;



Γιατί καλούμαστε να υλοποιήσουμε ένα έμπειρο σύστημα;
Ποια είναι η καινοτομία που θα μπορούσε να προσφέρει;



Υπάρχει τρόπος ένα έμπειρο σύστημα να αποκτήσει γνώση για ελεγκτικά θέματα



Από ποιους κανόνες μπορεί να αποτελείται η βάση γνώσεων ενός έμπειρου συστήματος που
έχει δημιουργηθεί για την υποβοήθηση της ελεγκτικής;



Σε ποια πεδία της ελεγκτικής είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί ένα έμπειρο σύστημα;

Η αντιμετώπιση του ζητήματος που μελετά η παρούσα έρευνα-εργασία έγινε βήμα προς βήμα.
Με αυτόν τον τρόπο χτίστηκαν οι απαραίτητες βάσεις που επέτρεψαν στο αποτέλεσμα να είναι όχι
μόνο επιτυχές αλλά και σωστά δομημένο. Σημασία δεν δόθηκε τόσο στη μεγάλη έκταση της
εργασίας

και στην εξαγωγή μεγάλου αριθμού αποτελεσμάτων. Σημασία δόθηκε στην παροχή

έγκυρων πληροφοριών για συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς καθώς και στην εξαγωγή
λιγοστών αποτελεσμάτων τα οποία καθίστανται σημαντικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
βάση για περεταίρω έρευνα.
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1.4

Δομή εργασίας

Η εργασία διαρθρώνεται σε 5 κεφάλαια. Μέσα από το περιεχόμενο των 5 κεφαλαίων παρέχονται
πληροφορίες σχετικές με την ελεγκτική πληροφοριακών συστημάτων και με τα έμπειρα συστήματα
τα οποία υποβοηθούν την ελεγκτική διαδικασία. Επιπλέον, παρουσιάζεται το πρακτικό έργο.
Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αποτελείται από την εισαγωγή. Αναλυτικότερα αποτελείται
από τον στόχο και σκοπό της εργασίας, τα ερευνητικά ερωτήματα, τη μεθοδολογία, τη δομή και την
αναμενόμενη συνεισφορά της.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αναλύονται τα έμπειρα
συστήματα και οι τρέχουσες ελεγκτικές διαδικασίες, η σημαντικότητα ελέγχου πληροφοριακών
συστημάτων, οι αναδυόμενοι κίνδυνοι καθώς και οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται.
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεθοδολογία σχετικά με την πρακτική εφαρμογή. Πιο
συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο πως υλοποιήθηκε η πρακτική εφαρμογή και ποιο εργαλείο
χρησιμοποιήθηκε. Επιπλέον το κεφάλαιο αυτό εξηγεί την εφαρμογή και τον τρόπο που ελέγχεται η
επιτυχία της.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πρακτική εφαρμογή μέσα από πιθανά σενάρια που
μπορεί να δοκιμάσει ο χρήστης του συγκεκριμένου έμπειρου συστήματος.
Στο πέμπτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται η εργασία μέσα από τα συμπεράσματα που
παρατίθενται στο κεφάλαιο αυτό.
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1.5

Αναμενόμενη Συνεισφορά

Σήμερα χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας τα πληροφοριακά συστήματα εισχωρούν όλο και
περισσότερο στις επιχειρηματικές διαδικασίες και ειδικότερα σε εκείνες που σχετίζονται με τη
λογιστική καθώς και την οικονομική διαχείριση γενικότερα. Αυτό προκύπτει από την ικανότητα των
πληροφοριακών συστημάτων να αυτοματοποιούν και να επιταχύνουν διάφορες λειτουργίες και να
συμβάλλουν στην αποφυγή λαθών. Επιπλέον καθίστανται ικανά μέσα για την υποβοήθηση
ανώτερων στελεχών στη λήψη αποφάσεων.
Σημαντικό πλεονέκτημα κάθε συστήματος πληροφοριών είναι η άμεση και έγκυρη παροχή
γνώσης σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης. Καθίσταται σαφές ότι τα συστήματα πληροφορίας είναι
ικανά να βελτιώσουν το ελεγκτικό έργο καθώς η παροχή άμεσης και έγκυρης γνώσης είναι ένα από
τα σημαντικά εφόδια του ελεγκτή.
Γι’ αυτό λοιπόν η παρούσα εργασία επιδιώκει να αναδείξει τη σημαντικότητα των
πληροφοριακών συστημάτων στην ελεγκτική. Τονίζει τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα
τεχνολογικά επιτεύγματα για την ομαλότερη και πιο έγκυρη διεξαγωγή των ελεγκτικών διαδικασιών.
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση προσφέρει στον αναγνώστη ένα σύνολο γενικών
πληροφοριών για τα έμπειρα συστήματα. Επιπλέον σημειώνει την αναγκαιότητα τους για την
ελεγκτική, τονίζοντας τη συμβολή τους σε συγκεκριμένες ελεγκτικές διαδικασίες που τη διέπουν.
Τέλος μέσα από την εφαρμογή που παρουσιάζεται, μπορεί να καταστεί σαφής η συνεισφορά
της τεχνολογίας στην ομαλή διεξαγωγή των καθηκόντων του ελεγκτή. Πιο αναλυτικά, το πρακτικό
τμήμα που διεξάγεται σε αυτή την εργασία, αποτελεί κατάλληλο και πιθανό δείγμα της συνεισφοράς
των έμπειρων συστημάτων στην ελεγκτική.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

2. 1

Εισαγωγή

Στο τρέχον κεφάλαιο παρουσιάζονται τα έμπειρα συστήματα καθώς και η σχέση τους με την
ελεγκτική. Γίνεται αναλυτική αναφορά στην υποβοήθηση της ελεγκτικής από έμπειρα συστήματα.
Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η συνεισφορά των έμπειρων συστημάτων στην ελεγκτική μέχρι
σήμερα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται μέθοδοι χάρη στις οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν με
καλύτερο τρόπο τα έμπειρα συστήματα για τις ανάγκες της ελεγκτικής.
Η χρήση των τεχνολογικών μέσων στον τομέα της λογιστικής αυξάνεται με αρκετά
γρήγορους ρυθμούς. Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν
και να επεξεργάζονται λογιστικά δεδομένα και στη συνέχεια να διεξάγουν πιθανά συμπεράσματα.
Τα διεξαχθέντα συμπεράσματα αποτελούν χρήσιμες πληροφορίες τόσο για τους λογιστές όσο και για
τους ελεγκτές εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη λογιστική
πραγματικότητα του σήμερα είναι τα λογιστικά δεδομένα τα οποία προκύπτουν με τη βοήθεια της
τεχνολογίας, όπως είναι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και η τήρηση των λογιστικών βιβλίων. Επιπλέον,
οι διατάξεις του κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών βασίζονται στη χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
Καθίσταται σαφές ότι ο εσωτερικός καθώς και ο εξωτερικός ελεγκτής χρησιμοποιεί και
οφείλει να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας ελεγκτικών πληροφοριακών συστημάτων. Συνεπώς, για
τη διεκπεραίωση τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού ελέγχου σε κάθε επιχείρηση, είναι
πιθανότερο να επιλεγούν ελεγκτές οι οποίοι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για το χειρισμό
πληροφοριακών συστημάτων που έχουν δημιουργηθεί για την υλοποίηση των ελεγκτικών
διαδικασιών.
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2.2 Τα έμπειρα συστήματα και οι αρχές τους

2.2.1

Έμπειρα Συστήματα

Στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης, τα έμπειρα συστήματα (Expert Systems) έχουν την
ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τη γνώση που αυτά λαμβάνουν. Πιο αναλυτικά, τα
έμπειρα συστήματα είναι υπολογιστικά συστήματα τα οποία προσομοιώνουν την ικανότητα λήψης
αποφάσεων που έχει και ένα ανθρώπινο ον. Έχουν σχεδιαστεί για να λύνουν πολύπλοκα
προβλήματα έχοντας σαν βάση τη γνώση που έχει εισαχθεί σε αυτά. Τα έμπειρα συστήματα
καθίστανται ικανά να διαχειρίζονται τη γνώση, να αντιλαμβάνονται και να κρίνουν.
Ο τρόπος λειτουργίας ενός έμπειρου συστήματος έχει σχεδιαστεί με βάση την ανθρώπινη
διαδικασία σκέψης. Στόχος των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι να συμβάλλουν στην όσο το
δυνατόν καλύτερη λήψη αποφάσεων στα πεδία για τα οποία έχουν αναπτυχθεί. Γι’ αυτό το λόγο
είναι συχνά χρήσιμα εργαλεία για τα επιχειρησιακά στελέχη που είναι υπεύθυνα για τη λήψη
αποφάσεων.
Κάποιες από τις δυνατότητες και από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα έμπειρα
συστήματα αναλύονται παρακάτω:


Η εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχουν.
Το σύνολο των κανόνων που διαθέτει ένα έμπειρο σύστημα είναι συνήθως
σχεδιασμένο από ειδήμονες. Γενικότερα, καθίσταται σαφές ότι οι πληροφορίες που
αποθηκεύονται είναι τόσο αξιόπιστες όσο και οι πληροφορίες που διαθέτει μια βάση
δεδομένων.



Ανάπτυξης της συνδυαστικής ικανότητας
Ένα έμπειρο σύστημα είναι ικανό να κάνει συνδυασμούς. Συνεπώς είναι εφικτό μέσα
από ένα έμπειρο σύστημα να απλοποιείται η εργασία σε τομείς οι οποίοι απαιτούν
συνδυαστικές εφαρμογές.
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Δυνατότητα εξέλιξης και αναβάθμισης
Είναι εύκολο να διαγραφούν κανόνες ή ακόμα και να τροποποιηθούν. Με αυτό τον
τρόπο η βάση γνώσεων ενός έμπειρου συστήματος μπορεί να εξελίσσεται ώστε να
συμβαδίζει με τις τάσεις τις εποχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσε να
αποτελέσει η συνεχής ανανέωση και συμμόρφωση της βάσης γνώσεων ενός
έμπειρου συστήματος που υποβοηθά την ελεγκτική, σύμφωνα με την τρέχουσα
νομοθεσία.



Η αντίδραση του υπολογιστή απέναντι στον άνθρωπο.
Κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα να λύνει προβλήματα αλληλεπιδρώντας με το
έμπειρο σύστημα. Ο χρήστης εισάγει δεδομένα και στη συνέχεια το εμπειρογνώμον
σύστημα διεξάγει συμπεράσματα βάση των δεδομένων που έχει λάβει από το
χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης αναπτύσσει διάλογο με το σύστημα έτσι ώστε
να διεξαχθεί κάποιο συμπέρασμα.



Η παροχή γνώσεων από αξιόπιστη πηγή πληροφοριών
Στα έμπειρα συστήματα είναι δυνατόν να αποθηκευτεί ένας σημαντικά μεγάλος
αριθμός κανόνων. Συνεπώς οι κατασκευαστές των έμπειρων συστημάτων έχουν
καλή γνώση ή ακόμη έχουν ειδικευτεί σε ένα συγκεκριμένο τομέα ώστε να
δημιουργήσουν τη βάση γνώσεων για το σύστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
κομμάτι αποθήκευσης κανόνων το οποίο συνεπάγεται με απόκτηση γνώσεων δεν
συναντάται σε τόσο μεγάλη έκταση σε άλλες μορφές υπολογιστικών συστημάτων.



Εκπαίδευση
Η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων που ανήκει σε ένα έμπειρο σύστημα δίνει τη
δυνατότητα στο χρήστη να αποκτήσει σταδιακά αρκετές γνώσεις σχετικά με κάποιον
τομέα.
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2.2.2

Ανατομία έμπειρων συστημάτων

Η γνώση στα έξυπνα συστήματα παρουσιάζεται με τη μορφή «Εάν..Τότε (If..Then) ». Η
γνώση δεν παρουσιάζεται μέσω συμβατικού διαδικαστικού κώδικα. Αντίθετα παρουσιάζεται με τη
μορφή της καθημερινής ομιλίας, γεγονός που καθιστά τα έμπειρα συστήματα να έχουν ένα
παραπάνω πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα υπολογιστικά συστήματα όσον αφορά τον τομέα της
φιλικότητας με το χρήστη. Η ανατομία τους αποτελείται από δύο τμήματα, τα οποία είναι βάση
αποθήκευσης της γνώσης και η μηχανή διάγνωσης και διεξαγωγής συμπερασμάτων.
Ένα έμπειρο σύστημα χαρακτηρίζεται καταρχάς από το σύνολο των γνώσεων που διαθέτει.
Οι γνώσεις ενός έμπειρου συστήματος λαμβάνονται από ειδικούς συγκεκριμένων πεδίων για τα
οποία έχει σχεδιαστεί το σύστημα. Η βάση γνώσεων (knowledge base) αποτελείται από κανόνες ή
και γεγονότα τα οποία υπάρχουν στο σύστημα κατά τη δημιουργία του από τον προγραμματιστή ή
κατασκευαστή του έμπειρου συστήματος.
Επιπλέον, βασική λειτουργία ενός έμπειρου συστήματος αποτελούν η διαδικασία
επεξεργασίας των γνώσεων που οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Στη μηχανή εξαγωγής
συμπερασμάτων (inference engine) γίνεται εφαρμογή των κανόνων με κριτήρια τα γεγονότα που
έχουν εισαχθεί. Στη συνέχεια η εφαρμογή των κανόνων με τα τρέχοντα γεγονότα οδηγεί στην
εξαγωγή νέων δεδομένων. Η διαδικασία εξαγωγής νέων δεδομένων συνεχίζεται έως τη στιγμή που η
εφαρμογή των κανόνων οδηγείται σε ένα μοναδικό συμπέρασμα το οποίο αναπαριστά τη διάγνωση
που εξάγει το έμπειρο σύστημα. Επιπλέον τα expert systems παρέχουν τη δυνατότητα επεξήγησης
και εύρεσης σφαλμάτων.
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία ενός έμπειρου συστήματος είναι να
καθίσταται εφικτή η αλληλεπίδραση του expert system με το χρήστη. Αυτό συμβαίνει γιατί χάρης
τη διασύνδεση χρήστη μπορούν να διεξαχθούν συμπεράσματα βασιζόμενα στην υπάρχουσα
γνωσιακή βάση.
Συνεπώς, η αλληλεπίδραση του χρήστη με το έμπειρο σύστημα οδηγεί στη μετάδοση της
εμπειρίας που διαθέτει το expert system για τον τομέα που έχει εξειδικευτεί.
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2.2.3

Τα έμπειρα συστήματα στην επίλυση προβλημάτων

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση έμπειρων συστημάτων στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων
είναι αρκετά σημαντικά. Αναλυτικότερα αξίζει να σημειωθεί ότι τα έμπειρα συστήματα παρέχουν
μοναδικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν προσφέρονται από άλλα συστήματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Το σύνολο των τεχνικών καθώς και των δυνατοτήτων που δίνονται στο χρήστη μέσα
από τα έμπειρα συστήματα ξεχωρίζουν τα έμπειρα συστήματα από τα άλλα πληροφοριακά
συστήματα. Οι τεχνικές πτυχές που διακρίνουν τα έμπειρα συστήματα είναι οι παρακάτω.
Πρώτον η πληροφορία καταγράφεται σε σύμβολα και όχι μόνο με αριθμούς. Η χρήση κανόνων
«Εάν … Τότε» δίνει τη δυνατότητα να λυθούν σενάρια τα οποία είναι μη αριθμητικά ή προβλήματα
που γενικά είναι λιγότερο ακριβή.
Δεύτερον η αναπαράσταση της γνώσης με κανόνες καθώς και η αποθήκευση τους στη βάση
γνώσης δεν συναντάται σε άλλα υπολογιστικά συστήματα. Η πλειονότητα των υπολογιστικών
συστημάτων δεν αποθηκεύει τη γνώση που λαμβάνει αλλά την αναπαριστά με συγκεκριμένα
σχήματα.
Τρίτον η δημιουργία των Έμπειρων Συστημάτων στηρίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή σε
κελύφη ΕΣ. Μια προγραμματιστική γλώσσα τεχνητής νοημοσύνης αποσκοπεί στην επεξεργασία της
συμβολικής πληροφορίας . Ένα έμπειρο σύστημα κέλυφος είναι λογισμικό που έχει σχεδιαστεί για
την ανάπτυξη της μηχανής εξαγωγής συμπερασμάτων, καθιστώντας έτσι εφικτή την αναπαράσταση
της γνώσης στο σύστημα. Κάποια από τα πρώτα κελύφη ήταν τα EMYCIN και AL/X. Πρόσφατα,
έχουν κατασκευαστεί εξελιγμένα κελύφη όπως τα κελύφη ART και Teknowledge’s M1.
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2.2.4

Τα έμπειρα συστήματα στην ελεγκτική

Η χρήση των έμπειρων συστημάτων στην ελεγκτική συμβάλλει στη μείωση των λαθών κατά τη
διαδικασία του εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου. Η συνεχής εξέλιξη των τεχνολογικών
επιτευγμάτων βοηθά όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη έμπειρων συστημάτων, τα οποία έχουν τη
δυνατότητα να βγάλουν έγκυρη διάγνωση για την επιχείρηση η οποία ελέγχεται.
Τα έμπειρα συστήματα χάρη στη γνώση που διαθέτουν συμβάλουν στον αποδοτικότητα των
ελεγκτικών διαδικασιών, στον έλεγχο αξιοπιστίας των δεδομένων που λαμβάνει προς έλεγχο ο
ελεγκτής καθώς και στην οργάνωση των βημάτων για έναν αποτελεσματικό έλεγχο.
Σημαντικό πλεονέκτημα από την υποβοήθηση των έμπειρων συστημάτων στην ελεγκτική
αποτελεί η συνεχής αυτοματοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πλέον
εφικτό να αντικατασταθούν δραστηριότητες που παλιότερα ήταν χρονοβόρες, με άλλες
αυτοματοποιημένες.
Καθίσταται αναγκαίο τα έμπειρα συστήματα καθώς και το σύνολο των γνώσεων που αυτά
διαθέτουν να συμφωνεί με την τρέχουσα νομοθεσία. Επιπλέον είναι απαραίτητη η αποδοτική χρήση
των τεχνολογικών μέσων για το σχεδιασμό ενός έμπειρου συστήματος το οποίο θα είναι κατάλληλο
για την υποβοήθηση της ελεγκτικής. Συνεπώς είναι σημαντικό η επιλογή των έμπειρων συστημάτων
που χρησιμοποιούνται για τον εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο μίας επιχείρησης να γίνεται με βάση
τους κινδύνους που αναδύονται στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο οι ελεγκτές
ανακτούν έγκυρη διάγνωση από τα πληροφοριακά συστήματα με αποτέλεσμα την ομαλή και έγκυρη
διεξαγωγή του ελέγχου.
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2.2.5

Αναδυόμενοι κίνδυνοι στα έμπειρα συστήματα

Κατά τη χρήση έμπειρων συστημάτων αποτελεί πιθανό ενδεχόμενο η εμφάνιση κινδύνων ή και
προβλημάτων. Οι κίνδυνοι στα έμπειρα συστήματα που ενδεχομένως να προκύπτουν είναι κάποιοι
από τους παρακάτω:


Η καθυστέρηση ανανέωσης ή και η μη ανανέωση της βάσης γνώσεων.
Αυτό έχει ως συνέπεια η βάση γνώσεων του έμπειρου συστήματος να μην ανταποκρίνεται
στις ανάγκες των εργασιών για το οποίο κατασκευάστηκε. Τα συμπεράσματα που
προκύπτουν από τη μηχανή εξαγωγής αποτελεσμάτων δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα. Συνεπώς τα συμπεράσματα είναι αναληθή.



Η διεξαγωγή λάθος συμπερασμάτων λόγω αδυναμίας σωστής χρήσης.
Καθίσταται πιθανό οι χρήστες των ευφυών συστημάτων να μην είναι σε θέση να
αξιοποιήσουν με κατάλληλο τρόπο τις πληροφορίες οι οποίες διεξάγονται, λόγω έλλειψης
γνώσεων.



Η απόδοση των έμπειρων συστημάτων να είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη.
Εξαιτίας της συγκεκριμένης δυσκολίας τα έμπειρα συστήματα δεν θα καθίστανται πλέον
χρήσιμα εργαλεία για τη διεκπεραίωση ελέγχων.



Τα τεχνικά ζητήματα που συμβαίνουν στο λογισμικό ή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
που διαθέτουν έμπειρα συστήματα.



Απειλές ή κακόβουλο λογισμικό είναι πιθανό να εισβάλει στο λειτουργικό σύστημα.
Ενδεχόμενες συνέπειες λόγω των συγκεκριμένων ευπαθειών είναι η αλλοίωση του συνόλου
των κανόνων που συνιστούν τη βάση γνώσης καθώς και η καταστροφή όλων των τμημάτων
του έμπειρου συστήματος. Συνέπεια αυτού του κινδύνου αποτελεί η διεξαγωγή λανθασμένων
διαγνώσεων από τη μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων. Αυτό το γεγονός θα οδηγούσε σε
συμπεράσματα που δεν θα συντελούσαν στην σωστή ενημέρωση των χρηστών του
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συστήματος. Αντιθέτως η λάθος ενημέρωση των χρηστών θα είχε επίπτωση στις εργασίες για
τις οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί τα έμπειρα συστήματα.


Απειλές για τη φυσική ασφάλεια των συστημάτων.
Όπως και σε κάθε σύστημα υφίσταται κίνδυνος το σύστημα να καταστραφεί λόγω
απρόβλεπτων συνθηκών. Αναλυτικότερα, απρόβλεπτες συνθήκες αποτελούν η περίπτωση
φωτιάς, πλημμύρας ή άλλων φυσικών απειλών.



Πιθανές απώλειες και κλοπές.

Από τα παραπάνω καθίσταται αναγκαίο να εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι οι οποίοι
απειλούν ένα έμπειρο σύστημα. Επιπλέον είναι σημαντική η ανάλυση των συγκεκριμένων
κινδύνων. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ευκολότερη η εφαρμογή μέτρων για την προστασία των
ευφυών συστημάτων. Τέλος μέσα από την ανάλυση κάθε κινδύνου είναι εφικτή η άμεση εύρεση
τρόπων διόρθωσης ή ανακατασκευής.
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2.2.6

Αντιμετώπιση Κινδύνων

Είναι πιθανό τα έμπειρα συστήματα να προκαλέσουν κίνδυνους που θα επηρεάσουν την ομαλή
διεξαγωγή των ελέγχων. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τη διεξαγωγή αποτελεσμάτων τα οποία δεν θα
είναι πλήρως έγκυρα και αξιόπιστα.
Για την αποφυγή των κινδύνων καθώς και την προστασία της λειτουργίας του ελέγχου από
αναδυόμενες απειλές στα έμπειρα συστήματα, είναι σημαντικό να λαμβάνονται κάποια μέτρα. Με
τον τρόπο αυτό αποκλείονται οι κίνδυνοι και τα έμπειρα συστήματα συνεχίζουν να υποβοηθούν το
έργο του ελεγκτή.
Ένας σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση κινδύνων είναι η υλοποίηση των
κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών. Αναλυτικότερα, καθίσταται αναγκαίο τα τεχνολογικά
εργαλεία καθώς και το λογισμικό που χρησιμοποιείται να αναβαθμίζονται ώστε να συμβαδίζουν με
τις ανάγκες που προκύπτουν. Σε διαφορετική περίπτωση τα δεδομένα που λαμβάνονται δεν θα
μπορούν επιδέχονται την ανάλογη επεξεργασία. Αυτό το γεγονός θα έχει ως συνέπεια τα
διεξαγόμενα αποτελέσματα πιθανόν να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Επιπλέον, το ποσοστό σφάλματος είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη. Αυτό σημαίνει ότι
η έρευνα για την πιθανότητα λάθος διάγνωσης βοηθά στην εξάλειψη της αβεβαιότητας των
αποτελεσμάτων. Για την επίτευξη μικρού ποσοστού σφάλματος θα ήταν καλό να είναι απόλυτα
σαφής οι στόχοι του ελέγχου και οι τρόποι επίτευξής τους.
Συμπερασματικά, καθίσταται αναγκαίο τα έμπειρα συστήματα καθώς και όλα τα
πληροφοριακά συστήματα να υποβάλλονται σε έλεγχο. Οι τακτικές και σταθερές διαδικασίες
ελέγχου στην προστασία των συστημάτων από πιθανές απειλές ή εισβολές κακόβουλων συστημάτων
αποτελεί αρκετά σημαντικό μέτρο πρόληψης. Εκτός αυτού ο σταθερός έλεγχος παρέχει μια σαφή
εικόνα για το πόσο αξιόπιστα είναι τα συστήματα που χρησιμοποιούνται.
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2.3 Τα έμπειρα συστήματα στην υποστήριξη αποφάσεων για την ηλεκτρονική
επεξεργασία δεδομένων ελεγκτικής

Σύμφωνα με τους James Hansen και William Messier η ελεγκτική που υποβοηθάται από
υπολογιστικά συστήματα, δημιούργησε την ανάγκη υποστήριξης των αποφάσεων του ελεγκτή
που επεξεργάζεται τα δεδομένα ηλεκτρονικά (1Hansen 1982). Οι παραδοσιακές τεχνικές
στατιστικής δεν είναι ικανές να εξετάσουν κάποια σημαντικά στοιχεία. Επιπλέον καθίσταται
απαραίτητη η εισαγωγή τεχνικών στήριξης αποφάσεων οι οποίες όχι μόνο εκτιμούν τις
αναλύσεις και τις πιθανότητες αλλά εξηγούν την ανάλυση που έχει γίνει καθώς και τα
συμπεράσματα που διεξάγονται. Πρόσφατες μελέτες στην τεχνητή νοημοσύνη κατέστησαν
δυνατή την ανάπτυξη έμπειρων συστημάτων τα οποία διαθέτουν τις παραπάνω ικανότητες.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα κίνητρα, το πλαίσιο και η στρατηγική ανάπτυξης ενός
συστήματος στήριξης αποφάσεων για την ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων ελεγκτικής.
Η χρήση λογιστικών προγραμμάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή από επιχειρήσεις κι
άλλους οργανισμούς, αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς ήδη από τη δεκαετία του 1960. Η
παρέμβαση και εισαγωγή των συγκεκριμένων συστημάτων είχε ως αποτέλεσμα την ανάδυση
νέων και πολύπλοκων προβλημάτων για τους ελεγκτές που επεξεργάζονται τα

δεδομένα

ηλεκτρονικά. Μια πληθώρα νέων τεχνικών ελεγκτικής με τη βοήθεια υπολογιστή έχουν
αναπτυχθεί. Σε αυτές τις τεχνικές ανήκουν οι ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις δοκιμών, τα
λογισμικά προγράμματα γενικού ελέγχου και η παράλληλη προσομοίωση.

Παρόλα αυτά

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής περιορίζουν την αποδοτικότητα των
ήδη υπαρχόντων τεχνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων ελεγκτικής. Για παράδειγμα η
περίπλοκη δομή των συστημάτων βάσης δεδομένων περιορίζει την αξία των λογισμικών
πακέτων γενικής ελεγκτικής. Επιπλέον η ανανέωση των λογισμικών αυτών πακέτων δεν
υπόσχεται το συγχρονισμό με τα νέα συστήματα βάσης δεδομένων.
Ο Levine 2 μάλιστα υποστηρίζει ότι μία από τις κυριότερες δυσκολίες που συναντώνται από
τους ελεγκτές είναι η αύξηση των τεχνολογικών εφαρμογών όπου υπάρχουν πολύπλοκες
αλληλεπιδράσεις με επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα. Επιπλέον είναι αρκετά πιθανό
ότι οι συγκεκριμένες εφαρμογές θα συνεχίζουν να αυξάνονται.
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Παρουσιάζοντας την πολυπλοκότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων ελεγκτικής,
φαίνεται η πρόκληση της ελεγκτικής να ανταποκριθεί στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον. Για την
επιτυχία στην πρόκληση είναι σημαντική η ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών οι οποίες
ανταποκρίνονται συγχρόνως στις ανάγκες της ελεγκτικής και στο πλαίσιο της ταχέως
εξελισσόμενης τεχνολογίας της πληροφορικής.
Μία προτεινόμενη λύση για το πρόβλημα είναι η ανάπτυξη μίας μορφής στήριξης
αποφάσεων των ελεγκτών ηλεκτρονικών δεδομένων. Προηγούμενες έρευνες στην ελεγκτική
έδειξαν ότι υπάρχει έλλειψη ομοφωνίας μεταξύ των ελεγκτών όσον αφορά τις εκτιμήσεις τους σε
πολύπλοκες καταστάσεις ελέγχου. Άλλες έρευνες έδειξαν ότι οι ειδικοί περιορίζονται συνήθως
σε συγκεκριμένες παραμέτρους εξέτασης. Η έλλειψη ομοφωνίας και ο περιορισμένος αριθμός
πληροφοριών μπορεί να οφείλεται στις γνωστικές ικανότητες τους ανθρώπινου μυαλού. Σε
άλλους κλάδους, οι ειδικοί υποβοηθούνται από συστήματα στήριξης αποφάσεων για
προβλήματα μεγαλύτερων απαιτήσεων. Στην ελεγκτική οι Bailey, Gerlach, McAfee

3

και

Whinston πρότειναν τη συγκεκριμένη προσέγγιση για την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου
και για ολόκληρη τη διαδικασία ελέγχου.
Το βασικό αντικείμενο της συγκεκριμένης έρευνας είναι να προσδιορίσει την εφαρμογή των
τεχνικών της Τεχνητής νοημοσύνης ώστε να κατασκευαστεί ένα έμπειρο σύστημα βάσης
γνώσεων για την υποβοήθηση των ελεγκτών.
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2.3.1

Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων στην ελεγκτική

Στον τομέα της ελεγκτικής, για την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων, ο
ειδικός οφείλει να εξετάσει μια πληθώρα παραμέτρων πριν αποφασίσει αν μπορεί ή όχι να στηριχθεί
στο σύστημα.

Κάποιες παραμέτρους που πρέπει να εξετάσει, σχετίζονται με:


Εξέταση του εξοπλισμού και του επιπέδου προστασίας των εγγραφών
1. Τα εμπιστευτικά έγγραφα προστατεύονται;
2. Υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις πληροφόρησης
τρίτων ατόμων;



Εξέταση των διαδικασιών ελέγχου κατά την εισαγωγή δεδομένων ώστε να επιβεβαιώνεται ότι
εισάγονται τα έγκυρα δεδομένα και ότι τα μη εξουσιοδοτημένα έγγραφα απορρίπτονται



Επιθεώρηση των προβλέψεων που γίνονται ώστε να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και η ακεραιότητα
της μηχανογραφημένης επεξεργασίας των αρχείων



Εξέταση των εφαρμογών που εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα εκτελούν τις επιδιωκόμενες
λειτουργίες και ότι δεν χρησιμοποιούνται εσφαλμένες διαδικασίες.



Έλεγχος συνέπειας της βάσης γνώσεων



Έλεγχος ακεραιότητας δεδομένων στα κατανεμημένα συστήματα.

Κάθε ένας από τους παράγοντες παρατήρησης είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Επιπλέον η δυσκολία
καθίσταται μεγαλύτερη λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο πολυπλοκότητας που αυτά διαθέτουν.
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2.3.2

Πρόσφατες τεχνικές ελέγχου και οι περιορισμοί τους

Τα χαρακτηριστικά των μοντέρνων προσεγγίσεων της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων
ελεγκτικής εξετάζονται από τεχνικές αξιολόγησης στις περισσότερες ελεγκτικές εταιρίες. Οι
τεχνικές που χρησιμοποιούνται κυρίως είναι:


Ερωτηματολόγια εσωτερικού ελέγχου



Λεπτομερή υπομνήματα



Πίνακες αποφάσεων για τις πιθανότητες σφαλμάτων

Οι πίνακες αποφάσεων είναι ο πιο αντικειμενικός έλεγχος. Αποτελείται από στοιχεία που
βρέθηκαν και από τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν. Γι’ αυτό λοιπόν αποτελούν ένα ιδιαίτερα
σημαντικό πλαίσιο για την ελεγκτική. Επιπλέον οι πίνακες αποφάσεων διαθέτουν μια πορεία
συλλογισμού για την ανάλυση και στήριξη αποφάσεων που απαιτούνται κατά τη διαδικασία του
ελέγχου. Συνεπώς χρησιμοποιούμε τους πίνακες ως πρότυπο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
καθώς και την ανάδειξη των περιορισμών σε πολύπλοκα προβλήματα.
Η δομή ενός πίνακα αποτελείται κυρίως από ένα σύνολο συνδυασμών που αντιπροσωπεύουν τα
αδύναμα σημεία στην εξέταση του εσωτερικού ελέγχου. Κάθε φορά που γίνεται ένας έλεγχος σε ένα
σύστημα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, στον πίνακα αποφάσεων φαίνεται αν για κάθε
αδύναμο σημείο υπάρχει διαδικασία ελέγχου «ΑΛΗΘΗΣ», ή όχι «ΨΕΥΔΗΣ».
Μέσα από την παρατήρηση αλγορίθμων που διαμορφώνουν τη λειτουργία ενός πίνακα
αποφάσεων ένας πίνακας πιθανότατα να αδυνατεί να χειριστεί την πολυπλοκότητα της ηλεκτρονικής
επεξεργασίας δεδομένων ελεγκτικής. Μία λύση για τους περιορισμούς που αναδύονται αποτελούν οι
τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης.
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2.3.3

Η λογική για τη χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης

Στόχος της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί η κατασκευή συστημάτων τα οποία βασίζονται στη
λειτουργία της ανθρώπινης νοημοσύνης. Με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχουν οι περιορισμοί που
υφίστανται σε άλλες τεχνικές.
Η αναπαράσταση της γνώσης σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης καθιστά εφικτή τη
δυνατότητα να γίνονται αλλαγές οι οποίες οφείλονται στην εξέλιξη. Έτσι ενσωματώνεται
ευκολότερα στο σύστημα η εμπειρία των ειδικών στην ελεγκτική.
Στην ελεγκτική οι Bailey, Gerlach, McAfee και Whinston ανέπτυξαν το σύστημα TICOM II
το οποίο καταχωρεί τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου ενός πελάτη σε μια βάση γνώσεων η οποία
μετά μπορεί να αξιολογηθεί.

2.3.4
Δομές Τεχνητής Νοημοσύνης για την ηλεκτρονική επεξεργασία
δεδομένων Ελεγκτικής

Υπάρχουν δύο τεχνικές για την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα δίκτυα αιτίας και
αποτελέσματος και τα συστήματα παραγωγής.
Τα δίκτυα αιτίας και αποτελέσματος αποτελούνται από ένα δίκτυο δηλώσεων οι οποίες είναι
είτε συμπεράσματα είτε σχέσεις γεγονότων. Μέσα από το δίκτυο καθοδηγείται και ο ελεγκτής για να
εκτελέσει τη διαδικασία ελέγχου. Οι κανόνες της ελεγκτικής είναι η βάση για τον τρόπο
αναπαράστασης των πληροφοριών του συστήματος. Οι παρατηρήσεις του συστήματος επεξεργασίας
δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιωθούν ή να απορριφθούν οι δηλώσεις του δικτύου.
Οι δηλώσεις συνδέονται μέσα από αιτιολογικά μονοπάτια που εξηγούν τους μηχανισμούς ενός
ελέγχου.
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Σε αυτό το πλαίσιο, οι παρατηρήσεις χαρακτηρίζονται από το συνδυασμό :
Kij
Oi => sj
Oi: Η παρατήρηση i

Sj: Η δήλωση j
Kij: όπου 0 ≥ Kij ≤ 1,
Δίνει εγγύηση στη δήλωση j ότι η παρατήρηση i είναι αληθής
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα δίκτυο αιτιών. Όταν μία δήλωση δεν είναι πρωταρχική κι επιπλέον
όλες οι προγενέστερες από αυτήν αιτίες ήταν αρνητικές τότε αυτή η δήλωση δεν θα εμφανιστεί σε
κανένα μονοπάτι που εξηγεί το λανθασμένο μηχανισμό ενός συστήματος.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΩΛΗΣΗΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

4

1

2
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΑΡΧΕΙΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3

6

1

Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΙΝΑΙ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ
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Τα συστήματα παραγωγής αποτελούνται από τρία κύρια συστατικά μέρη τα οποία είναι το
σύνολο των κανόνων, η βάση γνώσεων και η στρατηγική ελέγχου. Αναλυτικότερα, η βάση γνώσεων
περιέχει τους κανόνες της ελεγκτικής που πρέπει να περιέχονται στο σύστημα.Oι κανόνες συνδέουν
μεταξύ τους τις πληροφορίες της βάσης γνώσεων. Στη συνέχεια η στρατηγική ελέγχου αποφασίζει
τον τρόπο που αναζητούνται οι κανόνες. Οι κανόνες στηρίζονται σε ελεγκτικά πρότυπα.
Η διαδικασία που ακολουθείται στηρίζεται στην επικοινωνία με το χρήστη. Τα δεδομένα που
δίνει ο ελεγκτής καταχωρούνται στη βάση γνώσης. Στη συνέχεια ενεργοποιούνται οι κατάλληλοι
κανόνες. Όταν τελειώσει αυτό το κομμάτι, τα δεδομένα περνάνε στο σύστημα επεξήγησης. Σε αυτό
το σημείο ο ελεγκτής μπορεί να κάνει ερωτήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα και πως το σύστημα
κατέληξε σε αυτά. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα σχήμα που περιγράφει τη διαδικασία που
ακολουθείται σε ένα σύστημα παραγωγής.
Έναρξη

Ελεγκτής

Τα δεδομένα
καταχωρούνται στο
σύστημα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Κανόνες, Βάση γνώσης

Συμπεράσματα Συμβουλές

Σύστημα Επεξήγησης

Τέλος
20
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Οι κανόνες απόφασης στο συγκεκριμένο σύστημα είναι της μορφής «Εάν…. Τότε». Μετά τη
λέξη «Εάν» ακολουθούν παράγοντες, συμπτώματα ή δεδομένα. Μετά τη λέξη «Τότε» ακολουθούν
οι συνέπειες και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα συμπτώματα ή τα δεδομένα.
Για παράδειγμα:
{Σύμπτωμα-Παράγοντας 1}
Εάν

{Σύμπτωμα-Παράγοντας 2}
{Δεδομένο 1}
{Δεδομένο 2}

{Αποτέλεσμα 1}
Τότε

Με πιθανότητα X1%
{Αποτέλεσμα 2}
Με πιθανότητα X2%
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2.3.5

Αναπαράσταση της γνώσης με κατηγορηματικούς λογισμούς

Οι πληροφορίες στα έμπειρα συστήματα παρουσιάζονται με τη μορφή δηλώσεων. Για να είναι η
χρήσιμη η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι σημαντική η χρήση εργαλείων τα οποία
επεξεργάζονται και διαχειρίζονται καλύτερα τα σύνολα τα δηλώσεων.
Μια αποτελεσματική αναπαράσταση της πληροφορίας είναι μέσω της χρήσης συμβολών ή
μεταβλητών και συναρτήσεων. Παραδείγματα για την ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων είναι:
1) Εάν η Χ και Υ δηλώσεις είναι αληθείς τότε η συνένωση των δύο δηλώσεων είναι κι αυτή
αληθής.

2) Χ = διαδικτυακή επεξεργασία
Υ = έγκυρος κωδικός πρόσβασης

R(x,y) = H σχέση R απαιτεί το συνδυασμό των Χ και Υ
Για όλες τις επεξεργασίες που διεξάγονται διαδικτυακά και για όλους τους έγκυρους κωδικούς
πρόσβασης , η διαδικτυακή επεξεργασία απαιτεί έγκυρο κωδικό πρόσβασης.
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2.4 Προτεινόμενο πλαίσιο εγκυρότητας των Ελεγκτικών και Λογιστικών
Έμπειρων Συστημάτων

2.4.1
Επικύρωση των έμπειρων συστημάτων – Εφαρμογές των Έμπειρων
Συστημάτων στην Ελεγκτική και στη Λογιστική

Ο Daniel E. O’Leary4, στο άρθρο του «Validation of expert systems – with applications to auditing
and accounting systems», παρουσιάζει την έρευνα που διεξήγαγε σχετικά με τα κριτήρια που
καθιστούν έγκυρο ένα έμπειρο σύστημα ελεγκτικής. Παρακάτω αναλύονται κάποια από τα
ερευνητικά θέματα τα οποία συσχετίζουν τα έμπειρα συστήματα τόσο γενικά με την επίλυση
προβλημάτων όσο και ειδικότερα με το λογιστικό έλεγχο.

Προτεινόμενο πλαίσιο εγκυρότητας των Ελεγκτικών και Λογιστικών
Έμπειρων Συστημάτων

2.4.2

Μέσα από την παρούσα ανάλυση παρουσιάζονται τα στάδια εξέτασης της εγκυρότητας των
έμπειρων συστημάτων. Σήμερα υπάρχει ένα περιορισμένος αριθμός Ελεγκτικών και Λογιστικών
Έμπειρων Συστημάτων. Η παρούσα ανάλυση περιορίζεται στα πρωτότυπα έμπειρα συστήματα
λογιστικής και ελεγκτικής. Γίνεται ανάλυση των συστημάτων τα οποία είναι διαθέσιμα από την
υπάρχουσα βιβλιογραφία και από δημοσιευμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τις διαδικασίες
επικύρωσης των συγκεκριμένων συστημάτων .

Οι παράγοντες οι οποίοι εξετάζονται είναι οι παρακάτω:



Εγκυρότητα Περιεχομένου

Για την εγκυρότητα του περιεχομένου διεξάγονται έλεγχοι στους ειδικούς οι οποίοι δημιουργούν τα
έμπειρα συστήματα.



Κριτήριο για την εγκυρότητα

Το κριτήριο για την εγκυρότητα ήταν το κατά πόσο ταυτίζονται μεταξύ τους οι προτεινόμενες
αποφάσεις που διεξάγουν τα έμπειρα συστήματα. Επιπλέον κριτήριο εγκυρότητας αποτελεί και το
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κατά πόσο συνάδουν οι γνώσεις και απόψεις ενός εμπειρογνώμονα-κατασκευαστή με τους άλλους.
Θα ήταν καλό να ληφθεί υπόψη ως κριτήριο το γεγονός ότι ένα έμπειρο σύστημα είναι πιθανότατα
ικανό να λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις από έναν εμπειρογνώμονα.



Εγκυρότητα κατασκευής

Η κατασκευή κάποιων συστημάτων βασίζεται σε ένα γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο ενώ άλλα
συστήματα κατασκευάζονται χωρίς ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Συνεπώς είναι σημαντικό να εξετάζεται
αν καθίσταται δυνατό για τα συστήματα να λύνουν προβλήματα γενικότερου περιεχομένου ή αν
εξειδικεύονται μόνο σε ένα τομέα .



Αντικειμενικότητα

Η δημιουργία των έμπειρων συστημάτων βασίζεται στην ανθρώπινη γνώση και κρίση. Αυτό
σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να εξετάζεται αν οι αποφάσεις που διεξάγονται είναι αντικειμενικές.



Αξιοπιστία

Ο έλεγχος των πληροφοριών που εισάγονται ως κανόνες ή γεγονότα στη βάση γνώσης ενός
έμπειρου συστήματος επηρεάζει τη λειτουργία της μηχανής εξαγωγής συμπερασμάτων. Έτσι, ο
έλεγχος αξιοπιστίας των συστημάτων κρίνεται σημαντικός ώστε να υπάρχει βεβαιότητα για κάθε
διάγνωση που εξάγεται από αυτά.



Διακύμανση συστήματος
Η εξέταση της συμπεριφοράς του συστήματος σε ακραίες περιπτώσεις προβλημάτων δίνει
καλύτερη εικόνα για την εγκυρότητα του.



Εξωγενείς παράγοντες
Η αναγνώριση εξωγενών παραγόντων δείχνει την ποσότητα της προσπάθειας που πρέπει να
καταβληθεί από κάθε έμπειρο σύστημα ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες που ανακύπτουν.

Τα παραπάνω κριτήρια θέτουν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας για τα έμπειρα συστήματα.
Καθίσταται δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως βάση για μελλοντικές αναλύσεις εγκυρότητας.
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2.4.3

Πίνακας αποτελεσμάτων

Για την τρέχουσα κατάσταση και για τα ήδη υφιστάμενα έμπειρα συστήματα έγιναν οι απαραίτητες
αξιολογήσεις ώστε να εξεταστούν όλα τα κριτήρια εγκυρότητας. Η εξέταση εγκυρότητας του Daniel
E. O’Leary, γίνεται στα πρότυπα των έμπειρων συστημάτων που προτείνουν οι υπάρχουσες
βιβλιογραφίες και όχι στα υπάρχοντα έμπειρα συστήματα. Πιο αναλυτικά, δεν εξετάζονται τα
έμπειρα συστήματα αλλά το μοντέλα έμπειρων συστημάτων που προτείνονται από βιβλιογραφίες.

Η βιβλιογραφία που εξετάστηκε ανήκει στους παρακάτω συγγραφείς:


Clarkson5



Bouwman6



Dugan & Chandler7



Michaelsen8



Steinbart9



Meservy10

Ο πίνακας λοιπόν αποτελείται από στήλες από τις οποίες η κάθε μια αντιπροσωπεύει και τη
βιβλιογραφία ενός συγγραφέα. Κάθε γραμμή του πίνακα αποτελείται από ένα κριτήριο εγκυρότητας
και από τους ελέγχους που έγιναν για να εξεταστεί κάθε κριτήριο. Οι γραμμές κάτω από τους
συγγραφείς δείχνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων.
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Πίνακας 1

(Daniel E. O’Leary, Validation of expert systems – with applications to auditing and accounting expert systems)
Πίνακας

Clarkson

Bouwman

Dugan &
Chandler

Michaelsen

Steinbart

Meservy

Άμεση εξέταση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Σύγκριση ειδικών

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Έμπειρο
Σύστημα

Έμπειρο
Σύστημα

Έμπειρο
Σύστημα

Έμπειρο
Σύστημα

Έμπειρο
Σύστημα

Έμπειρο
Σύστημα

Σε μεγάλο
Βαθμό
Εμπειρική

Σε μεγάλο
Βαθμό
Εμπειρική

Σε μεγάλο
Βαθμό
Εμπειρική

Βιβλία

Εγκυρότητα
κατασκευής

Εγχειρίδια
Και
Βιβλία
Ελεγκτικής

Πρωτότυπη
Κατασκευή

Αντικειμενικότητα

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ευαισθησία
στην Αξιοπιστία

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Εγκυρότητα
Περιεχομένου

Κριτήριο εγκυρότητας
Επίπεδο συστήματος

Διακύμανση
συστήματος

Βασικά Προβλήματα

ΝΑΙ

Μη
εφαρμόσιμα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Πειράματα
παρόμοια με βασικά
προβλήματα

Διακύμανση

Μικρού
Εύρους

Μη
εφαρμόσιμο
σε πολύπλοκα

Μικρού Εύρους

Ανάλογα με το
πρόβλημα

Δύσκολο να
εξακριβωθεί

Διεξάγονται
προβλήματα
διαφορετικού
είδους

Μέγεθος δείγματος

2 πακέτα των 4
περιπτώσεων

4 πακέτα της 1
περίπτωσης

11 περιπτώσεις

2 περιπτώσεις

13 βασικά
προβλήματα

4 πακέτα της 1
περίπτωσης

Μικρός
αριθμός
ελέγχων

Εργαστήριο

Γραφείο
Εμπειρογνώμονα

Γραφείο
Εμπειρογνώμονα

Γραφείο
Εμπειρογνώμονα

Αδύνατο να
προσδιοριστεί

Εξωτερική διακύμανση

Τοποθεσία όπου
εργάστηκε ο Ελεγκτής
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2.4.4

Γιατί τα έμπειρα συστήματα είναι χρήσιμα στην Ελεγκτική

Όσον αφορά τον τομέα της Λογιστικής και Ελεγκτικής, σε αντίθεση με άλλους επιστημονικούς
τομείς που ζητούν συγκεκριμένη λύση, η ελεγκτική γνώμη δεν έχει μία μοναδική λύση, ο Daniel E.
O’Leary. Επιπλέον ο σχηματισμός γνώμης κατά τον έλεγχο βασίζεται και σε προηγούμενες γνώμες.
Αυτό σημαίνει ότι μια σωστή βάση γνώμης δεν βασίζεται σε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες τη
στιγμή που γίνεται ο έλεγχος. Είναι πιθανό να προκύψουν μεταγενέστερα γεγονότα που επηρεάζουν
την εικόνα των οικονομικών καταστάσεων.
Ακόμη συναντάται συχνά οι ελεγκτές να διαμορφώνουν διαφορετική γνώμη για το ζήτημα που
προκύπτει από την εξέταση των οικονομικών καταστάσεων. Συνεπώς δεν συμφωνούν πάντα σε μια
προτεινόμενη λύση. Τέλος, σε αντίθεση με άλλους κλάδους στους οποίους οι αποφάσεις δεν
αποφέρουν αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον, οι αποφάσεις που εξάγει ένα ΕΣ λογιστικής είναι
πιθανό να έχουν άμεση και σημαντική οικονομική αξία.
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2.5 Τεχνολογικά συστήματα στην ελεγκτική σήμερα

Στη σημερινή εποχή η τεχνολογία έχει εισχωρήσει σε μια πληθώρα επιστημονικών πεδίων. Δεν θα
ήταν δυνατό να λείπει από τις οικονομικές επιστήμες. Ειδικότερα, στον τομέα της ελεγκτικής
υπάρχουν συστήματα πληροφορικής και τεχνολογίας που καθιστούν το έργο των ελεγκτών
ευκολότερο και καλύτερο. Η παρακάτω ενότητα παρουσιάζει κάποια από τα συστήματα αυτά.
Μεταξύ αυτών των συστημάτων θα παρουσιαστεί και το έμπειρο σύστημα CLIPS, το οποίο είναι το
εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στο πρακτικό κομμάτι της παρούσας εργασίας.

2.6 Πλατφόρμα Ελεγκτικής COSO

Η πλατφόρμα εσωτερικού ελέγχου COSO χρησιμοποιείται από
ελεγκτικές εταιρίες. Ανάμεσα στις εταιρίες που χρησιμοποιούν
τη συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι η PWC, η οποία ανήκει στις
4 μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, «BIG
4».
Η πλατφόρμα COSO είναι δημιούργημα του οργανισμού
COSO, Committee of Sponsoring Organizations. Στόχος του οργανισμού COSO είναι η παροχή
τεχνολογικών εργαλείων που προάγουν την ηγετική σκέψη και βοηθούν στη βελτίωση του
εσωτερικού ελέγχου και τη διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου.
Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες για τις οποίες κατασκευάστηκε η πλατφόρμα COSO
είναι οι αγορές και η επεξεργασία των πληρωτέων λογαριασμών. Αναλυτικότερα παρέχονται οι
παρακάτω δυνατότητες:


Επιβεβαίωση για τη λήψη τιμολογίων για όλα τα εμπορεύματα



Αναγνώριση και καταγραφή των εμπορευμάτων που επιστρέφονται



Σωστή καταχώριση των αγορών στους λογαριασμούς που προβλέπονται από τη λογιστική



Επιβεβαίωση ότι οι αγορές δεν έχουν εγγραφεί δύο φορές



Τα τιμολόγια παρουσιάζουν τα σωστά ποσά και τη σωστή ημερομηνία
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2.7 401 (k) Audit Program

Το 401 (k) Plan Audit Program, είναι πρόγραμμα που αφορά την ελεγκτική. Αναλυτικότερα, το
συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια σύνοψη των βημάτων του ελέγχου. Μέσα από τον
καθορισμό των σταδίων που ακολουθούνται κατά διαδικασία ελέγχου αξιολογείται ο εσωτερικός
έλεγχος.
Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που αξιολογούνται είναι οι παρακάτω:


Περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας



Επιβεβαίωση ότι οι λογαριασμοί συμφωνούν με τις αρχές της Λογιστικής και είναι
ισοσταθμισμένοι

Επιπλέον το 401(k) Audit Program ειδικεύεται σε συντάξεις καθώς και σε δάνεια. Στον τομέα
της συνταξιοδότησης αξιολογείται το περιβάλλον
εσωτερικού

ελέγχου

συνταξιοδοτήσεων.

Πιο

συγκεκριμένα, ελέγχεται:


Το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας
που διαχειρίζεται τις συντάξεις



Ο

χορηγός

καθώς

και

το

σχέδιο

συνταξιοδότησης

Όσον αφορά τα δάνεια το πρόγραμμα δίνει προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος
δανειοδότησης

29

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

2.8 Αυτοματοποιημένες Τεχνικές Ελέγχου

Οι αυτοματοποιημένες τεχνικές ελέγχουν είναι συγχρόνως γνωστές με την αγγλική ορολογία
CAATS, Computer Assisted Audit Techniques ή Computer Assisted Audit Tools and Techniques.
Οι συγκεκριμένες τεχνικές καθίσταται συνεχώς όλο και πιο διάσημες στον τομέα της ελεγκτικής.
Στην σημερινή εποχή, χρησιμοποιούνται σε αρκετά μεγάλη έκταση στις επιχειρήσεις με σκοπό την
υποστήριξη της διαδικασίας του εσωτερικού ελέγχου.
Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται οι τεχνικές CAATS στην ελεγκτική είναι ο έλεγχος
αρκετά μεγάλου δείγματος για την εύρεση σφαλμάτων ή δυσλειτουργιών. Μέσω αυτής της τεχνικής
καθίσταται εφικτό για τον ελεγκτή να αποσπάσει μεμονωμένα οποιαδήποτε διεξαχθείσα λογιστική
συναλλαγή της εταιρίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ελέγξει καλύτερα μια επιχείρηση για μια
συγκεκριμένη περίοδο.
Επιπλέον μέσω των αυτοματοποιημένων τεχνικών ελέγχου είναι πλέον δυνατό να διεξαχθούν με
μεγαλύτερη επιτυχία έλεγχοι οι οποίοι είναι περίπλοκοι κάτω από άλλες συνθήκες. Αναλυτικότερα,
σε έναν τυπικό έλεγχο θα είχε ληφθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από τα δεδομένα για να
διεξαχθεί συμπέρασμα. Ωστόσο σε έναν έλεγχο με την υποστήριξη των αυτοματοποιημένων
τεχνικών ελέγχου θα ήταν δυνατό να εξεταστούν όλα τα δεδομένα, γεγονός που δείχνει ότι η
διάγνωση θα ήταν συγκριτικά πιο αξιόπιστη.

Οι τεχνικές CAATS χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση των ελεγκτικών
διαδικασιών. Μερικά από τα συστατικά μέρη των αυτοματοποιημένων τεχνικών ελέγχου είναι:


Το επιχειρηματικό λογισμικό παραγωγικότητας.
Πιο συγκεκριμένα οι τεχνικές CAATS διαθέτουν Υπολογιστικό Φύλλο, Επεξεργασία
Κειμένου.



Λογισμικά πακέτα στατιστικών αναλύσεων.



Εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για
επιχειρηματικούς σκοπούς.
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2.9 Εργαλεία αυτοματοποιημένων τεχνικών ελέγχου

Κάποιες από τις δυνατότητες που παρέχουν οι αυτοματοποιημένες τεχνικές ελέγχου CAATS
αναλύονται παρακάτω:


Εντοπισμός σφαλμάτων.
Τα εργαλεία των συγκεκριμένων τεχνικών ελέγχου μπορούν να εντοπίσουν ενδείξεις που
αποκαλύπτουν ότι έχει γίνει λογιστικό σφάλμα.



Αναφορές ανάλυσης δεδομένων
Μέσω της συσχέτισης οικονομικών και μη-οικονομικών στοιχείων παράγονται εκθέσεις
οι οποίες αναδεικνύουν ένα λογικό συμπέρασμα για το αν τα υπόλοιπα των λογαριασμών
είναι ισοσκελισμένα. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα εξατομίκευσης τις ανάλυσης
δεδομένων μέσα από την εφαρμογή φίλτρων ή την ένωση αρχείων με οικονομικά
στοιχεία.



Συνεχής ενημέρωση
Οι ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα
οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που ελέγχουν. Σημαντική προϋπόθεση για την
επιτυχία της συνεχής ενημέρωσης είναι η ελεγχόμενη επιχείρηση να παρακολουθεί με
σταθερό ρυθμό όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και συναλλαγές.



Δημιουργία ψηφιακών εγγράφων
Μία δυνατότητα του επιχειρηματικού λογισμικού παραγωγικότητας των τεχνικών
ελέγχου είναι τα λογιστικά φύλλα μέσω των οποίων γίνεται εφικτό να καταχωρούνται
δεδομένα σε ψηφιακή μορφή. Η συγκεκριμένη δυνατότητα προσφέρει και επιτρέπει στον
ελεγκτή να περιηγηθεί με ευκολία σε όλα τα καταχωρημένα αρχεία. Συνεπώς υπάρχει η
δυνατότητα να γίνει έλεγχος στα δεδομένα που αφορούν την τρέχουσα περίοδο καθώς
και να γίνει συσχέτιση αυτών με καταχωρημένες πληροφορίες προηγούμενων περιόδων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Μεθοδολογία υλοποίησης του Έμπειρου συστήματος

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τη διεκπεραίωση τις εργασίας απαντούσε και βασίστηκε στα
ερευνητικά ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα, ο λόγος που επιλέχθηκε η παρακάτω μεθοδολογία ήταν
γιατί καθιστούσε εφικτό να βρεθεί ο τρόπος υλοποίησης για το πρακτικό τμήμα αλλά και το
βιβλιογραφικό τμήμα της εργασίας.
Πρωταρχικό βήμα ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Διερευνήθηκαν οι διαδικασίες που
ήδη υφίστανται σήμερα όσον αφορά την ελεγκτική πληροφοριακών συστημάτων. Αναλυτικότερα,
ήταν σημαντικό να βρεθεί αν υπάρχουν τρέχοντες έλεγχοι πληροφοριακών συστημάτων και
μετέπειτα ποιοι συγκεκριμένα είναι αυτοί οι έλεγχοι. Συνεπώς, το επόμενο βήμα ήταν να βρεθούν οι
κανόνες καθώς και οι προδιαγραφές που διέπουν τους ήδη υφιστάμενους ελέγχους για να γίνουν
κατανοητά τόσο η δομή όσο και η μεθοδολογία αυτών των ελέγχων.
Στη συνέχεια έχοντας μελετήσει και παρατηρήσει την ελεγκτική πληροφοριακών
συστημάτων στη σημερινή εποχή ήταν αναγκαίο να εξεταστεί η πρωτοτυπία που θα παρέχει η
παρούσα εργασία, συγκριτικά με ότι υφίσταται σήμερα.
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3. 1

Συγκέντρωση κανόνων

Το επόμενο βήμα ήταν το πρακτικό κομμάτι της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε η
εφαρμογή ενός έμπειρου συστήματος.
Αρχικά, προτεραιότητα είχε η συγκέντρωση κανόνων ώστε να δημιουργήσουν τη βάση
γνώσης του έμπειρου συστήματος. Για να βρεθούν οι κανόνες ήταν σημαντικό να οριστεί για ποιο
συγκεκριμένο πρόβλημα ή πεδίο της ελεγκτικής θα ειδικευόταν το έμπειρο σύστημα της εργασίας.
Ήταν απαραίτητο να συγκεκριμενοποιηθεί το τι ακριβώς θα έλυνε και σε τι ακριβώς θα βοηθούσε το
έμπειρο σύστημα που θα σχεδιαζόταν.
Για να υλοποιηθεί η συγκέντρωση κανόνων λοιπόν, μιλήσαμε με εμπειρογνώμονες στην
ελεγκτική.

Οι εμπειρογνώμονες έδωσαν στοιχεία για συμβάντα παραβίασης δεδομένων στις

λογιστικές καταστάσεις. Επιπλέον, ανέφεραν ότι ακολούθησαν μία σειρά διαδικασιών για το
χειρισμό των καταστάσεων παραβίασης. Τέλος ανέφεραν ότι η διαπίστωση παραβίασης δεν ήταν
πάντοτε άμεση.
Η συζήτηση έγινε αφορμή για την ανάλυση ενός πρόσφατου παραδείγματος παραβίασης
πληροφοριακού συστήματος. Στο συγκεκριμένο συμβάν αλλοιώθηκαν στοιχεία από χρήστες οι
οποίοι δεν είχαν νόμιμη πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα. Αυτό έγινε αντιληπτό μετά από
μία τυχαία διασταύρωση των έντυπων εγγράφων με τα ψηφιακά δεδομένα. Διαπιστώθηκαν
σφάλματα στις καταστάσεις οι οποίες ήταν καταχωρημένες στο πληροφοριακό σύστημα. Τα
σφάλματα και οι αλλοιώσεις ήταν σε συγκεκριμένα τμήματα των ψηφιακών εγγράφων, γεγονός το
οποίο αποκάλυπτε ότι δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός. Έτσι διαγνώστηκε η παραβίαση.
Ακολούθησε η εφαρμογή μέτρων για την αποκατάσταση του προβλήματος.
Ανέφερε ότι το συμπέρασμα στο οποίο οδήγησε το παραπάνω συμβάν ήταν η άμεση
εφαρμογή εντατικού ελέγχου. Επιπλέον σημείωσαν ότι η διαπίστωση ότι τα ψηφιακά έγγραφα είχαν
διαφορές με τα ίδια έγγραφα που ήταν σε έντυπη μορφή ήταν τυχαία. Συνεπώς, κρίνεται αρκετά
σημαντικός ο άμεσος εντοπισμός σφαλμάτων και ο διαχωρισμός του τυχαίου σφάλματος από μια
κακόβουλη επίθεση. Σε αυτό το σημείο, η τεχνολογία και ειδικότερα ένα έξυπνο σύστημα είναι
δυνατό να εντοπίσει σφάλματα και να προλάβει μια μη αναστρέψιμη κατάσταση. Η πρόληψη και
προστασία των δεδομένων καθίσταται σημαντικός παράγοντας για την ομαλή λειτουργία κάθε
οργανισμού.
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Μετά από την επαφή με εμπειρογνώμονες θεωρήθηκε χρήσιμο να δημιουργηθεί ένα σύστημα
διάγνωσης και επίλυσης σφαλμάτων. Αυτό γιατί, όπως και σε κάθε τομέα έτσι και στη λογιστική,
είναι συχνό το γεγονός τα σφάλματα σε λογιστικές καταστάσεις να μην γίνονται τυχαία. Αντιθέτως,
είναι αρκετές οι φορές που τα λογιστικά σφάλματα καθίστανται ένας έμμεσος τρόπος παραβίασης
των λογιστικών εγγραφών. Συνεπώς είναι σημαντικό να επιλύονται τα λογιστικά σφάλματα.
Ήταν λοιπόν αναγκαίο να αποκτηθεί αρχικά γνώση επί των λογιστικών σφαλμάτων. Μέσα
από το εκπαιδευτικό υλικό έγινε αντιληπτός ο ορισμός λογιστικό σφάλμα. Ακόμα, έγιναν γνωστά τα
ήδη λογιστικών σφαλμάτων καθώς και πως επηρεάζεται η εικόνα των λογιστικών βιβλίων από το
κάθε σφάλμα. Τελευταίο και σημαντικό τμήμα της γνώσης που συγκεντρώθηκε ήταν ο τρόπος
διόρθωσης των λογιστικών σφαλμάτων.
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3. 2

Κριτήρια επιλογής εργαλείου κατασκευής έμπειρου συστήματος

Στη συνέχεια επιλέξαμε εργαλείο κατασκευής έμπειρων συστημάτων. Υπάρχουν τα εξής εργαλεία
ανάπτυξης έμπειρων συστημάτων :

1. Εργαλεία με βάση τις γλώσσες προγραμματισμού:


Pascal



C



Basic



Fortran

2. Εργαλεία με βάση τις γλώσσες προγραμματισμού Τεχνητής Νοημοσύνης


Prolog



Συναρτησιακός προγραμματισμός Lisp



Smalltalk



OPS5

3. Απλά εργαλεία αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών


EMYCIN



KAS



EXPERT

4. Εξελιγμένα εργαλεία αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών


S1



M4



Personal Consultant



ART, Automated Reasoning Tool



KEE



NEXPERT



Flex
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CLIPS



Mike

Tα κριτήρια για να επιλέξουμε το εργαλείο κατασκευής του έμπειρου συστήματος είναι τα
παρακάτω:



Η λειτουργία του να βασίζεται σε ένα σύνολο κανόνων και γεγονότων.
Αυτό γιατί έτσι δίνεται η δυνατότητα να επιλύεται το πρόβλημα με τον εξής τρόπο:
 Ο χρήστης εισάγει δεδομένα
 Ενεργοποιούνται οι κανόνες που είναι συμβατοί με τα δεδομένα που
είναι αποθηκευμένα στη βάση γνώσης
 Ενεργοποιείται ο μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων
 Εξάγεται συμπέρασμα



Μηχανισμό επίλυσης συγκρούσεων
Από τους ενεργοποιημένους κανόνες πάντα επιλέγεται ο πρώτος κανόνας ή γεγονός
έτσι ώστε να γίνεται ανακύκλωση των κανόνων που να αποτρέπει τη λανθασμένη
εξαγωγή συμπερασμάτων



Να υπάρχει εύκολη διασύνδεση με το χρήστη



Κατάλληλο για επίλυση όλων το προβλημάτων
Μεγαλύτερη γενικότητα εφαρμογών
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3. 3

Επιλογή εργαλείου κατασκευής Έμπειρου Συστήματος

Βάσει των κριτηρίων, επιλέχθηκε το εξελιγμένο εργαλείο κατασκευής έμπειρων συστημάτων
CLIPS. Έχει δημιουργηθεί από τη NASA και αποτελεί γνωστό εργαλείο για τους κατασκευαστές
έμπειρων συστημάτων. Διατίθεται δωρεάν και είναι κατάλληλο για νέους χρήστες.
Το CLIPS αποτελεί εργαλείο αναπαράστασης γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία του
CLIPS βασίζεται σε προγραμματισμό με κανόνες. Για την εξαγωγή συμπεράσματος το
συγκεκριμένου εργαλείου χρησιμοποιεί στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων.
Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν οι κανόνες που θα αποτελούσαν τη βάση γνώσεων για το
σύστημα. Η δημιουργία κανόνων βασίστηκε στη γνώση για τα λογιστικά σφάλματα, από το
εκπαιδευτικό υλικό που είχε διαβαστεί. Οι κανόνες είχαν τη δομή Αν…. Τότε. Για παράδειγμα, αν
το λογιστικό σφάλμα γινόταν σε κάποιο πεδίο ενός λογιστικού βιβλίου τότε θα επρόκειτο για
συγκεκριμένου είδους σφάλμα που θα διορθωνόταν με μια συγκεκριμένη λογιστική μέθοδο.
Η δομή για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων του έμπειρου συστήματος ήταν η παρακάτω:
1. Το σύστημα ρωτάει το χρήστη που έγινε το λάθος
Για παράδειγμα, αν το σφάλμα έχει γίνει σε ημερομηνία ή σε ποσό και σε ποιο λογιστικό
βιβλίο.

2. Διεξάγεται διάγνωση.
Η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων επιλέγει τους κατάλληλους κανόνες για το
συγκεκριμένο σφάλμα μέσα από τη βάση γνώσεων του συστήματος. Μέσα από την
ανακύκλωση των κανόνων η μηχανής εξαγωγής οδηγείται σε μία διάγνωση

3. Οδηγίες επίλυσης σφάλματος
Δίνονται τρόποι διόρθωσης του σφάλματος οι οποίοι είναι συγκεντρωμένοι στη βάση
γνώσεων.

4. Ακολούθησε ο έλεγχος επιτυχίας της εφαρμογής.

Τέλος η εφαρμογή όλων των προηγούμενων βημάτων οδήγησε στο να διεξαχθούν
συμπεράσματα τόσο από βιβλιογραφικής οπτικής όσο και από πρακτικής οπτικής. Αναλυτικότερα
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μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση καθώς και από την πρακτική εφαρμογή της παρούσας
εργασίας ήταν εφικτό καλυφθούν τελικά οι στόχοι της εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
4. 1 ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Η πρώτη πρακτική εφαρμογή αφορά ένα πρόγραμμα το οποίο ελέγχει τραπεζικά έγγραφα και
διαπιστώνει αν είναι έγκυρα ή μη.
Ο λόγος που δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο έμπειρο σύστημα ήταν γιατί τα τραπεζικά
έγγραφα χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά από τους ελεγκτές,

ως αποδεικτικά στοιχεία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών είτε για τα
εισπρακτέα ή πληρωτέα ποσά της ελεγχόμενης εταιρίας είτε για να πιστοποιηθεί ότι το γενικό
καθολικό αναγράφει το σωστό ποσό μετρητών στην τράπεζα.
Τα κριτήρια για την διαπίστωση εγκυρότητας αναφέρονται παρακάτω:


Αν ο αριθμός λογαριασμού είναι μεγαλύτερος του 100000001 τότε είναι έγκυρος
αριθμός λογαριασμού.



Αν είναι μικρότερος από 100000001 τότε είναι μη έγκυρος αριθμός λογαριασμού.



Επιπλέον ρωτάει το χρήστη αν στο έγγραφο υπάρχει αριθμός συναλλαγής και αν
αναγράφεται χρηματικό ποσό. Αν ναι τότε πρόκειται για τραπεζικό έγγραφο.

Τα κριτήρια δεν είναι πραγματικά. Έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο για την υλοποίηση του
προγράμματος.
Στο παρακάτω σχήμα περιγράφεται η ροή της διαδικασίας που ακολουθείται από το έμπειρο
σύστημα ώστε να διεξαχθεί συμπέρασμα.
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Έχει το έγγραφο
ημερομηνία;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχει το έγγραφο
αριθμό
συναλλαγής;

Αυτό το έγγραφο
δεν είναι
τραπεζικό.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχει το έγγραφο
χρηματικό ποσό;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εισάγετε τον
αριθμό του
τραπεζικού σας
λογαριασμου;

Έγκυρος αριθμός
τραπεζικού
λογαριασμού.

Μη έγκυρος
αριθμός
τραπεζικού
λογαριασμού.

Αυτό το έγγραφο
είναι τραπεζικό.

Αυτό το έγγραφο
δεν είναι
τραπεζικό.
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα σενάρια για την εξέταση εγκυρότητας ενός τραπεζικού εγγράφου

Εικόνα 1

Το πρόγραμμα αρχικά εισάγεται στο εργαλείο CLIPS
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4.1. 1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η: ΕΓΚΥΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Εικόνα 2





Δίνεται η εντολή για εκκίνηση του προγράμματος.
Το έμπειρο σύστημα ρωτάει το χρήστη αν το τραπεζικό έγγραφο έχει ημερομηνία.
Το έμπειρο σύστημα δίνει στο χρήστη τις προτεινόμενες απαντήσεις, «yes or no»
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Εικόνα 3

Έστω ότι ο χρήστης δίνει σαν απάντηση το ΝΑΙ

43

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Εικόνα 4








Το έμπειρο σύστημα λαμβάνει την απάντηση ΝΑΙ
Ανατρέχει στο σύνολο κανόνων
Δίνει σαν δεδομένο την απάντηση ΝΑΙ
Θέτει επόμενη ερώτηση
Ρωτάει το χρήστη αν το τραπεζικό έγγραφο έχει αριθμό συναλλαγής
Το έμπειρο σύστημα δίνει στο χρήστη τις προτεινόμενες απαντήσεις, «yes or no»
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Εικόνα 5









Ο χρήστης απαντάει «ΝΑΙ» στην ερώτηση για την ύπαρξη αριθμού συναλλαγής
Το έμπειρο σύστημα λαμβάνει την απάντηση ΝΑΙ
Ανατρέχει στο σύνολο κανόνων
Δίνει σαν δεδομένο την απάντηση ΝΑΙ
Θέτει επόμενη ερώτηση
Ρωτάει το χρήστη αν στο τραπεζικό έγγραφο είναι γραμμένο κάποιο χρηματικό ποσό
Το έμπειρο σύστημα δίνει στο χρήστη τις προτεινόμενες απαντήσεις, «yes or no»
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Εικόνα 6








Ο χρήστης απαντάει «ΝΑΙ» στην ερώτηση για την ύπαρξη χρηματικού ποσού
Το έμπειρο σύστημα λαμβάνει την απάντηση ΝΑΙ
Ανατρέχει στο σύνολο κανόνων
Δίνει σαν δεδομένο την απάντηση ΝΑΙ
Θέτει επόμενη ερώτηση
Ζητάει από το χρήστη αριθμό λογαριασμού
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Εικόνα 7








Ο χρήστης δίνει αριθμό λογαριασμού 100123123
Το έμπειρο σύστημα λαμβάνει τον αριθμό λογαριασμού
Ανατρέχει στο σύνολο κανόνων
Δίνει σαν δεδομένο τον αριθμό λογαριασμού
o Αν ο αριθμός λογαριασμού είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 100000001 τότε είναι έγκυρος
o Αν ο αριθμός λογαριασμού είναι μικρότερος του 100000001 τότε είναι άκυρος
Η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων του εργαλείου CLIPS καταλήγει σε συμπέρασμα
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4.1. 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η: ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Εικόνα 8








Ο χρήστης δίνει αριθμό λογαριασμού 100
Το έμπειρο σύστημα λαμβάνει τον αριθμό λογαριασμού
Ανατρέχει στο σύνολο κανόνων
Δίνει σαν δεδομένο τον αριθμό λογαριασμού
o Αν ο αριθμός λογαριασμού είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 100000001 τότε είναι έγκυρος
o Αν ο αριθμός λογαριασμού είναι μικρότερος του 100000001 τότε είναι άκυρος
Η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων του εργαλείου CLIPS καταλήγει σε συμπέρασμα
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4.1. 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η: ΕΛΛΕΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εικόνα 9








Το έμπειρο σύστημα ρωτάει το χρήστη αν το τραπεζικό έγγραφο έχει ημερομηνία.
Το έμπειρο σύστημα δίνει στο χρήστη τις προτεινόμενες απαντήσεις, «yes or no»
Ο χρήστης απαντάει ΟΧΙ
Το έμπειρο σύστημα λαμβάνει την απάντηση
Ανατρέχει στο σύνολο κανόνων
Η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων του εργαλείου CLIPS καταλήγει σε συμπέρασμα
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4. 2

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Η δεύτερη πρακτική εφαρμογή αφορά ένα πρόγραμμα το οποίο ελέγχει λογιστικά σφάλμα
Ο λόγος που δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο έμπειρο σύστημα ήταν γιατί τα λογιστικά
σφάλματα αποτελούν συχνό φαινόμενο κατά τη λογιστική καταχώρηση το οικονομικών
δραστηριοτήτων. Όπως αναφέρθηκε και στο 3ο κεφάλαιο της τρέχουσας εργασίας μετά από την
επαφή με εμπειρογνώμονες θεωρήθηκε χρήσιμο να δημιουργηθεί ένα σύστημα διάγνωσης και
επίλυσης σφαλμάτων.
Στο παρακάτω σχήμα περιγράφεται η ροή της διαδικασίας που ακολουθείται από το έμπειρο
σύστημα ώστε να διεξαχθεί συμπέρασμα.
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Που έχει γίνει το σφάλμα

Στην ημερομηνία

Είναι μη λογιστικό σφάλμα.

Διορθώστε με τη μέθοδο της
κόκκινης γραφίδας

Κατά τη μεταφορά

Είναι μη λογιστικό σφάλμα.

Διορθώστε με τη μέθοδο της
κόκκινης γραφίδας

Στο ποσό που καταχωρήθηκε

Είναι λογιστικό σφάλμα.

Διορθώστε με τη μέθοδο της
κόκκινης γραφίδας

Στην εγγραφή που
χρησιμοποιήθηκε

Είναι λογιστικό σφάλμα.

Διορθώστε με τη μέθοδο της
κόκκινης γραφίδας

Σε όλα τα λογιστικά βιβλία

Είναι λογιστικό σφάλμα.

Διορθώστε με τη χρήση
αντιστρεφόμενων
λογαριασμών.

Στον ισολογισμό
προηγούμενης χρήσης

Διορθώστε λαμβάνοντας το
σαν σφάλμα του τρέχοντος
έτους

Στην κατάσταση εσόδων
εξόδων προηγούμενης χρήσης

Διορθώστε χρησιμοποιώντας
εγγραφές για διαφορές
προηγούμενων χρήσεων

Παρακάτω παρουσιάζονται τα σενάρια για την εξέταση εγκυρότητας ενός τραπεζικού εγγράφου
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Εικόνα 10

Το πρόγραμμα αρχικά εισάγεται στο εργαλείο CLIPS
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4.2. 1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η: ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Εικόνα 11

Το σύστημα ρωτάει το χρήστη που έγινε το σφάλμα
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Εικόνα 12

Ο χρήστης δίνει σαν απάντηση ότι το σφάλμα έγινε στην ημερομηνία
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Εικόνα 13





Το έμπειρο σύστημα λαμβάνει την απάντηση
Ανατρέχει στο σύνολο κανόνων
Η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων του εργαλείου CLIPS καταλήγει σε συμπέρασμα
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4.2. 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η: ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Εικόνα 14

Ο χρήστης αναφέρει στο σύστημα ότι το σφάλμα έγινε κατά τη διαδικασία της μεταφοράς ποσού σε άλλη
οικονομική κατάσταση
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Εικόνα 15





Το έμπειρο σύστημα λαμβάνει την απάντηση
Ανατρέχει στο σύνολο κανόνων
Η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων του εργαλείου CLIPS καταλήγει σε συμπέρασμα
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4.2. 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ

Εικόνα 16

Ο χρήστης αναφέρει στο έμπειρο σύστημα ότι το σφάλμα είναι αριθμητικό.
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Εικόνα 17





Το έμπειρο σύστημα λαμβάνει την απάντηση
Ανατρέχει στο σύνολο κανόνων
Η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων του εργαλείου CLIPS καταλήγει σε συμπέρασμα
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4.2. 4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4η: ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Εικόνα 18

Ο χρήστης αναφέρει ότι το σφάλμα έγινε για δεν χρησιμοποιήθηκαν οι σωστές εγγραφές.
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Εικόνα 19





Το έμπειρο σύστημα λαμβάνει την απάντηση
Ανατρέχει στο σύνολο κανόνων
Η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων του εργαλείου CLIPS καταλήγει σε συμπέρασμα

61

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

4.2. 5 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5η: ΣΦΑΛΜΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Εικόνα 20

Ο χρήστης αναφέρει ότι το σφάλμα μεταφέρθηκε σε όλα τα λογιστικά βιβλία/
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Εικόνα 21





Το έμπειρο σύστημα λαμβάνει την απάντηση
Ανατρέχει στο σύνολο κανόνων
Η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων του εργαλείου CLIPS καταλήγει σε συμπέρασμα
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4.2. 6 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6η: ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

Εικόνα 22

Ο χρήστης αναφέρει στο έμπειρο σύστημα ότι το σφάλμα έγινε στον ισολογισμό προηγούμενης χρήσης
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Εικόνα 23





Το έμπειρο σύστημα λαμβάνει την απάντηση
Ανατρέχει στο σύνολο κανόνων
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4.2. 7 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 7η: ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εικόνα 24

Ο χρήστης αναφέρει στο έμπειρο σύστημα ότι το σφάλμα έγινε στην κατάσταση εσόδων κι εξόδων
προηγούμενης χρήσης.
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Εικόνα 25





Το έμπειρο σύστημα λαμβάνει την απάντηση
Ανατρέχει στο σύνολο κανόνων
Η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων του εργαλείου CLIPS καταλήγει σε συμπέρασμα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συμπερασματικά, καθίσταται σαφές ότι η πληροφορική αποτελεί σημαντικό εργαλείο της
ελεγκτικής. Η τεχνητή νοημοσύνη και ειδικότερα τα έμπειρα συστήματα συντελούν στην έγκυρη
διεξαγωγή συμπερασμάτων για περιπτώσεις περίπλοκες ή περιπτώσεις με αρκετά μεγάλο όγκο
δεδομένων.
Η επένδυση σε έμπειρα συστήματα πιθανότατα να συμβάλλει στην ανάπτυξη και εξέλιξη του
τομέα της ελεγκτικής. Αυτό γιατί η ανάπτυξη των έμπειρων συστημάτων θα θέσει τις βάσεις για
μεγαλύτερη εγκυρότητα και ασφάλεια κατά τη διαδικασία του ελέγχου.
Μέσα από το έμπειρο σύστημα που εξετάσθηκε και παρουσιάστηκε στην παρούσα εργασία,
διεξάγεται το συμπέρασμα ότι τα έμπειρα συστήματα αλλά και η Τεχνητή Νοημοσύνη γενικότερα
διευκολύνουν το έργο των ελεγκτών παρέχοντας έγκυρα συμπεράσματα. Επιπλέον η γνώμη ενός
ελεγκτή πιθανώς να είναι υποκειμενική ή να μην καλύπτει επαρκώς όλα τα πεδία που εξετάζονται.
Συνεπώς, το πλεονέκτημα από τη χρήση έμπειρων συστημάτων είναι η διεξαγωγή αντικειμενικών
συμπερασμάτων τα οποία βασίζονται και προκύπτουν από το σύνολο των παραμέτρων και όχι από
ένα τμήμα τους και μόνο.
Είναι εμφανές ότι ένα έμπειρο σύστημα για να είναι χρήσιμο χρειάζεται να είναι εύκολο στη
χρήση και οι κανόνες που το διέπουν να αποτελούν μια αξιόπιστη βάση γνώσεων. Εκτός αυτού είναι
απαραίτητο να ελέγχεται η αξιοπιστία των συμπερασμάτων ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος τα
έμπειρα συστήματα να μην είναι χρήσιμα για το ελεγκτικό έργο. Τέλος είναι σημαντική η ανανέωση
της βάσης γνώσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να συμβαδίζει με την τρέχουσα
πραγματικότητα και την ισχύουσα νομοθεσία.
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