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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Βασική υπόθεση της έρευνας μας είναι ότι η εκτέλεση απαιτητικών εφαρμογών (όπως 

είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα Ελέγχου) καταναλώνει λιγότερους πόρους αν 

εκτελείται στο cloud και παρέχεται σαν υπηρεσία, παρά όταν εκτελείται στον 

υπολογιστή κάθε ελεγκτή. Για τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης αναπτύξαμε μία 

πιλοτική εφαρμογή που υλοποιεί κάποιες σημαντικές ελεγκτικές διαδικασίες. Στα 

πλαίσια του ελέγχου μας, η εφαρμοζόμενη ελεγκτική διαδικασία είναι ο έλεγχος 

ύπαρξης επαναλαμβανόμενων άρθρων στο Ημερολόγιο Γενικής Λογιστικής. Για την 

εξακρίβωση της ισχύoς ή όχι της υπόθεσης μας, εκτελέσαμε με δύο τρόπους (τοπικά 

και cloud) την εφαρμογή και χρησιμοποιώντας το Sigar Api Framework συλλέξαμε τα 

δεδομένα δέσμευσης της cpu και της μνήμης Ram. Για την προσέγγιση του 

προσδιορισμού του φόρτου εργασίας της cpu και ram, μελετήσαμε πρωτίστως τους 

χρόνους ολοκλήρωσης των κύκλων επεξεργασίας τοπικά και στο cloud. Ο χρόνος 

αναδείχθηκε ως ο σημαντικότερος παράγοντας καθορισμού του τελικού μας 

συμπεράσματος. Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα των test μας, επιβεβαιώσαμε την 

διατυπωθείσα υπόθεση μας.   
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ABSTRACT 

 

The main hypothesis of our research is that the execution of demanding applications 

(such as the Audit Information Systems) consumes fewer resources if executed using 

cloud infrastructure (and is provided as a service) than when executed in each auditor’s 

computer.  In order to test our hypothesis we developed a pilot web application that 

implements some important audit procedures. As part of our research, the applicable 

test procedure is to check the existence of repeated entries in a Journal. We executed 

the web application in two ways (using a computer or cloud infrastructure) and we 

collected the CPU and Ram utilization data using Sigar API Framework. In order to 

determine the CPU and Ram load we primarily took in consideration the process time 

of local and cloud processing cycles. Process time emerged as the most important factor 

in drawing our final conclusion. Based on the results of our tests, we confirmed our 

hypothesis.  
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η πανταχού παρούσα κοινωνία της πληροφορίας, η οποία χαρακτηρίζεται από την 

ενοποίηση και την αυτοματοποίηση, οδήγησε στην αυξημένη ανάγκη για αξιόπιστη και 

έγκαιρη ενημέρωση. Κάτω από αυτές τις νέες συνθήκες διαμορφώθηκε και η σύγχρονη 

επιχειρηματική πραγματικότητα δημιουργώντας καινούριες και αυξημένες απαιτήσεις 

από τον οικονομικό και λογιστικό έλεγχο. Η άυλη υπόσταση των αυτοματοποιημένων 

λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων δημιούργησε νέες προκλήσεις και ευκαιρίες 

στον σχεδιασμό των ελεγκτικών διαδικασιών. Η πλήρης ανάπτυξη και ενσωμάτωση 

των Υποβοηθούμενων από Υπολογιστές Τεχνικών Ελέγχου (Computer Assisted Audit 

Techniques, CAAT) ήταν η απάντηση στην πρόκληση του ανασχεδιασμού των 

ελεγκτικών αρχιτεκτονικών και διαδικασιών. Ο σύγχρονος ελεγκτής έχει στην 

«φαρέτρα» του ένα σύνολο ελεγκτικών εργαλείων το εύρος του οποίου εκτείνεται από 

τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και τα υπολογιστικά φύλλα μέχρι τα 

προγράμματα περίληψης δεδομένων και παράλληλης επεξεργασίας.  

Στην αύξηση της ευελιξίας και της παραγωγικότητας των CAAT τεχνικών 

μπορεί να συντελέσει ο συνδυασμός τους με τη λειτουργικότητα της Υπολογιστικής 

Νέφους (Cloud Computing).  Στην παγκόσμια βιβλιογραφία γίνεται εκτενής αναφορά 

στα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα που ακολουθούν την υιοθέτηση του cloud 

computing. Επιπροσθέτως, στην παγκόσμια βιβλιογραφία εμφανίζεται δειλά η τάση να 

αναπτυχθεί η λογική της απομακρυσμένης ελεγκτικής (remote auditing) τόσο σε 

επαγγελματικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, παρά το γεγονός της ύπαρξης 

πλούσιας βιβλιογραφίας για το Cloud Computing και για τις Τεχνικές Ελέγχου 

Υποβοηθούμενες από Υπολογιστική (C.A.A.T.), δεν υπάρχει καθόλου βιβλιογραφία 

για τον συνδυασμό των παραπάνω δύο τεχνολογιών.  

Γεγονός είναι ότι τα πληροφοριακά συστήματα ελέγχου, που χρησιμοποιούνται 

σήμερα, κάνουν ελέγχους, δίνουν αναφορές και είναι ικανά να επεξεργάζονται 

τεράστιες ποσότητες ηλεκτρονικών δεδομένων. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά απαιτητικά 

προγράμματα και απαιτούν την χρήση ισχυρών υπολογιστών. Καθώς αυξάνονται οι 

δυνατότητες αυτών των προγραμμάτων αυξάνεται και η ανάγκη για την επένδυση σε 

όλο και ισχυρότερο εξοπλισμό από πλευράς των ελεγκτών. Γιατί να χρειάζεται οι 
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υπολογιστές να ανανεώνονται (και να αυξάνεται το κόστος) και να μη μεταφέρουμε το 

βάρος αυτό σε μία υποδομή cloud που θα «εξυπηρετεί» τερματικά τα οποία μπορεί και 

να μην είναι καν υπολογιστές αλλά π.χ. Tablet; Θεωρούμε λοιπόν ότι το κενό στην 

βιβλιογραφία (και την πρακτική) που περιγράψαμε προηγουμένως είναι σημαντικό. Σε 

αυτήν την εργασία θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τις έννοιες των Ελεγκτικών 

Τεχνικών Υποβοηθουμένων από Υπολογιστική (C.A.A.T.) και του Cloud Computing.      

 

Κεντρικοί Στόχοι Παρούσας Εργασίας 

 

Κεντρικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την υπόθεση ότι 

χρειάζονται σαφώς λιγότεροι υπολογιστικοί πόροι για τη διενέργεια του ελέγχου με τη 

βοήθεια των υπολογιστικών τεχνικών όταν το πληροφοριακό σύστημα ελέγχου είναι 

εγκαταστημένο στο cloud, παρά στον υπολογιστή του ελεγκτή. Για την διενέργεια της 

παραπάνω υπόθεσης έχει δημιουργηθεί μία πιλοτική web εφαρμογή, η οποία εκτελεί 

κάποιες βασικές ελεγκτικές διαδικασίες. Στην ενότητα της περιγραφής της 

Μεθοδολογίας για την διερεύνηση της παραπάνω υπόθεσης θα γίνει αναφορά στα 

χαρακτηριστικά της και στον τρόπο με τον οποίο θα συμβάλει στην υλοποίηση της 

μεθοδολογίας ελέγχου. 

Στο υπόλοιπο της εργασίας, θα αναφερθούμε και  στο cloud computing και στη 

χρησιμότητα του στον έλεγχο. Δεν υπάρχει ενδελεχής βιβλιογραφία για τον συνδυασμό 

του cloud computing και των Υποβοηθούμενων από Υπολογιστική Τεχνικών Ελέγχου 

(CAAT). Τα πλεονεκτήματα του συνδυασμού θα γίνει προσπάθεια να γίνουν φανερά 

μέσα από την παράθεση σεναρίων ελέγχου.  
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II. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

 

1. Ιστορική Αναδρομή     

 

Η ελεγκτική πρακτική και ηθική πάντα ήταν συνυφασμένη με την επιχειρηματική 

πραγματικότητα. Όπως, λοιπόν, είναι φυσικό οι ελεγκτικές διεργασίες εξελίχθηκαν με 

τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκριθούν στις εκάστοτε καινούριες επιχειρηματικές 

απαιτήσεις. Επιθυμώντας να εντοπίσουμε τα γεγονότα-σταθμούς που επέβαλαν την 

εξέλιξη της ελεγκτικής πρακτικής, έχουμε να αναφέρουμε τα εξής παρακάτω:  

 Την εξάπλωση των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 Τα σκάνδαλα που αφορούν μεγάλες εταιρίες όπως η Enron και η WorldCom. 

 Η ψήφιση, στις 30 Ιουλίου 2002, του νόμου Sarbanes-Oxley (SOX) ως 

απάντηση-άμυνα της Αμερικάνικης Οικονομίας απέναντι σε τέτοια σκάνδαλα. 

 Η πίεση των κυβερνήσεων, ανά την υφήλιο, προς τις μεγάλες επιχειρήσεις, 

ώστε να υιοθετήσουν στην καθημερινή τους πρακτική το τρίπτυχο GRC: 

1. Governance (Διακυβέρνηση)  

2. Risk Management (Διαχείριση Κινδύνου) 

3. Compliance (Συμμόρφωση).  

 Την αφομοίωση του νόμου του Benford στην ελεγκτική πρακτική.  

 

1.1 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 

 

Ζούμε σε μία εποχή όπου η τεχνολογία βρίσκεται παντού. Τόσο σε προσωπικό, όσο 

και σε επαγγελματικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, στην επιχειρηματική πραγματικότητα 

και για την επίτευξη όλων των στόχων που θέτει μία σύγχρονη επιχείρηση, είναι 

απαραίτητη η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σημερινή 

τεχνολογία. Έκφραση της προσπάθειας για πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας είναι η 

ολοένα και αυξανόμενη αφομοίωση, εκ μέρους των επιχειρήσεων, των Λογιστικών 

Πληροφοριακών Συστημάτων στην καθημερινή επιχειρηματική πραγματικότητα τους. 

Σήμερα, η επιχειρηματική πληροφορία, εισάγεται, επεξεργάζεται και διαχέεται μέσα 
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από τα σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα. Άμεση συνέπεια αυτού του γεγονότος 

είναι και η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος των οικονομικών και 

επιχειρηματικών δεδομένων. Είναι παρωχημένη πια η εικόνα του ελεγκτή που 

περιτριγυρίζεται από στοίβες λογιστικών βιβλίων και παραστατικών. Λογικό και 

επόμενο είναι ότι, από τη στιγμή που τα δεδομένα και η πληροφορία βρίσκονται πια 

μέσα στους υπολογιστές, προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να στραφεί και ο έλεγχος. 

Η σύγχρονη πρακτική επιτάσσει τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για την αύξηση 

της αποδοτικότητας και του εύρους του ελέγχου.  

Καθώς λοιπόν αλλάζει η φύση του ελέγχου (από «χειροποίητος» σε ηλεκτρονικός), 

είναι πολύ σημαντικό οι ελεγκτές να εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με την 

τεχνολογία. Πρέπει να μεταπηδούν από τη λογική “Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

τεχνολογία για να υποστηρίξει την ήδη υπάρχουσα ελεγκτική λειτουργία?” στη λογική 

“Τι άλλο, καινούριο, μπορώ να δημιουργήσω με τη χρήση της τεχνολογίας?”. Μόνο με 

αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η τεχνολογία να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της 

δημιουργίας του πλάνου ελέγχου, της διεξαγωγής και της αξιολόγησης των ευρημάτων 

του ελέγχου.    

  

1.2 Νόμος Sarbanes-Oxley (SOX) 

 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, η παγκόσμια οικονομία ήρθε αντιμέτωπη με σκάνδαλα 

όπως αυτά της Enron, της Tyco και της WorldCom. Για την αποφυγή τέτοιων 

παρόμοιων περιπτώσεων η Αμερικάνικη κυβέρνηση συνέταξε και τελικά ψήφισε στις 

30 Ιουλίου 2002 τον Νόμο Sarbanes – Oxley (SOX). Μέσω της εφαρμογής του εν λόγω 

Νόμου επιβάλλονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις στους διοικούντες των εταιριών που 

οι μετοχές τους διαπραγματεύονται δημόσια. Επίσης, ορίζονται και συγκεκριμένες 

ποινές για περιπτώσεις συγκεκριμένων περιπτώσεων απάτης. Βασικός σκοπός των 

διατάξεων του συγκεκριμένου νόμου είναι αύξηση της διαφάνειας μέσω της αύξησης 

της πληροφόρησης μέσα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Η ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, από την Αμερικάνικη Κυβέρνηση, 

υπήρξε το κύριο έναυσμα για την εντατικοποίηση της χρήσης των Computer Assisted 

Audit Techniques (CAAT) για την διεξαγωγή του ελέγχου των επιχειρήσεων (Baker 
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N. 2005). Παρακάτω θα παραθέσουμε τα κυριότερα σημεία του εν λόγω νόμου. Όπως 

θα διαπιστώσουμε, αυτός ο νόμος απαιτεί από τις επιχειρήσεις να παράσχουν δημόσια 

ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών που εξάγονται από τον έλεγχο τους. Για να 

πραγματοποιηθεί αυτό, θα έπρεπε να αυξηθεί τόσο η ποιότητα, όσο και η ποσότητα 

του ελέγχου. Με τη σειρά του, κάτι τέτοιο θα απαιτούσε παράλληλα και περισσότερους 

ελεγκτές και περισσότερες ανθρωποώρες ελέγχου από κάθε ελεγκτή. Είναι φανερό ότι 

το κόστος του ελέγχου απαιτείτο να αυξηθεί κατακόρυφα και να το επωμιστεί η 

εκάστοτε ελεγχόμενη επιχείρηση. Ως «άμυνα» απέναντι σε αυτήν την αύξηση του 

κόστους, εισάχθηκαν οι Υποβοηθούμενες Από Υπολογιστές Τεχνικές Ελέγχου ώστε 

να αυξηθεί η ταχύτητα, η ποιότητα και κυρίως το εύρος του ελέγχου χωρίς να χρειαστεί 

η αύξηση του αριθμού των ελεγκτών και των εργατοωρών ελέγχου. 

 Το πνεύμα του Νόμου Sarbanes-Oxley στηρίζεται σε τρείς πυλώνες: 

1. Ακεραιότητα  

2. Αξιοπιστία 

3. Ευθύνη 

Κύριος σκοπός αυτού του νόμου είναι η διασφάλιση του θεωρητικά προφανούς. Ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις είναι ακριβείς και 

ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα και στην εικόνα της εταιρίας. 

Θέλοντας να προστατέψει τους επενδυτές εισήγαγε κάποιες διατάξεις οι κυριότερες εκ 

των οποίων είναι: 

  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 

Με την ψήφιση του Νόμου ιδρύεται το Public Company Accounting Oversight 

Board, κύρια δραστηριότητα του οποίου είναι η επίβλεψη των ελέγχων των 

εταιριών οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονται δημόσια. Ο σκοπός αυτής 

της επιτροπής είναι η προστασία των επενδυτών και του δημοσίου συμφέροντος 

μέσω του επαρκούς, ουσιαστικού και ανεξάρτητου ελέγχου. 

 Ανεξαρτησία των ελεγκτών 

Εισάγονται αυστηροί κανόνες και προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της 

ανεξαρτησίας των ελεγκτών και την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων. 

Θεσπίζονται πρόσθετες διαδικασίες αποδοχής ή της συνέχειας του ελέγχου από 

τον ελεγκτή.  
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 Εταιρική και προσωπική ευθύνη 

Μέσω των διατάξεων του Νόμου εισάγεται η προσωπική ευθύνη των μελών 

της Διοίκησης της εταιρίας για την ακρίβεια και την πληρότητα των 

εκδιδόμενων οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, «προσθέτει» ευθύνες στην 

ελεγκτική επιτροπή των ελεγχόμενων εταιριών. 

 Αυξημένες υποχρεώσεις δημοσίευσης και εσωτερικού ελέγχου 

Προβλέπονται αυξημένες υποχρεώσεις δημοσίευσης στα notes των 

οικονομικών καταστάσεων. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι ενδοομιλικές 

συναλλαγές και η δημοσίευση των εταιριών με τις οποίες συνδέονται οι 

διοικούντες των επιχειρήσεων. Υποχρεωτική έγινε και η ενίσχυση και η 

καλύτερη οργάνωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των εταιριών.    

  

 

1.3 Governance - Risk Management – Compliance 

 

Παρακάτω αναφέρεται ένας συνοπτικός ορισμός των εννοιών αυτού του τριπτύχου: 

GOVERNANCE (ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ): Στην ουσία είναι η πολιτική διοίκησης και η 

αφοσίωση σε αυτήν από τα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης ώστε να επιτυγχάνονται 

οι στόχοι που έχουν οριστεί από τους μετόχους της εταιρίας. Αυτός ο όρος αναφέρεται 

στην επίτευξη ενός σημείου ισορροπίας ανάμεσα: 

 Στις επιθυμίες των μετόχων 

 Στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ορίζει τη νομιμότητα των εργασιών της 

εταιρίας 

 Στην οργάνωση αποδοτικών επιχειρηματικών λειτουργιών 

 Στην προσαρμογή στα δεδομένα του εξωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης. 

Για την επίτευξη και την εξασφάλιση αυτής της ισορροπίας είναι απαραίτητη η ισχυρή 

παρουσία του ελέγχου ώστε να εντοπίζονται οι περιπτώσεις όπου δεν ακολουθείται με 

την πρέπουσα αφοσίωση η αποφασισμένη (μεταξύ διοίκησης και μετόχων) εταιρική 
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πολιτική (Institute Of Internal Auditors: Practice Advisory 2100-1: Nature of the Work 

[2001]).  

RISK MANAGEMENT (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ): Αναγνωρίζοντας ότι κάθε 

επιχείρηση λειτουργεί σε ένα περιβάλλον που κυρίαρχο στοιχείο του είναι η 

αβεβαιότητα (κίνδυνος), δε θα μπορούσε να λείπει η διαχείριση κινδύνου από το 

παραπάνω τρίπτυχο. Ο όρος «Διαχείριση Κινδύνου» αναφέρεται σε όλες αυτές τις 

διεργασίες που έχουν ως σκοπό τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων στους 

οποίους υπόκειται η εταιρία. Είναι πολύ σημαντικό, η εταιρία να μπορεί ανά πάσα 

στιγμή να αναγνωρίζει, να εκτιμά και να αντιδρά κατάλληλα σε ότι μπορεί να απειλήσει 

την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Είναι, επίσης, σημαντικό να  κατατάσσονται οι 

κίνδυνοι σε διάφορες κλάσεις σημαντικότητας και να αντιμετωπίζονται ανάλογα. Είναι 

αντιπαραγωγικό, η επιχείρηση να προσπαθεί υπέρμετρα να προστατευθεί εξολοκλήρου 

από οποιονδήποτε κίνδυνο που υπάρχει στο περιβάλλον της. Είναι, λοιπόν, σημαντικό 

να υπάρχει ισχυρός έλεγχος ώστε να εκτιμώνται οι διάφορου είδους κίνδυνοι και να 

αντισταθμίζονται αυτοί που έχουν μεγαλύτερη επίπτωση για την εταιρία. Μέσω του 

ελέγχου θα υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης τόσο της διοίκησης όσο και των 

μετόχων και των επενδυτών. Τέλος, θα αποφεύγεται εξολοκλήρου ο κίνδυνος μη 

συμμόρφωσης των διαδικασιών της επιχείρησης με τις επιταγές και τους κανόνες του 

ισχύοντος νομοθετικού και λογιστικού πλαισίου. 

COMPLIANCE (ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ): Αυτός ο όρος εισήχθη ώστε να τονιστεί η 

σημαντικότητα της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Υπάρχουν πολλών ειδών κανονισμοί που πρέπει να σέβεται η επιχείρηση. Το εύρος 

περιλαμβάνει από την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου για την εταιρική και αστική 

ευθύνη μέχρι την τήρηση των κανονισμών που θέτει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

(κυρίως για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις) και την τήρηση των 

παραδεκτών λογιστικών αρχών και κανόνων. Η χρησιμότητα του ελέγχου έγκειται 

στην πιστοποίηση ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται με τις κανονιστικές υποχρεώσεις 

της.   

Αυτό το τρίπτυχο είναι μία νέα μορφή «εταιρικής ηθικής» που έκανε την 

εμφάνιση της τα τελευταία χρόνια. Σκοπό έχει την εισαγωγή της διαφάνειας και της 

ευθύνης στην εταιρική πραγματικότητα. Η προσπάθεια των εταιριών έγκειται είτε στη 

δημιουργία καινούριων επιχειρηματικών διεργασιών που είναι σύμφωνες με αυτό το 
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τρίπτυχο, είτε στην ενσωμάτωση της ουσίας αυτού του τριπτύχου στις ήδη υπάρχουσες 

επιχειρηματικές διεργασίες. Η αναγκαιότητα του ελέγχου έγκειται στο γεγονός ότι 

πρέπει να εκτελείται ένα σύνολο ενεργειών που, με ανεξάρτητο τρόπο, θα αξιολογεί 

τις επιχειρηματικές διεργασίες. Μέσω αυτής της αξιολόγησης θα διαπιστώνεται αν 

υπάρχει εύλογη διασφάλιση ότι το παραπάνω τρίπτυχο ακολουθείται και ότι υπάρχουν 

οι κατάλληλες συνθήκες για την επίτευξη των θεσμοθετημένων στόχων από τη 

διοίκηση και τους μετόχους. Είναι αναγκαίο στο πρόγραμμα ελέγχου να 

περιλαμβάνονται και έλεγχοι για την εφαρμογή των αποφάσεων της διοίκησης, για την 

συμμόρφωση με τις κανονιστικές υποχρεώσεις της επιχείρησης και για την αξιολόγηση 

και τον έλεγχο του κινδύνου. Τέλος, όπου χρειάζεται είναι σημαντικό ο έλεγχος να 

προτείνει τις απαραίτητες ενέργειες για την βελτίωση της εφαρμογής αυτού του 

τριπτύχου. 

 

1.4 Νόμος του Benford 

 

Ο νόμος του Benford (ή νόμος του Πρώτου Ψηφίου) είναι ένας εμπειρικός νόμος, ο 

οποίος αφορά την κατανομή συχνοτήτων εμφάνισης του πρώτου ψηφίου (ή των 

πρώτων ψηφίων) των αριθμών μίας τυχαίας μεταβλητής. Διατυπώθηκε για πρώτη φορά 

από τον μαθηματικό και αστρονόμο Simon Newcomb (Newcomb S. 1881) αλλά έγινε 

ευρέως γνωστός όταν διατυπώθηκε από τον Frank Benford ( Benford F. (1938). 

Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, σε πολλά φυσικά (χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) σύνολα 

αριθμών, τα μικρά νούμερα εμφανίζονται δυσανάλογα περισσότερο ως πρώτα ψηφία. 

(Berger Α., Hill Τ., 2011). Για παράδειγμα, σε σύνολα αριθμών, τα οποία «υπακούουν» 

σε αυτό τον νόμο, το νούμερο 1 εμφανίζεται με συχνότητα περίπου 30%, ενώ 

μεγαλύτερα νούμερα εμφανίζονται με μικρότερη συχνότητα. Αν όλα τα ψηφία ήταν 

κατανεμημένα ομαλά, το κάθε ένα από αυτά θα είχε ίση πιθανότητα εμφάνιση (περίπου 

11,1 % ). Παρακάτω απεικονίζεται διαγραμματικά η κατανομή συχνοτήτων εμφάνισης 

του πρώτου ψηφίου σύμφωνα με το νόμο του Benford: 

 



9 
 

Διάγραμμα 1: Κατανομή συχνοτήτων εμφάνισης πρώτου ψηφίου σύμφωνα με το νόμο του Benford 

 

Πηγή: http://www.isaca.org 

 

Ξεφεύγοντας, από τους στόχους αυτής της εργασίας και ζητώντας την 

κατανόηση του αναγνώστη, είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ένα ιστορικό ανέκδοτο 

για τον τρόπο με τον οποίο ο Simon Newcomb συνέλαβε αρχικά την ιδέα αυτού του 

νόμου. Το 1881, επειδή δεν υπήρχαν υπολογιστές, για να μπορούν οι επιστήμονες να 

υπολογίζουν λογαριθμικές τιμές, είχαν ένα βιβλίο λογαριθμικών τιμών και σχέσεων. 

Κάποια μέρα ο Newcomb παρατήρησε ότι οι πρώτες σελίδες του βιβλίου του, που 

αφορούσαν του μικρότερους αριθμούς, ήταν περισσότερο φθαρμένες από τις επόμενες 

(που αφορούσαν τους μεγαλύτερους αριθμούς). Αυτή του η διαπίστωση τον οδήγησε 

στον σχηματισμό της εικασίας ότι ένας τυχαίος αριθμός είναι περισσότερο πιθανό να 

αρχίζει με το νούμερο 1 με την πιθανότητα να μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός του 

πρώτου ψηφίου. 

Την χρησιμότητα αυτού του νόμου για τον έλεγχο ανέδειξε ο οικονομολόγος 

Hal Varian, ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι αυτός ο νόμος θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης σε σύνολα 

κοινωνικοοικονομικών δεδομένων (Varian, H (1972)). Η θεωρία του αυτή βασίζεται 

στην εικασία ότι όταν κάποιος προσπαθεί να «νοθεύσει» ένα σύνολο δεδομένων, 

συνήθως επιλέγει αριθμούς των οποίων το πρώτο ψηφίο παίρνει τιμές από το 1 έως το 
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9 με ίση πιθανότητα. Συνεπώς, η κατανομή συχνοτήτων των πρώτων ψηφίων των 

αριθμών του «νοθευμένου» συνόλου θα ήταν διαφορετική από αυτής σύμφωνα με το 

νόμο του Benford και μία σύγκριση θα εμφάνιζε την ανωμαλία. Τη θεωρία του Varian 

πήγε ένα βήμα παρακάτω ο οικονομολόγος Mark Nigrini, ο οποίος απέδειξε ότι ο νόμος 

του Benford θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις λογιστικής 

πραγματογνωμοσύνης ως απόδειξη ύπαρξης απάτης (Nigrini, M.J. (1999)). 

Υιοθετώντας τα συμπεράσματα των Varian και Nigrini, έχουν εισαχθεί στην σύγχρονη 

ελεγκτική τεστ που βασίζονται στον Νόμο του Benford. Ωστόσο, για την υλοποίηση 

αυτών των τεστ απαιτείται η επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. Συνεπώς είναι 

απαραίτητη η υποβοήθηση της ελεγκτικής με τη χρήση υπολογιστών. 

 

2. Γενικά Εργαλεία Υποβοήθησης του Ελέγχου 

 

Ακολουθώντας το συνεχές της τεχνολογίας υποβοήθησης του ελέγχου, θα 

παραθέσουμε στη συνέχεια τα εργαλεία και το λογισμικό που σήμερα είναι διαθέσιμα 

ως βοηθήματα του ελέγχου. Ο σκοπός αυτής της παράθεσης δεν είναι η εκ βαθέων 

ανάλυση αυτών των εργαλείων αλλά η παρουσίαση του εύρους τους και η 

συνειδητοποίηση ότι λογισμικά υποβοήθησης του ελέγχου δεν είναι μόνο τα μεγάλα 

και περίπλοκα λογισμικά πακέτα. Σαφώς, όταν υπάρχει στην εταιρική κουλτούρα η 

πλήρης αξιοποίηση των CAAT τεχνικών το πιο «απλά» λογισμικά χρησιμοποιούνται 

ως συνοδευτικά και τα κυριότερα «όπλα» του ελεγκτή προκύπτουν από το συνδυασμό 

των τελευταίων τεχνολογιών που θα παρατεθούν. Αυτά τα εργαλεία και οι τεχνολογίες 

μπορούν να υλοποιηθούν είτε σε σταθμούς εργασίας μέσα στην εταιρία, είτε 

απομακρυσμένα μέσω ενός LAN δικτύου, είτε ακόμα πιο απομακρυσμένα μέσω 

υπολογιστικής νέφους (cloud computing). Θα ξεκινήσουμε την παράθεση των CAAT 

τεχνικών από τα γενικής φύσεως λογισμικά και θα καταλήξουμε στις εξειδικευμένες 

τεχνικές λογισμικών ελέγχου.  
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2.1 Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου  και E-Mail 

 

Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος ελέγχου, υπάρχουν τρείς φάσεις κατά τις 

οποίες είναι απαραίτητη η χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου και η 

αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων: 

1. Στην αρχή του ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει να λάβει τα πρακτικά των 

συναντήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για να ενημερωθεί για 

τον τρόπο διακυβέρνησης της και για τυχόν σημαντικές αποφάσεις που έχουν 

παρθεί. Παλαιότερα, στην κυριολεξία, μελετούσε το βιβλίο των πρακτικών. 

Σήμερα, υπάρχει η δυνατότητα να του σταλούν με E-Mail (πολύ πριν φτάσει 

στην εταιρία) τα ηλεκτρονικά έγγραφα των πρακτικών και να τα επεξεργαστεί 

ώστε να απομονώσει τα σημαντικά για αυτόν. 

2. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου συνεργάζονται πολλά άτομα της ίδιας ομάδας, 

καθένα από τα οποία σημειώνει τα ευρήματα του και τις απόψεις του. Στο τέλος 

του ελέγχου, μέσω του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου, υπάρχει η 

δυνατότητα να «ενωθούν» αυτές οι επιμέρους εκθέσεις και να κοινοποιηθούν 

γρήγορα και εύκολα (ακόμα και εξ αποστάσεως) στη Διοίκηση χωρίς να 

χρειάζεται να εκτυπωθούν.  

3. Διευκολύνεται και επιταχύνεται η επικοινωνία των μελών της ελεγκτικής 

ομάδας μεταξύ τους και με τη Διοίκηση της εταιρίας. Επίσης υποστηρίζεται και 

η σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως επικοινωνία μεταξύ των 

εμπλεκόμενων στον έλεγχο. 

Επιπροσθέτως, όταν οι φάκελοι ελέγχου που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου είναι σε ηλεκτρονική μορφή, υπάρχει η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης 

ηλεκτρονικής αναζήτησης πληροφοριών χωρίς να χρειάζεται ο ελεγκτής να 

«ξεφυλλίζει» μεγάλο όγκο εκτυπωμένων σελίδων. Αυτοί οι ηλεκτρονικοί φάκελοι 

ελέγχου θα μπορούσαν να διατηρούνται στους κεντρικούς υπολογιστές της ελεγκτικής 

εταιρίας και να συνθέτουν μία κεντρική βιβλιοθήκη αναφοράς (centralized reference 

library) στην οποία θα μπορούν να ανατρέχουν (είτε μέσα από την εταιρία, είτε μέσω 

cloud computing) οι ελεγκτές για να ανακτούν πληροφορίες όπως η εταιρική πολιτική 

και οι επιχειρηματικές λειτουργίες ή δεδομένα παλαιότερων ελέγχων. 
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2.2 Υπολογιστικά Φύλλα  και Προγράμματα Παρουσίασης (Spreadsheets and 

Presentation Software) 

 

Καταρχάς, τα υπολογιστικά φύλλα είναι ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για να 

απεικονιστούν τα λογιστικά δεδομένα και παράλληλα να υπάρχει ένα μεγάλο εύρος 

δυνατοτήτων επεξεργασίας αυτών των δεδομένων. Ενδεικτικές δυνατότητες 

επεξεργασίας είναι:  

 Πρόσθεση/Αφαίρεση/Πολλαπλασιασμός/Διαίρεση των επιμέρους δεδομένων 

 Ταξινόμηση με βάση τα εκάστοτε επιθυμητά κριτήρια 

 Αντιγραφή και μετακίνηση δεδομένων 

 Άντληση δεδομένων από άλλα υπολογιστικά φύλλα. 

Επιπροσθέτως, δίνεται η δυνατότητα γραφικής απεικόνισης των δεδομένων και των 

πληροφοριών που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων. Η τελευταία 

δυνατότητα είναι εξαιρετικά σημαντική διότι μέσω της «εικονοποίησης» των 

λογιστικών δεδομένων γίνεται πιο κατανοητή η πληροφορία και πιο εύκολη η 

μετάδοση της. Τα παραγόμενα διαγράμματα μπορούν να προστεθούν πολύ εύκολα στις 

εκθέσεις που γράφουν οι ελεγκτές για να κοινωνήσουν τα αποτελέσματα του ελέγχου 

είτε μέσω των προγραμμάτων παρουσίασης (στις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων 

του ελέγχου προς τη διοίκηση), είτε μέσω των γραπτών εκθέσεων τους (όταν 

συντάσσουν τον φάκελο ελέγχου). 

Τέλος, τα υπολογιστικά φύλλα δίνουν την δυνατότητα υλοποίησης στατιστικών και 

οικονομετρικών συναρτήσεων, παρέχοντας πρόσθετες δυνατότητες επεξεργασίας των 

λογιστικών δεδομένων. Γενικά, μπορεί να γίνει έλεγχος των βασικών συσχετίσεων 

μεταξύ των δεδομένων και των πληροφοριών γράφοντας την ανάλογη ελεγκτική 

ρουτίνα σε ένα υπολογιστικό φύλλο. 

2.3 Προγράμματα Παραγωγής Διαγραμμάτων Ροής (Flowcharting) 

 

Αυτού του είδους τα προγράμματα είναι πολύ χρήσιμα στην φάση του σχεδιασμού του 

ελέγχου και στον έλεγχο της εξέλιξης του. Στην φάση του σχεδιασμού του ελέγχου, με 

βάση τις πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση (και έχουν συλλεχθεί από τους 

ελεγκτές) επιλέγεται ένα σύνολο ελεγκτικών ενεργειών. Με τη βοήθεια των 
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διαγραμμάτων ροής, «μπαίνουν σε μία σειρά» οι επιλεγμένες ελεγκτικές διαδικασίες. 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και καθώς ολοκληρώνονται οι επιμέρους έλεγχοι, ο 

ελεγκτής μελετώντας το διάγραμμα ροής θα έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί σε ποια 

φάση του ελέγχου βρίσκεται και ποιες ελεγκτικές διαδικασίες ακολουθούν.  

Επίσης, τα διαγράμματα ροής είναι εξαιρετικά σημαντικά για την διαπίστωση 

του τρόπου με τον οποίον παράγεται και διαχέεται η πληροφορία μέσα στην 

επιχείρηση. Είναι σημαντικά γιατί, μέσα από τη μελέτη τους, μπορεί ο ελεγκτής να 

αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι επιχειρηματικές διεργασίες που 

εφαρμόζονται στην καθημερινή πρακτική της εταιρίας. Με τη χρήση αυτής της γνώσης 

θα είναι ικανός να σχεδιάσει τους κατάλληλους ελέγχους. Στόχος είναι η 

βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διεργασιών και η βέλτιστη ροή πληροφορίας. 

Επίσης βασικός στόχος είναι η εξασφάλιση ότι οι πληροφορίες παράγονται και είναι 

προσβάσιμες μόνο από τα κατάλληλα, κάθε φορά, στελέχη. Η παρακολούθηση της 

ροής των διεργασιών και των πληροφοριών είναι βασική προϋπόθεση για την 

εναρμόνιση με τον νόμο Sarbanes – Oxley που αναφέραμε πιο πάνω (Kendall 2004). 

Μπορεί πολλά από αυτά τα εργαλεία να φαίνονται απλοϊκά στον αναγνώστη και να 

μην πείθουν με την πολυπλοκότητα και το επίπεδο της τεχνολογίας τους. Ωστόσο, 

πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αυτά τα εργαλεία αποτελούν την βασική τεχνολογία πάνω 

στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των δεδομένων και η επικοινωνία των 

εμπλεκόμενων μερών. Μία επιχείρηση που θέλει να χρησιμοποιήσει στο έπακρο τις 

Υποβοηθούμενες από Υπολογιστή Τεχνικές Ελέγχου (CAAT) πρέπει πρώτα να 

«αριστεύσει» στη χρήση αυτών των απλών τεχνολογιών. Τα εργαλεία που ακολουθούν 

είναι πιο επικεντρωμένα σε συγκεκριμένου είδους ελέγχους και βοηθούν τον ελεγκτή 

να αποκτήσει μία κριτική ματιά απέναντι στα δεδομένα και τις εξαγόμενες 

πληροφορίες. 

 

3. Εξειδικευμένες Εφαρμογές Λογισμικών Ελέγχου 

 

Επιπρόσθετα των λογισμικών γενικής χρήσεως που αναφέρθηκαν προηγουμένως, 

εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικών ελέγχου έχουν αναπτυχθεί για την υποβοήθηση 

της ελεγκτικής σε διάφορες περιπτώσεις. Βασικός σκοπός αυτών των τεχνικών (και 
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κατ’ επέκταση των εξειδικευμένων λογισμικών) είναι η βοήθεια προς τον ελεγκτή να 

αποκτήσει μία κριτική ματιά απέναντι στα δεδομένα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

αυτόματης εκτέλεσης των εργασιών που έχουν  συγκεκριμένα βήματα εκτέλεσης και 

δίνοντας τη δυνατότητα στον ελεγκτή να «αναλωθεί» στην δημιουργία και τον έλεγχο 

σεναρίων και υποθέσεων πάνω στα ήδη, ελαφρώς, επεξεργασμένα δεδομένα. Το εύρος 

αυτών των τεχνικών περιλαμβάνει από τις απλές εξαγωγές δεδομένων (data 

extractions) μέχρι και τη χρησιμότητα των έμπειρων συστημάτων (expert systems).  

 

3.1 Έλεγχος Υποθέσεων Και Αναφορές 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στη σημερινή πραγματικότητα, τα λογιστικά 

δεδομένα είναι πλέον κατά κύριο λόγο σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, στις 

περιπτώσεις των μεγάλων επιχειρήσεων ο όγκος των δεδομένων είναι τεράστιος. 

Συνεπώς, ο έλεγχος των στοιχείων χωρίς τη χρήση των υπολογιστών καθίσταται 

αδύνατος. Ωστόσο, με τη χρήση των υπολογιστών, ο ελεγκτής έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει και να απομονώσει μόνο εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη 

διεξαγωγή του εκάστοτε ελέγχου με βάση το σενάριο που αυτός έχει επιλέξει. Με 

αυτόν τον τρόπο ο ελεγκτής έχει τη δυνατότητα να επισκοπήσει και να ελέγξει το 

σύνολο του πληθυσμού των δεδομένων. Ωστόσο, αν το επιθυμεί, η χρήση του 

υπολογιστή θα του δώσει τη δυνατότητα να εξάγει εύκολα και αποδοτικά ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα. 

Για να γίνουν περισσότερο αντιληπτά όσα αναφέρουμε προηγουμένως θα 

παραθέσουμε ένα παράδειγμα που αφορά τις πληρωμές μιας εταιρίας. Έστω ότι ένας 

ελεγκτής έχει εντάξει στο πρόγραμμα ελέγχου του και τον έλεγχο για πληρωμές των 

ίδιων τιμολογίων δύο (ή παραπάνω) φορές. Με δεδομένο το γεγονός ότι ο αριθμός των 

παραστατικών είναι πολύ μεγάλος, είναι αδύνατο για κάποιον να φέρει εις πέρας τον 

έλεγχο χωρίς την βοήθεια του υπολογιστή. Επιπροσθέτως, είναι συνετό να μην εξαχθεί 

κάποιο δείγμα από τον πληθυσμό των τιμολογίων αλλά να ελεγχθούν στο σύνολο τους. 

Το σύνολο των τιμολογίων είναι καταχωρημένο σε μία βάση δεδομένων. Για τη 

διεξαγωγή του ελέγχου, ο ελεγκτής θα «δώσει εντολή», στο σύστημα διαχείρισης της 

βάσης δεδομένων, να εντοπιστούν τα τιμολόγια που έχουν και τον ίδιο προμηθευτή και 

τον ίδιο αριθμό. Με αυτόν τον τρόπο, θα του επιστραφεί ένας αριθμός εγγραφών – 
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τιμολογίων τα οποία θα είναι σαφώς λιγότερα από το σύνολο του πληθυσμού και θα 

είναι εύκολος ο έλεγχος τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι η σκέψη του ελεγκτή αναλώνεται 

στην εύρεση των κατάλληλων κριτηρίων αναζήτησης και στον έλεγχο των 

αποτελεσμάτων. Δεν αναλώνεται στην διαχείριση του τεράστιου όγκου δεδομένων. 

Είναι έκδηλο ότι το κέρδος σε ανθρωποώρες είναι πολύ μεγάλο. Ανάλογοι έλεγχοι με 

αυτόν που αναφέραμε θα μπορούσαν να είναι: 

 Έλεγχος συνόλου εξόδων είτε προηγούμενων ετών, είτε του τρέχοντος και 

έλεγχος συμφωνίας με τους ανάλογους προϋπολογισμούς. 

 Έλεγχος της πορείας που ακολουθούν τα έξοδα (Αύξηση; Μείωση; 

Σταθερότητα;) 

 Υπολογισμός των καθυστερήσεων στις πληρωμές και υπολογισμός του 

χρηματοδοτικού κενού. 

 Αν η επιχείρηση έχει εργοστάσια (ή υποκαταστήματα), υπολογισμός των 

εξόδων που αφορούν το καθένα από αυτά. 

Σημειωτέον, ότι όλοι αυτοί οι έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν ακόμα 

ο ελεγκτής επισκεφτεί την επιχείρηση (στη φάση του σχεδιασμού του ελέγχου. 

Ανάλογοι έλεγχοι μπορούν να γίνουν και για άλλα πεδία ενδιαφέροντος όπως: 

 Χρηματοδότηση και Δανεισμός 

 Προσωπικό της επιχείρησης και Μισθοδοσία 

 Αποθήκη και Αποθέματα 

 Αποζημιώσεις  

 Προβλέψεις για έκτακτα γεγονότα.  

Η λίστα με τους πιθανούς ελέγχους στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης μπορεί 

να γίνει πολύ μεγάλη. Ο ελεγκτής, με βάση την γνώση για την επιχείρηση που θα έχει 

αποκτήσει στην προετοιμασία του ελέγχου, θα καταρτίσει ένα πρόγραμμα εκτέλεσης 

των ελέγχων που αυτός θεωρεί ως απαραίτητους (Jackson 2004).  
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3.2 Περίληψη Δεδομένων 

 

Στις σύγχρονες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις τα οικονομικά δεδομένα 

αποθηκεύονται συνήθως σε έναν κεντρικό υπολογιστή. Με την πρόοδο της τεχνολογίας 

και την αύξηση της ταχύτητας και της χωρητικότητας των δικτύων, είναι απόλυτα 

εφικτό για τον ελεγκτή να αποκτήσει απομακρυσμένη πρόσβαση στους υπολογιστές 

όπου είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα. Ωστόσο, παρά τις αυξημένες δυνατότητες 

(μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων), είναι ακόμα και σήμερα  οικονομικά και 

χρονικά ασύμφορη η επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στους κεντρικούς υπολογιστές 

μίας εταιρίας. Στην περίπτωση που ο ελεγκτής δεν χρειάζεται το σύνολο των 

δεδομένων, έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει, με βάση τους στόχους του ελέγχου, 

συγκεκριμένες όψεις των δεδομένων και να αντλήσει μόνο αυτές από τους 

απομακρυσμένους υπολογιστές. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και ο χρόνος 

μεταφοράς των δεδομένων και ο μεταφερόμενος όγκος τους. 

 Και σε αυτήν την περίπτωση είναι χρήσιμο ένα παράδειγμα. Έστω ότι ένας 

ελεγκτής επιθυμεί, στα πλαίσια του σχεδιασμού του ελέγχου, να ελέγξει το 

μισθολογικό κόστος όλων των εταιριών ενός μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου. 

Επιπροσθέτως, έστω ότι κάθε εταιρία έχει πολλά τμήματα και συνολικά στον όμιλο 

απασχολούνται εκατοντάδες (ή ακόμα και χιλιάδες) εργαζόμενοι. Στα πλαίσια του 

ελέγχου, χρειάζεται να ελεγχθούν τα δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας. Όπως είναι 

φυσικό, ο όγκος των δεδομένων θα είναι τεράστιος και η συνεχής προσπέλαση και 

μεταφορά των δεδομένων αρκετά χρονοβόρα. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο θα 

μπορούσε ο ελεγκτής να χρησιμοποιήσει κάποια από τις διαθέσιμες εντολές (που 

υπάρχουν στα προγράμματα υποβοήθησης του ελέγχου) που δημιουργούν 

συγκεκριμένες επιθυμητές όψεις των δεδομένων της επιχείρησης. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση η επιθυμητή όψη είναι το συνολικό μισθολογικό κόστος κάθε τμήματος, 

κάθε εταιρίας του ομίλου για κάθε ένα από τα τελευταία δέκα χρόνια. Επιτυγχάνεται 

δηλαδή μία μετάβαση από μεμονωμένα δεδομένα μεγέθους πολλών Gigabyte σε 

μερικούς συγκεντρωτικούς πίνακες μεγέθους κάποιων Megabyte. Συνεπώς, η 

μεταφορά των δεδομένων γίνεται πιο εύκολα και γρήγορα. Όπως και στον έλεγχο 

υποθέσεων, τέτοιου είδους περιλήψεις είναι χρήσιμες για διαφόρων ειδών ελέγχους 

στα διάφορα τμήματα της εταιρίας. 
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3.3 Ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια 

 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μορφών που μπορεί να πάρει ένα ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο. Η μορφή του μπορεί να διαφοροποιείται από την μορφή μίας απλής 

φόρμας, όπου ο χρήστης επιλέγει (ή συμπληρώνει) τις απαντήσεις, μέχρι τη μορφή ενός 

συνόλου διαδραστικών φύλλων που εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο ανάλογα με τις 

απαντήσεις του χρήστη. Στην ουσία, τα ηλεκτρονικά ημερολόγια είναι μία μορφή 

γρήγορης εντύπωσης γνώσης (Brace 2008). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη 

διάρκεια του σχεδιασμού του ελέγχου για να «αντληθούν» πληροφορίες από τους 

εκάστοτε αρμόδιους υπεύθυνους της εταιρίας όπως ορίζεται από το Διεθνές Πρότυπο 

Ελέγχου 260. 

Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια έχουν δύο σημαντικά προτερήματα. Το 

πρώτο προτέρημα είναι η απόκτηση γνώσης που κατευθείαν είναι κατά ένα σημαντικό 

βαθμό δομημένη. Αυτά τα πρωτογενή δεδομένα μπορούν είτε να αναλυθούν 

ηλεκτρονικά από τον ελεγκτή, είτε να αποτελέσουν εισροή για περαιτέρω επεξεργασία 

από προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την υποβοήθηση του ελέγχου. Το δεύτερο 

προτέρημα είναι η ηλεκτρονική μορφή τους και το γεγονός ότι πολύ εύκολα μπορούν 

να σταλούν ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο που θα τα συμπληρώσει. Επίσης πολύ εύκολα 

μπορεί να σταλούν τα απαντημένα ερωτηματολόγια πίσω στον ελεγκτή. Η αποστολή 

μπορεί να γίνει είτε μέσω E-Mail, είτε μέσω του εσωτερικού δικτύου της εταιρίας. 

Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα να αποσταλεί ένα link που οδηγεί στον server της 

ελεγκτικής εταιρίας, όπου θα υπάρχει το ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση (cloud 

computing). Σε κάθε περίπτωση, ο ελεγκτής έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει εύκολα 

και γρήγορα γνώση χωρίς να χρειάζεται να «αντιμετωπίσει» μία στοίβα εντυπωμένων 

ερωτηματολογίων ή εκτυπωμένων πρακτικών συνεντεύξεων.  

 

3.4 Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ελέγχου 

 

Προηγουμένως αναφερθήκαμε στα διαγράμματα ροής δεδομένων και στον τρόπο που 

μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο. Μία πιο ανεπτυγμένη μορφή των διαγραμμάτων 

ροής δεδομένων είναι το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ελέγχου. Με τη χρήση των 

σύγχρονων προγραμμάτων υποβοήθησης του ελέγχου είναι δυνατή η αυτοματοποίηση 
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της δημιουργίας λεπτομερών προγραμμάτων ελέγχου που περιλαμβάνουν πολλά 

βήματα. Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μορφής του προγράμματος ελέγχου είναι 

η διαδραστικότητα και η συνοχή.  Όσον αφορά τη διαδραστικότητα, η πορεία του 

ελέγχου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρόγραμμα του ελέγχου, θα εξαρτάται κάθε 

φορά από το αποτέλεσμα των προηγούμενων βημάτων – ελεγκτικών διαδικασιών. Με 

αυτόν τον τρόπο θα προστίθενται και θα αφαιρούνται (πάντα αυτόματα) ελεγκτικές 

διαδικασίες ανάλογα με τα ευρήματα του ελέγχου.  

Σχετικά με την συνοχή, ας υποθέσουμε την ύπαρξη του εξής σεναρίου. 

Συνήθως μία ελεγκτική ομάδα αποτελείται από πολλά άτομα τα οποία κάνουν 

συγχρόνως έλεγχο σε διάφορα τμήματα της εταιρίας. Έστω ότι σύμφωνα με το 

πρόγραμμα ελέγχου πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος σχετικά με τις επιταγές εισπρακτέες 

που έχει λάβει κάθε ένα από τα υποκαταστήματα της επιχείρησης. Σε κάθε μέλος της 

ομάδας έχει ανατεθεί ένα υποκατάστημα. Στο τέλος της ημέρας, κάθε ελεγκτής 

συγκεντρώνει τα ευρήματα του και τα αποστέλλει στον κεντρικό υπολογιστή της 

ελεγκτικής εταιρίας. Αφού συγκεντρωθούν τα ευρήματα όλων των ελεγκτών, 

συνδυάζονται σε μια ενιαία βάση δεδομένων και αναλύονται με βάση τους ελεγκτικούς 

στόχους. Με βάση το αποτέλεσμα της ανάλυσης, ενημερώνεται ηλεκτρονικά το 

πρόγραμμα του ελέγχου. Όταν, την επόμενη μέρα, θα γίνει επισκόπηση του 

προγράμματος από τους ελεγκτές, θα συνεχίσουν τον έλεγχο τους με βάση το νέο 

πρόγραμμα το οποίο έχει προσαρμοστεί στα πιο πρόσφατα δεδομένα. Επιπροσθέτως, 

υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν αλλαγές και λόγω των μεταβολών στο περιβάλλον της 

επιχείρησης ή λόγω έκτακτων γεγονότων που συμβαίνουν μέσα στην επιχείρηση. 

Άμεσο αποτέλεσμα είναι η πλήρως συγχρονισμένη δράση των ελεγκτών και η 

διενέργεια αποδοτικού ελέγχου που προσαρμόζεται στα πιο πρόσφατα δεδομένα.  

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέψουμε την χρησιμότητα του ηλεκτρονικού 

προγράμματος για τους λιγότερο έμπειρους ελεγκτές. Η καταγεγραμμένη αλληλουχία 

συγκεκριμένων βημάτων ελέγχου η οποία, στο σύνολο της, αποτελεί το πρόγραμμα 

ελέγχου, μπορεί να αποτελέσει έναν λεπτομερή οδηγό δραστηριότητας που θα 

κατευθύνει τη δράση των λιγότερο έμπειρων ελεγκτών. Και πάλι άμεσο πλεονέκτημα 

είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας στον έλεγχο. 
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3.5 Παράλληλη Προσομοίωση 

 

Η παράλληλη προσομοίωση είναι μία τεχνική για τον έλεγχο της ορθότητας των 

στοιχείων και των αποτελεσμάτων όπως αυτά εξάγονται από τα συστήματα ή τις 

επιχειρηματικές διαδικασίες της εταιρίας. Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ή 

μια γενικότερη ελεγκτική διαδικασία που αυτός έχει δημιουργήσει. Στη συνέχεια 

χρησιμοποιεί, ως είσοδο στο πρόγραμμα, τα ίδια δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ως 

είσοδος για τα προγράμματα τις εταιρίας. Αν τα αποτελέσματα του ελεγκτή διαφέρουν 

από τα αποτελέσματα των επιχειρηματικών διαδικασιών, τότε συμπεραίνεται ότι 

υπάρχει κάποιο λάθος «από τη μεριά» της επιχείρησης. Ένα παράδειγμα θα αναδείξει 

τη χρησιμότητα αυτής της τεχνικής. 

Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι επιχειρήσεις είναι 

υποχρεωμένες να σχηματίζουν προβλέψεις για την πληρωμή των αποζημιώσεων των 

εργαζομένων όταν αυτοί συνταξιοδοτούνται. Το λογιστικό πληροφοριακό σύστημα της 

επιχείρησης υπολογίζει αυτόματα αυτές τις προβλέψεις με βάση κάποια εξίσωση στην 

οποία η σημαντικότερη μεταβλητή είναι τα χρόνια εργασίας στην επιχείρηση. Έστω 

ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου, πρέπει να γίνει έλεγχος της ορθότητας αυτών 

των προβλέψεων. Ο ελεγκτής, για να είναι σύμφωνος με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την εργασία ενός 

αναλογιστή. Επειδή όμως ο ελεγκτής έχει την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου, θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσει επικουρικά την εργασία του αναλογιστή και πρωτίστως να 

κάνει δική του εργασία. Για να ελέγξει την ορθότητα των προβλέψεων για αποζημίωση 

είτε θα φτιάξει μόνος του ένα πρόγραμμα που θα υπολογίζει το αποτέλεσμα αυτής της 

εξίσωσης (αν έχει τις γνώσεις), είτε θα χρησιμοποιήσει το κατάλληλο module που 

πιθανόν θα περιέχεται στο πρόγραμμα υποβοήθησης του ελέγχου που χρησιμοποιεί. 

Αν τα αποτελέσματα του ελεγκτή διαφέρουν από αυτά της επιχείρησης, τότε πρέπει ο 

ελεγκτής να το θέσει εις γνώση της Διοίκησης 

 

3.6 Ηλεκτρονικά Έγγραφα Εργασίας 

 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα εργασίας είναι η εξέλιξη του 

ηλεκτρονικού κειμένου που παράγεται από τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου. 
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Κατά τη διάρκεια του οικονομικού και λογιστικού ελέγχου μίας επιχείρησης 

συγκεντρώνονται τα τεκμήρια και τα αποτελέσματα των ελεγκτικών διαδικασιών σε 

ένα σύνολο εγγράφων που αποτελούν τον φάκελο ελέγχου. Σήμερα, λόγω της ευρείας 

διάδοσης των υπολογιστών, αυτός ο φάκελος είναι εξολοκλήρου ηλεκτρονικός και 

αποθηκεύεται στον κεντρικό υπολογιστή της ελεγκτικής εταιρίας. Συνεπώς, και τα 

έγγραφα που τον συνθέτουν θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά. Επειδή ο έλεγχος 

καλύπτει ένα μεγάλο σύνολο αλληλοσυνδεόμενων δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 

είναι σημαντικό τα ηλεκτρονικά έγγραφα που αφορούν τον έλεγχο αυτών των 

τμημάτων να συνδέονται μεταξύ τους. Αυτή η ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ των 

ηλεκτρονικών εγγράφων εργασίας είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο χρήσιμα 

στην σημερινή ελεγκτική πρακτική.  

Όταν ένα έγγραφο εργασίας αντλεί αποτελέσματα από μία διαδικασία που 

περιγράφεται σε ένα άλλο έγγραφο, τότε υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης μίας 

παραπομπής, η οποία όταν «κλικαριστεί» οδηγεί στο έγγραφο-πηγή. Ακολουθείται η 

ίδια λογική λειτουργίας με αυτήν των hyperlinks στις ιστοσελίδες του internet. Με 

αυτόν τον τρόπο παρέχεται ολοκληρωμένη πληροφόρηση σε αυτόν που επισκοπεί αυτά 

τα έγγραφα χωρίς κόπο ή σπατάλη χρόνου για την αναζήτηση του κατάλληλου 

εγγράφου. Επιπροσθέτως, υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης εύρεσης όλων των 

συναφών ηλεκτρονικών εγγράφων εργασίας αξιοποιώντας της αναζήτηση με βάση 

λέξεις – κλειδιά (keywords). Τέλος, πολύ χρήσιμη ιδιότητα αυτών των εγγράφων είναι 

η πολύ εύκολη ευρετηρίαση τους. Λόγω της ηλεκτρονικής φύσης τους, υπάρχει η 

δυνατότητα να ομαδοποιηθούν και να δημιουργηθεί ένας πίνακας περιεχομένων που 

να περιέχει συνδέσεις υπερκείμενου (hypertext links) για κάθε ένα από τα έγγραφα. 

Όπως και πριν, με ένα «κλικάρισμα» είναι δυνατή η άμεση προσπέλαση του εγγράφου. 

Συμπληρωματικά αυτών των δυνατοτήτων, η ύπαρξη συγκεκριμένων κανόνων 

αυτόματης ονοματοθεσίας των αρχείων, από το πρόγραμμα, θα μπορούσε να κάνει 

ακόμα ευκολότερη την ευρετηρίαση.   
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4. Βάσεις Δεδομένων Και Έλεγχος 

 

Μέχρι στιγμής, αναφερθήκαμε στις τεχνικές ελέγχου που είτε είναι ενσωματωμένες 

στα προγράμματα που υποβοηθούν τον έλεγχο, είτε χρησιμοποιούνται απευθείας από 

τον ελεγκτή. Ωστόσο δεν αναφερθήκαμε στην «τοποθεσία» από όπου αντλούνται τα 

δεδομένα κατά την εφαρμογή αυτών των τεχνικών. Στην επιχειρηματική 

καθημερινότητα είναι κυρίαρχη η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ανθρώπους και τα 

πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται. Πάντα, πίσω από τα πληροφοριακά 

συστήματα (και τα συστήματα υποβοήθησης του ελέγχου) βρίσκεται μία βάση 

δεδομένων. Θέλοντας να ορίσουμε την έννοια της βάσης δεδομένων, θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι είναι μία συλλογή δεδομένων, η οποία είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο 

ώστε να μοντελοποιεί πτυχές της πραγματικότητας με σκοπό την υποστήριξη 

διαδικασιών που απαιτούν πληροφορίες (Ramakrishnan 2003). Τέτοιου είδους 

διαδικασία είναι για παράδειγμα η παρακολούθηση των υπολοίπων των πελατών. Στην 

ουσία, μία βάση δεδομένων είναι ένα σύνολο από πίνακες καθένας από τους οποίους 

περιέχει εγγραφές-γραμμές με δεδομένα τα οποία σχετίζονται εννοιολογικά μεταξύ 

τους. Υπάρχουν τρία μοντέλα βάσεων δεδομένων. Το Ιεραρχικό, το Δικτυακό και το 

Σχεσιακό. Στα σύγχρονα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα γίνεται εκτεταμένη 

εφαρμογή του Σχεσιακού μοντέλου Βάσεων Δεδομένων και κρίνεται σκόπιμο να 

επικεντρωθούμε σε αυτό. 

 Η πρόσβαση σε μία βάση δεδομένων γίνεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης 

Βάσεων Δεδομένων (Database Management System - DBMS). Το σύστημα 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων είναι ένα ειδικό λογισμικό με διττό ρόλο. Η πρώτη 

λειτουργία του είναι να συνδέει τον χρήστη με τη βάση δεδομένων. Η δεύτερη 

λειτουργία του είναι να «γνωρίζει» ποιος χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε 

κομμάτι της Βάσης Δεδομένων. Τοποθετείται ανάμεσα στον χρήστη και την βάση 

δεδομένων της επιχείρησης. Μία πιθανή σχηματική απεικόνιση της παραπάνω σχέσης 

θα μπορούσε να είναι η εξής: 
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Εικόνα 1: Σχηματική Απεικόνιση DBMS και Βάσης Δεδομένων 

 

Πηγή: Hall 2011 

 

Στην παραπάνω εικόνα υπάρχουν τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο είναι ο 

χρήστης του πληροφοριακού συστήματος (User) ο οποίος αλληλεπιδρά με αυτό και 

βλέπει τις επιθυμητές πληροφορίες στην οθόνη του (User View). Στην αρχή, ο χρήστης 

χρειάζεται κάποιες πληροφορίες και δίνει μία εντολή μέσω της διεπιφάνειας εργασίας 

του πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιεί. Το σύστημα δέχεται αυτήν την 

εντολή, την μεταφράζει και την μεταβιβάζει στο σύστημα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων (DBMS) το οποίο βρίσκεται στο δεύτερο επίπεδο (Integration Software). 

Το DBMS, αυθεντικοποιεί τον χρήστη και του δίνει πρόσβαση στη βάση δεδομένων 

με βάση το επίπεδο εξουσιοδότησης του. Με βάση την εντολή που δέχτηκε κάνει την 

απαραίτητη αναζήτηση στη βάση δεδομένων (Τρίτο επίπεδο – Shared Database) και 

επιστρέφει τις ανάλογες πληροφορίες. Ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία που 

περιγράψαμε παραπάνω, η πληροφορία εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Με 

βάση αυτήν την προσέγγιση, όλα τα δεδομένα της επιχείρησης βρίσκονται 

συγκεντρωμένα σε μία κεντρική τοποθεσία που είναι η βάση δεδομένων. Αυτήν 

μπορούν οι χρήστες και τα πληροφοριακά συστήματα να προσπελαύνουν και να έχουν 

πρόσβαση στις πληροφορίες που τους είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της 

εκάστοτε διαδικασίας. 
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Αναφέραμε όλες τις παραπάνω πληροφορίες γιατί ένας από τους παραπάνω 

χρήστες είναι και ο ελεγκτής (ή η ομάδα ελεγκτών). Μάλιστα, ο ελεγκτής πρέπει να 

βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο εξουσιοδότησης για να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε 

όλες τις απαραίτητες, για τον έλεγχο, πληροφορίες. Ισχύει και σε αυτήν την περίπτωση 

το σχήμα της Εικόνας 1.  Ο ελεγκτής, με βάση το πρόγραμμα ελέγχου που ακολουθεί, 

«ζητάει» το απαραίτητα δεδομένα για τον έλεγχο του. Σε αυτό το στάδιο υπάρχουν δύο 

προσεγγίσεις που μπορεί να ακολουθήσει ο ελεγκτής. Σύμφωνα με την πρώτη 

προσέγγιση, ο ελεγκτής ανακτά ολόκληρο των πληθυσμό των στοιχείων που αφορούν 

την εκάστοτε ελεγκτική διαδικασία. Θα κάνει την ανάλυση του έχοντας ως δεδομένα 

εισόδου ολόκληρο τον πληθυσμό και θα εξάγει τα αποτελέσματα του. Σύμφωνα με τη 

δεύτερη προσέγγιση, ο ελεγκτής θα ανακτήσει μία περίληψη των επιθυμητών 

δεδομένων και με βάση αυτά θα κάνει μία ανάλυση τάσης (trend analysis). Για τα 

σημεία στα οποία θα διαγνώσει υψηλή επικινδυνότητα θα ανακτήσει από την βάση 

δεδομένων ολόκληρο τον σχετικό πληθυσμό. Θα ακολουθήσει, δηλαδή, μία τακτική 

ανάλογη της εξόρυξης δεδομένων (data mining). 

Ένα παράδειγμα θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση. Οι μεγάλες 

επιχειρήσεις και κυρίως οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο είναι υποχρεωμένες να 

συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις κάθε τρίμηνο. Μία πάγια πολιτική των 

επιχειρήσεων όταν θέλουν να ωραιοποιήσουν τα αποτελέσματα τους είναι να 

διογκώνουν τις πωλήσεις τους μέσα στο τρίμηνο (δεν είναι πραγματικές οι πωλήσεις), 

να συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις με αυξημένα κέρδη και στην αρχή του 

επόμενου τριμήνου να εκδίδουν πιστωτικά τιμολόγια με τα οποία επιστρέφονται οι 

πωλήσεις (και τα ανύπαρκτα προϊόντα) στην επιχείρηση. Στην πρώτη προσέγγιση, ο 

ελεγκτής θα αναζητήσει το σύνολο των δεδομένων και θα ελέγξει τα πιστωτικά 

τιμολόγια (κυρίως αυτά που εκδόθηκαν στην αρχή ή στο τέλος του αντίστοιχου 

τριμήνου). Στην δεύτερη προσέγγιση θα ζητήσει το άθροισμα, είτε σαν αριθμό είτε σαν 

αξία, των πιστωτικών τιμολογίων και θα κάνει μία ανάλυση τάσης. Στις περιπτώσεις 

που θα παρατηρήσει ότι ο αριθμός των πιστωτικών τιμολογίων, για κάποια περίοδο του 

τριμήνου,  είναι ιδιαίτερα υψηλός (σε σχέση με τα στατιστικά αποδεκτά επίπεδα), θα 

αναζητήσει το σύνολο των δεδομένων για την αντίστοιχη περίοδο. 
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5. Επικοινωνία Και Έλεγχος 

 

Σημαντικό στοιχείο της ελεγκτικής διαδικασίας είναι και η επικοινωνία. Τόσο μεταξύ 

των ελεγκτών, όσο και μεταξύ των ελεγκτών και των υπευθύνων της διοίκησης. 

Εξάλλου, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πρότυπα ελέγχου, όσον αφορά την 

εξασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου, είναι το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 260 που 

αναφέρει ότι στόχος του ελεγκτή, σε σχέση με εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με 

τη διακυβέρνηση, είναι: 

 Να τους κοινοποιήσει τις ευθύνες του σχετικά με τον έλεγχο, καθώς επίσης 

και μία σύνοψη του πεδίου και του χρόνου του ελέγχου, 

 Να αποκτήσει από αυτούς πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο, 

 Να τους παρέχει έγκαιρα ευρήματα που είναι σημαντικά και σχετικά με την 

ευθύνη τους, 

 Να προάγει αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ αυτών και του ίδιου. 

Βασική υποχρέωση επίσης του ελεγκτή είναι να εντοπίσει τα κατάλληλα πρόσωπα 

εντός της οικονομικής μονάδας, με τα οποία θα επικοινωνεί. (Λουμιώτης 2012). Στα 

πλαίσια αυτής της εργασίας, σκόπιμο θεωρούμε να αναλύσουμε τις τεχνολογίες που 

υποβοηθούν την επικοινωνία με βάση τον παραπάνω διαχωρισμό, δηλαδή την 

επικοινωνία ελεγκτών και υπευθύνων της εταιρίας και την επικοινωνία μεταξύ των 

μελών της ελεγκτικής ομάδας. 

 

Intranet Και Groupware Στον Έλεγχο 

 

Ολοένα και περισσότερο αποδεικνύεται, στην πράξη, η χρησιμότητα των Ενδοδικτύων 

(Intranet) στην υποβοήθηση της επικοινωνίας ανάμεσα στην ελεγκτική ομάδα και την 

επιχείρηση. Τα Intranet είναι ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών που 

βασίζονται στις ίδιες τεχνολογίες με το Internet. Με τον όρο «ιδιωτικά δίκτυα» 

εννοούμε τα δίκτυα που εκτείνονται αποκλειστικά μέσα στα όρια μίας επιχείρησης. 

Όταν αυτά τα όρια είναι το κτίριο της εταιρίας, τότε αυτά τα δίκτυα ονομάζονται Local 

Area Networks (LAN). Όταν το ιδιωτικό δίκτυο εκτείνεται στα όρια μίας ευρύτερης 
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περιοχής (π.χ. μίας πόλης), τότε ονομάζεται Metropolitan Area Network (MAN). Αν 

αναφερόμαστε σε ακόμα πιο ευρεία περιοχή, τότε τα ιδιωτικά δίκτυα ονομάζονται 

Wide Area Networks (WAN). Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των δικτύων είναι ο 

αποκλεισμός της πρόσβασης των εξωτερικών χρηστών (ως προς την εταιρία) σε αυτά. 

Πρόσβαση έχουν μόνο όσοι βρίσκονται μπροστά από ένα τερματικό το οποίο βρίσκεται 

(έχει διεύθυνση IP) μέσα στην εταιρία. Ωστόσο, με τη βοήθεια του τμήματος 

μηχανογράφησης της εταιρίας και τη χρήση προσαρμοσμένων τειχών προστασίας 

(firewalls) υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης του ελεγκτή στο ιδιωτικό 

δίκτυο της εταιρείας.  

 Χρησιμοποιείται ένα μοντέλο υπολογιστικής που είναι κοντά σε αυτό της 

κατανεμημένης υπολογιστικής. Συνήθως, υπάρχει μία κεντρική βάση δεδομένων όπου 

είναι συγκεντρωμένα τα εταιρικά δεδομένα από τα διάφορα τμήματα και τις τοποθεσίες 

(αν υπάρχουν παραρτήματα ή υποκαταστήματα). Σε αυτήν την βάση δεδομένων 

συνδέονται από τα τερματικά τους όλοι όσοι χρειάζονται τα δεδομένα για την 

υποστήριξη της εργασίας τους. Όσον αφορά τον έλεγχο, στο στάδιο προετοιμασίας του 

προγράμματος ελέγχου, ο ελεγκτής αποκτά πρόσβαση στο intranet της εταιρίας για να 

έχει πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες της εταιρίας όπως το καταστατικό της και τις 

σημαντικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της. Αυτές οι πληροφορίες 

μπορούν να του φανούν χρήσιμες για την γενικότερη γνωριμία με την εταιρία. 

Επιπροσθέτως, μέσω του intranet θα μπορούσε να λάβει και τα αρχικά οικονομικά 

δεδομένα της εταιρίας για τον προσδιορισμό του ελεγκτικού κινδύνου και του 

στατιστικού σφάλματος που θα δεχθεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Από τη στιγμή 

που θα λάβει τα στοιχεία της εταιρίας, θα είναι σε θέση να τα επεξεργαστεί με όποιον 

τρόπο αυτός θεωρεί σκόπιμο, διότι όλα τα στοιχεία είναι σε μορφή ηλεκτρονικών 

εγγράφων εργασίας και συνεπώς είναι πλήρως επεξεργάσιμα.  

 Πιο πριν αναφέραμε ένα παράδειγμα που αφορά την λήψη των στοιχείων που 

αφορούν τα αρχικά στάδια του ελέγχου. Προφανώς και η λειτουργικότητα τους δε 

περιορίζεται μόνο σε αυτήν την χρήση. Μέσω της χρήσης των εταιρικών intranets 

δημιουργείται ένα δίκτυο συμμετεχόντων που έχουν πρόσβαση σε άμεση και 

παραγωγική επικοινωνία. Μέσω αυτών των δικτύων γίνεται όλη η διακίνηση των 

αρχείων ανάμεσα στην ελεγκτική ομάδα και τα στελέχη της εταιρίας. Αυτή είναι και η 

πιο «επιφανειακή» χρήση των intranet. Η πιο ουσιαστική χρήση τους είναι η μετάδοση 

της κουλτούρας ελέγχου από τους ελεγκτές. Οι ελεγκτές μπορούν να δημοσιοποιήσουν 



26 
 

πληροφορίες όπως το πρόγραμμα ελέγχου, τις βέλτιστες πρακτικές στον έλεγχο, την, 

μέχρι εκείνο το σημείο, πρόοδο του ελέγχου και μέσα από τη συνεχή επικοινωνία, και 

ανταλλαγή απόψεων, να προετοιμάσουν την επιχείρηση ώστε να δεχθεί τον έλεγχο και 

να εξασφαλίσει τις κατάλληλες ελεγκτικές συνθήκες. Δηλαδή τα intranets 

μετατρέπονται από ένα εργαλείο διευκόλυνσης της επικοινωνίας σε ένα εργαλείο 

διευκόλυνσης της συνεργασίας (Hall 2011).    

Η σύνδεση των ανθρώπων που αναφέραμε παραπάνω επιτυγχάνεται μέσα από 

τα Groupware. Ο όρος Groupware αναφέρεται σε προγράμματα που βοηθούν τους 

ανθρώπους να εργαστούν συγχρόνως (και συλλογικά) από απόσταση. Η χρησιμότητα 

τους για τον έλεγχο έγκειται στο γεγονός ότι, πολύ εύκολα, μέσω αυτών οι ελεγκτές 

μπορούν να μοιραστούν και να συζητήσουν, με τους διοικούντες, τους κυριότερους 

ελέγχους του προγράμματος ελέγχου, τα επεξεργασμένα στοιχεία της εταιρίας και τα 

πρώιμα αποτελέσματα της εργασίας τους. Με τη βοήθεια των groupware γίνονται, στο 

τέλος κάθε εργάσιμης μέρας, meetings όπου ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ των 

ελεγκτών και της διοίκησης. Δηλαδή, εξαλείφεται εντελώς η ανάγκη φυσικής 

παρουσίας ολόκληρης της ελεγκτικής ομάδας στα γραφεία όπου είναι εγκατεστημένη 

η διοίκηση και συγχρόνως συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο όλοι οι εμπλεκόμενοι. 

Αυτό το γεγονός είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε εταιρίες με πολλά εργοστάσια και 

υποκαταστήματα. Το ουσιαστικό κέρδος της αφομοίωσης των groupware μπορεί να 

γίνει αντιληπτό με τη βοήθεια των επόμενων εικόνων.  

Εικόνα 2:Ροή εργασιών με βάση τις διαδικασίες 

 

Πηγή:www.pcmag.com 
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 Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται η ροή των διεργασιών και των 

πληροφοριών όταν δεν υπάρχει ενοποίηση της πληροφορίας. Δημιουργείται μία 

αλυσίδα από συμμετέχοντες στην οποία κάθε «κρίκος» ενεργοποιείται μόνο όταν 

τελειώσει την εργασία του ο προηγούμενος. Αν, για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει 

καθυστέρηση σε κάποια φάση, όλη η αλυσίδα καθυστερεί. Επιπροσθέτως, αν χρειαστεί 

να αναθεωρηθούν κάποιες πληροφορίες, θα πρέπει η αλυσίδα να αρχίσει από την αρχή. 

Στην παρακάτω εικόνα περιγράφεται μία διαφορετική λογική:   

Εικόνα 3: Ροή εργασιών με βάση την πληροφορία 

 

Πηγή:www.pcmag.com 

Σύμφωνα με τη λογική που απεικονίζεται στην παραπάνω εικόνα, η πληροφορία είναι 

στο επίκεντρο και εξελίσσεται μέσα από την παράλληλη εργασία όλων των 

συμμετεχόντων. Δεν καθυστερεί η εξέλιξη της πληροφορίας λόγω αργοπορίας κάποιας 

εκ των συμμετεχουσών πλευρών διότι η μία υποστηρίζει την άλλη σε μία παράλληλη 

επεξεργασία. Επιπροσθέτως, λόγω της σύγχρονης επικοινωνίας μέσα στο γκρουπ 

εργασίας, δεν καθυστερεί η ενημέρωση των εμπλεκομένων σχετικά με τα πιθανά 

καινούρια δεδομένα. 
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6. Cloud Computing 

 

Όπως είδαμε και προηγουμένως, η χρήση των intranet και των groupware μπορεί να 

συμβάλει καθοριστικά στην βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στην ελεγχόμενη 

επιχείρηση και την ελεγκτική ομάδα. Όσον αφορά την επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη 

της ελεγκτικής ομάδας, σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η χρήση του cloud 

computing. Αρχικά, θεωρούμε σκόπιμο να γνωριστούμε με την τεχνολογία του cloud 

computing έτσι ώστε, αργότερα, να γίνει περισσότερο αντιληπτή η ιδιαίτερα αυξημένη 

χρησιμότητα του για τον έλεγχο. 

 Το cloud computing είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει ευέλικτη, on-demand 

δικτυακή πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο σύνολο παραμετροποιήσιμων υπολογιστικών 

πόρων (όπως δίκτυα, servers, αποθηκευτικοί χώροι, εφαρμογές και υπηρεσίες), το 

οποίο μπορεί να τροφοδοτηθεί γρήγορα και να διατεθεί με ελάχιστη προσπάθεια 

διαχείρισης ή αλληλεπίδραση με τον πάροχο της υπηρεσίας. Αυτό το cloud μοντέλο 

προωθεί την διαθεσιμότητα και αποτελείται από πέντε βασικά χαρακτηριστικά, τρία 

μοντέλα παροχής υπηρεσιών, και τέσσερα μοντέλα ανάπτυξης (Mell 2011). Με πιο 

απλά λόγια, το cloud computing είναι η μεταφορά των υπολογιστικών υπηρεσιών σε 

πολλές, εκτός εταιρίας τοποθεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου. 

Δηλαδή, οι λειτουργίες που, εκτελούνταν μέχρι πρότινος από hardware που βρισκόταν 

μέσα στην εταιρία, εκτελούνται τώρα σε απομακρυσμένα μηχανήματα που ανήκουν σε 

εξειδικευμένες εταιρίες παροχής πόρων και υπηρεσιών. Οι πιο βασικές από αυτές τις 

λειτουργίες είναι η αποθήκευση των δεδομένων και η λειτουργία ενός πληροφοριακού 

συστήματος χωρίς να είναι εγκατεστημένο στους υπολογιστές της εταιρίας (Hassan 

2011). Η παράθεση της επόμενης εικόνας θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της 

έννοιας του cloud computing: 
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Εικόνα 4:Σχηματική Απεικόνιση του Cloud Computing 

 

Πηγή:http://www.howstuffworks.com/ 

Ο χρήστης βρίσκεται μπροστά στον υπολογιστή – τερματικό του (client computer) και 

μέσω του Διαδικτύου έχει πρόσβαση: 

 στα επιθυμητά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη Βάση Δεδομένων 

(Database – Storage) 

 στους υπολογιστές όπου είναι αποθηκευμένες οι χρησιμοποιούμενες εφαρμογές 

(Application Servers)  

 

6.1 Βασικά Χαρακτηριστικά του Cloud Computing 

 

Τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά της υπολογιστικής νέφους είναι: 

Συνεχής Προσαρμογή Παρεχόμενων Υπηρεσιών: Η εταιρία που δέχεται την 

υπηρεσία μπορεί μονομερώς να προσαρμόζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς να 

χρειάζεται να ενημερώνει προηγουμένως την εταιρία παροχής των πόρων. Άμεσο 

αποτέλεσμα είναι η γρήγορη προσαρμογή των παρεχόμενων πόρων στις τρέχουσες 

εξελίξεις. 



30 
 

Απομακρυσμένη Σύνδεση: Η πρόσβαση στον υπολογιστικό εξοπλισμό γίνεται από 

απομακρυσμένη σύνδεση μέσω του διαδικτύου. Αυτό είναι και το κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό της υπολογιστικής νέφους. Ο χρήστης μπορεί να υποστηρίξει την 

λειτουργικότητα του από οπουδήποτε χωρίς να υποχρεούται να βρίσκεται στις 

εγκαταστάσεις της εταιρίας. 

Διαμοιρασμός Πόρων: Εκτός από την περίπτωση του private cloud, οι υπολογιστικοί 

πόροι είναι κοινοί στις διάφορες εταιρίες που συνεργάζονται με την ίδια εταιρία 

παροχής αυτών των υπηρεσιών. Ανάλογα με τις ανάγκες της, κάθε εταιρία δεσμεύει  

και απελευθερώνει πραγματικούς και εικονικούς πόρους. 

Ελαστικότητα: Στα μάτια του χρήστη το cloud είναι απεριόριστο σε μέγεθος και 

δυνατότητες. Αυτό συμβαίνει γιατί παρακολουθείται συνεχώς η ένταση της χρήσης και 

ο όγκος των διακινούμενων δεδομένων. Όποτε είναι απαραίτητο, χωρίς την 

«χειροκίνητη» παρέμβαση του χρήστη, οι παρεχόμενοι πόροι αυξομειώνονται για την 

ικανοποίηση της ζήτησης.  

Προσωποποιημένη Παροχή Υπηρεσιών: Η ύπαρξη όλων των παραπάνω 

χαρακτηριστικών έχει ως αποτέλεσμα την παροχή τόσων πόρων όσο είναι απαραίτητοι 

για την υποστήριξη της λειτουργικότητας της επιχείρησης. Στο παρασκήνιο πάντα 

γίνονται έλεγχοι μήπως είναι απαραίτητες αλλαγές στον τύπο και την ποσότητα  των 

χρησιμοποιούμενων πόρων. 

 

6.2 Μοντέλα Ανάπτυξης του Cloud Computing 

 

Στον αρχικό ορισμό αναφερθήκαμε σε τέσσερα μοντέλα ανάπτυξης του cloud 

computing. Επιγραμματικά αυτά είναι: 

Private cloud: Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης του cloud computing είναι ο πιο «κοντινός» 

στην προηγούμενη πραγματικότητα. Ολόκληρη η υποδομή χρησιμοποιείται για τους 

σκοπούς μίας μόνο εταιρίας. Υπάρχει δηλαδή η φύση της αποκλειστικότητας στην 

υπηρεσία. Η οργάνωση και η υποστήριξη όλης της δομής του cloud computing μπορεί 

να γίνεται είτε από την ίδια την εταιρία, είτε από άλλη, εξειδικευμένη σε αυτές τις 

υπηρεσίες, εταιρία (Mell 2011). Η προετοιμασία υιοθέτησης του cloud computing είναι 
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ανάλογη με αυτήν της ενσωμάτωσης ενός πληροφοριακού συστήματος. Είναι 

απαραίτητη η δημιουργία κουλτούρας για αλλαγή και ο επανασχεδιασμός των 

επιχειρηματικών διεργασιών και των απαιτήσεων σε πόρους. Αναφερόμενοι στους 

πόρους, δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην παραδοσιακή υλοποίηση (ιδιόκτητα 

μηχανήματα μέσα στην εταιρία) και στο private cloud. Στο private cloud είναι 

παρόμοιο το κόστος της επένδυσης σε hardware και software σε σχέση με την 

«παραδοσιακή» υλοποίηση. Επιπροσθέτως, είναι και στο private cloud απαραίτητος ο 

χωροταξικός, λειτουργικός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός πριν την εγκατάσταση του 

εξοπλισμού. Απαραίτητη είναι και η συνεχής συντήρηση και ανανέωση του. Λόγω των 

παραπάνω, το private cloud δέχεται και τις περισσότερες επικρίσεις ότι στην ουσία δεν 

είναι κάτι εξαιρετικά καινοτόμο διότι δεν εκμεταλλεύεται το μεγαλύτερο προτέρημα 

του cloud computing που είναι η μείωση του κόστους (Murray 2010, Haff 2009). 

Public cloud: Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι, ως μοντέλο ανάπτυξης, το public 

cloud είναι το ακριβώς αντίθετο με το προαναφερθέν private cloud. Η cloud υποδομή 

χρησιμοποιείται από παραπάνω της μίας εταιρίες και δεν υπάρχει το στοιχείο της 

αποκλειστικότητας χρήσης των πόρων. Σε αντίθεση με το private cloud, εδώ 

επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους διότι το cloud υλοποιείται με εξοπλισμό που, 

συνήθως, δεν ανήκει σε καμία εκ των εταιριών που χρησιμοποιούν τους πόρους.   

Επιπροσθέτως, οι πόροι διαχειρίζονται και συντηρούνται από την εταιρία που παρέχει 

το cloud σαν υπηρεσία. Αυτή είναι και υπεύθυνη για την ασφάλεια των δεδομένων που 

διακινούνται. Αναφερόμενοι στην ασφάλεια των δεδομένων, η επιλογή του public 

cloud δεν είναι δημοφιλής ανάμεσα στις εταιρίες που κατέχουν και διακινούν 

εμπιστευτικά δεδομένα λόγω της κοινόχρηστης χρήσης των πόρων από μεγάλο αριθμό 

εταιριών. Τέλος, σε αντίθεση με το private cloud, στην υλοποίηση του public cloud 

ενσωματώνεται και το στοιχείο της ευελιξίας διότι η εταιρία-χρήστης πληρώνει μόνο 

όσους πόρους χρησιμοποιεί. Ανάλογα με τις περιοδικές ανάγκες της προσαρμόζονται 

και οι dedicated πόροι. Στην προηγούμενη περίπτωση, οι ποσότητα και το κόστος των 

πόρων είναι δεδομένο και η εταιρία είτε χρησιμοποιεί το σύνολο, είτε μόνο ένα μέρος, 

έχει εξαρχής επωμιστεί το συνολικό κόστος του εξοπλισμού.  

Community cloud: Το community cloud είναι μία ενδιάμεση λύση ανάμεσα στις δύο 

προηγούμενες υλοποιήσεις. Και σε αυτήν την περίπτωση οι πόροι είναι κοινόχρηστοι 

και χρησιμοποιούνται από παραπάνω από μία εταιρίες. Η διαφορά είναι ότι σε αυτήν 

την υλοποίηση οι εταιρίες έχουν κάποιο συνδετικό κρίκο μεταξύ τους. Συνήθως αυτός 
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ο συνδετικός κρίκος είναι το κοινό αντικείμενο δραστηριότητας ή κοινές αντιλήψεις 

λειτουργίας και διαχείρισης του cloud. Τέτοιου είδους αντιλήψεις μπορεί να αφορούν 

τα θέματα ασφαλείας και τις πολιτικές πρόσβασης και εξουσιοδότησης των διαφόρων 

χρηστών. Και στην μείωση του κόστους αυτή η υλοποίηση είναι ανάμεσα στις δύο 

προηγούμενες. Το κόστος είναι μικρότερο σε σχέση με το private cloud (ο εξοπλισμός 

δεν ανήκει μόνο σε μία εταιρία) και μεγαλύτερο σε σχέση με το public cloud διότι ο 

αριθμός των συμμετεχουσών εταιριών είναι μικρότερος (Mell 2011). 

Hybrid cloud: Αυτού του είδους η υλοποίηση περιλαμβάνει περισσότερα του ενός 

cloud (private, public, community) το καθένα εκ των οποίων αφενός διατηρεί την 

αυτοτέλεια του και αφετέρου επικοινωνεί με τα υπόλοιπα (Bittman 2012). Σε αυτήν 

την περίπτωση είναι δύσκολο να κάνουμε μία σύγκριση ως προς το κόστος ιδιοκτησίας 

και συντήρησης διότι αυτά εξαρτώνται από το είδος των αλληλεπιδρόμενων cloud 

(Mell 2011). Το συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη 

να επεκτείνει την λειτουργικότητα και το μέγεθος του cloud που χρησιμοποιεί μέσω 

του συνδυασμού και της ενοποίησης με κάποιο άλλο. Το hybrid cloud χρησιμοποιείται 

για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο private και το public cloud όσον αφορά την 

διαχείριση των εμπιστευτικών δεδομένων, την μείωση του κόστους και του 

απαιτούμενου επιπέδου ελέγχου πάνω στα δεδομένα. Για παράδειγμα, μπορεί μία 

επιχείρηση να διατηρεί τα δεδομένα της στο private cloud της (για περισσότερη 

ασφάλεια) και αφού τα επεξεργαστεί να προσφέρει μία «δημόσια» έκδοση τους μέσω 

ενός public cloud (Moore 2014). Σε μία άλλη περίπτωση, μπορεί μία επιχείρηση να έχει 

υπολογίσει επαρκώς τις ανάγκες τις και να έχει επενδύσει σε κατάλληλης 

χωρητικότητας private cloud. Έστω ότι κάποια στιγμή αντιμετωπίζει μία ξαφνική και 

επείγουσα αύξηση στην δραστηριότητας της και συνεπώς και στην απαιτούμενη 

ικανότητα του cloud της. Μπορεί να συμπληρώσει την απαιτούμενη δυναμικότητα 

δημιουργώντας ένα hybrid cloud όπως θα συμμετέχει το ήδη υπάρχον private και θα 

συνεπικουρείται από πόρους που ανήκουν σε ένα public cloud (Metzler 2010). Αυτό 

είναι το λεγόμενο cloud bursting όπου μία λειτουργία εκτελείται αποκλειστικά σε 

private cloud και όταν αντιμετωπιστούν ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε υπολογιστική 

ισχύ χρησιμοποιούνται πόροι και από κάποιο public cloud. Χρησιμοποιείται από 

εταιρίες που αντιμετωπίζουν συνήθως παροδικά αυξημένες ανάγκες και που κατά τα 

άλλα έχουν υπολογίσει επαρκώς τον φόρτο εργασίας τους και τον καλύπτουν με τη 

χρήση ιδιόκτητου cloud (Vizard 2012).  Το προφανές θετικό του cloud bursting είναι 
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ότι το κόστος του cloud αυξάνεται μόνο όταν οι συνθήκες είναι παροδικά επείγουσες 

(Rouse 2011). 

 

6.3 Μοντέλα Παροχής Υπηρεσιών του Cloud Computing 

 

Ξαναγυρίζοντας στον αρχικό ορισμό που αναφέραμε για το cloud computing, 

υπάρχουν τρία μοντέλα με βάση τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες μέσω του cloud 

computing: 

Cloud-Software-as-a-Service (SaaS): Σε αυτό το μοντέλο η εταιρία-χρήστης 

χρησιμοποιεί λογισμικό που έχει σχεδιαστεί από την εταιρία-πάροχο του cloud 

computing. Όπως είναι προφανές, το χρησιμοποιούμενο λογισμικό φιλοξενείται στην 

υποδομή που ανήκει στην εταιρία-πάροχο. Η πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές γίνεται 

απομακρυσμένα μέσω τερματικών που συνδέονται στον server της εταιρίας -  παρόχου 

μέσω του Διαδικτύου. Οι δυνατότητες του χρήστη, όσον αφορά τη διαχείριση του 

λογισμικού, περιορίζονται σε κάποιες επιλογές παραμετροποίησης ώστε να 

αφομοιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύτερα από την επιχείρηση - χρήστη. 

Επιπροσθέτως, μηδενικός είναι ο έλεγχος πάνω στους πόρους του hardware που 

χρησιμοποιούνται. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο εξοπλισμός δικτύωσης, οι servers και 

τα αποθηκευτικά μέσα. Η μόνη επιλογή της εταιρίας – χρήστη είναι να δεσμεύει (και 

να αποδεσμεύει) πόρους hardware ανάλογα με τις ανάγκες της. Για να επιτευχθεί αυτό, 

χρησιμοποιούνται «εξισορροπητές» φόρτου εργασίας (load balancers) οι οποίοι 

κλωνοποιούν τις υπολογιστικές διεργασίες ώστε να εκτελούνται ταυτόχρονα σε πολλές 

εικονικές μηχανές (virtual machines) (Chou 2011). Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι 

αυτή η διαδικασία γίνεται χωρίς να αντιλαμβάνεται καμία διαφορά η εταιρία-χρήστης. 

Λόγω της τελευταίας δυνατότητας, επιτυγχάνεται και η μείωση του 

λειτουργικού κόστους διότι η εταιρία μπορεί να επιλέξει είτε να πληρώνει μία ετήσια 

συνδρομή (η οποία είναι σαφώς μικρότερη από το ποσό των χρημάτων που απαιτεί η 

αγορά και η συντήρηση του εξοπλισμού), είτε να πληρώνει με βάση τη χρήση που 

κάνει. Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιείται και ο όρος «on demand software» για να 

περιγράψουμε το SaaS (Armbrust et al. 2010).  
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Cloud-Platform-as-a-Service (PaaS): Στο συγκεκριμένο μοντέλο, η εταιρία-χρήστης 

χρησιμοποιεί λογισμικό που η ίδια έχει σχεδιάσει χρησιμοποιώντας όμως γλώσσες 

προγραμματισμού που υποστηρίζονται από την εταιρία – πάροχο. Η διαφορά με το 

προηγούμενο μοντέλο παροχής SaaS είναι ότι η εταιρία διατηρεί τον έλεγχο πάνω στις 

χρησιμοποιούμενες εφαρμογές αφού, άλλωστε, αυτή είναι και ο δημιουργός τους. Και 

σε αυτήν την επιλογή υπάρχει δυνατότητα παραμετροποίησης της υπηρεσίας με βάση 

τις ανάγκες του χρήστη. Αντιθέτως, και σε αυτό το μοντέλο, οι πόροι hardware 

ελέγχονται από την εταιρία που παρέχει την υπηρεσία. Είναι μία δύσκολη προς 

υλοποίηση επιλογή από την άποψη ότι η εταιρία πρέπει να διαθέτει προσωπικό με 

κατάλληλη τεχνογνωσία πάνω στον σχεδιασμό και την συντήρηση των απαραίτητων 

προγραμμάτων. 

Cloud-Infrastructure-as-a-Service (IAAS): Αυτό είναι το δεύτερο απλούστερο 

μοντέλο παροχής υπηρεσιών cloud computing. Σε αυτό το μοντέλο η παροχή της 

υπηρεσίας είναι η διάθεση της υποδομής πάνω στην οποία θα στηριχθεί η εγκατάσταση 

και χρήση οποιουδήποτε προγράμματος επιθυμεί η εταιρία-χρήστης. Είναι σαφές ότι η 

εταιρία χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο των προγραμμάτων που χρησιμοποιεί. Και σε 

αυτό το μοντέλο ο χρήστης δεσμεύει επεξεργαστική ισχύ, servers και αποθηκευτικούς 

χώρους που όμως ελέγχονται και συντηρούνται από την εταιρία που παρέχει την 

υπηρεσία.  Όπως και πριν, η σχεδίαση, υλοποίηση και διαχείριση των προγραμμάτων 

είναι αποκλειστική ευθύνη της εταιρίας-χρήστη. Η ύπαρξη αυτού του χαρακτηριστικού 

αυξάνει την απαίτηση για την ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού και συνεπώς 

αυξάνει και το κόστος. Τέλος, και σε αυτό το μοντέλο χρησιμοποιούνται μέθοδοι 

εξισορρόπησης φόρτου εργασίας μέσω της χρήσης εικονικών μηχανών. 

Data-as-a-Service (DaaS): Αυτό είναι το απλούστερο μοντέλο παροχής υπηρεσιών 

cloud computing. Σε αυτό το μοντέλο η παροχή της υπηρεσίας είναι η διάθεση της 

υποδομής για την αποθήκευση και την ανάκτηση δεδομένων. Απαλλάσσει τις 

επιχειρήσεις από την αγορά εξοπλισμού που θα υποστηρίζει την αποθήκευση των 

στοιχείων και την ύπαρξη της εταιρικής βάσης δεδομένων (Hassan 2011).  

Συνολικά, η γενικότερη αρχιτεκτονική του cloud computing και ο τρόπος με 

τον οποίον συνδέονται τα διάφορα μοντέλα παροχής υπηρεσιών που αναφέραμε, 

απεικονίζονται στο σχήμα που ακολουθεί (Wag et al. 2010): 
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Εικόνα 5: Αρχιτεκτονική του cloud computing 

 

Πηγή: Hassan 2011 

 

Όσο κινούμαστε προς τα ανώτερα επίπεδα αυτού του σχήματος, τόσο περισσότερο 

θεωρούμε ως ένα «μαύρο κουτί» την υποδομή hardware που υποστηρίζει την παροχή 

υπηρεσίας. Δεν είναι εμφανής στον τελικό χρήστη αυτή η υποδομή και κυρίως δεν είναι 

εμφανής ο τρόπος διαχείρισης της. Αντιθέτως, όσο κινούμαστε προς τα κατώτερα 

επίπεδα, τόσο περισσότερο εμφανής είναι η δομή και οι εκάστοτε προσαρμογές στην 

ύπαρξη και χρησιμοποίηση των πόρων hardware.   
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6.4 Πλεονεκτήματα Του Cloud Computing 

 

Οι καινοτομίες που εισάγονται με την υλοποίηση του cloud computing αναφέρονται 

παρακάτω. Αυτές είναι στην ουσία και τα πλεονεκτήματα του: 

Ευελιξία: Στις περισσότερες μεθόδους υλοποίησης του cloud computing, πέρα από τα 

τερματικά για την πρόσβαση στα δεδομένα, δεν απαιτείται η χρήση ιδιόκτητου 

εξοπλισμού. Συνεπώς, δεν υπάρχει και η ευθύνη διαχείρισης και βέλτιστης 

αξιοποίησης του. Μία εταιρία δεν χρειάζεται συνέχεια τη ίδια σταθερή υπολογιστική 

δυνατότητα. Έστω ότι μία εταιρία έχει έντονη εποχιακή δραστηριότητα. Τις εποχές που 

υπάρχει αύξηση της δραστηριότητας θα μπορεί να «νοικιάζει» περισσότερους πόρους. 

Αντιθέτως, κατά τις περιόδους μειωμένης δραστηριότητας, θα μπορεί να μειώνει τους 

δεσμευμένους πόρους. Επιπροσθέτως, έστω ότι μία εταιρία έχει δραστηριότητα στην 

Αμερική και στην Ελλάδα. Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει διαφορά στην ώρα, 

κάποιες συγκεκριμένες ώρες ο φόρτος εργασίας θα βρίσκεται στην Ελλάδα και μετά 

θα μεταφέρεται στην Αμερική. Οι δεσμευμένοι πόροι θα προσαρμόζονται στην πλευρά 

που θα υπάρχει η δραστηριότητα. 

Μείωση Κόστους: Εκτός από την περίπτωση του private cloud, που αναφέραμε 

προηγουμένως, η υιοθέτηση του cloud computing είναι συνώνυμη με τη μείωση του 

κόστους. Η μείωση του κόστους οφείλεται στο γεγονός ότι η επιχείρηση δεν 

αναλαμβάνει το κόστος αγοράς και συντήρησης του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί για 

την διεκπεραίωση των λειτουργιών της. Ο εξοπλισμός είναι ιδιοκτησία της εταιρίας 

που υλοποιεί το cloud computing και παρέχει τις υπηρεσίες της. Η υλοποίηση με 

ευθύνη τρίτων έχει και το πρόσθετο πλεονέκτημα του μη απαιτούμενο υψηλού 

επιπέδου γνώσης και εξοικείωσης με τους υπολογιστές εκ μέρους των υπαλλήλων 

(Gens 2008). Επιστρέφοντας στο πλεονέκτημα της ευελιξίας, το κόστος του cloud 

computing είναι ανάλογο των χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών που λαμβάνει η κάθε 

επιχείρηση και της έντασης χρήσης. Συνεπώς, μειώνεται το «άκαμπτο» πάγιο 

κεφαλαιουχικό κόστος (λόγω της αγοράς και συντήρησης του εξοπλισμού) και 

μετατρέπεται σε χαμηλότερο και πιο ευέλικτο λειτουργικό κόστος που αντιστοιχεί στην 

πληρωμή των χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών (Subramanian 2009).  

Πρόσβαση Από Οπουδήποτε: Κυρίαρχο στοιχείο της υλοποίησης του cloud 

computing είναι η απομακρυσμένη σύνδεση. Όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, ο 
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εξοπλισμός για την επεξεργασία και την αποθήκευση των δεδομένων δεν βρίσκεται 

στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, αλλά στις εγκαταστάσεις μίας εξειδικευμένης τρίτης 

εταιρίας. Η πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται μέσω του διαδικτύου χωρίς να υπάρχει 

υποχρέωση εκ μέρους του χρήστη να βρίσκεται σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Αυτό το 

χαρακτηριστικό είναι πολύ σημαντικό για την ελεγκτική ομάδα και θα αντιληφθούμε 

τη χρησιμότητα του στη συνέχεια. 

Ευκολότερη επίβλεψη και συντήρηση: Άλλο ένα πλεονέκτημα είναι η κεντρική 

επίβλεψη την απόδοσης του εξοπλισμού και της χρησιμοποιούμενης αρχιτεκτονική 

υλοποίησης του cloud computing. Η εταιρία παροχής έχει το κατάλληλα καταρτισμένο 

προσωπικό που έχει ως αρμοδιότητα την εξασφάλισης της εύρυθμης, συνεχούς και 

παραγωγικής λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Και όταν έρχεται η 

στιγμή της συντήρησης των συστημάτων, αυτή γίνεται κεντρικά και όχι σε κάθε 

τερματικό που χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι (He 2013). 

Παραγωγικότητα: Η χρήση των προγραμμάτων groupware μπορεί να ταιριάξει 

απόλυτα με την υλοποίηση της υπολογιστικής νέφους. Στην ουσία, η 

«απομακρυσμένη» συνεργασία, που περιγράψαμε κατά την αναφορά μας στο 

groupware, μπορεί να υλοποιηθεί μέσω του cloud. 

Αξιοπιστία: Είναι περιττό να αναφέρουμε τη σημαντικότητα της συνεχούς και 

αδιάλειπτου λειτουργίας του υπολογιστικού εξοπλισμού. Εάν εμφανιστεί 

υπολειτουργία στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης 

διοχέτευσης του όγκου εργασίας σε άλλο πλέγμα μηχανημάτων. Με αυτόν τον τρόπο 

εξασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας της επιχείρησης. Τέλος, εκτός από τα 

μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των λειτουργιών, 

χρησιμοποιούνται και διαφορετικά μηχανήματα για το backup των αποθηκευμένων 

δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται και η επαναφορά μετά από κάποια 

αποτυχία στα χρησιμοποιούμενα συστήματα (King 2008). 

Ασφάλεια: Η δυνατότητα βελτίωσης στην ασφάλεια οφείλεται στο γεγονός ότι όλα τα 

δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε μία κεντρική βάση δεδομένων. Προστατεύοντας αυτή 

τη βάση δεδομένων, αυτόματα προστατεύονται και τα δεδομένα. Επίσης, πολλές φορές 

οι εταιρίες που είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του cloud χρησιμοποιούν τεχνικές 

ασφάλειας που δεν χρησιμοποιούνται από την μέση εταιρία λόγω του κόστους που 

συνεπάγεται η υλοποίηση τους (Mills 2009). Φυσικά, υπάρχουν και οι αντίθετες φωνές 
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που ασπάζονται την άποψη ότι καμία τεχνική ασφάλειας δεν είναι αδιαπέραστη. Ή ότι 

η διαρροή δεδομένων μπορεί να γίνει όχι από τη κεντρική βάση δεδομένων αλλά κατά 

τη διάρκεια μεταφοράς τους από και προς αυτήν. Συνήθως, αυτήν την άποψη υιοθετούν 

οι εταιρίες με ιδιαίτερα εμπιστευτικά δεδομένα και αυτές που λόγω της λειτουργίας 

τους ανταλλάσσουν μεγάλο όγκο δεδομένων. Αυτές οι εταιρίες μπορούν να επιλέξουν 

την επιλογή του private cloud. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχουν και την πρόσβαση στα 

δεδομένα τους και παράλληλα απολαμβάνουν τα θετικά της υπολογιστικής νέφους. 

 

6.5 Cloud Computing Και Τεχνικές Ελέγχου 

 

Μία ελεγκτική εταιρία, αξιοποιώντας τα σημαντικά πλεονεκτήματα που αναφέραμε, 

θα μπορούσε να ενσωματώσει στην καθημερινή πρακτική την υπολογιστική νέφους. 

Με βάση τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων μοντέλων ανάπτυξης του cloud 

computing και το γεγονός ότι θα διακινούνται εμπιστευτικά δεδομένα, η περισσότερο 

ενδεδειγμένη επιλογή είναι το private cloud. Η ελεγκτική εταιρία θα διαχειρίζεται το 

λογισμικό και τους πόρους hardware που θα χρησιμοποιούνται και θα προσφέρει τις 

υπηρεσίες της μέσω του μοντέλου Cloud-Software-as-a-Service (SaaS). Οι χρήστες 

των υπηρεσιών θα είναι φυσικά οι ελεγκτές.   

Η χρησιμότητα της υπολογιστικής νέφους, όσον αφορά τον έλεγχο, έγκειται 

στο γεγονός ότι επιτρέπει τον εύκολο και γρήγορο συγχρονισμό της δράσης των μελών 

της ελεγκτικής ομάδας. Επιπροσθέτως, επιτρέπει την διαρκή υποστήριξη των ελεγκτών 

από την ελεγκτική εταιρία. Γενικότερα η υλοποίηση του cloud computing δεν έχει 

σημαντική επίδραση στην μορφή των ελεγκτικών διαδικασιών που αναφέραμε πιο 

πριν. Περισσότερο έχει επίδραση στην ευκολότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση 

τους. 
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Διαχείριση Ηλεκτρονικών Εγγράφων Εργασίας 

 

Σε μία πραγματικότητα οπού οι υπολογιστές βρίσκονται παντού είναι αντιπαραγωγικό 

η πληροφορία να μην παράγεται και αποθηκεύεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική 

μορφή. Θεωρώντας λοιπόν ότι πια ο όγκος της αποθηκευμένης πληροφορίας είναι 

«ηλεκτρονικός», είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός συστήματος που να μπορεί να τον 

χειρίζεται. Παραπάνω αναφερθήκαμε σε ηλεκτρονικά ημερολόγια και φύλλα εργασίας. 

Επίσης αναφερθήκαμε και στα λογισμικά groupware που υλοποιούν την συνεργασία 

μεταξύ των ελεγκτών και των υπαλλήλων της εταιρίας που ελέγχεται. Όλα αυτά είναι 

μέρη ενός συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικής πληροφορίας. Αποτελούν ένα 

σύστημα που κάνει εφικτές την παραγωγή, την αποθήκευση και τον διαμοιρασμό των 

ηλεκτρονικών εγγράφων εργασίας. Αυτό το σύστημα είναι αποθηκευμένο στους 

servers της ελεγκτικής εταιρίας και γίνεται οποτεδήποτε διαθέσιμο στους 

εμπλεκόμενους στον έλεγχο.  

Για να γίνει περισσότερο αντιληπτή η χρησιμότητα αυτού του συστήματος θα 

αναφέρουμε το εξής σενάριο. Έστω ότι αναλαμβάνεται για πρώτη φορά ο έλεγχος μίας 

εταιρίας. Πριν ξεκινήσει η ελεγκτική διαδικασία αυτή καθαυτή θα πρέπει ο έλεγχος να 

σχεδιαστεί με βάση τα χαρακτηριστικά της εταιρίας και κυρίως με βάση τον ελεγκτικό 

κίνδυνο. Κατά παρότρυνση των υπευθύνων για τον έλεγχο, θα μπορούσαν οι υπεύθυνοι 

για τη διοίκηση να αποκτήσουν πρόσβαση στον server της ελεγκτικής εταιρίας και να 

συμπληρώσουν ένα σύνολο ερωτηματολογίων που είναι προσεκτικά σχεδιασμένα 

ώστε να εξαχθούν τα αρχικά συμπεράσματα. Οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων θα 

ανακτηθούν και θα επεξεργαστούν αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα της 

ελεγκτικής εταιρίας και θα αποθηκευτούν στους server της. Μέσω του cloud 

computing, αυτή η πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στους ελεγκτές οποτεδήποτε και 

οπουδήποτε. Είτε βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ελεγχόμενης εταιρίας, είτε στο 

γραφείο τους. Είτε βρίσκονται στην αρχή της ελεγκτικής διαδικασίας, είτε βρίσκονται 

σε προχωρημένο στάδιο του ελέγχου και πρέπει να ανατρέξουν ξανά σε αυτήν.  

Προφανώς το ίδιο θα ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή οποία 

είναι σημαντική για την ελεγκτική διαδικασία. Συνεχίζοντας το παραπάνω σενάριο, 

όλα τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται κατά την ελεγκτική διαδικασία θα 

«ανεβαίνουν» στον server της ελεγκτικής εταιρίας και θα είναι εύκολα προσβάσιμα 
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από όλα τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας ακόμα και αν δεν βρίσκονται στο ίδιο σημείο 

του πλανήτη. Τα προφανή πλεονεκτήματα είναι ότι: 

 Τα ελεγκτικά τεκμήρια προστατεύονται από απώλεια που οφείλεται σε 

οποιαδήποτε αιτία. 

 Τα ελεγκτικά τεκμήρια (και τα συμπεράσματα από την επεξεργασία τους) που 

αποκτώνται σε μία περιοχή του πλανήτη μπορούν να είναι άμεσα αξιοποιήσιμα 

σε μία μακρινή περιοχή του πλανήτη. 

 Όλα τα ηλεκτρονικά τεκμήρια και τα ηλεκτρονικά έγγραφα εργασίας που θα 

«παραχθούν» από τον έλεγχο θα αποτελέσουν, στο τέλος αυτού, τον φάκελο 

ελέγχου. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτός ο φάκελος ελέγχου να είναι 

προσβάσιμος από όλους τους ελεγκτές οποτεδήποτε διότι θα αποτελέσει τη 

βάση για τον έλεγχο του επόμενου έτους.   

Συνεχίζοντας το παράδειγμα μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα θα γίνεται από 

τους επιβλέποντες ελεγκτές (εκ μέρους της ελεγκτικής εταιρίας) έλεγχος και 

επεξεργασία όλων αυτών των πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί. Τα αποτελέσματα 

της εργασίας τους θα αποθηκεύονται στους server και θα γίνονται απευθείας διαθέσιμα 

σε όλους τους ελεγκτές. Τέλος, μέσω του cloud computing, θα γίνεται εφικτή η 

ανταλλαγή των πληροφοριών που θα «τροφοδοτούν» τις διαδικτυακές συναντήσεις 

των ελεγκτών μέσω των ενσωματωμένων groupware προγραμμάτων.  

 

Διαχείριση Γνώσης 

 

Μέσω της δυνατότητας ευρετηρίασης των διαφόρων αρχείων του φακέλου ελέγχου 

που θα προσφέρεται από το σύστημα διαχείρισης των ηλεκτρονικών εγγράφων 

εργασίας, θα γίνεται πιο αποδοτική η διαχείρισης της γνώσης. Ας παραθέσουμε άλλο 

ένα σενάριο. Έστω ότι ο ελεγκτής αντιμετωπίζει ένα καινούριο για αυτόν ζήτημα. Θα 

μπορεί από οπουδήποτε να ανατρέχει σε προηγούμενους ελέγχους για να διαπιστώσει 

αν το ζήτημα που αντιμετωπίζει έχει ξαναεμφανιστεί. Αν έχει ξαναεμφανιστεί θα 

μπορεί να ανατρέξει στην μέθοδο αντιμετώπισης του. Με αυτόν τον τρόπο θα 

εξασφαλιστεί τόσο η συνέπεια στην ελεγκτική πρακτική, όσο και η ελάττωση του 

χρόνου επίλυσης του ζητήματος. Ο χρόνος αναζήτησης λύσεων που έχουν δοθεί σε 
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προηγούμενους ελέγχους μπορεί να μειωθεί από πολλές ώρες σε μερικά λεπτά διότι δε 

θα είναι απαραίτητο ο ελεγκτής να αφιερώσει ώρες στα γραφεία της εταιρίας του για 

να ψάξει στα αποθηκεμένα εκεί αρχεία των προηγούμενων ελέγχων.  

Επιπροσθέτως, η υλοποίηση του cloud computing μπορεί να συμβάλει 

καθοριστικά στην υλοποίηση ενός συστήματος άμεσης ενημέρωσης των ελεγκτών 

σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις. Η δραστηριότητα της ελεγκτικής δημιουργεί την 

απαίτηση πλήρους γνώσης των τελευταίων εξελίξεων τόσο στο οικονομικό και 

φορολογικό πεδίο, όσο και στο πεδίο των ελεγκτικών τεχνικών.  

Η ελεγκτική εταιρία μπορεί να δημιουργήσει μία βάση γνώσης στους 

κεντρικούς της server. Αυτή η βάση θα ενημερώνεται με βάση τις τελευταίες 

οικονομικές και φορολογικές εξελίξεις. Επιστρέφοντας στο προηγούμενο σενάριο, θα 

μπορούσε η ελεγκτική εταιρία να έχει ένα τμήμα που να είναι στελεχωμένο από 

φοροτεχνικούς. Όποτε εκδίδεται οποιαδήποτε αλλαγή στην φορολογική νομοθεσία, 

αυτοί οι φοροτεχνικοί θα αναλύουν τον καινούριο νόμο και πρόσθετα θα δημιουργούν 

ένα σύνολο παραδειγμάτων επεξήγησης του. Με αυτές τις πληροφορίες θα 

ενημερώνεται η βάση γνώσης και μέσω του cloud computing θα γίνεται προσβάσιμη 

στον «πεδίο δράσης». Μία πρόσθετη δυνατότητα θα μπορούσε να είναι η επιλογή της 

αποστολής ερωτήσεων προς αυτό το τμήμα, οι οποίες θα απαντώνται σε πραγματικό 

χρόνο. Προσθέτοντας μία πιο διεθνή διάσταση, παροτρύνουμε τον αναγνώστη να 

αντιληφθεί τη χρησιμότητα της ύπαρξης αυτής της δυνατότητας στην περίπτωση που 

ένας Έλληνας ελεγκτής ερευνά μία συγχώνευση που ορίζεται π.χ. από το αγγλικό 

δίκαιο.  

Μέσω της υλοποίησης του cloud computing, θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα, 

στην ουσία, έμπειρο σύστημα που θα υποστηρίζει τη λειτουργία των ελεγκτών 

οποτεδήποτε αυτοί το χρειαστούν. Επιστρέφοντας στο προηγούμενο σενάριο, έστω ότι 

δεν έχει αντιμετωπιστεί σε προηγούμενο έλεγχο το ζήτημα που αντιμετωπίζει ο 

ελεγκτής. Θα μπορούσε ο ελεγκτής να βοηθηθεί στην εύρεση του κατάλληλου τρόπου 

αντιμετώπισης με τη βοήθεια μίας βάσης γνώσης. Στην βάση γνώσης αυτού του 

συστήματος θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί η εμπειρία πεπειραμένων ελεγκτών έτσι 

ώστε να δημιουργηθούν κάποια σενάρια δράσης που θα βελτιστοποιούν τον έλεγχο. Σε 

αυτήν την γνώση, μέσω του cloud computing, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση ανά 

πάσα στιγμή όλοι οι ελεγκτές. Μέσω της διαδικασίας των ερωτήσεων και των 
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ανάλογων απαντήσεων, θα μπορούσε ο ελεγκτής να οδηγηθεί στην λύση. Τέλος θα 

μπορούσαν να διοργανώνονται και διαδικτυακά σεμινάρια για την ενημέρωση των 

ελεγκτών στις βέλτιστες ελεγκτικές τεχνικές. 

    

Πρόγραμμα Ελέγχου Και Project Management 

 

Σε προηγούμενη ενότητα αναφερθήκαμε στη διαμόρφωση και υλοποίηση του 

προγράμματος των ελεγκτικών διαδικασιών από τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας. 

Επίσης αναφερθήκαμε και στην χρησιμότητα της έγκαιρης ενημέρωσης των ελεγκτών 

σχετικά με τις όποιες αναπροσαρμογές γίνονται στο ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα. 

Θα μπορούσε το software που διαχειρίζεται το πρόγραμμα του ελέγχου να είναι 

εγκατεστημένο στους υπολογιστές της ελεγκτικής εταιρίας και σε αυτό, μέσω της 

υπολογιστικής νέφους, να έχουν πρόσβαση οι ελεγκτές. Αν, λόγω καινούριων 

δεδομένων στον έλεγχο, πρέπει να αλλαχθεί, τότε μπορεί να γίνει αυτόματα η αλλαγή 

του από τους επιβλέποντες ελεγκτές και παράλληλα να ενημερωθούν όλοι οι υπόλοιποι 

ενδιαφερόμενοι. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι μη συγχρονισμένες δράσεις των 

ελεγκτών ή, σε πιο ακραίες περιπτώσεις, η επανάληψη των ίδιων ελέγχων από 

διαφορετικούς ελεγκτές.  

Μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος 

ελέγχου γίνεται και το project management όλου του αναληφθέντος έργου. Η εξέλιξη 

των εργασιών πρέπει να παρακολουθείται για να διαπιστώνεται ότι το έργο του ελέγχου 

εξελίσσεται ομαλά και ότι δεν υπάρχουν συνθήκες που να προκαλούν καθυστέρηση. 

Για παράδειγμα, έστω ότι ένα μέρος της ελεγκτικής ομάδας δεν μπορεί να εκτελέσει 

τις ελεγκτικές διαδικασίες λόγω έλλειψης πόρων, ενώ υπάρχουν πόροι που έχουν 

ανατεθεί σε κάποια άλλη ομάδα και δε χρησιμοποιούνται. Για την μέγιστη απόδοση 

μπορούν να οριστούν δύο επίπεδα σχεδιασμού τα οποία θα υλοποιούνται με την 

εφαρμογή του cloud computing. Το πρώτο επίπεδο σχεδιασμού είναι το στρατηγικό 

επίπεδο σχεδιασμού, το οποίο αντιστοιχεί στο πρόγραμμα ελέγχου. Εξάγονται, δηλαδή 

τα πεδία στα οποία θα γίνει ο έλεγχος και γίνεται ένας χρονικός καταμερισμός του 

έργου.  
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Στο τακτικό επίπεδο (δεύτερο επίπεδο σχεδιασμού) αναλύεται κάθε εργασία σε 

βήματα και υπολογίζονται οι απαιτούμενοι πόροι. Οι διάφορες διαδικασίες 

συσχετίζονται μεταξύ τους και τους ανατίθενται υπολογιστικοί πόροι για να υπάρχει η 

δυνατότητα εκτέλεσης τους. Συνολικά, δημιουργούνται διαγράμματα PERT ή Gantt τα 

οποία είναι διαθέσιμα στην ελεγκτική ομάδα για να διαπιστώσει τα κρίσιμα μονοπάτια 

και να προσαρμόσει εγκαίρως τη δραστηριότητα της. Με βάση αυτά τα διαγράμματα 

προγραμματίζεται και η αυτόματη δέσμευση και αποδέσμευση τον υπολογιστικών 

πόρων του cloud συστήματος.  
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III. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

1. AUDIS  

 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 

διερεύνηση της υπόθεσης ότι η εκτέλεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Ελέγχου 

στον υπολογιστή του κάθε ελεγκτή δεσμεύει περισσότερους υπολογιστικούς πόρους σε 

σχέση με την περίπτωση που η εκτέλεση του προγράμματος θα παρέχεται ως υπηρεσία 

από μία cloud υποδομή. Τα Πληροφοριακά Συστήματα Ελέγχου είναι πληροφοριακά 

συστήματα ανάλογα σε μέγεθος και αξία με τα ERP συστήματα που χρησιμοποιούν οι 

μεγάλες επιχειρήσεις. Στο εμπόριο δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες open source επιλογές 

Πληροφοριακών Συστημάτων Ελέγχου. Αναπτύσσονται κυρίως κατά παραγγελία και 

για λογαριασμό των μεγάλων ελεγκτικών εταιριών και αντιμετωπίζονται από αυτές ως 

ιδιαίτερα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που συμβάλει στην εξασφάλιση συγκριτικού 

πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού. 

 Λόγω της ύπαρξης των συνθηκών που αναφέραμε παραπάνω, δεν κατέστη 

δυνατό να εντάξουμε στην μεθοδολογία μας την χρήση κάποιου Πληροφοριακού 

Συστήματος που υπάρχει στην «αγορά». Για τον λόγο αυτό αναπτύξαμε το AUDiting 

Information System (AUDIS). 

 

1.1 Υλοποίηση του AUDIS 

 

1.1.1 Γενικά 

 

Το AUDIS είναι κατά βάση υλοποιημένο σε PHP. Προτιμήθηκε η επιλογή της PHP 

λόγω της αντικειμενοστρέφειας της που την καθιστά κατάλληλη επιλογή για 

διαδικτυακή εφαρμογή ανεξαρτήτου πλατφόρμας. Για την αύξηση της χρηστικότητας 

της εφαρμογής προστέθηκαν στοιχεία, όπως π.χ. ένα ημερολόγιο, τα οποία 

υλοποιήθηκαν σε JavaScript. Η υλοποίηση της εφαρμογής έγινε με τη χρήση της 

πλατφόρμας PHPRunner 8. 
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 Αναπτύχθηκαν οι εξής απαιτήσεις για την εφαρμογή: 

 Η εφαρμογή θα διαχειρίζεται τόσο λατινικούς χαρακτήρες, όσο και ελληνικούς. 

 Ύπαρξη δυνατότητας διαχείρισης χρηστών (εισαγωγή, διόρθωση και διαγραφή 

χρήστη). 

 Ύπαρξη δικαιωμάτων χρηστών (επίπεδο πρόσβασης). 

 Δυνατότητα αναζήτησης των αποθηκευμένων δεδομένων. 

 Δυνατότητα εισαγωγής και διαχείρισης excel αρχείων με ημερολόγια χρήσης ή 

αρχεία εργοδοσίας. 

 Δημιουργία χώρου αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων για μελλοντική 

χρήση ή ακόμα και ως εγχειρίδια. 

Έπειτα από την καταγραφή των παραπάνω απαιτήσεων του συστήματος γίνεται 

αντιληπτό ότι η εφαρμογή η οποία θα δημιουργηθεί πρέπει να τηρεί όλα τα επίπεδα 

ασφάλειας και ακεραιότητας μιας βάσης δεδομένων σε συνδυασμό με φιλικό 

περιβάλλον για το χρήστη, στοχεύοντας στην εύκολη και γρήγορη αναζήτηση 

στοιχείων που υπάρχουν στη βάση δεδομένων. Για την υλοποίηση όλων των 

προαναφερθέντων χρησιμοποιήθηκαν μηχανισμοί και λειτουργίες όπως το collation 

(utf8_general_ci) για τη χρήση και ελληνικών χαρακτήρων στην εφαρμογή και η 

Engine INNODB στην οποία υπάρχουν λειτουργίες όπως η Cascade και Restrict που 

εξασφαλίζουν την ακεραιότητα της Βάσης Δεδομένων. Συνολικά, οι απαιτήσεις από 

την εφαρμογή και οι αντίστοιχες προδιαγραφές εμφανίζονται παρακάτω: 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η εφαρμογή θα διαχειρίζεται τόσο 

λατινικούς χαρακτήρες, όσο και 

ελληνικούς. 

Γίνεται χρήση του collation 

(utf8_general_ci) 

Διαχείριση χρηστών (εισαγωγή, 

διόρθωση και διαγραφή χρήστη). 

Γίνεται χρήση admin panel  για τη 

διαχείριση χρηστών. 

Δικαιώματα χρηστών (επίπεδο 

πρόσβασης). 

Γίνεται χρήση admin panel σε επίπεδο 

πρόσβασης όπου επιτρέπει την είσοδο 

δύο χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα 

ο καθένας.(administrator-user).  

Διαχείριση  αρχείων εργοδοσίας Γίνεται χρήση ειδικών scripts  Insert για 

εισαγωγή,Update για διόρθωση,Delete 

για διαγραφή στοιχείων καθώς και 

λειτουργίες Εισαγωγής και Εξαγωγής. 

Διαχείριση  ημερολογίου εταιρείας Γίνεται χρήση ειδικών scripts  Insert για 

εισαγωγή,Update για διόρθωση,Delete 

για διαγραφή στοιχείων καθώς και 

λειτουργίες Εισαγωγής και Εξαγωγής. 

Αναζήτηση των αποθηκευμένων 

δεδομένων. 

 

 

Γίνεται χρήση query το οποίο κάνει 

αναζήτηση δεδομένων. 

Εμφάνιση αναφορών με ύποπτες 

διπλοεγγραφές 

 

 

 Γίνεται χρήση query το οποίο κάνει 

αναζήτηση, συγκέντρωση και 

παρουσίαση διπλοεγγραφών 
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Εμφάνιση και ομαδοποίηση των άρθρων Γίνεται χρήση query το οποίο κάνει 

αναζήτηση, συγκέντρωση και 

παρουσίαση των άρθρων 

Διαχείριση repository αρχείων Γίνεται χρήση ειδικών scripts  Insert για 

εισαγωγή,Update για διόρθωση,Delete 

για διαγραφή στοιχείων καθώς και 

λειτουργίες Εισαγωγής και Εξαγωγής. 

Κεντρική διαχείριση αναφορών με βάση 

την εταιρεία 

Γίνεται χρήση query το οποίο κάνει 

παρουσίαση και διαχείριση των 

αναφορών μέσα από την χρήση του 

πίνακα των πελατών 

Ανάπτυξη φιλικού «παραθυρικού» 

περιβάλλοντος, αλληλεπιδραστικού με 

το χρήστη. 

Δημιουργία ενός user friendly menu 

(φιλικό προς το χρήστη)  με τη χρήση 

script που θα αποτελείται από φόρμες για 

την διαχείριση της βάσης δεδομένων. 

Ανάπτυξη διαδικασιών επικύρωσης των 

δεδομένων καταχώρισης από το χρήστη 

και χρήση των κατάλληλων εργαλείων 

για τη διατήρηση ακεραιότητας των 

δεδομένων της εφαρμογής . 

Γίνεται χρήση της Engine INNODB και 

εφαρμογή των λειτουργιών του 

CASCADE,RESTRICT  για την 

ακεραιότητα της εφαρμογής.  

 

Όπως θα αναλυθεί παρακάτω, το AUDIS θα εκτελεστεί με δύο τρόπους. Ο 

πρώτος τρόπος εκτέλεσης είναι τοπικά στον υπολογιστή που θα χρησιμοποιήσουμε για 

την υλοποίηση της μεθοδολογίας μας. Στην τοπική εκτέλεση έγινε εγκατάσταση του 

Uniserverz το οποίο αποτελεί πλατφόρμα εγκατάστασης και χρήσης του apache server 

της MySQL και PHP. Προχωρήσαμε στην επιλογή του Uniserverz και όχι π.χ. του 

XAMPP διότι είναι πιο ελαφρύς από τις υπόλοιπες επιλογές. Ο δεύτερος τρόπος 

εκτέλεσης του AUDIS θα είναι απομακρυσμένα ως web εφαρμογή. Χρησιμοποιήσαμε 

Linux server της TopHost και DBServer με MySQL.  
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1.1.2 Υλοποίηση της Βάσης Δεδομένων 

 

Η λειτουργία του AUDIS υποστηρίζεται από μία Βάση Δεδομένων που έχει υλοποιηθεί 

σε MySQL. Η δημιουργία της Βάσης και των χρησιμοποιούμενων πινάκων έχει γίνει 

με το phpMyAdmin. Χρησιμοποιώντας CREATE εντολές κάναμε τα imports για τη 

δημιουργία των πινάκων. Το SQL φυσικό σχέδιο της Βάσης Δεδομένων είναι το εξής: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CREATE TABLE Documents(DocCode INT(10)  NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

DocName VARCHAR(20) NOT NULL, 

Description VARCHAR(20) NOT NULL, 

DocFile LONGBLOB NOT NULL, 

PRIMARY KEY (DocCode)) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CREATE TABLE Company(CompCode INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

CompName VARCHAR(20) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (CompCode)) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CREATE TABLE Invoice(InvoiceID INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

InvoiceDate DATE NOT NULL, 

Invoice VARCHAR(20) NOT NULL, 

Account VARCHAR(20) NOT NULL, 

AccountName VARCHAR(20) NOT NULL, 

RelativeInvoice VARCHAR(20) NOT NULL, 

RelativeInvoiceDate DATE NOT NULL, 

Description VARCHAR(255) NOT NULL, 

Debit VARCHAR(20) NOT NULL, 

Credit VARCHAR(20) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (InvoiceID), 
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CompCode INT(10) NOT NULL, 

INDEX (CompCode), 

CONSTRAINT FOREIGN KEY (CompCode) REFERENCES Company(CompCode) 

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 

) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CREATE TABLE Employee(ID INT(10)  NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AFM BIGINT(20)   NOT NULL, 

AMKA BIGINT(20)   NOT NULL, 

IKARegNum BIGINT(20)   NOT NULL, 

Surname VARCHAR(20) NOT NULL, 

Name VARCHAR(20) NOT NULL, 

Fathersname VARCHAR(20) NOT NULL, 

Mothersname VARCHAR(20) NOT NULL, 

Birthdate DATE NOT NULL, 

Gender VARCHAR(20) NOT NULL, 

MaritalStatus VARCHAR(20) NOT NULL, 

ChildrenNum VARCHAR(20), 

Job VARCHAR(20) NOT NULL, 

EmploymentDate DATE NOT NULL, 

OAEDDate DATE NOT NULL, 

WorkingDays VARCHAR(20) NOT NULL, 

Hours VARCHAR(20) NOT NULL, 

HoursBreak VARCHAR(20) NOT NULL, 

InsuranceDays INT(10)  NOT NULL, 

MinimumWages DOUBLE(10,2), 

NetWages DOUBLE(10,2), 
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GrossWages DOUBLE(10,2), 

IKAEmployee DOUBLE(10,2), 

IKAEmployer DOUBLE(10,2), 

IKATotal DOUBLE(10,2), 

TAX DOUBLE(10,2), 

NetWagesPayables DOUBLE(10,2), 

WagesInAdvance DOUBLE(10,2), 

Payable DOUBLE(10,2), 

TotalCost DOUBLE(10,2), 

PRIMARY KEY (ID), 

CompCode INT(10) NOT NULL, 

INDEX (CompCode), 

CONSTRAINT FOREIGN KEY (CompCode) REFERENCES Company(CompCode) 

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 

) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CREATE TABLE Users(Username VARCHAR(20) NOT NULL, 

Password VARCHAR(20) NOT NULL, RoleLevel VARCHAR(20) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Username)) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CREATE TABLE Tasks(TaskCode INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

Description VARCHAR(255) NOT NULL, TaskState VARCHAR(20) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (TaskCode), 

Username VARCHAR(20) NOT NULL, 

INDEX (Username), 

CONSTRAINT FOREIGN KEY (Username) REFERENCES Users(Username) 

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
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) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ο βασικός πίνακας που περιέχει τις εγγραφές του Ημερολογίου Γενικής 

Λογιστικής είναι ο Invoice. Τα πεδία του πίνακα Invoice είναι τα εξής: 

 InvoiceDate: Ημερομηνία καταχώρησης της συναλλαγής και του αντίστοιχου 

παραστατικού. 

 Invoice: Κωδικός παραστατικού όπως τον έχει καταχωρήσει η ελεγχόμενη 

επιχείρηση. 

 Account: Κωδικός λογαριασμού του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου που κινείται 

 AccountName: Όνομα λογαριασμού του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου που 

κινείται 

 RelativeInvoice: Κωδικός παραστατικού όπως τον έχει καταχωρήσει η 

συναλλασσόμενη επιχείρηση. 

 RelativeInvoiceDate: Ημερομηνία παραστατικού όπως αναγράφεται στο 

παραστατικό 

 Description: Περιγραφή της συναλλαγής 

 Debit: Ποσό με το οποίο χρεώνεται ο κινούμενος λογαριασμός  

 Credit: Ποσό με το οποίο πιστώνεται ο κινούμενος λογαριασμός 

 

Οι βασικές συσχετίσεις των χρησιμοποιούμενων πινάκων παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

 

    

 

Μία εταιρεία διαθέτει πολλούς εργαζόμενους και πολλοί εργαζόμενοι δουλεύουν σε 

μία εταιρεία. Ο τύπος συσχετίσεων είναι 1:Ν χωρίς  χαρακτηριστικό κλειδί. Επομένως, 

το Company.CompCode (1) θα γίνει ξένο κλειδί στην οντότητα Employee(Ν) και θα 

είναι lookup στο όνομα της εταιρείας. Όσο αφορά τη συμμετοχή των οντοτήτων, 

έχουμε ολική συσχέτιση.  

Company 

1 

Διαθέτει 

Ν 
Employee 
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Μία εταιρεία καταχωρεί πολλά παραστατικά και πολλά παραστατικά καταχωρούνται 

από μία εταιρεία. Ο τύπος συσχετίσεων είναι 1:Ν χωρίς  χαρακτηριστικό κλειδί. 

Επομένως, το Company.CompCode (1) θα γίνει ξένο κλειδί στην οντότητα Invoice (Ν) 

και θα είναι lookup στο όνομα της εταιρείας. Όσο αφορά τη συμμετοχή των οντοτήτων, 

έχουμε ολική συσχέτιση.  

Η επικοινωνία της εφαρμογής και της Βάσης Δεδομένων γίνεται μέσω του Apache 

Server. 

 

1.2 Λειτουργία του AUDIS 

 

Το AUDIS αυτοματοποιεί τις εξής ελεγκτικές διαδικασίες: 

 Έλεγχος για πολλαπλά όμοια άρθρα στο Ημερολόγιο Γενικής Λογιστικής 

 Παρουσίαση των εγγραφών του Ημερολογίου Γενικής Λογιστικής ως 

ξεχωριστά άρθρα. 

 Έλεγχος για επαναλαμβανόμενες εγγραφές στην κατάσταση προσωπικού και 

μισθοδοσίας. 

  Δημιουργία Βάσης Γνώσης – Βιβλιοθήκης με νόμους και κανονισμούς που 

είναι απαραίτητοι για την εργασία του ελεγκτή. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα χρησιμοποιηθεί η λειτουργία που αφορά 

τον έλεγχο για πολλαπλά όμοια άρθρα στο Ημερολόγιο Γενικής Λογιστικής. 

 

  

Company 

 

1 
καταχωρεί 

Ν 
Invoice 
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1.3 Έλεγχος για πολλαπλά όμοια άρθρα στο Ημερολόγιο Γενικής Λογιστικής 

 

1.3.1 Εισαγωγή 

 

Όλες οι καθημερινές συναλλαγές της επιχείρησης καταγράφονται στο Ημερολόγιο 

Γενικής Λογιστικής. Στην ουσία, το Ημερολόγιο Γενικής Λογιστικής είναι ένας 

πίνακας με εγγραφές που αποτελούνται από διάφορα πεδία τα κυριότερα εκ των οποίων 

είναι τα ακόλουθα: 

 Ημερομηνία Συναλλαγής 

 Παραστατικό που συνοδεύει την εκάστοτε συναλλαγή 

 Κωδικός λογαριασμού της Γενικής/Αναλυτικής Λογιστικής που κινείται 

 Περιγραφή λογαριασμού Γενικής/Αναλυτικής Λογιστικής που κινείται 

 Ποσό με το οποίο χρεώνεται ο εκάστοτε λογαριασμός. 

 Ποσό με το οποίο πιστώνεται ο εκάστοτε λογαριασμός. 

 Περιγραφή/Αιτιολογία της κίνησης-συναλλαγής 

Ένας από τους σημαντικότερους ελέγχους για να διερευνήσει ο ελεγκτής τον 

ισχυρισμό της ύπαρξης είναι ο έλεγχος για διπλές εγγραφές στο Ημερολόγιο Γενικής 

Λογιστικής. Το κριτήριο για να θεωρηθούν δύο εγγραφές ταυτόσημες είναι να 

περιέχουν τον ίδιο αριθμό παραστατικού και παράλληλα την ίδια χρηματική αξία στην 

χρέωση ή την πίστωση. 

 

1.3.2. Τρόπος Υλοποίησης του Ελέγχου 

 

Όπως αναφέρθηκε και πριν, το κριτήριο για να θεωρηθούν δύο εγγραφές του 

πίνακα Invoice ως ταυτόσημες είναι να περιέχουν τον ίδιο αριθμό παραστατικού και 

παράλληλα την ίδια χρηματική αξία στην χρέωση ή την πίστωση. Για την εκτέλεση της 

αναζήτησης στον πίνακα Invoice και της παραγωγής της αναφοράς εκτελείται το 

παρακάτω ερώτημα – query: 
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SELECT u.InvoiceID, u.InvoiceDate, u.Invoice, u.Account, u.AccountName, 

u.RelativeInvoice, u.RelativeInvoiceDate, u.Description, u.Debit, u.Credit, CompCode 

FROM Invoice u 

INNER JOIN ( 

SELECT Invoice, Debit, Credit, COUNT(*) 

FROM Invoice 

GROUP BY Invoice 

HAVING COUNT(*) > 1) temp 

ON temp.Invoice = u.Invoice AND temp.Debit = u.Debit OR temp.Invoice = u.Invoice 

AND temp.Credit = u.Credit 

ORDER BY Invoice 

 

1.3.3 Εκτέλεση του Ελέγχου 

 

Αφού γίνει η εισαγωγή του Username και Password, ο χρήστης οδηγείται στην 

κεντρική οθόνη της εφαρμογής: 

 

Εικόνα 6: Αρχική οθόνη AUDIS 
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Στην αριστερή στήλη εμφανίζονται όλες οι επιλογές που αφορούν τους πιθανούς 

ελέγχους που έχουμε αναφέρει: 

 Company: Εμφανίζεται η οθόνη που περιλαμβάνει όλες τις αναφορές που 

αφορούν μία ελεγχόμενη εταιρία. Οι αναφορές είναι ταξινομημένες ανά 

εταιρία. 

 Documents: Εμφανίζεται η οθόνη που περιλαμβάνει όλα τα αρχεία που έχει 

εισάγει ο ελεγκτής για να δημιουργήσει τη δική του Βάση Γνώσης.  

 Employee: Εμφανίζεται η κατάσταση προσωπικού όπως αυτή έχει εισαχθεί από 

τον ελεγκτή. (Με βάση αυτόν τον πίνακα γίνεται ο έλεγχος για 

επαναλαμβανόμενα ονόματα εργαζομένων) 

 Invoice: Εμφανίζεται το Ημερολόγιο Γενικής Λογιστικής όπως αυτό έχει 

εισαχθεί από τον ελεγκτή. (Με βάση αυτόν τον πίνακα γίνεται ο έλεγχος για 

επαναλαμβανόμενα άρθρα στο Ημερολόγιο Γενικής Λογιστικής και η 

παρουσίαση των εγγραφών ως ξεχωριστά άρθρα). 

 Tasks: Εμφανίζεται μία οθόνη με σημειώσεις που έχει εισάγει ο ελεγκτής. 

Στα πλαίσια της εργασίας μας θα χρησιμοποιήσουμε την επιλογή Invoice. Για την 

διεκπεραίωση του ελέγχου ακολουθούνται τα εξής 3 βήματα: 

1. Εισαγωγή του Ημερολογίου Γενικής Λογιστικής στο AUDIS. 

Το πρώτο βήμα είναι η εισαγωγή του Ημερολογίου Γενικής Λογιστικής έτσι ώστε 

να «γεμίσει» ο πίνακας Invoice της βάσης δεδομένων. Το AUDIS δέχεται, ως αρχεία 

εισόδου, excel αρχεία που περιέχουν το Ημερολόγιο προς επεξεργασία. Εισάγουμε 

τα δεδομένα μέσω της επιλογής Invoice και στη συνέχεια More: 
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Εικόνα 7: Εισαγωγή Δεδομένων Ημερολογίου 

 

 

Ακολουθεί η εμφάνιση του παρακάτω μενού: 

 

Εικόνα 8: Μενού Εισαγωγή Δεδομένων 

 

 

Η εισαγωγή δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος 

τρόπος είναι μέσω της επιλογής Browse. Πατώντας το συγκεκριμένο πλήκτρο 

εμφανίζεται το κλασικό μενού αναζήτησης των Windows για την εύρεση του excel 

αρχείου που περιέχει το Ημερολόγιο.  

Ο δεύτερος τρόπος είναι χρησιμοποιώντας την επιλογή Copy and paste Text 

οπότε και εμφανίζεται το παρακάτω μενού: 
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Εικόνα 9: Μενού εισαγωγής Copy and Paste 

 

 

Στην textarea ο ελεγκτής κάνει paste τα δεδομένα του Ημερολογίου προσέχοντας οι 

στήλες του excel αρχείου (το οποίο κάνει copy) να συμπίπτουν με τις στήλες του 

πίνακα Invoice. 

 

2. Εκτέλεση του ελέγχου.  

Αφού έχουν εισαχθεί τα δεδομένα, πατώντας στην επιλογή Invoice εμφανίζεται ο 

πίνακας Invoice: 
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Εικόνα 10: Πίνακας Invoice 

 

 

Στην συνέχεια, πατώντας στην επιλογή Company και μετά στην επιλογή Article 

Duplicates, γίνεται ο έλεγχος για την εύρεση επαναλαμβανόμενων όμοιων άρθρων 

στο Ημερολόγιο: 

 

Εικόνα 11: Εντολή Εκτέλεσης Ελέγχου 
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3. Παραγωγή αναφοράς αποτελεσμάτων. 

Με το πέρας της διενέργειας του ελέγχου εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη τα 

επαναλαμβανόμενα όμοια άρθρα του Ημερολογίου:  

 

Εικόνα 12: Αναφορά Πολλαπλών Όμοιων Άρθρων Ημερολογίου 

 

 

2. Μεθοδολογία 

 

2.1 Τρόπος Εκτέλεσης 

 

Το AUDIS θα εκτελεστεί με δύο τρόπους με σκοπό να προσομοιωθούν οι περιπτώσεις 

εκτέλεσης του Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχου στο cloud (στην μία περίπτωση) 

και τοπικά στον υπολογιστή του εκάστοτε ελεγκτή (στην άλλη περίπτωση). Για την 

εξομοίωση της εκτέλεσης του Πληροφοριακού Συστήματος στο cloud, το AUDIS, ως 

web εφαρμογή, είναι εγκατεστημένο σε έναν Linux server με την βάση δεδομένων να 

είναι εγκατεστημένη σε έναν διαφορετικό Linux server. Για την εξομοίωση της 

εκτέλεσης του Πληροφοριακού Συστήματος τοπικά, το AUDIS θα εκτελεστεί με τον 

ακόλουθο τρόπο. Η web εφαρμογή και η Βάση Δεδομένων θα εγκατασταθούν στον 

ίδιο υπολογιστή και θα εκτελεστούν σε αυτόν.  
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Η παραπάνω ελεγκτική διαδικασία θα εκτελεστεί με κάθε έναν από τους δύο 

τρόπους εκτέλεσης του AUDIS. Θα πραγματοποιηθούν διαδοχικές εκτελέσεις. Η 

πρώτη εκτέλεση θα έχει ως είσοδο ένα Ημερολόγιο Γενικής Λογιστικής μεγέθους 1.000 

εγγραφών. Ο κύκλος της εκτέλεσης είναι ο εξής: 

 Εισαγωγή του Ημερολογίου Γενικής Λογιστικής στο AUDIS. 

 Εκτέλεση της ελεγκτικής διαδικασίας. 

 Παραγωγή της αναφοράς / Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην οθόνη 

 Σε κάθε επόμενο κύκλο εκτέλεσης το μέγεθος του Ημερολογίου θα αυξάνεται 

με βήμα 1.000 εγγραφών. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται μέχρι να χρησιμοποιηθεί 

ως είσοδος (και αντικείμενο επεξεργασίας) ένα Ημερολόγιο μεγέθους 20.000 γραμμών, 

που προσεγγίζει και το σύνηθες μέγεθος ενός Ημερολογίου Γενικής Λογιστικής στην 

πράξη.  Ο λόγος για τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε ένα ολοένα και αυξανόμενου 

μεγέθους Ημερολόγιο Γενικής Λογιστικής είναι για να αυξήσουμε τον όγκο 

επεξεργασίας και την απαίτηση για υπολογιστικούς πόρους. Την μέθοδο του σταδιακά 

αυξανόμενου μεγέθους των δεδομένων εισόδου για την προσομοίωση του όγκου 

εργασίας χρησιμοποιήσαν και οι Cherkasova (Cherkasova 2005) και Casazza (Casazza 

2006) στις μετρήσεις τους για την επιβάρυνση σε υπολογιστικούς πόρους από τη χρήση 

των Εικονικών Μηχανών και την απόδοση των μεθόδων virtualization αντίστοιχα.  

  

2.2 Μέτρηση της δέσμευσης των πόρων 

 

Η έκταση της δέσμευσης των υπολογιστικών πόρων θα αποτυπωθεί μέσω της 

παρακολούθησης του ποσοστού δέσμευσης του επεξεργαστή (CPU) και της μνήμης 

RAM του υπολογιστή στον οποίον θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα των ελεγκτικών 

διαδικασιών. Οι δύο αυτές παράμετροι θα εξετάζονται πάντα σε σχέση με τον χρόνο 

ολοκλήρωσης κάθε κύκλου εκτέλεσης. Με αυτόν τον τρόπο θα προσεγγίσουμε την 

έννοια του φόρτου εργασίας και όχι μόνο της δέσμευσης των πόρων. (Khanghahi 2013; 

Donkena 2012) Για την μέτρηση της επιβάρυνσης θα χρησιμοποιήσουμε το Sigar 

Framework. Είναι ένα αρκετά διαδεδομένο εργαλείο για την μέτρηση της δέσμευσης 

των υπολογιστικών πόρων (Reddy 2014; Paraiso 2013; Smith 2011). Το SIGAR 

(System Information Gatherer and Reporter) είναι μία cross – platform και cross 
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language βιβλιοθήκη που περιέχει κλάσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την συλλογή πληροφοριών που αφορούν το λειτουργικό σύστημα και το hardware. Για 

την εκτέλεση της μεθοδολογίας μας υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα με κώδικα σε Java 

που συλλέγει τα δεδομένα του συστήματος με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης SIGAR API. 

 Με το Sigar θα μετρήσουμε την δέσμευση των υπολογιστικών πόρων είτε λόγω 

της εκτέλεσης του AUDIS (όταν η εκτέλεση γίνεται τοπικά στον υπολογιστή του 

ελεγκτή), είτε λόγω των διεργασιών I/O (όταν η εκτέλεση γίνεται στο cloud). 

Υπενθυμίζουμε ότι για κάθε τρόπο εκτέλεσης θα πραγματοποιηθεί ένας συγκεκριμένος 

αριθμός κύκλων εκτελέσεων των ελεγκτικών διαδικασιών. Για κάθε εκτέλεση θα 

συλλέγουμε τις μετρήσεις που έγιναν από το Sigar τόσο για την εκτέλεση τοπικά, όσο 

και για την εκτέλεση στο cloud και θα κάνουμε την ανάλογη σύγκριση. Για την 

ενίσχυση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων κάθε έλεγχος, για κάθε επίπεδο 

επιβάρυνσης και τρόπο εκτέλεσης, θα επαναληφθεί 10 φορές και θα εξαχθεί ο μέσος 

όρος των τιμών του αποτελέσματος. 

 Για την πραγματοποίηση των ελέγχων θα χρησιμοποιηθεί ένας υπολογιστής με 

τα εξής στοιχεία:  

 CPU: i7 4702MQ (2,2 MHz) 

 RAM: 8Gb 

 Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Pro 64bit 

Για να εξασφαλιστεί ο ρεαλισμός και η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων, στον 

υπολογιστή θα εκτελούνται στο παρασκήνιο μόνο οι απαραίτητες διεργασίες για το 

λειτουργικό σύστημα και ένα πρόγραμμα antivirus (με απενεργοποιημένους τους 

αυτόματους ελέγχους). Αποκλειστικά στην τοπική εκτέλεση του AUDIS θα «τρέχει» 

και η βάση δεδομένων. 
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IV. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Αποτελέσματα Τοπικής Εκτέλεσης 

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχο ακολουθώντας την μεθοδολογία που αναπτύξαμε στην 

προηγούμενη ενότητα. Στον κάτωθι πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα των test για 

την εκτέλεση της εφαρμογής τοπικά στον υπολογιστή: 

 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης των test (εκτέλεση εφαρμογής τοπικά) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΠΙΚΑ 

Σειρές 

Ημερολογίου 

Χρήση CPU 

(%) 

Διαθέσιμη 

Ram (%) 

Χρόνος 

Import (Sec) 

Χρόνος 

Εκτέλεσης 

(Sec) 

Συνολικός 

Χρόνος 

Κύκλου 

Εκτέλεσης 

(Sec) 

1.000 13,3% 64,3% 29,084 0,380 29,464 

2.000 13,7% 64,0% 61,096 0,450 61,546 

3.000 13,7% 64,0% 72,113 0,630 72,743 

4.000 13,3% 64,0% 127,108 0,840 127,948 

5.000 13,1% 64,0% 185,108 1,100 186,208 

6.000 13,7% 63,7% 218,111 1,200 219,311 

7.000 14,0% 63,3% 251,122 1,350 252,472 

8.000 14,3% 63,7% 253,136 1,500 254,636 

9.000 15,0% 62,7% 295,129 1,720 296,849 

10.000 15,5% 62,0% 320,143 1,880 322,023 

11.000 15,3% 61,7% 369,164 2,050 371,214 

12.000 15,7% 61,7% 392,162 2,250 394,412 

13.000 16,0% 62,0% 405,166 2,650 407,816 

14.000 16,0% 61,7% 460,163 2,810 462,973 

15.000 15,3% 61,7% 492,169 3,100 495,269 

16.000 15,7% 60,0% 555,191 3,190 558,381 

17.000 16,7% 59,7% 575,191 3,350 578,541 

18.000 17,3% 59,0% 585,196 3,500 588,696 

19.000 17,0% 59,0% 599,201 3,700 602,901 

20.000 17,7% 58,7% 615,208 4,100 619,308 

 

Στην πρώτη στήλη του πίνακα εμφανίζεται ο αριθμός των σειρών του 

Ημερολογίου προς επεξεργασία. Στην δεύτερη στήλη αναφέρεται το μέσο ποσοστό 
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δέσμευσης της CPU αντίστοιχα για κάθε πλήθος επεξεργαζόμενων σειρών. Στην τρίτη 

στήλη εμφανίζεται το μέσο ποσοστό «ελεύθερης» μνήμης ram ανά πλήθος 

επεξεργαζόμενων σειρών. Στην τέταρτη στήλη αναφέρεται το χρονικό διάστημα που 

απαιτείται για την εισαγωγή των δεδομένων στην βάση δεδομένων (Χρόνος Import). 

Στην πέμπτη στήλη αναφέρεται το χρονικό διάστημα για την παραγωγή της αναφοράς 

της ελεγκτικής διαδικασίας αφού έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή των δεδομένων. Στην 

έκτη στήλη παρουσιάζεται το άθροισμα των δύο προηγούμενων στηλών, δηλαδή το 

συνολικό χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός κύκλου 

εκτέλεσης. 

Παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνεται η επιβάρυνση (αυξάνονται οι γραμμές του 

Ημερολογίου προς επεξεργασία), αυξάνεται και το ποσοστό δέσμευσης του 

επεξεργαστή του συστήματος. Παράλληλα, μειώνεται το ποσοστό της διαθέσιμης 

μνήμης ram και αυξάνεται ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του κύκλου 

εκτέλεσης. Τα αποτελέσματα αυτά κρίνονται ως αναμενόμενα λόγω της αύξησης της 

επιβάρυνσης. Με βάση τα παραχθέντα αποτελέσματα, κατά μέσο όρο η δέσμευση του 

επεξεργαστή ανέρχεται στο 15,1%. Η διαθεσιμότητα της μνήμης Ram ανέρχεται κατά 

μέσο όρο στο 62% και ο αντίστοιχος μέσος χρόνος ολοκλήρωσης των κύκλων 

εκτέλεσης είναι τα 345,14 δευτερόλεπτα.  

Επιπροσθέτως, παρατηρούμε ότι καθώς η επιβάρυνση αυξάνεται με σταθερό 

ρυθμό, δεν αυξάνεται με σταθερό ρυθμό και η δέσμευση της CPU, της ram και του 

χρόνου. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται λόγω της δυναμικής φύσης της λειτουργίας 

των υπολογιστικών συστημάτων.  
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2. Αποτελέσματα Εκτέλεσης στο Cloud 

 

Στον κάτωθι πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα των test για την εκτέλεση της 

εφαρμογής στο cloud: 

 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης των test (εκτέλεση εφαρμογής στο cloud) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ CLOUD 

Σειρές 

Ημερολογίου 

Χρήση CPU 

(%) 

Διαθέσιμη 

Ram (%) 

Χρόνος 

Import (Sec) 

Χρόνος 

Εκτέλεσης 

(Sec) 

Συνολικός 

Χρόνος 

Κύκλου 

Εκτέλεσης 

(Sec) 

1.000 10,7% 69,7% 4,667 0,352 5,019 

2.000 11,7% 68,0% 10,713 0,430 11,143 

3.000 11,3% 67,0% 13,533 0,533 14,066 

4.000 11,0% 66,0% 21,640 0,782 22,422 

5.000 11,1% 65,0% 34,513 0,881 35,394 

6.000 12,0% 63,0% 34,250 0,920 35,170 

7.000 12,8% 62,7% 33,133 0,974 34,107 

8.000 12,5% 62,7% 38,583 1,150 39,733 

9.000 12,7% 61,0% 41,907 1,200 43,107 

10.000 13,3% 60,7% 51,337 1,275 52,612 

11.000 13,0% 58,7% 61,300 1,370 62,670 

12.000 13,3% 58,3% 62,967 1,530 64,497 

13.000 13,3% 57,7% 74,047 1,610 75,657 

14.000 13,3% 58,0% 74,327 1,700 76,027 

15.000 13,7% 57,0% 82,063 1,800 83,863 

16.000 14,0% 56,3% 85,043 1,850 86,893 

17.000 14,0% 55,0% 90,250 2,100 92,350 

18.000 14,7% 55,0% 90,640 2,190 92,830 

19.000 15,0% 54,0% 95,127 2,250 97,377 

20.000 15,3% 53,7% 106,997 2,380 109,377 

 

 Παρατηρώντας τα αποτελέσματα των test, εξάγουμε ανάλογα συμπεράσματα 

με την εκτέλεση της λειτουργίας τοπικά. Και σε αυτήν την περίπτωση, καθώς 

αυξάνεται η επιβάρυνση, αυξάνεται το ποσοστό δέσμευσης του επεξεργαστή και 

μειώνεται το ποσοστό της διαθέσιμης μνήμης του συστήματος. Επιπροσθέτως, 

αυξάνεται και η χρονική διάρκεια του κύκλου εκτέλεσης. Κατά μέσο όρο η δέσμευση 
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του επεξεργαστή ανέρχεται το 12,9%. Η διαθεσιμότητα της μνήμης είναι κατά μέσο 

όρο ίση με 60,5% και η μέση διάρκεια των κύκλων εκτέλεσης είναι ίση με 56,72 

δευτερόλεπτα. 

Η δυναμική φύση της λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων 

«υποκρύπτεται» και σε αυτόν τον έλεγχο διότι η αύξηση, με σταθερό ρυθμό, της 

επιβάρυνσης δεν συνεπάγεται σταθερά αυξανόμενη δέσμευση των πόρων. 

 

3. Σύγκριση 

 

3.1 Χρόνος Import – Χρόνος Εκτέλεσης – Συνολικός Χρόνος Κύκλου Εκτέλεσης  

 

3.1.1 Χρόνος Import 

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα συγκριτικά χρονικά δεδομένα για την 

εκτέλεση τοπικά και στον cloud:  
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Πίνακας 3: Συγκριτικά Δεδομένα Χρόνων Import και Εκτέλεσης 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΠΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ CLOUD 

Σειρές 
Ημερολογίου 

Χρόνος 

Import 

(Sec) 

Χρόνος 

Εκτέλεσης 

(Sec) 

Συνολικός 

Χρόνος 

Κύκλου 

Εκτέλεσης 

(Sec) 

Χρόνος 

Import 

(Sec) 

Χρόνος 

Εκτέλεσης 

(Sec) 

Συνολικός 

Χρόνος 

Κύκλου 

Εκτέλεσης 

(Sec) 

1.000 29,084 0,380 29,464 4,667 0,352 5,019 

2.000 61,096 0,450 61,546 10,713 0,430 11,143 

3.000 72,113 0,630 72,743 13,533 0,533 14,066 

4.000 127,108 0,840 127,948 21,640 0,782 22,422 

5.000 185,108 1,100 186,208 34,513 0,881 35,394 

6.000 218,111 1,200 219,311 34,250 0,920 35,170 

7.000 251,122 1,350 252,472 33,133 0,974 34,107 

8.000 253,136 1,500 254,636 38,583 1,150 39,733 

9.000 295,129 1,720 296,849 41,907 1,200 43,107 

10.000 320,143 1,880 322,023 51,337 1,275 52,612 

11.000 369,164 2,050 371,214 61,300 1,370 62,670 

12.000 392,162 2,250 394,412 62,967 1,530 64,497 

13.000 405,166 2,650 407,816 74,047 1,610 75,657 

14.000 460,163 2,810 462,973 74,327 1,700 76,027 

15.000 492,169 3,100 495,269 82,063 1,800 83,863 

16.000 555,191 3,190 558,381 85,043 1,850 86,893 

17.000 575,191 3,350 578,541 90,250 2,100 92,350 

18.000 585,196 3,500 588,696 90,640 2,190 92,830 

19.000 599,201 3,700 602,901 95,127 2,250 97,377 

20.000 615,208 4,100 619,308 106,997 2,380 109,377 

 

Όπως αναφέραμε και πιο πριν, ο χρόνος Import είναι το χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί από τη στιγμή που θα αρχίσει η μεταφόρτωση των δεδομένων – σειρών προς 

επεξεργασία μέχρι τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί το «γέμισμα» των κατάλληλων 

πινάκων της βάσης δεδομένων. Για την τοπική εκτέλεση, ο μέσος χρόνος Import είναι 

ίσος με 343,05 δευτερόλεπτα, ενώ για την εκτέλεση στο cloud ο αντίστοιχος χρόνος 

είναι ίσος με 55,35 δευτερόλεπτα.  

Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται πιο παραστατικά η σχέση των χρονικών 

διαστημάτων που μεσολαβούν για την ολοκλήρωση της φόρτωσης των γραμμών 

Ημερολογίου στη βάση δεδομένων, για κάθε έναν τρόπο εκτέλεσης και για κάθε 

επίπεδο επιβάρυνσης: 
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Διάγραμμα 2: Διαγραμματική Απεικόνιση των Χρόνων Import Τοπικά και στο Cloud 

 

 

 Ήδη από τα επίπεδα των 1.000 γραμμών προς επεξεργασία οι χρόνοι Import 

είναι πολύ διαφορετικοί ανάμεσα στην τοπική και την cloud εκτέλεση (τοπικά = 29,084 

sec έναντι 4,667 sec). Όσο οι γραμμές αυξάνονται παρατηρούμε ότι η διαφορά 

αυξάνεται με αύξοντες ρυθμούς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, στις 

20.000 γραμμές ο χρόνος Import στην τοπική εκτέλεση είναι 5,75 φορές μεγαλύτερος 

από τον χρόνο Import στο cloud. Κατά μέσο όρο ο χρόνος Import τοπικά είναι 6,18 

φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο στο cloud. Αυτή η διαφορά οφείλεται στην 

πολύ αποδοτικότερη λειτουργία και οργάνωση της cloud βάσης δεδομένων.     

 

3.1.2 Χρόνος Εκτέλεσης 

 

Στον πίνακα 3, εκτός από τον χρόνο Import, παρουσιάζεται και ο χρόνος εκτέλεσης. Ο 

χρόνος εκτέλεσης είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αρχή της 

επεξεργασίας των γραμμών του Ημερολογίου Γενικής Λογιστικής μέχρι την 

ολοκλήρωση της. Για την τοπική εκτέλεση, ο χρόνος εκτέλεσης είναι κατά μέσο όρο 

ίσος με 2,09 δευτερόλεπτα, ενώ για την εκτέλεση cloud ο αντίστοιχος χρόνος είναι ίσος 

με 1,36 δευτερόλεπτα.  
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Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται πιο παραστατικά η σχέση των χρονικών 

διαστημάτων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των 

γραμμών Ημερολογίου, για κάθε έναν τρόπο εκτέλεσης και για κάθε επίπεδο 

επιβάρυνσης: 

 

Διάγραμμα 3: Διαγραμματική Απεικόνιση των Χρόνων Εκτέλεσης Τοπικά και στο Cloud 

 

 

Όπως και για τον χρόνο Import, για τα πρώτα επίπεδα επιβάρυνσης (περίπου μέχρι 

τις 4.000 σειρές) οι χρονικές διάρκειες είναι παρόμοιες. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται η 

επιβάρυνση, αυξάνεται με σταθερά αυξανόμενο ρυθμό η διαφορά μεταξύ των χρόνων 

εκτέλεσης στους δύο τρόπους εκτέλεσης. Κατά μέσο όρο, ο χρόνος εκτέλεσης τοπικά 

είναι κατά 44,03% μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του cloud. Στις 20.000 γραμμές, ο 

χρόνος εκτέλεσης είναι κατά 72,27% μεγαλύτερος στην τοπική εκτέλεση. 

 

3.1.3 Συνολικός Χρόνος Κύκλου Εκτέλεσης 

 

Στον πίνακα 3, στην τρίτη στήλη τόσο για την τοπική εκτέλεση, όσο και για την 

εκτέλεση cloud παρουσιάζονται τα δεδομένα του συνολικού χρόνου του κάθε κύκλου 

εκτέλεσης. Υπενθυμίζουμε ότι ένα κύκλος εκτέλεσης αποτελείται από τα παρακάτω 
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 Εισαγωγή του Ημερολογίου Γενικής Λογιστικής στο AUDIS. 

 Εκτέλεση της ελεγκτικής διαδικασίας. 

 Παραγωγή της αναφοράς / Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην οθόνη 

Αριθμητικά, ο συνολικός χρόνος του κύκλου εκτέλεσης είναι το άθροισμα του εκάστοτε 

χρόνου Import και του αντίστοιχου χρόνου εκτέλεσης. Για την τοπική εκτέλεση, ο μέσος 

κύκλος εκτέλεσης διαρκεί 345,14 δευτερόλεπτα. Αντίστοιχα, για την εκτέλεση στο 

cloud, ο μέσος κύκλος εκτέλεσης διαρκεί 56,72 δευτερόλεπτα.  

Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται πιο παραστατικά η σχέση των χρονικών 

διαστημάτων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των κύκλων εκτέλεσης, για 

κάθε έναν τρόπο εκτέλεσης και για κάθε επίπεδο επιβάρυνσης: 

 

Διάγραμμα 4: Διαγραμματική Απεικόνιση των Συνολικών Χρόνων Εκτέλεσης Τοπικά και στο Cloud 

 

 

 Το παραπάνω διάγραμμα είναι ο συνδυασμός των δύο προηγούμενων 

διαγραμμάτων που έχουμε παραθέσει. Όπως πριν, ήδη από τις 1.000 γραμμές 

επιβάρυνσης, ο συνολικός χρόνος του κύκλου εκτέλεσης είναι αρκετά μεγαλύτερος για 

την τοπική και την cloud εκτέλεση (τοπικά = 29,464 sec έναντι 5,019 sec). Επίσης, όσο 

αυξάνεται η επιβάρυνση αυξάνεται συνεχώς και η διαφορά στους χρόνους.  Κατά μέσο 

όρο, ο συνολικός χρόνος των κύκλων εκτέλεσης τοπικά είναι κατά 6,04 φορές 

μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του cloud. Στις 20.000 γραμμές, ο συνολικός χρόνος 
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κύκλου εκτέλεσης είναι κατά 5,66 φορές μεγαλύτερος στην τοπική εκτέλεση από ότι 

στην cloud εκτέλεση. 

 

3.2 CPU 

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα του φόρτου 

εργασίας του επεξεργαστή για τους δύο τρόπους εκτέλεσης:  

 

Πίνακας 4:Συγκριτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Test για την CPU 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΤΟΠΙΚΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ CLOUD 

Σειρές 

Ημερολογίου 

Χρήση CPU 

(%) 

Συνολικός 

Χρόνος 

Κύκλου 

Εκτέλεσης 

(Sec) 

Χρήση CPU 

(%) 

Συνολικός 

Χρόνος 

Κύκλου 

Εκτέλεσης 

(Sec) 

1.000 13,3% 29,464 10,7% 5,019 

2.000 13,7% 61,546 11,7% 11,143 

3.000 13,7% 72,743 11,3% 14,066 

4.000 13,3% 127,948 11,0% 22,422 

5.000 13,1% 186,208 11,1% 35,394 

6.000 13,7% 219,311 12,0% 35,170 

7.000 14,0% 252,472 12,8% 34,107 

8.000 14,3% 254,636 12,5% 39,733 

9.000 15,0% 296,849 12,7% 43,107 

10.000 15,5% 322,023 13,3% 52,612 

11.000 15,3% 371,214 13,0% 62,670 

12.000 15,7% 394,412 13,3% 64,497 

13.000 16,0% 407,816 13,3% 75,657 

14.000 16,0% 462,973 13,3% 76,027 

15.000 15,3% 495,269 13,7% 83,863 

16.000 15,7% 558,381 14,0% 86,893 

17.000 16,7% 578,541 14,0% 92,350 

18.000 17,3% 588,696 14,7% 92,830 

19.000 17,0% 602,901 15,0% 97,377 

20.000 17,7% 619,308 15,3% 109,377 
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Υπενθυμίζουμε ότι μελετάμε τόσο την μέση επιβάρυνση του επεξεργαστή, όσο και το 

χρονικό διάστημα που αυτή διαρκεί. Εστιάζοντας μόνο στο μέσο ποσοστό επιβάρυνσης 

παρατηρούμε ότι για τον ίδιο αριθμό επεξεργαζόμενων σειρών το μέσο ποσοστό 

δέσμευσης της CPU είναι σταθερά μεγαλύτερο στην εκτέλεση τοπικά σε σχέση με την 

εκτέλεση στο cloud. Συγκεκριμένα, το μέσο ποσοστό δέσμευσης του επεξεργαστή στην 

τοπική εκτέλεση είναι κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από ότι στην cloud 

εκτέλεση (τοπικά: 15,1% έναντι cloud:12,9%). Στις 20.000 γραμμές οι ποσοστιαία 

διαφορά ανέρχεται στις 2,4 ποσοστιαίες μονάδες (τοπικά: 17,7% έναντι cloud:15.3%).  

Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται πιο παραστατικά η σχέση των μέσων 

επιπέδων δέσμευσης του επεξεργαστή για κάθε έναν τρόπο εκτέλεσης και για κάθε 

επίπεδο επιβάρυνσης: 

 

Διάγραμμα 5: Δέσμευση CPU 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα διακρίνεται πιο εύκολα η παρόμοια «συμπεριφορά» του 

επεξεργαστή στους δύο τρόπους εκτέλεσης. Φυσικά απεικονίζεται και πιο παραστατικά 

η σταθερά μεγαλύτερη επιβάρυνση του επεξεργαστή στην τοπική εκτέλεση. 

Υπενθυμίζουμε ότι κατά μέσο όρο, η επιβάρυνση είναι κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες 

μεγαλύτερη στην τοπική εκτέλεση. 
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3.3 Μνήμη Ram 

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα του φόρτου 

εργασίας της μνήμης ram για τους δύο τρόπους εκτέλεσης:  

 

Πίνακας 5:Συγκριτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Test για την Μνήμη Ram 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΤΟΠΙΚΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ CLOUD 

Σειρές 

Ημερολογίου 

Διαθέσιμη 

Ram (%) 

Συνολικός 

Χρόνος 

Κύκλου 

Εκτέλεσης 

(Sec) 

Διαθέσιμη 

Ram (%) 

Συνολικός 

Χρόνος 

Κύκλου 

Εκτέλεσης 

(Sec) 

1.000 64,3% 29,464 69,7% 5,019 

2.000 64,0% 61,546 68,0% 11,143 

3.000 64,0% 72,743 67,0% 14,066 

4.000 64,0% 127,948 66,0% 22,422 

5.000 64,0% 186,208 65,0% 35,394 

6.000 63,7% 219,311 63,0% 35,170 

7.000 63,3% 252,472 62,7% 34,107 

8.000 63,7% 254,636 62,7% 39,733 

9.000 62,7% 296,849 61,0% 43,107 

10.000 62,0% 322,023 60,7% 52,612 

11.000 61,7% 371,214 58,7% 62,670 

12.000 61,7% 394,412 58,3% 64,497 

13.000 62,0% 407,816 57,7% 75,657 

14.000 61,7% 462,973 58,0% 76,027 

15.000 61,7% 495,269 57,0% 83,863 

16.000 60,0% 558,381 56,3% 86,893 

17.000 59,7% 578,541 55,0% 92,350 

18.000 59,0% 588,696 55,0% 92,830 

19.000 59,0% 602,901 54,0% 97,377 

20.000 58,7% 619,308 53,7% 109,377 

 

Παρατηρούμε ότι στα αρχικά test (με την μικρότερη επιβάρυνση) η εκτέλεση 

της διαδικασίας ελέγχου, τοπικά, δεσμεύει λιγότερη μνήμη ram από ότι η εκτέλεση της 

ίδιας διαδικασίας στο cloud. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται η επιβάρυνση, αρχικά 

εξισώνεται η δέσμευση μνήμης και στην συνέχεια αναστρέφονται τα προηγούμενα 

αποτελέσματα και η εκτέλεση της διαδικασίας ελέγχου δεσμεύει περισσότερη μνήμη 
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κατά την εκτέλεση στο cloud από ότι στην εκτέλεση τοπικά. Αυτή η αντιστροφή 

εμφανίζεται παραστατικά στο επόμενο διάγραμμα (υψηλότερο αποτέλεσμα σημαίνει 

περισσότερη διαθέσιμη μνήμη): 

 

Διάγραμμα 6:Διαθέσιμη Μνήμη RAM 

 

 

Το νεκρό σημείο βρίσκεται ανάμεσα στις 5 και 6 χιλιάδες γραμμές επεξεργασίας. Από 

αυτό το επίπεδο και έπειτα η εκτέλεση στο cloud αφήνει λιγότερη ελεύθερη μνήμη ram 

από ότι η εκτέλεση τοπικά. Από τις 5.000 γραμμές επεξεργασίας και κάτω, η εκτέλεση 

cloud δεσμεύει λιγότερη μνήμη κατά μέσο όρο 3 ποσοστιαίες μονάδες (τοπικά: 64,1% 

έναντι 67,1%). Σε επίπεδα άνω των 5.000 γραμμών επεξεργασίας, η τοπική εκτέλεση 

δεσμεύει λιγότερη μνήμη κατά μέσο όρο 3,2 ποσοστιαίες μονάδες (τοπικά: 61,4% 

έναντι 58,2%). Ωστόσο, υπενθυμίζουμε ότι η μελέτη του φόρτου εργασίας της μνήμης 

γίνεται πάντα λαμβάνοντας υπόψη την χρονική διάρκεια της επιβάρυνσης. Συνεπώς, 

όπως αναφέραμε και προηγουμένως,  για την εξαγωγή του συμπεράσματος μας πρέπει 

να συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι ο κύκλος στην τοπική εκτέλεση διαρκεί κατά 

μέσο όρο 6,04 φορές περισσότερο από τον κύκλο στην εκτέλεση cloud.  
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3.4 Συμπέρασμα 

 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του κύκλου εκτέλεσης για κάθε επίπεδο επιβάρυνσης 

αναδεικνύεται σε πολύ σημαντικό παράγοντα για την εξαγωγή ενός ορθού 

συμπεράσματος. Όσον αφορά τον επεξεργαστή, παρατηρήσαμε ότι σε όλα τα test το 

ποσοστό δέσμευσης του είναι σταθερά μεγαλύτερο κατά την εκτέλεση τοπικά σε σχέση 

με την εκτέλεση στο cloud. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύεται και συνεπικουρείται από 

την πολύ μεγαλύτερη χρονική διάρκεια της ολοκλήρωσης της ελεγκτικής διαδικασίας 

όταν εκτελείται τοπικά από ότι όταν εκτελείται στο cloud. Συνεπώς, ο φόρτος εργασίας 

των υπολογιστικών πόρων είναι συνολικά ακόμα μεγαλύτερος στην περίπτωση της 

τοπικής εκτέλεσης.  

Η συμβολή της μελέτης της χρονικής διάρκειας που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση του κύκλου εκτέλεσης γίνεται ακόμα πιο μεγάλη στην περίπτωση της 

δέσμευσης της μνήμης ram. Ενώ αρχικά η τοπική εκτέλεση δεσμεύει περισσότερη 

μνήμη, καθώς αυξάνονται οι σειρές προς επεξεργασία η επιβάρυνση σταδιακά γίνεται 

μεγαλύτερη στην εκτέλεση στο cloud. Ωστόσο, μελετώντας αποκλειστικά το ποσοστό 

δέσμευσης της μνήμης θα οδηγηθούμε σε ένα μονόπλευρο και συνεπώς λανθασμένο 

συμπέρασμα. Αυτό συμβαίνει διότι μπορεί, αριθμητικά, η μέση επιβάρυνση στη μνήμη 

να είναι μεγαλύτερη στην εκτέλεση στο cloud, όμως αυτή η επιβάρυνση συμβαίνει για 

πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με την εκτέλεση τοπικά. Συνεπώς, στην 

πραγματικότητα, ο φόρτος εργασίας των υπολογιστικών πόρων είναι μεγαλύτερος στην 

τοπική εκτέλεση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα, θεωρούμε ότι το ορθό 

συμπέρασμα είναι η επιβεβαίωση της αρχικής μας υπόθεσης.  
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V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η υιοθέτηση των σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Λογιστικής 

Οργάνωσης σε συνδυασμό με την εμφάνιση σκανδάλων όπως αυτά της Enron και της 

WorldCom έχουν δημιουργήσει αυξημένες ανάγκες, στις οποίες πρέπει να 

ανταποκριθεί ο σύγχρονος λογιστικός και οικονομικός έλεγχος. Η ικανοποίηση αυτής 

της ανάγκης επετεύχθει μέσω της ανάπτυξης των Υποβοηθούμενων από Υπολογιστική 

Τεχνικών Ελέγχου. Καθώς αυτές οι τεχνικές «ωριμάζουν» και εξελίσσονται, 

πραγματοποιείται μία καινούρια προσπάθεια να κατακτηθεί ο στόχος της 

απομακρυσμένης ελεγκτικής. Ισχυρή πεποίθηση και πρόταση μας είναι ότι οι εξέλιξη 

των Υποβοηθούμενων από Υπολογιστική Τεχνικών πρέπει, παράλληλα με την 

προηγούμενη κατεύθυνση, να συνδυαστεί και με την λειτουργικότητα της 

Υπολογιστικής Νέφους (Cloud Computing). Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει τέτοιου 

είδους κινήσεις ούτε από τον επαγγελματικό ούτε από τον ακαδημαϊκό κλάδο. Παρά 

το γεγονός ότι έχουν κάνει την εμφάνιση τους ολοκληρωμένες λύσεις απομακρυσμένης 

ελεγκτικής (remote auditing), ακόμα τα Πληροφοριακά Συστήματα Ελέγχου 

εκτελούνται από τους υπολογιστές των ελεγκτών και όχι από μία cloud υποδομή. 

Θέλουμε να ελπίζουμε πώς, μέσω της ανάπτυξης των θεμάτων της παρούσας εργασίας, 

έχουμε πείσει τον αναγνώστη για τα πολλά θετικά που απορρέουν από τον συνδυασμό 

του cloud computing και των C.A.A. τεχνικών.  

 Θέλοντας να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο την πεποίθηση μας για την 

ύπαρξη ευεργετικών επιπτώσεων στην μεταφορά του υπολογιστικού βάρους σε cloud 

υποδομή, διατυπώσαμε στην αρχή της παρούσας εργασίας μία υπόθεση εργασίας. Η 

υπόθεση μας είναι ότι η εκτέλεση του Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχου 

καταναλώνει λιγότερους πόρους όταν παρέχεται ως υπηρεσία μέσω της cloud 

υποδομής, παρά όταν εκτελείται από τον υπολογιστή του κάθε ελεγκτή. Αναπτύξαμε 

μία εφαρμογή που αυτοματοποίησε κάποιές βασικές ελεγκτικές τεχνικές και την 

χρησιμοποιήσαμε ως «υποκατάστατο» του Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχου με 

σκοπό την διερεύνηση της αλήθειας της παραπάνω υπόθεσης.  

 Ακολουθώντας την μεθοδολογία που σχεδιάσαμε και αναλύοντας τα 

αποτελέσματα καταλήξαμε στην αποδοχή της αρχικής μας υπόθεσης. Το χρονικό 

διάστημα για την ολοκλήρωση των κύκλων εκτέλεσης αναδείχθηκε σε καθοριστική 



76 
 

παράμετρο για την εξαγωγή του παραπάνω συμπεράσματος. Ωστόσο, επιστημονικώς, 

έχουμε την ευθύνη να αναφέρουμε την ύπαρξη ενός σημαντικού περιορισμού που 

πιθανώς να επιδρά στα αποτελέσματα των test. Η εφαρμογή που αναπτύξαμε έχει πολύ 

λιγότερες απαιτήσεις σε υπολογιστικούς πόρους από ότι μία ολόκληρη σουίτα ενός 

Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχου. Λόγω αυτού του γεγονότος, όταν η 

αναπτυχθείσα εφαρμογή μας εκτελείται στον υπολογιστή του εκάστοτε ελεγκτή 

δεσμεύει λιγότερη CPU και μνήμη ram από την περίπτωση της εκτέλεσης μίας 

ολόκληρης σουίτας ενός Πληροφοριακού Συστήματος. Υπενθυμίζουμε ότι τέτοιου 

είδους σουίτες έχουν μεγάλο κόστος και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

προστατεύονται από επαγγελματικά copyright που επιβάλλονται από ελεγκτικές 

εταιρίες. Οι μειωμένες απαιτήσεις του εργαλείου που αναπτύξαμε έχουν ως συνέπεια 

την ευκολότερη και γρηγορότερη εκτέλεση του από τον μέσο υπολογιστή που 

συναντούμε στις μέρες μας. Η ύπαρξη του παραπάνω περιορισμού πρέπει να εκληφθεί 

ως μία πολύ καλή ευκαιρία για περαιτέρω ανάλυση της διατυπωθείσας υπόθεσης μας 

με τη χρήση ενός πλήρους Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχου. Εκφράζουμε την 

ανεπιφύλακτη πεποίθηση μας ότι τέτοιου είδους έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν στο 

μέλλον. Ήδη, οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες έχουν αρχίσει να προσφέρουν λύσεις 

απομακρυσμένης ελεγκτικής. Κατά τη γνώμη μας, είναι θέμα χρόνου η ενσωμάτωση 

σε αυτές τις λύσεις και του cloud computing.  

Τέλος, θεωρούμε ότι η αποδοχή της υπόθεσης μας θα πρέπει να προστεθεί στα 

πολλά άλλα πλεονεκτήματα που έχουμε περιγράψει και που απορρέουν από την 

ενσωμάτωση της λειτουργικότητας της Υπολογιστικής Νέφους στην ελεγκτική 

πρακτική.  
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