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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

θνπφο ηεο παξνχζαο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο 

ησλ εξγαιείσλ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο ζηνλ θιάδν ηεο Διεγθηηθήο επηζηήκεο, κέζσ 

ηνπ ζπλερνχο ειέγρνπ ησλ θαζεκεξηλψλ δηαδηθαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη φιεο νη αξεηέο θαη ηα νθέιε, πνπ απνθνκίδνληαη, ζην 

ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ, αλα ηνλ θφζκν, απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ 

ιχζεσλ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο. Γίλεηαη ζαθήο πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ην πσο 

απηνί επζπγξακκίδνληαη κε εθείλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. ηα Δξγαιεία Δπηρεηξεκαηηθήο 

Δπθπΐαο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εθαξκνγέο πνπ βειηηψλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ αλαθηψληαο, απνζεθεχνληαο θαη αλαιχνληαο ηα 

δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε απηέο. Σν πεδίν εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη 

δηάθνξεο ηερλνινγίεο δηεξεχλεζεο (querying), αλαθνξάο (reports) θαη αλάιπζεο 

(analytics) πνπ βνεζνχλ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο λα ζπιιέγνπλ, θαηεγνξηνπνηνχλ, 

αλαδεηνχλ θαη λα ρεηξίδνληαη  δεδνκέλα. Απηά ηα εξγαιεία βνεζνχλ επίζεο ζηελ 

εξκελεία δεδνκέλσλ θαη παξέρνπλ νπηηθέο αλαιχζεηο (dashboards) γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή δεδνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη 

δπλαηφλ, λα εθαξκφδεηαη έλαο ζπλερήο έιεγρνο, πςειήο πνηφηεηαο, ζηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ, δηαηεξψληαο ηηο αξρέο ηνπ παξαδνζηαθνχ κνληέινπ, 

άιια ηαπηφρξνλα εθζπγρξνληζκέλνο ζχκθσλα κε ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε 

ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ. Αθφκε, πεξηγξάθνληαη φιεο νη ζχγρξνλεο Σάζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, θαη πσο απηέο γίλνληαη πξάμε, ζηηο 

κεγαιχηεξεο ηάμεηο ησλ παγθφζκησλ πνιπεζληθψλ. Ο ηνκέαο ησλ Analytics, 

ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα ζηνλ εζσηεξηθφ, αιιά θαη ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ησλ 

επηρεηξήζεσλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή δίλεηαη έκθαζε ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζφηη νη εθαξκνγέο θαη ηα εξγαιεία Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο, 

εθαξκφδνληαη απφ ην εζσηεξηθφ πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

θνπφο ηεο ινηπφλ είλαη ε κειέηε θαη πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο 

Δπθπΐαο ζε ζπλάξηεζε ακηγψο κε ηελ έλλνηα ηνπ «ειέγρνπ» σο εληαίαο νληφηεηαο, 

ρσξίο λα καο αθνξά απαξαίηεηα ην είδνο απηνχ. Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο άιισζηε 

ρξεζηκνπνηεί αθξηβψο κε ηνλ ίδην  ηξφπν ηα εξγαιεία Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο, θαζφηη 

ν απψηεξνο ζηφρνο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο είλαη ε βαζχηεξε έλλνηα ηνπ ειέγρνπ. Οη 

Βig 5, κάιηζηα, παξέρνπλ παθέηα ιχζεσλ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο, κε ζθνπφ ηνλ εμ’ 

απνζηάζεσο εμσηεξηθφ έιεγρν. Οη ηειηθέο αλαθνξέο αθφκα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν θαη 

ηνπο ζηφρνπο ησλ ειεγθηψλ, έρνληαο ζθνπφ ηε ζαθή απεηθφληζε ηεο ζπλνιηθήο αιιά 

θαη ηεο ιεπηνκεξνχο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο, ζε φια ηα ηκήκαηα απηήο (ηκήκα: 
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Μάλαηδκελη, Λνγηζηηθήο, Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο), 

ηφζν ζε βξαρπρξφληα βάζε (αθφκα θαη αλά ιεπηφ ηεο ψξαο), φζν θαη ζε καθξνρξφληα 

(πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ). Δλ ζπλερεία, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο Μεραληθήο 

Μάζεζεο, ελφο θιέγνληνο θαη ελδηαθέξνληνο ζέκαηνο ηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ηεο 

ηερληθήο λνεκνζχλεο, ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη ηνπ πσο νη 

ζηαηηζηηθή θαη νη βαζηθνί ηεο αιγφξηζκνη, έρνπλ αξρίζεη θαη αλακέλεηαη λα 

θπξηαξρήζνπλ ζην κέιινλ, ζηα ππεξζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ θαη εληνπηζκνχ 

πηζαλνχ δφινπ-απάηεο. Αλαθέξνληαη νη βαζηθνί αιγφξηζκνη Μεραληθήο Μάζεζεο θαη 

πσο αμηνπνηνχληαη είηε αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο Διεγθηηθήο. 

Σέινο ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο, δεκηνπξγήζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο, ηεο 

εθαξκνγήο ησλ εξγαιείσλ επηρεηξεζηαθήο επθπΐαο ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηψληαο, ην BI Tools ηεο 

Microsoft, έλα παζίγλσζην εξγαιείν αλνηθηνχ θψδηθα επηρεηξεζηαθήο επθπΐαο. 

Αλαιχζεθε κέζσ γξαθεκάησλ ν ρξεκαηνπηζησηηθφο θίλδπλνο κηαο αζθαιηζηηθήο 

εηαηξείαο, ζπκκνξθσκέλεο ζηα  λφκηκα πιαίζηα ηνπ Solvency II, θαη πσο κπνξνχκε λα 

αληηιεθζνχκε πηζαλά  “red flags” θαη ζεκεία πηζαλνχ δφινπ-απάηεο , κέζα απφ ηα 

KPIs θαη ηελ αλάιπζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γξαθεκάησλ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΤΦΤΪΑ 

 Ιζηνξηθή εμέιημε 1.1

 

Ιζηνξηθά, κηα απφ ηηο πξψηεο επίζεκεο αλαθνξέο ζηνλ φξν  ηεο «Δπηρεηξεκαηηθήο 

Ννεκνζχλεο-Δπθπΐαο»  (BI), ρξνλνινγείηαη θαηά ην έηνο 1958, φηαλ ν εξεπλεηήο Hans 

Peter Luhn, ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ηεο (BI), ζε επηζηεκνληθφ ηνπ άξζξν, δίλνληαο ηνλ 

αθφινπζν νξηζκφ: «Δπηρεηξεκαηηθή Ννεκνζχλε νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ 

δηεπηρεηξεζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ παξφλησλ γεγνλφησλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

δξνκνινγεζεί δξάζε πξνο ηνλ επηζπκεηφ ζηφρν». Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην 1989, ν εξεπλεηήο Howard Dresner, πξνηείλεη ηελ Δπηρεηξεζηαθή 

Ννεκνζχλε, «σο έλαλ γεληθφηεξν φξν, πνπ ζα πεξηγξάθεη φιεο εθείλεο ηηο έλλνηεο θαη 

ηηο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη, ψζηε  λα βειηησζεί ε ιήςε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

απνθάζεσλ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο, πνπ βαζίδνληαη ζε 

πξαγκαηηθά γεγνλφηα». 

ηελ ζεκεξηλή επνρή πιένλ, παξά ηελ δεδνκέλε επηθξαηνχζα ζρεηηθή 

νηθνλνκηθή θξίζε, ζε παγθφζκηα βάζε, είλαη θνηλψο απνδεθηφ, φηη φιεο νη ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο βαζίδνληαη ζηελ «πιεξνθνξία θαη ηελ γλψζε». Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

παξαηεξνχκε φηη δεκηνπξγνχληαη, νη ιεγφκελεο «θνηλσλίεο-πιεξνθνξίαο», νη νπνίεο 

βαζίδνληαη κε ηελ ζεηξά ηνπο, ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ηειεδξαζηεξηφηεηα. ηα λέα 

πεξηβάιινληα πνπ πξνθχπηνπλ, θάζε δξαζηεξηφηεηα ζηηο θνηλσλίεο ηεο πιεξνθνξίαο, 

έρεη πάληνηε έλα ζπζρεηηδφκελν πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν απνηειεί κηα 

εθαξκνγή, έλα πξφγξακκα ινγηζκηθνχ, έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη νχησ θαζεμήο. 

Αθφκε, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε, ηα λέα απηά ζχγρξνλα πεξηβάιινληα, λα 

πξνζαξκφδνληαη εγθαίξσο ζηηο λέεο επθαηξίεο ηεο αγνξάο, κέζσ ηνπ Αλαζρεδηαζκνχ 

ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (BPR), ηελ εθαξκνγή ζχλζεησλ-πνιχπινθσλ 

εθαξκνγψλ απηνκαηηζκνχ, φπσο ν Πξνγξακκαηηζκφο ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Πφξσλ 

(ERP), θαη βέβαηα ηελ πηνζέηεζε ιχζεσλ Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο (BI). 
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 Αληηθείκελν θαη εκαληηθόηεηα ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο 1.2

 

Η Δπηρεηξεζηαθή ή Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα (Business Intelligence (BI)) νξίδεηαη σο 

εμήο: «είλαη ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πνπ βαζίδνληαη ζε ππνινγηζηή θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ εληνπηζκφ-επηζήκαλζε, ζηελ εμφξπμε θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

“ζθιεξψλ-ζεκείσλ” ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο ηα έζνδα ησλ πσιήζεσλ 

απφ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ή ζρεηηθέο δαπάλεο θαη ηα εηζνδήκαηα ». Βαζηθνί 

ζηφρνη ηεο άζθεζεο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο  απνηεινχλ κεηαμχ άιισλ: 

(1) ε θαηαλφεζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δπλαηψλ θαη 

αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο επηρείξεζεο, 

(2) ε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

δεδνκέλσλ (Big Data), γηα ηελ θαιχηεξε ιήςε απνθάζεσλ 

(3) ε αλίρλεπζε ησλ επθαηξηψλ-δπλαηνηήησλ θαηλνηνκίαο, θαη ηέινο 

(4) ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ»  

Οη ζηφρνη ηνπ BI πνπ πξναλαθέξζεθαλ  είλαη πνιχ νηθείνη κε εθείλνπο ησλ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (ΙΑ), ησλ νπνίσλ νη ζηφρνη έξρνληαη ζε πιήξε αξκνλία, δειαδή 

επζπγξακκίδνληαη πιήξσο κε απηνχο. Έλα αθφκε θνηλφ ηνπο ζεκείν είλαη ε 

επηθέληξσζε θαη ησλ δχν ζε εζσηεξηθνχο ειέγρνπο κέζα ζε κία επηρεηξεζηαθή 

νληφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα (BI) απνηειεί εξγαιείν γηα ηνλ 

Δζσηεξηθφ Έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ (IA), θάηη πνπ ζα αλαιπζεί ζηελ πνξεία ηεο 

δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο. 

Η Δπηρεηξεζηαθή Δπθπΐα (BI) αθφκα, νξίδεηαη σο «ε δηαδηθαζηηθή θαη ηερληθή 

ππνδνκή πνπ ζπιιέγεη, απνζεθεχεη θαη αλαιχεη ηα δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κηαο εηαηξείαο». Δίλαη έλαο επξχο φξνο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εμφξπμε 

δεδνκέλσλ, ηελ αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ, ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε 

επηδφζεσλ, ηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε θαη νχησ θαζεμήο. Η επηρεηξεζηαθή επθπΐα (BI) 

πξννξίδεηαη ψζηε λα ιακβάλεη φια ηα δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ κηα επηρείξεζε 

θαη λα παξνπζηάδεη εχθνια εχπεπηα κέηξα θαη ηάζεηο απφδνζεο πνπ ζα ελεκεξψλνπλ 

ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο. Αθφκα ζεσξείηαη, κηα ηερλνινγηθά θαζνδεγνχκελε 

δηαδηθαζία γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βνεζήζνπλ εθηειεζηηθά ζηειέρε, δηεπζπληηθά 

ζηειέρε-κάλαηδεξ θαη άιινπο εηαηξηθνχο ηειηθνχο ρξήζηεο λα ιακβάλνπλ 

ελεκεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ». 
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Σα δπλεηηθά νθέιε ησλ εξγαιείσλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

πεξηιακβάλνπλ: 

(1) ηελ επηηάρπλζε θαη ηε βειηίσζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ 

(2)  ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

(3) ηελ αχμεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

(4) ηελ πξνψζεζε λέσλ εζφδσλ θαη ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ αληαγσληζηψ. 

 Σα ζπζηήκαηα (BI) κπνξνχλ επίζεο λα βνεζήζνπλ ηηο εηαηξείεο λα εληνπίζνπλ 

ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη επηρεηξεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. 

Mε βάζε φια ηα νθέιε, πνπ πξναλαθέξζεθαλ, είλαη παζηθαλέο πσο ζρεδφλ θάζε 

εηαηξεία είηε νξγαληζκφο, κπνξεί λα επλνεζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο, απφ ηνλ βαζηθφ 

ππεχζπλν ηεο, ν νπνίνο κπνξεί λα ιακβάλεη απνθάζεηο, βαζηζκέλεο ζε κηα θηιηθή πξνο 

ηνλ ρξήζηε-δηεπαθή, δίλνληαο ηελ ζθπηάιε ζηνλ γεληθφ δηεπζπληή, ν νπνίνο κπνξεί λα 

απνθαζίζεη, ηελ αγνξά ζηελ νπνία κπνξεί λα επελδχζεη, αθφκα θαη γηα ηα επφκελα 

ρξφληα. 

Σα δεδνκέλα (BI) κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλεο ζε κηα απνζήθε δεδνκέλσλ, θαζψο θαη λέα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη 

απφ ηα ζπζηήκαηα πξνέιεπζεο θαζψο παξάγνληαη, επηηξέπνληαο ζηα εξγαιεία BI λα 

ππνζηεξίδνπλ ηφζν ηηο ζηξαηεγηθέο φζν θαη ηηο ηαθηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

Αξρηθά, ηα εξγαιεία (BI) ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο απφ ηνπο αλαιπηέο 

δεδνκέλσλ θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πιεξνθνξηθήο πνπ δηελήξγεζαλ αλαιχζεηο θαη 

παξήγαγαλ αλαθνξέο κε απνηειέζκαηα εξσηήζεσλ γηα επηρεηξεζηαθνχο ρξήζηεο. 

Χζηφζν, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη νη εξγαδφκελνη 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηεο ηηο πιαηθφξκεο BI, ράξε ελ κέξεη ζηελ αλάπηπμε 

απηνκαηνπνηεκέλσλ BI θαη εξγαιείσλ αλίρλεπζεο δεδνκέλσλ. 

H Howson ηεο Gartner δηαρσξίδεη ηελ έλλνηα ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο. Σν 

πξψην ζθέινο είλαη ην παξαδνζηαθφ ή ην θιαζζηθφ (BI), φπνπ νη επαγγεικαηίεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα ζπλαιιαγψλ εζσηεξηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία 

αλαθνξψλ. Σν δεχηεξν είλαη ην ζχγρξνλν (BI), φπνπ νη επηρεηξεζηαθνί ρξήζηεο 

αιιειεπηδξνχλ κε επέιηθηα, δηαηζζεηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ ηαρχηεξε αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Ο Howson εμεγεί φηη νη νξγαληζκνί γεληθά επηιέγνπλ ην θιαζηθφ ΒΙ γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο αλαθνξψλ, φπσο θαλνληζηηθέο ή νηθνλνκηθέο εθζέζεηο, πνπ ε 
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αθξίβεηα είλαη πξσηαξρηθή θαη νη εξσηήζεηο θαη ηα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηππνπνηεκέλα θαη πξνβιέςηκα. Οη νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπλήζσο ζχγρξνλα εξγαιεία BI φηαλ νη επηρεηξεκαηηθνί ρξήζηεο ρξεηάδνληαη 

δηνξαηηθφηεηα ζε ηαρέσο κεηαβαιιφκελεο δπλακηθέο, φπσο είλαη ηα γεγνλφηα 

κάξθεηηλγθ, φπνπ ε γξήγνξε απνηίκεζή ηνπο ππεξβαίλεη ην 100% 

 

Figure 1Τα ζςζηαηικά ζηοισεία ηηρ Δπισειπηζιακήρ Δςθςΐαρ 

 Big Data 1.3

 

Tα Big Data ζήκεξα απνηεινχλ ίζσο ηελ πην ζεκαληηθή ηάζε επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 

θαη αλαθέξνληαη ζηηο έλλνηεο «Big Data θαη Data Lake». Σα Βig Data (κεγάια 

δεδνκέλα- ηππηθή αλ θαη αδφθηκε απφδνζε ζηα ειιεληθά) αθφκε βαζίδνληαη ζηε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο εξγαιείσλ BI θαη αλαιπηηθψλ δπλαηνηήησλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

εμαγσγή πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ απίζηεπηα ηεξάζηην φγθν δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη 

θαζεκεξηλά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο πειάηεο θαη ηνπο ρξήζηεο-ρεηξηζηέο 

πιαηθνξκψλ ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο, φπσο είλαη ηα θνηλσληθά δίθηπα, ηα 

δίθηπα εξγαζίαο, ηα θφξνπκ, ηα ηζηνιφγηα, νη εθαξκνγέο γηα θηλεηά θαη νη πφξνη απηψλ, 

νη δηάθνξεο θηλεηέο ζπζθεπέο, νη πιεξνθνξίεο GPS θαη ηα ινηπά, πνπ απνζεθεχνληαη 

ζε αδφκεηα ζπζηήκαηα πνπ δελ είλαη θνκκάηη ηεο βαζηθήο-ζηάληαξη απνζήθεο 

δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (data warehouse) θαη απηφ νθείιεηαη ζηε θχζε ηεο. φπσο ζα 

αλαιπζεί ζηελ πνξεία ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο Σν DWH βαζίδεηαη ζε κηα 

δνκεκέλε βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη νκνηνγελείο πιεξνθνξίεο πνπ θνξηψλνληαη 

ζην ζχζηεκά καο ρξεζηκνπνηψληαο δηαδηθαζίεο ETL πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ηνπο πνιιαπινχο ειέγρνπο, θαη ηηο επηθπξψζεηο 

(validations). Aπηά ηα είδε δηαδηθαζηψλ είλαη πνιχ πεξίπινθα γηα λα δηαβάζνπλ απφ ηηο 

πεγέο ησλ Big Data, ζην βαζκφ πνπ ε απαηηνχκελε γηα ηελ εθηέιεζε απηνχ ηνπ είδνπο 
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αλάιπζε είλαη ππεξβνιηθά πςειή. ε έλα ζχζηεκα Big Data, ε αθξίβεηα είλαη  φρη ηφζν 

θξίζηκε ζε ζρέζε κε απηή ζε έλα ζελάξην DWH. Υξεζηκνπνηψληαο παξαδείγκαηνο 

ράξε έλα ζχζηεκα Big Data γηα λα αλαιχζεη ηα αξρεία θαηαγξαθήο ηνπ Facebook 

(logs) θαη λα ιείπεη έλα ζρφιην (comment) πνπ ζα κπνξνχζε λα καο δψζεη πιεξνθνξίεο 

απφ έλαλ δπλεηηθφ πειάηε κεηαμχ ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ ρξεζηψλ είλαη θάηη πνπ 

κπνξνχκε λα δερηνχκε, αιιά αληίζεηα ζε πεξίπησζε πνπ ραζεί κηα ζεηξά ζην ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα κηα εηαηξείαο, ζα δεκηνπξγεζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα ινγηζηηθή 

αλαληηζηνηρία. Σα Big Data κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγή ελφο ζπζηήκαηνο 

επηρεηξεζηαθήο επθπΐαο: είλαη έλα επηπιένλ ζηνηρείν ζην επίπεδν ηεο ππνδνκήο ηεο, 

αιιά απηφ δελ ζα αληηθαηαζηήζεη ηηο πσιήζεηο, ηε ρξεκαηνδφηεζε ή ηελ ιεηηνπξγηθή 

αλάιπζε πνπ κπνξνχκε λα έρνπκε ζηε δηάζεζή καο. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα 

ππνζηεξίμνπκε ηηο απαηηήζεηο ησλ «κεγάισλ δεδνκέλσλ», κηα λέα έλλνηα δηαθνξεηηθή 

απφ ηελ DWH, είλαη απηή πνπ απαηηείηαη. ε απηφ ην ζελάξην κπνξνχκε λα 

εληνπίζνπκε ηε «Data Lake». Η ηδέα πίζσ απφ απηφ ην θφλζεπη είλαη φηη δελ ρξεηάδεηαη 

λα γίλεη επεμεξγαζία ζε φιν ην θάζκα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρεη ζηε δηάζεζή ηεο 

επηρείξεζεο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα δνκεκέλε πεγή δεδνκέλσλ γηα ην BI ζχζηεκα 

ηεο. Αληηζέησο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφζβαζε απεπζείαο ζηελ πεγή ησλ δεδνκέλσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αιηεπζνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ (απφ ηελ αιηεία έξρεηαη ε 

ηδέα ηεο ιέμεο ιίκλεο-Lake). 

 

 Internet of Things 1.4

 

Σν δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ ή ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet of Things IoT) είλαη έλα 

ζχζηεκα αιιειέλδεησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζθεπψλ, κεραληθψλ θαη ςεθηαθψλ κεραλψλ, 

αληηθεηκέλσλ, δψσλ ή πξνζψπσλ πνπ δηαζέηνπλ κνλαδηθά αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία 

(UID) θαη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κέζσ δηθηχνπ, δίρσο λα είλαη 

απαξαίηεηε ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αλζξψπσλ ή αλζξψπνπ κε ππνινγηζηή. Έλαο 

αθφκα πην αλαιπηηθφο νξηζκφο είλαη ν αθφινπζνο: «Σν Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (IoT) 

αλαθέξεηαη ζε έλα δίθηπν πνπ απνηειείηαη απφ θπζηθά αληηθείκελα ηθαλά λα ζπιιέγνπλ 

θαη λα κνηξάδνληαη ειεθηξνληθέο πιεξνθνξίεο. Σν Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ 

πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε πνηθηιία “έμππλσλ ζπζθεπψλ”, απφ κεραλήκαηα βηνκεραλίαο 

πνπ κεηαδίδνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο έσο θαη αηζζεηήξεο πνπ 

παξαθνινπζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αλζξψπηλν ζψκα. πρλά, απηέο νη 
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ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχλ πξσηφθνιιν Internet (IP), ην ίδην πξσηφθνιιν πνπ 

αλαγλσξίδεηαη ζηνπο ππνινγηζηέο κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη ηνπο επηηξέπεη λα 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Ο ζηφρνο πίζσ απφ ην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ είλαη λα 

δηαζέηνπλ ζπζθεπέο πνπ απηναλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, βειηηψλνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θέξλνληαο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ επηθάλεηα πην 

γξήγνξα απφ έλα ζχζηεκα πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε». 

Μπνξεί λα ζεσξεζεί επίζεο σο κηα πεγή γηα ηελ αλάιπζε ησλ «κεγάισλ 

δεδνκέλσλ». Σν Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (ΙνΣ), ζρεηίδεηαη κε ηελ απίζηεπηε 

πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ απφ ηηο επεξρφκελεο 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνιιά ζηνηρεία νπνπδήπνηε. 

Παξαδείγκαηνο ράξε ζηελ ζεκεξηλή επνρή ππάξρνπλ απηνθίλεηα κε ζχλδεζε ζην 

Internet, ςπγεία πνπ κπνξνχλ λα καο πνπλ ηη ιείπεη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπο, κεραλέο 

θαζαξηζκνχ πνπ κπνξνχλ λα καο ζηείινπλ έλα SMS φηαλ έρνπλ ηειεηψζεη ην έξγν ηνπο 

αθφκα θαη ξνκπφη θαζαξηζκνχ πνπ κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ γηα εθθίλεζε απφ 

έλα smartphone. Φαληαζηείηε ην πνζφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ φια απηά ζα κπνξνχζαλ 

λα παξάζρνπλ ζηελ αλάιπζε εληφο ησλ κεγάισλ πεξηβαιιφλησλ δεδνκέλσλ. Σν 

Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ θέξεη άπεηξεο δπλαηφηεηεο ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε, 

φπνπ ε γλψζε πνπ εμάγεηαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο παξέρεη εηζξνέο πνπ ζα είλαη 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ λα αλαιπζνχλ. Ο αξηζκφο ησλ ζπζθεπψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

απμήζεθε θαηά 31% ζε εηήζηα βάζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 8,4 δηζεθαηνκκπξίσλ θαηά ην 

έηνο 2017 θαη εθηηκάηαη φηη ζα ππάξρνπλ 30 δηζεθαηνκκχξηα ζπζθεπέο κέρξη ην 2020. 

Η παγθφζκηα αγνξαία αμία ηνπ IoT εθηηκάηαη φηη ζα θζάζεη ηα 7,1 ηξηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα κέρξη ην 2020.  

 

 Ιnternet of Things θαη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 1.4.1

 

Σν κεγάιν εξψηεκα πνπ γελλάηαη φκσο, έρεη λα θάλεη κε ην εάλ ην IoT παξνπζηάδεη 

παξφκνηα πξννπηηθή γηα ηνπο παγθφζκηνπο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο. Η απάληεζε 

είλαη φηη νη δπλαηφηεηεο είλαη απεξηφξηζηεο, γη 'απηφ πνιιέο εηαηξείεο έρνπλ ήδε αξρίζεη 

λα πηνζεηνχλ ην Iληεξλεη ησλ πξαγκάησλ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα 

αμηνινγήζνπλ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη 

ην IoT ζηηο επηρεηξήζεηο θαη λα παξέρνπλ ηε δηαβεβαίσζε φηη νη θίλδπλνη απηνί 

ειέγρνληαη θαηάιιεια. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε 
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ζηελ γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ IoT ζηηο δπλαηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο έξεπλαο ηνπ «Protiviti’s 2016 Internal Audit Capabilities and 

Needs», ην IoT θαηέιαβε ηελ πέκπηε ζέζε ζηελ θαηεγνξία " General Technical 

Knowledge” (γεληθή Σερληθή γλψζε) σο "αλάγθε γηα βειηίσζε " πνπ απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, κε ζπλνιηθή βαζκνινγία 2,6 (ην 5 είλαη ην 

πςειφηεξν επίπεδν ηθαλφηεηαο). Απηή ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ην IoT 

ζηελ έξεπλα σο ηνκέαο ηερληθψλ γλψζεσλ, θαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ηελ θαηέηαμαλ 

σο θνξπθαία πεξηνρή βειηίσζεο ππνγξακκίδνληαο ην πφζν γξήγνξα εμειίζζεηαη ην 

Γηαδηθηχν ησλ πξαγκάησλ θαη γίλεηαη έλα δήηεκα θνξπθαίν ζην λνπ ζηηο, επηρεηξήζεηο 

θαη ζηηο δηάθνξεο βηνκεραλίεο. Έλαο αθφκε επηηαθηηθφο ιφγνο, γηα ηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο, λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζην IoT είλαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ 

απαίηεζε γηα έλαλ πην ζηξαηεγηθφ ξφιν επηρεηξεκαηηθνχ εηαίξνπ ζηηο δηθέο ηνπο 

εηαηξείεο. Σα ελδηαθεξφκελα κέξε εμέθξαζαλ ηελ έγθξηζή ηνπο θαη αλάγθε γηα απηφ ην 

ξφιν ζην Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, Κνηλφο Φνξέαο Γλψζεο ησλ Διεγθηψλ 

(The Institute of Internal Auditors’ Common Body of Knowledge,CBOK Voice of he 

Customer Stakeholder report. CBOK). Σα ζηειέρε δήισζαλ ζπγθεθξηκέλα φηη ελψ ε 

δηαζθάιηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζεσξείηαη θαη παξακέλεη πξσηαξρηθφο 

ζηφρνο, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ αμηνιφγεζε ζηξαηεγηθνχ 

θηλδχλνπ είλαη επίζεο εμαηξεηηθά επηζπκεηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηθαλφηεηα θαη ε 

επάξθεηα ζεσξνχληαη σο δεδνκέλα. ε έλαλ ηέηνην ξφιν, ν εζσηεξηθφ ν έιεγρνο ζα 

πξέπεη λα γίλεη ππεξαζπηζηήο ησλ επθαηξηψλ IoT γηα ηελ επηρείξεζε, αμηνινγψληαο 

ηαπηφρξνλα θαη ηνπο θηλδχλνπο κπνξεί λα θέξεη. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί επίζεο 

λα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε λα δηεξεπλά ηξφπνπο γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ θηλδχλσλ ηνπ 

IoT. Σέινο ζχκθσλα κε ηε δεκνζίεπζε ηεο Deloitte (TMT Predictions 2015). Σν 

Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ είλαη πξάγκαηη πξάγκαηα, φρη άλζξσπνη, ην 60% φισλ ησλ 

ζπζθεπψλ IoT ζα πιεξσζνχλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο 

βηνκεραλίεο ην έηνο 2015. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο θαη νη βηνκεραλίεο ζα παξάγνπλ ην 

90% ησλ ππεξεζίεο απφ ππεξεζίεο. 
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 Yπνινγηζηηθή Νέθνπο-Cloud Computing 1.5

 

ηε δεθαεηία ηνπ 1950, ε έλλνηα ηνπ cloud computing έγηλε εκθαλήο κε ηελ αλάπηπμε 

ησλ κηθξνηζίπ θαη ηνπ πξψηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή. Οη ρξήζηεο κπφξεζαλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηνλ ππνινγηζηή κέζσ ηεξκαηηθψλ ή ππνινγηζηψλ-πειαηψλ (client servers), 

γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ απνδνηηθή ρξήζε ηεο CPU (Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο - 

ηνλ «εγθέθαιν» ηνπ ππνινγηζηή), ζηελ πξαθηηθή ηεο θαηαλνκήο ηνπ ρξφλνπ 

(πεξηιακβάλεη ηξία επίπεδα ελζσκάησζεο ησλ θαηαλαισηψλ: θέληξν δεδνκέλσλ, 

ππνδνκήο θαη εθαξκνγήο) πνπ εμειίρζεθε. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 έσο ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη βειηηψζεηο ζηα κνληέια ρξνληθήο θαηαλνκήο, εμηζνξξφπεζεο 

δηαθνκηζηψλ θαη απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο (VPN - Δηθνληθφ Ιδησηηθφ Γίθηπν 

επεθηείλεη έλα ηδησηηθφ δίθηπν ζε έλα δεκφζην δίθηπν, φπσο ην Γηαδίθηπν) έζεζαλ ηηο 

βάζεηο γηα ηελ έθξεμε ηνπ «.com»  ζηηο αξρέο ηνπ 2000. Η ηαρεία αλάπηπμε ηεο 

ππνινγηζηηθήο δχλακεο θαη ε εκθάληζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990 άλνημαλ ην δξφκν γηα ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ cloud computing. 

Οη πξψηνη θαηλνηφκνη, φπσο ην Google, ην Salesforce θαη ην Amazon, ππνζηεξίδνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ cloud, ψζηε λα παξέρεηαη ππνινγηζηηθή ηζρχ αλεμάξηεηα απφ ην πιηθφ 

θαη ην ηνπηθά εγθαηεζηεκέλν ινγηζκηθφ. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ε 

βηνκεραλία ππνινγηζηψλ έρεη απμεζεί εθζεηηθά θαη πξνβιέπνληαλ φηη ζα γίλεη  

βηνκεραλία ησλ 210 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ έσο ην 2016 (Columbus, 2013). Σν 

NIST (Δζληθφ Ιλζηηηνχην Πξνηχπσλ θαη Σερλνινγίαο) νξίδεη ην ππνινγηζηηθφ ζχλλεθν 

σο εμήο: «Έλα κνληέιν πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε δίθηπν ζε θνηλφρξεζην 

ζχλνιν δηακνξθσκέλσλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ (π.ρ. δίθηπα, δηαθνκηζηέο, απνζήθεπζε, 

εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο) (Mell & Grance, 2011)». Σν Cloud Business Intelligence 

είλαη κηα λέα ηδέα παξνρήο ππεξεζηψλ επηρεηξεζηαθήο επθπΐαο - "σο ππεξεζία" πνπ 

ρξεζηκνπνηεί αξρηηεθηνληθή πνπ βαζίδεηαη ζε ζχλλεθν πνπ έξρεηαη κε ρακειφηεξν 

θφζηνο, ηαρχηεξε αλάπηπμε θαη ειαζηηθφηεηα. Σν ινγηζκηθφ σο ππεξεζία (SAAS) BI 

ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο απφ πνιιέο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ λα 

επηηπγράλνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κέζσ ηεο ρξήζε ηεο BI θαη ησλ εξγαιείσλ 

αλάιπζεο (Gurjar & Rathore, 2013). Σν Cloud Business Intelligence πξνζθέξεη κεξηθά 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο εθαξκνγέο πνπ είλαη επηηφπνπ, φπσο: 

(1) Δπθνιία ρξήζεο - Οη εθαξκνγέο Cloud Business Intelligence, φπσο θαη 

άιιεο εθαξκνγέο λέθνπο, είλαη επθνιφηεξεο γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο λα ηηο 
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εγθαηαζηήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ. Απηφ ζεκαίλεη κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη 

ιηγφηεξε ζπκκεηνρή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

(2) Πξνζβαζηκφηεηα - Οη εθαξκνγέο Cloud Business Intelligence κπνξνχλ 

λα πξνζπειαζηνχλ ζε νπνηαδήπνηε θηλεηή ζπζθεπή ή ζε νπνηνδήπνηε 

πξφγξακκα πεξηήγεζεο ηζηνχ. 

(3) Βειηησκέλε ζπλδεζηκφηεηα δεδνκέλσλ - Δχθνιε απηνκαηνπνίεζε ηεο 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ απφ άιιεο εθαξκνγέο επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ, φπσο 

CRM ή απηνκαηνπνίεζε κάξθεηηλγθ, κέζσ έηνηκσλ ζπλδέζεσλ ζχλλεθσλ. 

(4) Δπεθηαζηκφηεηα θαη ειαζηηθφηεηα - Οη εθαξκνγέο Cloud κπνξνχλ λα 

θιηκαθσζνχλ γξήγνξα ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ρξεζηψλ ζε έλαλ νξγαληζκφ. 

(5) Σαρχηεηα αλάπηπμεο - Οη εθαξκνγέο Cloud είλαη πνιχ εχθνιν λα 

εθαξκνζηνχλ, θαζψο δελ απαηηνχλ εγθαηαζηάζεηο ινγηζκηθνχ ή πξφζζεην 

πιηθφ. 

(6) Αζθάιεηα - Όινη νη ζεκαληηθνί πξνκεζεπηέο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο 

παξέρνπλ θέληξα δεδνκέλσλ κε ηηο πην πξφζθαηεο πξαθηηθέο αζθαιείαο θαη 

εηθνληθήο αζθάιεηαο. Ο Indicee ρξεζηκνπνηεί ηα αζθαιή θέληξα δεδνκέλσλ ηνπ 

Amazon Web Services (AWS) ζηηο ΗΠΑ. Σν ινγηζκηθφ ππνζηεξίδεη ηελ 

ηειεπηαία ηερλνινγία αζθαιείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο (browser), 

πξνζηαηεχεη ηα δεδνκέλα πνπ δηαθηλνχληαη κε θξππηνγξάθεζε “end to end SSL 

v3” θαη εθρσξεί ζε θάζε πειάηε μερσξηζηή βάζε δεδνκέλσλ. 

Σν Cloud απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ κέιινληνο ηεο Business Intelligence 

θαη πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα φζνλ αθνξά ηε δηαζεζηκφηεηα, ηα νθέιε θφζηνπο, 

ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ επειημία ηεο αλάπηπμεο. 
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2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Σα Οθέιε ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο 

 

Με ηελ ρξήζε ηνπ BI πξνζθέξνληαη πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα ζε κηα εηαηξεία-

νξγαληζκφ. Με ηελ πξνυπφζεζε πσο ηα Δξγαιεία Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο 

εθαξκφδνληαη νξζά, επηηπγράλνληαη νθέιε, πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο, 

ηα Άκεζα θαη ηα Έκκεζα. 

 

 Άκεζα Οθέιε 2.1

 

Οξίδνληαη σο άκεζα νθέιε, φια εθείλα ηα πιενλεθηήκαηα, πνπ παξέρεη ην γεγνλφο ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ Δξγαιείσλ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο. Ο νξγαληζκφο, κε βεβαηφηεηα ζα απνιάβεη 

φια απηά ηα πιενλεθηήκαηα, εάλ θαη κφλν εάλ είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη κηα ιχζε 

Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο, κε θαιή ζηξαηεγηθή θαη επαγγεικαηηζκφ. Αθνινχζσο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν, ζα ιάβεη ηα παξαθάησ άκεζα νθέιε: 

 Βειηηζηνπνίεζε ησλ Πφξσλ 

 Μείσζε ηνπ πλνιηθνχ Κφζηνπο 

 Ρεαιηζηηθή Απεηθφληζε ηεο Δηθφλαο 

 Δληαία θαη Τπεχζπλε Πιεξνθφξεζε 

 Γπλαηφηεηα Απηνεμππεξεηνχκελεο Αλάιπζεο  

 Ιθαλφηεηα Λεπηνκεξνχο Αλάιπζεο 

 

  Έκκεζα Οθέιε 2.1.1

 

Σα έκκεζα νθέιε, πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνεγνχκελε νκαδνπνίεζε ησλ άκεζσλ 

νθειψλ, αιιά επίζεο πξνέξρνληαη θαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ίδηαο ηεο ιχζεο ηεο 

Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο. Με κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ν νξγαληζκφο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ιάβεη φια ηα Άπια Οθέιε πνπ δελ είλαη άκεζα, αιιά πξνθχπηνπλ σο επαθφινπζν ηνπ 

ίδηνπ ηνπ «πξφηδεθη» ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο πνπ εθαξκφδεηαη. Απηφ ην 
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«πξφηδεθη-έξγν», ζα δψζεη ηα εξγαιεία, γηα ηελ Λήςε Οξζψλ Απνθάζεσλ θαη ηελ 

κεηέπεηηα Γξάζε. ηελ παξαθάησ ιίζηα, παξνπζηάδνληαη κεξηθά παξαδείγκαηα, ηα 

νπνία ζπζρεηίδνληαη κε γεληθνχο φξνπο, αιιά κπνξνχλ λα γίλνπλ ε βάζε, ψζηε λα 

θαζνξηζηεί, πνην είλαη ην επίθεληξν-εζηία ησλ ελεξγεηψλ, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ 

Αλάιπζε Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο (BIA): 

 Αχμεζε ησλ Πσιήζεσλ 

 Μείσζε ηνπ Κφζηνπο 

 Έιεγρνο Πειαηεηαθήο Δπζχλεο 

 Σάζεηο ζε πγθεθξηκέλνπο πλδπαζκνχο Πξντφλησλ 

 Καηεγνξηνπνίεζε-Σκεκαηνπνίεζε ησλ Πειαηψλ 

 Γεκνγξαθηθή Αλάιπζε Πειαηνινγίνπ 

 Γεσγξαθηθή-Υαξηνγξαθηθή Αλάιπζε 

 Αλάιπζε ηεο Παξαγσγηθήο Γηαδηθαζίαο 

 Αλάιπζε Πνηφηεηαο 

 Αλάιπζε Παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

 Οη ηόρνη ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο 2.2

 

πληζηάηαη ε έλσζε θαη ν ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ Οθειψλ θαη ηεο Αλάιπζεο 

ησλ Βαζηθψλ Γεηθηψλ Απνδνηηθφηεηαο “ΚPIs” , κε ζθνπφ λα θαζνξηζηνχλ θαη λα 

αθνινπζεζνχλ νη δηάθνξνη νηθνλνκηθνί ζηφρνη γηα ηνλ νξγαληζκφ, θαζνξίδνληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν, πνηεο ζηξαηεγηθέο ζα νδεγήζνπλ ηνλ νξγαληζκφ ζηελ επηηπρία. 

Παξαθάησ, ζα γίλνπλ νξαηά, κεξηθά βαζηθά παξαδείγκαηα, ηέηνησλ ηφρσλ, ιφγσ ηνπ 

φηη θάζε μερσξηζηφο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα νξίδεη μερσξηζηά, ηνπο 

δηθνχο ηνπ, βάζεη ηεο Απνζηνιήο θαη ηνπ Οξάκαηνο γηα ηα νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί. 

 Βειηηζηνπνίεζε ηεο Απφδνζεο ηεο Δπηρείξεζεο 

 Δληνπηζκφο Δμεηδηθεπκέλσλ Αγνξψλ 

 Βειηίσζε ηεο Ιθαλνπνίεζεο ησλ Πειαηψλ 

 Βειηίσζε ηεο Ιθαλνπνίεζεο ησλ Δξγαδνκέλσλ 

Αθφκε, κειεηψληαο πξνζεθηηθά, φια ηα πξναλαθεξζέληα Οθέιε πνπ 

αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε πσο φισλ ησλ εηδψλ νη 

επηρεηξήζεηο, κπνξνχλ λα επλνεζνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο, απφ ηνλ βαζηθφ 
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ππεχζπλν, ν νπνίνο κπνξεί λα ιάβεη απνθάζεηο, κέζσ κηαο θηιηθήο πξνο ηνλ ρξήζηε 

δηεπαθήο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα, ησλ επλννχκελσλ ηκεκάησλ θάζε 

νξγαληζκνχ απφ ηελ ρξήζε BI. 

 Γεληθή Γηεύζπλζε-Γηαρείξηζε (General Management): Θεσξείηαη ην ηκήκα 

κηαο επηρείξεζεο, ην νπνίν κπνξεί λα εμάγεη ηα πην ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, 

κέζσ ησλ  Δξγαιείσλ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο (Business Intelligence Tools). 

Γη’ απηφ ηνλ ιφγν, απνηειεί θαη ηελ αξρηθή νκάδα ζηφρνπ γηα ηελ ρξήζε 

εξγαιεία απηψλ.  Έλα “θαιφ”  εξγαιείν BI πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν 

κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δείρλεη εχθνια ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχλ 

πξνζνρή, λα εζηηάδεη έγθαηξα ζην ζηφρν ψζηε λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα θαη λα 

ιάβεη απνθάζεηο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οπζηαζηηθά είλαη ν ηξφπνο 

δσήο κηαο εθηειεζηηθήο νκάδαο. 

 Σκήκα Πσιήζεσλ (Sales Department): Οη Πσιήζεηο, απνηειινχλ 

αδηακθηζβήηεηα, ην ζεκαληηθφηεξν θαζήθνλ θάζε επηρείξεζεο. Μπνξεί κηα 

επηρείξεζε λα παξάγεη αθφκα θαη ην θαιχηεξα πξντφληα ζηνλ θιάδν ηεο, αιιά 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ πεηχρεη ηνλ επηζπκεηφ ζηφρν πσιήζεσλ, ηφηε δελ έρεη 

νπζηαζηηθφ λφεκα χπαξμεο. Έηζη, ηζηνξηθά, ε νκάδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηκήκαηνο απνηειεί ην δεχηεξν ζηάδην, ζηελ εθαξκνγή BI.  Αλαιχνληαο ινηπφλ 

ηηο ηάζεηο ζηηο πσιήζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Δπηρεηξεζηαθή Δπθπΐα σο 

ππνζηήξημε, ψζηε λα κπνξεί λα ζέηεη ζηφρνπο πσιήζεσλ, θαη λα κπνξεί λα 

εμεηάδεη θάζε ζηηγκή, ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

επηζπκεηψλ Αξηζκνδεηθηψλ Απνδνηηθφηεηαο ΚPIs, ζηηο θαηαζηάζεηο, 

απνηειψληαο ηηο θχξηεο αλαιχζεηο πξνο εζηίαζε. 

 Οκάδα Οηθνλνκηθώλ (Financial team): Πσιψληαο θνληά ζην άπεηξν, αιιά κε 

Δληαίν Κφζηνο πςειφηεξν απφ ηελ Σηκή, ζα πξνθαιέζεη θαη άπεηξεο απψιεηεο. 

Έηζη ην επφκελν βήκα ζηελ πινπνίεζε ΒΙ, είλαη ζπλήζσο ε Οηθνλνκηθή 

Αλάιπζε ηεο εηαηξείαο, λα επηθεληξσζεί ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηεο. 

 Σκήκα Αγνξάο (Purchase department): Πξννξίδεηαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ Κφζηνπο, θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ 

θαηαζθεπή ή ηε κεηαπψιεζε εηαηξεηψλ. Δίλαη επίζεο, πνιχ ζεκαληηθή ε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο πξψησλ πιψλ θαη ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ.  Οη 

δπλαηφηεηεο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπίαο, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζε απηφ ην 

δχζθνιν έξγν, φπσο επίζεο θαη ζηελ ηειηθή αλάιπζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ.  
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 Σκήκα Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ (Human Resources department): Άιιεο 

ζεκαληηθέο δαπάλεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλάιπζε νηθνλνκηθνχ θφζηνπο, 

είλαη νη κηζζνί, ηα ζπλέδξηα, ηα γεληθά έμνδα θαη ηα πξνζσπηθά έμνδα ησλ 

ππαιιήισλ. Έηζη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην νηθνλνκηθφ ηκήκα αζθήζεη πηέζεηο γηα 

κεηψζεηο ηνπ θφζηνπο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, έρνληαο ηελ ππνζηήξημε ησλ 

Δξγαιείσλ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο (BIT), κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Υεηξηζηέο (Operators): Κάζε άηνκν, ζε νπνηαδήπνηε νκάδα δηεθπεξαίσζεο ηεο 

εηαηξείαο, κπνξεί λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα πηζαλήο ιήςεο απνθάζεσλ, απφ ηελ 

απαίηεζε γηα αλαλέσζε απνζεκάησλ ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε έλα 

πξντφλ, πνπ λα ηαηξηάδεη κε ηα ππφινηπα αληηθείκελα πνπ έρεη ζην θαιάζη. Καη 

πάιη, έρνληαο, κηα θαιή ιχζε Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο (BIS), κπνξεί λα 

δηεπθνιχλεη απηά ηα θαζήθνληα, ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Αιπζίδα αμίαο ΒΙ: Με βάζε ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, ε 

αιπζίδα αμίαο Business Intelligence αληηπξνζσπεχεη ηελ πξνζέγγηζε"from 

DATA To PROFIT" (απφ ηα δεδνκέλα ζηα θέξδε) θαη ζπληζηάηαη λα εθνδηάζεη 

νπνηαδήπνηε πξφγξακκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο (Muntean, Μ., Cabău, L.,2011). 

Οη εθαξκνγέο BI ιακβάλνπλ δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη κεηαθξάζεη ηα δεδνκέλα ζε ζρεηηθέο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

γηα «θαηαλάισζε» απφ ηνπο αλζξψπνπο ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηεο 

επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ε απνθηεζείζα πνιχηηκε γλψζε ππνζηεξίδεη θάζε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θέξδνο. χκθσλα κε 

ηνλ Porter, Μ. Δ. (1980), ε αιπζίδα αμίαο είλαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα 

ηελ εμέηαζε θαη αλάπηπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, πνπ απνηειείηαη 

απφ κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ηελ νηθνδφκεζε αμίαο. Η 

Δπηρεηξεζηαθή Δπθπά πεξηγξάθεηαη σο πξφηαζε αμίαο πνπ βνεζάεη ηνπο 

νξγαληζκνχο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Η απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο-απφδνζεο βαζίδεηαη ζε ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ εμνινθιήξνπ ηελ αιπζίδα αμίαο BI. Μεξηθέο βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο (Brohman, D. Κ., 2000; McKnigts, W., 2004; Mukles, Z., 2009) 

αλαιχνπλ ηελ αμία πνπ πξνζθέξνπλ νη ιχζεηο BI.. Σν “Aberdeen Group” νξίδεη 

ηνλ BIPM AXIS (Business Intelligence - Γηαρείξηζε Απφδνζεο AXIS) θαη 

παξέρεη κηα αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε πξνκεζεπηή εμεηάδνληαο ην ηζηνξηθφ ηεο 

αμίαο ηνπ παξνρέα παξάδνζεο (άμνλαο Τ) θαη ζηελ αλάγλσζή ησλ 

αγνξψλ.(Άμνλαο Υ) (νκάδα Aberdeen, QI, 2009). ε θάζε πεξίπησζε ε "Αμία 

πνπ παξαδφζεθε" ζπλεπάγεηαη κε γλψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ 

εηζεγκέλε αιπζίδα αμίαο BI. 

  

 

 

 



  
ειίδα 14 

 

  

 Ιδηαίηεξα Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο 2.3

 

Πέξαλ ησλ βαζηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ αλαιχζεθαλ ήδε, ππάξρνπλ θάπνηα, ηα νπνία 

επηθεληξψλνληαη επηπξνζζέησο, κε βαζχηεξν πεξηερφκελν. Πξφθεηηαη γηα ηα αθφινπζα: 

 Κξπθή ζρεηηθή πιεξνθνξία (Hidden Relevant Information): Η γλψζε πνπ 

εκπεξηέρεηαη ζηελ πιεξνθνξία, κπνξεί λα είλαη θξπκκέλε κεηαμχ 

δηζεθαηνκκπξίσλ ζεηξψλ απφ δεδνκέλα, έηζη γηα λα εμαρζνχλ έγθπξεο 

πιεξνθνξίεο απφ απηφ ηνλ ηεξάζηην φγθν ησλ δεδνκέλσλ (Big Data). Γελ είλαη 

απαξαίηεηε κφλν ε ακηγψο ηερληθή γλψζε θαη ε ρξεζηκνπνίεζε πιήξσο 

ιεηηνπξγηθά ηεο πιαηθφξκαο Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο (BIP), αιιά επίζεο 

απαηηείηαη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε γλψζε, γηα  ην ηη αθξηβψο εξεπλάηαη θάζε 

ζηηγκή ζε ζπλδπαζκφ κε έλα κέξνο ηεο δηαίζζεζεο ηνπ εξεπλεηή. 

   Αθξίβεηα (Accuracy): Έρεη παξαηεξεζεί νξζψο, φηη κε ηελ δηαρείξηζε 

εθαηνκκπξίσλ, κπνξεί θαη δηζεθαηνκκπξίσλ αθφκα ζεηξψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο δεδνκέλεο αλάιπζεο, εάλ ραζνχλ κεξηθά κφλν δεδνκέλα, 

απηφ δελ ζα επεξεάζεη ηελ ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

πιεξνθνξίαο. Παξφια απηά είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ, λα δηαηεξνχληαη ηα 

δεδνκέλα καδί κε ηελ πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ, δηφηη είλαη αλαγθαίν λα 

πξνζθέξεηαη αμηνπηζηία ζηνπο πειάηεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 εκαληηθνί Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο (Significant KPIs): Οη 

αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο, ζρεηίδνληαη κε ην κέηξν δεδνκέλσλ, πνπ είλαη 

ρξήζηκν γηα ηελ κέηξεζε ηεο εμέιημεο ηεο εηαηξείαο. Ο θαζνξηζκφο πνηνπ 

αθξηβψο αξηζκνδείθηε ρξεηάδεηαη λα κειεηεζεί ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ 

έρεη ραζεί θακία ζεκαληηθή κέηξεζε ζε κηα επηρείξεζε, ζεσξείηαη έλα απφ ηα 

πην θξίζηκα δεηήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ «έξγνπ-πξφηδεθη» Δπηρεηξεζηαθήο 

Δπθπΐαο. Θα πξέπεη επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε, πνιιαπιέο εθηηκήζεηο φηαλ 

νξίδεηαη, αιιά   ην πην ζεκαληηθφ είλαη ε ζπλάθεηα ησλ κεηξήζεσλ. Φπζηθά ε 

ζπλάθεηα ηεο κέηξεζεο ζα εμαξηεζεί απφ ην θνηλφ-ζηφρν. Παξαδείγκαηνο ράξε, 

αλ θαζνξηζηεί, ζε ζρέζε κε ην ηκήκα πσιήζεσλ, νη πην ζρεηηθέο κεηξήζεηο ζα 

είλαη απηέο πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηηο πσιήζεηο, ηηο κνλάδεο ή ηνλ φγθν ησλ 

πσιεζέλησλ, ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο θαη ηηο θαζαξέο πσιήζεηο θπξίσο επεηδή 

είλαη αξθεηά πηζαλφ απηέο νη κεηξήζεηο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφδνζε θαη 

ηνπο ζηφρνπο πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά αλ γίλεη 

αληίζηνηρε πξνζέγγηζε απφ ην ηκήκα νηθνλνκηθψλ απηφ πνπ ζα ζπγθεληξψλεη 
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ην πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ζα είλαη ην θφζηνο θαη ηα θαζαξά έζνδα. Σέινο ζην 

ηκήκα εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ην πην ζεκαληηθφ ζα είλαη νη επηζηξνθέο 

πσιήζεσλ, ε πνηφηεηα ησλ πσιεζέλησλ θαη ηα ινηπά. 

  ην ζσζηό ρξόλν (Οn Time): Αξρηθά φινη γλσξίδνπκε ηελ ζεκαζία 

παξάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή φηαλ είλαη απαξαίηεην. 

Πξνθεηκέλνπ νη πιεξνθνξίεο λα παξαδίδνληαη εγθαίξσο, πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπκε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ γηα θάζε ζχλνιν 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο πειάηεο κηα επηρείξεζεο. ην νξηζκφ 

ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ν πξνζσξηλφο άμνλαο είλαη έλα απφ ηα θχξηα 

ζέκαηα πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηθπξσζεί εάλ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ξεαιηζηηθφ ή φρη. Πξέπεη ινηπφλ λα εμεηαζζνχλ 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα ην επεξεάζνπλ, φπσο ε νγθνκεηξία, ε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ πιηθνχ, ε πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη νη 

αιιειεμαξηήζεηο θφξησζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Καη είλαη επίζεο ζεκαληηθφ ζε 

απηφλ ηνλ νξηζκφ λα εμεηαζζεί ε κειινληηθή εμέιημε ηνπ ζε φια απηά ηα 

δεηήκαηα : πσο κπνξεί λα κεγαιψζεη ν φγθνο πνπ πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί θαη ν 

φγθνο-ζηφρνο (αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα εμαξηάηαη 

φρη κφλν απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θνξηψλνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ αιιά θαη 

απφ ην κέγεζνο ησλ πηλάθσλ ζηφρσλ εηδηθά αλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηξαηεγηθή 

ελεκέξσζεο ή ζπγρψλεπζεο). Αθφκα πψο κπνξεί λα απμεζεί ε ρσξεηηθφηεηα 

ηνπ πιηθνχ, αλ δηαζέηνπκε έλα θιηκαθσηφ ζχζηεκα ή εάλ δηαζέηνπκε εμνπιηζκφ 

ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη δελ κπνξνχκε λα κεγαιψζνπκε ηελ ρσξεηηθφηεηαο 

κηαο πιήξνπο πιαηθφξκαο κε λένπο δηαθνκηζηέο-servers, Γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

αχμεζεο ηεο πνιππινθφηεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ επηθχξσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ νη δηαδηθαζίεο δελ ζα ππνζηνχλ θαζπζηεξήζεηο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ETL καο. Όινη απηνί νη 

πξνβιεκαηηζκνί είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί αλ κηιάκε γηα εκεξήζηεο ή 

ελδνεκεξήζηεο δηαδηθαζίεο, αιιά δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο φηαλ ην 

ρξνλνδηάγξακκα γηα ην ETL είλαη ζε εβδνκαδηαία ή κεληαία βάζε.  
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 Υαξαθηεξίδνληαο ηελ Πνηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ Δπηρεηξεζηαθήο 2.4

Δπθπΐαο 

 

Η πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα κεηξεζεί θαη λα πνζνηηθνπνηεζεί ζχκθσλα κε 

δηάθνξεο παξακέηξνπο. Η πξσηχηεξε εξγαζία παξέρεη δηαθνξεηηθέο ηαμηλνκήζεηο ησλ 

δηαζηάζεσλ πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Με ηελ αλάιπζε απηψλ ησλ ηαμηλνκήζεσλ, 

είλαη δπλαηφ λα θαζνξηζηεί έλα βαζηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ πνηφηεηαο, φπσο ε αθξίβεηα, 

ε πιεξφηεηα, ε ζπλέπεηα, ε επηθαηξφηεηα, ε εξκελεία θαη ε πξνζβαζηκφηεηα, 

αληηπξνζσπεχνληαο ηηο δηαζηάζεηο πνπ εμεηάδνληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ζπγγξαθέσλ. 

 

  ΒΙ δηαζηάζεηο πνηόηεηαο δεδνκέλσλ 2.4.1

 

 Πιεξόηεηα: αζρνιείηαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηνπ  "είλαη φιεο νη 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο; Λείπνπλ νξηζκέλεο ηηκέο δεδνκέλσλ 

ή βξίζθνληαη ζε κηα αθαηάιιειε θαηάζηαζε; 

Σα κέηξα πιεξφηεηαο ζηα νπνία ζα έπξεπε λα έρνπλ θαηαγξαθεί ηα δεδνκέλα ζε 

έλαλ πίλαθα είλαη απνηειεζκαηηθψο παξφληα θαη επίζεο ειέγρνπλ αλ είλαη ζχκθσλα 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο απνζήθεο. Αλαθεξφκαζηε ζηελ θάζεηε κε-πιεξφηεηα φηαλ 

κεηξάκε ηελ πιεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ζε κηα ζηήιε. Η νξηδφληηα κε-πιεξφηεηα 

αλαθέξεηαη αλη ' απηνχ ζηελ πνζφηεηα ή ην πνζνζηφ ησλ νιφθιεξσλ πιεηάδσλ-

ζηειψλ. Η πιεξφηεηα κπνξεί λα δηακνξθψλεηαη σο πξνέθηαζε ή κηα ηάζε 

κεηαδεδνκέλσλ, φπσο θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ππνδηαίξεζεο. Δπεθηαηηθψο, ε 

πιεξφηεηα γηα ηα θειηά εθθξάδεηαη σο δπαδηθή ηηκή (δει., αιεζέο/ςεπδέο). Σν 

εληάζεσο κέηξν ηεο κε-πιεξφηεηαο αλαθέξεηαη ζε θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

απνζεθεχεηαη έλαο θαλφλαο θαη φρη έλα κέηξν. Μπνξνχκε λα νξίζνπκε θαλφλεο σο 

ιεηηνπξγίεο πάλσ απφ ην DataSet πνπ πξνζδηνξίδνπλ έλα ζχλνιν πιεηάδσλ, θαη γηα 

απηέο ηηο Πιεηάδεο, νη θαλφλεο νξίδνπλ έλα κέηξν πιεξφηεηαο φζνλ αθνξά ην 

πνζνζηφ ηνπ. 

 πλέπεηα: Η ζπλέπεηα ζπκβνιίδεη ηελ νκνηνκνξθία ησλ πιεξνθνξηψλ ζε 

έλαλ δεδνκέλν πίλαθα. Η ζπληαθηηθή ζπλέπεηα αλαθέξεηαη ζηελ 

νκνηνκνξθία ζηε κνξθή δεδνκέλσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Απηφ είλαη 
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ζπλήζσο θάηη πνπ αληρλεχεηαη θαη δηνξζψλεηαη θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

δεδνκέλσλ (π.ρ. κέζσ θαλνληθνπνίεζεο). Η ζεκαζηνινγηθή ζπλνρή 

αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζεκαζηνινγηθψλ θαλφλσλ πνπ νξίδνληαη 

ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ. 

 Ιζρύο: Η ηζρχο αλαθέξεηαη ζηελ νξζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

 πκκόξθσζε: Η ζπκκφξθσζε αθνξά ηηο πξνζδνθίεο φηη νη ηηκέο ησλ 

δεδνκέλσλ ζπκκνξθψλνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο; Δάλ λαη, θάληε φιεο 

ηηο ηηκέο ζχκθσλα κε απηέο ηηο κνξθέο; 

 Αθξίβεηα: Σα αληηθείκελα δεδνκέλσλ αληηπξνζσπεχνπλ κε αθξίβεηα ηηο 

ηηκέο "πξαγκαηηθνχ θφζκνπ" πνπ αλακέλεηαη λα δηακνξθψζνπλ; Η 

ιαλζαζκέλε νξζνγξαθία ζηα πεδία θαη ηα παξσρεκέλα δεδνκέλα κπνξνχλ 

λα επεξεάζνπλ ιεηηνπξγηθέο θαη αλαιπηηθέο εθαξκνγέο BI. Η εκπηζηνζχλε 

πεξηγξάθεη ηελ αληηιεπηή αθξίβεηα θαη ηελ ιεπηνκέξεηα ησλ δεδνκέλσλ ή 

ηνλ βαζκφ εκπηζηνζχλεο φηη ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζε έλαλ πίλαθα ή ζε 

έλα ζχλνιν πηλάθσλ είλαη αθξηβή 

 Αθεξαηόηεηα: Πνηα δεδνκέλα παξεθιίλνπλ απφ ηηο ζεκαληηθέο ζρέζεηο 

ζχλδεζεο; Η αδπλακία ζχλδεζεο ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ καδί κπνξεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα λα εηζαγάγνπλ δηπινηππνπνίεζε ζηα ζπζηήκαηα. 

 

 πζηήκαηα Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο  2.5

 

 πζηαηηθά ζηνηρεία ελόο πζηήκαηνο Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο 2.5.1

 

Σα θξηζηκφηεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία απαξηίδνπλ έλα χζηεκα Δπηρεηξεζηαθήο 

Δπθπΐαο (Components of BI Systems) είλαη ηα αθφινπζα: 

 πζηήκαηα Πεγήο (Source Systems) : Δίλαη ηα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηα 

θξίζηκα δεδνκέλα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη θαηά 

ηελ δηαδηθαζία ηνπ «επηρεηξείλ» ζε έλαλ νξγαληζκφ. Σα δεδνκέλα απηά, 

παξάγνληαη απφ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο απηφο ηεο 

ινγηζηηθήο, ησλ πσιήζεσλ, ηεο παξαγσγήο, ηνπ κάξθεηηλγθ, ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ησλ ινηπψλ. Όια απηά ηα δεδνκέλα, απνζεθεχνληαη ζηελ 

θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Σα ζπζηήκαηα πεγήο, ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη κέξνο ηνπ ERP ή λα δηακέλνπλ ιεηηνπξγηθά θαηαλεκεκέλα 
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καδί κε δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηθφ ηνπο ινγηζκηθφ/βάζε 

δεδνκέλσλ. 

 Απνζήθε δεδνκέλσλ (Data Warehouse): Δίλαη ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε εηδηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ηηο απαηηήζεηο ππνβνιήο εθζέζεσλ (reports). Γηα θάζε 

νξγαληζκφ, δεκηνπξγείηαη απνθιεηζηηθά κηα απνζήθε δεδνκέλσλ. Απηή ε 

απνζήθε εμαξηάηαη ηφζν απφ  ην ινγηζκηθφ φζν θαη απφ  ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ. Ο ζηφρνο απηήο ηεο απνζήθεο δεδνκέλσλ είλαη λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ηερληθά ηηο απαηηνχκελεο-ζρεδηαζκέλεο αλαθνξέο (reports), γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ. 

 Δξγαιεία Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο (BI Tools): Πξφθεηηαη γηα ηα εξγαιεία 

“ηεκαρηζκνχ θαη θνπήο ζε θχβνπο”, πνπ παξάγνπλ εμαηνκηθεπκέλεο αλαθνξέο 

θαη αλάιπζε. Tα εξγαιεία απηά, θάλνπλ ρξήζε ηερληθψλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ 

θαη κνληεινπνίεζεο ινγηζκηθνχ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηεο κεηαμχ ηνπο βαζχηεξεο ζρέζεηο 

 

 Βαζηθέο Καηεγνξίεο Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο 2.6

 Δίδε εξγαιείσλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 2.6.1

 

Οη βαζηθέο γεληθέο θαηεγνξίεο εξγαιείσλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο είλαη νη 

παξαθάησ: 

 Σα ππνινγηζηηθά θχιια (spreadsheets) 

  Λνγηζκηθφ αλαθνξψλ θαη εξσηεκάησλ (reporting and querying 

Software): εξγαιεία πνπ εμάγνπλ, ηαμηλνκνχλ, ζπλνςίδνπλ θαη 

παξνπζηάδνπλ επηιεγκέλα δεδνκέλα 

 OLAP: Online αλαιπηηθή επεμεξγαζία 

 Φεθηαθνί πίλαθεο ειέγρνπ (digital dashboards) 

 Δμφξπμε δεδνκέλσλ (data mining) 

 Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (data warehousing) 

 Μεραληθή ιήςεο απνθάζεσλ (Decision engineering) 

 Δμφξπμε δηεξγαζηψλ (Process mining) 

 Γηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ επηδφζεσλ (Business Performance 

Management) 

 Σνπηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 
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 . Μεραληζκνί παξάδνζεο BI 2.6.2

 

Πξνγξακκαηηζκέλεο αλαθνξέο: Οη αλαθνξέο απηέο παξάγνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πξνο ηελ επηρείξεζε. Απηά ζπλήζσο 

απαληνχλ ζηελ εξψηεζε - "Ση ζπλέβε;" 

Δξγαιεία ad hoc / Δξσηήζεηο ρξεζηώλ: Με ηε βνήζεηα ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ 

BI, ε επηρείξεζε κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηα ππνθείκελα δεδνκέλα θαη λα ιάβεη ηηο 

θαηάιιειεο απνθάζεηο. Απηά απαληνχλ ζπλήζσο ζηελ εξψηεζε "Γηαηί ζπλέβε απηφ;" 

Dashboards: Απηέο είλαη BI ιχζεηο φπνπ ηα εξγαιεία αλάιπζεο θαη αλαθνξάο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμή ησλ KPIs. 

Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα ηελ εθπφλεζε εηδηθψλ εθζέζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα ιακβάλεη ζσζηέο απνθάζεηο.  ΟΙ πίλαθεο 

ειέγρνπ (dashboards)  κπνξνχλ  λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ αλαθνξά ησλ απαηηήζεσλ 

θαη ηνλ ρξφλν δηαθαλνληζκνχ, ηνπο ρξφλνπο απφθξηζεο ηεο νκάδαο ππνζηήξημεο ησλ 

πσιήζεσλ θιπ. Απηά ζπλήζσο απαληνχλ ζηελ εξψηεζε "Χο εηαηξεία, πψο ελεξγνχκε;"  

Αλαθνξέο αλάιπζεο ησλ ηάζεσλ: Απηέο νη ιχζεηο επηρεηξεκαηηθήο αλάιπζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηζηνξηθήο 

ζπκπεξηθνξάο κηαο νκάδαο ή ηελ απφδνζε κηαο νκάδαο αηφκσλ, ησλ θηλδχλσλ-ξίζθνπ 

ή ησλ ζπλαιιαγψλ. Αλαθνξέο αλαιχζεσλ ηάζεο κπνξνχλ λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην 

ηκήκα ησλ πειαηψλ θαηά θίλδπλν, ηνπο ηχπνπο απαηηήζεσλ θαηά πεξίπησζε, θιπ. 

Πξνβιέςεηο: Απηή ε ιχζε BI επηηξέπεη ζε έλαλ αζθαιηζηή λα επηρεηξήζεη λα θαηαιάβεη 

ην ηη ζα ζπκβεί ζην κέιινλ βαζηδφκελνο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξφζθαησλ θαη ησλ 

ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ. Απηφ ζπλήζσο απαληά ζηελ εξψηεζε - "Ση ζα ζπκβεί ζηε 

ζπλέρεηα;" 
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Figure 2Γιάγπαμμα 2: “Tα ζηάδια ηηρ Δπισειπηζιακήρ Δςθςΐαρ υρ πηγέρ δεδομένυν ποιόηηηαρ” 

 

 

 

 Δπέιηθηε Δπηρεηξεζηαθή Δπθπΐα 2.6.3

 

Η «επέιηθηε επηρεηξεζηαθή επθπΐα» είλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ ζπλδπάδεη δηαδηθαζίεο, 

κεζνδνινγίεο, νξγαλσηηθή δνκή, εξγαιεία θαη ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο 

ππεχζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ ζηξαηεγηθήο, ηαθηηθήο θαη ιεηηνπξγίαο λα είλαη πην 

επέιηθηνη θαη πην εππξνζάξκνζηνη ζηνλ γξήγνξν ξπζκφ ησλ αιιαγψλ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ απαηηήζεσλ. 
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2.6.3.1 Το μέλλον της εσέλικτης επιτειρηματικής εσφσΐας: 

 

ην παξειζφλ, νη πξνκεζεπηέο BI θαη νη πξνγξακκαηηζηέο εθαξκνγψλ BI 

επηθεληξψζεθαλ ζηελ επηρεηξεζηαθή θαη νξγαλσζηαθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

αξρηηεθηνληθή επξσζηία. Οη πξνκεζεπηέο BI θαη νη πξνγξακκαηηζηέο πξέπεη ηψξα λα 

επηθεληξσζνχλ ζε ηερλνινγίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο "επέιηθηεο" θαη αλαθέξνληαη ζε 

ηέζζεξηο κεγάιεο ππνθαηεγνξίεο επθηλεζίαο: ηελ απηνκαηνπνηεκέλε, ηελ δηάρπηε,  ηελ 

εληαία θαη ηελ απεξηφξηζηε. Κάζε κία απφ απηέο ηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη κεκνλσκέλε 

θαη αλεμάξηεηε απφ ηηο άιιεο. Πξψηνλ, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα απηνκαηνπνηήζνπλ 

ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα βήκαηα ηνπ BI φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν εμαιείθνληαο ηε 

ρεηξσλαθηηθή εξγαζία θαη απειεπζεξψλνληαο ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο γηα αλάιπζε 

θαη άιια θαη ελέξγεηεο γηα πξνζηηζέκελε αμία. ηε ζπλέρεηα, σο πξσηνβνπιία ε BI 

επηρεηξεί λα γεθπξψζεη ην ζχλνξν δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ε ίδηα ε ηερλνινγία BI 

δελ είλαη εληαία. ήκεξα, δηαθνξεηηθά εξγαιεία BI απεπζχλνληαη ζε δηάθνξα BI φπσο 

εθαξκνγέο θαηαγξαθήο ηνπ ηζηνξηθνχ θαη πξνβιέπνπλ BI βαζηζκέλεο ζε παξηίδεο θαη 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Η BI επφκελεο γεληάο θέξλεη φια απηά καδί ζε κηα ελνπνηεκέλε 

πιαηθφξκα. 

Μεηά ηελ απηνκαηνπνίεζε θαη ηελ ελνπνίεζε, νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηε δηεηζδπηηθφηεηα. Πσο? Κάλνληαο ηηο εθαξκνγέο επηρεηξεκαηηθψλ BI 

δηαζέζηκεο φπνπ θαη φπνηε ρξεηάδνληαη νη ζηξαηεγηθνί, ηαθηηθνί θαη επηρεηξεζηαθνί 

ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ λα αλαιχζνπλ πιεξνθνξίεο, λα ιάβνπλ ηηο ζσζηέο 

απνθάζεηο θαη λα ελεξγήζνπλ. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηερλνινγίεο φπσο ηελ 

mobile, cloud θαη embedded BI, θνηλψο ηελ Δπηρεηξεζηαθή Δπθπΐα ζηηο θηλεηέο 

ζπζθεπέο ζηελ ππνινγηζηηθή λέθνπο θαη ζηελ ελζσκαησκέλε. Σέινο, ε επφκελε γεληά 

BI κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ - 

έλαλ θφζκν πνπ δελ ηαηξηάδεη ζε σξαία, ηαθηνπνηεκέλα κνληέια - πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ κε πιεξνθνξίεο ρσξίο ζχλνξα ή πεξηνξηζκνχο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηερλνινγίεο inline memory θαη άιιεο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο BI. 
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 Γνπιεύνληαο ζε πζηήκαηα Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο 2.6.4

 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη γηα λα εμεηάζνπκε ηα ζπζηαηηθά ελφο BI ζπζηήκαηνο. 

Αθνινχζσο δίλεηαη κηα απιή, βήκα-πξνο-βήκα πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πψο 

έλα BI ζχζηεκα είλαη ρηηζκέλν θαη ηη αθξηβψο θάλεη. 

 Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε ηεο απνζήθεο δεδνκέλσλ (Data warehouse 

development and administration): Βαζίδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαρείξηζεο 

Αλαθνξψλ Δθζέζεσλ (Management Reporting) θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ ησλ πθηζηακέλσλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί  ε ζπγθεθξηκέλε απνζήθε. 

 Δμόξπμε δεδνκέλσλ (Data mining): Οη πιεξνθνξηαθέο απαηηήζεηο 

ππαγνξεχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δεδνκέλα πξέπεη λα εμνξπρηνχλ. 

 Δξσηήκαηα δεδνκέλσλ θαη ζύληαμε αλαθνξώλ (Data queries and 

reporting): Σα εξσηήκαηα απηά (queries), έρνπλ γξαθεί θαη απνζεθεπηεί ζηελ 

απνζήθε δεδνκέλσλ θαη απηφ ζπκπιεξψλεη ζε πεξηνδηθή βάζε, ηελ δνκή ησλ 

αλαθνξψλ (reports). 

 Αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη πξνζνκνηώζεσλ (Data Analytics and 

Stimulations): Πξφθεηηαη γηα  κηα άιιε πηπρή ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ (data mining). Η πξνγλσζηηθή αλάιπζε, γίλεηαη κε βάζε ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. 

 πγθξηηηθή Αμηνιόγεζε ησλ Δπηδόζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ (Benchmarking 

of business performance): Πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλά, ψζηε λα γίλεη ζχγθξηζε 

ησλ επηδφζεσλ είηε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ, είηε ζε ηκήκαηα/κνλάδεο, κέζα ζηνλ 

ίδην νξγαληζκφ. 

 Πίλαθεο Διέγρνπ (Dashboards): Απνηεινχλ ηελ ηειηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

KPIs, αζηηθνπνηεκέλα ζε κηα ειθπζηηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί, 

ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

 πζηήκαηα Τπνζηήξημεο (Decision support systems): Οπνηεζδήπνηε, άιιεο 

ππνζηεξηθηηθέο εθζέζεηο-αλαθνξέο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ, παξάγνληαη 

επίζεο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο. 

Έηζη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα ζπζηήκαηα Δπηρεηξεζηαθή Δπθπΐαο (BI systems), 

δεκηνπξγνχλ εθζέζεηο αλαθνξψλ θαη KPIs γηα θάζε ηνπο απαίηεζε. Χζηφζν, νη 

απαηηήζεηο πξέπεη λα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ζσζηά θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

δεδνκέλσλ λα έρνπλ θαζνξηζηεί δεφλησο. 
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Figure 3Γιάγπαμμα 3: “Τα ζςζηαηικά ζηοισεία ηηρ Απσιηεκηονικήρ ΒΙ” 
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3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΤΦΤΪΑ ΚΑΙ 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ  

 

 Δηζαγσγή 3.1

 

Η ιέμε έιεγρνο πξνέξρεηαη απφ κηα ιαηηληθή ιέμε "audire" πνπ ζεκαίλεη "λα αθνχεη". 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεζαησληθψλ ρξφλσλ, φπνπ επηθξαηνχζε ε κε απηφκαηε ηήξεζε 

βηβιίσλ, νη ειεγθηέο ζηε Βξεηαλία άθνπγαλ ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ δηαβάζηεθαλ γη 

'απηνχο θαη έιεγαλ φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ δελ ήηαλ ακειέο ή δφιην. Ο 

Moyer δηαπίζησζε φηη ην ζεκαληηθφηεξν θαζήθνλ ηνπ ειεγθηή ήηαλ λα αληρλεχζεη ηελ 

απάηε . Ο Chatfield θαηέγξαςε φηη νη έγθαηξνη έιεγρνη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

εμεηάζηεθαλ θπξίσο σο επαιήζεπζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ινγηζηηθήο 

Οπνηνδήπνηε ζέκα κπνξεί λα ειεγρζεί. Ο έιεγρνο είλαη κέηξν δηαζθάιηζεο απφ 

ηελ αξραηφηεηα (Loeb & Shamoo, 1989). Οη έιεγρνη παξέρνπλ βεβαηφηεηα ηξίησλ ζε 

δηάθνξνπο ελδηαθεξφκελνπο φηη ην ζέκα δελ πεξηέρεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο. Ο φξνο 

εθαξκφδεηαη ζπρλφηεξα ζηνπο ειέγρνπο ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ 

λνκηθφ πξφζσπν. Άιινη ηνκείο πνπ ειέγρνληαη ζπλήζσο είλαη: έιεγρνο γξακκαηείαο θαη 

ζπκκφξθσζεο, εζσηεξηθνί έιεγρνη, δηαρείξηζε πνηφηεηαο, δηαρείξηζε έξγσλ, δηαρείξηζε 

ησλ πδάησλ θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Χο απνηέιεζκα ελφο ειέγρνπ, νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαθπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν. 

Ο έιεγρνο είλαη κηα ζπζηεκαηηθή θαη αλεμάξηεηε εμέηαζε βηβιίσλ, 

ινγαξηαζκψλ, θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ, εγγξάθσλ θαη δειηίσλ ελφο νξγαληζκνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη νη κε 

νηθνλνκηθέο γλσζηνπνηήζεηο παξνπζηάδνπλ κηα πξαγκαηηθή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο 

αλεζπρίαο. Πξνζπαζεί επίζεο λα δηαζθαιίζεη φηη ηα βηβιία ινγηζηηθήο ηεξνχληαη 

ζσζηά φπσο απαηηείηαη απφ ην λφκν. Ο έιεγρνο έρεη γίλεη έλα ηφζν παληαρνχ παξφλ 
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θαηλφκελν ζηνλ εηαηξηθφ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, πνπ νη αθαδεκατθνί άξρηζαλ λα 

αλαγλσξίδνπλ κηα «Δηαηξεία Διέγρνπ».  Ο ειεγθηήο αληηιακβάλεηαη θαη αλαγλσξίδεη 

ηηο πξνηάζεηο πνπ ηίζεληαη ελψπησλ ηνπ γηα εμέηαζε, ιακβάλεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα 

αμηνινγεί θαη δηαηππψλεη γλψκε κε βάζε ηελ θξίζε ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη κέζσ 

ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ηνπ. 

 

 Ση είλαη έιεγρνο 3.2

 

Οξηζκόο ηνπ ειέγρνπ: ε ζπγθέληξσζε ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, 

γηα λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ θαη 

νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαη ε δηαηχπσζε ζρεηηθήο γλψκεο (απφ ηνλ ειεγθηή) κέζσ ηεο 

έθζεζεο ειέγρνπ. 

Ο έιεγρνο είλαη ε ζπζζψξεπζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο - θαζνξίδεη θαη αλαθέξεη ηνλ βαζκφ αληηζηνηρίαο κεηαμχ 

ησλ πιεξνθνξηψλ-(Arens & Loebbecke, 2000, 16). Καλνληθά, νη αλεμάξηεηνη ειεγθηέο, 

γλσζηνί θαη σο πηζηνπνηεκέλνη δεκφζηνη ινγηζηέο (CPA), δηεμάγνπλ ειέγρνπο γηα λα 

δηαπηζηψζνπλ αλ νη ζπλνιηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο εηαηξείαο είλαη, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ζε ζπκθσλία κε ηηο γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο (GAAP). Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηζνινγηζκνχο, ηηο θαηαζηάζεηο 

θεξδψλ θαη δεκηψλ, ηηο θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θαηαζηάζεηο 

παξαθξαηεζέλησλ θεξδψλ . ε γεληθέο γξακκέο, ηη θάλνπλ νη ειεγθηέο;- εθαξκφδνπλ ηηο 

ζρεηηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο GAAP , θαηά ηελ εμέηαζε ησλ 

ππνθείκελσλ εγγξαθψλ κηαο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ 

έθδνζε κηαο έθζεζεο σο βεβαίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ελ ιφγσ 

εηαηξείαο. Απηή ε γξαπηή αλαθνξά νλνκάδεηαη σο γλψκε ηνπ ειεγθηή ή έθζεζε ηνπ 

ειεγθηή. 

Η έθζεζε ηνπ ειεγθηή εθθξάδεη ηε γλψκε ελφο αλεμάξηεηνπ εκπεηξνγλψκνλα 

ζρεηηθά κε ην βαζκφ αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ε άιιεο ιέμεηο, ε έθζεζε ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή δηαζθαιίδεη 

ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίνη θαλνληθά είλαη εμσηεξηθά 

θνκκάηηα, φπσο νη κέηνρνη, νη επελδπηέο, νη πηζησηέο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 
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ηδξχκαηα, ηεο ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο θαηαξηίδνληαη 

απφ ηε δηεχζπλζε ηεο Δηαηξίαο 

Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη θφζηνπο, νη ειεγθηέο δελ κπνξνχλ λα 

εμεηάζνπλ θάζε ιεπηνκέξεηα πνπ θαηαγξάθεηαη πίζσ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Η έλλνηα ηεο «νπζηαζηηθφηεηαο» θαη αξθεηά δήισζε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ 

επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. Η ζπνπδαηφηεηα είλαη ην κέγεζνο ηεο παξαιείςεσο ή 

ηεο αλαθξίβεηαο πιεξνθνξηψλ πνπ παξαπιαλνχλ ην δεκνζηνλνκηθφ δειηίν ρξήζηεο. Σν 

πξφηππν ζεκαληηθφηεηαο πνπ εθαξκφδεηαη ζε θάζε ππφινηπν ινγαξηαζκνχ πνηθίιιεη 

θαη είλαη εμαξηάηαη απφ ηελ θξίζε ησλ ειεγθηψλ. Δίλαη επζχλε ησλ ειεγθηψλ λα ην 

δηαζθαιίζνπλ φιεο νη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο αλαθέξνληαη ζηε γλψκε ησλ ειεγθηψλ. 

ηελ επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή, είλαη πην ζπλεζηζκέλν λα βξεζεί έλαο ειεγθηήο 

σο ππάιιεινο κηαο ειεγθηηθή εηαηξείαο. Γεληθά, αξθεηνί CPA ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

γηα λα εμαζθνχλ σο ζπλεξγάηεο ηνπ ειεγθηηθή εηαηξεία, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο 

ειέγρνπ θαη άιιεο ζπλαθείο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειέγρνπ θαη άιισλ 

ζρφιηα πξνο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Οη εηαίξνη θαλνληθά πξνζιακβάλνπλ 

επαγγεικαηηθφ επηηειείν θαη ζρεκαηίδνπλ κηα νκάδα ειέγρνπ γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ έιεγρν.  

 

 Διεγθηηθή 3.3

 

Η ειεγθηηθή είλαη έλαο μερσξηζηφο επαγγεικαηηθφο θιάδνο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ, ν νπνίνο πξαγκαηεχεηαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο, φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζε θάζε επηρείξεζε, νηθνλνκηθή κνλάδα,  ή 

θνξέα πνπ ζηνρεχεη ζηε δηαθχιαμε θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, 

θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο, αζρνιείηαη αθφκε κε ηελ 

δηαηχπσζε αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή νηθνλνκηθψλ 

ειέγρσλ. 

Αληηθείκελν ηεο ζπληζηά ν έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ 

εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε  ην δηαρεηξηζηηθφ έηνο θαη δηελεξγείηαη απφ πξφζσπα 

αλεμάξηεηα πξνο ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα (νξθσηνί ινγηζηέο-ειεγθηέο). Σα 

πξναλαθεξζέληα δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην λφκνπ πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ησλ 
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γεληθψλ παξαδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ θαη 

λα επηβεβαησζεί θαηά πφζν ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία είλαη αμηφπηζηα. 

 

 Οξηζκόο 3.4

 

χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Σζηκάξα (1956): «σο Διεγθηηθή  νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ 

αξρψλ, θαλφλσλ θαη ελεξγεηψλ δηα ησλ νπνίσλ- απνξξενπζψλ απφ βαζηά γλψζηλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο ησλ Δθκεηαιιεχζεσλ (Δπηρεηξήζεσλ), ηεο Λνγηζηηθήο θαη ηνπ Γηθαίνπ 

(Δκπξνξηθνχ, Αζηηθνχ, Φξνινγηθνχ) δηελεξγείηαη ε εμέιεγμηο (Vertification) εκπνξηθψλ 

βηβιίσλ, νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ινγηζηηθψλ θαη ζπλαθψλ ζηνηρείσλ, πξνο 

δηαπίζησζηλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ θαη ζπλαγσγήλ εηηνινγεκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθψλ πξνο νηθνλνκηθήλ ηηλά δηαρείξηζελ». 

 

 Δίδε Διέγρσλ 3.5

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη παξνπζηάζεη κηα 

ηδηαίηεξε δπλακηθή, πξνρσξψληαο πέξα απφ ην θιαζηθφ πιαίζην ησλ πξνεγνχκελσλ 

εηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε εζηίαζε ηνπ δελ βξίζθεηαη κφλν ζην νηθνλνκηθφ θνκκάηη 

(ινγηζηηθφο έιεγρνο), αιιά έρεη ελζσκαηψζεη ζηνλ έιεγρν ηνπ θαη άιιεο εξγαζίεο ηεο 

εηαηξίαο, φπσο είλαη ε κεραλνγξάθεζε, ε παξαγσγή, ε δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, 

θαη γεληθά ην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα 

θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα είδε ηνπ ειέγρνπ ζε (Καδαληδεο, Υ. – 2006) 

 Υξεκαηννηθνλνκηθφ Έιεγρν 

 Λεηηνπξγηθφ Έιεγρν 

 Έιεγρν Απνδνηηθφηεηαο 

 Έιεγρνο πκκφξθσζεο 

 Έιεγρνο Μεραλνγξαθηθψλ πζηεκάησλ 

 Έιεγρνο Παξαγσγήο 

 Γηνηθεηηθφο Έιεγρνο 

 Δηδηθνχ Διέγρνπ 
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Υξεκαηννηθνλνκηθόο Έιεγρνο: Απνηειψληαο ηελ απαξρή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο νξζήο απεηθφληζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, εζηηάδεη ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ην απνηέιεζκα ηεο εηαηξηθήο δξάζεο. 

Απνηειεί έλαλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν, γηα ηελ 

νξζή παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, πξέπεη λα πξνζθέξεη νξζή 

κέηξεζε. 

Λεηηνπξγηθόο Έιεγρνο: Καηά ηνλ ιεηηνπξγηθφ έιεγρν, ειέγρεηαη θαηά πφζν κηα 

ιεηηνπξγία εθηειείηαη ζχκθσλα κε θάπνηεο αξρέο δενληνινγίαο ή θξηηήξηα ηνπ θιάδνπ 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαζψο επίζεο θαη θαηά πφζν ηεξνχληαη νη δηνηθεηηθέο 

θαη επηρεηξεζηαθέο αξρέο. 

Έιεγρνο Απνδνηηθόηεηαο: Διέγρεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ή 

ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, δειαδή θαηά πφζν θέξλεη ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα. 

Έιεγρνο πκκόξθσζεο: Ο έιεγρνο ζπκκφξθσζεο έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη 

ηνλ βαζκφ ζπκκφξθσζεο κε ην ηξέρνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην (λφκνη, εζσηεξηθνί 

θαλνληζκνί θαη πνιηηηθέο, απνθάζεηο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ) 

Έιεγρνο Μεραλνγξαθηθώλ πζηεκάησλ: Απνηειεί ηνλ έιεγρν ησλ 

κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ. Διέγρεηαη ε αζθαιείαο ζηε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία, 

κεηαθνξά θαη δηαθχιαμε ηεο πιεξνθνξίαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Έιεγρνο Παξαγσγήο. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, ειέγρεη θαηά πφζν ε παξαγσγή ζπκβαδίδεη κε 

ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζε. 

Γηνηθεηηθόο Έιεγρνο: Διέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε ησλ νξγάλσλ ηεο επηρείξεζεο 

ζηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ειέγρεη θαηά πφζν ε 

επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνπο πφξνπο πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε 

ηεο, θέξλνληαο απνηειέζκαηα 

Δηδηθνί Έιεγρνη. Ο έιεγρνο απηφο επηδηψθεη ηελ εμέηαζε εμεηδηθεπκέλσλ 

ζεκάησλ, πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, πρ δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ή 

έιεγρνο ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ. 
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 ∆ηαθξίζεηο ηεο Διεγθηηθήο  3.6

 

Η  έλλνηα ηεο ειεγθηηθήο σο πξνο ην ππνθείκελν ηνπ Διέγρνπ, δειαδή ην πξφζσπν πνπ 

δηελεξγεί ηνλ έιεγρν δηαθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο (Αζηξίηεο, 2000):  

 Δμσηεξηθή,  αλεμάξηεηε  ειεγθηηθή. 

 Ο εμσηεξηθφο ή αλεμάξηεηνο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ εθηειείηαη απφ επαγγεικαηίεο θαη 

εηδηθά εθπαηδεπφκελνπο ινγηζηέο - ειεγθηέο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη σο νξθσηνί 

ειεγθηέο ή νξθσηνί ινγηζηέο. Ο έιεγρνο αξρηθά δηελεξγνχληαλ θπξίσο επί ηνπ 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο κνλάδαο. ήκεξα, ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη θαη επηκέξνπο 

ζέκαηα ησλ νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ εκκέζσο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

γεληθφηεξα (Γξεγνξάθνο, 1985).  

 Δζσηεξηθή  ειεγθηηθή. 

 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο νξίδεηαη απφ ην επξσπατθφ Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 

(IIA,1991, Taylor and Glezen, 1991, Konrath, 1996) σο «κία αλεμάξηεηε δηαδηθαζία 

πνπ ιεηηνπξγεί κέζα ζηνλ νξγαληζκφ γηα λα εμεηάζεη θαη λα εθηηκήζεη ηηο δηαδηθαζίεο 

παξέρνληαο ζεκαληηθή  ππεξεζία  ζε  απηφλ». Δπίζεο είλαη κηα αλαγθαία ιεηηνπξγία 

ηνπ ζχγρξνλνπ management, είλαη ν ζχκβνπινο ηνπ ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα.  

http://www.hiia.gr/). Έπεηηα ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηνρεχεη ζηελ αμηνιφγεζε 

δηαδηθαζηψλ  ιεηηνπξγίαο  θαη  παξέρεη  πιεξνθνξίεο ζηε δηνίθεζε. ε ζπλάξηεζε κε ηα 

παξαπάλσ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ζθνπφ 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ (Karagiorgos et al., 

2006,Καξαγηψξγνο  θ.α., 2007). 

 Κξαηηθή ειεγθηηθή. 

 ηνλ θξαηηθφ έιεγρν πεξηιακβάλνληαη φινη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνπο  

δηάθνξνπο θξαηηθνχο θαη εκηθξαηηθνχο θνξείο. Οη πην ζεκαληηθνί έιεγρνη είλαη  ν 

θνξνινγηθφο έιεγρνο πνπ αθνξά ηελ αλαδήηεζε ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ 

ππνθείκελσλ ζε θνξνινγία λνκηθψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ, ν έιεγρνο απφ ηελ 

ηξάπεδα ηεο Διιάδνο πνπ αθνξά ζε λνκηζκαηηθά θαη πηζησηηθά ζέκαηα θαη ν έιεγρνο 

απφ ην Διεγθηηθφ Η Έλλνηα ηεο Διεγθηηθήο. Ο Φνξνινγηθφο Έιεγρνο ησλ 
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Δπηρεηξήζεσλ πλέδξην ηνπ θξάηνπο πνπ αθνξά ηνπο ινγαξηαζκνχο ζην δεκφζην ηνκέα 

(Κάληδνπ, 1995). 

 Η δηακόξθσζε ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ κέρξη ζήκεξα 3.7

 

Αλ θαη ηελ δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν ε αλζξσπφηεηα πεξλά κέζα απφ κηα ζρεηηθή 

νηθνλνκηθή θξίζε, φινη ζπκθσλνχκε φηη ην πεξηβάιινλ καο είλαη απηφ κηαο θνηλσλίαο 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

ηειεδξαζηεξηφηεηα, κηα πνπ νλνκάδεηαη επίζεο θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Κάζε λέα 

κνξθή δξαζηεξηφηεηαο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο έρεη έλα ζρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ 

ζηνηρείν πνπ απνηειείηαη απφ έλα πξφγξακκα ινγηζκηθνχ, κηα εθαξκνγή, έλα ζχζηεκα, 

θαη ηα ινηπά. Δίλαη βέβαην φηη ζην λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη απαξαίηεην λα 

πξνζαξκνζηεί γξήγνξα ζηηο επθαηξίεο ηεο αγνξάο, κέζσ ηεο επηρεηξεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο Αλαζρεδηαζκφο, ηεο πηνζέηεζεο ησλ ιχζεσλ επηρεηξεζηαθήο λνεκνζχλεο, 

ηεο πινπνίεζεο ησλ ζχλζεησλ εθαξκνγψλ απηνκαηνπνίεζεο φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο 

εηαηξηθψλ πφξσλ. Αιιά, πεξηζζφηεξν απφ απηφ, ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία ην ζηξεο 

ηίζεηαη ζηελ "εηηθέηα", ε "εηθφλα", ε "κάξθα", θαη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο νξγαλψζεηο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

πιεξνθνξηψλ. Η παξνχζα κειέηε επηθεληξψλεηαη ζην πξφβιεκα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αλαπηχρζεθε ζε κία απφ ηηο αλψηεξεο κνξθέο εθδήισζεο ηεο 

θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αιιαγήο ησλ ηξφπσλ επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο: επηρεηξεκαηηθή επθπΐα. 

Λέμεηο-θιεηδηά: έιεγρνο, επηρεηξεκαηηθή επθπΐα, ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ, δεδνκέλα θαη κεηαδεδνκέλα, αιπζίδα αμίαο, επηδφζεηο 

Η αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ, ε νινέλα 

θαη κεγαιχηεξε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε πξνζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζηελ αιιαγή ηεο 

θχζεο ηεο εξγαζίαο γεληθφηεξα, νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

κνληέισλ θαη ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ. ην λέν επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, ν απμαλφκελνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ελζσκαηψλεη κηα νξηζκέλε κνξθή 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. Με ηνλ θαηξφ, πνιιέο απφ ηηο πινπνηήζεηο επηρεηξεκαηηθήο 

επθπΐαο έρνπλ αιιάμεη ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ηεο επηζπκίαο λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηελ λεφηεξε ηερλνινγία, θάηη πνπ έθεξλε πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο 

ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 
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Μέρξη πξφζθαηα, νη ιχζεηο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο δελ παξνπζίαζαλ 

πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ειεγθηέο, θαζψο ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ζπγθεληξψζεθε 

θπξίσο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη ιηγφηεξν ζηηο επηρεηξεζηαθέο πιεξνθνξίεο 

εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. Αιιά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν φιεο νη αιιαγέο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγνχλ κεγάινπο θηλδχλνπο γηα ηελ νξγάλσζε, 

θαη ε επηρεηξεζηαθή λνεκνζχλε κπνξεί λα ζεσξεζεί κέζν γηα ηε κείσζε ηνπ γεληθνχ 

θηλδχλνπ αιιά θαη κέζν ειέγρνπ. Ο θχξηνο ιφγνο ηεο αιιαγήο είλαη φηη νη 

παξαδνζηαθέο κέζνδνη ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελφο πειάηε, κε ζθνπφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ην επίπεδν 

ζπκκφξθσζεο γηα ηνλ πειάηε δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο πηα. 

Ο έιεγρνο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί δηαδηθαζία πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ, ειέγρεη ηηο 

ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο θαη πξνζδηνξίδεη ηα θελά, ηελ αζπλέπεηα θαη ηηο επαλαιήςεηο. 

Γεληθά, νη αλαπνηειεζκαηηθέο πηπρέο θαη ηα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη, βειηηψλνληαο 

έηζη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξαθηηθή δηαρείξηζεο γλψζεο, εηδηθά ζην «intranet», 

(εζσηεξηθφ δίθηπν) ελφο νξγαληζκνχ. Ο ζηφρνο ηνπ ειέγρνπ πιεξνθνξηψλ  είλαη λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ αλάγθε γηα δηαρεηξηζηηθέο γλψζεηο, λα αμηνινγήζεη ηνπο παξφληεο 

πφξνπο πιεξνθφξεζεο, λα ραξηνγξαθήζεη ηε ξνή πιεξνθνξηψλ εληφο θαη κεηαμχ ησλ 

δηνηθεηηθψλ νληνηήησλ, θαζψο θαη λα εμεηάζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληά 

ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο ιχζεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, αληηπξνζσπεχεη 

ηελ ακεξφιεπηε εμέηαζε, ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο, ηεο αμίαο 

θαη ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο απφ νιφθιεξν ηνλ 

νξγαληζκφ. Ο έιεγρνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ βαζίδεηαη ζηελ απζηεξή 

αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξαθηηθψλ, ησλ κεζφδσλ, ησλ κέζσλ, ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

ησλ πξντφλησλ, ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επελδχζεσλ. Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα ιεθζεί 

επίζεο ππφςε ε δνκή θαη ε πνηφηεηα ησλ επελδχζεσλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Με άιια ιφγηα, ηα ζηνηρεία επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζεσξνχληαη σο  θέληξν θέξδνπο,  

φπνπ γίλεηαη κηα πιήξεο αλάιπζε ηνπ θφζηνπο, επηζεκαίλνληαο ηε δνκή ηεο αμίαο θαη 

ηα νθέιε. Δπίζεο, νη κεηαβνιέο ηεο αμίαο, ηνπ θφζηνπο θαη ηα  νθέιε  αμηνινγνχληαη 

γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Μεηαμχ ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ιχζεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 

(αλαθνξέο (reports), αλάιπζε, ζηαηηζηηθή θαη αμηνπνίεζε, παξαθνινχζεζε/επηθπιαθή 

θαη παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ), ε πην ελδηαθέξνπζα δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπο 
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ειεγθηέο είλαη απηή ηεο παξάδνζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Η αλάγθε γηα 

έιεγρν ηεο ιχζεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη νη αθφινπζνη: 

 αμηνιφγεζε ηεο ιχζεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζνλ γίλεηαη απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε · 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ ηεο ιχζεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο πνπ 

πινπνηείηαη ζηνλ νξγαληζκφ, 

 πξνβιήκαηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη αθξηβή δηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ, 

 θαθή εκπηζηνζχλε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηα απνδνηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο ιχζεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο · 

 ηαπηνπνίεζε θαη θαηαλφεζε ησλ αιιαγψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ 

πξνθεηκέλνπ ε ιχζε επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο λα θαηαζηεί δηαζέζηκε πξνο 

ην επξχηεξν θνηλφ · 

 ρξήζε ηνπ ειέγρνπ σο κέζν ζηελ δηαρείξηζε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εθαξκνγή 

ιχζεσλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο (νη ζπζηάζεηο ειέγρνπ κπνξνχλ λα 

επηβεβαηψζνπλ ηελ παξνχζα πνξεία θαη λα πξνζδηνξίζνπλ λέεο επθαηξίεο 

θαη ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο πινπνίεζεο). 

 ππέξβαζε ησλ νξίσλ ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ αλάπηπμεο κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επέλδπζε 

ζηε ιχζε επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ γχξσ απφ ηελ ηερληθή αξρηηεθηνληθή, ηελ αξρηηεθηνληθή 

δεδνκέλσλ θαη ηελ ηερλνινγία. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε αμία-ηηκή, ν έιεγρνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθφο θαη λα αθνινπζεί κηα ζεηξά απφ απζηεξέο 

ζπζηάζεηο. Σν θαιχηεξν κνληέιν είλαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο, ην νπνίν έρεη θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα αλαθεξζνχλ (reports) αληηθεηκεληθά. 

Με νξηζκέλεο κηθξέο αιιαγέο ζηελ ηππνπνηεκέλε νηθνλνκηθή νξνινγία, νη γεληθά 

απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

επθπΐα. 
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 Γηαρείξηζε ειέγρνπ κηαο ιύζεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 3.8

 

Η απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ειέγρνπ είλαη απαξαίηεηε γηα θάζε πξφγξακκα 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. Η δηαρείξηζε ειέγρνπ βνεζά λα εμαζθαιηζηεί πξνιεπηηθά ε 

πνηφηεηα απφ ηε κέηξεζε θαη ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ δηεξγαζηψλ, θαη ησλ 

πξντφλησλ. Δπηπιένλ, ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κπνξνχλ λα 

ειέγρνληαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιπζίδαο 

αμίαο (ε ιεηηνπξγία κε ηελ νπνία έλαο νξγαληζκφο παξέρεη πξνζηηζέκελε αμία γηα ηα 

πξντφληα/ππεξεζίεο γηα ηνπο πειάηεο) Η δηαρείξηζε ειέγρνπ επηηξέπεη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ (Οπηηθνπνίεζε, Αιιαγή, Αθχξσζε-

Δπαλελεξγνπνίεζε, Γηαγξαθή, Απνζήθεπζε θαη εθ λένπ Άλνηγκα/επηζηξνθή ζην 

πξνεγνχκελν βήκα) θαζψο θαη παξαθνινχζεζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ γεγνλφησλ, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ, λα αιιάμνπλ, λα δηαγξαθνχλ ή λα αθπξσζνχλ αλά 

πάζα ζηηγκή, αλάινγα κε ην επίπεδν πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε. 

Μηα απνηειεζκαηηθή «δηαρείξηζε ειέγρνπ» ρξεηάδεηαη έλα ζπλδπαζκφ 

αλζξψπσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Αιιά ηα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία δελ 

είλαη επαξθή. Η βέιηηζηε πξαθηηθή απεηθνλίδεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηα 

απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειέγρνπ. Δπίζεο, πξνζδηνξίδνληαη νη 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη νη απαηηήζεηο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ε κείσζε ησλ θηλδχλσλ.  

 

Figure 4Γιάγπαμμα 4: “Ολοκληπυμένορ έλεγσορ διαδικαζίαρ ζςμμόπθυζηρ” 
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Έλα απνδνηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη λα πεξηιακβάλεη ηελ ελζσκάησζε 

ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ: δηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο, αιιαγή ηνπ 

ειέγρνπ, δηαρείξηζε θαη έιεγρνο ησλ κε ζπκκνξθνχκελσλ, δηαρείξηζε ησλ λνκηθψλ 

εγγξάθσλ/πεξηερφκελν, εθζέζεηο (reports), εμαηνκηθεπκέλεο αλαιχζεηο, θαηάξηηζε θαη 

θαηάιιειν επθπέο ηακπιφ (dashboard) (ζρήκα 1). 

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ κηαο ιχζεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο δηαξθεί απφ 15 έσο 

30 εκέξεο. Μπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ησλ αθφινπζσλ ζηαδίσλ (κε πηζαλέο επηζηξνθέο 

ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα): 1) Μειέηε,  2) Έιεγρνο θαη 3) Έθδνζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ 

(report) (ζρήκα 2). 

 

 ηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ επηρεηξεκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ 3.9

(1) Μειέηε ζρεδηαζκνύ 

1. Λήςε έγθξηζεο απφ ηε δηνίθεζε 

2. Καζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ειέγρνπ 

3. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηνκέσλ ειέγρνπ 

4. Γηαηχπσζε ηεο κεζνδνινγίαο ειέγρνπ 

5. Γεκηνπξγία ηνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ 

 

(2) Δθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 

1. Δπηρεηξήζεηο-“επηρεηξείλ” (Business) 

2. Δπηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο  

3. Αλάπηπμε πξντφλησλ  

4. Γπλαηφηεηεο νξγάλσζεο  

5. Δθαξκνγέο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο  

6. Ιθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε 

 

(3) Καζνξηζκόο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ    

1. Αλάιπζε SWOT  

2.  ρέδην δξάζεο 
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A1) Λήςε έγθξηζεο από ηε δηνίθεζε. 

Η ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο ηεο θεθαιήο είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο 

γηα ηελ επηηπρία ηνπ ειέγρνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηε γεληθή δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ζηνηρείσλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, ή ζην ρακειφηεξν 

επίπεδν ζηφρνπ ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. Ο επηθεθαιήο ηεο δηαρείξηζε ηεο 

νξγάλσζεο πξέπεη πξψηα λα θαηαιάβεη ηη είλαη επηρεηξεκαηηθή επθπΐα θαη έπεηηα ηη 

ζεκαίλεη γηα ηελ νξγάλσζε. Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα θαηαλνήζεη πνηα είλαη ηα πξντφληα, 

νη αξρέο, νη θίλδπλνη, ηα δεδνκέλα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ην θφζηνο. Η ππνζηήξημε ηνπ 

επηθεθαιήο δηαρείξηζεο ζεκαίλεη ηελ εμεχξεζε ησλ κέζσλ ειέγρνπ ηεο ιχζεο 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο γηα ηελ νξγάλσζε κηαο γξακκήο αλαθνξάο ζην κφληκν έιεγρν 

ηεο δηαρείξηζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα ζπζηαζεί πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ηεο ιχζεο 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Η ππνζηήξημε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο θεθαιήο είλαη απαξαίηεηε επεηδή ε 

νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ρξεηάδεηαη ρξφλν, ρξήκα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ. Η 

απφθηεζε απηήο ηεο ζηήξημεο εμαζθαιίδεη φηη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ αληηκεησπίδεηαη 

σο εηαηξηθή εληνιή θαη φρη σο ηκεκαηηθή πξφθιεζε, θαη φηη νη απαξαίηεηνη πφξνη 

πξνζδηνξίδνληαη γηα ηελ επηηπρία ηνπ ειέγρνπ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε ROI 

(επηζηξνθή ηεο επέλδπζεο) γηα ηνλ αληίθηππν ηεο εθαξκνγήο ηεο ιχζεο 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο κπνξεί λα είλαη κηα θαιή ιχζε, αιιά δελ είλαη επαξθήο 

(ζπλεπάγεηαη ηελ θαζηέξσζε κηαο πξαγκαηηθήο αμίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο). Οη πφξνη πνπ δαπαλψληαη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα 

πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ηφζν σο πξνο ην θφζηνο φζν θαη σο πξνο ηελ αμία ηεο 

απφδνζεο, ηφζν ζηελ αξρή φζν θαη θαηά ηε ρξήζε ηεο ιχζεο. Ο αληίθηππνο πξέπεη λα 

αμηνινγείηαη καθξνπξφζεζκα, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηα απηά φζν θαη ηα άπια 

ζηνηρεία παξαγφλησλ, ζε δηαθνξεηηθά νξγαλσηηθά επίπεδα. 

Α2) Καζνξηζκόο ησλ ζηόρσλ ηνπ ειέγρνπ 

Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, ν Οξγαληζκφο θαζνξίδεη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ην αληηθείκελν, ην ζηφρν θαη ηα θξηηήξηα ηνπ ειέγρνπ. ε γεληθέο γξακκέο, ν έιεγρνο 

κηαο ιχζεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο βνεζά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ηεο 

νξγάλσζεο ζε ζρέζε κε ηε ιχζε επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, ηνπο ζηφρνπο ζηφρσλ ηεο 

ζηηο ζπλδέζεηο κε ην ηειεπηαίν, θαη ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. 

Δπίζεο, ν έιεγρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ή ζε έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε 
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νξγάλσζε. Χο εθ ηνχηνπ, νη αθφινπζνη θχξηνη ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα δηαηππσζεί ζην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ κπνξεί λα 

απαξίζκεζε: 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ θαη ησλ επηζπκεηψλ 

θαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δπλαηφηεηαο θιηκάθσζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, 

 Αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο γηα ηελ 

πιήξε πξνζαξκνγή ζηηο παξνχζεο θαη κειινληηθέο επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο. 

 Αλαζεψξεζε ηεο Κνηλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηηο παξνχζεο αλάγθεο ζηνλ ηνκέα ησλ βαζηθψλ 

δεηθηψλ απφδνζεο ησλ ζρεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

 Δπαιήζεπζε ηεο ρξήζεο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη 

κε ζπλέπεηα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ, αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ 

πινπνηήζεηο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο · 

 Αμηνιφγεζε ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο κέζσλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, κε ηε 

δεκηνπξγία κηαο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο ππνδνκήο · 

  Δπαιήζεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ. 

  Αλαζεψξεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ εθαξκνγψλ πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε 

ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηε ιχζε επηρεηξεκαηηθήο 

επθπΐαο. 

 Αλάιπζε ησλ παξνρψλ αλψηαηνπ επηπέδνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηξφπσλ 

δηαβίβαζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ ξνψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ νξγαλσηηθή 

δηαρείξηζε · 

  Αμηνιφγεζε ηεο νξγαλσηηθήο δηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

ζηνλ ηνκέα. 

  Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ηεθκεξίσζεο γηα ηηο ιχζεηο, ηηο δηαδηθαζίεο, ην πεξηβάιινλ 

θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεη ζην 

επφκελν επίπεδν βαζηδφκελε ζε πξαγκαηηθνχο ιφγνπο · 

  Καηαλφεζε ηεο επέλδπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο θαη ηεο πξνζπάζεηαο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο. 

  Βνεζψληαο ζηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ εμέιημεο ηεο ιχζεο επηρεηξεκαηηθήο 

επθπΐαο. 
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Α3) Πξνζδηνξηζκόο ησλ ηνκέσλ ειέγρνπ 

Ο πξνζδηνξηζκφο πεξηνρψλ/δηαδηθαζηψλ/ηκεκάησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ έιεγρν 

ζεκαίλεη ηελ αθξηβή θαηαλφεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζνχλ, ηελ 

εμάπισζε ησλ δεδνκέλσλ, ηελ ππνδνκή θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. Μεηαμχ ηεο ζεκαληηθφηεξεο πεξηνρήο πνπ θαιχπηεηαη 

απφ ηνλ έιεγρν επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο κπνξεί λα απαξηζκήζεη: 

 Πξνζαξκνγή κεηαμχ ησλ παξφλησλ θαη κειινληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζηφρσλ θαη ηεο ιχζεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο · 

 ηερλνινγηθά κέζα θαη πιαηθφξκεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή 

επθπΐα · 

 Γηαδηθαζίεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο: αλάιπζε, δεκηνπξγία έξγνπ, 

αλάπηπμε, παξαγσγή, δηαρείξηζε αιιαγψλ, ζπληήξεζε · 

 Οη άλζξσπνη θαη νη ηθαλφηεηέο ηνπο: δνκή ησλ ρξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ησλ αηηεκάησλ ηνπο. ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξάγνληαη νη πιεξνθνξίεο 

αληηζηνηρνχλ ζηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ (ηφζν ε δηνίθεζε φζν θαη ε εθηειεζηηθή) · ηεθκεξίσζε ησλ 

ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο · 

 ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

 Αξρηηεθηνληθή επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο: δεδνκέλα (ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

εμάγνληαη ηα δεδνκέλα απφ ηα ζπζηήκαηα πξνέιεπζεο) θαη ξνέο δεδνκέλσλ 

(πεγή, ζηάδηα, απνζήθεο δεδνκέλσλ) πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ (απφςεηο ηνπ ρξήζηε ησλ επηρεηξήζεσλ), «Γηαδηθαζίεο ETL» 

(εμαγσγή, κεηαζρεκαηηζκφο, θφξησζε), κνληέια δεδνκέλσλ (δνκή θχβσλ 

θαη ζπλαζξνίζεηο), ζπζηήκαηα δεδνκέλσλ, παξνπζίαζε (ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν νη πιεξνθνξίεο είλαη νξαηέο), αλαθξίζεηο, αλαθνξέο θαη αλαιχζεηο 

(ρξφλνο απφθξηζεο ζε δηαδηθηπαθέο αλαιχζεηο, θαζψο θαη αθξίβεηα ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ), Γηαρείξηζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 
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Κάζε κία απφ ηηο πεξηνρέο/δηεξγαζίεο/ηκήκαηα ππφ ελεκεξσηηθφ έιεγρν πξέπεη λα 

αλαιχεηαη ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο (ζρήκα 3).

 

Figure 5Γιάγπαμμα 5:. “Γιαζηάζειρ ηος ελέγσος ζςζηήμαηορ” 

A4) Γηαηύπσζε ηεο κεζνδνινγίαο ειέγρνπ 

Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

ειέγρνπ, θαζψο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ειέγρνπ κε ηα δηαζέζηκα κέζα. Η 

κεζνδνινγία ειέγρνπ ζηελ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα πεξηιακβάλεη έλα θαιά 

θαζνξηζκέλν πξφγξακκα γηα ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ 

επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Απηφ είλαη έλα πξφγξακκα δξάζεο 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε βειηίσζε ησλ πεξηνρψλ επηρεηξεζηαθήο λνεκνζχλεο ηεο 

νξγάλσζεο. Μέζα ζε απηφ ην ζηάδην, 1) ζαθείο πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη βαζηθνί 

δείθηεο απφδνζεο (KPI’s), νη νπνίνη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο ιχζεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο (επηρεηξεκαηηθνί νδεγνί θαη βαζηθέο πηπρέο ησλ 

ζηνηρείσλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο), 2) πξνζδηνξίδεηαη ε θιίκαθα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο κεηξήζεηο (νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ θιάδνπ θαη νη 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο νκαδνπνηεκέλεο ζε θαηεγνξίεο φπσο κηα θιίκαθα) θαη 3) νη 

εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε. 

Α5) Γεκηνπξγία ηνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ 

ε απηφ ην ζηάδην δεκηνπξγείηαη ε νκάδα ειέγρνπ θαη ην ζρέδην δξάζεο κε βάζε ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα βήκαηα. Σν ηειεπηαίν 

πεξηιακβάλεη: ηελ Πξνδηαγξαθή θαη Γεκηνπξγία απαηηήζεσλ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, 

ηε Θέζπηζε ηνπ θχθινπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ Καηαλνκή ησλ 
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νκάδσλ ειέγρνπ βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ δεμηνηήησλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξρηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ πεξηφδσλ εθηέιεζεο. Σν ζρέδην δξάζεο θαη νη θαηάινγνη 

επαιήζεπζεο παξνπζηάδνληαη ζηνπο ειεγθηέο, ζηνπο ειεγκέλνπο θαη ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ Οξγαληζκνχ, γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ  θαη απηφ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε ηξία επίπεδα. Σν κεδεληθφ επίπεδν παξνπζηάδεη φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, ην πξψην επίπεδν (ζρήκα 5) επηζεκαίλεη φια 

ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, θαη ην δεχηεξν επίπεδν ειέγρνπ 

(ζρήκα 6) ζπλεπάγεηαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αμηνιφγεζεο 

γηα θάζε θχξην ζπζηαηηθφ. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά αμηνιφγεζεο, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα εγθξηζνχλ. 

β. Δθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ 

Έλα άιιν θξίζηκν ζηνηρείν ηνπ ειέγρνπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

είλαη ε έθδνζε ηεο γξαπηήο έθζεζεο ζρεηηθά κε ηελ σξηκφηεηα θαη ηελ πνηνηηθή 

επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. Η αμηνιφγεζε γίλεηαη κε 

βάζε ηα πξφηππα πνπ νξίδνληαη ζην επίπεδν ηεο βηνκεραλίαο. Ο έιεγρνο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ φπσο: 

πνηφηεηα ησλ βαζηθψλ δεδνκέλσλ. έληππν πιεξνθνξηψλ · δηαζεζηκφηεηα θαη 

παξάδνζε, ζπζηήκαηα ππνδνκήο, φξγαλα θαη ινγηζκηθφ, θαζψο θαη κέζνδνη θαη 

πξαθηηθέο δεκηνπξγίαο, αλάπηπμεο θαη ειέγρνπ έξγσλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ αληίθηππν ηεο ιχζεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζε 

νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ, ν έιεγρνο πξέπεη λα εθηειεζηεί ζην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη φρη κφλν ζην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζπλεπάγεηαη:  

1) θαηαλφεζε ηεο επηρείξεζεο  

2) αλάιπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

3) αλάπηπμε πξντφλησλ 

4) αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ 

5) αμηνιφγεζε ησλ εθαξκνγψλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο θαη 

6) κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε (ζρήκα 4). 

νξαηφ ζην δεχηεξν επίπεδν [13]. 

ην πξψην επίπεδν, ην ζηνηρείν επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο έρεη 

απνζπληεζεί ζε ζηνηρεία δεδνκέλσλ θαη κεηα-δεδνκέλσλ. Δπίζεο, νη ππνδνκέο ηεο 
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πιαηθφξκαο έρνπλ εμαρζεί θαη παξνπζηαζηεί ρσξηζηά, σο ηερληθέο ππνδνκέο θαη σο κε 

ηερληθέο ππνδνκέο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε θάζε κέξνπο, 

σο ρσξηζηέο νληνηεηεο. 

 

Figure 6Γιάγπαμμα 6:. “Βάζη ζηοισείυν επισειπημαηικήρ εςθςΐαρ” 

 

Σα θχξηα ζπζηαηηθά πνπ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζηελ εθαξκνγή 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο είλαη: 

 Η πιαηθφξκα αλάιπζεο, ε νπνία ππνζηεξίδεη ην ζχλνιν ηεο δηαζχλδεζεο κε 

ην ρξήζηε (αλαθξίζεηο, αλαιχζεηο, εθζέζεηο θαη online αλαιπηηθή 

επεμεξγαζία). 

 Η κεραλή επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, ε νπνία ζπιιέγεη δεδνκέλα απφ ηα 

πνιιαπιά ζπζηήκαηα πξνέιεπζεο, κεηαηξέπεη θαη αλαθξίλεη ηα δεδνκέλα ζε 

κηα απιή βηβιηνζήθε πιεξνθνξηψλ εχθνιεο πξφζβαζεο. 

 Γεδνκέλα. Η εθαξκνγή επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο πεξηιακβάλεη κηα ζχλζεηε 

αμηνιφγεζε, μεθηλψληαο απφ ηελ πεγή δεδνκέλσλ, πεξλψληαο απφ κηα ζεηξά 

ζηαδίσλ κεηάβαζεο θαη ηέινο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ζε κηα 

βηβιηνζήθε πιεξνθνξηψλ πνπ ζεσξείηαη ε «κνλαδηθή πεγή ηεο αιήζεηαο» 

γηα ηελ νξγάλσζε. 

Η ελνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ππνζηεξίδεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ 

ελνπνίεζε απφ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη απφ άιιεο πεγέο. Σα δεδνκέλα είλαη 

εμεπγεληζκέλα, κεηαθξάδνληαη θαη ελζσκαηψλνληαη ζε κηα θεληξηθή βηβιηνζήθε 

πιεξνθνξηψλ. 



  
ειίδα 41 

 

  

 Η κεζνδνινγία αλάπηπμεο πεξηιακβάλεη ηελ θαηεχζπλζε θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζπγθεληξψλνληαη νη πιεξνθνξίεο, κεηαζρεκαηίδνληαη θαη 

ελζσκαηψλνληαη, ζπλ ηηο αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία αλαιπηηθψλ εθαξκνγψλ, φληαο θξίζηκν 

ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ηεο Δπηρεηξεκαηηθή επθπΐα ζε έλαλ νξγαληζκφ. 

 Μεηαδεδνκέλα. Σα κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηα θχξηα 

δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε έλα πξντφλ πιεξνθνξηψλ. 

Δπίζεο, ηα κεηαδεδνκέλα πξέπεη λα είλαη αθξηβή, πξνζβάζηκα θαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλα κε δεδνκέλα. 

 Με ηερληθή ππνδνκή. Η κε ηερληθή ππνδνκή απνηειείηαη απφ φια ηα 

θηίζκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ είλαη απηά (ζε αληίζεζε κε ην 

πιηθφ), αιιά πνπ παξέρνπλ έλα πιαίζην ζπλεθηηθφηεηαο, νινθιήξσζεο θαη 

απνηειεζκαηηθψλ εξγαζηψλ ζην εζσηεξηθφ θαη κέζα ζην ζχλνιν ζηελ βάζε 

ησλ ζηνηρείσλ επηρεηξεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Απηή ε κε ηερληθή ππνδνκή 

πεξηιακβάλεη, γηα παξάδεηγκα, φια ηα πξφηππα, ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

θαη ηε δηαθπβέξλεζε, ζην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ. 

 Σερληθή ππνδνκή. Απηή ε ηερληθή ππνδνκή είλαη ην πξψην ζηξψκα ηεο 

αξρηηεθηνληθήο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε ζηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθε φιν ην ππφινηπν ζχζηεκα 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. Απηή ε ηερληθή ππνδνκή πεξηιακβάλεη ην πιηθφ, 

ην ελδηάκεζν ζχζηεκα, ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο, ηα δίθηπα, ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη νχησ θαζεμήο. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε επίδνζε ηεο απνζήθεο δεδνκέλσλ θαη ησλ 

ππνζπζηεκάησλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο παξνπζηάδεη πξφβιεκα ηφηε ην ζχζηεκα 

αμηνινγείηαη πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν ρξφλνο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ρσξίο λα 

εθθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε απηφ. 
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Figure 7Γιάγπαμμα 7:. “Τα σαπακηηπιζηικά ζηοισεία ηυν δεδομένυν” 

 

Οη ζηφρνη πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ειέγρνπ είλαη 

(δηάγξακκα 7):ε Βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο απνζήθεο δεδνκέλσλ, ε Βειηίσζε ηνπ 

ρξφλνπ απφθξηζεο ζηελ αλάθξηζε(interrogation) θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ(data 

aggregation), γηα ηελ  ηαρχηεξε θφξησζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηεο απνζήθεο 

δεδνκέλσλ, ε επηηαρχλζε ησλ εθαξκνγψλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, ε κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ αλάιπζεο, ε ρξήζε πιηθνχ (hardware) θαη ε βειηηζηνπνίεζε απηνχ. 

 

Figure 8Γιάγπαμμα 8:.“Γιασείπηζη ηηρ Δπισειπηζιακήρ Δςθςΐαρ Δλέγσος δεδομένυν” 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, ζπληζηψληαη νη αθφινπζεο ελέξγεηεο : 

 παξαθνινχζεζε ηεο νξζφηεηαο ησλ θξίζηκσλ δεδνκέλσλ  
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 παξαθνινχζεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ φισλ ησλ ζηφρσλ ηεο 

απνζήθεο δεδνκέλσλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο  

 πξνζέγγηζε ξνήο εξγαζίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

αθξίβεηαο δεδνκέλσλ. 

 θαζνξηζκφο ηεο θπξηφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο ησλ δεδνκέλσλ· 

 παξαθνινχζεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ. 

 δεκηνπξγία ζηαηηζηηθψλ ζρεηηθψλ κε ηα πξνβιήκαηα αθξίβεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ · 

 Έιεγρνο ελεκέξσζεο δεδνκέλσλ. 

 

γ. Καζνξηζκφο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ 

Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ, ε νκάδα ειέγρνπ εθδίδεη πιήξε έθζεζε, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηελ Αλαζεψξεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, ηελ Αλάιπζε SWOT, ηηο πιεξνθνξίεο γηα φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ην ζρέδην δξάζεο (πξαθηηθφ βξαρππξφζεζκεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο βειηηψζεηο). Σν ζρέδην δξάζεο πεξηιακβάλεη επίζεο ηνπο αλαγθαίνπο 

πφξνπο, ηελ πξνζπάζεηα, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζπληζηψκελσλ επηπέδσλ. Γηα κηα ζαθέζηεξε παξνπζίαζε ησλ θελψλ, ε έθζεζε κπνξεί 

λα πεξηέρεη δηαγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ην παξφλ ζηάδην θαη ηα επίπεδα ζηφρσλ 

(ζρήκα 8). 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, ζπληζηψληαη νη αθφινπζεο ελέξγεηεο [15]: 

 παξαθνινχζεζε ηεο νξζφηεηαο ησλ θξίζηκσλ δεδνκέλσλ · 

 παξαθνινχζεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ φισλ ησλ ζηφρσλ ηεο 

απνζήθεο δεδνκέλσλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο · 

 πξνζέγγηζε ξνήο εξγαζίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

αθξίβεηαο δεδνκέλσλ. 

 θαζνξηζκφο ηεο θπξηφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο ησλ δεδνκέλσλ · 

 παξαθνινχζεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ. 

 δεκηνπξγία ζηαηηζηηθψλ ζρεηηθψλ κε ηα πξνβιήκαηα αθξίβεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ · 

 Έιεγρνο ελεκέξσζεο δεδνκέλσλ. 
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 Aμηνιόγεζε απόδνζεο ηνπ ειέγρνπ ιύζεο επηρεηξεκαηηθήο 3.10

επθπΐαο 

 

ηελ θαιή πξαθηηθή ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, ε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ έθδνζε ελφο γξαθήκαηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ (Πίλαθαο 1) θαη ηελ επηβεβαίσζε ηεο απφ ηελ ειεγκέλε δνκή. Όζνλ 

αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ εθαξκνγψλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, ε αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ειιείςεσλ, 

ηελ έλαξμε ησλ αλαγθαίσλ βειηηψζεσλ γηα ηελ θαιή αλάπηπμε ησλ κειινληηθψλ 

απνζηνιψλ ειέγρνπ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ρξήζε ησλ αηηήζεσλ. Δπίζεο, κε βάζε ηελ 

αμηνιφγεζε απηή, θαζνξίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ ζηνπο βαζηθνχο 

ηνκείο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα, ε αλάδξαζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ειέγρνπ, ε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, ε αθξίβεηα ηεο παξαηήξεζεο, ε αμία ησλ 

ζπζηάζεσλ ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, ε πξνζηηζέκελε αμία πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Απηφ ην δηάγξακκα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ειεγκέλεο δηνηθεηηθήο δνκήο. 

 

Αξ. Αμηνιόγεζε πκθσλώ 

απόιπηα 

πκθσλώ Γηαθσλώ Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Καλέλα 

ρόιην 

 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

     

1 Η δηαδηθαζία ειέγρνπ 

θνηλνπνηήζεθε κε 

ζαθήλεηα θαη εμεγείηαη 

ζηελ αξρή ηεο 

απνζηνιήο ειέγρνπ 

     

2 Οη ζηφρνη θαη ν ηνκέαο 

ηνπ ειέγρνπ 

ζπδεηήζεθαλ κε ηε 
δηαρείξηζε ηεο 

ειεγρφκελεο δνκήο 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο απνζηνιήο ειέγρνπ 
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3 Οη πξνηάζεηο θαη νη 

αλεζπρίεο ηεο 

δηνίθεζεο έρνπλ 

ζεκαλζεί θαη ιεθζεί 

ππφςε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ 

     

4 Η δηνίθεζε 

ελεκεξψζεθε γηα ην 

ζηάδην ηνπ ειέγρνπ θαη 

ηα πηζαλά πξνβιήκαηα 

ζηνλ έιεγρν 

     

       

 ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΗ 

ΑΠΟΣΟΛΗ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

     

Αξ. Αμηνιόγεζε πκθσλώ 

απόιπηα 

πκθσλώ Γηαθσλώ Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Καλέλα 

ρόιην 

1 Οη παξαηεξήζεηο 

ειέγρνπ έρνπλ ζεκαζία 

γηα ηε δξαζηεξηφηεηα 

ηεο ειεγκέλεο δνκήο 

     

2 Οη παξαηεξήζεηο θαη νη 

ζπζηάζεηο απφ ηελ 

έθζεζε ειέγρνπ ζαο 

βνεζνχλ λα βειηηψζεηε 

ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ 

     

       

 ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ 

ΔΛΔΓΚΣΔ 

     

1 Οη ειεγθηέο είραλ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηηο 

απαηηήζεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ειεγρφκελεο δνκήο 

     

2 Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

ελήξγεζαλ κε 

επαγγεικαηηθφ θαη 

αλνηθηφ ηξφπν 

     

Figure 9Γιάγπαμμα 9: “Ένηςπο Αξιολόγηζηρ Ποιόηηηαρ Δλέγσος” 

 

Η αμηνιφγεζε απηή εθηειείηαη επίζεο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

κεηξεζεί ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα ησλ ειεγθηψλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηνπ ειέγρνπ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επθπή ηακπιφ πνπ 
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ζα επηηξέςνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ αλάιπζε 

ησλ αηηίσλ πνπ θαζφξηζαλ ηα θελά, θαη ηελ απεηθφληζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επίπεδα ζηφρσλ (εηθφλα 9). 

Η κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ζα νδεγνχζε ζε θαιχηεξε 

επηθνηλσλία ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπλεηζθνξάο ζηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα ηε 

κέηξεζε απηή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηερλνινγηθά κέζα θαη λα γίλνπλ αλαιχζεηο 

δεδνκέλσλ (δηάγξακκα 10) γηα ηνλ ππνινγηζκφ δεηθηψλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, ηα 

απνηειέζκαηα, ηελ πνηφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηνλ αληίθηππν ηνπ ειέγρνπ 

ζηνλ νξγαληζκφ. 

Μεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ κέηξεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ ειέγρνπ, νη δείθηεο 

αληηθηχπνπ ζεσξείηαη ην πην δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζεί. θνπφο ηνπο είλαη ε 

κέηξεζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ νξγάλσζε φζνλ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ, 

ηνπο θηλδχλνπο, ηα ρξήκαηα πνπ αλαθηψληαη απφ ηα έξγα. Οη πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελνη 

δείθηεο είλαη: ν αξηζκφο ησλ αλαθεξφκελσλ πξνβιεκάησλ, νη πξνζδηνξηδφκελεο δεκίεο, 

ηα εηζνδήκαηα απφ θεθαιαηνπρηθά νθέιε, ν θχθινο ειέγρνπ, ην θφζηνο ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ, ην πνζνζηφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ, ν αξηζκφο ησλ ζπζηάζεσλ πνπ 

εθδφζεθαλ θαη ν αξηζκφο ησλ ζπζηάζεσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ, επίηεπμε ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ πνηφηεηαο θαη νχησ θαζεμήο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ εμαξηάηαη γεληθά 

απφ δχν βαζηθνχο παξάγνληεο: 1) ηελ παξνπζία ελφο κεραληζκνχ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ 

ειέγρνπ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Σειεπηαία θαη 2) 

πνηφηεηα ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηεο αληηιεπηήο πνηφηεηάο ηνπο απφ ηνλ ειεγκέλν 

ρψξν/νξγαληζκφ.  

 

 Δξγαιεία επηρεηξεζηαθήο επθπΐαο θαη εζσηεξηθόο έιεγρνο 3.11

Δξγαιεία Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο 

 

Η απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (data warehousing), ε εληφο δηθηχνπ αλαιπηηθή επεμεξγαζία 

(online analytical processing) θαη ε εμφξπμε δεδνκέλσλ (data mining), είλαη κεξηθά 

εξγαιεία ζηελ εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζε κεγάιε έθηαζε επεμεξγαζία θαη 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Απηά ηα εξγαιεία είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκα γηα έλαλ 
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εζσηεξηθφ έιεγρν επαγγεικαηηζκνχ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα γίλεη 

απνηειεζκαηηθφο θαη απνδνηηθφο ρξεζηκνπνηψληαο απηά ηα εξγαιεία επηρεηξεζηαθήο 

επθπΐαο (BI tools). Οξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο επί ηνπ ζέκαηνο, έρνπλ 

αλαιπζεί πξσηχηεξα. 

 

 Απνζήθε Γεδνκέλσλ (Data Warehousing):  3.11.1

 

Δίλαη έλα απνζεηήξην ππνθεηκεληθψο επηιεγκέλσλ θαη πξνζαξκνζκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ 

δεδνκέλσλ, ην νπνίν κπνξεί λα δψζεη απάληεζε ζε νπνηαδήπνηε ad-hoc, ζχλζεηα, 

ζηαηηζηηθά ή αλαιπηηθά εξσηήκαηα (queries). Σα βαζηθφηεξα απφ ηα δεδνκέλα ηεο 

απνζήθεο δεδνκέλσλ ζρεδίαζεο θαη δηαρείξηζεο είλαη: 

 Αξρηηεθηνληθή απνζήθεο δεδνκέλσλ: ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη θαη 

ηαθηνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα. Η θαηαλφεζε απηνχ, ζα επηηξέςεη ζηελ 

δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα πάξεη ηελ ιαβή ηεο επεμεξγαζίαο ηεο 

ζπλαιιαγήο. 

 Γεδνκέλα αγνξώλ θαη ζηνίβεο δεδνκέλσλ (Data marts and data stores): 

Απνηεινχλ ππνζχλνια ηεο απνζήθεο δεδνκέλσλ. Γεδνκέλνπ φηη νη απαηηήζεηο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο θαη δελ κπνξνχλ λα είλαη φπσο 

ζηηο αλά ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα αγνξψλ (data marts), 

ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζθεπαζηνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ απαηηήζεσλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 Γνκέο δεδνκέλσλ θαη ξνή δεδνκέλσλ (data structures and data flow): ε 

πιήξεο θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ, ζα θαηαζηήζεη εχθνιε ηελ δηαδξνκή 

ειέγρνπ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζα είλαη κε ηελ ζεηξά ηεο, 

πνιιή απνδνηηθή. 

 Γηαζηαζηαθή κνληεινπνίεζε (dimensional modeling): ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

«εηο βάζνο» έιεγρν. 

 Δμαγσγή, θαζαξηζκόο , ζπκκόξθσζε θαη παξάδνζε (extract, clean, 

conform and deliver): Απηέο είλαη νη βέιηηζηεο κέζνδνη κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 

απαηηήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα 

είλαη έηζη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη νπνηαδήπνηε κε νκαιή θαη αθαλφληζηε, 

δειαδή κε ζπκκνξθσκέλε ζηηο αλάινγεο απαηηήζεηο ζπλαιιαγή. 
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 Δξγαιεία δηαρείξηζεο δηαθνκηζηή γηα ηελ δεκηνπξγία παθέησλ, ηελ  

δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη ηελ επαλαθνξά (Server 

Management tools to package, backup and restore): απηφ δίλεη ζηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν ηελ δηνξαηηθφηεηα ζε DR (Disaster Recovery) θαη BCP 

(Business Continuity Planning) ξνπηίλεο. 

 Παξαθνινύζεζε δξαζηεξηόηεηαο δηαθνκηζηή βάζεο δεδνκέλσλ θαη 

βειηηζηνπνίεζε απόδνζεο (Database server activity monitoring and 

performance optimization): πιήξεο αξρείν θαηαγξαθήο ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο 

εμνπζηνδφηεζεο ηεο παξέθβαζεο θαη ηεο εηζβνιήο θαη ησλ ινηπψλ, κπνξεί λα 

εθηηκεζεί απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 

 OLAP 3.11.2

 

Η δηαδηθηπαθή αλαιπηηθή επεμεξγαζία (OLAP), είλαη κηα θαηεγνξία ηερλνινγίαο 

ινγηζκηθνχ πνπ επηηξέπεη ζε αλαιπηέο, δηεπζπληέο θαη ζηειέρε λα απνθηήζνπλ 

δηνξαηηθφηεηα ζηα δεδνκέλα κε ηαρχηεηα, ζπλέπεηα δηαδξαζηηθή πξφζβαζε, ζε κηα 

επξχηεξε πνηθηιία πηζαλψλ βιέςεσλ επη ησλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο έρνπλ κεηαηξαπεί 

απφ αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα ψζηε λα αληηθαηνπηξίζνπλ ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο φπσο θαηαλνεζεί απφ ηνλ ρξήζηε. Η ιεηηνπξγηθφηεηα OLAP, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δπλακηθή πνιπδηάζηαηε αλάιπζε, ελνπνηεκέλε ππνζηήξημε 

εηαηξηθψλ δεδνκέλσλ, ππνζηεξίδνληαο αλαιπηηθέο θαη λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηειηθνχ ρξήζηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαθάησ: 

 Τπνινγηζκνί θαη κνληεινπνίεζε εθαξκνδφκελα αλά δηάζηαζε-κέγεζνο. Μέζσ 

ηεξαξρηψλ ή/θαη κέζσ ησλ κειψλ 

 Αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ζε δηαδνρηθφ ρξφλν-πεξηφδνπο 

 Σεκαρηζκφο-ηκεκαηνπνίεζε ππνζπλφισλ γηα πξνβνιή ζηελ νζφλε 

 “Drill-down” ζηξαηεγηθή ζε βαζχηεξα επίπεδα ελνπνίεζεο 

 Πξφζβαζε ζηα ππνθείκελα ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

 Πεξηζηξνθή ζε λέεο δηαζηαζηαθέο ζπγθξίζεηο ζηελ πεξηνρή πξνβνιήο 

Όια ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά βνεζνχλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, λα 

παξεηζθξήζεη είο βάζνο ζηα δεδνκέλα ζπλαιιαγψλ, αλαιχνληαο ηα κε ηνλ απαηηνχκελν 

ηξφπν θαη σο εθ ηνχηνπ νξκψκελνο εθ ηεο πξνθαζνξηζκέλεο δηαδξνκήο ειέγρνπ, ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο, ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη ηα δεδνκέλα αλαθνξάο 
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(benchmarking data) θαηά πεξηφδνπο θαη λα εθηειεί ηληεξ θαη ελδν επηρεηξεζηαθέο 

αλαιχζεηο. 

 

 Δμόξπμε δεδνκέλσλ (data mining) 3.11.3

 

Δμφξπμε δεδνκέλσλ: ε εμαγσγή πξνγλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ κεγάιεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ. 

 Σάζε δεδνκέλσλ, δηαζχλδεζε απηψλ θαη ζπκπεξηθνξά, αλάιπζε κνηίβσλ 

(pattern analysis) 

 Πνηφηεηα δεδνκέλσλ 

 Δξγαιεία εμφξπμεο δεδνκέλσλ 

 Πξνγλσζηηθή θαη επηρεηξεζηαθή αλάιπζε ( business analytics) 

 Πεξηγξαθηθά κνληέια θαη κνληέια απνθάζεσλ 

 ηαηηζηηθέο ηερληθέο θαη αιγφξηζκνη 

Η ηθαλφηεηα  εμφξπμεο ησλ δεδνκέλσλ, δελ έρεη αθφκε ρξεζηκνπνηεζεί πιήξσο 

απφ ηελ θνηλφηεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Η εμφξπμε δεδνκέλσλ, θξίλεηαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή, θαηά ησλ ρεηξηζκφ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ. Κάπνηα απφ ηα εξγαιεία, 

δηαηίζεληαη ρξήζηκα ζηελ αλαθάιπςε-«μεθινχδηζκα» αθφκα θαη απνκαθξπζκέλσλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Οξηζκέλεο απφ ηηο πξνζεγγίζεηο ζην ζέκα απηφ είλαη 

ε ρξήζε: OLAP, online αλαιπηηθήο επεμεξγαζίαο, πνιπδηαζηαζηαθή /ππεξθχβσλ, 

θαζψο θαη OLAP ιεηηνπξγηψλ, φπσο Slice/Dice, Drill Down, Drill Up, Roll-up, Pivot. Η 

εμφξπμε δεδνκέλσλ ππνζηεξίδεη ηελ δξνκνιφγεζε ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ (Risk 

Management) θαη ζηνλ έιεγρν ησλ πξνηχπσλ απφδνζεο. 

Η επηρεηξεκαηηθή επθπΐα ηφζν σο ηδέα φζν θαη σο πξαθηηθή, έρεη έξζεη γηα λα 

κείλεη. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επηρεηξεζηαθή επθπΐα 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ERP ζπζηήκαηα  ή κε θαηαλεκεκέλνπο ππνινγηζηέο, πξνθεηκέλνπ 

λα δεκηνπξγνχληαη αλαθνξέο απνηειεζκαηηθέο θαη απνδνηηθέο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, 

ν νπνίνο εζηηάδεη ζπλερψο ζηα νξγαλσηηθά δεδνκέλα απφ ηηο πξννπηηθέο ειέγρνπ θαη 

ζπκκφξθσζεο, απαηηεί ηελ ρξήζε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο, ψζηε λα ζπκπιεξψζεη 

ηελ δηαρείξηζε ησλ νξγαλψζεσλ πειαηεηαθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Η πλερφκελε Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε θαη 

Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο θαη Βειηίσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ Πξφηππσλ 
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Υαξαθηεξηζηηθψλ, κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη πιήξσο κε ηελ παξνρή πεξηνδηθψλ 

ελεκεξψζεσλ πξνο ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, ζε νξηζκέλεο απφ ηηο εηδηθέο πεξηνρέο 

«θιεηδί». Χο εθ ηνχηνπ, ππάξρεη ηζρπξή πεξίπησζε ζήκεξα, γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, 

ε νηθνδφκεζε δεμηνηήησλ, ψζηε λα ιεθζεί φ,ηη ην θαιχηεξν απφ ηα ζπζηήκαηα 

Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο, κε ηελ δηεπζπλζηνδφηεζε ησλ θαησηέξσ: 

1. Γλψζε ησλ ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ απνζήθεπζεο 

ησλ δεδνκέλσλ (data warehousing) 

2. Ιθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, Δλζσκάησζε, 

Δθαξκνγή, Γνθηκή 

3. Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγία 

ζχλζεησλ εθζέζεσλ 

4. Γλψζε θαη ηθαλφηεηα πινπνίεζεο ησλ Πνιηηηθψλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ, αζθάιεηα, απαηηήζεηο θαη θπβεξλεηηθνί θαλνληζκνί 

 

 Διεγθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ 3.12

εξγαιείσλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ (data mining) 

 

Οη ειεγθηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά έλαλ ζπλδπαζκφ ησλ αθφινπζσλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ 

αλάπηπμε: 

 Λακβάλνπλ ηα εξγαιεία θαη εμεηάδνπλ πψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηνλ έιεγρν. 

 Ρσηνχλ ηη έρεη γίλεη πξηλ απφ απηφ θαη αλ κπνξεί λα απηνκαηνπνηεζεί θαη λα 

επεθηαζεί ή 

 αλαζέηνπλ εληειψο λέεο ξνπηίλεο. Η πξψηε πξνζέγγηζε είλαη ίζσο ε πην 

δεκηνπξγηθή θαη έρεη καθξνπξφζεζκε αμία. Η δεχηεξε είλαη αζθαιέζηεξε, 

πην εζηηαζκέλε, ζπκκνξθνχκελε θαη πηζαλψο ιηγφηεξν δαπαλεξή. Δλψ ε 

ηξίηε πξνζέγγηζε κπνξεί λα θαίλεηαη ηδαληθή, αιιά γίλεηαη απιψο δπλαηή 

Χζηφζν, αλαπηχζζνληαη εξγαιεία αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ηα νπνία πξέπεη λα 

ζπγρσλεπζνχλ κε ηηο πξαθηηθέο κεζνδνινγίεο, αιιά επηηξέπνπλ ζπρλά ζην πξνζσπηθφ 

λα είλαη δεκηνπξγηθφ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ειέγρνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πξνζσπηθφ πξέπεη επίζεο λα είλαη πνιχ μεθάζαξν-
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δηαθαλέο ζρεηηθά κε ηνλ ζηφρν ηνπ ειέγρνπ απφ θάζε ξνπηίλα πνπ ηξέρεη θαη πψο 

ηαηξηάδεη κε ηα πξφηππα ειέγρνπ 

 

 Σερληθέο Διέγρνπ βάζεη ηερλνινγίαο 3.13

 

Απφ ην έηνο 2002, νη θαλνληζκνί έρνπλ αιιάμεη ην ηνπίν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαζψο επίζεο θαη ην πφζα ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ 

αλψηεξε δηνίθεζε θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαζηζηψληαο δχζθνιν γηα ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν, ηδίσο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ ππεξεζηψλ, λα δηαηεξήζνπλ έλα ξφιν 

ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. Πνιιέο εηαηξείεο αξρίδνπλ λα 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ην φθεινο απφ ηε ρξήζε επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζηε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Με ηελ αλ εχξεζε ηξφπσλ γηα λα εκπιαθνχλ ζε απηέο ηηο 

πξνζπάζεηεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη πάιη αμία θαη λα 

αλαθηήζεη κηα ζέζε ζε θίλδπλν πίλαθα δηαρείξηζεο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: απηνκαηνπνηεκέλνο έιεγρνο, επηρεηξεκαηηθή επθπΐα, ρξήζε ηεο 

εηαηξείαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, Δζσηεξηθνί Έιεγρνη, δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

χκθσλα κε ην Ιλζηηηνχην εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ (ε ΙΙα), ν νξηζκφο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη «κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή δηαβεβαίσζε θαη 

ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ. Βνεζάεη έλαλ νξγαληζκφ λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ θέξλνληαο κηα ζπζηεκαηηθή, πεηζαξρεκέλε πξνζέγγηζε λα αμηνινγήζεη θαη λα 

βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 

δηαθπβέξλεζεο δηεξγαζηψλ» (ην Ιλζηηηνχην εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, 2011). ην δηάγξακκα 

ζρέζεσλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (ζρήκα 1) πεξηγξάθεη απηνχο ηνπο φξνπο θαη 

δείρλεη πψο ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, ν έιεγρνο θαη ε δηαθπβέξλεζε  ησλ δηαδηθαζίεο 

ζρεηίδνληαη. Κάζε έλα απφ απηά είλαη αλαγθαία γηα κηα γηα ηελ επηηπρή επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο. Σερληθέο Διέγρνπ βαζηδφκελεο ζηελ Σερλνινγία Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

πξνζπαζνχλ πάληα λα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη νξγαληζκνί εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δεκηνχξγεζαλ ή 

βνήζεζαλ ζηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ πιαηζίσλ φπσο ε Δπηηξνπή ηεο ρνξεγίαο 

νξγαληζκψλ ηνπ Treadway Commission (Coso), ηνπο ζηφρνπο ειέγρνπ ηεο Σερλνινγίαο 

Πιεξνθνξηθήο (COBIT), θαη ην Γηεζλέο Πιαίζην επαγγεικαηηθψλ πξαθηηθψλ (IPPF), 
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λα ηππνπνηήζεη ην επάγγεικα θαη λα κνηξαζηεί ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Οη νξγαληζκνί 

δεκηνχξγεζαλ επίζεο θαζνδήγεζε ζηα πιαίζηα απηά γηα ηε ρξήζε ησλ 

απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ γηα λα βνεζήζεη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ. Οη Σερληθέο ειέγρνπ πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ ηερλνινγία, πην ζπγθεθξηκέλα, δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ. Σν IPPF αλαθέξεη ηηο Σερληθέο Eιέγρνπ βαζηδφκελεο ζηελ 

ηερλνινγία φπσο ζεκεηψλεηαη θαησηέξσ: 

 Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ (Risk Management): δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πηζαλψλ γεγνλφησλ ή θαηαζηάζεσλ 

 Έιεγρνο (Control): πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εκπεξηέρνπλ θηλδχλνπο εληφο αλνρήο 

 Γηαθπβέξλεζε (Governance): λα ελεκεξψλνπλ άκεζα, λα δηαρεηξίδνληαη 

θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο εζσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 

 "1210. A3: νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή γλψζε ησλ 

βαζηθψλ πιεξνθνξηαθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θηλδχλσλ θαη ειέγρσλ πνπ είλαη 

δηαζέζηκνη θαη ησλ ηερληθψλ ειέγρνπ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία, ψζηε λα 

εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. Χζηφζν δελ αλακέλεηαη φινη 

νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα έρνπλ ηελ εμεηδίθεπζε ελφο εζσηεξηθνχ ειεγθηή ηνπ 

νπνίνπ ε θχξηα επζχλε είλαη ν Έιεγρνο ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο» 

(Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, 2011). 

 

 "1220. Α2: θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο, νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο πξέπεη λα εμεηάδνπλ ηε ρξήζε ηνπ ειέγρνπ πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ηερλνινγία θαη ησλ άιισλ ηερληθψλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ» (Ιλζηηηνχην ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, 2011). 

 

 Οη ηερληθέο ειέγρνπ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία νξίδνληαη σο "νπνηνδήπνηε 

απηνκαηνπνηεκέλν εξγαιείν ειέγρνπ, φπσο είλαη ην γεληθεπκέλν ινγηζκηθφ 

ειέγρνπ, νη γελλήηξηεο δεδνκέλσλ δνθηκήο, ηα ειεθηξνληθά πξνγξάκκαηα 

ειέγρνπ, ηα εμεηδηθεπκέλα βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα ειέγρνπ θαη ησλ 

ππνβνεζνχκελσλ κέζσ ππνινγηζηή, ηερληθψλ ειέγρνπ (CAATs)» (Ιλζηηηνχην 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, 2011) 
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πλήζσο ζηελ ηερλνινγία κε-πιεξνθνξηψλ ειέγρνπ, ν ειέγρνο βάζεη 

ηερλνινγίαο θαη νη ηερληθέο αλάιπζεο δεδνκέλσλ, εθαξκφδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ, ζρέδην ή ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη CAATs γηα απηνκαηνπνηεκέλεο δνθηκέο ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Οη δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα θπκαλζνχλ απφ ηελ πεξηνξηζκέλε αλαιπηηθή 

αλαζεψξεζε κέρξη θαη ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο δέζκεο ελεξγεηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

εμαηξέζεηο επεμεξγαζίαο ζε Πξαγκαηηθφ ρξφλν. χκθσλα κε ηε IIA 2010 Common 

Body of Knowledge θνηλφο Οξγαληζκφο γλψζεο (CBOK) έθζεζε κε ηίηιν “Core 

Competencies for Today’s Internal Auditor,” " ε παγθφζκηα ρξήζε ηεο αλαιπηηθήο 

αλαζεψξεζεο είλαη πεξίπνπ 65% θαη ν βαζκφο πηνζεζίαο (adoption rate: είλαη ε 

ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη ρξήζηεο αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα λέν πξντφλ, 

ππεξεζία ή ιεηηνπξγία. Απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ πξφβιεςε θαη ηε 

κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ κάξθεηηλγθ θαη ησλ εζσηεξηθψλ αιιαγψλ).  γηα CAATs 

είλαη ιηγφηεξν απφ ην 50% (Bailey, 2010). 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ηερλνινγία θαη νη ηερληθέο αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνηθίιινπλ επξέσο θαη 

ζπκπεξηιακβάλνπλ παθέηα ινγηζκηθνχ φπσο ην Microsoft Excel, ηνπ Access, ηεο 

πξνγξακκαηηζηηθήο γιψζζαο εξσηεκάησλ (SQL-Queries) θαη ηνπ γεληθεπκέλνπ 

ινγηζκηθνχ ειέγρνπ, φπσο ε γιψζζα εληνιψλ ειέγρνπ (ACL), ΙDEA θαη OVERSIGHT. 

Η ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηχπν γξαθήκαηνο (ζρήκα 2) δείρλεη ζρεηηθά πνζνζηά 

ρξήζεο γηα ηε ζνπίηα ηεο Microsoft θαη ηνλ γεληθεπκέλν έιεγρν ινγηζκηθνχ. Σν 

γξάθεκα δείρλεη κε ζαθήλεηα ην Microsoft Suite είλαη καθξάλ ην πεξηζζφηεξν 

ρξεζηκνπνηεκέλν ινγηζκηθφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ κφλν Πξντφληα ηεο Microsoft γηα αλάιπζε, αιιά θαη γηα ηελ 

Σεθκεξίσζε. Χο εθ ηνχηνπ, ηα πνζνζηά γηα θάζε θαηεγνξία εθηφο απφ ηελ αλάιπζε 

δεδνκέλσλ κπνξεί λα κελ αληηθαηνπηξίδνπλ απαξαίηεηα πεξηπηψζεηο φπνπ ην εξγαιείν 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα απηνκαηηζκφ ή Analytics. 
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Figure 10Γιάγπαμμα 10 “ Γιάγπαμμα έπεςναρ ηηρ σπήζηρ ηηρ ηεσνολογίαρ ανα κλάδο” πηγή: PCW 2010 

 

 Eπίπεδα Ωξίκαλζεο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη ρξήζε ηεο 3.14

θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο 

 

Αλάπηπμε ηνπ ρεδίνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζε Δπίπεδα Ωξηκόηεηαο Ι θαη ΙΙ 

ηηο παξαδνζηαθέο κεζνδνινγίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Level Maturity I), νη αλαιχζεηο 

δεδνκέλσλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ. ην 

επφκελν επίπεδν σξίκαλζεο ησλ ad hoc αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ (επίπεδν σξίκαλζεο ΙΙ), 

ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί νξηζκέλα πνζνηηθά κέηξα πςεινχ 

επηπέδνπ, φπσο νη ηάζεηο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο βηνκεραλίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαδνζηαθή πνηνηηθή πξνζέγγηζε. 

επηθπξψλεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηνπο ηνκείο εζηίαζεο πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πνηνηηθήο / παξαδνζηαθήο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ. Απηφο ν ηχπνο ηαπηνπνίεζεο 

θαη ηεξάξρεζεο παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο ζε εηήζηα βάζε 

Πιάλν ηνπ Δζσηεξηθνύ Λνγηζηηθνύ Διέγρνπ ζην Δπίπεδν Ωξηκόηεηαο ΙΙΙ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ σξηκφηεηαο ηεο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ 

θαη ηνπ ζπλερνχο ειέγρνπ (επίπεδν σξηκφηεηαο III), ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

παξαθνινπζεί νξηζκέλα πνζνηηθά κεγέζε πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο αιιαγέο 

ζηηο επηρεηξήζεηο, ηηο αδπλακίεο ειέγρνπ θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο επηδφζεηο. Σα πνζνηηθά 
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θαη πνηνηηθά κεγέζε, επζπγξακκίδνληαη κε ηνπο πξσηαξρηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο 

θηλδχλνπο θαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, πνπ αμηνινγνεί απηά ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

κεγέζε-κέηξα κε ηαθηηθφ ηξφπν θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζε ηξηκεληαία ή 

κεληαία βάζε. Οη επηρεηξεζηαθνί θίλδπλνη θαη νη ηνκείο ειέγρνπ επαλαπξνζδηνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ην πξνθίι επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Δπηπιένλ, ε δηαζθάιηζε ηεο apetite 

θαη ηεο θάιπςεο ησλ θηλδχλσλ, βειηηψλεηαη πεξαηηέξσ θαη εληζρχεηαη κε ηε ρξήζε 

αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ (Αnalytics). Οη ηχπνη ησλ αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πεξηγξαθηθά, δηαγλσζηηθά αθφκε θαη 

ζηνηρεία πξνβιέςεσο. Η αλαιπηηθή, ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θηλδχλνπο πνπ εληνπίδνληαη 

εθηφο ησλ “appetite-risk” παξακέηξσλ ηεο θαη ε αλάιπζε εθηειείηαη ζπρλφηεξα ζε 

θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. ε απηφ ην ηξίην επίπεδν σξηκφηεηαο, ηα γεγνλφηα 

πνπ εμειίζζνληαη ζην ξπζκηζηηθφ θαη ζην πεξηβάιινλ θηλδχλνπ ζεσξνχληαη ζρεδφλ 

πιεζηέζηεξα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε αληίθηππν ζηελ επηρείξεζε θαη γηα αληαπφθξηζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο. 

Πιάλν Δζσηεξηθνύ Λνγηζηηθνύ Διέγρνπ ζην επίπεδν σξηκόηεηαο IV 

Σν επφκελν επίπεδν ιήμεο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ν ζπλερήο έιεγρνο θαη ε 

ζπλερήο παξαθνινχζεζε-θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ (monitoring) (Level Maturity 

Level IV). ε απηφ ην ηέηαξην επίπεδν σξηκφηεηαο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ 

αλάπηπμε εζσηεξηθνχ ζρεδίνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηηο ηερληθέο ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Σα Analytics πεξηιακβάλνπλ 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα θαηακεηξφληαη θαη 

απνηηκφληαη ζχκθσλα κε θνξπθαίεο πξαθηηθέο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο αμηνπνηεί ηε 

δηαδηθαζία ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ παξαγσγή-εμαγσγή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ γεγνλφησλ πνπ πξνθαινχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ ζε θαηάιιεια ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. κεληαία, 

ηξηκεληαία, θιπ.) Η δηαζθάιηζε ηνπ «apetit-risk” θαη ηεο θάιπςεο ησλ θηλδχλσλ 

βειηηψλεηαη πεξαηηέξσ κε ηε ρξήζε αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ . Οη πξνγλσζηηθέο 

αλαιχζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πην εθηεηακέλα θαη νη αλαιπηηθέο 

πξνδηαγξαθέο κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ. Οη αλαιχζεηο δεδνκέλσλ είλαη έλα ζχζηεκα πνπ 

δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο γηα λα επηηξέςεη ηελ πξνζζήθε, 

ηελ επηηάρπλζε, ηελ απνκάθξπλζε ή ηελ αλαβνιή ειέγρσλ (δει. Γπλακηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ειέγρνπ). Σα ζρέδηα ειέγρνπ δεκηνπξγνχληαη δπλακηθά 



  
ειίδα 56 

 

  

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ αξηζκφ κεηαβιεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαζηθψλ 

δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο (KPI), ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ θηλδχλνπ (KRIs) θαη ησλ 

ηζηνξηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ. 

Πιάλν ηνπ ρεδίνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζην επίπεδν σξίκαλζεο V 

ην επίπεδν ηειηθήο σξηκφηεηαο ηεο δηαξθνχο δηαζθάιηζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ ησλ επηρεηξήζεσλ (επίπεδν σξίκαλζεο V), ε αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζα θαζνξίδεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ 

θηλδχλσλ κηαο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηψληαο επηρεηξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηερληθέο 

ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο. Οη θίλδπλνη θαη νη δείθηεο επηδφζεσλ είλαη ζπλερψο 

ζπκβηβαζκέλνη κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο-ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο. Οη ζηξαηεγηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ πεξηιακβάλνπλ ηφζν εζσηεξηθνχο 

φζν θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα παξεκπνδίζνπλ ηελ επίηεπμε ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ε αλάιπζε ησλ αιιαγψλ ζηνλ θίλδπλν νδεγεί ζηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ ειέγρνπ ζε ζπλερή βάζε ζε πξνθαζνξηζκέλα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. θαζεκεξηλά , εβδνκαδηαία, κεληαία, θιπ.). Απηφ ην επίπεδν 

σξηκφηεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πην εθηεηακέλε θαη ζπλεπή ρξήζε πξνεγκέλσλ 

αλαιπηηθψλ κεζφδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνγλσζηηθψλ θαη πξνδηαγξαθηθψλ 

αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ. 

Απηή ε θάζε κηαο κεζνδνινγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επηθεληξψλεηαη ζηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ επξεκάησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ βειηίσζεο ηεο απφδνζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επίζεκε ηεθκεξίσζε θαη ηηο ζπλαληήζεηο κε δηάθνξεο ζπζηαηηθέο 

νκάδεο φπσο ε επηηξνπή ειέγρνπ, ηα αλψηεξα ζηειέρε, νη ηδηνθηήηεο δηεξγαζηψλ θαη 

άιινη ελδηαθεξφκελνη θνξείο  ψζηε λα θνηλνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα-εξγαζίεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Απηφ νδεγεί ζε αιιαγέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ-επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Δθηέιεζε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ ζην επίπεδν σξίκαλζεο I θαη ΙΙ 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο θαη ππνβνιήο εθζέζεσλ, νη ειεγθηέο ζπλήζσο 

επαλεμεηάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο εθζέζεηο δηαρείξηζεο, ηηο εθζέζεηο 

πξσηχηεξνπ ειέγρνπ, ηνπο δείθηεο επηδφζεσλ θαη θηλδχλνπ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε 

δηαδηθαζία γηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία. ηνλ παξαδνζηαθφ 

έιεγρν (Level Maturity I), νη αλαιχζεηο δεδνκέλσλ γεληθά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

νδεγήζνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ. ην επίπεδν σξίκαλζεο ΙΙ, νη ad hoc 
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αλαιχζεηο δεδνκέλσλ ζπκβάιινπλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ 

εμσζηξεθφκελσλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ εζηίαζε ηνπ πεδίνπ ηνπ ειέγρνπ. Σα αλαιπηηθά 

ζηνηρεία έρνπλ πεξηγξαθηθφ ραξαθηήξα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαζνδεγνχλ ηηο 

δηαδηθαζίεο θαζνδήγεζεο πνπ εζηηάδνπλ ζε πξνζδηνξηζκέλα θελά θαη ηελ ηεξάξρεζε 

ηνπ κέηξνπ θαη ηελ αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Δθηέιεζε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ ζην επίπεδν σξίκαλζεο III 

Η εθηέιεζε θαη ε ππνβνιή εθζέζεσλ ζην επίπεδν ζπλερνχο εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη 

ζπλερνχο σξίκαλζεο (επίπεδν σξηκφηεηαο ΙΙΙ) ζα πεξηιάκβαλε βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο κε απηνκαηνπνηεκέλεο αλαιχζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηνλ ειεγθηή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα εκβαζχλνπλ θαη λα εζηηάζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο ειέγρνπ. 

ην πιαίζην ηεο θάζεο κεζνδνινγίαο εθηέιεζεο θαη ππνβνιήο εθζέζεσλ, ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο εμεηάδεη ελεξγά ηνπο δείθηεο επηδφζεσλ θαη θηλδχλνπ, ηηο ζπγθξηηηθέο 

αμηνινγήζεηο (benchmarks) θαη ηηο εμσηεξηθέο πιεξνθνξίεο. Σα δεδνκέλα είλαη άκεζα 

δηαζέζηκα, ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία είλαη πεξηγξαθηθά, δηαγλσζηηθά θαη αθφκε θαη 

ζηνηρεία πξφβιεςεο, κε νξηζκέλα αλαιπηηθά ζηνηρεία λα είλαη «πξνπαθεηαξηζκέλα». 

Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα επηθεληξψλνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαζνδήγεζεο, ζηελ 

ηεξάξρεζε ησλ κέηξσλ θαη ζηελ αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο 

ρξεζηκνπνηεί πξνγξάκκαηα ειέγρνπ πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα λα 

επεθηείλεη ηελ θάιπςε ηνπ ειέγρνπ θαη λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Σα πεξηζζφηεξα δεδνκέλα είλαη άκεζα δηαζέζηκα 

ζηνλ ειεγθηή θαη επηθπξψλνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ. Η πξνέιεπζε ηεο 

πεγήο δηεξεπλάηαη κέζσ ησλ δεδνκέλσλ θαη επαιεζεχεηαη κε ηελ έξεπλα. Σα δεδνκέλα 

θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη δηαζέζηκα θαη επαιεζεχνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

Δθηέιεζε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ ζην επίπεδν σξίκαλζεο IV 

ην επίπεδν βαζκνχ IV (νινθιεξσκέλνο ζπλερήο έιεγρνο θαη ζπλερήο 

παξαθνινχζεζε), νη ηδηνθηήηεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινπζνχλ ηνπο 

δείθηεο επηδφζεσλ θαη θηλδχλνπ γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ην ζρεδηαζκφ 

ηνπ έξγνπ. Η ειεγθηηθή νκάδα αμηνπνηεί ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

εθηειεί αλεμάξηεηεο αλαιχζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή παξαθνινχζεζεο γηα ηνλ 
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εληνπηζκφ ηάζεσλ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ ηνκέσλ κε ζηφρν ηελ εζηίαζε ησλ 

ειεγθηηθψλ πξνζπαζεηψλ. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζπλδέεηαη πιένλ κε ηα ίδηα δεδνκέλα θαη κε ηελ αλαθνξά σο 

δηαρείξηζε. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα 

αλαιπηηθά ζηνηρεία πνπ παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε. πλερίδνληαο κε ηνλ 

ηνκέα ηεο αλάιπζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θάζεο εθηέιεζεο θαη ππνβνιήο εθζέζεσλ σο 

παξάδεηγκα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο εθηειεί αλαιχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηε 

δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο δηνίθεζεο γηα λα θαηαλνήζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

θίλδπλνη παξαθνινπζνχληαη θαη ειέγρνληαη. Αλαιχνληαη ηα αξρεία θαηαγξαθήο 

ζπκβάλησλ ζπζηήκαηνο θαη ε αλάιπζε αιιεινπρηψλ δηεξγαζίαο. Δθηφο απφ ηηο 

πεξηγξαθηθέο θαη δηαγλσζηηθέο αλαιχζεηο, νη αλαιπηηθέο κέζνδνη πξφβιεςεο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθηελέζηεξα, κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ αλαιπηηθέο αλαιχζεηο θαη ηα 

αλαιπηηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ ή θαη λα απηνκαηνπνηεζνχλ. Σα 

αλαιπηηθά απνηειέζκαηα θαζνδεγνχλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ ηεξάξρεζε ηνπ κέηξνπ 

θαη αλαιχνπλ ηηο δηαδηθαζίεο. 

Δθηέιεζε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ ζην επίπεδν σξίκαλζεο V 

Σν επφκελν επίπεδν σξίκαλζεο, ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απψηεξνο ζηφρνο ησλ 

νξγαληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη ε ζπλερήο δηαζθάιηζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ ησλ επηρεηξήζεσλ (Level Maturity V). Η θάζε κεζνδνινγίαο εθηέιεζεο θαη 

ππνβνιήο αλαθνξψλ ζε απηφ ην επίπεδν πεξηιακβάλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ, 

Οη δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο, ηερλνινγίαο, δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ. Ο ειεγθηήο εθηειεί επαιεζεχζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ππνθείκελσλ 

αλαιπηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε ππνβνιή εθζέζεσλ είλαη επζπγξακκηζκέλεο κε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο. Σν πεδίν ειέγρνπ είλαη ξεπζηφ, εζηηάδνληαο ζηελ αλάιπζε ησλ 

βαζηθψλ αηηίσλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ. 

πλερίδνληαο λα εμεηάδεη ηελ αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο σο παξάδεηγκα, ζε απηφ ην 

επίπεδν σξίκαλζεο, ε αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλεη αλαιχζεηο δεδνκέλσλ 

πνπ εθηεινχληαη απφ ηα ζπζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο γηα λα επαιεζεχνπλ ζπλερψο φηη 

δελ ππεξβαίλνπλ νξηζκέλεο αλνρέο ζηνλ θίλδπλν. Απηφ ην επίπεδν σξηκφηεηαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πην επεθηαηηθή θαη ζπλεπή ρξήζε πξνεγκέλσλ αλαιπηηθψλ 

κεζφδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιεπηηθψλ θαη ησλ πξνδηαγξαθηθψλ 

αλαιχζεσλ. Οη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο βαζηθνχο ζηξαηεγηθνχο 
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θηλδχλνπο ζε επίπεδν νληφηεηαο ζε ζπλερή βάζε. Μηα δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ηερλνινγία αλαιχεη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα φπσο 

αληαγσληζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ηνπίν, λένπο θαλνληζκνχο, νηθνλνκηθέο ηάζεηο 

θ.ιπ., θαη εληνπίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα εκπνδίζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο ησλ 

δεδνκέλσλ γηα νξηζκέλεο βαζηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ειέγρνπο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ 

αλψηεξε δηνίθεζε αλψηεξνπ επηπέδνπ θαη είλαη δηαζέζηκε ε εληζρπκέλε θαη δπλακηθή 

αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ επηζθφπεζε θαη ηελ αληαπφθξηζε ηεο δηνίθεζεο 

θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

ε απηφ ην ηειηθφ επίπεδν σξίκαλζεο, ρξεζηκνπνηείηαη απηνκαηνπνηεκέλνο έιεγρνο θαη 

επηθεληξψλεηαη ζηηο απαληήζεηο ηεο δηνίθεζεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο αλσκαιίεο πνπ 

πξνθαινχλ ηα γεγνλφηα. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο επαιεζεχεη ηε ζπκθηιίσζε ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ειέγρσλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο θηλδχλνπο 

ζηξαηεγηθνχ επηπέδνπ νληφηεηαο ζε ζπλερή βάζε. 

Η Αλψηεξε Γηνίθεζε παξέρεη γλψζε γηα ηε δηνίθεζε νξγαλψζεσλ θαη αλζξψπσλ, 

εξκελεχνληαο θαη αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα. Οη έξεπλεο ησλ βαζηθψλ αηηίσλ θαη νη 

ζπζηάζεηο, επηθεληξψλνληαη ζηηο βειηηψζεηο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θαη ζηηο 

εμαηξέζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ζπδεηνχληαη θαη επαιεζεχνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
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Figure 11Γιάγπαμμα 11 “Καηαλληλόηηηα μεθοδολογίαρ ελέγσος ανα επίπεδο /μονηέλο υπίμανζηρ” πηγή: 

KPMG International 
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4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ 

 

Η Μεραληθή Μάζεζε (Machine Learning) είλαη κία απφ ηηο ζεκειηψδεηο ηδηφηεηεο ηεο 

λνήκνλνο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ. Παξά ηηο κειέηεο θαη ηηο έξεπλεο επί ρξφληα 

απφ ηνπο επηζηήκνλεο ηνπ πεδίνπ ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο θαη  ηνπο θηινζφθνπο, ε 

έλλνηα ηεο κάζεζεο δελ έρεη γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή. Πψο, ινηπφλ, ζα κπνξνχζαλ νη 

επηζηήκνλεο ηνπ ρψξνπ ηεο ΣΝ λα δεκηνπξγήζνπλ ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηθαλά λα 

κάζνπλ, λα επηηχρνπλ, δειαδή, ηε ιεγφκελε Μεραληθή Μάζεζε (Machine Learning). 

Απηή κπνξεί λα νξηζηεί σο: ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν έλα ζχζηεκα βειηηψλεη ηελ 

απφδνζή ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο  ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ρσξίο λα ππάξρεη 

αλάγθε λα πξνγξακκαηηζηεί εθ λένπ. Βάζεη ηνπ νξηζκνχ απηνχ, ε Μεραληθή Μάζεζε 

έρεη σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κεραλψλ ηθαλψλ λα καζαίλνπλ, λα βειηηψλνπλ, δειαδή, 

ηελ  απφδνζή ηνπο ζε θάπνηνπο  ηνκείο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο πξσηχηεξεο γλψζεο θαη 

εκπεηξίαο. Έλαο ζρεηηθφο γεληθφο νξηζκφο Μεραληθήο Μάζεζεο δίλεηαη απφ ηνλ 

Mitchell (1997): «Έλα πξφγξακκα ππνινγηζηή ιέκε φηη καζαίλεη απφ ηελ εκπεηξία Δ σο 

πξνο θάπνηα θιάζε εξγαζηψλ Σ θαη κέηξν απφδνζεο Ρ, αλ ε απφδνζή ηνπ ζε εξγαζίεο 

απφ ην Σ, φπσο κεηξηέηαη απφ ην Ρ, βειηηψλεηαη κέζσ ηεο εκπεηξίαο Δ.»  

Ο Άλζξσπνο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ παξαηεξψληαο ην θαη 

δεκηνπξγψληαο κηα απινπνηεκέλε (αθαηξεηηθή) εθδνρή ηνπ πνπ νλνκάδεηαη κνληέιν 

(model). 

Η Γεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ, νλνκάδεηαη επαγσγηθή κάζεζε (inductive 

learning) ελψ ε δηαδηθαζία γεληθφηεξα νλνκάδεηαη επαγσγή (induction). Δπηπιένλ ν 

άλζξσπνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξγαλψζεη θαη λα ζπζρεηίζεη ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο 

παξαζηάζεηο ηνπ δεκηνπξγψληαο λέεο δνκέο πνπ νλνκάδνληαη πξφηππα (patterns). 

Η δεκηνπξγία κνληέισλ ή πξνηχπσλ απφ έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ, Απφ έλα 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, νλνκάδεηαη κεραληθή κάζεζε (machine learning). 

Δπηπξνζζέησο ε Μεραληθή κάζεζε είλαη ππνπεδίν ηεο επηζηήκεο ησλ 

ππνινγηζηψλ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηε κειέηε ηεο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ θαη ηεο  

ππνινγηζηηθήο ζεσξίαο κάζεζεο ζηελ ηερλεηή λνεκνζχλε. Σν 1959, ν Άξζνπξ 

άκνπει νξίδεη ηε κεραληθή κάζεζε σο "Πεδίν κειέηεο πνπ δίλεη ζηνπο ππνινγηζηέο 
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ηελ ηθαλφηεηα λα κάζαίλνπλ, ρσξίο λα έρνπλ ξεηά πξνγξακκαηηζηεί".Η κεραληθή 

κάζεζε δηεξεπλά ηε κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή αιγνξίζκσλ πνπ κπνξνχλ λα κάζαίλνπλ 

απφ ηα δεδνκέλα θαη λα θάλνπλ πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε απηά. Σέηνηνη  αιγφξηζκνη 

ιεηηνπξγνχλ θαηαζθεπάδνληαο κνληέια απφ πεηξακαηηθά δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα 

θάλνπλ πξνβιέςεηο βαζηδφκελεο ζηα δεδνκέλα ή λα εμάγνπλ απνθάζεηο πνπ 

εθθξάδνληαη σο ην απνηέιεζκα. 

Η κεραληθή  κάζεζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε θαη ζπρλά ζπγρέεηαη κε 

ππνινγηζηηθή ζηαηηζηηθή, έλαο θιάδνο, πνπ επίζεο επηθεληξψλεηαη ζηελ πξφβιεςε 

κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ. Έρεη ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηελ  καζεκαηηθή 

βειηηζηνπνίεζε, ε νπνία παξέρεη κεζφδνπο, ηε ζεσξία θαη ηνκείο εθαξκνγήο. Η 

Μεραληθή κάζεζε εθαξκφδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ ππνινγηζηηθέο εξγαζίεο, φπνπ ηφζν ν 

ζρεδηαζκφο φζν θαη ν ξεηφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ αιγνξίζκσλ είλαη αλέθηθηνο. 

Παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ απνηεινχλ  ηα θίιηξα spam (spam filtering), ε νπηηθή 

αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ (OCR), νη κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ε ππνινγηζηηθή φξαζε. Η 

Μεραληθή κάζεζε  κεξηθέο θνξέο ζπγρέεηαη κε ηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ, φπνπ ε 

ηειεπηαία επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ εμεξεπλεηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, 

γλσζηή θαη σο κε επηηεξνχκελε κάζεζε. 

 

 Οξηζκνί:   4.1

 

 Carbonell (1987), "... ε κειέηε ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ απφθηεζε λέαο 

γλψζεο, λέσλ δεμηνηήησλ θαη λέσλ ηξφπσλ νξγάλσζεο ηεο ππάξρνπζαο 

γλψζεο".  

 Mitchell (1997), "Έλα πξφγξακκα ππνινγηζηή ζεσξείηαη φηη καζαίλεη απφ ηελ 

εκπεηξία E  ζε ζρέζε κε κηα θαηεγνξία εξγαζηψλ Σ θαη κηα κεηξηθή απφδνζεο P, 

αλ ε απφδνζε ηνπ ζε εξγαζίεο ηεο Σ φπσο κεηξηνχληαη απφ ηελ P, βειηηψλνληαη 

κε ηελ εκπεηξία E".  

   & Frank (2000), "Κάηη καζαίλεη φηαλ αιιάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα απνδίδεη θαιχηεξα ζην κέιινλ". 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί βαζίζηεθαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ Αλάιπζε δεδνκέλσλ, ηα Analytics, γηα λα ηνπο παξάζρεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θαη λα επηηξέςεη λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί. Σα Analytics έρνπλ γίλεη 
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αλακελφκελν θνκκάηη ηεο θαηψηεξεο γξακκήο θαη δελ παξέρνπλ πιένλ ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ παξείραλ θάπνηε. Οη νξγαληζκνί αλαγθάδνληαη ηψξα λα θνηηάμνπλ 

βαζχηεξα ζηα δεδνκέλα ηνπο, γηα ηελ εμεχξεζε λέσλ θαη θαηλνηφκσλ ηξφπσλ γηα ηελ 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο. 

Με ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, ηδηαίηεξα ζηε 

Mεραληθή Mάζεζε (Μachine Learning), νη νξγαληζκνί πηνζεηνχλ κεγαιχηεξεο θαη πην 

πεξηεθηηθέο ζηξαηεγηθέο αλάιπζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθχπηνπλ νξηζκέλεο 

επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο γηα ηελ ρξήζε ηεο Μεραληθήο Μάζεζεο, ζηηο 

επηρεηξήζεηο αιιά θαη θάπνηεο βαζηθέο πξνθιήζεηο ηεο ελζσκάησζεο ηεο κεραληθήο 

κάζεζεο ζε κηα ζηξαηεγηθή αλάιπζεο. ηελ πνξεία ζα αλαθεξζεί επίζεο ε δπλακηθή 

ηεο κεραληθήο κάζεζεο ζην ηξέρνλ ηνπίν αλαιχζεσλ, ζηνλ απμαλφκελν αξηζκφ 

ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ γηα κεραληθή κάζεζε, θαζψο θαη ζηηο  νξγαλσηηθέο θαη 

ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο, πηνζεηψληαο κεραληθή 

κάζεζε.  

 

 Βαζηά κάζεζε θαη γλσζηηθή Πιεξνθνξηθή  4.2

 

Η βαζηά κάζεζε, Deep Learning, απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζεκεξηλήο  ηερλνινγίαο 

εθαξκνγψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Μεραληθή Μάζεζε, γηα λα δηελεξγήζεη ηελ 

αλαγλψξηζε πξνηχπσλ ζε εηθφλεο, βίληεν θαη ήρν. Απνδεηθλχεηαη αλψηεξε απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ ιφγσ ηεο βειηησκέλεο ηθαλφηεηάο 

ηνπ λα ηαμηλνκεί, λα αλαγλσξίδεη, λα εληνπίδεη θαη λα πεξηγξάθεη ηα  δεδνκέλα. Ο 

αξρηθφο αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε βαζηάο κάζεζεο είλαη ην 

ηερλεηφ λεπξσληθφ δίθηπν (Ann). πρλά απαηηνχληαη κεγάιεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ λα 

ηξέρνπλ ζε απηά ηα δίθηπα, έηζη ψζηε φηαλ ν αξηζκφο ησλ ζηξσκάησλ απμάλεηαη πνιχ, 

λα είλαη απαξαίηεηε ε ππνινγηζηηθή γηα ηελ επίιπζε ζε βαζηά καζεζηαθά πξνβιήκαηα 

(deep learning problems). Λφγσ ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ 

ππνινγηζηηθή δχλακε, κπνξνχκε ηψξα λα νηθνδνκήζνπκε λεπξσληθά δίθηπα κε πνιιά 

πεξηζζφηεξα ζηξψκαηα απφ φηη κεξηθά κφλν ρξφληα λσξίηεξα. Η βαζηά κάζεζε είλαη 

έλα απφ ηα ζεκέιηα ηεο γλσζηηθήο πιεξνθνξηθήο, έλαλ ηνκέα ζηνλ νπνίν ηα ζχλζεηα 

ζπζηήκαηα κεραληθήο κάζεζεο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζπγθεθξηκέλα, παξαδείγκαηνο 

ράξε ηα αλζξψπηλα θαζήθνληα κε έμππλν ηξφπν. Με ην ζπλδπαζκφ επεμεξγαζίαο 

θπζηθήο γιψζζαο, κεγάισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη πξνζεγγίζεσλ Μεραληθήο κάζεζεο, 



  
ειίδα 64 

 

  

φπσο ε βαζηά κάζεζε, θαη ε γλσζηηθή Πιεξνθνξηθή επηηξέπεηαηη ζηνπο ππνινγηζηέο λα 

κεηαθξάδνπλ ηα πξνβιήκαηα απφ ηε θπζηθή γιψζζα ζηε κεραληθή ινγηθή, λα 

ππνβάιεηαη έλα εξψηεκα ζε κηα Γλσζηαθή βάζε γηα πηζαλέο ιχζεηο θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη αιγφξηζκνη κεραληθή κάζεζεο  γηα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά 

κε  ηηο δπλαηφηεηεο ιχζεσλ. Δλψ νη πηζαλέο εθαξκνγέο ησλ γλσζηηθψλ ππνινγηζηψλ 

έρνπλ γίλεη επξείεο θαη απμαλφκελεο, νη εκπνξηθέο θπξίσο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

θαη ηνπο ρψξνπο δέζκεπζεο ησλ πειαηψλ. 

Μνληέιν εξκελείαο Απηφ πνπ θάλεη ηνπο αιγφξηζκνπο κεραληθήο κάζεζεο 

δχζθνιν λα θαηαλνεζνχλ είλαη επίζεο θαη απηφ πνπ ηνπο θαζηζηά εμαηξεηηθνχο 

παξάγνληεο πξφβιεςεο: είλαη πνιχπινθνη. Η πην κεγάιε δπζθνιία ζηελ Μεραληθή 

Μάζεζε γηα επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη αιγφξηζκνη είλαη 

«καχξα θνπηηά». ε ξπζκηδφκελα θαζέησο κνληέια, φπσο ην ηξαπεδηθφ θαη ην 

αζθαιηζηηθφ, ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ ηα αίηηα ησλ ξπζκηζηηθψλ 

απαηηήζεσλ. Δάλ απηφ ζπκβεί, ηφηε κηα πβξηδηθή ηερληθή, αλάκεημεο παξαδνζηαθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο καδί, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην predictive 

modeling: γηα ηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο κεηαμχ Αθξίβεηαο θαη Δξκελείαο», κπνξεί λα 

είλαη κηα βηψζηκε ιχζε ζε νξηζκέλα πξνβιήκαηα εξκελείαο. 

Μεξηθά παξαδείγκαηα πβξηδηθψλ ζηξαηεγηθψλ πεξηιακβάλνπλ: Πξνεγκέλεο 

ηερληθέο παιηλδξφκεζεο Οη ηερληθέο ηηκσξεκέλεο παιηλδξφκεζεο είλαη ηδηαίηεξα 

θαηάιιειεο γηα επξείαο θιίκαθαο δεδνκέλα. Απνθεχγνπλ ην πξφβιεκα πνιιαπιψλ 

ζπγθξίζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κε βεκαηηθή κεηαβιεηή επηινγή. Μπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζε ζχλνια δεδνκέλσλ κε πεξηζζφηεξεο ζηήιεο απφ ηηο ζεηξέο θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ εξκελεία κε ηελ επηινγή ελφο κηθξνχ αξηζκνχ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ 

γηα ην ηειηθφ κνληέιν. Σα γεληθεπκέλα κνληέια πξνζζέησλ ηαηξηάδνπλ ζε γξακκηθνχο 

φξνπο ζε νξηζκέλεο κεηαβιεηέο θαη κε γξακκηθέο ζθήλεο ζε άιιεο κεηαβιεηέο, 

επηηξέπνληάο  λα ξπζκίδεηαη ρεηξνθίλεηα έλα ζπκβηβαζκφο κεηαμχ ηεο δπλαηφηεηαο 

εξκελείαο θαη ηεο αθξίβεηαο. Με quantile παιηλδξφκεζε, κπνξεί λα ρσξέζεη έλα 

παξαδνζηαθφ, εξκελεχζηκν γξακκηθφ κνληέιν ζε δηαθνξεηηθά εθαηνζηεκφξηα 

δεδνκέλα, επηηξέπνληάο  λα βξεζνχλ δηαθνξεηηθά ζχλνια κεηαβιεηψλ γηα 

κνληεινπνίεζε δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε κηα αγνξά ή έλα ραξηνθπιάθην πειαηψλ 

ινγαξηαζκψλ. Υξεζηκνπνηψληαο κνληέια κεραληθήο κάζεζεο σο ζεκεία αλαθνξάο 

Μηα κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ησλ κνληέισλ κεραληθήο κάζεζεο θαη ησλ παξαδνζηαθψλ 

γξακκηθά κνληέισλ είλαη φηη ηα κνληέια κεραληθήο κάζεζεο ζπλήζσο 

ιακβάλνπλ ππφςε έλα κεγάιν αξηζκφ έκκεζσλ κεηαβιεηψλ αιιειεπηδξάζεσλ. 
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Δάλ ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο είλαη πνιχ ιηγφηεξν αθξηβέο απφ ην 

ην κνληέιν κεραληθήο κάζεζεο, πηζαλφηαηα έρεη ράζεη κεξηθέο ζεκαληηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο ησλ κεηαβιεηψλ πξφβιεςεο. Τπνθαηάζηαηα κνληέια: Σα 

ππνθαηάζηαηα κνληέια είλαη εξκελεχζηκα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

δηαθνκηζηέο κεζνιάβεζεο εμεγψληαο  ζχλζεηα κνληέια. Γηα παξάδεηγκα, αλ ηαηξηάδεη 

κε ην κνληέιν κεραληθήο κάζεζεο ζαο, ηφηε είλαη ζεκηηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα 

παξαδνζηαθφ, εξκελεχζηκν κνληέιν ζηα αξρηθά δεδνκέλα, αιιά αληί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν πξαγκαηηθφο ζηφρνο ζηα δεδνκέλα, είλαη θαιφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

πξνβιέςεηο ηνπ πην ζχλζεηνπ αιγφξηζκνπ σο ζηφρν γηα απηφ ην εξκελεχζηκν κνληέιν. 

Απηφ ην κνληέιν ζα είλαη πηζαλφηαηα πην εχθνιν λα εξκελεπηεί θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμεγήζεη ηελ πην ζχλζεηε ινγηθή ηνπ κνληέινπ ηεο κεραληθήο 

κάζεζεο. Δπεηδή ηα κνληέια κεραληθήο κάζεζεο παξέρνπλ πνιχπινθεο απαληήζεηο 

φξνη πηζαλνηήησλ, ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηξηβέο 

κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ ιήςεο 

απνθάζεσλ πνπ ζπρλά πξνηηκνχλ πην ζπγθεθξηκέλε θαζνδήγεζε. Απηή ε πξφθιεζε 

απαηηεί εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

 ύληνκε Αλαθνξά ησλ Βαζηθώλ Αιγνξίζκσλ Μεραληθήο 4.3

Μάζεζεο 

 

Penalized Regression 
Κνηλή Υξήζε • Δπνπηηθή παιηλδξφκεζε • Δπνπηεπφκελε ηαμηλφκεζε 

 

Κνηλέο αλεζπρίεο • Λείπνπλ ηηκέο • Aπφθιηζε (νutlier) • Kαλνληθνπνίεζε 

(Standardization)  • Ρχζκηζε παξακέηξσλ 

 

Πξνηεηλφκελε θιίκαθα • Μηθξά έσο κεγάια δεδνκέλα 

 

Γηεξκελεία• Τςειή 

 

Πξνηεηλφκελε ρξήζε• Μνληεινπνίεζε γξακκηθψλ ή γξακκηθά δηαρσξηδφκελσλ 

θαηλνκέλσλ• Με απηφκαηνο θαζνξηζκφο κε γξακκηθψλ θαη ξεηψλ φξσλ 

αιιειεπίδξαζεο • Ιδαληθή γηα N << p 

Naïve Bayes 

Κνηλή Υξήζε• Δπνπηεπφκελε ηαμηλφκεζε 
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Κνηλέο αλεζπρίεο• Ιζρπξή παξαδνρή γξακκηθήο αλεμαξηεζίαο• πάληα θαηεγνξηθά 

επίπεδα 

Πξνηεηλφκελε θιίκαθα• Μηθξά έσο εμαηξεηηθά κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ 

Γηεξκελεία• Μέηξηα 

Πξνηεηλφκελε ρξήζε • Μνληεινπνίεζε γξακκηθά δηαρσξηδφκελσλ θαηλνκέλσλ ζε 

κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ• Ιδαληθφ γηα εμαηξεηηθά κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ, φπνπ oη 

πνιχπινθεο κέζνδνη είλαη αλππφθνξεο 

Γέληξα απνθάζεσλ 

Κνηλή Υξήζε• Δπνπηηθή παιηλδξφκεζε• Δπνπηεπφκελε ηαμηλφκεζε 

Κνηλέο αλεζπρίεο • Η ελίζρπζε ηεο θιίζεο κπνξεί λα είλαη αζηαζήο κε ζφξπβν ή 

απνθιίζεηο-ηηκέο (outliers)• Τπεξθφξησζε• Ρχζκηζε παξακέηξσλ  

Πξνηεηλφκελε θιίκαθα• Μεζαία έσο κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ 

Γηεξκελεία• Μέηξηα 

Πξνηεηλφκελε ρξήζε• Μνληεινπνίεζε κε γξακκηθψλ θαη κε γξακκηθψλ 

δηαρσξηδφκελσλ θαηλνκέλσλ ζε κεγάια, «βξψκηθα δεδνκέλα»• Αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

εμεηάδνληαη απηφκαηα, αιιά ζησπεξά• Λείπνπλ νη ηηκέο θαη νη απνθιίζεηο (outliers) 

ζηηο κεηαβιεηέο εηζφδνπ πνπ ρεηξίδνληαη απηφκαηα ζε πνιιέο πινπνηήζεηο• Σα ζχλνια 

δέληξσλ απνθάζεσλ, π.ρ. ηα ηπραία δάζε θαη ε ελίζρπζε ηεο θιίζεο, κπνξνχλ λα 

απμήζνπλ ηελ πξφβιεςε ηελ αθξίβεηα θαη ηε κείσζε ηεο ππεξθφξησζεο, αιιά θαη ηε 

κείσζε ηεο επεθηαζηκφηεηαο θαη ηεο εξκελείαο 

k-Nearest Neighbors (kNN) 

Κνηλή Υξήζε• Δπνπηηθή παιηλδξφκεζε• Δπνπηεπφκελε ηαμηλφκεζε 

Κνηλέο αλεζπρίεο• Λείπνπλ ηηκέο• Τπεξθφξησζε (Overfitting)• Απνθιίζεηο (Outliers) • 

Καλνληθνπνίεζε (Standardization) • Η θαηάξα ηεο δηαζηαζηκφηεηαο (Curse of 

dimensionality) 

Πξνηεηλφκελε θιίκαθα• Μηθξά έσο κεζαία ζχλνια δεδνκέλσλ 

Γηεξκελεία• Υακειή 

Πξνηεηλφκελε ρξήζε• Μνληεινπνίεζε κε γξακκηθψο δηαρσξηδφκελσλ θαηλνκέλσλ 
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• Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηαηξηάδεη κε ηελ αθξίβεηα ησλ πην εμειηγκέλσλ 

ηερληθψλ, αιιά κε ιηγφηεξνπο ζπληνληζκέλσλ παξακέηξσλ 

 

Support Vector Machines (SVM) 

Κνηλή Υξήζε• Δπνπηηθή παιηλδξφκεζε• Δπνπηεπφκελε ηαμηλφκεζε• Αλίρλεπζε 

αλσκαιηψλ 

Κνηλέο αλεζπρίεο• Λείπνπλ ηηκέο• Τπεξθφξησζε•  Απνθιίζεηο•  Καλνληθνπνίεζε • 

Ρχζκηζε παξακέηξσλ• Η αθξίβεηα έλαληη ησλ βαζηψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ εμαξηάηαη 

γηα ηελ επηινγή ηνπ κε γξακκηθνχ ππξήλα. Gaussian θαη πνιπσλπκηθή ζπρλά ιηγφηεξν 

αθξηβείο 

Πξνηεηλφκελε θιίκαθα • Μηθξά έσο κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ γηα γξακκηθνχο 

ππξήλεο • Μηθξά έσο κεζαία ζχλνια δεδνκέλσλ γηα κε γξακκηθνχο πεξχλεο (kernels) 

Γηεξκελεία• Υακειή 

Πξνηεηλφκελε ρξήζε • Μνληεινπνίεζε γξακκηθψλ ή γξακκηθά δηαρσξηδφκελσλ 

θαηλνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο γξακκηθνχο ππξήλεο • Μνληεινπνίεζε κε γξακκηθψλ ή 

κε γξακκηθψλ δηαρσξηδφκελσλ θαηλνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο κε γξακκηθνχο ππξήλεο • 

Αλίρλεπζε αλσκαιηψλ κε one-class SVM (OSVM) 

Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα (ANN) 

Κνηλή Υξήζε• Δπνπηηθή παιηλδξφκεζε• Δπνπηεπφκελε ηαμηλφκεζε• Με επηηεξνχκελε 

νκαδνπνίεζε• Δμφξπμε κε επηηεξνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ• Αλίρλεπζε αλσκαιηψλ 

Κνηλέο αλεζπρίεο• Λείπνπλ ηηκέο• Τπεξθφξησζε• Απνθιίζεηο• Καλνληθνπνίεζε• 

Ρχζκηζε παξακέηξσλ• Η αθξίβεηα έλαληη ησλ βαζηψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ εμαξηάηαη 

γηα ηελ επηινγή ηνπ κε γξακκηθνχ ππξήλα. Gaussian θαη πνιπψλπκηθή είλαη ζπρλά 

ιηγφηεξν αθξηβείο 

Πξνηεηλφκελε θιίκαθα • Μηθξά έσο κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ γηα γξακκηθνχο 

ππξήλεο • Μηθξά έσο κεζαία ζχλνια δεδνκέλσλ γηα κε γξακκηθά ππξήλεο 

Γηεξκελεία • Υακειή 

Πξνηεηλφκελε ρξήζε • Μνληεινπνίεζε γξακκηθψλ ή γξακκηθά δηαρσξηδφκελσλ 

θαηλνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο γξακκηθνχο ππξήλεο • Μνληεινπνίεζε κε γξακκηθψλ ή 
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κε γξακκηθψλ δηαρσξηδφκελσλ θαηλνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο κε γξακκηθνχο ππξήλεο • 

Αλίρλεπζε αλσκαιηψλ κε one-class SVM (OSVM)  

Καλόλεο ζύλδεζεο 

Κνηλή Υξήζε• Δπνπηεπφκελε δεκηνπξγία θαλφλσλ• Κηίξην θαλφλσλ ρσξίο επνπηεία 

Κνηλέο αλεζπρίεο• Αζηαζήο θαηάζηαζε κε κηθξά δεδνκέλα εθπαίδεπζεο• 

Τπεξζέξκαλζε• Ρχζκηζε παξακέηξσλΠξνηεηλφκελε θιίκαθα• Μεζαία έσο κεγάια 

ζχλνια δεδνκέλσλ ζπλαιιαγψλ 

Γηεξκελεία• Μέηξηα 

Πξνηεηλφκελε ρξήζε• Γεκηνπξγία ζπλφισλ πνιχπινθσλ θαλφλσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

ζπλχπαξμε ζηνηρείσλ ή ζπκβάλησλ ζε δεδνκέλα ζπλαιιαγψλ 

k-Means 

Κνηλή Υξήζε• Με επηηεξνχκελε νκαδνπνίεζε (Unsupervised clustering) 

Κνηλέο αλεζπρίεο• Λείπνπλ ηηκέο• Τπεξθφξησζε• Σππνπνίεζε• Ο ζσζηφο αξηζκφο 

ζπκπιεγκάησλ είλαη ζπρλά άγλσζηνο• Πνιχ επαίζζεην ζηελ αξρηθνπνίεζε• Η θαηάξα 

ησλ δηαζηάζεσλ 

Πξνηεηλφκελε θιίκαθα• Μηθξά έσο κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ 

Γηεξκελεία• Μέηξηα 

Πξνηεηλφκελε ρξήζε• Γεκηνπξγία ελφο γλσζηνχ αξηζκνχ ζθαηξηθψλ, δηαθιαδηζκέλσλ, 

νκνηφκνξθσλ ζπζηάδσλ• Η κέζνδνο k-modes κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

θαηεγνξηθά δεδνκέλα• Η κέζνδνο k-πξσηνηχπσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεηθηά 

δεδνκέλα 

Ιεξαξρηθή νκαδνπνίεζε 

Κνηλή Υξήζε• Με επηηεξνχκελε νκαδνπνίεζε 

Κνηλέο αλεζπρίεο• Λείπνπλ ηηκέο• Σππνπνίεζε• Ο ζσζηφο αξηζκφο ζπκπιεγκάησλ είλαη 

ζπρλά άγλσζηνο• Η θαηάξα ηεο δηαζηαζηκφηεηαο 

Πξνηεηλφκελε θιίκαθα• Μηθξά ζχλνια δεδνκέλσλ 

Γηεξκελεία• Μέηξηα 
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Πξνηεηλφκελε ρξήζε• Γεκηνπξγία ελφο γλσζηνχ  αξηζκνχ κε ζθαηξηθψλ, δηαθνξεηηθψλ 

ή επηθαιππηφκελσλ νκάδσλ δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ  

Spectral Clustering 

Κνηλή Υξήζε• Με επηηεξνχκελε νκαδνπνίεζε 

Κνηλέο αλεζπρίεο• Λείπνπλ ηηκέο• Σππνπνίεζε• Ρχζκηζε παξακέηξσλ• Η θαηάξα ηεο 

δηαζηαζηκφηεηαο 

Πξνηεηλφκελε θιίκαθα• Μηθξά ζχλνια δεδνκέλσλ 

Γηεξκελεία• Μέηξηα 

Πξνηεηλφκελε ρξήζε• Γεκηνπξγία ελφο εμαξηψκελνπ απφ δεδνκέλα αξηζκνχ απζαίξεηα 

ζρεκαηηζκέλσλ, δηαρσξηζκέλσλ ή επηθαιππηφκελσλ ζπζηάδσλ δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ 

Principal Components Analysis (PCA) 

Κνηλή Υξήζε• Δμφξπμε κε επηηεξνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

Κνηλέο αλεζπρίεο• Λείπνπλ ηηκέο• Απνθιίζεηο 

Πξνηεηλφκελε θιίκαθα• Μηθξά έσο κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ γηα ηνλ παξαδνζηαθφ 

PCA  θαη SVD 

• Μηθξά έσο κεζαία ζχλνια δεδνκέλσλ γηα αξαηή PCA θαη ππξήλα PCA 

Γηεξκελεία • Γεληθά ρακειή, αιιά πςειφηεξε αξαηή PCA ή πεξηζηξεθφκελσλ ιχζεσλ 

Πξνηεηλφκελε ρξήζε • Απφζπαζε ελφο εμαξηψκελνπ απφ δεδνκέλα αξηζκνχ 

γξακκηθψλ, νξζνγψλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπνπ N >> p • Σα εμεξρφκελα 

ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα πεξηζηξαθνχλ γηα λα απμήζνπλ ηελ εξκελεία, αιιά 

ζπλήζσο ράλνληαη νη νξζνγσληφηεηεο • Η απνζχλζεζε κνλαδηθήο ηηκήο (SVD) 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά αληί γηα PCA ζε επξέα ή αξαηά δεδνκέλα • Ο αξαηφο PCA 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δεκηνπξγήζεη πην εξκελεχζηκα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά 

ράλνληαη νξζνγσληφηεηεο • Ο ππξήλαο PCA κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμαγσγή 

κε γξακκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

Nonnegative Matrix Factorization (NMF) 

Κνηλή Υξήζε • Δμφξπμε κε επηηεξνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

Κνηλέο αλεζπρίεο• Λείπνπλ ηηκέο• Τπεξθφξησζε• Καλνληθνπνίεζε• Ο ζσζηφο αξηζκφο 

ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ζπρλά άγλσζηνο• Παξνπζία αξλεηηθψλ ηηκψλ 
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Πξνηεηλφκελε θιίκαθα• Μηθξά έσο κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ 

Γηεξκελεία• Τςειφο 

Πξνηεηλφκελε ρξήζε• Δμαγσγή ελφο γλσζηνχ αξηζκνχ εξκελεηψλ, γξακκηθψλ, ινμψλ, 

κε αξλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

Random Projections 

Κνηλή Υξήζε• Δμφξπμε κε επηηεξνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

Κνηλέο αλεζπρίεο• Λείπνπλ ηηκέο 

Πξνηεηλφκελε θιίκαθα • Μεζαία έσο εμαηξεηηθά κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ 

Γηεξκελεία• Υακειή 

Πξνηεηλφκελε ρξήζε• Δμαγσγή ελφο εμαξηψκελνπ απφ δεδνκέλα αξηζκνχ γξακκηθψλ, 

κε εξκελεπφκελσλ, ηπραία πξνζαλαηνιηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ίζε ζεκαζία 

Factorization Machines 

Κνηλή Υξήζε• Δπνπηηθή παιηλδξφκεζε θαη ηαμηλφκεζε• Δμφξπμε κε επηηεξνχκελσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

Κνηλέο αλεζπρίεο• Λείπνπλ ηηκέο• Τπεξθφξησζε• Καλνληθνπνίεζε• Ο ζσζηφο αξηζκφο 

ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ζπρλά άγλσζηνο• Ληγφηεξν θαηάιιειν γηα ππθλά δεδνκέλα 

Πξνηεηλφκελε θιίκαθα• Μεζαία έσο εμαηξεηηθά κεγάια αξαηά ή 

ζχλνια δεδνκέλσλ ζπλαιιαγψλ 

Γηεξκελεία• Μέηξηα 

Πξνηεηλφκελε ρξήζε• Δμαγσγή ελφο γλσζηνχ αξηζκνχ κε εξκελεπφκελσλ, ινμψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απφ αξαηέο ή ζχλνια δεδνκέλσλ ζπλαιιαγψλ • Μπνξεί λα 

θαηαγξάςεη απηφκαηα ηηο κεηαβιεηέο αιιειεπηδξάζεηο • Γεκηνπξγία κνληέισλ απφ 

κεγάιν αξηζκφ αξαηψλ ιεηηνπξγηψλ. κπνξεί λα μεπεξάζεη ηελ απφδνζε ηνπ SVM γηα 

αξαηά δεδνκέλα. 
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 Δίδε δόινπ- ρξεκαηνηθνλνκηθήο απάηεο 4.4

 

Αξρηθά ζα εμεγεζεί ν φξνο δφινο (fraud) ιεπηνκεξέζηεξα θαη ζα αλαιπζνχλ ηα είδε 

ηνπ: 

(1) Γόιηα νηθνλνκηθή αλαθνξά:  Η δφιηα νηθνλνκηθή αλαθνξά κπνξεί λα 

νξηζηεί σο εμήο: ζθφπηκε εζθαικέλε αλαθνξά ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ελφο 

νξγαληζκνχ - κέζα απφ κηα ζθφπηκε ςεπδή δήισζε ή ιαλζαζκέλε 

παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ηεο πεξηνπζίαο ή ηεο ζέζεο εζφδσλ. Ο 

ζθνπφο ηεο ιαλζαζκέλεο απηήο παξνπζίαζεο είλαη λα παξαπιαλήζεη ηνπο 

απνδέθηεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Ο ζθνπφο κηαο ηέηνηαο απάηεο κπνξεί λα είλαη, 

γηα παξάδεηγκα, ε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ (π.ρ. 

πσιήζεηο), έηζη ψζηε ν νξγαληζκφο λα κπνξεί λα δηαπξαγκαηεπηεί 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο αλαρξεκαηνδφηεζεο. Απηφ ην είδνο ηεο απάηεο κπνξεί 

λα εκθαληζηεί ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, 

γηα παξάδεηγκα: α)Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα έζνδα απφ πσιήζεηο ή ην 

θέξδνο ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ππεξβνιηθά. β) Σα νθεηιφκελα πνζά, 

ηα έμνδα ή νη δεκίεο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ πνιχ ρακειά 

(2) Η ςεπδήο ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε-αλαθνξά ζπάληα γίλεηαη γηα 

ηνλ άκεζν εκπινπηηζκφ ηνπ εγθιήκαηνο, εμαηξνπκέλεο ηεο πεξίπησζεο 

ππεμαίξεζεο. Η ππεμαίξεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζεκαίλεη φηη έλα άηνκν ή 

κηα νκάδα αηφκσλ παξαπνηεί ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο 

παξάλνκα γηα δηθνχο ηεο ζθνπνχο.. Απηφ ην είδνο ππεμαίξεζεο γίλεηαη γηα 

λα επηηεπρζεί άκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο. Δίλαη ζπρλφ λα πξαγκαηνπνηείηαη 

σο κέζσ θινπήο (π.ρ. απφ ηελ απνζήθε) ή κέζσ κε επηηξεπηήο ρξήζεο ησλ 

θεθαιαίσλ (π.ρ. κέζσ ηεο κεηαθνξάο ξεπζηψλ θεθαιαίσλ ηνπ νξγαληζκνχ 

ζε ινγαξηαζκνχο ηδησηηθήο ηξάπεδαο). Σξεηο παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ 

απάηε Η ζεσξία ηεο απάηεο νξίδεη ηξεηο πξνυπνζέζεηο γηα εγθιεκαηηθέο 

πξάμεηο (βι. ρήκα 12.1): α) Η επθαηξία λα δηαπξάμεη απάηε  β)Σν θίλεηξν 

γηα εμαπάηεζε γ) Η ηθαλφηεηα εμνξζνινγηζκνχ ησλ ελεξγεηψλ ζαο. Μηα 

νξγάλσζε πξέπεη λα πεξηνξίζεη θαη ηνπο ηξεηο παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα 

ειαρηζηνπνηήζεη πξννξαηηθά ηηο πηζαλφηεηεο απάηεο. 
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Δίδνο Διέγρνπ Ιδηφηεηα Παξαδείγκαηα ειέγρνπ 

πνπ κπνξνχλ λα 

απνηξέςνπλ/αληρλεχζνπλ 

ηνλ θίλδπλν 

Έιεγρνη πξφζβαζεο Πξνιεπηηθφο Μπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ 

ηελ πξφζβαζε ζε θξίζηκεο 

εξγαζίεο ή πιεξνθνξίεο 

(δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ 

κεηαθνξάο) κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζηνλ 

δηαρσξηζκφ κε ζπκβαηψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. 

κεηαμχ δηαηήξεζεο 

βαζηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

πσιεηψλ θαη ηεο 

εθηέιεζεο ησλ πιεξσκψλ 

Έιεγρνη Δθαξκνγψλ θαη 

ησλ Ρπζκίζεσλ απηψλ 

Πξνιεπηηθφο Μπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε 

ζπζηεκαηηθή θαηαζηνιή 

νξηζκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ 

ή πξάμεσλ ζπκπεξηθνξάο 

(π.ρ. ε κεηαθνξά ησλ 

αγαζψλ κπνξεί λα γίλεη 

κφλν εάλ ππάξρεη 

ε εληνιή ηνπ πειάηε) 

Ηκη-απηνκαηνπνηεκέλνη 

έιεγρνη κε κηα ρεηξνθίλεηε 

άπνςε θαηαγξαθήο 

Eληνπηζηηθφο-

Αληρλεπηηθφο 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

εληνπηζκφ εμαηξέζεσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο 

ζπλαιιαγψλ(π.ρ. 

επηζεψξεζε ρεηξνθίλεησλ 

θαηαρσξήζεσλ ). 

 Δπηηξέπεη ηελ 

επαιήζεπζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ κε ρξήζε 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ (π.ρ. 

αλάιπζε άκεζνπ 

εγρεηξηδίνπ δεκνζηεχζεσλ 

ζην γεληθφ θαζνιηθφ) 
Figure 12Γιάγπαμμα 12 “Eίδη ελέγσος ανα ιδιόηηηα και παπαδείγμαηα αποηποπήρ κινδύνος” 
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Σερλνινγία πιεξνθνξηψλ (θαη εηδηθά δίθηπα, νινθιεξσκέλα θαη ηζρπξά 

ζπζηήκαηα ERP φπσο ε SAP) πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα ηελ άζθεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ 

απάηεο θαη απφθξπςεο απηέο ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Σαπηφρξνλα, ε ηερλνινγία 

ηεο πιεξνθνξίαο πξνζθέξεη επίζεο ζεκαληηθνχο κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη 

παξαθνινχζεζεο πνπ κεηψλνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ θίλδπλν απάηεο θαη απνδνηηθά. 

Χζηφζν, δχν απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο δελ ζπλδένληαη κε ηα ηερλνινγηθά ζηνηρεία. Η 

απάηε ζε πςειφηεξν επίπεδν κάλαηδκελη πξνθαιείηαη ζπρλά απφ ηελ επηζπκία λα 

επηηεπρζεί ην πςειφηεξν επίπεδν ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζρεηηθέο πιεξσκέο επηδνκάησλ 

κπφλνπο. Χο εθ ηνχηνπ, εθηφο απφ ηνπο ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο, νη νξγαλψζεηο ζα πξέπεη 

επίζεο λα νξίδνπλ απνδεθηή ή απαξάδεθηε (π.ρ. αλέληηκε, κε εζηθή) ζπκπεξηθνξά ζηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπο. Πξέπεη επίζεο λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

πξαγκαηηθήο δηάπξαμεο απάηε. Η απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία απηψλ ησλ θαλνληζκψλ 

κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα δηθαηνιφγεζεο απάηε. 

Η ηαμηλφκεζε ήηαλ o πην δεκνθηιήο θαη ν κφλνο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηνλ εληνπηζκφ δφιησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά 

πξνγξάκκαηα απηφκαηεο αλίρλεπζεο απάηεο δήισζεο (FSF) ρξεζηκνπνηνχλ επνπηηθέο 

κεζνδνινγίεο κεραληθήο κάζεζεο πνπ ζπλήζσο έρνπλ κηα δηαδηθαζία δχν ζηαδίσλ, 

φπνπ ζην πξψην ζηάδην έρεη ρξεζηκνπνηεζεί έλα κνληέιν ρξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα 

εθπαίδεπζεο. Σν δείγκα εθπαίδεπζεο νξγαλψλεηαη ζε πιεηάδεο θαη ραξαθηεξηζηηθά, κε 

ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εηηθέηαο θιάζεο πνπ πεξηέρεη ηηο ηηκέο ππνδεηθλχνληαο ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε θιάζε ζηελ νπνία αλήθεη θάζε πιεηάδα. ην δεχηεξν ζηάδην, ηα 

αληηθείκελα ηαμηλνκνχληαη κέζσ ηνπ κνληέινπ πνπ ιακβάλεηαη απφ ην πξψην ζηάδην. 

Μεηά ηελ εμέηαζε ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο ζε βάζε δεδνκέλσλ εμφξπμεο δεκνζηνλνκηθή 

δήισζε αλίρλεπζεο ηεο απάηεο ινγνηερλία, παξαηεξνχκε φηη ε έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

κέρξη ηψξα πέληε κέζνδνη ζε απηφλ ηνλ γεληθφ ηνκέα. Απηέο νη κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ 

παιηλδξφκεζε, δέληξα απνθάζεσλ, λεπξσληθά δίθηπα, Bayesian δίθηπα θαη 

κεραλήκαηα θνξέα ππνζηήξημεο. Η παιηλδξφκεζε είλαη ε πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο αλίρλεπζεο νηθνλνκηθψλ δφισλ. Μεηαζρεκαηηζκνί 

κεηαβιεηψλ ζην κνληέια παιηλδξφκεζεο έρνπλ επίζεο κειεηεζεί ζην πιαίζην ηεο 

απάηεο ηελ αλίρλεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο logit, ηεο ζηαδηαθήο πιηθνηερληθήο 

ππνζηήξημεο, ηεο ιήςεο απνθάζεσλ πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ κέζνδνο θαη εθζεηηθή 

γεληθεπκέλε βήηα δχν. Γηα παξάδεηγκα, ν πάζεο [21] ρξεζηκνπνίεζε κηα ζπιινγή 

ζηνηρείσλ απφ 76 επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ 38 απαηεψλεο θαη 38 κε δφιηεο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα. Υξεζηκνπνηνχλ δέθα νηθνλνκηθά κεηαβιεηέο θαη ινγηθή 

πνιππαξαγνληηθή παιηλδξφκεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ 
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παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απάηε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πλνιηθά 

απφ δέθα ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο, φπσο ν δείθηεο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο θαη ηνπ 

ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ, ν δείθηεο αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο πξνο ην ζχλνιν ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νηθνλνκηθή δπζπξαγία, ηα απνζέκαηα ζε ν δείθηεο πσιήζεσλ 

θαη ν δείθηεο θεθαιαίνπ θίλεζεο πξνο ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

επηιέγνληαη γηα εμέηαζε σο δπλεηηθνχο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ FSF. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη εηαηξείεο κε πςειά απνζέκαηα ζε ζρέζε κε πσιήζεηο, 

πςειφ ρξένο ζε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ, ην ρακειφ θαζαξφ θέξδνο ζην ζχλνιν ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην ρακειφ θεθάιαην θίλεζεο ζην ζχλνιν ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ην πςειφ νηθνλνκηθφ άγρνο είλαη πην πηζαλφ λα ρεηξαγσγήζνπλ ηα 

νηθνλνκηθά δειψζεηο. 

Έλα λεπξσληθφ δίθηπν είλαη κηα άιιε δεκνθηιήο ηερληθή εμφξπμεο δεδνκέλσλ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία γηα ηελ αλίρλεπζε απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο [6,9,14,16,24]. Σν λεπξηθφ δίθηπν δελ αλαιακβάλεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

θαη είλαη ηθαλή λα εμνξχμεη αιιεινζπλδεφκελα δεδνκέλα θαη είλαη α θαηάιιειε 

ελαιιαθηηθή ιχζε γηα πξνβιήκαηα φπνπ νξηζκέλεο απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ παιηλδξφκεζε δελ ηζρχνπλ. Σν Λεπθφ [24], παξ 'φια απηά, έρεη έδεημε φηη ηα 

λεπξσληθά δίθηπα ηξνθνδνζίαο πξνο ηα εκπξφο, ηα νπνία δελ απαηηνχλ 

πξνθαζνξηζκέλν ιεηηνπξγηθή κνξθή, εθηεινχλ ηελ ίδηα ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε σο κε 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε. Σν λεπξσληθφ δίθηπν πνιιαπιαζηαζκνχ πίζσ επηηξέπεη ζην 

δίθηπν γηα λα πξνζαξκνζηεί θαη έρεη γίλεη κηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο ηερληθέο γηα 

πξφβιεςε θαη πξνβιήκαηα ηαμηλφκεζεο. Η δηάδνζε ηεο πιάηεο learning δηαδηθαζία 

ιεηηνπξγεί ζε κηθξά επαλαιεπηηθά βήκαηα πνπ θάλνπλ ζπλερψο κηθξέο αιιαγέο ζηα 

βάξε ζε θάζε ζηξψκα λεπξσληθνχ δηθηχνπ, ηα νπνία είλαη ππνινγίζηεθε γηα λα κεησζεί 

ην ζπζηεκαηηθφ ζθάικα. Η επαλάιεςε επαλαιακβάλεηαη έσο φηνπ ε ζπλνιηθή ηηκή 

ζθάικαηνο πέζεη θάησ απφ θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή φξην [13]. Μεηνλεθηήκαηα 

εθαξκνγήο ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ ζην λα αλαθαιχςεηε ην FSF είλαη φηη ην λεπξηθφ 

δίθηπν δελ είλαη αθξηβέο αλ ηα δεδνκέλα είλαη ή εάλ ε αηηηψδεο ιεηηνπξγηθφηεηα 

εμειίζζεηαη ζε κηα θαηεχζπλζε πνπ δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλνο. 

Ο ζηφρνο ησλ δέληξσλ απφθαζεο είλαη ε ηαμηλφκεζε κε δηαίξεζε παξαηεξήζεηο 

ζε ακνηβαία απνθιεηζηηθέο θαη εμαληιεηηθέο ππννκάδεο απφ ην επηιέγνληαο ζσζηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαρσξίδνπλ θαιχηεξα ην δείγκα. Koh θαη Υακειή [13] 

Καηαζθεπάζηε έλα δέληξν απφθαζεο γηα λα πξνβιέςεηε ηα θξπκκέλα πξνβιήκαηα ζην 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εμεηάδνληαο ηηο αθφινπζεο έμη κεηαβιεηέο: γξήγνξε ζηνηρεία 
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ελεξγεηηθνχ ζε βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, αγνξαία αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζην 

ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζχλνιν ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, νη ηφθνη 

ζηα θέξδε πξν ηφθσλ θαη ηνπ θφξνπ, ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ζην ζχλνιν ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δηαθπγφλησλ θεξδψλ ζην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Οη παξαπάλσ ηερληθέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ είλαη γεληθά απνδείρζεθε φηη 

είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ αλίρλεπζε ηεο απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Χζηφζν, δελ είλαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, ελψ απηέο νη ηερληθέο έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαιά γηα πξφβιεςε κνληέισλ, δελ είλαη ηφζν θαιά αλαπηχρζεθε γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ. πγθεθξηκέλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δνθηκψλ γηα ην 

αμηνιφγεζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηηο εμαξηψκελεο 

κεηαβιεηέο δελ έρνπλ αθφκε θαηαζθεπαζηεί γηα νξηζκέλεο ηερληθέο εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ. Παξεκπηπηφλησο, απηφ ην θελφ απαηηεί επίζεο κε ηελ πξφθιεζε λα λα 

αλαπηχμνπλ απνηειεζκαηηθφηεξνπο κεραληζκνχο εηδηθά ζε έλα πξνζαξκνζηηθφ 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη νηθνλνκηθνί απαηεψλεο καζαίλνπλ λα παξαθάκπηνπλ 

πθηζηάκελα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο. 
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Figure 13Γιάγπαμμα 13 “Γιάγπαμμα απεικόνιζηρ ηυν αλγοπίθμυν και ηυν ηεσνικών εξόπςξηρ ηυν 

δεδομένυν για ηον ενηοπιζμού οικονομικού δόλος” 
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5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΑΔΙ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΤΦΤΪΑ 

 

Σν 2014 ζην “Gartmer Symposiun” πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Οξιάλην ηεο Ακεξηθήο,  

παξνπζηάζηεθαλ 10 ζηξαηεγηθέο ηερλνινγηθέο  ηάζεηο  αλαθνξηθά κε ηελ επηρεηξεζηαθή 

επθπΐα. Οη νπνίεο αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά αθνινχζσο: 

1. Πνηθηιία θαη δηαρείξηζε ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ.  Σν εχξνο ησλ ζπζθεπψλ 

θαη ησλ ζπλζεθψλ ρξήζεο ηνπο,  επηηξέπεη ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε απφ νπνπδήπνηε 

παξέρνληαο ηελ δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο εξγαζίαο,  γεγνλφο πνπ έρεη αζθήζεη 

πηέζεηο ζηηο εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ. ην κέιινλ, ην κέγεζνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ ζα επηιέγεη λα 

ρξεζηκνπνηεί θηλεηέο ζπζθεπέο γηα ηελ εξγαζία ηνπ ζα θαη νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

θαζνξίζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην πιηθφ πνπ αλήθεη ζηνλ εξγαδφκελν, 

πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηεο εηαηξείαο θαη 

ηεο αλάγθεο εκπηζηεπηηθφηεηα. Η εηαηξεία ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο εμειίμεηο 

θαη ηαπηφρξνλα ην ινγηζκηθφ πνπ παξέρεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη  λα είλαη 

απξνζπέιαζην.  

2. Κηλεηέο εθαξκνγέο . Η βειηησκέλε απφδνζε ηνπ JavaScript ζα επηηξέςεη ζην 

HTML5 θαη ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο λα γίλνπλ ην θχξην  

πεξηβάιινλ αλάπηπμεο γηα ηηο επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

πξνγξακκαηηζηέο εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο) ζα επηθεληξσζνχλ ζηελ επέθηαζε ησλ 

κνληέισλ δηεπαθήο ρξήζηε κέζσ ηεο ρξήζεο θσλήο θαη βίληεν γηα ηε ζχλδεζε 

αλζξψπσλ κε λένπο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, κε ζπλέπεηεο ζηελ αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ ή ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ. 

3. Σν Γηαδίθηπν «ησλ πάλησλ». Σν Γηαδίθηπν επεθηείλεηαη ζηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο θαη ηα θαηαλαισηηθά αγαζά φπσο νη ηειενξάζεηο, ηα 

απηνθίλεηα, νη εγθαηαζηάζεηο ζπηηηνχ θαη νχησ θαζεμήο. 

4. Η λέα κνξθή ππνινγηζηηθήο λέθνπο  θαη ε πιεξνθνξηθή σο κεζίηεο 

ππεξεζηώλ. ην κέιινλ, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο κέζσ ηεο 

ππνινγηζηηθήο λέθνπο ζα εμειηρζνχλ θαη νη ηδησηηθέο ππεξεζίεο «cloud» ζα 
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ζρεδηαζηνχλ κε δπλαηφηεηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδπαζηνχλ ηα 

πξνζσπηθά «cloud» κε ηηο εμσηεξηθέο ηδησηηθέο ππεξεζίεο ππνινγηζηηθήο λέθνπο. 

5. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηηθήο Νέθνπο / πειάηε. Δπεηδή νη ρξήζηεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο εμαθνινπζνχλ λα απαηηνχλ πην πνιχπινθεο ρξήζεηο ησλ ηερλνινγηψλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλάγθε γηα πςειφηεξα επίπεδα ππνινγηζηηθήο 

θαη απνζεθεπηηθήο ηθαλφηεηαο απφ πιεπξάο δηαθνκηζηή. 

6. Η επνρή ηνπ πξνζσπηθνύ «cloud». Η αλάγθε γηα φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

πξνζσπηθέο ηερλνινγίεο “cloud» ζα νδεγήζεη ζε κηα ζηξνθή πξνο ηηο ππεξεζίεο θαη 

μεπεξλψληαο ηηο ζπζθεπέο. 

7. Δθηύπσζε 3D. Η αχμεζε ησλ εθηππσηψλ 3-D πξνβιέπεηαη λα θηάζεη ην 75% 

ην 2014 θαη ην 200% ην 2015. Χο εθ ηνχηνπ, ε εθηχπσζε 3D είλαη έλαο πξαγκαηηθφο 

θαη βηψζηκνο ηξφπνο γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ ζρεδίσλ, ησλ 

βειηησκέλσλ πξσηνηχπσλ θαη ηεο βξαρππξφζεζκεο παξαγσγήο . 

8. Έμππλεο κεραλέο. Μεηαμχ ησλ έμππλσλ κεραλψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην 

κέιινλ, ζα ζπκπεξηιεθζνχλ: έμππλνη ζχκβνπινη, απηφλνκα νρήκαηα, πξνζσπηθνί 

βνεζνί κε γλψκνλα ηα ζπκθξαδφκελα θαη πξνεγκέλα παγθφζκηα βηνκεραληθά 

ζπζηήκαηα. 

9. Πιεξνθνξηθή Γηαδηθηπαθήο Κιίκαθαο. Απνηειείηαη απφ έλαλ ζπλδπαζκφ 

κεγάισλ παξφρσλ ππεξεζηψλ cloud φπσο νη Google, Amazon θαη Salesforce.com, νη 

νπνίνη επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο, εζηηάδνληαο 

ζηηο πηπρέο ηεο θιίκαθαο, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο επειημίαο. ην κέιινλ, νη νξγαληζκνί 

πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη λα επζπγξακκίζνπλ θαη λα εμνκνηψζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο 

αξρηηεθηνληθέο, θαη ηηο πξαθηηθέο απηψλ ησλ θνξπθαίσλ παξνρψλ ππνινγηζηηθψλ 

εθαξκνγψλ λέθνπο (cloud). 

10. Λνγηζκηθό πνπ νξίδεη νηηδήπνηε (Software- defined Anything, SDx). Σν SDx 

αλαθέξεηαη ζε βειηησκέλα πξφηππα πξνγξακκαηηζκνχ ππνδνκήο θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θέληξσλ δεδνκέλσλ πνπ νδεγνχληαη απφ ηελ απηνκαηνπνίεζε 

πξνο ην cloud computing, ην Dev Ops θαη ηελ ηαρεία πξνκήζεηα ηεο ππνδνκήο. 

11. Σν DevOps (Αλάπηπμε θαη Λεηηνπξγία) είλαη κηα κέζνδνο αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ πνπ εζηηάδεη ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αθφινπζσλ 

ηκεκάησλ: αλάπηπμεο, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη παξαγσγήο. 
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 Mobile Business Intelligence 5.1

 

Σν Mobile Business Intelligence είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην BI, φπσο πίλαθεο ειέγρνπ, βαζηθνί δείθηεο απφδνζεο, 

επηρεηξεκαηηθέο κεηξήζεηο κέζσ ηεο ρξήζεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Η έλλνηα ηεο θηλεηήο 

ΒΙ έρεη ηελ πξνέιεπζή ηεο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, φηαλ ε ρξήζε ησλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ άξρηζε λα γίλεηαη επξέσο δηαδεδνκέλε. Οη εηαηξείεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ηερλνινγία BI γηα θηλεηά είδαλ ακέζσο ηε δπλαηφηεηα ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ λα απινπνηήζνπλ ηε δηαλνκή θξίζηκσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο δεδνκέλσλ ζε 

θηλεηά, επνκέλσο ηελ δηαλνκή θαη ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 

απνκαθξπζκέλα. Χζηφζν, ε επνρή ησλ smartphones παξήγαγε επξεία πξνζνρή γηα ηελ 

θηλεηή επηρεηξεκαηηθή επθπΐα, γηα πεξηζζφηεξν απφ κηα δεθαεηία. Η Vertana Research, 

ην 2014, εμέηαζε ηελ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα ζηελ ηερλνινγία ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηξέρνπζα θαη πξνγξακκαηηζκέλε ρξήζε ησλ νξγαληζκψλ θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε. Η κειέηε απνθάιπςε φηη 

(Cosentino,2014): 

 Σν 40% ησλ νξγαληζκψλ ελδηαθέξνληαη γηα ηε ρξήζε ηνπ BI θαη 

επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Ληγφηεξν απφ 50% έρνπλ ζήκεξα πξφζβαζε ζε δπλαηφηεηεο BI ζε 

θηλεηέο ζπζθεπέο. 

 Σν 71% αλακέλεη φηη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο ζα έρεη απνκαθξπζκέλε 

πξφζβαζε ζε δπλαηφηεηεο BI θαηά ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. 

 ρεδφλ ην 50% ησλ ζηειερψλ δήισζε φηη ε θηλεηηθφηεηα είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ BI. 

 Σν ζεκεξηλφ εξγαηηθφ δπλακηθφ απαηηεί ηε δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο 

πξφζβαζεο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ απιά θαη κε απιφ ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα δηαηζζεηηθή δηεπαθή, φπσο νζφλε αθήο ή ζρεδηαζκέλε λα ππνζηεξίδεη 

ρεηξνλνκίεο. 

 Σν πην ζεκαληηθφ θξηηήξην πνπ αμηνινγείηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ζηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ επηζπκνχλ λα εθαξκφζνπλ ην BI γηα θηλεηά είλαη ε επθνιία 

πξφζβαζεο θαη ρξήζεο. 

Η αλάιπζε δείρλεη φηη ν θνξπθαίνο πξνκεζεπηήο είλαη ε MicroStrategy, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη σο ν λνχκεξν έλα πσιεηήο θαη αθνινπζείηαη απφ 10 άιινπο 
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ζεκαληηθνχο πξνκεζεπηέο: IBM, SAP, QlikTech, Builders Information, Yellowfin, 

Tableau Software, Roambi, SAS, Oracle θαη arcplan. Μηα κειέηε ηνπ Dresner ζρεηηθά 

κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ BI απφ νξγαληζκνχο δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ, ε νπνία δηεμήρζε ην 

2012, απνθάιπςε φηη(Dresner, 2013): 

 Η εηζαγσγή ηεο θηλεηήο BI είλαη αξθεηά κέηξηα. 

 Η πιεηνςεθία ησλ νξγαληζκψλ αλαθέξεη φηη ιηγφηεξνη απφ ην 10% ησλ 

ρξεζηψλ έρνπλ πξφζβαζε. 

 Η πηνζεζία είλαη κηθξφηεξε απφ 10% γηα ην 48% ησλ κηθξψλ 

νξγαληζκψλ θαη γηα ην 87% ησλ κεγάισλ νξγαληζκψλ. 

 Σν 20% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο αλαθέξεη φηη ε 

εηζαγσγή BI γηα θηλεηά ηνπο είλαη 81% ή πςειφηεξε. Δπνκέλσο, ε πηνζέηεζε 

ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο  είλαη ζεκαληηθή. 

 Οη νξγαληζκνί φισλ ησλ κεγεζψλ δήισζαλ φηη ζα ρξεζηκνπνηνχλ 

νπζηαζηηθά BI κέρξη ην2015. 

Η αλάιπζε δείρλεη φηη παξφιν πνπ απφ έηνο ζε έηνο ζεκεηψλεηαη κηθξή 

πξφνδνο, ε ειπίδα είλαη νη λενεηζεξρφκελνη εξγαδφκελνη κηθξφηεξεο ειηθίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζα έξζνπλ κε λέα πλνή γλψζεο θαη ρξήζεο ηεο θηλεηήο BI, απνηειψληαο 

ηνλ ππιψλα ηεο ηειηθήο πηνζέηεζεο θαη εγθαζίδξπζεο ηνπ Mobile Business 

Intelligence. 

Πξνζεγγίζεηο Οξνί Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο πγγξαθείο 

Γηαδηθαζία Χο Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐα κπνξεί λα νξηζηεί ε 

δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο δεδνκέλσλ ζε πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο θαη θαη’ επέθηαζε ζε γλψζε. 

Golfarelli, 

Stefano, 

Iuris, 2004 

Βαζηθή αξρή απνηειεί ε επηθέληξσζε ζηελ δηαδηθαζία 

ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ απφ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθέο 

πεγέο θαη ε αλάιπζε απηψλ γηα ηελ δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη παξαγσγή πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ ιακβαλφκελσλ 

απνθάζεσλ. 

Chee, T. et 

al., 2009 

Σερλνινγία Η επηρεηξεζηαθή επθπΐα απνηειεί κία επξεία θαηεγνξία 

ηερλνινγηψλ, εθαξκνγψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε 

ζπιινγή, ηελ απνζήθεπζε, ηελ πξφζβαζε θαη ηελ 

Wixom & 

Watson, 

2010 
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αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ηεο 

λα ιακβάλνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο. 

Δζηίαζε ζηα εξγαιεία θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ θαηαγξαθή, αλάθηεζε, ρεηξαγψγεζε θαη αλάιπζε ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

Chee, T. et 

al., 2009 

Πξντνλ Η επηρεηξεζηαθή επθπΐα (BI) απνηειείηαη απφ ηηο 

εθαξκνγέο, ηελ ππνδνκή θαη ηα εξγαιεία θαη ηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε θαη 

ηελ αλάιπζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε βειηίσζε θαη 

βειηηζηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ θαη ηελ εθηέιεζε απηψλ. 

Gartner, 

2014 

Πεξηγξάςηε ηελ Δπηρεηξεζηαθή Δπθπΐα σο ην αλαδπφκελν 

απνηέιεζκα/ πξντφλ ηεο ζε βάζνο αλάιπζεο ησλ 

ιεπηνκεξψλ επηρεηξεκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ησλ 

πξαθηηθψλ αλάιπζεο κέζσ ηεο ρξήζεο εξγαιείσλ 

επηρεηξεζηαθήο επθπΐαο 

Chee, T. et 

al., 2009 

Figure 14Γιάγπαμμα 14: “Eπισειπηζιακή Δςθςΐα ανα πποζέγγιζη” 

 

ηελ ηέηαξηε έξεπλα γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή εγθιεκαηηθφηεηα, κηα 

κειέηε πνπ δηεμάγεηαη θάζε δχν ρξφληα παγθνζκίσο, απφ ηελ PricewaterhouseCoopers 

(πεγή: www.pwc.com), πεξηζζφηεξν απφ ην 43% ησλ εξσηεζέλησλ νξγαληζκψλ 

δήισζαλ φηη είραλ πιεγεί απφ απάηε (fraud). Μεηαμχ άιισλ, ε απάηε-δφινο (fraud) 

κπνξεί λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ελφο νξγαληζκνχ (επεξεάδνληαο 

ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θεξδψλ θαη δεκηψλ), ηελ θνπιηνχξα ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηε θήκε ηνπ. Οη νξγαληζκνί δπζθνιεχνληαη γεληθά λα 

πνζνηηθνπνηήζνπλ ηνλ θίλδπλν, δηφηη πνιιά ζελάξηα βαζίδνληαη επίζεο ζε εηθαζίεο πνπ 

ακθηζβεηνχλ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν θιίκα ακνηβαίαο έιιεηςεο 

εκπηζηνζχλεο πνηέ δελ ζεσξείηαη σο  έλα θαιφ πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο θαη 

νξγάλσζεο. Η απάηε κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζε δηάθνξα επίπεδα θαη λα έρεη δηάθνξνπο 

ζηφρνπο. ηελ πξφζθαηε ηζηνξία, νη πεξηπηψζεηο απάηεο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε παξείραλ ηίηινπο παγθνζκίσο. Μεξηθέο πεξηπηψζεηο ήηαλ ηφζν αθξαίεο 

πνπ νη κεγάιεο νξγαλψζεηο θαηέξξεπζαλ ή εμαθαλίζηεθαλ. 

 



  
ειίδα 82 

 

  

 Σα ζπλεξγαηηθά αλαιπηηθά ζηνηρεία απνθηνύλ δπλακηθή 5.2

 

Οη ζπλεξγαηηθέο αλαιχζεηο (collaborative analytics) επηηξέπνπλ ζηηο εηαηξείεο λα 

ζθέθηνληαη πέξα απφ ηελ αλάιπζε κεκνλσκέλσλ δεδνκέλσλ. Πξνθαιεί ηελ αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ, απνηειεζκάησλ θαη απνθάζεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία, 

επηθχξσζε θαη ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ. Σειηθά, ηα ζπλεξγαηηθά αλαιπηηθά ζηνηρεία 

ζπγθεληξψλνπλ αλζξψπνπο, δηαδηθαζίεο, δεδνκέλα θαη εξγαιεία ζε έλα ζπλεθηηθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν επηηξέπεη ε ηερλνινγία θαη έλα αλνηρηφ, πξνζαξκνζηηθφ θαη γλψξηκν 

νηθνζχζηεκα. Η δέζκεπζε ζπλαδέιθσλ θαη άιισλ ζπλεξγαηψλ, ελψ κνηξάδνληαη ηηο 

γλψζεηο θαη ηα δεδνκέλα κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο BI, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο 

λα ιακβάλνπλ πην ελεκεξσκέλεο θαη δηαθαλείο απνθάζεηο κε επηηαρπλφκελν ξπζκφ. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ κπνξνχλ 

λα κνηξαζηνχλ κε ηνπο ζπλαθείο ελδηαθεξφκελνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπλ ηα 

νθέιε ηεο ζπιινγηθήο ζνθίαο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε ιήςε πνιπδηάζηαησλ 

απνθάζεσλ. Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ζπλεξγαηηθψλ αλαιπηηθψλ 

ζηνηρείσλ είλαη ε ηθαλφηεηα επίηεπμεο ακνηβαία απνδεθηψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

απνθάζεσλ, ηηο νπνίεο δελ κπνξεί πνηέ λα επηηχρεη κηα γξακκηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ 

απφ έλα άηνκν. Οη νξγαλψζεηο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο αλαιπηηθέο ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο 

είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλεο γηα λα ιακβάλνπλ πην ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο. Οη 

ζπιινγηθέο αληηιήςεηο θαη νη αλαιχζεηο ηεο νκάδαο αληινχληαη απφ ηελ θαιχηεξε 

επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή γλψζεσλ κε ηε βνήζεηα απηνχ ηνπ ηχπνπ αλαιχζεσλ. Χο εθ 

ηνχηνπ, νη BI θαη νη άιινη πξνκεζεπηέο εθαξκνγψλ αλαπηχζζνπλ δπλαηφηεηεο ζην 

ρψξν ζπλεξγαηηθήο αλάιπζεο είηε επελδχνληαο ζηελ Δ & Α είηε ζπλάπηνληαο 

ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε εμεηδηθεπκέλνπο παξφρνπο BI γηα λα επσθειεζνχλ απφ 

απηήλ ηελ αλαπηπζζφκελε αγνξά. Γηα παξάδεηγκα, ε Microsoft παξνπζίαζε ην 

Workplace Analytics σο πξφζζεην γηα ην Office 365 γηα λα αλαιχζεη ηνλ ηξφπν 

ζπλεξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ. ε παξφκνηα βάζε, ην Mode, ε 

πιαηθφξκα ζπλεξγαηηθψλ analytics μεθίλεζε κηα ζνπίηα εξγαιείσλ δηαδξαζηηθήο 

αλαθνξάο πνπ εληζρχεη ηηο δπλαηφηεηεο εμεξεχλεζεο δεδνκέλσλ ρσξίο θψδηθα θαη 

ζπκπιεξψλεη ηα εξγαιεία αλαιπηψλ SQL-first SQL θαη Python. 

Δπηπιένλ, ηνλ Ινχλην ηνπ 2017, ε IBM ζπλήςε κηα ακθίδξνκε ζπκθσλία κε ηελ 

Hortonworks γηα λα επηηξέςεη ζηνπο πειάηεο θαη ησλ δχν εηαηξεηψλ λα αλαιχζνπλ 

κεγάια δεδνκέλα. χκθσλα κε ηε ζπκθσλία, ε IBM ζρεδηάδεη λα κεηαλαζηεχζεη ηνπο 

ππάξρνληεο ρξήζηεο ζηελ πιαηθφξκα δεδνκέλσλ Hortonworks Data (HDP), ελψ ε 
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Hortonworks ζα κεηαπσιήζεη ηε ζνπίηα εξγαιείσλ IBM Data Science Experience γηα 

ζπλεξγαηηθά αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη ην BigSQL. Δπηπιένλ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2016, ε 

ιηαληθή εηαηξεία κε έδξα ηηο Η.Π.Α., Kroger, ζπγρψλεπζε ην ζθέινο αλαιχζεσλ 84,51 

κε ηελ Market6, έλαλ απφ ηνπο εγέηεο ησλ ζπλεξγαηηθψλ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ γηα 

ηνπο ιηαλνπσιεηέο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. Η νξγάλσζε ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε απηή ηε ζπγρψλεπζε, 

πξνζαξκφδνληαο ηα πξντφληα ηεο Kroger ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ. 

Σα γξήγνξα εμειηζζφκελα ζπζηήκαηα ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη 

αλάιπζεο επηηξέπνπλ ζηνπο επηζηήκνλεο δεδνκέλσλ λα αληινχλ βαζχηεξεο γλψζεηο, 

ηδίσο απφ πεξηβάιινληα δεδνκέλσλ πνπ πεξηνξίδνληαη ζε πφξνπο, παξέρνληαο ζπλεπψο 

αλαδήηεζε ζην παξειζφλ, αλαθάιπςε θαη ζπζηάζεηο πξνο ηνπο νξγαληζκνχο λα 

δηακνξθψλνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ ηειηθά λα επηηχρνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ζπκκαζεηέο. 

Tα ηειεπηαία ρξφληα, ε ελζσκαησκέλε BI έρεη γίλεη αλαπφζπαζην κέξνο 

πνιιψλ επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ ή δηαδηθαζηψλ. Δίλαη ζπλήζσο έλα ζεκαληηθφ 

ζπζηαηηθφ ηεο βαζηθήο εθαξκνγήο, πξνζζέηνληαο αμία γηα ηνλ πειάηε. 

Καζψο ε δήηεζε γηα ελζσκαησκέλε αλαθνξά απμάλεηαη ζηαδηαθά, νη πσιεηέο 

πνπ παξέρνπλ απηέο ηηο ιχζεηο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, λα 

δεκηνπξγήζνπλ πίζηε ζηνπο πειάηεο θαη λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

πξντφληνο ηνπο ζηελ ππάξρνπζα βάζε πειαηψλ ηνπο. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα αληαγσληζηηθά νθέιε ηνπ ελζσκαησκέλνπ BI, νη 

πξνγξακκαηηζηέο εθαξκνγψλ πξέπεη λα επηιέμνπλ ηελ ππνθείκελε ηερλνινγία πνπ ζα 

ππνζηεξίμεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν Embedded BI ελζσκαηψλεη 

άςνγα κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο θεληξηθνχ ππνινγηζηή θαη ηεο αλαθνξάο, ελψ ελεξγεί 

επίζεο ζε δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δπηπιένλ, ην ελζσκαησκέλν BI είλαη πνιχ 

πην επηθεληξσκέλν ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε απφ ην παξαδνζηαθφ BI. 

Καηά ζπλέπεηα, νη πξνκεζεπηέο εθαξκνγψλ επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ 

ζηνρεχνπλ ζηνπο πσιεηέο θαζαξνχ παηρληδηνχ θαη ζηνπο εμεηδηθεπκέλνπο BI γηα λα 

εληζρχζνπλ ηηο ελζσκαησκέλεο δπλαηφηεηεο BI ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ αγνξά ησλ εθαξκνζκέλσλ εθαξκνγψλ γηα επηρεηξήζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε Infor, ηνλ Ινχλην ηνπ 2017, εμαγφξαζε ηελ Birst, κία εηαηξεία 

βαζηδφκελε ζην “ζχλλεθν” (cloud) πνπ είλαη εγέηηδα ζηελ ελζσκαησκέλε αλάιπζε. Η 

απφθηεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλαιπηηθή αλάιπζε ηεο Infor κέζα ζηηο εθαξκνγέο 
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ηεο ERP παξά λα εμαξηάηαη απφ άιιεο ιχζεηο BI φπσο ην IBM Cognos θαη ην 

OpenText. Οκνίσο, ε Salesforce εμαγφξαζε ηελ εηαηξία BeyondCore γηα ηελ αλάιπζε 

δεδνκέλσλ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2016. Σν BeyondCore έρεη ελζσκαηψζεη ηα αλαιπηηθά 

ζηνηρεία ζε επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο θαη έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία έμππλεο 

εμαθξίβσζεο πξνηχπσλ γηα λα επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο αλάιπζεο ζε φιε ηελ 

πιαηθφξκα Salesforce. Οκνίσο, ε Workday εμαγφξαζε ηελ Platfora, ε νπνία πξνζθέξεη 

αλαιπηηθά ζηνηρεία ζε κηα ζεηξά επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ. Με απηήλ ηελ εμαγνξά, 

ε Workday ζέιεη λα επεθηείλεη ηηο ππάξρνπζεο κεγάιεο πξνζθνξέο αλαιχζεσλ 

δεδνκέλσλ κε επξχηεξεο δπλαηφηεηεο πιαηθφξκαο θαη λα θάλεη δηείζδπζε ζε 

ιεπηνκεξή επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα. Η ζηελή ελζσκάησζε ησλ αλαιπηηθψλ 

δπλαηνηήησλ ζηηο πθηζηάκελεο επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο, φπσο ην ERP, ην CRM θαη ν 

απηνκαηηζκφο ζην κάξθεηηλγθ, κεηαμχ άιισλ, επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα 

αμηνπνηήζνπλ ην πιήξεο δπλακηθφ ηεο ηερλνινγίαο, απηήο πνπ ζπλδπάδεη ηδέεο θαη 

ελέξγεηεο ζηελ ίδηα εθαξκνγή. 

 

 Σν θέληξν αξηζηείαο ηνπ Analytics (CoE)  5.3

 

Σν Analytics CoE είλαη έλα πιαίζην πνπ επηηξέπεη ζε έλαλ νξγαληζκφ λα απνθηήζεη θαη 

λα θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο ιεηηνπξγηθέο πξαθηηθέο αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ φπσο ε 

Hadoop, ε Spark θαη άιιεο αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο αλνηθηνχ θψδηθα γηα ηελ επίηεπμε 

ηζρπξψλ επηρεηξεκαηηθψλ απνηειεζκάησλ. Σν CoE ρξεζηκεχεη σο βάζε γηα ηηο 

νξγαλψζεηο λα εληνπίδνπλ λέεο ηερλνινγίεο, δεμηφηεηεο θαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο 

θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πνπ ζηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνληαη ζηελ επηρείξεζε γηα λα 

επηηαρχλνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Έλα ζπγθεληξσηηθφ κεγάιν CoE γηα ηα δεδνκέλα κπνξεί λα παξάζρεη ηελ 

απαηηνχκελε ψζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ κε βάζε δεδνκέλα. Σα κεγάια 

δεδνκέλα ηνπ CoE κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ 

δεδνκέλσλ θαη ηε δηεξεχλεζε πεξηπηψζεσλ ρξήζεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ αγνξά θαη παξέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο πιεξνθνξίεο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν πνπ κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ αμία. Αλ θαη ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία 

ησλ κεγάισλ δεδνκέλσλ έρεη ηεξάζηηα αμία ζε κηα νξγάλσζε, νη άλζξσπνη θαη νη 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εξγαιείσλ αλάιπζεο δηαδξακαηίδνπλ 

θεληξηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε επηηπρίαο κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ κεγάισλ δεδνκέλσλ. 
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Η πνηφηεηα ησλ επηζηεκφλσλ δεδνκέλσλ, ησλ κεραληθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

αξρηηεθηφλσλ δεδνκέλσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επηηπρεκέλνπ 

κεγάινπ CoE δεδνκέλσλ. Απηνί νη επαγγεικαηίεο ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα έρνπλ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε ρξήζε νηθνζπζηεκάησλ Hadoop θαη Spark. Βνεζάεη ηνλ 

νξγαληζκφ λα δεκηνπξγεί, λα ηξέρεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί κεγάιεο εθαξκνγέο δεδνκέλσλ 

απφ κφλε ηεο, κεγηζηνπνηψληαο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αμηνπνηνχλ ηα δεδνκέλα. Η 

πηνζέηεζε ηνπ CoE βνεζά ηνπο νξγαληζκνχο λα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ην λα γίλνπλ 

νξγαλψζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ ηα analytics. Καζψο 

φιν θαη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο (πσιήζεηο, κάξθεηηλγθ, ρξεκαηνδφηεζε 

θαη εμππεξέηεζε πειαηψλ) αξρίδνπλ λα βαζίδνληαη ζε αιιειέλδεηεο κεηξήζεηο θαη 

δείθηεο απφδνζεο, ε αλάγθε επζπγξάκκηζεο ηεο δηαθνξεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαζίζηαηαη θξίζηκε. 

Σν κεηαβαιιφκελν ηνπίν ηεο ΒΙ, θπξίσο ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ζπληζηψζαο 

ηνπ CoE γηα ηελ αλάιπζε, επζπγξακκίδεη ην ζηφρν ηνπ ηκήκαηνο αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ 

κε ην βαζηθφ επηρεηξεκαηηθφ φξακα θαη δίλεη εληνιή γηα ρνξεγία απφ ηα θνξπθαία 

ζηειέρε. Απηέο νη νκάδεο, γλσζηέο σο εθηειεζηηθή επηηξνπή ή νκάδα θαζνδήγεζεο, 

επηθπξψλνπλ θπξίσο ηνλ ράξηε πνξείαο γηα ηε ΒΙ, θαηαλέκνπλ ην απαηηνχκελν 

θεθάιαην θαη δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε θαζψο θαη δηαρεηξίδνληαη ηηο 

πνιηηηθέο πνπ κπνξνχλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ πηνζέηεζε κηαο ιχζεο BI πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη πςειή θαη γξήγνξε αμία νξγάλσζε. Η έλλνηα ηνπ CoE γηα ηηο αλαιχζεηο 

είλαη ζεκαληηθή ηφζν γηα ηνπο πσιεηέο BI φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζε δηαθνξεηηθά 

verticals. 

Νσξίηεξα, εηαηξείεο φπσο ε Wipro, ε E & Y, ε MasterCard θαη ε Aegon 

άλνημαλ ηα αλαιπηηθά ηνπο CoE γηα λα βειηηψζνπλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο, λα 

βειηηψζνπλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο θαη λα απμήζνπλ ηελ επέλδπζή ηνπο 

ζηηο ιχζεηο αλάιπζεο. Έλα άιιν πξφζθαην παξάδεηγκα είλαη ε Tata Steel, ε νπνία 

ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Αξηζηείαο Analytics (ACOE), ην νπνίν 

ζπλεξγάζηεθε πξφζθαηα κε ηελ Tata iQ, ηελ λενζπζηαζείζα κεγάιε εηαηξεία 

δεδνκέλσλ ηεο Tata. Με απηή ηελ εηαηξηθή ζρέζε, είλαη πξφζπκνο λα δηνρεηεχζεη ηελ 

ηερλνγλσζία ηεο Tata iQ γηα λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε πνιιαπιέο 

θαηαθφξπθεο πεξηθέξεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνζηαζηαθψλ αλαιχζεσλ, ηεο 

αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ κάξθεηηλγθ. Δπηπιένλ, ε Cloudera 

ζπλήςε ζπκθσλία κε ηελ NxtGen ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2016, γηα λα παξέρεη πιαηθφξκα 

δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ. ην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο, ε 
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Cloudera ζα βνεζήζεη επίζεο ηελ NxtGen ζηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

CoE. 

Χζηφζν, ε πξφθιεζε είλαη λα αμηνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα κεηά ηε δεκηνπξγία 

ηνπ CoE θαη λα θαηαλνεζεί ην ππνθείκελν επηρεηξεκαηηθφ κήλπκα. πλεπψο, ε 

GlobalData πξνηείλεη φηη νη νξγαλψζεηο αλαπξνζαξκφδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο γηα ηε 

ΒΙ θαη αλαδεηνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην CoE ηνπο γηα ηελ αλάιπζε κε νξηζκέλνπο 

επηζηήκνλεο δεδνκέλσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη κε 

δηάθνξεο ιεηηνπξγηθέο θεθαιέο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε δηείζδπζε ησλ πξνεγκέλσλ 

ιχζεσλ αλάιπζεο 

 

 Η δηάδνζε ηεο Mεραληθήο Mάζεζεο ζηνπο επηρεηξεκαηηθνύο 5.4

θιάδνπο πιεξνθνξηθήο παγθνζκίσο 

 

Η κεραληθή κάζεζε (ML) είλαη έλαο ηχπνο ηερλεηήο λνεκνζχλεο (AI) πνπ επηηξέπεη 

ζηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ λα γίλνπλ αθξηβέζηεξεο ζηελ πξφβιεςε ησλ 

απνηειεζκάησλ ρσξίο λα πξνγξακκαηηζηνχλ ξεηά. Δθαξκνζκέλν ζηελ πξφβιεςε ηεο 

αλάιπζεο, ην ML έρεη επξχηαην αληίθηππν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλήζσο 

αλαιακβάλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε, δνθηκή θαη βειηίσζε ελφο αιγνξίζκνπ γηα έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Απηά φρη κφλν εμνηθνλνκνχλ ρξφλν, αιιά θαη επηηξέπνπλ 

ηαρχηεξνπο θχθινπο απνθάζεσλ, κεηψλνπλ ην θφζηνο θαζψο θαη απμάλνπλ ζεκαληηθά 

ηα έζνδα. Σν ML έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαληήζεη ζε κηα πνιπδηάζηαηε αλάιπζε BI 

θαη ζε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ εξσηήκαηα πνπ νδεγνχλ ζε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ML. Η GlobalData πηζηεχεη φηη ζην εγγχο κέιινλ, νη 

επηρεηξήζεηο ζα αλαπηχμνπλ ιχζεηο απφ πσιεηέο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ην AI 

θαη ην ML ζε κηα πιεζψξα εθαξκνγψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Google ρξεζηκνπνηεί 

κνλάδεο επεμεξγαζίαο cloud tensor δεχηεξεο γεληάο (TPU) ζε φια, απφ ηελ αχμεζε ηεο 

ρξήζεο ζηα θέληξα δεδνκέλσλ ηεο έσο ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα απηφκαηεο 

απαληήζεηο ζην Gmail. πλδπάδνληαο ηελ ππνδνκή ηνπ cloud κε ην BI, απηέο νη TPU 

εθηεινχλ θαηά θχξην ιφγν ππνινγηζκνχο ML. 

Δθηφο απφ ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ, νη πσιεηέο επηζπκνχλ επίζεο λα 

απνθηήζνπλ εηαηξείεο κηθξήο ηερλνινγίαο κε δπλαηφηεηεο ML. Γηα παξάδεηγκα, ε 

Apple πξφζθαηα εμαγφξαζε ην ATI θαη ην ML εθθίλεζεο Lattice.io, ην νπνίν κπνξεί λα 
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κεηαηξέςεη ηα ζθνηεηλά δεδνκέλα ζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. Σν Lattice ρξεζηκνπνηεί 

ην ML γηα λα επεμεξγάδεηαη ηα ζθνηεηλά δεδνκέλα θαη ηα βάδεη ζε βάζε δεδνκέλσλ. 

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εμάγνπλ, λα ελζσκαηψλνπλ θαη λα πξνβιέπνπλ 

πξνβιήκαηα ζε έλα εληαίν ζχζηεκα, επηηξέπνληάο ηνπο λα δεκηνπξγνχλ γξήγνξα 

ζπζηήκαηα δεδνκέλσλ απφ άθξν ζε άθξν. Οκνίσο, ην ζχλλεθν REAN, έλαο 

νινθιεξσηήο ζπζηεκάησλ ζχλλεθν, πξφζθαηα απέθηεζε ην 47Lining γηα λα εληζρχζεη 

ηελ παξνπζία ηνπ ζηνλ ρψξν εθκάζεζεο κεραλψλ καδί κε ηα αλαιπηηθά θαη ην IoT. Η 

εμαγνξά επηηξέπεη επίζεο ζην ζχλλεθν REAN λα εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

πειάηε ηνπ ζε ιηκλνχιεο δεδνκέλσλ, κεηαλαζηεχζεηο Redshift, αλαιχζεηο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη πιαηθφξκεο δεδνκέλσλ. 

Σν ML είλαη έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ζηελ αλίρλεπζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο απάηεο, ζηελ αλαγλψξηζε εηθφλαο θαη θσλήο θαη ζηηο ζπζηάζεηο 

πξντφλησλ, γηα λα αλαθέξνπκε κεξηθέο. Γηα λα δηεπξπλζεί ε επηρεηξεκαηηθή ρξήζε ηνπ 

ML, νξηζκέλνη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πξνκεζεπηέο ζηνλ ηνκέα απηφ, φπσο ην Google, 

ε Microsoft, ε Intel θαη ην Facebook, θάλνπλ ηα παιαηφηεξα ζπζηήκαηα ML θαη ηα 

ζρέδηα ηνπο δηαζέζηκα ζηελ θνηλφηεηα αλνηρηνχ θψδηθα. 

Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ λα παξακείλνπλ ελήκεξνη γηα ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο κε ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ ML ζηηο ζνπίηεο πξντφλησλ ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε Citrix πξφζζεζε πξφζθαηα ML ζηηο επηινγέο ππεξεζηψλ ηεο. Σν παθέην 

αζθάιεηαο αλαιχεη ζχλνια δεδνκέλσλ ζε φιν ην ραξηνθπιάθην πξντφλησλ ηεο Citrix, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ XenApp, XenDesktop, XenMobile, ShareFile θαη 

NetScaler. Υξεζηκνπνηεί ηνπο αιγφξηζκνπο ML θαη ηελ ηερλνινγία αλίρλεπζεο 

αλσκαιηψλ ζπκπεξηθνξάο εθαξκνγήο, ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο λα 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. 

Παξφιν πνπ ε έλλνηα ηνπ ML δελ είλαη θαηλνχξγηα, έρεη πιένλ γίλεη πην 

εκθαλήο ιφγσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεξάζηησλ πνζνηήησλ δεδνκέλσλ, ηεο απνδνηηθήο 

απνζήθεπζεο θαη ηεο απμεκέλεο ηζρχνο επεμεξγαζίαο. Δληνχηνηο, ε ελζσκάησζε 

απηψλ ησλ ηερληθψλ ML κε ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα παξαγσγήο δεδνκέλσλ είλαη 

δχζθνιε, αθήλνληαο ηνπο νξγαληζκνχο λα ζθεθζνχλ ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

απινπνηήζνπλ ηελ αλάπηπμή ηεο θαη λα απμήζνπλ ηελ πηνζέηεζή ηεο. 
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Figure 15Γιάγπαμμα 15 : “Η εξέλιξη ηυν αςηοςξηπηπεηούμενυν Analytics ζε έξςπνα” 

 

 Βαζηθέο πξνθιήζεηο ζηελ Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπία 5.5

 

 Αθξίβεηα θαη θαηαλάισζε ρξόλνπ 5.5.1

 

Η πςειφηεξε ηηκή ηεο ΒΙ είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ 

αλάπηπμή ηεο ζηηο SΜΔs. Δθηφο απφ ην θφζηνο απφθηεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ BI, ε 

αλάγθε πξφζιεςεο αλαιπηψλ κε θαηάιιεια ζεη δεμηνηήησλ κπνξεί λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηηο εηαηξείεο πνπ θνηηνχλ απνθιεηζηηθά ην άκεζν θέξδνο. 

Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ πιηθνχ (hardware) θαη ε πξνζαξκνγή 

εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ (software), καδί κε ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κπνξεί επίζεο λα απνβεί ρξνλνβφξν. 

Μηα άιιε πξφθιεζε ηεο ΒΙ είλαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ έμαξζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ησλ πεγψλ ηνπο. Απφ ηελ κηα πιεπξά, ε αλάπηπμε εξγαιείσλ BI είλαη θνπξαζηηθή θαη 

ρξνλνβφξα, απφ ηελ άιιε, εμαιείθνληαο ηελ αλάγθε νη εκπεηξνγλψκνλεο ηεο ΣΠ λα 

επελδχζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε ζχληαμε δεδνκέλσλ θαη ζηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ 

απνηεινχλ ζεκαληηθή πξφθιεζε. Χζηφζν, κε ηελ άλνδν ηεο απηνεμππεξεηνχκελεο  BI 

(SSBI), νη εηαηξείεο ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ. Οξηζκέλεο 

πιαηθφξκεο θαζηζηνχλ ην SSBI πξνζβάζηκν ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο ρσξίο λα 

ρξεηάδνληαη ηεξάζηηεο επελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Η επηινγή ησλ πσιεηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ επεθηάζηκεο ιχζεηο BI κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ηηο κηθξέο εηαηξείεο λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο. Δπηπιένλ, ε επθνιία πξφζβαζεο ζε εξγαιεία BI πνπ 
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βαζίδνληαη ζε ζχλλεθν (cloud-based) θαη απηνεμππεξεηνχκελεο (self-service) έρεη 

επηηξέςεη ζε νξγαληζκνχο λα εμαιείςνπλ ηελ αλάγθε εγθαηάζηαζεο πξφζζεηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαιείσλ BI. 

 

 Έιιεηςε δεμηνηήησλ θαη ππνδνκήο ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Δπθπΐα 5.5.2

 

Η απαίηεζε γηα ηεξάζηηνπο πφξνπο πιηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε δαπαλεξψλ ιχζεσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ BI απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα νξγαληζκνχο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

αληέμνπλ ην θφζηνο ησλ ππνδνκψλ. Δθηφο απφ ηε θνχζθσκα ηεο ηηκήο ηεο αλάπηπμεο, 

νη απνζήθεο δεδνκέλσλ θαη νη επεμεξγαζηέο απμάλνπλ επίζεο ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ αλάπηπμε. Χζηφζν, κε ηελ άθημε πιαηθνξκψλ απηνεμππεξέηεζεο, αθφκε θαη νη 

SΜΔs θαη νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηψξα πξφζβαζε ζε ελεξγφ θαη γξήγνξν 

BI, παξά ηελ έιιεηςε αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ. Χζηφζν, ν 

ζθεπηηθηζκφο πνπ πεξηβάιιεη ηελ αζθάιεηα ιχζεσλ cloud αληηζηέθεηαη ζε νξηζκέλεο 

νξγαλψζεηο απφ ηε ρξήζε απηψλ ησλ BI ιχζεσλ, αλ θαη δελ είλαη νηθνλνκηθά ηζρπξέο 

γηα λα παξέρνπλ ηελ δηθή ηνπο ππνδνκή BI. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα έλα θελφ πνπ 

πξέπεη λα εθπιεξσζεί κε ηελ αλάπηπμε ιχζεσλ BI πνπ είλαη επί ηφπνπ θαη νηθνλνκηθά 

απνδνηηθέο. 

Δλ ησ κεηαμχ, ε ηαρεία αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ησλ πξνεγκέλσλ αλαιχζεσλ έρεη 

νδεγήζεη ζε έλα ηεξάζηην ράζκα ηαιέλησλ ζηελ αγνξά θαη νη επηρεηξήζεηο 

δπζθνιεχνληαη λα πξνζιάβνπλ εξγαδφκελνπο πνπ δηαζέηνπλ ηα ζχλνια δεμηνηήησλ γηα 

ηε δεκηνπξγία ζχλζεησλ πξνγλσζηηθψλ κνληέισλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ κε δνκεκέλσλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα ηξίηα κέξε πεγέο. Δπηπιένλ, ηα πεξηζζφηεξα 

απφ ηα πξνεγκέλα εξγαιεία αλάιπζεο, φπσο ηα πξνγλσζηηθά θαη νη κεγάιεο ιχζεηο 

δεδνκέλσλ φπσο ην Hadoop θαη ην NoSQL, είλαη αλνηρηνχ θψδηθα θαη δελ έρνπλ ηελ 

σξηκφηεηα θαη ηε θηιηθφηεηα πξνο ην ρξήζηε ζε ζχγθξηζε κε κεξηθέο απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο ιχζεηο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, 

πεξηνξίδνληαο ην πνζνζηφ πηνζέηεζεο ηνπο. πλεπψο, νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα 

απνθηήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηα δεδνκέλα, ψζηε λα κεηαηξέςνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο ζε πξαθηηθέο γλψζεηο. Οη επηρεηξήζεηο ζπγθεληξψλνπλ ηεξάζηηεο 

πνζφηεηεο δεδνκέλσλ κε ηηο ζχγρξνλεο πξνεγκέλεο ππνδνκέο δεδνκέλσλ, αιιά ρσξίο 

ζσζηή αλάιπζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ηίπνηα ζεκαληηθφ. Χο 
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εθ ηνχηνπ, ε GlobalData πξνηείλεη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ην δπλακηθφ ηνπο BI ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο ηαιέλησλ γηα ην ζρεηηθφ πξνζσπηθφ ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ επξένο θάζκαηνο αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ. 

Οη ηαρείεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ αλαιχζεσλ επέηξεςαλ ζηνπο νξγαληζκνχο 

λα αλαπηχμνπλ απηά ηα εξγαιεία, αιιά ε έιιεηςε απαηηνχκελσλ ζπλφισλ δεμηνηήησλ 

δεκηνπξγεί κηα ηεξάζηηα πξφθιεζε, αλαγθάδνληαο ηνπο νξγαληζκνχο λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηε ΒΙ. Απηφ νδεγεί ζηελ 

αλάγθε θαηάξηηζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη κείδνλα 

παξάγνληα γηα λα απνθαζηζηεί εάλ κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα λέν 

ζχζηεκα BI. Η εθπαίδεπζε κπνξεί λα είλαη ζρεηηθά νηθνλνκηθά απνδνηηθή, αιιά νη 

ελνριήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ απμάλνπλ ην ζθεπηηθηζκφ πνπ πεξηβάιιεη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο αλάπηπμεο εξγαιείσλ BI. 

Δλ ησ κεηαμχ, ε αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο απηνεμππεξεηνχκελεο BI θαη 

δηάθνξα εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο casual ρξήζηεο λα 

πξνεηνηκάζνπλ, λα αλαιχζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο ειέγρνπ 

γηα λα εμαγάγνπλ θάπνηεο θξπθέο επηρεηξεκαηηθέο ηάζεηο θαη λα παξέρνπλ ζεκαληηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο. Χζηφζν, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ιχζεηο απηνεμππεξεηήκελνπ 

BI, νη ρξήζηεο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ρξεηάδνληαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ 

ελέξγεηαο θαη ησλ ηερληθά θαηαλνεηψλ αλαιπηψλ δεδνκέλσλ γηα λα παξέρνπλ θάπνηα 

πξαθηηθή εθπαίδεπζε θαη λα επηιχνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

 Ιδησηηθόηεηα θαη απεηιέο αζθαιείαο 5.5.3

 

Η αζθάιεηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ (Cybersecurity), ππήξμε κία απφ ηηο βαζηθέο αλεζπρίεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ BI. Καζψο ηα εξγαιεία BI αζρνινχληαη κε θξίζηκεο 

θαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο, ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο 

παξακέλνπλ κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηνπο νξγαληζκνχο, θπξίσο φηαλ ε ιχζε 

αλαπηχζζεηαη ζε έλα cloud ή θηλεηή πιαηθφξκα. Παξφιν πνπ ε αλάπηπμε ιχζεσλ BI 

ζε πεξηβάιινλ cloud κεηψλεη ηα θεθάιαηα θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, απμάλεη επίζεο 

ηελ πηζαλφηεηα λα δηαθπβεχνληαη απηέο νη επηρεηξεκαηηθέο θαη ζρεηηθέο κε ηνλ πειάηε 

πιεξνθνξίεο. 
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Δπηπιένλ, ε αζθάιεηα νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ θαζίζηαηαη επάισηε ζε 

εμσηεξηθέο απεηιέο κε ηελ απνδνρή ηεο “πνιηηηθήο δηθήο ζαο ζπζθεπήο (BYOD)”. Χο 

εθ ηνχηνπ, νη επηρεηξήζεηο ππνρξεψλνληαη λα αλαδεηήζνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ 

επηβνιή ζπλνιηθψλ πνιηηηθψλ αζθάιεηαο γηα ηε ΒΙ. Οη νξγαληζκνί κεηαβαίλνπλ ζηελ 

αζθάιεηα πνπ βαζίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο, γηα κηα επξχηεξε άπνςε ησλ θηλδχλσλ θαη 

ησλ ηξσηψλ ζεκείσλ. 

Δπηπιένλ, κε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη ηελ απμαλφκελε 

απνδνρή ηεο θαηαλάισζεο ηεο ηερλνινγίαο, νη πξνκεζεπηέο πξνζπαζνχλ λα 

αλαπηχμνπλ ιχζεηο BI γηα θηλεηέο πιαηθφξκεο. Η ειαθξχηεξε έθδνζε ησλ εθαξκνγψλ 

BI γηα θηλεηά κε ραξαθηεξηζηηθά απηνεμππεξέηεζεο επηηξέπεη ζηνπο δηεπζπληέο 

πσιήζεσλ θαη ζε άιινπο ρξήζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη λα αλαιχνπλ 

ηελ ππνθείκελε ηάζε. Χο εθ ηνχηνπ, ε GlobalData πξνηείλεη καδί κε ηελ πηνζέηεζε κηαο 

ζηξαηεγηθήο θηλεηηθφηεηαο λα επηθεληξσζνχλ ζηελ ελζσκάησζε ζπκβαηψλ ιχζεσλ 

δηαρείξηζεο ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο, δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη δηαρείξηζεο 

εθαξκνγψλ κε ηηο ιχζεηο BI γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο δεδνκέλσλ 

απφ θαηάρξεζε. 

 Οη πέληε θπξίαξρνη πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνύ Δπηρεηξεζηαθήο 5.6

Δπθπίαο 

 

Η αγνξά BI εμαθνινπζεί λα θπξηαξρείηαη απφ ηνπο πέληε κεγαιχηεξνπο πσιεηέο BI: 

SAP, Oracle, IBM, Microsoft θαη SAS. Δλψ ηα έζνδα BI ησλ ελ ιφγσ θαηεζηεκέλσλ 

πσιεηψλ έρνπλ απμεκέλε ηάζε, επηδηψθνπλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ αλάπηπμε λέσλ 

πξνζθνξψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ cloud θαη ηνπ θηλεηνχ BI. Οη πέληε θνξπθαίνη πσιεηέο 

ζθνπεχνπλ λα πηνζεηήζνπλ ζηξαηεγηθέο νξγαληθήο θαη αλφξγαλεο αλάπηπμεο γηα λα 

απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε πξνεγκέλεο πξνζθνξέο αλαιχζεσλ θαη λα εληζρχζνπλ ην 

ραξηνθπιάθην ησλ πξντφλησλ ηνπο κε δηεξεπλεηηθέο αλαιχζεηο, ζπλεξγαηηθά αλαιπηηθά 

ζηνηρεία θαη SSBI. Δλ ησ κεηαμχ, νη πσιεηέο θαζαξνχ παηρληδηνχ θαη εμεηδηθεπκέλνπ 

ηκήκαηνο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ αλάπηπμε πξνβιεκαηηθψλ ιχζεσλ, φπσο ηα 

εξγαιεία δηαδξαζηηθήο απεηθφληζεο, νη κεγάιεο ιχζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα mash-ups. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο GlobalData, νη δέθα θνξπθαίνη 

πσιεηέο BI απνηεινχλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο αγνξάο BI, ζπκβάιινληαο ην 93% ζην 

ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο αγνξάο BI ην 2016, αχμεζε 5% απφ ην 2015. Δπηπιένλ, κε 

νξγαληζκνχο πνπ επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ ζε cloud κε βάζε ηα εξγαιεία αλάιπζεο 
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θαη ηηο κεγάιεο ιχζεηο δεδνκέλσλ γηα λα απνθηήζνπλ δηαθνξνπνίεζε θαη λα 

βειηηψζνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ε δήηεζε ηφζν γηα εγθαηεζηεκέλνπο φζν 

θαη γηα εμεηδηθεπκέλνπο πξνκεζεπηέο BI ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη ζηελ αγνξά 

επηρεηξήζεσλ. 

Με κεξίδην αγνξάο 18,7% ην 2016, ε SAP θπξηάξρεζε ηελ αγνξά BI, 

ζπκβάιινληαο ζε έζνδα χςνπο 2,3 δηζ. Γνιαξίσλ. Παξφιν πνπ ην κεξίδην αγνξάο ηεο 

SAP παξέκεηλε γεληθά ην ίδην, δηαηεξήζεθε ε εγεηηθή ηεο ζέζε θαη ην 2016. Απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απμαλφκελε πηνζέηεζε ηεο πιαηθφξκαο πιαηθφξκα SAP S / 

4HANA πνπ βαζίδεηαη ζε cloud θαη ζηελ απξφζθνπηε ελζσκάησζε κε ηηο ιχζεηο ησλ 

άιισλ BI πξνκεζεπηψλ. Αλ θαη ε εηαηξεία έρεη δείμεη αμηνπξεπή αχμεζε ησλ εζφδσλ 

ινγηζκηθνχ, ε δηαθχκαλζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ είρε ζεκαληηθφ αληίθηππν 

ζηελ άλνδν ηεο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε Oracle, κε κεξίδην αγνξάο 14,8% θαη 15,3% 

ην 2015 θαη ην 2016 αληίζηνηρα. Με αχμεζε εζφδσλ 9,0% ην 2016, ε Oracle ζπλερίδεη 

λα παξέρεη ηζρπξφ αληαγσληζκφ ζε άιινπο εγθαηεζηεκέλνπο παξφρνπο, νδεγψληαο 

ζηελ επηηπρία ησλ ιχζεσλ Business Analytics Cloud θαη Exalytics In-Memory 

Machine, θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε εζφδσλ απφ νξηζκέλεο απφ ηηο εμαγνξέο ηεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ. Tέινο ηελ άλνημε ηνπ 2018 παξνπζίαζε γηα πξψηε 

θνξά, ην λέν παθέην ππεξεζηψλ απηνεμππεξεηνχκελεο επθπίαο “Oracle Autonomous 

Cloud Self driving database”, κε ην νπνίν ππφζρεηαη, κείσζε ηνπ θφζηνπο, θαζψο 

νδεγείηαη απηφλνκα κέζσ cloud, ρσξίο ηελ ρξήζε πξνζσπηθνχ ππαιιήισλ θαη πηζαλψλ 

ζθαικάησλ. 

Η Oracle παξαθνινπζείηαη ζηελά απφ ηελ IBM θαη ηε Microsoft κε κεξίδηα 

αγνξάο 13,1% θαη 12% ( 2015). Δλ ησ κεηαμχ, ε Microsoft ππήξμε ν πην “επηζεηηθφο” 

πξνκεζεπηήο BI κεηαμχ ησλ πέληε θνξπθαίσλ πξνκεζεπηψλ, θαζψο ε εηαηξεία 

επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξνζθνξψλ φπσο ην Azure 

Machine Learning (Azure ML), Αλάιπζε SQL Server, Advanced Threat Analytics θαη 

HDInsight ζε Windows Azure θαη Windows Server κε βάζε ην Hadoop. Δπηπιένλ, ε 

Microsoft είλαη πξφζπκε λα πηνζεηήζεη κηα ζηξαηεγηθή αλφξγαλεο αλάπηπμεο θαη έρεη 

απνθηήζεη, κεηαμχ άιισλ, εμεηδηθεπκέλεο αλαιχζεηο θαη κεραληθνχο πσιεηέο φπσο ε 

Genee, ε Xamarin, ε Datazen Software θαη ε Revolution Analytics. Καηά ζπλέπεηα, ε 

Microsoft ζεκείσζε αχμεζε 15,4% ζηα έζνδα ηεο BI θαη έθζαζε ην 1,6 δηζ. Γνιάξηα 

ην 2016. 

Οη ηειεπηαίεο πέληε ζέζεηο πξνέξρνληαη απφ πσιεηέο ΒΙ θαη εμεηδηθεπκέλσλ BI, 

νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ ζπλνιηθά ην 22,9% ζηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο αγνξάο BI ην 
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2016, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 3,2% ζε ζχγθξηζε κε ην 2015. Η έθηε ζέζε θαηέρνπλ νη 

ηερλνινγίεο Qlik κε έλα Σν Qlik είλαη επίζεο έλαο απφ ηνπο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο 

παξνρείο ΒΙ κε ξπζκφ αχμεζεο ησλ εζφδσλ 34% ην 2016 ζε ζχγθξηζε κε ην 2015 θαη 

επίζεο βειηηψζεθε ζηελ θαηάηαμή ηεο απφ ην 2015, αληηθαζηζηψληαο ην Tableau, ην 

νπνίν κεηαθέξζεθε ζηελ έβδνκε ην 2016. Δλ ησ κεηαμχ, ε Splunk δηαηήξεζε ηε ζέζε 

ηεο ζηνλθαηάινγν ησλ πξψησλ 10 πξνκεζεπηψλ BI, κε έλα απμαλφκελν κεξίδην αγνξάο 

θαη αχμεζε ησλ εζφδσλ θαηά 5,3% θαη 42,1% αληίζηνηρα. Η GlobalData πηζηεχεη φηη κε 

ηζρπξέο θαη θαηλνηφκεο πξνηάζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο ππνινγηζηηθήο κλήκεο, ησλ 

κεγάισλ δεδνκέλσλ θαη ησλ BI ιχζεσλ απηνεμππεξέηεζεο, ην Tableau θαη ην Splunk 

ζα ζπλερίζνπλ λα αλεβαίλνπλ ηε ζθάια ζηνλ ηνκέα ηεο BI. 

 

 

Figure 16Γιάγπαμμα16: “Ποζοζηό αγοπάρ ηυν ηγεηών ππομηθεςηών λογιζμικού Δπισειπηζιακήρ Δςθςΐαρ” 

 

 Η Βόξεηα Ακεξηθή θαη ν ηνκέαο ηεο Βηνκεραλίαο 5.7

 

Η αγνξά BI αλαπηχζζεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

ζε πνηθίιεο βηνκεραλίεο. Η Βφξεηα Ακεξηθή είλαη ε κεγαιχηεξε  αγνξά παγθνζκίσο θαη 

ζα ζπλερίζεη λα θαηέρεη απηή ηε ζέζε ζην κέιινλ, ελψ ε βηνκερλία, νη επηθνηλσλίεο θαη 

ε πιεξνθνξηθή ζπκβάιινπλ ζην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ εζφδσλ ηεο . 
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χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο GlobalData γηα ηελ αγνξά ηεο BI, ε Βφξεηα 

Ακεξηθή θαη ε Γπηηθή Δπξψπε θπξηάξρεζαλ ζηελ αγνξά BI ην 2016, κε έζνδα 5,4 δηο 

δνιάξηα θαη 4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ηηο ρψξεο, νη ΗΠΑ 

ζπλεηζέθεξαλ ην πςειφηεξν κεξίδην (38,5%) ηεο αγνξάο BI κε ζπλνιηθέο πσιήζεηο 5 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 2016. Η ηάζε απηή αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαζψο ε 

αγνξά BI ζηηο ΗΠΑ αλακέλεηαη φηη ζα ζεκεηψζεη αχμεζε 7,7% απφ ην 2018 2021. Οη 

αλαπηπγκέλεο αγνξέο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ησλ Κάησ Υσξψλ, δεκηνχξγεζαλ ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ 16,5% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο BI ην 2016. Μεηαμχ απηψλ ησλ νηθνλνκηψλ, ην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην αλακέλεηαη λα απμεζεί ζην πςειφηεξν CAGR θαηά 7,7% απφ ην 

2017 έσο ην 2021 θαη λα θζάζεη ζε κέγεζνο αγνξάο 1,3 δηζ. δνιαξίσλ ην 2021, 

αθνινπζνχκελν απφ ηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία κε ξπζκνχο αλάπηπμεο 7,3% θαη 6,2% 

αληίζηνηρα, θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. 

Η πξφβιεςε επθαηξηψλ αγνξάο BI ηεο GlobalData δείρλεη επίζεο φηη νη 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο φπσο ε Ιλδία, ε 

Κίλα, ε Ιλδνλεζία, ε Βξαδηιία θαη ε Αξγεληηλή ζα ζεκεηψζνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ηεο αγνξάο. Μεηαμχ ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ, ε Κίλα ζπλεηζέθεξε ην 

πςειφηεξν κεξίδην (2,2%) ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο BI ην 2016 θαη ζα ζεκεηψζεη επίζεο 

έλα ινγηθφ ξπζκφ αχμεζεο 11,5% απφ ην 2017 έσο ην 2021 γηα λα θηάζεη ηα 500 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2021. Άιιεο αλαδπφκελεο ρψξεο φπσο ε Ιλδία, ε Βξαδηιία, ην 

Μεμηθφ θαη ε Αξγεληηλή, ζα ζεκεηψζνπλ ζεκαληηθή αχμεζε θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν κε 

ηα CAGR 13,2%, 13,4%, 10,7% θαη 12,7% αληίζηνηρα, παξέρνληαο θαιέο επθαηξίεο 

ζηνπο πσιεηέο BI πνπ ηξνθνδνηνχλ απηέο ηηο αγνξέο. Η Ιαπσλία είλαη επίζεο εμέρνπζα 

ζέζε ζηελ αγνξά BI, θαζψο ην 11,4% ησλ εζφδσλ ηεο παγθφζκηαο αγνξάο πξνέξρεηαη 

απφ απηή ηελ αλαπηπγκέλε νηθνλνκία ην 2016. Χζηφζν, ε αγνξά BI ζηελ Ιαπσλία ζα 

ζεκεηψζεη κέηξην CAGR 5,3% απφ ην 2017 έσο ην 2021 θαη ζα θζάζεη ζε κέγεζνο 

αγνξάο ησλ 1,9 δηζ. δνιαξίσλ ην 2021. 

Δλψ νη αγνξέο ηεο ΒΙ ζηηο νηθνλνκίεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, φπσο ε 

ηγθαπνχξε, ε Ιλδνλεζία θαη ε Μαιαηζία ήηαλ ζρεηηθά κηθξέο ην 2016, νη γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο ζα εκθαλίζνπλ αμηνπξεπή πνζνζηά αλάπηπμεο 8,0%, 11,6% θαη 9,8% 

αληίζηνηρα, ηα επφκελα πέληε ρξφληα. Σν ππφινηπν ηεο Αζίαο-Δηξεληθνχ αλακέλεηαη 

επίζεο λα επηηχρεη πςειφηεξν CAGR 8,7% γηα λα θηάζεη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ησλ 84 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 2021. 
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Figure 17Γιάγπαμμα 17: “Ππόβλετη για εςκαιπίερ ΒΙ ζε παγκόζμιερ γευγπαθικά αγοπέρ ” 

 

 Βηνκεραλία, Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλίεο νη επηθξαηώληεο 5.8

θιάδνη ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Δπθπία 

 

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο GlobalData γηα ηελ αγνξά BI, ν ηνκέαο ηεο 

βηνκεραλίαο ζπλεηζθέξεη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο αγνξάο BI κε έζνδα 2 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη κεξίδην αγνξάο 15,6% ην 2016. Δπελδχνληαο ζε ιχζεηο 

αλάιπζεο, νη θαηαζθεπαζηέο πξνζπαζνχλ λα αληιήζνπλ ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

ηδέεο θαη λα αμηνινγνχλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο επθαηξίεο γηα λα εμνξζνινγίζνπλ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο θαη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο, λα εληζρχζνπλ ηελ εκπεηξία ησλ 

πειαηψλ θαη λα απμήζνπλ ηελ θαηψηαηε γξακκή ηνπο. Απηφ είλαη θαλεξφ απφ ηελ 

πξφβιεςε ηεο GlobalData γηα ηελ αγνξά BI, θαζψο ην κέγεζνο ηεο αζηελ γνξάο γηα 

ιχζεηο BI ζηνλ ηνκέα απηφ πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ζε CAGR 8,1% απφ ην 2017 έσο ην 

2021, θζάλνληαο ην πνζφ ησλ 3 δηζ. Γνιαξίσλ ην 2020. 

Ο ηνκέαο ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο δελ απέρεη πνιχ απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο ζε εθαξκνγέο BI, κε κεξίδην αγνξάο 

12,8% ην 2016 θαη αλακέλεηαη λα θζάζεη ην πνζφ ησλ 2,4 δηζ. Γνι. Σν 2021, 
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απμάλνληαο ζε CAGR 8,0% . Ο θπβεξλεηηθφο ηνκέαο επηζπκεί επίζεο λα επελδχζεη ζε 

εξγαιεία ΒΙ πξνζειθχνληαο κεξίδην αγνξάο 10,8% ην 2016, αθφκα πξνβιέπεηαη λα 

απμεζεί ζε ζεκαληηθφ CAGR 8,5% απφ ην 2017 έσο ην 2021, θζάλνληαο ην πνζφ ησλ 

2,1 δηζ. Γνιαξίσλ ην 2021. 

Η πξφβιεςε απνθαιχπηεη επίζεο φηη νη θιάδνη ιηαληθήο, θνηλήο σθέιεηαο θαη 

εθπαίδεπζεο ζα ζεκεηψζνπλ απμεκέλν ξπζκφ αλάπηπμεο φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο ζε 

ιχζεηο BI, θαζψο πξνβιέπεηαη φηη νη ελ ιφγσ θάζεηεο αγνξέο ζα απμεζνχλ ζεκαληηθά 

ζε πνζνζηφ 10,3%, 9,4% θαη 8,5% απφ ην 2017 έσο ην 2021. Οη ιηαλνπσιεηέο 

θαηαβάιινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο αγνξάο ησλ 

πειαηψλ ψζηε λα βειηηψζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα, γεγνλφο πνπ νδεγεί ηηο δαπάλεο ηνπο ζε δηάθνξα εξγαιεία BI, φπσο αλαιπηηθά 

ζηνηρεία πξφβιεςεο, αλαιχζεηο θνηλσληθνχ ζπλαλαζπηζκνχ θαη κεγάια δεδνκέλα 

 

 

Figure 18Γιάγπαμμα 17: “Ππόβλετη για εςκαιπίερ ΒΙ ζε παγκόζμιερ γευγπαθικά αγοπέρ 

” 
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6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΤΦΤΙΑ ΣΟΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ – Η 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ 

 

 Δηζαγσγή 6.1

 

Έλα ελδηαθέξνλ παξάδεηγκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ ηεο επηρεηξεζηαθήο 

επθπΐαο ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν είλαη ν αζθαιηζηηθφο θιάδνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζηελ επξσπαηθή έλσζε ππφθεηληαη ππν ηνλ έιεγρν ηεο αξκφδηαο 

θξαηηθήο αξρήο αιιά θαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηεο Δπξσπαηθήο 

Έλσζεο (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) θαη ηεο 

Δπξσπαηθήο Δπηηξνπήο, θαζψο ππφθεηληαη ζην λέν λνκνζεηηθφ πιάηζην, ηελ 

Φεξεγγπφηεηα ΙΙ (Solvency II). χκθσλα κε ην Solvency II, ΄΄νιεο νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο πξέπεη λα ερνπλ δείθηε θεξεγγπφηεηαο κεγαιπηεξν απφ 100%, λα έρνπλ 

εθαξκφζεη έλα νινθιεξσκέλν ζπζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο εηαηξίαο θαζψο 

επίζεο λα έρνπλ θαη νινθιεξσκέλν ζπζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. εκαληηθή 

βαξχηεηα δηλεηαη ζηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ ζεσξείηαη 

αλαπνζηαζην ζηνηρείν ηεο εθαξκνγεο ηνπ Solvency II. Δπηπξφζζεηα κε ηα αλσηέξσ, 

κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία πξέπεη λα πνζνηηθνπνηεί ηνπο θηλδχλνπο. χκθσλα κε ηελ 

εγθχθιην ηνπ Solvency II, ε εηαηξία πξεπεη λα εληνπίδεη θαη λα πνζνηηθνπνηεί ηνπο 

θηλδχλνπο, νη πην ζεκαληηθνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ν θίλδπλνο αγνξάο (Market Risk), 

ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο (Operational Risk), ν πηζησηηθφο θίλδπλνο (Credit Risk) θαη ν 

αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο (Insurance risk). Οη αλσηέξσ θίλδπλνη ππνινγηδνληαη κε 

αλαινγηζηηθά κνληέια, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ηελ εγθχθιην ηνπ Solvency II.  
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 Σν “Solvency II” 6.2

 

Μεηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ Solvency II ην 2016, νη εηαηξίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

παξέρνπλ ρξεκαηνπνηθνλνκηθέο αλαθνξέο πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο (θάηη πνπ ίζρπε θαη 

ζην παξειζφλ) αιιά θαη δεκφζηα ζην θνηλφ. Η ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά, πνπ θέξεη 

ηελ oλνκαζία «Έθζεζε Φεξεγγπφηεηαο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Καηάζηαζηεο» 

(Solvency and Financial Condition Report), εζσθιείεη ζε πέληε ελφηεηεο ηελ 

επηρεηξεζηαθή απφδνζε (Business Performance), ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο 

εηαηξίαο (Corporate Governance), ην πξνθηι θηλδχλνπ ηεο εηαηξίαο (Risk Profile), ηελ 

απνηίκεζε ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ην Solvency II (Valuation for Solvency Purposes) 

θαη ηελ θεθαιαηαθή δηαρείξηζε (Capital Management). χκθσλα κε ηελ Ernst and 

Young (____), νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο πξνθιήζεηο έσο φηνπ 

θαιχςνπλ ηεο απαηηήζεηο ησλ αλαθνξψλ. Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο είλαη φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά είλαη πνιπζρηδήο θαη θαιχπηεη ζρεδφλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, 

πνζνηηθέο νη πνηνηεηηθέο, πνπ αθνξνχλ ηελ νληφηεηα. Χο απνηέιεζκα, ε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε εθαξκνγή ησλ ηξηψλ 

γξακκψλ άκπλαο (three lines of defence) είλαη πεξίπινθε. Δπηπξφζζεηα, δεκηνπξγείηαη 

ε αλάγθε γηα ζπλερή έιεγρν, θαζψο νη θίλδπλνη είλαη πνιινη θαη εμειηζζφκελνη. 

χκθσλα ινηπφλ κε ην Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

(ICAEW), ηελ ζήκεξνλ εκέξα δεκηνπξγείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε αλάγθε λα 

ελζσκαηψζνπλ αλαιπηηθά ζηνηρεία (Analytics) κε ζθνπφ λα είλαη πην επηηπρεκέλε ε 

ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Η ρξήζε analytics θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα γίλεη ζε δηάθνξα ζηάδηα 

 Αμηνιόγεζε Κηλδύλνπ (Risk Assessment): κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ 

ρξήζεο πξνγξακκάησλ επηρεηξεζηαθήο επθπίαο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζπλερή 

αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ 

 ρεδηαζκόο ειέγρνπ: Η ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα analytics θαη ηελ επηρεηξεζηαθή επθπΐα γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη πην ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο 

 Δπηηόπηνο έιεγρνο: κπνξεί λα επηηεπρζεί πςειφηεξνο βαζκφο 

δηαβεβαίσζεο θαη λα επηηεπρζεί ε έιεγρνο πην απνηειεζκαηηθά 

 Αλαθνξέο: Η ρξήζε ησλ analytics θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο επθπίαο 

κπνξεί λα πξνζθέξεη πην νπζηαζηηθά επξήκαηα, βνεζψληαο ζηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ηνπ ξίζθνπ. 
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Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη κηα κεηάβαζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ έιεγρν 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλζξψπηλε θξίζε ζηνλ έιεγρν πνπ βαζίδεηαη ζηελ κέηξεζε ηνπ 

ξίζθνπ θαη κπνξεί λα γίλεη ζπλερφκελα, κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ 

επηρεηξεζηαθήο επθπίαο.  

 

 Πξνζνκνίσζε BI Tool ζηνλ έιεγρν θηλδύλνπ 6.3

 

ηελ πξνζπάζεηα λα ζρεδηαζηεί κηα πξνζνκνίσζε ελφο ζπζηήκαηνο επηρεηξεζηαθήο 

επθπηαο ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν κηαο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

πξφγξακκα Microsoft Power BI. ηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ είλαη λα πξνζνκνηψζεη 

έλα ζπλερέο ζπζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, βαζηζκέλν ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ 

θηλδχλνπ, ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν ησλ θξίζηκσλ 

αξηζκνδεηθηψλ ηεο εηαηξίαο (Key Performance Indicators), ηo επίπεδν ηνπ δηαζέζηκνπ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ γεσγξαθηθή απεηθφληζε ησλ πεξηνρψλ 

πνπ ε εηαηξία έρεη αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα. 



  
ειίδα 100 

 

  

 

Figure 19Γιάγπαμμα 19: “Γπαθήμαηα ενηοπιζμού κινδύνος ζηο BI Tools ηηρ Μicrosoft” 

 

Όπσο κπνξεί λα παξαηεξεζεί απφ ην αλσηέξσ ζχζηεκα, ππάξρεη έιεγρνο ησλ 

θηλδχλσλ ζε πνιιαπιά ζεκεία. Αξρηθά ππάξρεη έιεγρνο σο πξνο ηελ εμέιημε ηνπ 

θηλδχλνπ δηαρξνληθά. Παξαδείγκαηνο ράξε, ζην γξάθεκα είλαη θαλεξή ε αχμεζε ηνπ 

θηλδχλνπ αγνξάο (market risk) απφ ην 2015 κέρξη θαη ζήκεξα, ελψ φινη νη ππφινηπνη 

δείθηεο θηλδχλνπ απμάλνληαη ειαθξψο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Η επηξξνή ηνπ 

θηλδχλνπ αγνξάο ζηνλ γεληθνηεξν πξνθηι θηλδχλνπ ηεο εηαηξίαο είλαη θαλεξή ζην 

δηάγξακκα θαηαξξάθηεο (waterfall chart) αθξηβψο απφ θάησ. ην δηάγξακκα απηφ 

ζπλνςίδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε θηλδχλνπ ζηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν ηεο εηαηξίαο γηα 

ην 2017. Όπσο είλαη θαλεξφ, ν θίλδπλνο αγνξάο ζπλεηζθέξεη ζην κεγαιπηεξν κέξνο 

ησλ θηλδχλσλ, ππνδεηθλχνληαο φηη, πηζαλφηαηα, ζηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 
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εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ν έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθα κε ηνλ επελδπηηθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο εηαηξίαο, αλ ζπκβαδίδεη κε ηελ θηινζνθία ηνπ Solvency II ή αλ έρεη 

απνθιίλεη απφ ην επίπεδν επηζπκεηνχ θηλδχλνπ. 

ην αλσηέξσ ζχζηεκα, επίζεο, εκθαλίδεηαη ε θεθαιαηαθή δνκή ηεο εηαηξίαο, νη 

θχξηνη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ν δείθηεο Φεξεγγπφηεηαο. Όπσο θαίλεηαη, 

ηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο είλαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ εγθχθιην ηνπ Solvency II. 

Δπηπξφζζεηα, νη αξηζκνδείθηεο loss ratio θαη reported combined ratio είλαη ζε 

επηζπκεηά επίπεδα θάησ απφ 100%, ππνδεηθλχνληαο φηη ε εηαηξία απνδίδεη 

ηθαλνπνηεηηθά ζηηο θαζεκεξηλέο ηεο ιεηηνπξγίεο. Δπηπιένλ, ν δείθηεο θεξεγγπφηεηαο 

βξίζθεηαη ζην 205%, επίπεδα πνιχ πςεινηέξα απφ ην 100% πνπ απαηηείηαη, δείρλνληαο 

ηελ ζαθή θεξεγγπφηεηα ηεο εηαηξίαο. Παξφια απηά, θαίλεηαη φηη ν δείθηεο δεκηψλ είλαη 

νξηαθά πςειφηεξνο απφ ην επίπεδν ηνπ 100%, δείρλνληαο κηα νξηαθή ππεξνρή ησλ 

πιεξσζέλησλ δεκηψλ έλαληη ησλ εηζπξαθηέσλ αζθαιίζηξσλ. Απηφ κπνξεί λα ειέγρεη 

απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ δεκηψλ θαη ησλ αζθαιίζηξσλ, πνπ παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ 

 

 

Figure 20Γιάγπαμμα 19 “ Spider Chat γπαθήμαηα εζόδυν ανα γευγπαθική πεπιοσή” 

 

Όπσο είλαη θαλεξφ απφ ηνλ ράξηε, ε εηαηξία έρεη ην θχξην κέξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηηο ΗΠΑ, Γαιιία, Γεξκαλία, Σζερία, Ιαπσλία, Ιηαιία, Βέιγην, 
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Ιζπαλία θαη Βέιγην. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηα δηαγξάκκαηα-αξάρλε (spider charts), 

ην θχξην κέξνο ησλ εζφδσλ ζηηο αζθάιεηεο δσήο πξνέξρεηαη απφ ηελ Γαιιία, ελψ γηα 

ηεο ινηπέο αζθάιεηεο (non-life) πξνέξρεηαη απφ ηελ Γαιιία θαη ηελ Ακεξηθή. Παξφια 

απηά, ζηηο αζθάιεηεο δσήο είλαη θαλεξφ φηη ε εηαηξία γηα ην 2017 πιήξσζε 

πεξηζζφηεξεο απνδεκηψζεηο απ’ φηη εηζέπξαμε αζθάιεηα. Σν ίδην ηζρχεη, ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ φκσο, γηα ηελ Αγγιία θαη ηελ Γεξκαλία. Πξαγκαηνπνηψληαο έλαλ έιεγρν αλα 

αζθαιηζηηθφ θιάδν, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζε πνηνχο θιάδνπο νη απνδεκηψζεηο 

εηλαη κεγαιχηεξεο απφ ηα έζνδα απφ αζθάιηζηξα.  

πλνςίδνληαο, ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα εληνπίζεη αλα ρψξα 

θαη αζθαιηζηηθφ θιάδν, ζε πνηφ ζεκείν ππάξρεη πςειφο θίλδπλνο ιφγσ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ, θαη λα ζρεδηάζεη έλαλ έιεγρν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ιεηηνπξγία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα ειέγμεη ηηο δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

ρνξεγείηαη κηα αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε ζε απηέο ηηο ρψξεο ή ηνπο θιάδνπο θαη εάλ 

ζπκβαδίδνπλ κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ειέγμεη εάλ 

ππάξρνπλ επαξθή ζπζηήκαηα ειέγρνπ αζθαιηζηηθήο απάηεο, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ 

αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ (insurance brokers) φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ 

πειαηψλ, κε ηελ ρνξήγεζε ςεπδψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ ηεθκεξίσζε κηαο αζθαιηζηηθήο 

απνδεκίσζεο (claims fraud). 

 

 Δληνπηζκόο πηζαλνύ αζθαιηζηηθνύ δόινπ 6.4

 

Δζηηάδνληαο ζηελ πεξίπησζε ηεο αζθαιηζηηθήο απάηεο, ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα 

πξνζνκνηψζνπκε έλα ζχζηεκα πνπ λα εληνπίδεη πεξηπηψζεηο αζθαιηζηηθήο απάηεο. 

Μηα πεξίπησζε αζθαιηζηηθήο απάηεο είλαη ν θίλδπλνο απάηεο απφ ηνπο 

δηακεζνιαβεηέο (Intermediary fraud). χκθσλα κε ηελ Γηεζλή Έλσζε Δπνπηηθψλ 

Αξρψλ Αζθάιηζεο (International Association of Insurance Supervisors – IAIS), νη 

αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο είλαη ζεκαληηθνη γηα ηελ δηαλνκή ησλ αζθαιίζηξσλ, γηα 

ηελ αλάιεςε θηλδχλσλ θαη ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ απνδεκηψζεσλ θαζψο επίζεο θαη γηα 

ηελ εθθαζάξηζε. Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ νη αζθαιηζηηθνί 

δηακεζνιαβεηέο θξαηνχλ αξρεία ησλ πειαηψλ. Χο απνηέιεζκα, νη κεζνιαβεηέο 

εκπιέθνληαη άκεζα ζε κεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηεξγαζίεο θαη ζπλαιιαγέο κηαο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο. ε ζπλάξηεζε κε ηα αλσηέξσ, νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο 

βξίζθνληαη ζε κηα ζέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηψλ. 
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Ώο απνηέιεζκα, φπνπ ππάξρεη ή ζρέζε εκπηζηνζχλεο σο βαζηθφ ζηνηρείν κηαο 

ζπλαιιαγήο, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ε εκπηζηνζχλε λα παξαβηαζηεί. Μεξηθέο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο αζθαιηζηηθήο απάηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή 

είλαη: 

 Παξαθξάηεζε ησλ εηζπξαγκέλσλ αζθαιίζηξσλ απφ ηνπο πειάηεο κέρξη λα 

δεηεζνχλ απφ ηελ εηαηξία 

 Αζθάιηζε κε ππαξθηψλ πξνζψπσλ ηα νπνία πιεξψλνπλ ην αζθάιηζηξν, ν 

αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο εηζπξάηηεη ηελ πξνκήζεηα (commission) θαη, ελ 

ζπλερεία, αθπξψλεη ηελ αζθάιεηα, ρσξίο λα επηζηξέθεη φκσο ηελ πξνκήζεηα. 

 Παξφηξπλζε απφ ηελ πιεπξά ησλ δηακεζνιαβεηψλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο 

λα δηαπξάμνπλ απάηε θαηά ηελ δήισζε ελφο αηπρήκαηνο, παξαρσξψληαο ςεπδή 

ζηνηρεία ζηελ αζθαιηζηηθή. 

Μεξηθά απφ ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα γηα αζθαιηζηηθή απάηε ηνπ 

δηακεζνιαβεηή είλαη: 

 Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο λα δεηήζεη ηελ πξνκήζεηα ακέζσο ή 

πξνθαηαβνιηθά. 

 Σα αζθάιηζηξα ή νη πξνκήζεηεο πνπ εηζέπξαμε λα είλαη πάλσ ή θάησ απφ ηα 

θπζηνινγηθά επίπεδα γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηα αζθάιηζηξα 

 Ο αζθαιηζκέλνο λα απαηηεί λα πιεξψζεη κέζσ ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

δηακεζνιαβεηή θαη φρη απ επζείαο ηελ αζθαιηζηηθή, θάηη ην νπνίν δελ είζεηζηε 

γεληθφηεξα. 

 Μεξηθέο κε αλακελφκελεο εμειίμεηο φπσο: 

i) Τςειφο δείθηεο δεκηψλ γηα ηνλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή κεκνλσκέλα 

ii) Αζπλήζηζηε αχμεζε ηεο παξαγσγήο 

iii) εκαληηθή αληηθαηάζηαζε αζθαιίζηξσλ 

iv)  Τςειά επίπεδα αθπξψζεσλ 

Λακβάλνληαο ππφςηλ φια ηα αλσηέξσ, έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα 

πξνζνκνίσζεο ην νπνίν παξαθνινπζεί ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο, ηελ 

παξαγσγή ηνπο ζε αζθάιηζηξα, εάλ έρνπλ θηάζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ηνλ δείθηε δεκηψλ 

ηνπο θαζψο επίζεο θαη έλαλ δείθηε ν νπνίνο ιακβάλεη ππφςηλ φια ηα αλσηέξσ θαη 

δείρλεη εάλ ππάξρεη θίλδπλνο απάηεο. 
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Figure 21Γιάγπαμμα 20 “ Γπαθήμαηα οπηιοποίηζηρ ηος ζςνολικού ύτοςρ ηυν ππομηθειών” 

 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα ζπλνςίδνληαη, ζε ζπλνιηθφ επίπεδν αζθαιηζηηθψλ 

δηακεζνιαβεηψλ, ην χςνο ησλ πξνκεζεηψλ πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ πψιεζε 

αζθαιίζηξσλ. Με ηελ καχξε θάζεηε γξακκή είλαη ν ζηφρνο πξνκεζεηψλ πνπ έρεη ζέζεη 

ε αζθαιηζηηθή εηαηξία θαη δείρλεη πφζν απνθιίλνπλ απφ ηνλ ζηφρν. ηα δεμία ην 

γξάθεκα αζξνίδεη ηηο πξνκήζεηεο πνπ έρεη δψζεη ε εηαηξία ζηνπο αζθαιηζηηθνχο 

δηακεζνιαβεηέο ελψ κε καχξν ρξψκα αζξνίδνληαη νη ζηφρνη πξνκεζεηψλ φισλ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ. ην επφκελν δηάγξακκα αζξνίδνληαη αλα κήλα ηα 

ζπκβφιαηα πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ελψ κε καχξν ρξψκα 

ζπκβνιίδεηαη νη αθπξψζεηο ζπκβνιαίσλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. 

Δπηπξφζζεηα ζην δηάγξακκα γξακκήο παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ δεηθηψλ δεκηψλ 

ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη δχν θαξηέιεο νη νπνίεο 

δείρλνπλ πφζν πςειφο είλαη ν θίλδπλνο απάηεο θαζψο θαη ν κέζνο φξνο ησλ δεηθηψλ 

δεκηψλ γεληθφηεξα. 
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Η αλσηέξσ θαξηέια ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα έρνπκε πξφζβαζε ζε θάζε 

αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή. Καζψο έρνπκε κελνχ επηινγήο γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

δηακεζνιαβεηέο, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε έλαλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή θαη λα 

παξαηεξήζνπκε ηελ θίλεζε ηνπο γηα ην 2017. Έλα παξάδεηγκα παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ: 

 

 

Figure 22Γιάγπαμμα 21: “Αζηικοποίηζη  ηος αζθαλιζηικού διαμεζολαβηηή Delta Brokers ζηον ζηόσο 

ππομηθειών 

” 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα αλσηέξσ, ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο Delta Brokers 

έρεη ζπλαληήζεη ηνλ ζηφρν πξνκεζεηψλ θάζε κήλα, νη αθπξψζεηο ζπκβνιαίσλ είλαη ζε 

πνιχ ρακειά επίπεδα ελψ θαη ν δείθηεο δεκηψλ είλαη ρακειφο. Ώο απνηέιεζκα, δελ 

δηαθαίλεηαη πηζαλφηεηα αζθαιηζηηθήο απάηεο. Αο δνχκε φκσο ηελ πεξίπησζε ηεο 

Epsilon Brokers, πνπ ζπλνπηηθά εκθαλίδεηαη θαη απηή λα έρεη ζπλαληήζεη ηνπο 

ζηφρνπο: 
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Όπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε απφ ηελ θαξηέια ηνπ, ν αζθαιηζηηθφο 

δηακεζνιαβεηήο Epsilon Brokers έρεη επίπεδα εζφδσλ απφ πξνκήζεηεο αξθεηά 

παξαπάλσ απφ ηνλ ζηφρν πνπ είρε ηεζεί απφ ηελ εηαηξεία. Χζηφζν, ζην δηάγξακκα πνπ 

έρνπκε αλα κήλα παξαηεξείηαη κηα αζπλήζηζηε αχμεζε ησλ πξνκεζεηψλ πνπ ιακβάλεη 

απφ ηνλ Μάην κέρξη ηνλ Γεθέκβξην. Δπηπιένλ, ζην δηάγξακκα γηα ηα ζπκβφιαηα θαη ηηο 

αθπξψζεηο, παξαηεξείηαη φηη έρεη εμαηξεηηθά επίπεδα αθπξψζεσλ ζπκβνιαίσλ αλα 

κήλα. ε ζπλδπαζκφ κε ηα πςειά επίπεδα πξνκεζεηψλ πνπ έρεη ιάβεη, δεκηνπξγνχληαη 

ππνςίεο γηα ην εάλ ν ζπλδπαζκφο απηφο έρεη ζθνπφ ηελ απάηε. Δπηπξφζζεηα ζε φια ηα 

αλσηέξσ, ν δείθηεο δεκηψλ ηεο Epsilon Brokers είλαη ζε πςειά επίπεδα, θηάλνληαο ηνλ 

Γεθέκβξην ην 96% ελψ ν κέζνο φξνο ηνπ γηα ην έηνο είλαη 82%. 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ παξνπζηάδεη πςειφ θίλδπλν αζθαιηζηηθήο απάηεο. Η 

απάηε, φπσο ζπλνςίδεηαη απφ ηα αλσηέξσ, κπνξεί λα είλαη ζε δχν επίπεδα: 
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 ε επίπεδν ζπλεξγάηε, φπνπ κε ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ άκεζε αθχξσζε 

ζπκβνιαίσλ, κπνξεί λα εηζπξάηηεη άκεζα πξνκήζεηεο ρσξίο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα λα έρεη κεγάιε παξαγσγή αζθαιίζηξσλ 

 ε επίπεδν αζθαιηζκέλνπ, φπνπ κπνξεί γηα απνδεκηψζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ 

λα παξαρσξνχληαη ςεπδή ή αλαιεζή ζηνηρεία. 

ε ζπλάξηεζε κε ηελ νδεγία ηεο IAIS γηα πηζαλά ζεκάδηα αζθαιηζηηθήο 

απάηεο, ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα ελεκεξσζεί άκεζα απφ ην 

ζχζηεκα επηρεηξεζηαθήο επθπηαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα απηφ ηνλ ζθνπφ. Με ηελ 

έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ην ζχζηεκα 

επηρεηξεζηαθήο επθπίαο, κπνξεί ε ιεηηνπξγία κε ηελ ζεηξά ηεο λα ειέγμεη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη γηα ηελ θαηαρψξεζε ελφο ζπκβνιαίνπ, ηελ αθχξσζε ηνπ, 

ηελ πιεξσκή ηεο πξνκήζεηαο πξνο ηνλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή θαζψο επίζεο εάλ 

ππάξρεη επαξθέο ζχζηεκα γηα ηνλ ζπλερή έιεγρν ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη γηα 

ηελ θαηαρψξεζε θαη πιεξσκή κηαο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο, ηα έγγξαθα πνπ 

απαηηνχληαη θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιηζηηθψλ 

απνδεκηψζεσλ. 
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7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ 

 πκπεξάζκαηα 7.1

 

Δίλαη παζηθαλέο φηη κε ηελ εμέιημε ησλ ρξφλσλ ζα γίλεηαη νινέλα θαη πην επηηαθηηθή ε 

αλάγθε πηνζέηεζεο ζπζηεκάησλ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο, ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ 

ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ, αθφκα θαη ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Σα νθέιε αιιά θαη 

νη πξνθιήζεηο, απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε απηψλ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, 

θαζψο επίζεο ε δηάζηαζε απηψλ θξίζεθε ζε έλα επξχ θάζκα επηζηεκνληθψλ θιάδσλ 

(βι. Πιεξνθνξηθή- Μεραληθή Μάζεζε- ηαηηζηηθή, Υξεκαηννηθνλνκηθή-Διεγθηηθή, 

Μάλαηδκελη θαη ηα ινηπά, φισλ εθείλσλ δειαδή πνπ απαζρνινχλ ην ζχγρξνλν 

πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ), κε θχξην ζηφρν ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαη εχθνιν πξνο 

ηνπο ρξήζηεο έιεγρν-ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν- ησλ θαζεκεξηλψλ δηαδηθαζηψλ κηαο 

εηαηξείαο. 

 Πξνηάζεηο 7.2

 

Αθφκα γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη ε Μεραληθή Μάζεζε, ζα δψζεη ιχζεηο ζε θξίζηκα 

πξνβιήκαηα ηεο αλζξσπφηεηαο, ηφζν ηηο επηρεηξήζεηο, φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηνπ αλζξψπνπ (βι. Σερλεηή Ννεκνζχλε- Ιαηξηθή). Όπσο αληηιεθζήθακε, κε ηελ 

εμέιημε ηεο Μεραληθήο Μάζεζεο, . ππάξρεη κηα ξνπή πξνο ηελ πηνζέηεζε «Απηφλνκσλ 

πζηεκάησλ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο» ζηελ ζέζε ησλ «Απηνεμππεξεηνχκελσλ 

πζηεκάησλ» ζηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κε πξνβιεπηηθέο 

δπλαηφηεηεο ζηα γεγνλφηα. Βαζηδφκελνη ινηπφλ ζηελ λέα απηή ηάζε (βι.Oracle 

Autonomous BI 2018), κπνξεί λα πξνηαζεί ε ρξήζε ελφο αιγνξίζκνπ Μεραληθήο 

Μάζεζεο, κε ζηφρν λα πξνβιέπνληαη άκεζα θαη αμηφπηζηα, εθηφο απφ πηζαλνί θίλδπλνη 

αιιά θαη ν δφινο-απάηε (Fraud Detection), κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δηεπθνιχλεηαη κε 

ηελ ζεηξά ηνπ ν Δμσηεξηθφο Έιεγρνο, ν νπνίνο ζα έξρεηαη ζε αξκνλία κε ηνλ 

Δζσηεξηθφ Έιεγρν. Έλα αξθεηά πξνεγκέλν παξάδεηγκα πξφηαζεο είλαη, κέζσ κηαο 

ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο (ΙνΣ) πνπ ζα ελεκεξψλεηαη Online απηφκαηα κε ηηο νινέλα θαη 

λεφηεξεο ειεγθηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζα κπνξεί λα 
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ζπλδέεηαη θαηά ηνλ Έιεγρν ζην Απηφλνκν χζηεκα Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο ηεο 

ειεγρφκελεο εηαηξείαο θαη κε ηελ ρξήζε ησλ Analytics-Μεραληθήο Μάζεζεο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ζα εληνπίδνληαη πηζαλά “red flags”, φπσο αθξηβψο έγηλε ζην Case 

Study, φπνπ εθεί φκσο ζπλδπάζακε ηελ γλψζε Διεγθηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

πιαηζίνπ “Φεξεγγπφηεηα ΙΙ”, κε ηελ βνήζεηα ινγηζκηθνχ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο, θαη 

εμήρζεζαλ θάπνηα απνηειέζκαηα. ην πξνηεηλφκελν παξάδεηγκα, εθηφο απφ ηα νθέιε 

ηνπ ρξφλνπ ζα απνιάβνπκε ηελ επηδησθφκελε Γηαθάλεηα, θαζψο νπζηαζηηθά ν Έιεγρνο 

ζα γίλεηαη κέζα απφ Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα πνπ ζα βαζίδνληαη ζε ππνινγηζηηθή 

ζηαηηζηηθή θαη καζεκαηηθά (Μεραληθή Μάζεζε) θαη έηζη ζα γίλεηαη αληηθεηκεληθψο 

απνδεθηφ ην θάζε απνηέιεζκα. Σέινο κφλε νπζηαζηηθή πξφθιεζε, απνηειεί ν 

παξάγνληαο ηεο Δκπεηξίαο ηνπ Διεγθηή, θάηη πνπ δελ κπνξεί λα απνηππσζεί θαη λα 

πξνζνκνησζεί ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα. Έηζη ινηπφλ ε Δκπεηξία ελφο Διεγθηή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ Δπηρεηξεζηαθή Δπθπΐα θαη ηελ Μεραληθή Μάζεζε, σο εξγαιείν ηνπ, 

ζα απνηεινχλ έλαλ ζπλδπαζκφ πνπ ελ ηέιεη ζα θέξεη ηελ επηδεηνχκελε Γηαθάλεηα! 
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