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Θεωρητικό Υπόβαθρο
1.1 Ορισμός
Η Επιχειρησιακή Πληροφορική είναι ένας επιστημονικός τομέας που αποτελεί έναν συ-
γκερασμό πολλών επιστημονικών πεδίων (Becker et al., 2009). Ένας από τους στόχους 
της Επιχειρησιακής Πληροφορικής είναι να δώσει λύση σε διάφορα επιχειρησιακά προ-
βλήματα (Ives et al., 2002; Lytinen et al., 2007; Wikipedia). 

Τα επιχειρησιακά προβλήματα είναι προβλήματα που ανακύπτουν σε μια επιχείρη-
ση ή έναν οργανισμό και των οποίων η λύση μπορεί να δοθεί με τη χρήση των αρχών 
της Επιχειρησιακής Πληροφορικής. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η λύση των επιχει-
ρησιακών προβλημάτων δίνεται με τη βοήθεια των εργαλείων της Επιχειρησιακής Πλη-
ροφορικής, τα οποία περιγράφονται στην επόμενη ενότητα.

Ωστόσο, η Επιχειρησιακή Πληροφορική δεν δίνει απλώς λύση στα διάφορα επι-
χειρησιακά προβλήματα, αλλά προσπαθεί να δημιουργήσει στις επιχειρήσεις ένα 
περιβάλλον μέσα στο οποίο τα Διευθυντικά και Εκτελεστικά στελέχη (Managers, 
Executives) των επιχειρήσεων και των οργανισμών θα μπορούν να πετύχουν τους στό-
χους τους αντισταθμίζοντας τα εμπόδια που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τα πι-
θανά ανακυπτόμενα επιχειρησιακά προβλήματα (Ives et al., 2002; Lytinen et al., 2007). 
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Υπό αυτό το πρίσμα, η Επιχειρησιακή Πληροφορική συμβάλει στην εκπαίδευση όλων 
των εμπλεκόμενων οντοτήτων σε μια επιχείρηση πάνω στην επίλυση των επιχειρησια-
κών προβλημάτων αλλά και πάνω στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων με σκοπό την 
αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος. Η Επιχειρησιακή Πληροφορική επιτελεί-
ται σε όλα τα παραπάνω, γεγονός που αναλύεται στα διάφορα κεφάλαια του παρόντος 
συγγράμματος.

1.2 Επιχειρησιακά Σενάρια
Πολλές φορές, η επίλυση ενός επιχειρησιακού προβλήματος απαιτεί μια διαδικασία 
ανάλυσης των δεδομένων και των ζητουμένων του προβλήματος. Υπό αυτό το πρίσμα, 
είναι συχνά βοηθητική η θεώρηση ενός επιχειρησιακού προβλήματος ως επιχειρησι-
ακού σεναρίου, το οποίο θα μπορούσε να περιγραφεί με λόγια ώστε να βοηθήσει τα 
άτομα που θα ασχοληθούν με την ανάλυσή του να το κατανοήσουν, διακρίνοντας τη 
φύση του αλλά και τις διαστάσεις του. Η θεώρηση των επιχειρησιακών προβλημάτων 
ως επιχειρησιακών σεναρίων συμβάλει και στην κατάλληλη μοντελοποίησή τους, μια 
διαδικασία που θα εξηγηθεί σε επόμενο κεφάλαιο.

1.3  Ψηφιακά Εργαλεία Επιχειρησιακής 
Πληροφορικής

Τα ψηφιακά εργαλεία Έπιχειρησιακής Πληροφορικής διακρίνονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες:

1. Στα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια μεγάλη γκάμα επιχειρη-
σιακών προβλημάτων.

2. Στα εργαλεία που είναι πιο εξειδικευμένα και στοχευμένα, και χρησιμοποιούνται 
για την επίλυση συγκεκριμένων επιχειρησιακών προβλημάτων.

Για παράδειγμα, το εργαλείο που ανοίγει λογιστικές εγγραφές και διαχειρίζεται αυτές 
τις εγγραφές μπορεί να είναι εξειδικευμένο εργαλείο και συνήθως τέτοια εργαλεία μπο-
ρεί να έχουν υψηλό κόστος. Από την άλλη πλευρά, ένα εργαλείο όπως το Word, που 
επιλύει προβλήματα αυτοματισμού γραφείου είναι ένα προσιτό εργαλείο, το κόστος 
του οποίου δεν είναι υπερβολικά υψηλό.

Παρακάτω, αναφέρεται μια μεθοδολογία επιλογής του κατάλληλου εργαλείου για 
την επίλυση κάποιου επιχειρησιακού προβλήματος:

Η μεθοδολογία επιλογής του κατάλληλου εργαλείου συνίσταται στην ολοκλήρωση 
των ακόλουθων φάσεων:

•	 Καθορισμός του προβλήματος.

•	 Αναζήτηση για διαθέσιμα εργαλεία.
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•	 Αξιολόγηση των διαθέσιμων εργαλείων.

•	 Επιλογή του κατάλληλου εργαλείου.

Στη φάση (1), καθορίζεται το πρόβλημα, δηλαδή, αν πρόκειται για υπολογιστικό πρό-
βλημα, αν το πρόβλημα απαιτεί την ανάπτυξη συστήματος ή αν το πρόβλημα αφορά 
την αυτοματοποίηση κάποιας διαδικασίας. Ένα επιχειρησιακό πρόβλημα μπορεί να 
αντιστοιχεί σε πολλές κατηγορίες ταυτόχρονα. Επομένως, μπορεί να χρειαστεί ένα ξε-
χωριστό εργαλείο για κάθε πτυχή του επιχειρησιακού προβλήματος.

Στη φάση (2), γίνεται μια έρευνα πάνω στα διαθέσιμα εργαλεία ώστε αυτά να προσ-
διοριστούν και να εντοπιστούν.

Στη φάση (3), γίνεται μια αξιολόγηση των διαθέσιμων εργαλείων με βάση κάποια 
συγκεκριμένα κριτήρια:

Κριτήρια Αξιολόγησης

•	 Εύκολη προσβασιμότητα στο εργαλείο / Διαθεσιμότητα του εργαλείου (online, 
freeware, open source) (Accessibility/Availability).

•	 Ευκολία εκμάθησης του εργαλείου (Learning ability).

•	 Eυκολία χρήσης του εργαλείου (Usability).

•	 Εύρος εφαρμογών του εργαλείου (Range).
(Georghiou & Roessner, 2000)

Στη φάση (4), βαθμονομούμε το κάθε κριτήριο αξιολόγησης σε μια κλίμακα από 0-10 
για όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και επιλέγουμε το εργαλείο που έχει το μεγαλύτερο 
σκορ αξιολόγησης.

Στις παρακάτω υποενότητες, γίνεται μια αναφορά σε 3 βασικά ψηφιακά εργαλεία, 
δίνοντας έμφαση σε ένα δυναμικό εργαλείο γενικού σκοπού, το Microsoft Excel.

1.3.1  To Microsoft Excel ως Ψηφιακό Εργαλείο 
Επιχειρησιακής Πληροφορικής

Σε αυτή την υποενότητα, δίνονται μερικά επιχειρησιακά προβλήματα με τη μορφή 
ασκήσεων που θα μπορούσαν να επιλυθούν με τη βοήθεια του Excel. Τα σενάρια αυτά 
καταδεικνύουν τη δυναμική του Excel ως ψηφιακού εργαλείου, το οποίο συγκαταλέγε-
ται στα ψηφιακά εργαλεία γενικού σκοπού. Αν και χρησιμοποιείται το περιβάλλον του 
Excel για την επίλυση των σεναρίων, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η δυναμική λύση 
που παρέχεται αντικατοπτρίζει τις ευρείες δυνατότητες των spreadsheets.

Οι δυνατότητες του Excel ως ψηφιακού εργαλείου συνίστανται στα ακόλουθα:

•	 Παρέχει ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν μικρής κλίμακας 
προγράμματα.
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•	 Δίνει άμεσα αποτελέσματα για απλά στατιστικά μέτρα.

•	 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με κάποιο δυναμικό στατιστικό πακέ-
το για τη σύγκριση αποτελεσμάτων με τη χρήση απλών στατιστικών μεθόδων.

•	 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια απλή βάση δεδομένων.

•	 Μπορεί να επιλύσει προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού.

•	 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό εξισώσεων μοντελοποίησης ή 
προσομοίωσης κάποιου συστήματος. 

•	 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη κάποιου στοχαστικού μοντέλου.

•	 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά στην πολυκριτήρια ανάλυση για τον κα-
θορισμό και τον υπολογισμό βαρυτήτων.

•	 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως όλα τα spreadsheets για την απλή διαχείριση 
λογιστικών εγγραφών.

•	 Με τη βοήθεια κατάλληλων οικονομικών συναρτήσεων μπορεί να δώσει λύση 
σε απλά οικονομικά προβλήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με απόσβεση, 
με επενδύσεις, με τιμολόγηση κ.α. 

•	 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά στη Διαχείριση Κινδύνου για τον υπολο-
γισμό συγκεκριμένων πιθανοτήτων ύπαρξης κάποιου κινδύνου ή τον υπολογι-
σμό δριμύτητας (Vose, 2008).

•	 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά με ένα δυναμικό MIS εργαλείο για τη 
λήψη αποφάσεων (Walkenbach, 2010; Warner & Meehan, 2001; Meyer & Avery, 
2009; Mason, 2013; Herbohn & Harrison, 2002; Etheridge, 2010; Benninga & 
Mofkadi, 2006; Gedam & Beaudet, 2000).

Παρακάτω, περιγράφεται μια δυναμική μεθοδολογία για την επίλυση επιχειρησιακών 
σεναρίων με το Excel. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Έλεγχος, αν όντως το επιχειρησιακό σενάριο μπορεί να επιλυθεί με το Excel.

2. Κατανόηση των βασικών ζητουμένων του επιχειρησιακού σεναρίου.

3. Έλεγχος αν η απάντηση των βασικών ζητουμένων του επιχειρησιακού σεναρίου 
συνιστούν συγκεκριμένες επιχειρησιακές ή υπολογιστικές λειτουργίες.

4. Έλεγχος αν οι βασικές επιχειρησιακές ή υπολογιστικές λειτουργίες του επιχειρησι-
ακού σεναρίου υπάρχουν στο σύνολο των επιχειρησιακών λειτουργιών του Excel.

5. Επιλογή της κατάλληλης επιχειρησιακής λειτουργίας του Εxcel.

6. Παροχή δυναμικής λύσης βασισμένης στην επιλεγμένη επιχειρησιακή λειτουρ-
γία του Excel.

Ας εφαρμόσουμε τη μεθοδολογία στο ακόλουθο επιχειρησιακό σενάριο:



5

KΕΦΆΛΆΙΟ 1 ΕπΙχΕΙρησΙΆκη πΛηρΟΦΟρΙκη  

Θέλουμε να αποφασίσουμε αν ένα πανεπιστήμιο πρέπει να βελτιώσει το Πρόγραμ-
μα Σπουδών του ώστε να προσελκύσει περισσότερους φοιτητές. Αν δούμε το επιχει-
ρησιακό πρόβλημα υπό μια διαδικασία ανάλυσης, θα κατανοήσουμε ότι το βασικό 
ζητούμενο αυτού του επιχειρησιακού σεναρίου είναι η λήψη απόφασης και μάλιστα 
η λήψη της βέλτιστης απόφασης.

Έχουμε δει ότι στο πλαίσιο των επιχειρησιακών λειτουργιών του Excel είναι και η 
λήψη αποφάσεων, αν και το Excel δεν αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο MIS, ωστό-
σο η δυνατότητα που παρέχει ο Solver συντελεί στη λήψη αποφάσεων και μάλιστα 
στη λήψη της βέλτιστης απόφασης. Άρα, το συγκεκριμένο επιχειρησιακό σενάριο 
θα μπορούσε να επιλυθεί με το Excel, χωρίς όμως να παρέχεται μια δυναμική λύση. 
Συνεπώς, αν και η επιχειρησιακή λειτουργία του Excel την οποία θα μπορούσαμε να 
επιλέξουμε είναι η λήψη απόφασης, ωστόσο, δεδομένου ότι το Excel δεν αποτελεί 
ένα δυναμικό εργαλείο MIS, η λύση που θα παρέχουμε δεν θα είναι δυναμική. Για το 
συγκεκριμένο επιχειρησιακό σενάριο θα μπορούσαμε να επιλέξουμε είτε ένα MIS 
εργαλείο είτε ένα δυναμικό εργαλείο Στατιστικής μέσω του οποίου θα μπορούσαμε 
να αναπτύξουμε μοντέλα βελτιστοποίησης. Ωστόσο, με το Excel θα μπορούσαμε 
εύκολα να υπολογίσουμε απλά στατιστικά μέτρα που θα συνδέονται με την ικανο-
ποίηση ή μη των φοιτητών, σε σχέση με τον κείμενο κύκλο σπουδών. Αυτή, άλλω-
στε, είναι μία από τις υπολογιστικές λειτουργίες του Excel. Για να γίνει, όμως, αυτό 
χρειάζεται να υπάρχει ένας ποσοτικός ή και ποιοτικός τρόπος μέτρησης της κείμε-
νης ικανοποίησης. Επομένως, αμέσως το επιχειρησιακό σενάριο ανάγεται σε αντικεί-
μενο επιχειρησιακής έρευνας. Αυτό υποδηλώνει ότι ακόμα κι αν ένα επιχειρησιακό 
σενάριο δεν φαίνεται αρχικά ότι μπορεί να επιλυθεί με το Excel, η μετατροπή του σε 
αντικείμενο επιχειρησιακής έρευνας μπορεί να αποτελέσει τη δίοδο για την επίλυση 
του κείμενου επιχειρησιακού σεναρίου με το Excel. 

Για το συγκεκριμένο σενάριο, εφόσον βρεθεί ο τρόπος μέτρησης της ικανοποίησης ή 
μη των φοιτητών, θα μπορούσαν εύκολα να γίνουν οι ακόλουθες διαδικασίες:

1. Υπολογισμός της μέσης ικανοποίησης.

2. Εύρεσης πλήθους ατόμων που έχουν τη μέγιστη ικανοποίηση.

3. Ανάλυση παραγόντων που οδηγούν στη μέγιστη ικανοποίηση.

4. Πρόβλεψη της πιθανής μέγιστης ικανοποίησης.

Κάποιες από τις παραπάνω διαδικασίες θα μπορούσαν να γίνουν αυτόματα με το Excel, 
ωστόσο, η ανάλυση παραγόντων και η πρόβλεψη χρειάζονται πιο εξειδικευμένα ερ-
γαλεία Στατιστικής. Κατανοούμε, λοιπόν, ότι η επίλυση ενός επιχειρησιακού σεναρίου 
μπορεί να απαιτεί τον συνδυασμό διαφόρων ψηφιακών εργαλείων. Το συγκεκριμένο 
επιχειρησιακό σενάριο φαίνεται ότι μπορεί μερικώς να επιλυθεί με το Excel.
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1.3.2  Τα Στατιστικά Πακέτα ως Ψηφιακά Εργαλεία 
Επιχειρησιακής Πληροφορικής

Ας σκεφτούμε το ακόλουθο επιχειρησιακό σενάριο: 

Μια εταιρεία θέλει να εξετάσει κατά πόσο τα σεμινάρια τα οποία παρακολούθησαν 
τα Διευθυντικά στελέχη (Managers) της συνέβαλαν στην αύξηση των πωλήσεων. 
Στην ουσία η εταιρεία θέλει να ελέγξει το κατά πόσο τα σεμινάρια, που παρακολού-
θησαν οι managers, οδήγησαν στην αύξηση των πωλήσεων, ή με άλλα λόγια, κατά 
πόσο η αύξηση των πωλήσεων εξαρτήθηκε από τα σεμινάρια. Αντιλαμβανόμαστε 
ότι αυτό δεν είναι ένα επιχειρησιακό σενάριο που μπορεί εύκολα να επιλυθεί με το 
Excel, δεδομένου ότι δεν αναφέρεται σε απλό υπολογισμό στατιστικών μέτρων ούτε 
ανήκει κατ’ ανάγκη στην κατηγορία του γραμμικού προγραμματισμού. Θα μπορού-
σε να χρησιμοποιηθεί ο solver με συγκεκριμένα addons αλλά ίσως και με κάποιο 
τρόπο, ο developer για τη δημιουργία κάποιου εξειδικευμένου script. Ωστόσο, το 
κείμενο επιχειρησιακό σενάριο βασίζεται στη Στατιστική και επομένως, η χρήση 
του Excel δεν είναι η ενδεδειγμένη επιλογή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το συγκε-
κριμένο επιχειρησιακό σενάριο θα μπορούσε να εξετάζει τη σχέση–συσχέτιση των 
πωλήσεων με τα σεμινάρια που παρακολουθήθηκαν και πιο συγκεκριμένα τη σχέ-
ση–εξάρτηση του αριθμού των πωλήσεων με τον αριθμό των παρακολουθέντων 
σεμιναρίων. Αντιλαμβανόμαστε αμέσως ότι από μια πρώτη οπτική γωνία το συγκε-
κριμένο επιχειρησιακό σενάριο θα μπορούσε να επιλυθεί με τη χρήση κατάλληλων 
στατιστικών τεχνικών που εξετάζουν τη συσχέτιση–εξάρτηση μεταβλητών, όπως 
για παράδειγμα η χρήση του συντελεστή Pearson για να ελεγχθεί αν οι μεταβλητές 
που περιγράφουν τον αριθμό των σεμιναρίων και τον αριθμό των πωλήσεων έχουν 
θετική, αρνητική ή και καθόλου συσχέτιση.

Παράλληλα, η λύση σε ένα τέτοιο επιχειρησιακό σενάριο θα μπορούσε να διευρυνθεί 
στη δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης του αριθμού των πωλήσεων σε συνάρτηση 
με τον αριθμό των σεμιναρίων, χρησιμοποιώντας τεχνικές και μεθόδους, όπως γραμμι-
κή παλινδρόμηση, λογιστική παλινδρόμηση, δέντρα ταξινόμησης, νευρωνικά δίκτυα, 
Bayesian techniques, και discriminant function analysis. Είναι προφανές ότι η εφαρ-
μογή τέτοιων μεθόδων απαιτεί την ανάλυση κατάλληλων δεδομένων με τη βοήθεια 
δυναμικών στατιστικών πακέτων που μπορούν να καθοδηγήσουν τον χρήστη και στη 
χρήση της μεθόδου, στη διεξαγωγή των κατάλληλων στατιστικών αναλύσεων και στην 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων–ευρημάτων. Βέβαια, όπως έχει εξηγηθεί και σε προη-
γούμενο κεφάλαιο, η λύση σε ένα τέτοιο επιχειρησιακό πρόβλημα δεν είναι ανάγκη να 
βασιστεί σε μια αποσπασματική χρήση στατιστικών μεθόδων. Απεναντίας, το συγκε-
κριμένο επιχειρησιακό πρόβλημα θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας γενικότε-
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ρης επιχειρησιακής έρευνας μέσω της οποίας θα μπορούσε να προσδιοριστεί το σύνο-
λο των δεδομένων προς ανάλυση, η κατάλληλη στατιστική τεχνική ή μέθοδος, καθώς 
και ο κατάλληλος τρόπος ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της 
επιχειρησιακής αυτής έρευνας θα μπορούσαν να αξιολογηθούν τα διάφορα στατιστικά 
εργαλεία ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο, με τη βοήθεια του οποίου θα μπορεί να δοθεί 
μια δυναμική λύση στο κείμενο επιχειρησιακό πρόβλημα.

1.3.3  Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) 
ως Ψηφιακά Εργαλεία Επιχειρησιακής 
Πληροφορικής

Ας σκεφτούμε το ακόλουθο επιχειρησιακό σενάριο: 

Μια εταιρεία θέλει να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό σεμινάριο μέσα από το οποίο 
θα μπορεί να εξηγεί τους στόχους της επιχείρησης στους υπαλλήλους της, να προ-
τείνει τρόπους με τους οποίους οι στόχοι θα μπορούσαν να επιτευχθούν αλλά και να 
εξετάζει την κατανόηση–επάρκεια αυτών που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο 
πάνω στην παρεχόμενη γνώση.

Η λέξη-κλειδί σε αυτό το επιχειρησιακό σενάριο είναι ότι το σεμινάριο είναι διαδικτυα-
κό, άρα θα πρέπει να επιλεγεί κάποιο κατάλληλο ψηφιακό εργαλείο το οποίο να είναι 
διαδικτυακό. Μια άλλη σημαντική παράμετρος στο κείμενο επιχειρησιακό πρόβλημα 
είναι ότι η επιχείρηση θέλει να εξετάζει την κατανόηση–επάρκεια των εκπαιδευομένων. 
Συνεπώς, δεν απαιτείται απλώς η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής τάξης, αλλά και ο έλεγ-
χος–παρακολούθηση της προόδου των συμμετεχόντων στην κείμενη ηλεκτρονική τάξη. 
Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα είδος θεωρητικού υποβάθρου το οποίο να 
σχετίζεται με τους στόχους του σεμιναρίου και να είναι διαθέσιμο διαδικτυακά.

Με βάση όλα αυτά, καταλήγουμε ότι μια ενδεδειγμένη λύση στο κείμενο επιχειρησι-
ακό σενάριο θα ήταν το σεμινάριο να δημιουργηθεί στο πλαίσιο ενός Συστήματος Δια-
χείρισης Μάθησης (ΣΔΜ), όπως το Moodle (Cole & Foster, 2008), το οποίο θα επιτρέπει 
τη δημιουργία μαθησιακών δραστηριοτήτων που θα είναι ανεβασμένες στη σχετική 
πλατφόρμα τη σύνδεση αυτών των δραστηριοτήτων με τους αντίστοιχους μαθησια-
κούς στόχους αλλά και την εμφάνιση αποτελεσμάτων σχετικά με την πρόοδο των εκ-
παιδευομένων όσον αφορά την ολοκλήρωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Όπως θα αναλυθεί και στην ενότητα του e-learning, τα Συστήματα Διαχείρισης Μά-
θησης κρατούν πολύτιμα δεδομένα, η στατιστική επεξεργασία των οποίων μπορεί να 
οδηγήσει σε πολύτιμα συμπεράσματα ακόμα και σε σχέση με την πρόβλεψη της από-
δοσης των εκπαιδευομένων. Εργαλεία όπως το Zoom ή το MS-Teams θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν, ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμα πολλές έρευνες που να καταδει-
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κνύουν κατά πόσο τέτοια εργαλεία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πρόβλεψη της 
απόδοσης των εκπαιδευομένων. Η αλήθεια είναι ότι τα εργαλεία αυτά συνεχώς εξελίσ-
σονται όσον αφορά την ενσωμάτωση τεχνικών learning analytics, αλλά θεωρούμε ότι 
υπάρχει ακόμα αρκετό πεδίο προς βελτίωση.

Συχνά, η δυναμική λύση ενός τέτοιου επιχειρησιακού προβλήματος απαιτεί τον συν-
δυασμό της χρήσης των live-meeting ψηφιακών εργαλείων με τη χρήση κάποιου Συ-
στήματος Διαχείρισης Μάθησης. Πρόσφατες έρευνες έχουν καταδείξει ότι ένας τέτοιος 
συνδυασμός μπορεί να επιτρέψει την πρόβλεψη της απόδοσης των εκπαιδευομένων.

1.4  Ψηφιακές Δεξιότητες – Δεξιότητες 
Επιχειρησιακής Πληροφορικής

Η εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η τεχνολογι-
κή καινοτομία που συντελείται εδώ και χρόνια έχει επηρεάσει θεμελιωδώς όλους τους 
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας αναδεικνύοντας και νέες ψηφιακές δεξιότητες 
που απαιτούνται στη σύγχρονη εργασία, αλλά και καθημερινότητα. Για την εκπαίδευ-
ση, η οικοδόμηση ενός ισχυρού μέλλοντος απαιτεί σύγχρονα προγράμματα σπουδών 
και ψηφιακές δεξιότητες (digital skills) προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του 21ου αιώ-
να (Van Laar et al., 2017; European Union, 2020). Η εκπαίδευση θα πρέπει να εστιάζει 
ιδιαίτερα στην ανάδειξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που ανταποκρίνο-
νται στις απαιτήσεις και ανάγκες του πραγματικού κόσμου και της σύγχρονης πραγμα-
τικότητας. Ως ψηφιακές δεξιότητες ορίζονται ευρέως οι δεξιότητες που απαιτούνται 
για την εφαρμογή και χρήση των ψηφιακών μέσων και εργαλείων, αλλά και η ικανό-
τητα εύρεσης και διαχείρισης των πληροφοριών, αξιολόγησης, χρήσης, διαμοίρασης 
και δημιουργίας του περιεχομένου χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα. Η αναφορά στα 
ψηφιακά μέσα ή τις ψηφιακές τεχνολογίες περιλαμβάνει διάφορους όρους όπως ΤΠΕ, 
υπολογιστές σταθερούς και φορητούς, tablets, smartphones, το Διαδίκτυο, Συστήματα 
Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) (LMS) και ψηφιακά εργαλεία όπως ιστολόγια, μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, wikis, κ.ά. (Olofsson et al., 2015).

Η «Απασχόληση των Νέων» (Youth Employment UK) είναι μια ανεξάρτητη, μη κερ-
δοσκοπική κοινωνική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2012 για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχοντας εμπειρία στον τομέα της απασχό-
λησης, αλλά και της ανεργίας των νέων, αναφέρουν τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες 
που χρειάζονται οι ενήλικες για την εργασία, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν με απο-
τελεσματικότητα και ασφάλεια στην ψηφιακή ζωή. Στην ιστοσελίδα τους, https://www.
youthemployment.org.uk/, αναφέρονται σε αυτές αναλυτικά. Πιο συγκεκριμένα:
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Επικοινωνώντας:

Αναφέρεται στους πολλούς και διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους χρησιμο-
ποιούμε την τεχνολογία για να επικοινωνήσουμε, όπως σύγχρονα, μέσω διαφό-
ρων διαθέσιμων chatrooms, μέσω τηλεδιάσκεψης (π.χ. Webex, Teams, Zoom, κ.ά) 
βιντεοκλήσεων μέσω εφαρμογών υπολογιστή, τάμπλετ και κινητού (π.χ. Viber, 
WhatsApp, Facetime, κ.ά.) ή ασύγχρονα, μέσω emails, forums, social media, κ.ά.

Χειρισμός 
πληροφοριών και 

περιεχομένου:

Το υλικό μέσα από το οποίο μπορεί να αντληθεί η πληροφορία στον παγκόσμιο 
ιστό είναι με τη μορφή πόρων (resources). Αυτό το υλικό συνήθως είναι πολυμεσι-
κό και περιλαμβάνει πόρους σε μορφή κειμένου, εικόνων και βίντεο. Στο πλαίσιο 
του Semantic Web, η πληροφορία στο Διαδίκτυο απέκτησε νόημα. Γι’ αυτο τον 
σκοπό, υπάρχουν οι μηχανές αναζήτησης που μας βοηθούν να βρίσκουμε την 
πληροφορία που θέλουμε μεταφέροντας μας στην αντίστοιχη σελίδα στην οποία 
βρίσκεται ο συγκεκριμένος πόρος ο οποίος αποτελεί το υλικό μέσα από το οποίο 
αντλείται η πληροφορία. Οι δυνατότητες του cloud δίνουν την ευκαιρία να μοιρά-
ζεται το υλικό με άλλους και παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα συγχρονισμού 
των δεδομένων σε πολλές συσκευές. Οι δυνατότητες των smartphones έχουν βο-
ηθήσει σε αυτό τον σκοπό.

Συναλλαγές:

Οι υπηρεσίες στον παγκόσμιο ιστό είναι οργανωμένες σε σελίδες. Επομένως, σχε-
δόν όλες οι υπηρεσίες που κάποτε γίνονταν με τον παραδοσιακό τρόπο (με προ-
σωπική επαφή πελάτη–καταστηματάρχη) τώρα μπορούν να γίνουν διαδικτυακά. 
Σχεδόν κάθε συναλλαγή πλέον μπορεί να γίνει διαδικτυακά. Οι συναλλαγές αυτές 
διέπονται από ισχυρά πρωτόκολλα ασφαλείας που παρέχουν τη δυνατότητα στους 
χρήστες να ταυτοποιούνται μέσω συγκεκριμένου user name και password και έτσι 
να διασφαλίζεται οποιαδήποτε συναλλαγή. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να 
τονιστεί ότι ο όρος «συναλλαγή» είναι αρκετά διευρυμένος και μπορεί να περιλαμ-
βάνει συναλλαγές μέσω διακρατικών υπηρεσιών ή συναλλαγές που κάνουμε στην 
καθημερινή μας ζωή. Προεξέχουσες σε αυτό τον τομέα είναι και οι συναλλαγές του 
ηλεκτρονικού εμπορίου στις οποίες θα αναφερθούμε σε επόμενη ενότητα.

Επίλυση 
προβλήματος:

Η λύση σε ένα πρόβλημα μπορεί να απαιτεί γνώση πάνω στους τομείς και τις δια-
στάσεις του προβλήματος. Στα παλαιότερα χρόνια, η λήψη τέτοιας γνώσης γινόταν 
με τη βοήθεια βιβλίων και εγκυκλοπαιδειών. Ωστόσο, αυτό απαιτούσε μια ιδιαίτε-
ρη αναζήτηση μέσα στις σελίδες αυτών των συγγραμμάτων. Αυτή η αναζήτηση 
ήταν αρκετά χρονοβόρα. Το ζήτημα γίνονταν ακόμα πιο δύσκολο όταν η επίλυση 
του προβλήματος έπρεπε να γίνει άμεσα, καθώς από αυτό εξαρτόταν η ομαλή 
εκτέλεση κάποιας διεργασίας. Τώρα πλέον, με τις δυνατότητες του παγκόσμιου 
ιστού, οι πληροφορίες που οδηγούν σε γνώση παρέχονται μέσω ιστοσελίδων και 
η αναζήτηση αυτών των πληροφοριών είναι εύκολη και γρήγορη. Επομένως, με 
τις δυνατότητες που παρέχουν τα εργαλεία Web 2.0 στα οποία θα αναφερθούμε 
σε επόμενη ενότητα, η επίλυση προβλημάτων γίνεται άμεσα και αποτελεσματικά.

συνεχίζεται
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Να είναι 
ασφαλής 

και νόμιμος 
στο Διαδίκτυο:

Η χρήση του Διαδικτύου, μέσω των εφαρμογών του παγκόσμιου ιστού διέπεται από 
ισχυρό νομικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό καθορίζει πώς πρέπει να διασφαλίζονται 
τα δεδομένα, ασχολείται με θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά καθορίζει 
και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνεται οποιαδήποτε συναλλαγή στο Δι-
αδίκτυο. Για παράδειγμα, η πειρατεία, όπως και η λογοκλοπή είναι ζητήματα που 
προεξέχουν σε αυτό το νομικό πλαίσιο. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να υπάρχουν άτομα 
που δεν σέβονται αυτό το νομικό πλαίσιο και δρουν παράνομα. Oι hackers είναι ένα 
τέτοιο παράδειγμα. Συνεπώς, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να υπάρχει προστασία 
από επικίνδυνους «εισβολείς» στο Διαδίκτυο και γι’ αυτό η ενίσχυση του προσωπι-
κού μας firewall είναι άκρως σημαντική. Παράλληλα, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι 
να ενημερωνόμαστε για το πώς πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή στο 
Διαδίκτυο, συμπλέοντας με το αντίστοιχο κανονιστικό και νομικό πλαίσιο. 

Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα περιλαμβάνουν δεξιότητες που συνδέονται με την απόκτη-
ση ψηφιακής κουλτούρας και τονίζουν την ανάγκη εξοικείωσης με τις Τεχνολογίες Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αλλά περιλαμβάνουν και δεξιότητες που αναφέρονται σε 
ανώτερο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης, που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης, ακόμα και στη δημιουργικότητα. Παράλληλα, στο σύνολο των δεξιοτήτων του 
21ου αιώνα προεξάρχουν και δεξιότητες που βοηθούν σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσε-
ων, όπως κοινωνικές δεξιότητες αλλά και δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.

Εκτός όμως από αυτές τις δεξιότητες, υπάρχουν και δεξιότητες που συνδέονται με 
την ίδια τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων. Η συνεχής ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
και η υιοθέτηση αυτών από νέα εργαλεία οδηγεί στην ανάγκη καλλιέργειας νέων ψη-
φιακών δεξιοτήτων και υπό αυτό το πρίσμα, ο κατάλογος των ψηφιακών δεξιοτήτων 
συνεχώς διευρύνεται. Παρ΄ όλα αυτά, σήμερα, θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα σύνο-
λο ψηφιακών δεξιοτήτων που αποτελεί τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υιοθέτηση του 
πλαισίου που ορίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία.

Οι τωρινές αλλά και οι προβλεπόμενες μελλοντικές ανάγκες των επιχειρηματικών 
οργανισμών παγκοσμίως, αντανακλούν την ανάγκη, αλλά και τη στρατηγική αξία της 
ηλεκτρονικής μάθησης. Η μεταμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος που προκα-
λείται από τις τεχνολογικές αλλαγές λόγω της αύξησης της πολυπλοκότητας, αλλά και 
της ταχύτητας είναι επίσης σημαντικά ζητήματα που έχουν τροφοδοτήσει την ανάγκη 
για ηλεκτρονική μάθηση και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των εργαζό-
μενων. Καθώς οι εταιρείες μεταμορφώνουν ψηφιακά τις επιχειρήσεις τους, η γνώση και 
η εκπαίδευσή τους γίνονται γρήγορα παρωχημένες, η έγκαιρη εκπαίδευση γίνεται βα-
σική ανάγκη επιβίωσης και ο εντοπισμός οικονομικά αποδοτικών τρόπων προσέγγισης 
ενός ποικίλου παγκόσμιου εργατικού δυναμικού γίνεται υψίστης σημασίας (Urgan & 
Weggen, 2000). Επιπλέον, απαιτούνται νέα μοντέλα μάθησης και η ευέλικτη πρόσβαση 
στη δια βίου μάθηση είναι εξαιρετικά σημαντική και επιθυμητή.

Η ανάγκη της ύπαρξης ψηφιακών δεξιοτήτων στα προσόντα των εργαζομένων των 
επιχειρήσεων, αλλά και όλων των κλάδων προϋπήρχε από τα παλιά χρόνια και φυσικά 


