
8.1		 Γενικά
Οι	καιροί	αλλάζουν.	Οι	νέες	τεχνολογίες	προκαλούν	νέες	δυνατότητες	και	παρέ-
χουν	νέες	ευκαιρίες	για	όλους.	Οι	άνθρωποι	προσπαθούν	να	αυξήσουν	τις	γνώ-
σεις	τους	μέσω	της	δια	βίου	μάθησης	αλλά	συγχρόνως	έχουν	λιγότερο	χρόνο	
να	διαθέσουν	λόγω	των	αυξημένων	απαιτήσεων	στις	 εργασίες	 τους.	Από	 την	
άλλη	πλευρά,	η	πρόοδος	στις	τεχνολογίες	της	Πληροφορικής	και	των	Επικοινω-
νιών	(ΤΠΕ),	συνέβαλε	ώστε	ένας	εναλλακτικός	τρόπος	εκπαίδευσης,	η	ηλεκτρο-
νική μάθηση (e-learning)	να	έρθει	στο	προσκήνιο.	Αλλάζει	τον	τρόπο	που	οι	
άνθρωποι	συναντιούνται	και	επικοινωνούν.	Οι	ΤΠΕ	επηρεάζουν	τον	τρόπο	που	
οι	άνθρωποι	διδάσκουν	και	μαθαίνουν	(Oliver,	2002).

Τα	 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ)	 είναι	 εργαλεία	 λογισμικού	 που	
σχεδιάστηκαν	έτσι	ώστε	να	διαχειρίζονται	τις	παρεμβάσεις	χρηστών	στην	μάθη-
ση	και	προσφέρουν	μια	εκτεταμένη	σειρά	συμπληρωματικών	λειτουργιών	(Ellis,	
2009).	Τα	ΣΔΜ	προσφέρουν	πολλές	μεθόδους	για	τη	διανομή	των	πληροφορι-
ών	και	την	επικοινωνία	μεταξύ	των	συμμετεχόντων	στα	μαθήματα.	Επιτρέπουν	
στους	εκπαιδευτικούς	να	αναθέτουν	εργασίες	στους	εκπαιδευόμενους,	να	παρά-
γουν	και	να	δημοσιεύουν	το	εκπαιδευτικό	υλικό	των	μαθημάτων,	να	προετοιμά-
ζουν	αξιολογήσεις	και	τεστ,	να	δημιουργούν	φόρουμ	συζητήσεων,	να	συμβου-
λεύουν	σε	απομακρυσμένες	τάξεις	και	να	ενεργοποιούν	τη	συνεργατική	μάθηση	
μέσω	των	φόρουμ,	των	wikis,	της	αλληλεπίδρασης	των	σπουδαστών	με	τα	πολυ-
μέσα,	την	αρχειοθέτηση,	τις	ανανεώσεις	τροφοδοσίας	ειδήσεων	κ.λπ.

Τα	συστήματα	ασύγχρονης	ηλεκτρονικής	διδασκαλίας	έχουν	καθιερωθεί	εδώ	και	
αρκετά	χρόνια.	Μάλιστα	στην	Ελλάδα,	το	δίκτυο	των	Ελληνικών	Πανεπιστημίων	
(GUNET)	χρησιμοποιεί	το	e-class	(Open	eClass,	2010),	το	οποίο	είναι	μετεξέλι-
ξη	της	γνωστής	ελεύθερης	πλατφόρμας	Claroline	(Claroline,	2010).

Οι	εκπαιδευτικοί	οργανισμοί	μπορούν	να	αξιοποιήσουν	την	ισχύ	που	παρέχουν	
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τα	συστήματα	αυτά	με	την	δημιουργία	εργαλείων	που	αναγνωρίζουν	τα	δεδομένα	
που	περιέχουν	τις	κινήσεις	των	φοιτητών.	Η	έγκαιρη	αξιολόγηση	της	χρήσης	των	
μαθημάτων	επιτρέπει	εκπαιδευτικές	παρεμβάσεις	στο	υλικό	τους	(Valsamidis	et	
al.,	2012).

Από	 την	άλλη	πλευρά,	 η	 δια	βίου	μάθηση	 και	 η	 κατάρτιση	 των	 εργαζόμενων	
είναι	πολύ	σοβαροί	παράγοντες	για	την	επιτυχία	ενός	οργανισμού.	Δυστυχώς,	η	
έλλειψη	χρόνου	και	χώρου	έχει	οδηγήσει	στην	περιορισμένη	εφαρμογή	τους	σε	
μια	επιχείρηση.	Η	περιορισμένη	οικονομική	υποστήριξη	είναι	ένας	ακόμη	ανα-
σταλτικός	παράγοντας.	Από	την	άλλη	πλευρά,	η	ραγδαία	τεχνολογική	ανάπτυξη	
στον	τομέα	της	τεχνολογίας	πληροφοριών	και	επικοινωνιών	έχει	οδηγήσει	στην	
υλοποίηση	εφαρμογών	του	Διαδικτύου,	όπως	τα	Συστήματα	Διαχείρισης	Μάθη-
σης	(ΣΔΜ).	Κανείς	δεν	θα	μπορούσε	να	αρνηθεί	ότι	τα		ΣΔΜ	συμπληρώνουν	τα	
υπάρχοντα	παραδοσιακά	εκπαιδευτικά	συστήματα	και	ότι	σε	κάποιες	περιπτώ-
σεις	τα	υποκαθιστούν.

8.2		 Ιστορική	Αναδρομή
Προκειμένου	να	κατανοηθεί	οποιοδήποτε	σύστημα,	είναι	σημαντικό	να	κατανοή-
σουμε	τις	ρίζες	του.	Καθώς	κοιτάζουμε	στο	παρελθόν	μπορούμε	να	κατανοήσου-
με	το	παρόν	και	ενδεχομένως	να	σχεδιάσουμε	το	μέλλον.	Χωρίς	αυτή	τη	γνώση,	
πιθανώς	να	μην		μπορέσουμε	ποτέ	να	κατανοήσουμε	το	παρόν	και	να	μην	είμα-
στε	σε	θέση	να	προβούμε	σε	αποτελεσματικές	εικασίες	σχετικά	με	το	που	βαδί-
ζουμε.	Ουσιαστικά,	για	να	κατανοήσουμε	τα	θεμέλια	των	συστημάτων	διαχείρι-
σης	της	μάθησης,	θα	πρέπει	να	ξεκινήσουμε	από	ένα	εντελώς	διαφορετικό	πεδίο	
γνώσης,	αυτό	της	ψυχολογίας.	

8.2.1		 	Προγραμματισμένη	εκπαίδευση	-	Μηχανές		
Διδασκαλίας	

Στις	αρχές	του	εικοστού	αιώνα,	μια	ομάδα	ψυχολόγων	ασχολήθηκε	με	τον	όρο	
εξάρτηση	(conditioning)	ως	ερμηνεία	της	συμπεριφορικής	προσαρμογής.	Γενικά	
αναφέρονται	ως	«συμπεριφοριστές».	Πίστευαν	ότι	η	όλη	συμπεριφορά	(μάθη-
ση)	θα	μπορούσε	να	αποσαφηνιστεί	με	την	έννοια	της	εξάρτησης	(conditioning)	
(Skinner,	1958).	Η	«Μάθηση»,	όπως	πίστευαν,	θα	μπορούσε	να	επιτευχθεί	με	
έλεγχο	 της	 χρήσης	 των	 κινήτρων	 και	 των	 ανταμοιβών,	 τόσο	 θετικών	 όσο	 και	
αρνητικών.	Ένα	από	τα	αποτελέσματα		αυτής	της	διαδικασίας	ήταν	η	ανάπτυξη	
των	προγραμματισμένων	εργαλείων	μάθησης.	Αρχικά,	αυτά	τα	εργαλεία	είχαν	τη	
μορφή	φυλλαδίων	που	επέτρεπαν	στον	εκπαιδευτικό	τη	διαχείριση	του	κινήτρου	
με	 την	εφαρμογή	κατάλληλης	ανταμοιβής	και	 επιφέροντας	έτσι	 την	επιθυμητή	
συμπεριφορά.	Αυτά	 τα	 φυλλάδια	 αργότερα	 ενσωματώθηκαν	 σε	 μια	 μηχανική	
συσκευή	ή	μηχανή	διδασκαλίας.	Το	εκπαιδευτικό	υλικό	παρουσιαζόταν	σταδιακά	
και	αναφέρονταν	ως	πλαίσιο.	Ο	εκπαιδευόμενος	έπειτα	καλούνταν	να	συμπλη-
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ρώσει	ένα	κενό,	σύμφωνα	με	το	οποίο	στην	συνέχεια	παρεχόταν	η	σωστή	απά-
ντηση.	Στην	αρχική	σύλληψη	τους,	δεν	ήταν	επίσημα	διαβαθμισμένα	ή	ταξινομη-
μένα,	αλλά	ο	εκπαιδευόμενος	ασχολούνταν	με	το	εκπαιδευτικό	υλικό.	Με	βάση	
τις	επιδόσεις	των	εκπαιδευομένων,	το	ίδιο	εκπαιδευτικό	υλικό	επαναλαμβανόταν	
ή	παρουσιαζόταν	νέο	υλικό	(Piaget,	1970).	

Σχήμα 8.1 Γραμμική	μορφή	προγραμματισμένης	διδασκαλίας

Αυτή	η	μορφή	διδασκαλίας	είχε	πολύ	γραμμικό	χαρακτήρα	και	η	γνώση	ήταν	ο	
τελικός	στόχος.	Άλλοι	παρείχαν	κάποια	μορφή	βαθμολόγησης	ή	προϋπέθεταν	
απαραίτητες	γνώσεις	πριν	ο	εκπαιδευόμενος	αποκτήσει	το	δικαίωμα	να	προχω-
ρήσει	σε	επόμενο	επίπεδο.	

8.2.2		 Διδασκαλία	με	τη	Βοήθεια	Υπολογιστή	(CAI)
Όταν	οι	υπολογιστές	ήρθαν	στο	προσκήνιο	το	1950	έγιναν	το	μηχάνημα	διδασκα-
λίας	και	η	όλη	διαδικασία	αναφερόταν	ως	διδασκαλία με την βοήθεια υπολογι-
στών (Computer Assisted Instruction - CAI).	Το	θεμέλιο	αυτού	του	είδους	της	
εκπαίδευσης	ήταν	η	εξατομικευμένη	διδασκαλία	 (Underwood	and	Underwood,	
1990).	Η	βάση	της	θεωρίας	της	είναι	πως	ο	κάθε	εκπαιδευόμενος	έχει	ανάγκη	να	
μάθει	με	το	δικό	του	ρυθμό	και	τρόπο.	Η	δουλειά	του	εκπαιδευτικού	ήταν	να	εξα-
σφαλίσει	τον	κατάλληλο	σχεδιασμό	του	εκπαιδευτικού	υλικού	έτσι	ώστε	να	είναι	
σωστά	οργανωμένο	για	να	επιτρέπει	στον	εκπαιδευόμενο	να	κατευθυνθεί	μέσα	
στο	εκπαιδευτικό	υλικό	με	τον	κατάλληλο	τρόπο.	Αυτή	η	διαδικασία	προϋπέθετε	
ότι	κάθε	εκπαιδευόμενος	έχει	πρόσβαση	σε	έναν	υπολογιστή	για	ένα	κατάλλη-
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λο	χρονικό	διάστημα,	ώστε	να	επιτευχθεί	η	μάθηση.	Η	διαδικασία	αυτή	αρχικά	
επιτεύχθηκε	μέσω	της	χρήσης	«κουτών	τερματικών»	(dumb	terminals)	που	ήταν	
συνδεδεμένα	με	μία	κεντρική	μονάδα	υπολογιστή.	Κάθε	εκπαιδευόμενος	μπο-
ρούσε	να	έχει	πρόσβαση	στα	αρχεία	του	και	τα	αποτελέσματα	του	να	αποθηκεύ-
ονται	σε	μια	κεντρική	βάση	δεδομένων.	Τις	δεκαετίες	‘80	και	‘90	αυτό	οδήγησε	
στη	δημιουργία	ευφυϊών	υπολογιστών	με	τη	μορφή	των	σημερινών	Η/Υ.	Οι	υπο-
λογιστές	αυτοί	συνδέθηκαν	τελικά	μέσω	τοπικών	δικτύων	και	είχαν	το	λογισμικό	
αποθηκευμένο	σε	έναν	κεντρικό	διακομιστή.	Η	πρόοδος	των	εκπαιδευόμενων	
επιτυγχανόταν	καλύτερα	σε	ένα	δικτυωμένο	περιβάλλον,	με	τον	εκπαιδευτικό	να	
κινείται	μέσα	στην	τάξη	για	να	βοηθήσει	τους	εκπαιδευόμενους	όπου	δυσκολεύ-
ονται,	ώστε	να	τους	κρατήσει	προσηλωμένους	στον	στόχο	τους.

8.2.3		 	Διδασκαλία	Διαχειριζομένη	από	τον	Υπολογιστή	
(CMI)

Ένας	από	τους	πρωταρχικούς	στόχους	της	διδασκαλίας	με	την	βοήθεια	υπολο-
γιστών	ήταν	να	απαλλάξει	τον	εκπαιδευτικό	από	την	ογκώδη	εκπαιδευτική	δια-
δικασία	 και	 να	 του	 επιτρέψει	 να	 γίνει	 συντονιστής	 για	 τους	 εκπαιδευόμενους.	
Για	το	σκοπό	αυτό,	τα	συστήματα	των	μαθημάτων	σχεδιάστηκαν	ώστε	να	επι-
τρέπουν	 στον	 εκπαιδευόμενο	 να	 σημειώνει	 πρόοδο	 μέσα	 από	 ένα	 εκπαιδευ-
τικό	υλικό,	σύμφωνα	με	ένα	προσχέδιο	που	συγκροτείται	από	τον	εκπαιδευτι-
κό.	Για	να	παρακολουθηθεί	η	πρόοδος	του	εκπαιδευόμενου	και	να	εξασφαλιστεί	
η	καταγραφή	της	όλης	διαδικασίας,	εφαρμόστηκε	η	διαχείριση της διδασκα-
λίας μέσω υπολογιστών (Computer Managed Instruction - CMI).	Αυτά	 τα	
συστήματα	περιλάμβαναν	συνήθως	περισσότερα	από	ένα	μάθημα	και	επέτρε-
παν	στους	εκπαιδευόμενους	να	προχωρήσουν	στη	διδακτέα	ύλη	ανάλογα	με	το	
ατομικό	τους	χρονοδιάγραμμα.	Πολλά	από	τα	συστήματα	της	διδασκαλίας	μέσω	
υπολογιστών	παρείχαν	ενότητες	«αποκατάστασης»	που	επέτρεπαν	στους	εκπαι-
δευόμενους	να	επαναλάβουν	την	διδασκαλία	μέσω	του	εκπαιδευτικού	υλικού	σε	
περίπτωση	που	κάποιες	έννοιες	δεν	είχαν	επαρκώς	αφομοιωθεί	σε	προηγούμε-
νες	προσπάθειες.	Η	βαθμολογία	των	εκπαιδευόμενων,	ο	αριθμός	των	προσπα-
θειών	τους,	καθώς	και	άλλες	σχετικές	πληροφορίες	ήταν	αποθηκευμένες	σε	μια	
βάση	δεδομένων	του	συστήματος	ούτως	ώστε	ο	διαχειριστής	ή	ο	εκπαιδευτικός	
του	μαθήματος	να	τα	αναλύσει	με	την	άνεσή	του	(Carr	and	Kemmis,	1986).	

8.2.4		 Εκπαίδευση	δι’	αλληλογραφίας	(CCL)	
Ξεκινώντας	στα	μέσα	του	19ου	αιώνα,	οι	εκπαιδευόμενοι	είχαν	τη	δυνατότητα	
να	σπουδάσουν	σε	απομακρυσμένες	τοποθεσίες	χρησιμοποιώντας	τα	μαθήμα-
τα δι’ αλληλογραφίας (Correspondence Course Learning – CCL).	Αυτά	τα	
προγράμματα	που	βασίζονταν	σε	κείμενο	επέτρεπαν	στους	εκπαιδευόμενους	να	
λαμβάνουν	γραπτή	ενημέρωση	και	μια	σειρά	από	ερωτήματα	ή	εργασίες	που	
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εξέταζαν	ή	που	ενίσχυαν	την	επιθυμητή	μάθηση.	Στις	περισσότερες	περιπτώ-
σεις,	 οι	 εκπαιδευόμενοι	 εργαζόντουσαν	αυτοδύναμα.	Η	συμμετοχή	 του	 εκπαι-
δευτικού	είχε	τη	μορφή	γραπτής	επικοινωνίας	με	τους	εκπαιδευόμενους	αφού	
είχαν	ήδη	παραδώσει	τις	εργασίες	τους	για	βαθμολόγηση.	Στη	δεκαετία	του	1970	
και	1980,	τα	μαθήματα	αυτά	ενισχύθηκαν	με	ηχογραφήσεις	και	μαγνητοσκοπή-
σεις	για	να	προσφέρουν	στον	εκπαιδευόμενο	κάποιο	περιεχόμενο	που	δεν	ήταν	
εύκολο	να	μεταβιβαστεί	μόνο	με	λέξεις.	Στις	περισσότερες	περιπτώσεις,	οι	εκπαι-
δευόμενοι	και	οι	εκπαιδευτικοί	δεν	βρισκόντουσαν	στην	ίδια	τοποθεσία,	γεγονός	
που	το	καθιστούσε	κατά	κάποιο	τρόπο		εκπαίδευση	εξ’	αποστάσεως.	Αυτή	ήταν	
μια	προσπάθεια	για	να	μπορέσουν	να	μορφωθούν	οι	εκπαιδευόμενοι	οι	οποίοι	
δεν	μπορούσαν,	για	τον	ένα	ή	τον	άλλο	λόγο,	να	ταξιδέψουν	προκειμένου	να	
βρεθούν	κοντά	στον	εκπαιδευτικό	(Meighan,	1997).	Και	πάλι,	αυτό	αποτελούσε	
στη	βάση	του	μια	εξατομικευμένη	διδασκαλία,	αλλά	δεν	ήταν	τόσο	εξατομικευμέ-
νη	όσο	ήταν	η	προγραμματισμένη	μάθηση	(Programmed	Learning),	η	Διδασκα-
λία	με	την	Βοήθεια	του	Υπολογιστή	(Computer	Assisted	Instruction)	ή	η	Διδασκα-
λία	Διαχειριζομένη	από	τον	Υπολογιστή	(Computer	Managed	Instruction).

8.2.5		 Υπηρεσία	Εκπαιδευτικής	Τηλεόρασης	(ITFS)	
Στις	δεκαετίες	του	1970	και	1980	αναπτύχθηκε	η	υπηρεσία εκπαιδευτικής τηλε-
όρασης (Instructional Television Fixed Service - ITFS)	ως	μέσο	παράδοσης	
μαθημάτων	(Belson,	1967).	Οι	εκπαιδευόμενοι	συμμετείχαν	σε	τάξεις	που	ήταν	
συνήθως	 απομακρυσμένες	 από	 τον	 εκπαιδευτικό.	 Συνήθως	 ήταν	 παρών	 ένας	
εκπαιδευτικός	και	μία	ομάδα	εκπαιδευόμενων	βρισκόταν	σε	ένα	ή	περισσότερα	
απομακρυσμένα	σημεία.	Σε	κάποιες	περιπτώσεις	αυτό	ήταν	διπλής	κατεύθυνσης	
βίντεο	και	ήχος,	αλλά	κατά	κύριο	λόγο	ήταν	μονής	κατεύθυνσης	βίντεο	με	διπλής	
κατεύθυνσης	ήχο.	Σε	αυτές	τις	περιπτώσεις	η	ακουστική	επικοινωνία	γινόταν	κατά	
τη	διάρκεια	μιας	ηχητικής	γεφύρωσης	(audio	bridge).	Αυτό	επέτρεπε	στους	εκπαι-
δευόμενους	να	δουν	 τον	 εκπαιδευτικό	και	 να	αντιδράσουν	με	 τον	 ίδιο	περίπου	
τρόπο	όπως	θα	έκαναν	εάν	βρισκόντουσαν	σε	περιβάλλον	τάξης.	Η	προσέγγιση	
αυτή	χρησιμοποιούσε	τηλεοπτική	εκπομπή	για	να	στείλει	το	βίντεο	και	τον	ήχο	από	
τον	εκπαιδευτικό.	Λόγω	της	χρήσης	του	μέσου	της	τηλεοπτικής	εκπομπής,	ήταν	
αρκετά	ακριβό.	Το	1980	και	το	1990	αυτό	ενισχύθηκε	και	κατά	κάποιο	τρόπο	αντι-
καταστάθηκε	με	την	αποστολή	βιντεοκασέτας	στους	εκπαιδευόμενους	για	ολοκλή-
ρωση	των	μαθημάτων	τους.	Ήταν	ένας	συνδυασμός	των	μαθημάτων	δι’	αλληλο-
γραφίας	και	της	υπηρεσίας	εκπαιδευτικής	τηλεόρασης.	Αν	και	αυτό	βοήθησε	ώστε	
να	μειωθεί	το	κόστος,	ωστόσο	δεν	παρείχε	αυτό	που	ο	εκπαιδευτικός	ή	ο	εκπαι-
δευόμενος	ήθελαν	και	έτσι	δεν	προχώρησε	σε	μακροπρόθεσμη	βάση.	

8.2.6		 Τηλεδιάσκεψη	(VC)	
Η	προσέγγιση	αυτή	έδωσε	τη	θέση	της	το	1990	στα	συστήματα	τηλεδιάσκεψης.	
Τα	συστήματα	αυτά	 της	τηλεδιάσκεψης (Video Conference – VC)	παρείχαν	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΨΗΦΙΑΚΗ	ΑΛΛΑΓΗ	

12.1		 Ιστορική	αναδρομή	στη	ψηφιακή	εποχή
O	κόσμος	διανύει	μια	περίοδο	μετάβασης	από	την	Τρίτη	στην	Τέταρτη	Βιομηχα-
νική	Επανάσταση.	Ο	ψηφιακός	μετασχηματισμός,	που	χαρακτηρίζεται	από	την	
είσοδο	της	πληροφορικής	και	της	αυτοματοποίησης	στην	επαγγελματική	ζωή	και	
συνιστά	βασική	όψη	της	Τρίτης	Βιομηχανικής	Επανάστασης,	διευρύνεται	περαι-
τέρω	και	μεταμορφώνει	σταδιακά	τις	οικονομίες	και	τις	κοινωνίες	των	ανεπτυγ-
μένων	 χωρών,	 αποκαλύπτοντας	 νέες	 ευκαιρίες	 αλλά	 και	 απειλές.	Οι	 καινοτο-
μίες	που	 εισάγονται	 με	 την	Τέταρτη	Βιομηχανική	Επανάσταση	και	 διαδίδονται	
ταχύτατα	αποτελούν	μια	τεράστια	πρόκληση.	Όσοι	δεν	επιτύχουν	να	προσαρ-
μοστούν	 στις	 νέες	 συνθήκες	 όπως	 εργαζόμενοι,	 επιχειρήσεις,	 επαγγελματικοί	
κλάδοι,	αλλά	και	ολόκληρα	κράτη	κινδυνεύουν	να	υποβαθμιστούν	στον	διεθνή	
καταμερισμό	εργασίας	ή	να	περιθωριοποιηθούν.

Μετά	την	εμφάνιση	και	τις	εφαρμογές	των	ηλεκτρονικών	υπολογιστών	(πρώτος	
ψηφιακός	μετασχηματισμός),	η	οικονομία	της	πληροφορίας	έρχεται	να	αναμορ-
φώσει	πλήρως	τη	βιομηχανία	μαζικής	παραγωγής,	η	οποία	βασιζόταν	στις	οικο-
νομίες	κλίμακας	(Vey,	2017).

Ο	πρώτος	ψηφιακός	μετασχηματισμός,	χρονολογείται	τριάντα	χρόνια	πίσω	περί-
που,	οπότε	και	μπήκαν	τα	ισχυρά	θεμέλια	του	δεύτερου,	καθιστώντας	κάποιες	
φορές	δύσκολη	τη	διάκριση	των	διαφορετικών	χαρακτηριστικών	τους.	Ο	πρώτος	
ψηφιακός	μετασχηματισμός	ξεκίνησε	στη	δεκαετία	του	1970	και	χαρακτηρίστηκε	
από	την	τεχνολογία	πληροφορικής	και	την	περαιτέρω	αυτοματοποίηση	μέσω	της	
ηλεκτρονικής.

Ο	δεύτερος	ψηφιακός	μετασχηματισμός,	με	την	ταχεία	ανάπτυξη	της	τεχνητής	
νοημοσύνης	και	των	εφαρμογών	της,	θα	φτάσει	στο	σημείο	να	αναδιατάξει	ορι-
στικά,	ριζικά	και	σε	κάθε	επίπεδο	όχι	μόνο	την	οργάνωση	της	παραγωγής,	της	
διανομής	και	της	εργασίας,	αλλά	πιθανώς	και	την	ίδια	τη	φύση	τους.
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Όταν	οι	προσωπικοί	υπολογιστές	και	το	Διαδίκτυο	μπήκαν	στην	επαγγελματική	
ζωή,	αυτό	σήμανε	σε	παγκόσμια	 κλίμακα	 την	πρόσβαση	σε	πληροφορίες	 και	
την	περαιτέρω	αυτοματοποίηση	ή	και	υποκατάσταση	της	ανθρώπινης	εργασίας.

Η	διαδικασία	ανάπτυξης	νέων	τεχνολογιών,	όπως	η	τεχνητή	νοημοσύνη	και	η	
μηχανική	 μάθηση,	 που	 εντατικοποιήθηκε	 στα	 επόμενα	 χρόνια	 και	 αποτέλεσε	
τελικά	τον	κορμό	του	δεύτερου	ψηφιακού	μετασχηματισμού,	ήταν	ήδη	σε	εξέλιξη	
εκείνη	την	εποχή.

Ο	 όρος	 δεύτερος	 ψηφιακός	 μετασχηματισμός	 ουσιαστικά	 σημαίνει	 την	 τεχνι-
κή	 ενσωμάτωση	 των	 φυσικών	 συστημάτων	 του	 κυβερνοχώρου	 (cyber-
physicalsystem	-CPS)	στην	παραγωγή	και	τη	διοίκηση	και	τη	χρήση	του	«Διαδι-
κτύου	των	πραγμάτων»	και	των	υπηρεσιών	στις	ίδιες	διαδικασίες.	Ο	όρος	αυτός	
εμπεριέχει	 και	 τις	συνέπειες	στον	 τρόπο	παραγωγής	αγαθών	και	 υπηρεσιών,	
στις	πηγές	δημιουργίας	αξίας	(η	πληροφορία	γίνεται	πηγή	ισχύος	και	πλούτου),	
στα	επιχειρηματικά	μοντέλα	καθώς	και	στην	αναδιοργάνωση	της	εργασίας.

Η	εισαγωγή	της	Τεχνητής	Νοημοσύνης	(ΤΝ)	στον	τομέα	των	υπηρεσιών	αποτε-
λεί,	σύμφωνα	με	ορισμένους	ερευνητές,	την	ειδοποιό	διαφορά	της	«τέταρτης	βιο-
μηχανικής	επανάστασης»	σε	σχέση	με	την	Τρίτη	(Κοντιάδης	κ.α.,	2018).

12.2		 Η	ψηφιοποίηση	της	επιχείρησης
Λόγω	 των	 ασταθών	 και	 ταχέως	 αναπτυσσόμενων	 αγορών,	 του	 αυξανόμενου	
ανταγωνισμού	καθώς	και	 των	πιο	περίπλοκων	προϊόντων	και	παραγωγής,	οι	
βιομηχανικές	επιχειρήσεις	αντιμετωπίζουν	όλο	και	πιο	περίπλοκες	προκλήσεις	
(Sparrow	et	al.,	2004).	Οι	ειδικοί	μιλούν	για	την	τέταρτη	βιομηχανική	επανάστα-
ση	(Fourth	Industrial	Revolution),	που	επίσης	αποκαλείται	Βιομηχανία	4.0	(I4.0)	
(Schwab,	2016).	Το	 I4.0	έχει	σαν	βάση	έναν	ευφυή	και	διεπιστημονικό	κόσμο	
στον	οποίο	οι	έξυπνες	βιομηχανίες	αντιπροσωπεύουν	τη	σύνδεση	μεταξύ	ψηφι-
ακών	και	φυσικών	δικτύων	παραγωγής	 (Thoben	et	al.,	2017).	Η	εξέλιξη	αυτή	
δημιουργεί	στις	επιχειρήσεις	διάφορες	προκλήσεις,	ιδίως	την	πίεση	για	έντονη	
αύξηση	 του	επιπέδου	ψηφιοποίησης,	προσαρμογή	 των	γραμμών	παραγωγής	
στις	νέες	τεχνολογίες	ή	επανακαθορισμό	του	ρόλου	των	ανθρώπων	μέσα	στις	
νέες	διαδικασίες	(Hehenberger	et	al.,	2016;	Nicoletti,	2012).

Ο	λόγος	που	η	ψηφιοποίηση	και	ο	ψηφιακός	μετασχηματισμός	των	επιχειρήσε-
ων	έχει	αρχίσει	να	κεντρίζει	το	ενδιαφέρον	των	μελετητών	είναι	(Cisco,	2015A):	

• η	ταχεία	πρόοδος	στην	τεχνολογία

• η	παγκοσμιοποίηση.	
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Η	πρόοδος	στην	τεχνολογία	και	η	παγκοσμιοποίηση	προκαλούν:

• Ισοπέδωση	του	αγωνιστικού	πεδίου	

• Αύξηση	του	ανταγωνισμού

• Δημιουργία	καινούριων	επιχειρηματικών	μοντέλων

• Κατάργηση	των	εμποδίων	μεταξύ	των	βιομηχανιών.

Σχήμα 12.1: Αλυσιδωτές	επιπτώσεις	της	τεχνολογίας	και	της	παγκοσμιοποίησης

Σύμφωνα	με	την	S&P	500	Churn,	κατά	την	τελευταία	δεκαετία,	το	50%	των	εται-
ρειών	έχει	αντικατασταθεί,	μια	εταιρεία	αντικαθίσταται	περίπου	μία	φορά	κάθε	
δύο	εβδομάδες	και	μέχρι	το	2027,	περίπου	το	75%	των	εταιρειών	αναμένεται	να	
αντικατασταθούν	(Scott	et	al.,	2017).

Οι	επιχειρήσεις	αναγκάζονται	να	αλλάξουν	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	λειτουργούν	
(Cisco,	2015B).	Έτσι	κάποιες	άμεσες	κινήσεις	για	τις	καθιερωμένες	επιχειρήσεις	
είναι:	

1. Να	προετοιμαστούν	για	τους	ψηφιακούς	εισβολείς.	Ανίχνευση	των	προει-
δοποιητικών	σημάτων	και	ανάλυση	του	πού	βρίσκεται	η	βιομηχανία	στο	
ψηφιακό	φάσμα.

2. Να	δημιουργήσουν	μια	πανοραμική	προοπτική.	Ακούγοντας	τους	πελάτες,	
τους	επιχειρηματικούς	συνεργάτες	και	τις	προοπτικές	εκτός	του	κλάδου.

3. Να	 δημιουργήσουν	 μια	 ψηφιακή	 στρατηγική	 ώστε	 να	 είναι	 πρώτοι	 και	
καλύτεροι	αλλιώς	να	μην	είναι	πουθενά.	Δημιουργία	και	επικοινωνία	της	
θέσης	της	εταιρίας	όσον	αφορά	την	ψηφιακή	μετατροπή.	

Τα	προειδοποιητικά	σημάδια	ότι	η	επιχείρηση	είναι	σε	κίνδυνο	εμφανίζονται	όταν	
(IBM,	2015A;	IBM,	2015B):
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• Οι	επιχειρηματικοί	όμιλοι	ενδιαφέρονται	όλο	και	περισσότερο	για	εταιρείες	
που	σχετίζονται	με	τον	τομέα	μας.

• Η	τεχνολογία	χρησιμοποιείται	για	τη	μείωση	του	κόστους	και	όχι	για	τη	βελ-
τίωση	ή	την	καινοτομία	των	εμπειριών	των	πελατών.

• Η	 επιχείρηση	 έχει	 μια	 γηράσκουσα	 πελατειακή	 βάση	 με	 λίγους	 νέους	
πελάτες.

• Η	ικανοποίηση	του	πελάτη	είναι	χαμηλή	στον	κλάδο.

12.3		 Τεχνολογίες	και	παγκοσμιοποίηση	
Στο	ερώτημα	γιατί	τώρα,	οι	νέες	τεχνολογίες	και	η	παγκοσμιοποίηση	είναι	η	απά-
ντηση.	

Καταρχήν	οι	εξελίξεις	στις	νέες	τεχνολογίες	ακολουθούν	την	ίδια	καμπύλη	ανά-
πτυξης:	Ξεκινούν	αργά	à	Προχωρούν	βαθμιαία	à	Απογειώνονται	ως	πύραυ-
λος,	γνωστό	και	ως	εκθετικός	αγώνας.

Οι	τρεις	κανόνες	των	Moore,	Gilder	και	Less	έχουν	άμεση	επίδραση.

• Moore’s Law:	“Η	επεξεργαστική	ισχύς	διπλασιάζεται	περίπου	κάθε	2	χρό-
νια	ενώ	οι	τιμές	μειώνονται	στο	ήμισυ”.	

• Gilder’s Law:	“To	εύρος	ζώνης	του	δικτύου	διπλασιάζεται	κάθε	6	μήνες”.

• Less’s Law:	“To	κόστος	της	αποθήκευσης	μειώνεται	κατά	το	ήμισυ	κάθε	12	
μήνες,	ενώ	διπλασιάζεται	η	χωρητικότητα”.

Οι	νέες	τεχνολογίες	που	εμφανίζονται	στο	σχήμα	12.2,	περιγράφονται	διεξοδικά	
στην	επόμενη	ενότητα.

Σχήμα 12.2: Νέες	τεχνολογίες
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Το	πιο	σημαντικό	στοιχείο	για	κάθε	ιστοσελίδα	είναι	το	περιεχόμενο.	Σε	αυτό	το	
βήμα	θα:

1. Ετοιμάσετε	τη	δομή	του	περιεχομένου.
2. Δημιουργήσετε	περιεχόμενο.
3. Διαχειριστείτε	το	περιεχόμενό	σας.	
4. Δημιουργήσετε	και	μορφοποιήσετε	άρθρα.
5. Κατασκευάσετε	μία	σελίδα	χωρίς	γνώση	κωδικοποίησης	με	τη	χρήση	του	

Joomla.

4.1	Η	δομή	του	περιεχομένου
Η	δημιουργία	περιεχομένου	είναι	σαν	την	τακτοποίηση	των	προϊόντων	ενός	σού-
περ	μάρκετ.	Στο	Joomla!	τα	άρθρα	είναι	σαν	τα	προϊόντα,	οι	κατηγορίες	σαν	τα	
ράφια	που	κατέχουν	τα	προϊόντα	και	τα	μενού	σαν	διάδρομοι	σε	αυτά	τα	ράφια.	
Τώρα,	φανταστείτε	 ότι	 έχετε	 μία	 ιστοσελίδα	που	πουλάει	 είδη	πολυτελείας.	Η	
δομή	του	περιεχομένου	μπορεί	να	μοιάζει	τα	παρακάτω:

1. Γενικά
	 α)	Σχετικά	με	τη	σελίδα	μας
	 β)	Πως	να	εκσυγχρονίσετε	το	λογιστήριό	σας
	 γ)	Πως	να	ξεκινήσετε	τη	δική	σας	επιχείρηση

2. Νέα
	 α)	Τελευταία	Νέα
	 β)	Δημοφιλέστερα	Νέα
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3. Επικοινωνία 
	 α)	Τηλεφωνική	επικοινωνία
	 β)	Φόρμα	επικοινωνίας

4.2	Δημιουργία	περιεχομένου
Όταν	η	δομή	περιεχομένου	είναι	έτοιμη	στο	χαρτί,	μπορείτε	να	την	αντιγράψετε	
στο	Joomla!.	Ας	αρχίσουμε	με	τη	δημιουργία	κατηγοριών.

4.2.1	Κατηγορίες
1. Πηγαίνετε	 ‘‘Περιεχόμενο’’à‘‘Διαχείριση	 Κατηγοριών’’	 και	 επιλέξτε	 

‘‘Προσθήκη	Νέας	Κατηγορίας’’

Εικόνα 4.1 Προσθήκη	νέας	κατηγορίας

2. Στη	συνέχεια,	εισάγετε	ως	τίτλο	κατηγορίας	 ‘‘Σχετικά	με’’	και	επιλέξτε	το	
κουμπί	‘‘Αποθήκευση’’	στη	γραμμή	εργαλείων.

Εικόνα 4.2 Εισαγωγή	πληροφοριών	κατηγορίας
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	 Μετά	 την	αποθήκευση	μπορείτε	 να	δείτε	 την	 καινούργια	σας	 κατηγορία	
‘‘Σχετικά	με’’	να	φαίνεται	στη	Διαχείριση	Κατηγοριών.

Εικόνα 4.3 Η	κατηγορία	‘‘Σχετικά	με’’

Μπορείτε	να	δημιουργήσετε	τις	υπόλοιπες	κατηγορίες	με	τον	ίδιο	τρόπο.

Εικόνα 4.4. Έξι	νέες	κατηγορίες

Όταν	οι	κατηγορίες	είναι	έτοιμες,	είναι	ώρα	να	δημιουργήσετε	τα	άρθρα.
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4.2.2	Άρθρα
Ας	προσθέσουμε	ένα	νέο	άρθρο	στην	κατηγορία	‘‘Σχετικά	με’’.

1. Πηγαίνετε	‘‘Περιεχόμενο’’à‘‘Διαχείριση	Άρθρων’’	και	επιλέγετε	‘‘Προσθήκη	
Νέου	Άρθρου’’

Εικόνα 4.5 Προσθήκη	νέου	άρθρου

2. Στη	συνέχεια,	θα	πρέπει	να	διαμορφώσετε	τρεις	παραμέτρους:

 • Τίτλο:	Εισάγετε	‘‘Σχετικά	με	τη	σελίδα	μας’’.

 • Κατηγορία:	Επιλέγετε	την	κατηγορία	‘‘Σχετικά	με’’	από	τη	λίστα.

 • Κείμενο άρθρου:	Εισάγετε	το	περιεχόμενο	του	άρθρου.

	 Προς	το	παρόν,	θα	υποθέσουμε	ότι	έχουμε	ένα	απλό	άρθρο	με	σαφές	κεί-
μενο.	Αργότερα,	στην	ενότητα	‘‘Δημιουργία	και	μορφοποίηση	άρθρων’’	θα	
συζητήσουμε	πως	να	δημιουργήσετε	άρθρα	με	πλούσιο	περιεχόμενο.	

 1.  Αν	θέλετε	ένα	άρθρο	να	φαίνεται	στην	μπροστινή	σελίδα,	παρακαλώ	
βρείτε	την	παράμετρο	‘‘Κύριο’’	και	αλλάξτε	το	σε	‘‘Ναι’’.	Αυτό	θα	κάνει	
το	άρθρο	να	εμφανίζεται	στην	μπροστινή	σελίδα	της	ιστοσελίδας.
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Εικόνα 4.6 Επιλέξτε	‘‘Ναι’’	για	να	εμφανιστεί	το	άρθρο	σας	στην	μπροστινή	σελίδα

	 Αν	θέλετε	 να	προσθέσετε	 ετικέτες	στο	άρθρο,	απλά	πληκτρολόγησε	 τις	
λέξεις-κλειδιά	στην	παράμετρο	‘‘Ετικέτες’’.

Εικόνα 4.7 Προσθήκη	ετικετών	στο	άρθρο	σας	με	λέξεις-κλειδιά

 2.  Στην	καρτέλα	‘‘Επιλογές	Δημοσίευσης’’,	πρέπει	να	ρυθμίσετε	την	παρά-
μετρο	 ‘‘Περιγραφή’’.	Το	κείμενο	που	εισάγετε	εδώ	θα	εμφανιστεί	στις	
μηχανές	 αναζήτησης	 κάτω	 από	 το	 σύνδεσμό	 σας.	Θα	πρέπει	 να	 το	
γράψετε	για	λόγους	SEO	(Search	Engine	Optimization).

Εικόνα 4.8 Εισαγωγή	περιγραφής	για	λόγους	SEO


