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a) 

Scopul acestei lucrări este de a contrui principiile de îmbunătățire a evaluării proceselor 

de afaceri, utilizând exemplul evaluărilor riscului de fraudă în cadrul auditurilor declarațiilor 

companiei și de a furniza soluții algoritmice care să sporească atât eficiența, cât și eficacitatea 

procesului de evaluare. Standardele pentru evaluarea riscului de fraudă în auditurile GAAP și 

IFRS din SUA impun auditorului să se concentreze nu numai pe auditarea documentelor și a 

procedurilor, ci și pe intervievarea angajaților cu diferite niveluri de autoritate în cadrul 

societății auditate. Prin urmare, pentru a spori eficacitatea și eficiența procesului de evaluare a 

riscului de fraudă, instrumentul de învățare automată poate să combine indicatorii de risc bazați 

pe rapoartele financiare, dar și rezultatele și constatările din interviuri, chiar dacă evidențiază 

factorii care însoțesc frauda, nu o provoacă. Prin intermediul rețelelelor Bayesiene devine 

posibilă integrarea factorului uman -  expertul - în procesul de raționament, a cărui opinie 

anterioară poate fi îmbunătățită folosind dovezi suplimentare, ceea ce conduce la o opinie 

ulterioară și așa mai departe. De asemenea, rețelele Bayesiene oferă o modalitate intuitivă de 

modelare a relațiilor de cauzalitate. Autorul a implementat soluții probabiliste de învățare 

automată pentru evaluarea directă sau indirectă a riscurilor de fraudă. Prima soluție a fost 

denumită FRAUD DETECTION și a fost proiectată în sistemul expert SPIRIT dezvoltat în 

limbaj shell folosind logica propozițională. 

Pentru a demonstra posibilitățile rețelelor Bayesiene în situații de evaluare mai 

complexe, în care este necesară identificarea riscurilor sau a caracteristicilor de control ale unor 

cazuri specifice, au fost utilizate programele logice Bayesiene, care au stat la baza dezvoltării 

celei de a doua soluții de învățare automată, ICS RISK. Pentru FRAUD DETECTION a fost 

aleasă o serie largă de posibile tipuri de fraudă. De asemenea, în baza de cunoștințe au fost 

introduși mai mulți indicatori "steaguri roșii" și anumite rapoarte, pentru a măsura riscul de 

apariție a diferitelor tipuri de fraude. Implementarea a demonstrat utilitatea aplicațiilor bazate 

pe indicatori care permit învățarea din experiența trecută. În soluția ICS RISK, ca măsură 

indirectă de control pentru evaluarea riscurilor de fraudă, rezultatele au fost, în general, 

rezonabile. Ca implementare a rețelei Bayesiene, ICS RISK poate integra și funcționalitățile 

FRAUD DETECTION. Ambele soluții au demonstrat, prin implementare, caracterul adecvat al 

tehnicilor de învățare probabilistică în evaluarea riscurilor de fraudă în cadrul unui audit. În 

general, pentru a afla oportunitățile și limitele specifice ale soluțiilor de învățare automată, este 

necesar să se cerceteze posibilele domenii de aplicare a a acestora și în celelalte domenii ale 

procesului de afaceri. 
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