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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι κοινώς αποδεκτή η άποψη ότι η πληροφορική αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι  της  καθημερινής  πραγματικότητας.  Οι  ραγδαίες  εξελίξεις  των  νέων 

τεχνολογιών βρίσκουν εφαρμογές σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δράσης και είναι 

αναμφισβήτητες οι αλλαγές που έχουν επιφέρει όχι μόνο στην προσωπική αλλά και 

στην επαγγελματική ζωή του ανθρώπου. Η εκρηκτική ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών είναι μόνο ένα μικρό δείγμα του πόσο μπορεί 

να  επηρεάσει  η  πληροφορική  την  οικονομική,  την  κοινωνική  ζωή  και  τον  τρόπο 

εργασίας μας.

Τα επιτεύγματα της πληροφορικής έχουν διεισδύσει ολοκληρωτικά στον κόσμο 

των  επιχειρήσεων  και  η  απόδοση  ενός  οργανισμού  εξαρτάται  άμεσα  από  τα 

τεχνολογικά  μέσα που διαθέτει.  Τα  στελέχη  που θα  επανδρώνουν  μια  σύγχρονη 

επιχείρηση  συχνά  απαιτείται  να  έχουν  γενικές  γνώσεις  πληροφορικής.  Ένα  καλό 

σύστημα  ισχυρών  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  είναι  πάντα  πλεονέκτημα  για  κάθε 

οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι το χειρίζεται το κατάλληλο προσωπικό με τα 

απαραίτητα προσόντα και γνώσεις, έτσι ώστε το σύστημα να αποδίδει τα μέγιστα.

Οι  μεγάλες  και  συνεχώς  αυξανόμενες  δυνατότητες  των  ηλεκτρονικών 

υπολογιστών  έχουν  ανοίξει  νέους  ορίζοντες  στον  τρόπο  λειτουργίας  των 

οργανισμών.  Διευκολύνουν  την  εξυπηρέτηση  των  πελατών,  την  διαχείριση  των 

διεργασιών  και  ευνοούν  την  υιοθέτηση  τεχνολογιών  που  είναι  χρήσιμες  στην 

επιχείρηση. Για παράδειγμα, μια σύγχρονη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να διατηρεί 

αρχεία  σε  ηλεκτρονική  μορφή  ελαττώνοντας  την  ανάγκη  για  χειρωνακτική 
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αρχειοθέτηση εγγράφων και μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποθηκευτικό της 

χώρο.

Η  διαχείριση  γνώσης  ουσιαστικά  καταπιάνεται  με  τη  διαχείριση  των 

πιθανοτήτων  και  την  ανακατανομή  τους  προς  όφελος  την  επιβίωσης  και  της 

κερδοφορίας.  Αποτελεσματικές  στρατηγικές  διαχείρισης  γνώσης δεν  διασφαλίζουν 

απαραίτητα την επιτυχία,  ωστόσο αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες. Σε πρώτη 

προσέγγιση, είναι δύσκολο να ορίσουμε και να εφαρμόσουμε την διαχείριση γνώσης. 

Επιπλέον, συνήθως είναι δαπανηρό από πλευράς χρόνου και ανθρωπίνων πόρων, 

για  να  μην  αναφέρουμε  και  το  κόστος  της  απαραίτητης  τεχνολογικής  υποδομής. 

Παρόλα αυτά η διαχείριση της γνώσης δεν παύει να αποτελεί απαραίτητη βάση για τη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην σύγχρονη οικονομία της γνώσης 

και σίγουρα το αποτέλεσμα ανταμείβει και την επιχείρηση και τους εργαζομένους της 

αλλά και το σύνολο του πελατολογίου της επιχείρησης.

Το  θέμα  της  διπλωματικής  εργασίας  πραγματεύεται  την  ανάλυση  και  τον 

σχεδιασμό  των  συστημάτων  διαχείρισης  γνώσης.  Η  γνώση  στις  σύγχρονες 

επιχειρήσεις  έχει  πάψει  να  θεωρείται  αφηρημένη  έννοια.  Γίνεται  προσπάθεια  η 

γνώση να  καταγραφεί  και  να  συγκεκριμενοποιηθεί.  Ανάλογα με  το  σκοπό και  τη 

δράση της η κάθε επιχείρηση συλλέγει  “αντικείμενα” γνώσης και αναγνωρίζει  τους 

ανθρώπους που τα κατέχουν. 

Αρχικά η σημασία της πληροφορίας μέσα στην επιχείρηση και οι βασικοί τύποι 

των  πληροφοριακών συστημάτων που μπορεί  μια  επιχείρηση  να  χρησιμοποιήσει 

αναλύονται στο πρώτο κεφάλαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο προσεγγίζεται η έννοια της 

γνώσης,  η  οργάνωση  και  η  αξιοποίησής  της  και  η  σημασία  της  στο  σήμερα. 

Αναφέρονται οι κατηγορίες της και στο τέλος οι διαδικασίες μετατροπής της γνώσης 

μέσα στην επιχείρηση.

Τα απλά δεδομένα, με επεξεργασία και μια σειρά από άλλες διαδικασίες που 

θα αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 2, μετατρέπονται σε πληροφορίες και οι πληροφορίες 

σε γνώση ικανή να χρησιμοποιηθεί από κάθε εργαζόμενο και κάθε πελάτη. Λόγω της 

συνειδητοποίησης της σημασίας της γνώσης και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

που προσδίδει η ύπαρξή της, έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνολογίες και συστήματα για 

τη διαχείριση αυτής. Στο τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζεται το γενικό πρότυπο διαχείρισης 

της γνώσης, το σύστημα διαχείρισης γνώσης, οι ρόλοι της και η παρουσία την στον 

κόσμο των επιχειρήσεων.
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Στο  τέταρτο  κεφάλαιο  γίνεται  μία  αναφορά  στα  συστήματα  που  έχουν 

υλοποιηθεί  από  γνωστές  εταιρίες  ανάπτυξης  λογισμικού,  βάση  μιας  γενικής 

ταξινόμησης σε κατηγορίες. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε δεν είχε σκοπό την 

καταγραφή όλων των συστημάτων διαχείρισης γνώσης αλλά την ταξινόμηση των πιο 

αντιπροσωπευτικών από αυτά σε κατηγορίες που δείχνουν τις δυνατότητές τους και 

τη λειτουργία τους. 

Για την διεκπεραίωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ήταν απαραίτητη 

η  χρήση  του  διαδικτύου  για  την  αναζήτηση  των  υλοποιημένων  συστημάτων 

διαχείρισης γνώσης και την αναζήτηση βιβλιογραφίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1.1 Η Επιχείρηση ως σύστημα

Για  την  κατανόηση  της  λειτουργίας  των  συστημάτων  διαχείρισης  γνώσης 

κρίνεται  απαραίτητη  να  γίνει  μια  αναφορά  στους  όρους  “επιχείρηση”  και 

“πληροφοριακό  σύστημα”.  Με  τον  όρο  οργανισμός  ή  επιχείρηση  εννοείται  κάθε 

μορφή τεχνητού, ή ανοικτού, ή δυναμικού συστήματος, ή και όλα τα παραπάνω, το 

οποίο  χρησιμοποιεί  τον  έλεγχο  για  την  ομαλή  και  αποδοτική  λειτουργία  των 

διεργασιών. 

Η επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί υποσύστημα της κοινωνίας και 

μπορεί με τη σειρά της να αποτελείται από πολλά υποσυστήματα. Κάθε επιχείρηση 

θεωρείται ως σύστημα και έχει είσοδο, λειτουργίες και έξοδο.

− Η Είσοδος μίας επιχείρησης μπορεί να είναι οτιδήποτε αυτή επεξεργάζεται ή 

ότι αυτή απασχολεί. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση απασχολεί ανθρώπους 

και μηχανές, επεξεργάζεται πρώτες ύλες, χρήμα, εγκαταστάσεις, ενέργεια και 

πληροφορίες.

− Για  την  επεξεργασία  των  εισόδων  χρησιμοποιεί  τις  Λειτουργίες  ή  τις 

Διεργασίες. Ο μετασχηματισμός της εισόδου σε έξοδο γίνεται με έναυσμα τις 

Εντολές (Orders) οι οποίες προέρχονται από το περιβάλλον της επιχείρησης 

(πελάτες, κράτος κ.λπ.).

− Σαν  Έξοδο  παράγει  προϊόντα,  υπηρεσίες,  παροχές,  συνεισφορές, 

πληροφορίες.
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Η ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης εξαρτάται άμεσα από το στοιχείο του 

ελέγχου,  δηλαδή  της  διαδικασίας  διαπίστωσης  της  συνέπειας  λειτουργίας  του 

συστήματος σύμφωνα με κάποια Πρότυπα Λειτουργίας. Εξετάζοντας τις εξόδους της 

επιχείρησης με τα πρότυπα λειτουργίας λαμβάνονται πολύτιμες πληροφορίες για την 

απόδοση αυτής ανατροφοδοτώντας την είσοδο με νέες πληροφορίες. Η διαδικασία 

αυτή ονομάζεται ανάδραση (feedback).

Ο έλεγχος είναι στοιχείο που καθορίζεται από την Διοίκηση (Management) της 

επιχείρησης και συνήθως αποτελεί πρόκληση αφού, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

από τον έλεγχο εξαρτάται η λειτουργία αλλά και η εξέλιξη της επιχείρησης. Αναλυτικά 

οι δραστηριότητες της Διοίκησης μιας επιχείρησης είναι:

1. Ο Στρατηγικός Προγραμματισμός που αφορά την καταγραφή επιχειρηματικών 

ιδεών,  τον  καθορισμό  των  στόχων  της  επιχείρησης,  βασικές  εκτιμήσεις 

σύμφωνα  με  τις  υπάρχουσες  συνθήκες  και  την  εκπόνηση  πλάνου 

επιχειρηματικής ανάπτυξης.

2. Ο Διοικητικός Έλεγχος που αφορά τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και 

της ικανότητας της χρήσης των πόρων της επιχείρησης σε σχέση με τους 

στόχους που έχουν τεθεί στο στρατηγικό επίπεδο.

3. Ο Λειτουργικός Έλεγχος που στοχεύει στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας 

κάθε  δραστηριότητας  και  λειτουργίας  μέσα  στην  επιχείρηση  καθώς  και  η 

αξιολόγηση  της  απόδοσης  των  υποσυστημάτων και  των  εργαζομένων της 

επιχείρησης σε σχέση με τα πρότυπα λειτουργίας.

Στρατηγικό

Διοικητικό

Γνωστικό

Λειτουργικό

Επιτελικά Διοικητικά Στελέχη
(senior managers)

Μεσαία Διοικητικά Στελέχη
(middle managers)

Εξειδικευμένα Στελέχη
(knowledge & data workers)

Λειτουργικά Διοικητικά Στελέχη
(operational managers)

Marketing ΔιαχείρισηΠαραγωγή Οικονομικά Προσωπικό

Σχήμα 1.1: Οργανωτική Πυραμίδα.
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Γενικότερα, η επιτυχία της λειτουργίας μιας επιχείρησης εξαρτάται από όλους 

τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε κλάδο λειτουργίας καθώς επίσης 

και από τα Πληροφοριακά Συστήματα που αυτή διαθέτει. Στο Σχήμα 1.1, φαίνεται μια 

συνήθης αρχιτεκτονική μιας σύγχρονης επιχείρησης. Αυτή η άποψη ονομάζεται και 

Οργανωτική Πυραμίδα μιας επιχείρησης.

Παρατηρούμε  ότι  σύμφωνα  με  τα  επίπεδα  οργάνωσης  μιας  επιχείρησης 

εργάζονται τα κατάλληλα στελέχη είτε αυτά είναι Επιτελικά, Διοικητικά, Εξειδικευμένα 

και Λειτουργικά Διοικητικά ενώ ανάλογα τον κλάδο λειτουργίας το κάθε στέλεχος έχει 

διαφορετικές αρμοδιότητες. Για τις ανάγκες των στελεχών αυτών έχουν υλοποιηθεί 

διάφοροι τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων που σαν βάση έχουν τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και βασική λειτουργία την επεξεργασία δεδομένων.

1.2 Οι βασικοί τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων

Τα πληροφοριακά συστήματα ανάλογα τη λειτουργία τους αναφέρονται και σε 

διαφορετικά  επίπεδα  της  Οργανωτικής  Πυραμίδας.  Οι  βασικοί  τύποι  των 

Πληροφοριακών Συστημάτων είναι οι παρακάτω: 

− Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών-Transaction Processing Systems (TPS)

− Συστήματα Υποστήριξης Επιτελικών Στελεχών-Executive Support Systems (ESS)

− Πληροφοριακά συστήματα Διοίκησης-Management Information Systems (MIS)

− Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων-Decision Support Systems (DIS)

− Συστήματα  Εργασίας  βασισμένα  σε  γνώση-Knowledge  Work  Systems  (KWS), 

Knowledge Based Systems(KBS)

− Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου-Office Automation Systems (OAS)

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά των παραπάνω Πληροφοριακών Συστημάτων 

είναι: 

− Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών

Επίπεδο: Λειτουργικό

Inputs: Γεγονότα (events) και συναλλαγές (transactions)

Είδος Επεξεργασίας: Ενημέρωση

Outputs: Αναλυτικές Αναφορές 

Χρήστες: Λειτουργικό προσωπικό (παραγωγή, λογιστήριο, προσωπικό, ....)
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− Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου

Επίπεδο: Γνωστικό

Γραφείο  χωρίς  χαρτιά  («paperless»  office)-Ανασχεδιασμός  της  ροής  εργασίας-

Ολοκληρωμένο λογισμικό

Είδος Επεξεργασίας: Εργαλεία ροής των πληροφοριών (κειμενογράφοι, συστήματα 

έκδοσης αναφορών, ...)

Outputs: Κείμενα, Ειδικές Αναφορές 

Χρήστες: Χρήστες δεδομένων (χωρίς ιδιαίτερες επιστημονικές γνώσεις)

− Συστήματα Εργασίας βασισμένα σε γνώση

Επίπεδο: Γνωστικό

Inputs: Προδιαγραφές σχεδιασμού

Είδος Επεξεργασίας: Μοντελοποίηση

Outputs: Σχέδια, γραφικά, (παραγωγή νέων πληροφοριών και νέας γνώσης)

Χρήστες: Τεχνικό (εξειδικευμένο) προσωπικό

− Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 

Επίπεδο: Διοικητικό

Inputs: Μικρός όγκος δεδομένων

Είδος Επεξεργασίας: Διαλογική (συνεχής αλληλεπίδραση με τον χρήστη, ο οποίος 

έχει τον πλήρη έλεγχο των inputs και outputs)

Outputs: Σχέδια, γραφικά, (παραγωγή νέων πληροφοριών και νέας γνώσης)

Χρήστες: Τεχνικό (εξειδικευμένο) προσωπικό

− Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 

Επίπεδο: Διοικητικό

Inputs: Μεγάλος όγκος δεδομένων (παλιά και νέα δεδομένα)

Είδος  Επεξεργασίας:  Απλά  μοντέλα  διοίκησης  (κατηγοριοποίηση,  στατιστική 

επεξεργασία, ...)

Outputs: Συγκεντρωτικές αναφορές 

Χρήστες: Μεσαία διοικητικά στελέχη
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− Συστήματα Υποστήριξης Επιτελικών Στελεχών 

Επίπεδο: Στρατηγικό

Inputs: Δεδομένα από σύνθεση άλλων πηγών (εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον)

Είδος Επεξεργασίας: Διαλογική (αφορά αδόμητες αποφάσεις γενικού χαρακτήρα)

Outputs: Προβολές μέσω συγκεντρωτικών αναφορών 

Χρήστες: Επιτελικά διοικητικά στελέχη

Το καθένα από τα παραπάνω συστήματα έχουν προγραμματιστεί με τέτοιο 

τρόπο έτσι ώστε να υποστηρίζουν προκαθορισμένες λειτουργίες. Με την κατάλληλη 

όμως ολοκλήρωση μπορεί να επικοινωνεί το ένα με το άλλο και στο περιβάλλον μιας 

επιχείρησης το ένα να αποτελεί πηγή πληροφόρησης για το άλλο. Οι έξοδοι δηλαδή 

του  ενός  να  είναι  είσοδοι  για  το  άλλο.  Επίσης  θα  πρέπει  να  ειπωθεί  πως  η 

κατηγοριοποίηση  που  έγινε  για  τους  χρήστες  δεν  είναι  απόλυτη  και  πως  για 

παράδειγμα ένα σύστημα αυτοματισμού γραφείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από 

το διοικητικό και από το λειτουργικό επίπεδο.

1.3 Τα πληροφοριακά συστήματα στις επιχειρήσεις

Τα Πληροφοριακά Συστήματα εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά των κλασικών 

συστημάτων, όπως για παράδειγμα η επιχείρηση που εξετάστηκε στην προηγούμενη 

παράγραφο και είναι υποσύστημα της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, έχουν σκοπό να 

επεξεργάζονται τις εισόδους, να συντηρούν αρχεία και να παράγουν πληροφορίες για 

κάποιο σκοπό. Σαν ορισμό, δηλαδή, θα λέγαμε πως τα Πληροφοριακά Συστήματα 

είναι  συστήματα  χρήστη-μηχανής  με  σκοπό  την  υποστήριξη  των  διοικητικών  και 

λειτουργικών δραστηριοτήτων σε ένα οργανισμό.

Τα  πληροφοριακά  συστήματα  έχουν  κύρια  λειτουργία  την  επεξεργασία 

δεδομένων. Το ελληνικό πρότυπο πληροφορικής, προτείνει τον ακόλουθο ορισμό της 

λέξης  δεδομένα  (data).  Είναι  μια  παράσταση  γεγονότων,  εννοιών  ή  εντολών  σε 

τυποποιημένη μορφή που είναι κατάλληλη για επικοινωνία, ερμηνεία ή επεξεργασία 

από τον άνθρωπο ή αυτόματα μέσα.

Ο σκοπός της εισαγωγής των δεδομένων σε μια επιχείρηση είναι η παραγωγή 

πληροφοριών  χρήσιμες  για  τη  λειτουργία  της  επιχείρησης.  Για  παράδειγμα  μια 

παραγγελία  ενός  πελάτη  περιλαμβάνει  τα  στοιχεία  του  πελάτη,  δεδομένα  για  τα 
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προϊόντα  που  πρέπει  να  παραχθούν,  την  ημερομηνία  παράδοσης  κ.λ.π.  Τα 

δεδομένα αυτά, είναι πρωτογενή ακατέργαστα μεγέθη αριθμών ή χαρακτήρων που 

με κατάλληλη επεξεργασία συνθέτουν την παραγγελία.  Όταν αυτά επεξεργαστούν 

αποτελούν πληροφορία για την επιχείρηση.

Σχήμα 1.2: Πληροφοριακό σύστημα της Επιχείρησης και Περιβάλλον.

Η  ύπαρξη  και  μόνο  των  δεδομένων  δεν  εξασφαλίζει  και  την  παραγωγή 

πληροφόρησης. Βασικό ρόλο παίζει η ποιότητα αυτών. Για να είναι χρήσιμο κάποιο 

δεδομένο πρέπει να είναι:

− έγκαιρο: δηλαδή διαθέσιμο τη στιγμή που το απαιτεί ο χρήστης, 

− επίκαιρο: δηλαδή να αναφέρεται στη χρονική στιγμή που το απαιτεί ο χρήστης,

− ακριβές: να ανταποκρίνεται στην αντικειμενική πραγματικότητα,

− σαφές: δηλαδή να προσδιορίζει ακριβώς τα μεγέθη που εμπεριέχει,

− κατάλληλο: να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χρήστη (π.χ. γλώσσα, μορφή),

− πλήρες: να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ο χρήστης,

− επαληθεύσιμο:  αν  υπάρχει  δυνατότητα  επαλήθευσης  της  ακρίβειας  του 

δεδομένου

− περιεκτικό: σωστή παρουσίαση των δεδομένων που χρειάζεται ο χρήστης και 

− προσιτό: δηλαδή να είναι εύκολα προσβάσιμο.

15



Η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων από ένα Πληροφοριακό Σύστημα δεν έχει 

παρά να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες και γνώσεις σε όλους τους τομείς ενός 

οργανισμού.

1.4 Η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος

Η λειτουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος χαρακτηρίζεται από τέσσερις 

αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες.

− Υλικό  (hardware):  περιλαμβάνει  το  ηλεκτρονικό-μηχανικό  μέρος  των 

χρησιμοποιούμενων Η/Υ

− Λογισμικό  (software):  αποτελείται  από  διάφορα  προγράμματα  τα  οποία 

αντιστοιχούν στις διεργασίες στις οποίες υποβάλλονται τα δεδομένα.

− Προσωπικό (staff): αφορά τους ανθρώπους που απασχολεί το Πληροφοριακό 

Σύστημα, δηλαδή διοικητικά στελέχη, παραδοσιακούς υπαλλήλους, αναλυτές, 

προγραμματιστές, χρήστες κ.λπ

− Επικοινωνίες  (communications):  αφορούν  τη  γεωγραφική  μεταβίβαση  των 

δεδομένων, μεταξύ των περιφερειακών και της κεντρικής μονάδας του Η/Υ ή 

μεταξύ διαφορετικών Η/Υ οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους, μέσω ενός μέσου 

μετάδοσης (Γραμμή ή Δίαυλος επικοινωνίας).

Οι  παραπάνω  συνιστώσες  υπάρχουν  σε  κάθε  πληροφοριακό  σύστημα 

ανεξάρτητα  από το  μέγεθός  του,  ποικίλουν όμως  ως προς  την  ποσότητα  και  τα 

χαρακτηριστικά τους.

1.5 Τεχνολογία λογισμικού

Ως Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering) μπορεί να οριστεί:

Η πρακτική εφαρμογή της επιστήμης των υπολογιστών (Computer Science), 

διαχείρισης  (management)  και  άλλων  επιστημών  στην  ανάλυση,  σχεδιασμό, 

υλοποίηση και συντήρηση του λογισμικού και της τεκμηρίωσης που το συνοδεύει και 
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που είναι  αναγκαία  για  τη  χρήση,  λειτουργία  και  συντήρηση του  υπό  παράδοση 

συστήματος λογισμικού.

Μια  τεχνολογική  επιστήμη  που  εφαρμόζει  τις  αρχές  της  ανάλυσης,  του 

σχεδιασμού,  προγραμματισμού,  ελέγχου,  τεκμηρίωσης  και  διαχείρισης  για  την 

επιτυχή  ολοκλήρωση  μεγάλων,  ειδικού  σκοπού  (tailor-made)  εφαρμογών 

πληροφορικής.

Η συστηματική εφαρμογή διαδικασιών, μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών για 

την επίτευξη μιας καθορισμένης απαίτησης ενός συστήματος λογισμικού.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

-ΑΝΑΛΥΣΗ
-ΣΧΕΔΙΑΣΗ
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΜΟΣ
-ΈΛΕΓΧΟΣ

-ΣΧΕΔΙΑΣΗ/ΠΡΟΒΛΕΨΗ
/ΈΛΕΓΧΟΣ ΈΡΓΟΥ
-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΕΣΦΑΛΙΣΗ
-ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

-ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
-ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
-ΕΥΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ
-ΕΥΕΛΙΞΙΑ
-ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟ-
ΠΟΙΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ
-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
-ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Σχήμα 1.3: Δομή Τεχνολογίας Λογισμικού.

1.6 Ο Κύκλος Ζωής ενός Πληροφοριακού Συστήματος

Η ανάπτυξη οποιαδήποτε συστήματος είναι μια διαδικασία που γίνεται μέσα 

σε  μια  ορισμένη  χρονική  περίοδο,  η  διάρκεια  της  οποίας  ποικίλει  ανάλογα  την 

πολυπλοκότητα του έργου και τους διατιθέμενους πόρους. Είναι προφανές ότι η όλη 

διαδικασία  χωρίζεται  σε  τμήματα  που  στη  συνέχεια  θα  ονομαστούν  “φάσεις 

ανάπτυξης”.

Η  πορεία  που  ακολουθεί  η  ανάπτυξη  ενός  συστήματος  από  τη  φάση  του 

εντοπισμού  του  προβλήματος  ή  τη  συνειδητοποίηση  της  ανάγκης  για  ένα  νέο 
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σύστημα  μέχρι  τη  λειτουργία  του  κατάλληλου  πληροφοριακού  συστήματος  την 

ονομάζουμε Κύκλο Ζωής ενός Πληροφοριακού Συστήματος.

Υπάρχουν  διάφορα  μοντέλα  για  την  περιγραφή  του  κύκλου  ζωής  ενός 

λογισμικού.  Γενικά  αφορούν  τη  σειρά  των  βημάτων  που  ακολουθούνται  για  την 

ανάπτυξη ενός λογισμικού και  παρέχουν οδηγίες για τις  εργασίες που πρέπει  να 

γίνουν, τη χρονική τους σειρά και τα κριτήρια μετάβασης από τη μία φάση στην άλλη. 

Υπάρχει ποικιλία μοντέλων για την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Μερικά 

από αυτά είναι το μοντέλο “build and fix”, το μοντέλο του “καταρράκτη” και το μοντέλο 

του “Γρήγορου Πρωτοτύπου”. Το κάθε ένα από αυτά έχει δυνατά και αδύνατα σημεία. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα αναφερθούμε στα μοντέλα του καταρράκτη 

και του Γρήγορου Πρωτοτύπου.

1.6.1 Το μοντέλο του καταρράκτη

Οι  φάσεις  που  ακολουθούνται  στο  μοντέλο  του  καταρράκτη  φαίνονται  στο 

Σχήμα 1.4 και είναι οι εξής:

− Ανάλυση απαιτήσεων

− Καθορισμός προδιαγραφών

− Σχεδιασμός

− Υλοποίηση

− Συνένωση Κώδικα

− Κατάσταση λειτουργίας, και Απόσυρση
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Ανάλυση απαιτήσεων
Επαλήθευση

Καθορισμός Προδιαγραφών
Επαλήθευση

Σχεδιασμός
Επαλήθευση

Υλοποίηση
Έλεγχος

Συνένωση Κώδικα
Έλεγχος

Κατάσταση
λειτουργίας Απόσυρση

Αλλαγμένες απαιτήσεις
Επαλήθευση

Ανάπτυξη
Συντήρηση

Ανάλυση απαιτήσεων
Επαλήθευση

Καθορισμός Προδιαγραφών
Επαλήθευση

Σχεδιασμός
Επαλήθευση

Υλοποίηση
Έλεγχος

Συνένωση Κώδικα
Έλεγχος

Κατάσταση
λειτουργίας Απόσυρση

Αλλαγμένες απαιτήσεις
Επαλήθευση

Ανάπτυξη
Συντήρηση

Σχήμα 1.4: Το μοντέλο του καταρράκτη.

Στη  συνέχεια  θα  εξεταστούν  οι  διάφορες  φάσεις  του  κύκλου  ζωής  ενός 

λογισμικού  για  την  κατανόηση  του  τρόπου  ανάπτυξης  και  λειτουργίας  ενός 

πληροφοριακού συστήματος.

Α. Ανάλυση απαιτήσεων και Προδιαγραφές συστήματος 

Οι απαιτήσεις αναφέρονται στις ανάγκες των χρηστών και περιλαμβάνουν:

Γιατί το σύστημα θα υλοποιηθεί.

− Τι λειτουργίες το σύστημα πρόκειται να καλύψει.

− Ποιοι  είναι  οι  περιορισμοί  στις  λειτουργίες  του  συστήματος  (π.χ.  κόστος, 

χρόνος, αξιοπιστία, κ.λ.π)

− Ποιοι είναι οι περιορισμοί στις μη λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος.

Στα επιτυχημένα συστήματα, οι μη λειτουργικές απαιτήσεις είναι συχνά το ίδιο 

σημαντικές με τις λειτουργικές. Η αποτυχία πολλών συστημάτων οφείλεται στο ότι 

είτε  δεν  είχαν  λάβει  υπόψη  τους  τέτοια  χαρακτηριστικά,  είτε  κατά  την  ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκαν όροι αμφίβολοι ή που φαινομενικά είναι ακριβείς αλλά ουσιαστικά 

απροσδιόριστοι (99% «αξιοπιστία»).

Όταν  ολοκληρωθεί  η  φάση  της  ανάλυσης  πρέπει  να  συμπληρωθούν  τα 

απαραίτητα έγγραφα τα οποία έχουν νομική υπόσταση και καθορίζουν επακριβώς το 

πρόβλημα.  Η  φάση  αυτή  ονομάζεται  καθορισμός  προδιαγραφών  και  ορισμένες 
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φορές γίνεται ταυτόχρονα με τη φάση της ανάλυσης απαιτήσεων. Οι προδιαγραφές 

πρέπει  να είναι  σωστά ορισμένες και  όχι  διφορούμενες, ημιτελείς και  αντιφατικές. 

Μετά  τη  συμπλήρωση  των  σχετικών  εγγράφων  γίνεται  αναλυτικός  σχεδιασμός 

παραγωγής και υπολογισμός κόστους. Καθορίζονται τα παραδοτέα τμήματα και τα 

βασικά χρονικά σημεία (Software product management plan-SPMP). Στο τέλος της η 

φάση  του  καθορισμού  των  Προδιαγραφών ελέγχεται  ως  προς  τη  δόμηση  και  το 

SPMP.

Β. Σχεδιασμός Συστήματος

Η  φάση  του  σχεδιασμού  προκαθορίζει  την  υλοποίηση  του  συστήματος. 

Περιλαμβάνει ανάλυση ή καλύτερα αποσύνθεση των προδιαγραφών του συστήματος 

σε βασικά στοιχεία (γενικός σχεδιασμός-gross design) και διαχωρισμό (partitioning) 

των βασικών στοιχείων σε αυτόνομες ενότητες (models) (λεπτομερής σχεδιασμός-

detailed design) τα οποία μπορεί να υλοποιηθούν ανεξάρτητα, χωρίς την γνώση της 

εφαρμογής.

Ο γενικός σχεδιασμός βασικά περιλαμβάνει  την αντιστοίχηση ανάμεσα στη 

δομή του  συστήματος  και  τη  δομή του  προβλήματος.  Καθορίζονται  τα  κυριότερα 

τμήματα και  η μεταξύ τους επικοινωνία.  Για εμπορικές εφαρμογές η αρχική δομή 

καθορίζεται  κυρίως  από  τη  δομή  των  δεδομένων  του  προβλήματος  ή  τις 

δραστηριότητες  του  οργανισμού,  ενώ για  τεχνικά  συστήματα  από  τις  διαδικασίες 

(processes)  και  την  ενεργοποίηση  τους  (activation  mechanisms).  Το  τελικό 

αποτέλεσμα είναι ο ορισμός των βασικών ενοτήτων.

Ο λεπτομερής σχεδιασμός είναι η διαδικασία εκείνη που από τις αυτόνομες 

ενότητες καθορίζονται προσχέδια των προγραμμάτων και οι δομές των δεδομένων. 

Από το αποτέλεσμά αυτής της φάσης μπορεί να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση.

Οι  διαθέσιμες  μεθοδολογίες  σχεδιασμού  διαφέρουν  ως  προς  τον  τρόπο 

παρουσίασης του σχεδιασμού και  ως προς τον τρόπο προσέγγισης. Επίσης όλες 

προσπαθούν να επιτύχουν αρθρωτή δομή συστήματος. Ωστόσο, επειδή ο τρόπος 

προσέγγισης είναι διαφορετικός ανάλογα με το είδος του επιλυμένου προβλήματος, η 

δομή που παράγεται είναι διαφορετική μεταξύ τους.

Γ. Υλοποίηση και Συνένωση κώδικα
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Η υλοποίηση είναι η αντιστοίχηση ανάμεσα στο σχεδιασμό και στη γλώσσα 

προγραμματισμού,  και  είναι  συνήθως  το  ευκολότερο  στάδιο,  αν  φυσικά  τα 

προηγούμενα έχουν εκτελεστεί σωστά. Αυτή η φάση εξαρτάται τόσο πολύ από τη 

γλώσσα και τα εργαλεία της που μπορούν να ειπωθούν λίγα πράγματα σχετικά με 

μεθόδους που χρησιμοποιούνται.

Ο Δομημένος Προγραμματισμός (Structuded programming)-οι δομές ελέγχου 

που επιτρέπονται είναι μόνο αυτές της συνέχειας (sequence), επιλογής (selection) 

και  επανάληψης  (repetition)-αναγνωρίζεται  σχεδόν  από  όλους  σαν  η  πλέον 

εφαρμοσμένη  τεχνική.  Ο  δομημένος  κώδικας  είναι  εύκολο  να  διαβαστεί  από 

ανθρώπους και κατά συνέπεια να ελεγχθεί, να διαρθρωθεί ή να βελτιωθεί.

Ο κώδικας για ένα πολύπλοκο πληροφοριακό σύστημα είναι  φυσικό να μη 

γίνεται από έναν μόνο προγραμματιστή. Οι διάφορες εργασίες χωρίζονται σε τμήματα 

και κάθε ομάδα εργαζομένων αναλαμβάνει να γράψει τον ανάλογο κώδικα. Για τη 

σωστή συνεργασία του των επιμέρους τμημάτων του κώδικα συνήθως ανακοινώνεται 

ένα  λεξικό  δεδομένων  για  να  αποφευχθεί  το  φαινόμενο  της  χρησιμοποίησης 

διαφορετικού ονόματος για την ίδια οντότητα και φυσικά με συχνές επαφές της κάθε 

ομάδας με τις υπόλοιπες. Στο τέλος όταν κάθε ομάδα ολοκληρώσει την εργασία της 

συνενώνονται τα επιμέρους τμήματα του κώδικα.

Δ. Έλεγχος και Επικύρωση (Validation) / Επαλήθευση (Verification)

Έλεγχος  λογισμικού  είναι  η  διαδικασία  συστηματικής  εκτέλεσης  ενός 

προγράμματος κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες για να επαληθευτεί η ποιότητά του. 

Τα  βασικά  βήματα  περιλαμβάνουν  ανάλυση  των  απαιτήσεων  και  των 

προγραμμάτων,  την  επιλογή  του  δεδομένου  ελέγχου,  τη  σχηματοποίηση  της 

στρατηγικής των ελέγχων, την εκτέλεση των προγραμμάτων και τον έλεγχο φυσικά 

των αποτελεσμάτων.

Ο έλεγχος μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις διαφορετικές λειτουργίες:

− Έλεγχος Ενοτήτων (Modules)

− Έλεγχος Ολοκλήρωσης (Integration testing)

− Έλεγχος Συστήματος (System testing).
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Η  Επικύρωση-Επαλήθευση  (V&V)  αναφέρεται  στο  πρόβλημα  της 

ικανοποίησης της συμπεριφοράς του συστήματος και την επιβεβαίωση ότι οι ανάγκες 

που έχουν τεθεί ικανοποιούνται απόλυτα. Ειδικότερα η επαλήθευση αναφέρεται στην 

επιβεβαίωση  ότι  το  προϊόν  ικανοποιεί  τους  στόχους  που  έχουν  τεθεί  από  την 

προηγούμενη φάση ενώ η επικύρωση ότι κάνει τη σωστή δουλειά όπως αυτή έχει 

οριστεί στην ανάλυση των απαιτήσεων.

Ε. Κατάσταση λειτουργίας και Συντήρηση

Η συντήρηση συνήθως αποτελεί το 60% του συνολικού κόστους του κύκλου 

ζωής. Το κόστος της συντήρησης είναι υψηλό λόγω της αμέλειας που δείχνουν οι 

αναλυτές και οι προγραμματιστές κατά την ανάπτυξη του λογισμικού. Μόνο αφού το 

λογισμικό  παραδοθεί,  το  κόστος  συντήρησης  γίνεται  αντιληπτό.  Επειδή  λοιπόν 

κοστίζει ακριβά, είναι φανερό ότι αναζητούνται όλο και καλύτερα εργαλεία και κανόνες 

συντήρησης.

Η συντήρηση διαιρείται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

− Τελειοποίηση που βελτιώνει το λογισμικό ανταποκρινόμενη στις αλλαγές που 

απαιτούν οι πελάτες ή προγραμματιστές.

− Προσαρμοστική συντήρηση που προσαρμόζει το λογισμικό στις αλλαγές του 

περιβάλλοντος,  όπως  αλλαγές  στο  λειτουργικό  σύστημα  ή  τη  βάση 

δεδομένων.

− Διορθωτική  συντήρηση  που  αναφέρεται  στις  αλλαγές  που  είναι  αναγκαίες 

λόγω πραγματικών λαθών του συστήματος.

Οι βασικές αιτίες των προβλημάτων συντήρησης είναι:

− Ανεπαρκής τεκμηρίωση.

− Ασυμβατότητα μεταξύ κώδικα και τεκμηρίωσης.

− Δυσκολία χειρισμού και σχεδιασμού.

− Ανεπαρκής τεκμηρίωση προηγούμενης συντήρησης του συστήματος.
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Τα  προβλήματα  προέρχονται  από  τεχνικές  και  διοικητικές  ατέλειες  στην 

συντήρηση  του  προϊόντος.  Η  έλλειψη  τεκμηρίωσης  είναι  περισσότερο  πρόβλημα 

διαχείρισης παρά τεχνικής ανεπάρκειας.

Για την μείωση του κόστους συντήρησης είναι αναγκαίο:

− Το σύστημα να αναπτύσσεται έχοντας υπόψη τη συντήρηση

− Το  σύστημα  θα  πρέπει  να  συντηρείται  έχοντας  υπόψη  τη  μελλοντική 

συντήρηση.

− Το σύστημα θα πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς ώστε να παρακολουθεί την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Τόσο  η  λεγόμενη  κλασσική  προσέγγιση  όσο  και  εκείνη  της  τεχνολογίας 

λογισμικού δίνουν έμφαση (με διάφορες παραλλαγές και ονομασίες) στις ίδιες τρεις 

έννοιας  που  οριοθετούν  την  ανάπτυξη  και  είναι  η  ανάλυση,  ο  σχεδιασμός  και  η 

υλοποίηση.

1.6.2 Το μοντέλο του Γρήγορου Πρωτοτύπου
 

Η διαφορά του μοντέλου Γρήγορου Πρωτοτύπου από αυτό του καταρράκτη 

συνίσταται  στο  ότι  αντικαθίσταται  η  φάση  της  ανάλυσης  απαιτήσεων  από  την 

ανάπτυξη  ενός  παραθύρου  διαπροσωπίας  (interface).  Περιλαμβάνει  τις  βασικές 

λειτουργίες  που  θα  έχει  το  πληροφοριακό  σύστημα,  δηλαδή  αυτά  που  βλέπει  ο 

πελάτης χωρίς να φτιάχνεται το προϊόν αυτό καθεαυτό.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Γρήγορου Πρωτοτύπου είναι  ότι  βασίζεται  σε 

γλώσσες  προγραμματισμού,  ότι  αναπτύσσεται  αρκετά  γρήγορα  και  ότι 

προσαρμόζεται εύκολα σε αλλαγές και δοκιμές που απαιτεί ο πελάτης. Ένας καλός 

Αναλυτής Συστημάτων μπορεί πολύ γρήγορα να φτιάξει ένα Γρήγορο Πρωτότυπο και 

μέσω συχνών  επαφών  με  τον  πελάτη  να  συνειδητοποιήσει  τι  πραγματικά  αυτός 

χρειάζεται.  Από  την  άλλη  πλευρά  ο  πελάτης  έχει  το  πλεονέκτημα  να  δει  το 

περιβάλλον του προϊόντος που πρόκειται να αγοράσει.

Το  μειονέκτημα  του  γρήγορου  πρωτοτύπου  είναι  πως  ενώ  δημιουργείται 

γρήγορα  και  εύκολα,  ορισμένες  φορές  μπορεί  να  μην  είναι  υλοποιήσιμο  και  εν 

συνεχεία να μη χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι ένα ρίσκο που θα πρέπει η εργολήπτρια 

εταιρία  να  αναλάβει.  Ωστόσο  το  Γρήγορο  Πρωτότυπο  συνήθως  κερδίζει  την 

23



εμπιστοσύνη του πελάτη καθώς δημιουργεί  εντυπώσεις  για  άμεση παράδοση και 

εύκολη συντήρηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2. Η ΓΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

2.1 Γνώση 

Ιδιαίτερη  σχέση  και  σημασία,  όπως  είναι  ενδεχομένως,  προφανές,  για  τα 

θέματα  της  πληροφορίας  και  της  πληροφόρησης  έχει  η  έννοια  της  Γνώσης.  Σε 

επίπεδο εννοιολογικού προσδιορισμού η Γνώση θα μπορούσε να ορισθεί  ως «το 

αποτέλεσμα  κάθε  πνευματικής  διαδικασίας  για  την  κατανόηση  της  αντικειμενικής 

πραγματικότητας, είτε άμεσα με τις  αισθήσεις είτε έμμεσα με την παρέμβαση του 

λογικού». 

Στην ουσία η Γνώση πρέπει να θεωρηθεί ως το τελικό στάδιο της γνωστικής 

διαδικασίας, η οποία οδηγεί από το απλό και χωρίς νόημα δεδομένο στην κατανόηση 

της πραγματικότητας και στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας γι’  αυτήν, 

μέσα από την απόδοση νοήματος και το συνδυασμό των γνωστικών δεδομένων.

Η  έννοια  της  Γνώσης,  ως  συνδυασμένού,  ολοκληρωμένου  και,  φυσικά, 

δυναμικά  μεταβαλλόμενου  διαρκώς  γνωστικού  συνόλου,  αφορά  τόσο  τη  γενική 

άποψη  για  την  πραγματικότητα  που  έχει,  την  κάθε  δεδομένη  χρονική  στιγμή,  η 

ανθρώπινη  συνείδηση  που  επιχειρεί  τη  γνωστική  προσέγγιση,  όσο  και  τη 

συγκεκριμένη γνωστική εικόνα για επιμέρους τμήματα, θέματα ή απόψεις της γενικής 

αυτής πραγματικότητας. 

Είναι  μάλλον  προφανές  ότι  ενώ  το  δεδομένο  και  σε  επόμενο  στάδιο,  η 

πληροφορία αποτελούν «αντικειμενικά» στοιχεία του περιβάλλοντος, η Γνώση, ως 

συγκεκριμένος  συνδυασμός  πληροφοριακών  δεδομένων,  πραγματοποιείται, 
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ξεχωριστά και μοναδικά, από τις επιμέρους ανθρώπινες συνειδήσεις που μετέχουν 

στη γνωστική διαδικασία.

Από  αυτή  την  άποψη,  η  Γνώση,  μια  και  βασίζεται  μεν  σε  «αντικειμενικά» 

δεδομένα, προσδιορίζεται όμως τόσο από το είδος και τον αριθμό των δεδομένων 

που  προσλαμβάνει  η  συγκεκριμένη  ανθρώπινη  συνείδηση,  όσο  και  από  το 

περιβάλλον,  τα  «συμφραζόμενα»  και  τον  τρόπο  νοηματικής  επεξεργασίας  του 

συγκεκριμένου ατόμου, ενέχει ένα σημαντικό βαθμό υποκειμενικότητας και, πάντως, 

ως γνωστικό αποτέλεσμα, αφορά κάθε φορά, ένα συγκεκριμένο και μοναδικό άτομο. 

Υπέρβαση αυτής της πραγματικότητας έχουμε, κατά κάποιον τρόπο, όταν τα 

πληροφοριακά δεδομένα αφορούν τη συλλογική δράση και συλλογική μνήμη ενός 

ανθρώπινου  συνόλου  (π.χ.  οργανισμού,  ιδρύματος,  επιχείρησης  κλπ).  Στην 

περίπτωση  αυτή  η  οργανωμένη  φροντίδα  για  τη  συγκέντρωση,  καταγραφή, 

συνδυασμό  και  αξιοποίηση  των  δεδομένων  αυτών  δημιουργεί  ένα  είδος 

«συλλογικής»  γνώσης.  Η  διαμόρφωση  αυτής  της  «γνώσης»,  αντικείμενο  της 

σύγχρονης προσέγγισης που είναι  γνωστή ως «Διαχείριση Γνώσης»,  αποτελεί  το 

επόμενο στάδιο ανάπτυξης στην πληροφοριακή αλυσίδα. 

Το θέμα της οργάνωσης των πληροφοριακών δεδομένων ή πληροφοριών σε 

γνωστικά σύνολα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο των προοπτικών που 

διανοίγονται στο ψηφιακό περιβάλλον πληροφόρησης. Αυτό οφείλεται στην αύξηση 

τόσο του όγκου των παραγόμενων πληροφοριών, όσο και της σημασίας, του ρυθμού 

διακίνησης και των δυνατοτήτων διαχείρισης αυτών των πληροφοριών.

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε μία νέα και ευρύτερη προσέγγιση του θέματος 

της  διαχείρισης  και  οργάνωσης  των  πληροφοριών  στο  χώρο,  κυρίως,  της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας,  προσέγγιση που,  όπως είδαμε,  είναι  γνωστή ως 

Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management).

2.1.1 Τι είναι η γνώση;

Γνώση,  σύμφωνα  με  τους  Davenport και  Prusak,  είναι  ένα  ρευστό  μείγμα 

στοιχείων  πλαισιωμένης  εμπειρίας,  αξιών,  σχετικής  πληροφορίας,  εξειδικευμένης 

άποψης  και  αποδεδειγμένης  διαίσθησης  που  προσφέρει  το  περιβάλλον  και  το 

πλαίσιο για την αξιολόγηση και την ενσωμάτωση νέων εμπειριών και πληροφοριών. 

Ξεκινά και εφαρμόζεται στο μυαλό όσων γνωρίζουν. Στους οργανισμούς συνήθως 
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εμπεριέχεται όχι μόνο στα έγγραφα και στα αρχεία, αλλά και στις εταιρικές ρουτίνες, 

διεργασίες, πρακτικές και νόρμες.

 Η ιστορία της φιλοσοφίας από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα μπορεί να 

θεωρηθεί  ως  μια  διαδικασία  αναζήτησης  μιας  απάντησης  στο  ερώτημα,  «τι  είναι 

γνώση;». Παρά τις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ ορθολογισμού και εμπειρισμού, οι 

Δυτικοί  φιλόσοφοι  έχουν γενικά συμφωνήσει  ότι  μια έννοια  που για  πρώτη φορά 

εισάγει γνώση είναι μια «αιτιολογημένη ορθή πίστη», ο Πλάτωνας στους διαλόγους 

του Μένων, Φαίδων και Θεαίτητος. Ωστόσο, αυτός ο ορισμός της γνώσης δεν είναι 

αυστηρά λογικός. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, η πίστη μας στην αλήθεια κάποιου 

πράγματος δεν συνιστά αληθινή γνώση αυτού του πράγματος, από τη στιγμή που 

υπάρχει μια πιθανότητα, ακόμη κι αν αυτή είναι απειροελάχιστη, να είναι η πίστη μας 

λανθασμένη.  Ως  εκ  τούτου,  η  αναζήτηση  της  γνώσης  στη  δυτική  φιλοσοφία  δεν 

μπορεί  να  ξεφύγει  από  το  σκεπτικισμό,  πράγμα  που  έχει  παρακινήσει  πολλούς 

φιλοσόφους να αναζητήσουν κάποια μέθοδο που θα τους επιτρέψει να εδραιώσουν 

την απόλυτη αλήθεια της γνώσης πέρα από κάθε αμφιβολία.  Στόχος τους είναι η 

ανακάλυψη της «θεμελιώδους γνώσης, η οποία δεν χρειάζεται απόδειξη ή μαρτυρία», 

πάνω στην οποία θα μπορέσει να στηριχθεί κάθε άλλη γνώση.

Όπως  σημειώσαμε  παραπάνω,  υπάρχουν  δύο  μεγάλες  επιστημολογικές 

παραδόσεις στη δυτική φιλοσοφία. Ο ορθολογισμός από την πλευρά του υποστηρίζει 

ότι η αληθινή γνώση δεν είναι προϊόν αισθητηριακής εμπειρίας, αλλά κάποια ιδανική 

νοητική  διαδικασία.  Σύμφωνα  με  αυτή  την  άποψη,  υπάρχει  κάποια  «εκ  των 

προτέρων  γνώση»  που  δεν  χρειάζεται  να  αιτιολογηθεί  με  βάση  τις  εμπειρίες. 

Αντίθετα, η απόλυτη αλήθεια συνάγεται με λογικούς συλλογισμούς που βασίζονται σε 

κάποια αξιώματα. Τα μαθηματικά είναι ένα κλασικό παράδειγμα αυτού του τρόπου 

σκέψης.  Αντίθετα,  ο εμπειρισμός υποστηρίζει  ότι  δεν  υπάρχει  «εκ  των προτέρων 

γνώση» και ότι η μόνη πηγή γνώσης είναι η εμπειρία. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, 

τα  πάντα  στον  κόσμο  έχουν  μια  ευγενώς  αντικειμενική  ύπαρξη,  ακόμη  και  όταν 

κάποιος έχει μια απατηλή αντίληψη, το γεγονός και μόνο ότι κάτι έχει γίνει αντιληπτό, 

είναι  σημαντικό.  Η πειραματική  επιστήμη είναι  το  κλασικό  παράδειγμα αυτής  της 

προσέγγισης.

Έτσι, οι δύο κυρίαρχες προσεγγίσεις στην επιστημολογία, ο ορθολογισμός και 

ο εμπειρισμός, διαφέρουν έντονα όσον αφορά στο τι συνιστά καθ' αυτήν την πηγή 

της γνώσης. Μια άλλη βασική διαφορά έγκειται στη μέθοδο με την οποία αποκτάται η 

γνώση.  Ο  ορθολογισμός  υποστηρίζει  ότι  η  γνώση  μπορεί  να  αποκτηθεί  μέσω 
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παραγωγικής λογικής, με την προσφυγή σε διανοητικές κατασκευές όπως είναι οι 

έννοιες, οι νόμοι, και οι θεωρίες. Ο εμπειρισμός, από την άλλη πλευρά, διατείνεται 

πως η γνώση παράγεται επαγωγικά, από συγκεκριμένες αισθητηριακές εμπειρίες.

2.1.2 Η φύση της γνώσης

Φιλοσοφικά, η φύση της γνώσης είναι επίμαχο σημείο και θέμα συζήτησης για 

πολλές γενεές. Πρέπει να δοθεί όμως ένας ορισμός για τη γνώση από τη σκοπιά των 

πληροφοριακών συστημάτων. Γενικά, οι  δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε 

μια επιχείρηση παράγουν μόνο δεδομένα. Η ανάλυση και η επεξεργασία αυτών τα 

αναβαθμίζουν σε πληροφορία και μετέπειτα σε γνώση.

Υπάρχουν  διάφορες  μέθοδοι  και  επεξεργασίες  που  παράγουν  γνώση  είτε 

αυτές  είναι  επιστημονικές  είτε  εμπειρικές.  Για  παράδειγμα,  μπορεί  να  παραχθεί 

γνώση  για  τον  τρόπο  της  παραγωγής  σύμφωνα  με  τους  στόχους  που  θέτει  η 

διοίκηση  της  επιχείρησης  εάν  επεξεργαστούν  δεδομένα  και  πληροφορίες  που 

αφορούν το  κέρδος  και  το  κόστος,  γνώση για  την  εξυπηρέτηση των πελατών,  ή 

γνώση για χρονοβόρες ή μη διαδικασίες. Τέλος γνώση μπορεί να παραχθεί από την 

εφαρμογή μιας νέας τεχνολογίας, δηλαδή από την εφαρμογή μιας νέας μεθόδου ή 

από την αγορά ενός νέου μηχανήματος. 

Η γνώση στα πλαίσια της επιχείρησης, δηλαδή, ορίζεται σαν μια εξελιγμένη 

μορφή πληροφορίας  που μπορεί  να  αναπτυχθεί  από τη  φύση  και  το  σκοπό της 

επιχείρησης και να την εφοδιάσει, εάν τη χρησιμοποιήσει σωστά, με πλεονεκτήματα 

και οφέλη.

Στο  Σχήμα  2.1  φαίνεται  η  διαδικασία  μετατροπής  των  δεδομένων  σε 

πληροφορία μέσω της διαδικασίας της ανάλυσης,  η πληροφορία σε γνώση μέσω 

επεξεργασίας, η γνώση σε τεχνολογία μέσω της διερεύνησης και η τεχνολογία σε νέα 

δεδομένα μέσω των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της.  Ο 

κύκλος μετατροπής δεδομένων σε γνώση είναι μια συνεχής διαδικασία και που όχι 

μόνο αναδεικνύει νέα γνώση αλλά ενισχύει και εμπλουτίζει την ήδη υπάρχουσα.
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Σχήμα 2.1: Διαδικασία μετατροπής δεδομένων σε πληροφορία, γνώση και τεχνολογία.

2.1.3 Η οργάνωση και η αξιοποίηση της γνώσης

Σύμφωνα,  με  τις  απόψεις  του  Nonaka (1991),  η  ουσία  στη  διαχείριση της 

γνώσης  βρίσκεται  στην  ανάπτυξη  των  δυνατοτήτων  που  υπάρχουν,  ώστε  η 

προσωπική γνώση του καθενός να μπορεί σε κάθε στιγμή να είναι διαθέσιμη στο 

σύνολο των υπολοίπων. Με άλλα λόγια, η γνώση που παράγεται τοπικά στο πλαίσιο 

μιας επιχείρησης να διαχέεται στο σύνολο των εργαζομένων σε αυτή την επιχείρηση. 

Παραμένουν βέβαια τα βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με τους τρόπους με τους 

οποίους μπορεί να ξεπερασθεί η δυσπιστία και οι επιφυλάξεις και να δημιουργηθεί 

μια συνεργατική κουλτούρα που να ευνοεί  τις γνωστικές ανταλλαγές μέσα σε ένα 

κλίμα  αμοιβαίας  εμπιστοσύνης.  Αυτό  μοιάζει  να  είναι  περισσότερο  ένα  ζήτημα 

ψυχολογίας των εργαζομένων και δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα εύκολο να επιτευχθεί 

σήμερα.  Θα  λέγαμε  ότι  το  ενδιαφέρον  τώρα  μετατοπίζεται  στην  έννοια  της 

διαχείρισης της γνώσης στο πλαίσιο ενός «ευφυούς» οργανισμού. 

 

2.1.4 Η Ροή της Γνώσης

Η Ροή της Γνώσης (Knowledge Flow) σχετίζεται  με το χαρακτηριστικό των 

ανθρώπων να συνθέτουν ομάδες  που έχουν ένα κοινό σκοπό και  εξαιτίας αυτού 

διαχειρίζονται  τη  γνώση τους  διαχέοντας και  προσλαμβάνοντας  προς και  από το 

περιβάλλον τους γνώση. Το αυτονόητο ερώτημα είναι τελικά τι είναι γνώση και αν 

υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι γνώσης που επιδέχονται διαφορετικής διαχείρισης.

Μια σειρά από μοντέλα κατηγορίας γνώσης συνοψίζονται στην επιστημονική 

εργασία των (McAdam and McCreedy 1999). Σε κάθε απόπειρα κατηγοριοποίησης ο 
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ερευνητής επιλέγει τα χαρακτηριστικά εκείνα της γνώσης τα οποία χρησιμοποιούνται 

ως διαστάσεις της κατηγοριοποίησης. 

Η κλασική προσέγγιση φαίνεται πως είναι η  επιλογή δύο χαρακτηριστικών 

που παραπέμπουν σε μια δυσδιάστατη μήτρα όπου σε τεταρτημόρια συνοψίζονται οι 

εισηγούμενοι τύποι γνώσης. Έτσι π.χ. το μοντέλο του (Boisot 1987) αναγνωρίζει δύο 

κρίσιμα χαρακτηριστικά της γνώσης: Τη Διάχυση (Diffusion) και την Κωδικοποίηση 

(Codification).  Με  τον  τρόπο  αυτό  προσδιορίζονται  4ων  ειδών  τύποι  γνώσης: 

Ιδιόκτητη,  Προσωπική,  Δημόσια  και  Κοινή  Λογική  (Proprietary,  Personal,  Public 

Knowledge, common sense).

Μια  άλλη  αξιόλογη  εργασία  των  (Hahn  and  Subramani  2000)  που 

παρουσιάστηκε στο συνέδριο ICIS 2001, τεκμηριώνει ένα ενδιαφέρον υπόδειγμα το 

οποίο χρησιμοποιεί  δύο κύριες διαστάσεις κατηγοριοποίησης. Το που βρίσκεται η 

γνώση (locus of knowledge) και το επίπεδο της αντιλαμβανόμενης εκ των προτέρων 

δομής (level of the a-priori structure) για τη γνώση. Με τη χρήση των δύο αυτών 

διαστάσεων οι ερευνητές προσδιορίζουν συγκεκριμένες εφαρμογές διαχείρισης της 

γνώσης που υποστηρίζουν κάθε ξεχωριστό τύπο γνώσης. 

Οι  Nonaka  και  Takeuchi  (Nonaka  1994),  (Nonaka  and  Takeuchi  1995) 

παρέχουν την παραδοσιακή πλέον διάκριση της tacit  και της explicit  γνώσης που 

αποτελεί  ένα  μανιφέστο  στον  επιστημονικό  χώρο  της  διαχείρισης  της  γνώσης, 

αναδεικνύοντας τη σημασία της ανάδειξης της κρυφής ή ανέκφραστης γνώσης που 

παραμένει ανεκμετάλλευτη στο μυαλό των ανθρώπων.

2.2 Η σημασία της γνώσης σήμερα

Με  δεδομένο  ότι  στις  σημερινές  συνθήκες  άτομα  και  οργανισμοί  είναι 

αναγκασμένα να ζουν σε συνθήκες αβεβαιότητας και σε ένα περιβάλλον απρόβλεπτο 

και πολύπλοκο, είναι πραγματικά δύσκολο να προβλέψει κανείς τις μεταβολές που 

θα υπάρξουν ακόμη και σε ένα βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. 

Αυτή ακριβώς η αυξανόμενη αβεβαιότητα για το άμεσο μέλλον (σε σχέση με το 

εξωτερικό  περιβάλλον)  αναγκάζει  άτομα  και  οργανισμούς  να  καταφύγουν  στη 

συστηματική  αξιοποίηση  των  δικών  τους  εσωτερικών  «πόρων»  (γνώσεων), 

αντιμετωπίζοντάς τη γνώση ως ένα διανοητικό «κεφάλαιο» (με οικονομικούς όρους). 

Πράγματι,  κατά  τα  τελευταία  200  περίπου  χρόνια  οι  βασικοί  παραγωγικοί 
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συντελεστές  σε  μια  οικονομία  ήταν  συνδεδεμένοι  κυρίως  με  την  εργασία  και  το 

κεφάλαιο.  Σήμερα  αυτό  φαίνεται  να  μεταβάλλεται  ριζικά  (Chatzkel,  2003).  Η 

τεχνολογία και η γνώση αναδεικνύονται σε κρίσιμους συντελεστές της παραγωγικής 

διαδικασίας. Τα πλεονεκτήματα που παλαιότερα προέρχονταν από τη εξειδικευμένη 

γνώση  (know  how)  που  υπήρχε  στο  στενό  περιβάλλον  μιας  εταιρείας  ή  ενός 

οργανισμού ελαχιστοποιούνται εξαιτίας της ταχύτατης διάδοσης των πληροφοριών 

στο διαδίκτυο και διαφαίνεται η ανάγκη για συνεχή ανανέωση, η οποία εξαρτάται από 

την ικανότητα για τη συνεχή ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και δράσεων.

Σε αυτή την κοινωνία της γνώσης η αναζήτηση (πρόσβαση), η αποθήκευση 

και  η  διαχείριση  των  πληροφοριών  αποκτά  κρίσιμη  σημασία  και  αποτελεί 

προϋπόθεση για την «έκρηξη» που παρατηρείται στην αύξηση της γνώσης. 

Τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζονται  σήμερα  στις  επιχειρήσεις  (αλλά  και 

στην  εκπαίδευση)  δεν  σχετίζονται  τόσο  με  την  αναζήτηση-εξεύρεση  των 

πληροφοριών  αλλά  κυρίως  με  τη  διαχείρισή  τους.  Παρατηρείται  σήμερα  μια 

«πληροφοριακή υπερφόρτιση»  και  η  πρόκληση  για  τους  διάφορους  οργανισμούς 

που αξιοποιούν αυτές τις πληροφορίες είναι να ξεχωρίσουν τι είναι σημαντικό και τι 

όχι και να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά αυτό το τεράστιο (και συχνά ετερογενές) 

«υλικό», στο οποίο (με την εξέλιξη της τεχνολογίας) αποκτούν άμεση και γρήγορη 

πρόσβαση. Η επιτυχία,  αλλά και η επιβίωση των οργανισμών, εξαρτάται από την 

επιτυχημένη  διαχείριση  του  συνόλου  της  γνώσης  που  προκύπτει  από  αυτές  τις 

πληροφορίες. 

Πρόκειται πλέον για οργανισμούς που βασίζονται στη διαχείριση της γνώσης 

και παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως (Sallis & jones, 2002):

− Αναγνωρίζουν τη γνώση ως το σημαντικότερο παράγοντα για  την επιτυχία 

τους.

− Διαθέτουν μια ξεκάθαρη αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται η 

γνώση.

− Η ανάγκη για την αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης υπάρχει μέσα στο 

σύστημα των βασικών αξιών του οργανισμού.

− Καλλιεργείται  ο  ενθουσιασμός  για  την  ανακάλυψη,  την  οργάνωση  και  την 

ανάπτυξη της γνώσης και αναλαμβάνονται οι  αναγκαίες δεσμεύσεις για την 

επιτυχία αυτού του σκοπού.
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− Οι εργαζόμενοι στον οργανισμό αξιολογούνται σε σχέση με την ικανότητά τους 

να παράγουν νέα γνώση. 

− Διαθέτουν, σε υψηλό επίπεδο, εσωτερικές διαδικασίες, ώστε να διευκολύνεται 

η μάθηση σε επίπεδο ατόμων, ομάδων αλλά και στο σύνολο του οργανισμού.

− Οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με δημιουργικούς τρόπους 

την Πληροφορική και γενικότερα τις νέες τεχνολογίες.

− Η  γενικότερη  κουλτούρα  που  επικρατεί  στον  οργανισμό  λειτουργεί 

υποστηρικτικά για τη δημιουργία νέας γνώσης

− Ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται η διαδικασία για τη δημιουργία και τον έλεγχο 

νέων ιδεών και προτάσεων.

Με αυτή την έννοια η διαχείριση της γνώσης αποκτά πρακτικό περιεχόμενο 

αλλά ταυτόχρονα και μια θεωρητική υποδομή που συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες 

πολυπλοκότητας, αβεβαιότητας και ασάφειας που επικρατούν γύρω μας.

2.2.1 Η παραγωγή της γνώσης σήμερα – Τυπολογίες της γνώσης

Η  αντιμετώπιση  της  γνώσης  ως  μιας  έννοιας  με  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά 

αποτελεί  ένα  από  τα  σημαντικά  ζητήματα  της  εποχής  μας.  Με  δεδομένη  την 

τεχνολογική πρόοδο η οποία συνετέλεσε τα μέγιστα ώστε η επιστημονική κοινότητα 

να γνωρίσει μια μεταβατική περίοδο που συνεχίζεται στις ημέρες μας, χρειάζεται να 

δούμε τους νέους τρόπους-προτάσεις για την παραγωγή (δημιουργία) της γνώσης.

Σήμερα,  παρατηρείται  μια  σημαντική  μετατόπιση  από  τα  αυστηρά, 

προκαθορισμένα και συνήθως ακαδημαϊκού χαρακτήρα πλαίσια για την αναζήτηση 

και  την  αξιοποίηση  της  γνώσης,  προς  μια  περισσότερο  σύνθετη  προσέγγιση 

βασισμένη κυρίως στην ανάπτυξη ερευνητικών δικτύων.

Στην πράξη, πρόκειται για οργανωμένες συνεργατικές δράσεις που μπορούν 

να  έχουν  τοπικό,  εθνικό  ή  παγκόσμιο  χαρακτήρα  και  να  εξελίσσονται  με  τη 

συμμετοχή  των  ακαδημαϊκών  ιδρυμάτων,  της  βιομηχανίας  αλλά  και  κάποιων 

κρατικών φορέων. Τέτοιες συνεργασίες μπορεί να γίνονται μεταξύ: 

− Πανεπιστήμιο - Πανεπιστήμιο 

− Εταιρεία - Εταιρεία 
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− Πανεπιστήμιο - Εταιρεία 

− Πανεπιστήμιο - Εταιρεία - Δημόσιος φορέας.

Ο  σκοπός  αυτών  των  συνεργασιών  είναι  συνήθως  η  προώθηση  της 

συνέργειας ανάμεσα σε διαφορετικούς (ως προς τη νοοτροπία και τα μέσα) χώρους, 

προκειμένου:

− Να  υπάρξει  συμπληρωματικότητα  ενεργειών  για  την  ανακάλυψη  της 

υπάρχουσας και τη δημιουργία στη συνέχεια νέας γνώσης.

− Να συνδυαστούν διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης.

− Να  υποστηριχθεί  μια  απρόσκοπτη  ροή  δεδομένων,  πληροφοριών  και 

γνώσεων ανάμεσα στους διαφορετικούς φορείς που κατέχουν, διαχειρίζονται 

και δημιουργούν τη γνώση.

− Να  εξισορροπηθεί-αντισταθμιστεί  η  ανάληψη  κινδύνου  με  τη  συμμετοχή 

διαφορετικών «εταίρων».

Η κλασική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία ακολουθείται μια γραμμική πορεία 

που αντιμετωπίζει με τη σειρά τη βασική έρευνα, την εφαρμοσμένη έρευνα και τέλος 

την πειραματική ανάπτυξη ενός προϊόντος (Narin et al., 1997), σήμερα αντικαθίσταται 

σταδιακά  από  ένα  νέο  μοντέλο.  Σύμφωνα  με  αυτό,  προτείνεται  μια  σύγχρονη 

παράλληλη  αντιμετώπιση  της  βασικής  και  εφαρμοσμένης  έρευνας  και  μαζί  της 

πειραματικής  ανάπτυξης,  προκειμένου  να  διευκολυνθούμε  (με  τις  σημερινές 

συνθήκες και τις τεχνολογικές δυνατότητες) στην αναζήτηση της καινοτομίας. Αυτό 

επιχειρείται με διαδικασίες που στοχεύουν αρχικά στην ανακάλυψη της υπάρχουσας 

γνώσης,  στη  δημιουργία  νέας  γνώσης  και  ακολούθως  στην  οργάνωση  και  την 

ανάπτυξη  αυτής  της  γνώσης.  Στη  βάση  αυτής  της  συζήτησης  υπάρχει  η  γενική 

αντίληψη για την ανάγκη της συνεργασίας ανάμεσα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τη 

βιομηχανία και τους κρατικούς φορείς, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ταχύτατες 

τεχνολογικές  εξελίξεις  που  επηρεάζουν  αποφασιστικά  τον  κύκλο  ζωής  ενός 

προϊόντος.

Σήμερα, επικρατούν τρεις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την παραγωγή 

της  γνώσης  και  θα  αναφερθούμε  στη  συνέχεια  με  συντομία  στις  βασικές  τους 

παραδοχές. Πρόκειται για:
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− Τη θεωρία των Τρόπων 1 και 2 (Mode 1 & 2)

− Τη θεωρία της Τριπλής Έλικας (Triple Helix) 

− Τη θεωρία των Κύκλων Ζωής της Τεχνολογίας (Technology Life Cycles).

2.2.2 Η θεωρία των Τρόπων 1 και 2

Σε  αυτή  την  προσέγγιση  (Gibbons  et  al.,  1994)  παρουσιάζονται  σε 

αντιδιαστολή οι δύο βασικοί Τρόποι με τους οποίους δημιουργείται η νέα γνώση.

Με τον Τρόπο 1 (Mode 1) περιγράφεται η παραδοσιακή διαδικασία σύμφωνα 

με  την  οποία  το  ενδιαφέρον επικεντρώνεται  στην  «επιστημονική  ανακάλυψη» και 

στην εργασία που γίνεται κυρίως στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Με αυτή 

τη λογική η δημιουργία της γνώσης:

1. Βασίζεται σε διακριτές συνήθως επιστημονικές περιοχές. 

2. Διακρίνεται σε «καθαρή» (θεωρητική) και εφαρμοσμένη.

3. Παράγεται συχνά από συγκεκριμένα άτομα.

4. Δημιουργείται σε πανεπιστήμια ή σε παραδοσιακά ερευνητικά κέντρα.

5. Υπόκειται σε ποιοτικό έλεγχο-αξιολόγηση από την επιστημονική κοινότητα.

6. Υπάρχει ενδιαφέρον για: Αντικειμενικότητα-Ορθολογικότητα-Αλήθεια.

 

Από την άλλη πλευρά, με τον Τρόπο 2 (Mode 2) υπάρχει μια μετατόπιση της 

προσοχής προς τη «μαζική παραγωγή και τη διαχείριση» της γνώσης και σε αυτή την 

περίπτωση:

1. Η  γνώση δημιουργείται  μέσα στο  ίδιο  το  πλαίσιο  της  εφαρμογής  της.  Δεν 

δημιουργείται in vitro ως «καθαρή» επιστήμη για να «εφαρμοσθεί» αλλού, ή 

ως τεχνολογία για να «μεταφερθεί». Εδώ το πλαίσιο καθορίζει το γενικότερο 

περιβάλλον  στο  οποίο  τα  προβλήματα  αναδύονται,  οι  μεθοδολογίες 

αναπτύσσονται, τα αποτελέσματα διασπείρονται και οι χρήσεις καθορίζονται.

2. Η διεπιστημονικότητα που χαρακτηρίζει τη γνώση απαιτεί την ενεργοποίηση 

ενός ευρύτερου φάσματος θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων και 

οδηγεί  ακόμη  και  στην  ανάπτυξη  νέων  σύνθετων  επιστημονικών  πεδίων. 

Ερευνητές που ολοκληρώνουν το έργο τους σε μια ομάδα ενσωματώνονται σε 
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νέους  επιστημονικούς  σχηματισμούς,  μεταφέροντας  την  εμπειρία  που 

απέκτησαν και συμβάλλοντας στη δημιουργική ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων.

3. Η  ενσωμάτωση  των  νέων  τεχνολογιών  επιτρέπει  σε  διαφορετικές 

επιστημονικές ομάδες την πρόσβαση στη γνώση, χωρίς τους χωροχρονικούς 

περιορισμούς του παρελθόντος, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται νέοι τρόποι 

για την έρευνα και την οργάνωση της γνώσης μέσα από την ενεργό συμμετοχή 

και  άλλων  εταίρων  (δεξαμενές  σκέψης,  σύμβουλοι  επιχειρήσεων,  ομάδες 

ακτιβιστών κ.λπ.).

4. Η γνώση παράγεται σε πολλά διαφορετικά σημεία και κατά τη δημιουργία της 

υπάρχει  υψηλό  επίπεδο  προσωπικού  αναστοχασμού.  Εγκαταλείπεται  η 

επιστημολογική αντίληψη του ουδέτερου εξωτερικού παρατηρητή (κουλτούρα 

αυτονομίας) και αντικαθίσταται από την «επικοινωνία» ανάμεσα στον ερευνητή 

και το αντικείμενο της έρευνας (κουλτούρα συναίνεσης).

5. Αλλάζει  ριζικά  ο  τρόπος  για  τον  καθορισμό  κριτηρίων  ποιότητας  στην 

επιστήμη.  Στο  αδιαμφισβήτητο  κριτήριο  της  επιστημονικής  αξίας  συχνά 

χρειάζεται  να  συνεκτιμηθούν  και  άλλα  κριτήρια  (κοινωνικά,  πολιτισμικά, 

πολιτικά, οικονομικά κ.ο.κ.).

6. Η δημιουργία  της  γνώσης χαρακτηρίζεται  από την  ομαδική  κυρίως δράση. 

Υπόκειται  σε έλεγχο, αξιολόγηση και  ηθική νομιμοποίηση σε σχέση με την 

κοινωνία και αξιολογείται τόσο από την κοινότητα των ερευνητών όσο και από 

την ανταπόκριση της αγοράς.

7. Η γνώση είναι  σε  μεγάλο βαθμό παγκοσμιοποιημένη.  Υπάρχει  αναζήτηση-

ενδιαφέρον για Πολυπλοκότητα - Αβεβαιότητα - Ασάφεια.

Με τον Τρόπο 2ο η ερευνητική δραστηριότητα κινείται συχνά και έξω από τα 

ακαδημαϊκά  ιδρύματα  (σε  κοινωνικούς  χώρους  αλλά  και  στη  βιομηχανία), 

λειτουργώντας συμπληρωματικά ως προς τον Τρόπο 1 και διασυνδέοντας τη βασική 

πανεπιστημιακή  έρευνα με  τις  ανάγκες  και  τα  ενδιαφέροντα  της  οικονομίας,  που 

υποστηρίζει τη σημερινή κοινωνία της γνώσης. Δημιουργούνται έτσι οι προϋποθέσεις 

για τη συνεργασία ανάμεσα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις, τόσο σε 

ζητήματα έρευνας και ανάπτυξης όσο και σε ζητήματα επιστήμης και τεχνολογίας. 

Πρόκειται  για  μια  αμφίδρομη σχέση,  η  οποία  επιτρέπει  και  στις  δύο πλευρές  να 

συνυπάρχουν  παραγωγικά,  δημιουργώντας  ένα  δίκτυο  σχέσεων  και 
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αλληλεπιδράσεων που υποστηρίζεται και ενισχύεται από τη σύγχρονη τεχνολογική 

μας υποδομή.

2.2.3 Η θεωρία της Τριπλής Έλικας 

Το μοντέλο της Τριπλής Έλικας (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) εντοπίζει τη 

σημασία  που  έχει  για  τη  σημερινή  κοινωνία  της  γνώσης  η  οργανωμένη 

αλληλεπίδραση ανάμεσα:

− στο κράτος 

− στην ακαδημαϊκή κοινότητα και 

− στις βιομηχανικές επιχειρήσεις (οι τρεις έλικες).

Αξιοποιώντας τη φιλοσοφία και την εννοιολογία της Συστημικής προσέγγισης, 

αντιλαμβάνεται το κράτος ως ένα ευρύτερο πολιτικό σύστημα, τη βιομηχανία ως ένα 

ανεπτυγμένο  οικονομικό  σύστημα  και  την  ακαδημαϊκή  κοινότητα  ως  ένα  σύνολο 

συστημάτων (το καθαρά επιστημονικό, το εκπαιδευτικό, αυτό της έρευνας και  της 

ανάπτυξης)  τα  οποία  μπορούν  να  «διαχέονται»  και  σε  άλλα  συστήματα.  Οι 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε όλα αυτά τα συστήματα συχνά χαρακτηρίζονται από μη 

γραμμικότητα, αστάθεια και εντάσεις.

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης οι εντάσεις δεν εκλαμβάνονται πάντοτε ως 

αρνητικά  στοιχεία.  Εκτιμάται,  αντιθέτως,  πως  μπορούν  να  καθοδηγήσουν  και  να 

αναδείξουν  μια  καινούργια  δυναμική  μέσα  από  την  αλληλεπίδραση  και  τη 

συνύπαρξη. Το μοντέλο αυτό, που είναι σήμερα περισσότερο γνωστό και δημοφιλές 

στις Η.Π.Α. από τη θεωρία των Τρόπων 1 και 2, αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο των 

ακαδημαϊκών  ιδρυμάτων  στην  παραγωγή  της  γνώσης  και  στην  αναζήτηση  για 

καινοτομίες.  Θεωρείται  πως  ο  ρόλος  αυτών  των  ιδρυμάτων  στην  οικονομική 

ανάπτυξη είναι καθοριστικός και ενισχύεται όταν η εμπλοκή τους αποκτά πρακτικούς 

προσανατολισμούς.

Στη θεωρία της Τριπλής Έλικας γίνεται λόγος (Etzkowitz, 2003) ακόμη και για 

την έννοια του «επιχειρηματικού πανεπιστημίου», του ιδρύματος δηλαδή που κατά 

έναν τρόπο έχει «αφομοιωθεί» από την επιχειρηματική αγορά και εργάζεται για τους 

σκοπούς της.
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2.2.4 Η θεωρία των Κύκλων Ζωής της Τεχνολογίας

Στη  βιβλιογραφία  (Tassey,  2001)  παρατηρείται  συνήθως  μια  διάκριση 

ανάμεσα  σε  τρεις  διαφορετικούς  τρόπους  για  να  περιγράψουμε  την  έννοια  του 

κύκλου ζωής για την τεχνολογία:

− Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος προσδιορίζεται από τη συνολική διάρκεια της 

παρουσίας του στην αγορά από την αρχή έως την ημέρα της αντικατάστασής 

του από ένα αντίστοιχο που ακολουθεί.

− Ο γενικός τεχνολογικός κύκλος ζωής αναφέρεται σε ένα σύνολο διαφορετικών 

προϊόντων  με  ξεχωριστό  κύκλο  ζωής  το  καθένα,  τα  οποία  όμως  έχουν 

αναπτυχθεί  πάνω  σε  μια  κοινή  τεχνολογική  πλατφόρμα  και  επομένως  ο 

χρόνος παρουσίας τους στην αγορά συναρτάται άμεσα με αυτήν.

− Ο κύκλος ζωής σε μια νέα τεχνολογία σχετίζεται με την εκρηκτική ανάπτυξη 

που  συνοδεύει  την  εμφάνιση  μιας  νέας  (υποσχόμενης)  τεχνολογικής 

καινοτομίας έως ότου αυτή καθιερωθεί.

Η βασική αντίληψη σε αυτή τη θεωρία είναι ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει 

σοβαρά η προβληματική που σχετίζεται με τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης, 

η  οποία  παράγεται  από  τη  βασική  έρευνα  στα  Πανεπιστήμια,  σχετικά  με 

εμπορεύσιμα τεχνολογικά προϊόντα. Η θεωρία των Κύκλων Ζωής της Τεχνολογίας 

αποτελεί μία προσέγγιση της διαχείρισης της γνώσης, η οποία βρίσκεται πολύ πιο 

κοντά στην αναζήτηση πρακτικών εφαρμογών από όσο οι  δύο προηγούμενες.  Η 

θεωρία αυτή αναζητεί τρόπους ώστε η δημόσια πολιτική να ενισχύει αποτελεσματικά 

τη βιομηχανική παραγωγή αξιοποιώντας μεθοδολογίες που οδηγούν στη δημιουργία 

νέας γνώσης.

Η επιτυχημένη συνεργασία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων μπορεί 

να  έχει  άμεση  απόδοση στο  επίπεδο  της  παραγωγής καινοτομιών,  οι  οποίες  θα 

περιορίσουν τον κύκλο ζωής ορισμένων προϊόντων προσφέροντας ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα στην οικονομία μιας χώρας. Και εδώ όμως, όπως και στη θεωρία της 

Τριπλής Έλικας, αναγνωρίζεται η πολυπλοκότητα και η ασάφεια που υπάρχει.  Οι 

κύκλοι  ζωής  της  τεχνολογίας,  και  ακολούθως των  προϊόντων  που  βασίζονται  σε 

37



αυτή, είναι συχνά επικαλυπτόμενοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανίζουν 

ακόμη  και  παράδοξες  συμπεριφορές,  στην  περίπτωση  που  δεν  υφίσταται  μια 

γενικότερη  συμφωνία  για  τον  καθορισμό  των  ορίων  στα  οποία  θα  κινούνται  οι 

διαφορετικοί κύκλοι ζωής της τεχνολογίας.

Και  στις  τρεις  θεωρίες  που  παρουσιάστηκαν  συνοπτικά  γίνεται  φανερή  η 

πρόθεση να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα στην κοινωνία της γνώσης μέσα 

από μια συνθετική προσέγγιση στο πολύπλοκο, ασαφές και αβέβαιο επιχειρηματικό 

περιβάλλον της εποχής μας. Το αίτημα για τη λειτουργική συνύπαρξη θεωρίας και 

πράξης  και  η  συνακόλουθη  απαίτηση  για  εκλεκτικές  συνέργειες  (κράτους, 

πανεπιστημίων,  επιχειρήσεων)  γίνεται  ολοένα  και  περισσότερο  επιτακτικό.  Οι 

τεχνολογικές εξελίξεις συμπαρασύρουν πολλές από τις κατεστημένες αντιλήψεις μας 

για την παραγωγή και τη διαχείριση της γνώσης και υπαγορεύουν την αναζήτηση 

καινοτομιών  με  φρενήρη  ρυθμό.  Δεν  είναι  βέβαια  αυτό  ό,τι  καλύτερο  μπορεί  να 

επιθυμήσει  κανείς  ιδιαίτερα  για  το  χώρο  της  παραδοσιακής  εκπαίδευσης,  δεν 

μπορούμε  όμως και να παραγνωρίζουμε τις νέες ανάγκες που επιβάλλει η οικονομία 

της αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι πως οι επιστήμονες της οικονομίας κάτω από την 

πίεση αρχικά των δικών τους αναγκών έρχονται να ζητήσουν συνεργασία από την 

εκπαιδευτική κοινότητα,  η οποία μόλις  τώρα «αφυπνίζεται»  σε σχέση με  αυτά τα 

ζητήματα και απομένει να δούμε την αντίδρασή της. Πράγματι, ενώ η συζήτηση για τη 

διαχείριση της γνώσης έχει ανοίξει από τους οικονομολόγους εδώ και 20 χρόνια με 

νέους  προσδιορισμούς  στο  χώρο της  εργασίας,  οι  παιδαγωγοί  και  η  εκπαίδευση 

γενικότερα ασχολούνται μόλις τα τελευταία 3-4 χρόνια.

Όποια και αν είναι όμως η αντίληψη των εκπαιδευτικών για τη σημασία ή την 

αναγκαιότητα αυτών των προσεγγίσεων, παραμένει το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν 

να μην ασχοληθούν σοβαρά με το ζήτημα της διαχείρισης της γνώσης, αποδίδοντάς 

της ενδεχομένως και το πρόσθετο θεωρητικό βάθος που ίσως χρειάζεται για να την 

κατανοήσουμε όλοι καλύτερα. Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση 

ορισμένων ακόμη απόψεων για τη γνώση όπως προκύπτουν από την προσπάθεια 

για συστηματική ταξινόμηση των διαφόρων κατηγοριών της. Σκοπός είναι να γίνει 

κατανοητό  αυτό  το  νέο  πολύπλοκο  περιβάλλον  (για  την  εκπαίδευση  και  την 

οικονομία) που αρχίζει να διαμορφώνεται γύρω μας και που συμβατικά αποκαλούμε 

τελευταία ως «κοινωνία της γνώσης».
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2.3 Οι κατηγορίες της γνώσης

Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη γνώση από τη σκοπιά των δυνατοτήτων 

που  υπάρχουν  για  να  έχουμε  πρόσβαση  σε  αυτήν,  προκειμένου  να  την 

αξιοποιήσουμε μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που να αποβλέπει 

με συστηματικό και μεθοδευμένο τρόπο:

− στην καταγραφή

− στην οργάνωση

− στην κωδικοποίηση

− στη δημιουργία

− στη μεταφορά

− στη διάχυση και τέλος

− στη χρήση του συνόλου του γνωστικού κεφαλαίου που διαθέτουμε.

 
Σχήμα 2.2: Κατηγορίες της γνώσης (προσαρμογή από Nickols, 2000)

Στην περίπτωση αυτή, διακρίνουμε τη γνώση σε τρεις γενικές κατηγορίες 

1. Εκπεφρασμένη / Ρητή γνώση (explicit knowledge)

2. Λανθάνουσα / Άρρητη γνώση (tacit knowledge) 

3. Υπονοούμενη / Άδηλη γνώση (implicit knowledge).
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2.3.1 Εκπεφρασμένη / Ρητή γνώση (explicit knowledge) 

Είναι  η  γνώση που υπάρχει  καταγεγραμμένη και  μπορούμε εύκολα να την 

προσπελάσουμε και να την κατανοήσουμε με τη βοήθεια ακόμη κειμένων, πινάκων, 

εικόνων  και  διαγραμμάτων.  Σύμφωνα  με  τη  διατύπωση  του  Ι.  Nonaka  (1991), 

πρόκειται για ένα είδος «τυποποιημένης και συστηματικής» γνώσης, όπως π.χ. είναι 

τα προγράμματα των υπολογιστών, η σύσταση ενός προϊόντος ή ένας επιστημονικός 

μαθηματικός τύπος. Γενικότερα, η εκπεφρασμένη γνώση μπορεί να παρουσιασθεί με 

τη  βοήθεια  λέξεων  και  αριθμών.  Είναι  εύκολο  να  την  οργανώσει  και  να  την 

αποθηκεύσει κανείς, και επιπλέον μπορεί να μεταδοθεί και σε άλλους, με δεδομένη 

την αυστηρότητα και την ακρίβεια που τη χαρακτηρίζει. Με τη σύγχρονη τεχνολογία 

μπορούμε  να  τη  διαχειρισθούμε  δημιουργώντας  τα  κατάλληλα  πληροφοριακά 

συστήματα.

Η εκπεφρασμένη γνώση τελικά είναι γνώση που μπορεί να διατυπώνεται ρητά 

και ξεκάθαρα, περιγράφεται εύκολα με τη μορφή ηλεκτρονικών εγγράφων, οδηγιών 

και  εγχειριδίων,  αναφέρεται  σε  συγκεκριμένες  παραγωγικές  διαδικασίες  και 

μπορούμε  να  τη  διαχειρισθούμε  σχετικά  εύκολα.  Η  διαχείρισή  της  αποτελεί 

αντικείμενο μελέτης της  επιστήμης της Πληροφορικής και  υποστηρίζεται  συνήθως 

από εξειδικευμένα Πληροφοριακά Συστήματα.

2.3.2 Λανθάνουσα / Άρρητη γνώση (tacit knowledge) 

Πρόκειται  για  εκείνη  τη  μορφή  της  γνώσης  που  δεν  μπορούμε  να 

κωδικοποιήσουμε και να καταγράψουμε με τρόπο που να μπορεί  εύκολα να γίνει 

κτήμα και  των υπολοίπων. Σύμφωνα με τον Μ. Polanyi  (1997),  τον εισηγητή του 

όρου, η έννοια της λανθάνουσας γνώσης συνοψίζεται στον αφορισμό: «γνωρίζουμε 

περισσότερα από αυτά που μπορούμε να πούμε». Το παράδειγμα που χρησιμοποιεί 

ο Μ. Polanyi για τη λανθάνουσα-άρρητη γνώση είναι ότι, ενώ μπορούμε εύκολα να 

αναγνωρίσουμε τη φυσιογνωμία ενός ανθρώπου, δεν είναι εφικτό να περιγράψουμε 

με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό. Αυτό που αναγνωρίζουμε είναι το 

«όλον» και κάθε προσπάθεια για να το ανασυνθέσουμε αθροιστικά, μέσα από το 

σύνολο των μερών που το απαρτίζουν, αποτυγχάνει να συλλάβει την ουσία του. Σε 

αυτές  τις  περιπτώσεις  η  γνώση είναι  άρρηκτα συνδεδεμένη με  την  πράξη και  το 
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πλαίσιο της εφαρμογής της και  επομένως επιχειρώντας να τη διαχωρίσουμε από 

αυτά τα συστατικά της στοιχεία μοιάζει να την αποστερούμε από το βαθύτερο νόημά 

της.

Η λανθάνουσα γνώση ενυπάρχει με τη μορφή της εμπειρίας, είναι σε μεγάλο 

βαθμό  ατομική,  συνδέεται  με  προσωπικά  συναισθήματα  και  η  διαχείρισή  της 

σχετίζεται άμεσα με την γενικότερη οργανωσιακή κουλτούρα του οργανισμού ή της 

επιχείρησης.  Συνεπώς,  προκειμένου  η  άρρητη  γνώση  να  αποτελέσει  αντικείμενο 

διαχείρισης και πηγή νέας γνώσης, αυτό που θα πρέπει να διερευνηθεί πρωτίστως 

είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά στην εργασία, κάτι το οποίο αποτελεί αντικείμενο 

έρευνας στην επιστήμη της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.

2.3.3 Υπονοούμενη / Άδηλη γνώση (implicit knowledge) 

Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε σε εκείνη την κατηγορία της γνώσης η 

οποία  είναι  δυνατόν  να  κωδικοποιηθεί,  να  οργανωθεί  και  να  παρουσιασθεί  με 

κατανοητό  τρόπο  αλλά  αυτό  για  διάφορους  λόγους  δεν  έχει  ακόμη  συμβεί.  Η 

παρουσία  της  εκδηλώνεται  αρχικά  μέσα  από  την  παρατήρηση  κάποιας 

συμπεριφοράς ή την καταγραφή ορισμένων χαρακτηριστικών επιδόσεων. Χρειάζεται 

συνήθως ένας εκπαιδευμένος εμπειρογνώμονας προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

«αποτύπωση»  αυτής  της  γνώσης.  Για  παράδειγμα,  παρατηρώντας  κάποιους 

επιτυχημένους  επαγγελματίες  (π.χ.  ασφαλιστές)  κατά  τη  διάρκεια  των 

διαπραγματεύσεων  για  τη  σύνταξη  ενός  συμβολαίου  ή  εκπαιδευτικούς  κατά  τη 

διδασκαλία, μπορούν να αναλυθούν και να καταγραφούν οι βασικές στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν. Έτσι,  ένα μεγάλο μέρος από την υπονοούμενη γνώση μπορεί  να 

περάσει στο στάδιο της εκπεφρασμένης γνώσης.

Φυσικά, θα υπάρχει πάντοτε ένα μέρος αυτής της γνώσης που θα παραμένει 

πεισματικά έξω από κάθε δυνατότητα περιγραφής (με την έννοια που δώσαμε στη 

λανθάνουσα  γνώση).  Επομένως,  μπορούμε  να  δεχθούμε  πως  η  υπονοούμενη 

γνώση συγκροτείται (με διαφορετική κατά περίπτωση σύνθεση) τόσο από στοιχεία 

που μπορούν να μεταπέσουν στην κατάσταση της εκπεφρασμένης γνώσης, όσο και 

από τα αντίστοιχα που χαρακτηρίζουν την λανθάνουσα γνώση.
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2.4 Διαδικασίες μετατροπής γνώσης.

Πολλοί  ερευνητές  πιστεύουν πως νέα γνώση παράγεται  από τη διαλεκτική 

σχέση μεταξύ της ρητής και της άρρητης γνώσης. Υπάρχουν τέσσερις διαδικασίες με 

τις οποίες μπορούν να επικοινωνήσουν αυτές οι μορφές μεταξύ τους ή με τον εαυτό 

τους και με αυτούς τους τρόπους να μετατραπούν σε νέα γνώση (βλ. Σχήμα 2.3). 

Δηλαδή: 

− η  άρρητη  να  μετατραπεί  σε  ρητή  γνώση.  Η  διαδικασία  αυτή  λέγεται 

εξωτερίκευση,

− η άρρητη γνώση να μετατραπεί  σε  νέα άρρητη γνώση.  Η διαδικασία αυτή 

λέγεται κοινωνικοποίηση,

− η ρητή γνώση να μετατραπεί σε νέα ρητή γνώση. Η διαδικασία αυτή λέγεται 

συνδυασμός και

− η  ρητή  να  μετατραπεί  σε  άρρητη  γνώση.  Η  διαδικασία  αυτή  λέγεται 

εσωτερίκευση.
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Σχήμα 2.3: Οι διαδικασίες μετατροπής γνώσης.

2.4.1 Η διαδικασία της εξωτερίκευσης

Η  διαδικασία  της  εξωτερίκευσης  αναφέρεται  στη  μετατροπή  της  άρρητης 

γνώσης σε ρητή γνώση. Αυτό γίνεται  όταν ο άνθρωπος εκφράζει  ρητά αυτά που 
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γνωρίζει,  υπό  τη  δική  του  οπτική  γωνία,  χρησιμοποιώντας  παραδείγματα  και 

μεταφορές αποκαλύπτοντας στο συνάνθρωπό του την κρυμμένη γνώση που κατέχει. 

Για να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις 

τους,  υπάρχουν  διάφορες  τεχνικές  εκμαίευσης  γνώσης.  Για  παράδειγμα  οι 

συνεντεύξεις  και  οι  ομαδικές  συνομιλίες  με  έμπειρα  στελέχη  μπορούν  να 

αποκαλύψουν πτυχές ενός προβλήματος που δεν είχαν αρθρωθεί  πρωτύτερα. Το 

φαινόμενο  της  παρανόησης  και  της  παρεξήγησης  από  άστοχη  χρήση  λέξεων  ή 

εκφράσεων είναι συχνό, γι’ αυτό ο ομιλητής θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και 

περιεκτικός  στα λεγόμενά του.  Επίσης  πάντα υπάρχει  ο  κίνδυνος  της  μετάδοσης 

λανθασμένων ή μερικώς σωστών πληροφοριών με αποτέλεσμα η εξωτερίκευση να 

είναι  αρκετά  δύσκολη διαδικασία.  Θα πρέπει,  για  να αποφευχθεί  αυτό,  ο  λήπτης 

πληροφοριών και γνώσης να έχει ανεπτυγμένη την κριτική του ικανότητα για το τι θα 

αποδεχθεί και τι όχι.

2.4.2 Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης

Ο δεύτερος τρόπος δημιουργίας γνώσης είναι  η  κοινωνικοποίηση.  Κατά τη 

διαδικασία  αυτή  δημιουργείται  από  ήδη  υπάρχουσα  άρρητη  γνώση  νέα  άρρητη 

γνώση. Σε μία εταιρία αυτό γίνεται με την παρατήρηση, τη μίμηση και την πρακτική 

εξάσκηση ενός νέου μέλους. Η κοινωνικοποίηση είναι  μια διαδικασία που έχει  να 

κάνει με την ικανότητα του ατόμου να αποκτήσει γνώση από παρακολούθηση πιο 

έμπειρων  στελεχών  κατά  την  εργασία  τους,  ή  την  παρατήρηση  συχνά 

επαναλαμβανόμενων  διεργασιών.  Εξαρτάται  άμεσα  από  την  ικανότητα  του  νέου 

ατόμου να αντιλαμβάνεται την ορθότητα των πραγμάτων, για να μπορεί να μιμηθεί 

σωστά ενέργειες και πράξεις.

2.4.3 Η διαδικασία του συνδυασμού

Ο συνδυασμός σε μια επιχείρηση έχει να κάνει με τη δημιουργία νέας ρητής 

γνώσης  από  την  ανταλλαγή  και  τον  συνδυασμό  την  ήδη  υπάρχουσας.  Πολλές 

επιχειρήσεις  συχνά  μοιράζονται  με  άλλες  επιχειρήσεις,  όταν  υπάρχει  κοινό 

ενδιαφέρον, την ρητή γνώση που έχουν εξάγει και αυτό γιατί ο συνδυασμός αυτών 
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είναι  δυνατό  να  επιλύσει  παρελθοντικά  και  μελλοντικά προβλήματα  που έχουν ή 

μπορεί  να  προκύψουν.  Η  ανταλλαγή  γνώσης  γίνεται  με  αποστολή  εγγράφων, 

βάσεων δεδομένων και βάσεων μοντέλων, με e-mail, με συναντήσεις στελεχών από 

διάφορους τομείς και συζήτηση. Η αποκτηθείσα γνώση και η αναδιαμόρφωσή της 

μέσω πρόσθεσης νέων πραγμάτων, ανακατάταξης και αναταξινόμησης παράγει νέα 

ρητή γνώση. Ο συνδυασμός είναι αρκετά επίπονη διαδικασία καθώς η περαιτέρω 

ανάπτυξη  και  η  εξέλιξη  της  γνώσης  απαιτούν  μεγάλη  προσπάθεια  από  τους 

εργαζόμενους, διαρκή αναζήτηση και εγρήγορση, ενώ ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

επιχειρήσεων είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ανταλλαγή της γνώσης.

2.4.4 Η διαδικασία της εσωτερίκευσης

Η τέταρτη διαδικασία δημιουργίας γνώσης είναι η εσωτερίκευση. Η μετατροπή 

δηλαδή της ρητής γνώσης σε άρρητη. Έχει να κάνει με την παραδοσιακή έννοια της 

εκμάθησης.  Κάθε  φορά  που  ο  εργαζόμενος  συνειδητοποιεί  ότι  δεν  έχει  τις 

απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις που χρειάζεται πρέπει να είναι διατεθειμένος 

να “ψάξει” σε υπάρχοντα έγγραφα και βιβλία για τον εμπλουτισμό των γνώσεων του. 

Η ρητή γνώση που περιέχεται σε έναν οργανισμό ολοκληρώνει την ήδη υπάρχουσα 

άρρητη γνώση που έχει το άτομο και δημιουργεί νέες εντυπώσεις και νέα άποψη για 

τα πράγματα. Είναι μια διαδικασία που όλες οι επιχειρήσεις τηρούν οργανώνοντας 

σεμινάρια  για  την  νοητική  ανάπτυξη  των  εργαζομένων  της  αλλά  είναι  και  μια 

διαδικασία  που  γίνεται  καθημερινά  κάθε  φορά  που  επιλύεται  μια  απορία  ενός 

εργαζομένου από κάποιο έγγραφο ή από κάποια συζήτηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

3.1 Η διαχείριση γνώσης

Η σύγχρονη ιστορία της διαχείρισης γνώσης (knowledge management) αρχίζει 

το  1986,  όταν  ο  K.  Wiig  εισάγει  για  πρώτη  φορά  τον  όρο  με  ομιλία  του  στην 

Παγκόσμια  Οργάνωση  Εργατών  (Ο.Η.Ε)  στη  Ζυρίχη.  Η  συνέχεια  έρχεται  με  το 

ενδιαφέρον  το  οποίο  αρχίζουν  να  δείχνουν  ορισμένες  πολυεθνικές  εταιρείες,  με 

προοπτική  να  αξιοποιήσουν  τη  συλλογιστική  που  συνοδεύει  τη  διαχείριση  της 

γνώσης σε ζητήματα που σχετίζονται με τη στρατηγική των επιχειρήσεων.

Έκτοτε, η εξέλιξη υπήρξε ραγδαία. Δημοσιεύονται σημαντικά άρθρα (Nonaka, 

1991) και βιβλία (Wiig, 1993, 1994, 1995-Nonaka & Tacheuci, 1995 κ.ά.) τα οποία 

θεμελιώνουν το νέο αυτό επιστημονικό πεδίο και το καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό, 

αρχικά στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ως ένα ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο, η διαχείριση της γνώσης είναι προϊόν της 

τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα και οι ρίζες της βρίσκονται στην ανάγκη των 

ανθρώπων να τιθασεύσουν και να αξιοποιήσουν παραγωγικά τον τεράστιο όγκο από 

δεδομένα,  πληροφορίες  και  γνώσεις  που  έθεσε  στη  διάθεσή  μας  η  σύγχρονη 

τεχνολογία. Η βασική ιδέα πίσω από την έννοια της διαχείρισης της γνώσης είναι ότι 

εάν κατορθώσουμε να γνωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μάθουμε 

«ποιες είναι οι γνώσεις που διαθέτουμε» και «ποιες είναι εκείνες οι γνώσεις που δεν 

τις διαθέτουμε, ενώ θα έπρεπε», τότε θα αποκτήσουμε τον έλεγχο του «διανοητικού 
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κεφαλαίου»  που  υπάρχει  γύρω  μας  και  θα  μπορέσουμε  να  το  αξιοποιήσουμε 

δημιουργικά.  Πρόκειται  για  σύνθετες  διεργασίες  και  ιδιαίτερα  η  αναζήτηση-

εντοπισμός  της  γνώσης  που  χρειαζόμαστε  απαιτεί  οξυδέρκεια  και  όραμα.  Για  το 

σκοπό  αυτό  χρειάζεται  να  αναπτυχθούν  και  κάποιες  ιδιαίτερες  τεχνικές  που  να 

υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια.

Παρά το γεγονός όμως ότι η έννοια της διαχείρισης της γνώσης έχει αποκτήσει 

σήμερα μεγάλη δημοσιότητα και  βρίσκεται  στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων σε 

πολλούς  οργανισμούς  και  επιχειρήσεις,  είναι  δύσκολο  να  δοθεί  ένας  απολύτως 

ικανοποιητικός  ορισμός  για  το  περιεχόμενό της.  Ο Hlupic  και  οι  συνεργάτες  του, 

μάλιστα, εντοπίζουν τουλάχιστον 18 διαφορετικούς ορισμούς για τη διαχείριση της 

γνώσης (Hlupic et al., 2002) και για το λόγο αυτό θα συνεχίσουμε την περιγραφή των 

βασικών  χαρακτηριστικών  της  διαχείρισης  της  γνώσης,  συζητώντας  για  τα 

διαφορετικά είδη της γνώσης, όπως αυτά αναγνωρίζονται σήμερα.

 

3.2 Το γενικό πρότυπο διαχείρισης της γνώσης

Η γνώση μέσα  στην  επιχείρηση  θεωρείται  σαν  ζωντανός  οργανισμός  που 

γεννιέται μέσα σε αυτήν, μεταλλάσσεται, εμπλουτίζεται και εξελίσσεται. Γι’ αυτό και 

απαιτείται να διαχειριστεί σωστά. Για τη δημιουργία της γνώσης απαιτείται αρχικά η 

επεξεργασία απλών δεδομένων για την παραγωγή πληροφοριών και επεξεργασία 

των πληροφοριών για την δημιουργία γνώσης. 

Ένας οργανισμός για να θεωρηθεί πως κατέχει γνώση ανωτέρου επιπέδου θα 

πρέπει να επεξεργάζεται συνεχώς τη γνώση που εισέρχεται μέσα σε αυτόν και να 

επαναχρησιμοποιεί  την ήδη υπάρχουσα. Η γνώση ανωτέρου επιπέδου προκύπτει 

από τον συνεχή συσχετισμό των γνώσεων και των πληροφοριών, την επεξεργασία, 

τη μορφοποίηση και την αναπροσαρμογή τους. Η σωστή διαχείριση της γνώσης είναι 

απαραίτητη για μια επιχείρηση που θέλει γνώση χρήσιμη και οργανωμένη.

Σύμφωνα  με  τον  Μιλτιάδη  Δ.  Λύτρα  οι  διεργασίες  που  εμπλέκονται  στη 

διαχείριση της γνώσης φαίνονται στο Σχήμα 3.1.
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Σχήμα 3.1: Οι διαδικασίες διαχείρισης της γνώσης.

3.2.1 Η συσχέτιση / αξιολόγηση της γνώσης 

Είναι  η  διαδικασία  κατά  την  οποία  η  επιχείρηση  ή  οι  εργάτες  γνώσης 

(knowledge  workers)  αναζητούν  πηγές  γνώσεων  είτε  αυτές  βρίσκονται  μέσα  στο 

περιβάλλον της επιχείρησης είτε έξω από αυτό. Στο περιβάλλον της επιχείρησης οι 

πηγές γνώσης μπορεί να είναι κάποιο έγγραφο π.χ. βιβλίο, περιοδικό, αναφορά, e-

mail,  μια  σελίδα  στο  Internet  (ρητή  γνώση)  ή  κάποιο  έμπειρο  στέλεχος  της 

επιχείρησης που θεωρείται “ειδικός” (expert) για κάποιο συγκεκριμένο πεδίο γνώσης 

(άρρητη γνώση).

Για την αξιολόγηση και  το συσχετισμό της γνώσης με τα ενδιαφέροντα της 

εταιρίας  εμπλέκονται  μια  σειρά  από  διαδικασίες.  Αρχικά  απαιτείται  ο  κάθε 

εργαζόμενος  να  αναγνωρίσει  (identify)  τα  στοιχεία  γνώσης  που  έχουν  να 

προσδώσουν κάτι θετικό στην επιχείρηση. Έπειτα να επικυρώσει (verify), εάν είναι 

ρητή γνώση, ότι δεν θα εισαχθεί στην εταιρία γνώση η οποία δεν είναι επιστημονικά ή 

τεχνολογικά τεκμηριωμένη. Ακολουθεί το φιλτράρισμα (filter) όλων των αντικειμένων 

γνώσης και  η  τελική επιλογή (select).  Γενικά σε οποιαδήποτε προσπάθεια λήψης 
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γνώσης από κάποια πηγή πρέπει να εξασφαλίζεται η ποιότητα των συνεισφορών και 

η συσχέτιση με τους γενικούς σκοπούς, στόχους και την πολιτική της επιχείρησης. 

3.2.2. Η απόκτηση της γνώσης 

Είναι αναμφίβολο το γεγονός πως ο προσδιορισμός των γνωστικών πηγών 

και  η  εξεύρεση  στοιχείων  γνώσης  αποτελεί  την  αφετηρία  της  εκμετάλλευσης  της 

διαχείρισης  της  γνώσης.  Η  επιλογή,  η  συλλογή,  και  η  δέσμευση  στοιχείων  που 

περιέχουν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή αποτελούν την αφετηρία.

Ουσιαστικά  οι  δύο  πρώτες  γενικές  κατηγορίες  διαδικασιών  δεν  επιφέρουν 

κανένα  μετασχηματισμό  στη  φύση  των  στοιχείων  γνώσης  που  εισέρχονται  στον 

οργανισμό. Οι διαδικασίες αυτές καταγράφουν τα αντικείμενα γνώσης γι’ αυτό και οι 

επιμέρους διαδικασίες είναι η τυποποίηση (format) του εγγράφου σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις  της  εταιρίας,  η  κωδικοποίηση  (codification)  εάν  αυτό  απαιτείται,  η 

αναπαράσταση (representation) και η χαρτογράφηση της γνώσης (mapping) μέσα 

στον οργανισμό για να είναι γνωστό ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται τα αντικείμενα 

της γνώσης. Αυτές οι διεργασίες είναι απαραίτητες για την οργάνωση της γνώσης.

3.2.3 Η οργάνωση της γνώσης

Το  στάδιο  της  οργάνωσης  ουσιαστικά  επιτρέπει  την  κατηγοριοποίηση, 

ταξινόμηση  των  ποικίλων  αντικειμένων  γνώσης  και  την  αποθήκευση  τους.  Το 

ζητούμενο της οργάνωσης δεν είναι αυτοσκοπός για την επιχείρηση. Αποτελεί όμως 

σημαντικό βήμα μέσω του οποίου γίνεται εφικτή η επαναχρησιμοποίηση της γνώσης. 

Η  σωστή  οργάνωση  δίνει  στους  εργαζομένους  μιας  εταιρία  το  πλεονέκτημα  τα 

μπορούν να βρουν παραπάνω από ένα αντικείμενο γνώσης αναφερόμενο σε αυτό 

που αναζητούν. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνονται, να μαθαίνουν και 

να  συγκρίνουν  τη  γνώση  που  επεξεργάζονται.  Επίσης  η  σωστή  οργάνωση 

διευκολύνει  και  τα  συστήματα  που  βασίζονται  σε  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  να 

επεξεργάζονται τη γνώση πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά
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Οι  διεργασίες  που  λαμβάνουν  μέρος  είναι  η  αποθήκευση  (storage),  ο 

μετασχηματισμός  (transformation)  των  αντικειμένων  γνώσης  στην  απαιτούμενη 

μορφή και η ταξινόμηση (classification).

3.2.4 Η ενδυνάμωση της επαναχρησιμοποίησης της γνώσης

Η απόκτηση  της  γνώσης  από τις  επιλεγμένες  πηγές  πρέπει  να  γίνεται  με 

τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επαναχρησιμοποίησή της για γενικούς 

αλλά και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν θα είχε νόημα η εισαγωγή γνώσεων σε μια 

επιχείρηση  εάν  αυτές  δεν  πρόκειται  να  επεξεργαστούν  και  να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Το μόνο που θα επέφεραν είναι η επιβάρυνση των βάσεων 

δεδομένων μιας επιχείρησης. Στο στάδιο της ενδυνάμωσης επαναχρησιμοποίησης, 

τα γνωστικά αντικείμενα εμπλουτίζονται με μεταδεδομένα (meta-data) τα οποία είναι 

δεδομένα που περιγράφουν το κείμενο αλλά και τον εαυτό τους. Είναι δυνατό το κάθε 

αντικείμενο γνώσης να χαρακτηρίζεται  από συγκεκριμένα πεδία (π.χ.  θέμα, λέξεις 

κλειδιά, συγγραφέας κ.λπ) και αυτό με τη βοήθεια των μεταδεδομένων και διαφόρων 

γλωσσών προγραμματισμού (XML, ASP) να μπορεί να ακολουθούν κάθε κείμενο. Με 

αυτό  τον  τρόπο  ενδυναμώνεται  ο  συσχετισμός  μεταξύ  των  εγγράφων  που 

αναφέρονται  σε  ομοειδείς  έννοιες,  έτσι  ώστε  να  επεξεργάζονται  και  να 

μετασχηματίζονται σε νέα γνώση.

3.2.5 Η μετάδοση της γνώσης

Μέχρι αυτό το στάδιο, στο γενικό κύκλο διαχείρισης της γνώσης, οι διαδικασίες 

σαν στόχο έχουν τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την οργάνωση και την αποθήκευση 

της γνώσης σε κάποια γενική αποθήκη γνώσης. Το αμέσως επόμενο στάδιο είναι η 

χρήση  της  γνώσης  από  άτομα  που  εμφανίζουν  ειδικό  ενδιαφέρον,  είτε  λόγω 

γνωστικού ελλείμματος είτε λόγω επιθυμίας τους να βελτιώσουν τις ικανότητες τους. 

Η διανομή της γνώσης στο περιβάλλον μιας επιχείρησης δεν είναι τόσο απλή 

διαδικασία (όπως για παράδειγμα, η μετάδοση ορισμένων ηλεκτρονικών εγγράφων). 

Η διαδικασία αυτή που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να βασίζεται σε 

συγκεκριμένη μεθοδολογία, που να είναι άμεσα εξαρτώμενη από τους στόχους που 
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προσπαθεί να επιτύχει η επιχείρηση. Μαζί με τη διάχυση της γνώσης σε μια εταιρία 

γίνεται και μία προσπάθεια να καταγράφονται οι διάφορες “αντιδράσεις” και απόψεις 

των  εργαζομένων.  Με  τη  βοήθεια  της  τεχνολογίας,  είναι  δυνατό  οι  διάφορες 

συζητήσεις, να καταγράφονται, να αποθηκεύονται και να επεξεργάζονται. Σε αυτές τις 

συζητήσεις οι απόψεις και οι σχολιασμοί των “ειδικών” βαρύνουν και είναι σημαντικές 

για  κάθε  αντικείμενο  γνώσης.  Τέλος,  από  αυτές  τις  συζητήσεις  μπορεί  να 

δημιουργηθεί νέα γνώση εμπλουτίζοντας την ήδη υπάρχουσα.

Οι διαδικασίες διανομής και μετάδοσης αντικειμένων γνώσης περιλαμβάνουν 

τη διανομή (distribution) της σωστής γνώσης στο σωστό άνθρωπο, την προώθηση 

σε  συνεργάτες  (forward)  εντός  και  εκτός  εταιρίας,  και  τον  διαμοιρασμό  (sharing) 

αντικειμένων γνώσης και απόψεων. Το τελευταίο στάδιο είναι η χρήση της γνώσης.

 

3.3 Το σύστημα διαχείρισης γνώσης (Knowledge Management System-KMS)

Για την διαχείριση της γνώσης απαιτείται να διαθέτει η κάθε εταιρία, που θέλει 

έναν ανταγωνιστικό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, τα κατάλληλα 

εργαλεία που θα είναι σχεδιασμένα για αυτό το σκοπό. Τα Knowledge Management 

Systems  κατασκευάζονται  για  αυτό  το  σκοπό  και  διαχειρίζονται  τη  γνώση  μιας 

σύγχρονης επιχείρησης.

Ένα  σύστημα  διαχείρισης  γνώσης  είναι  ένα  πληροφοριακό  σύστημα  που 

κατασκευάζεται  και  διευθύνεται  από εξειδικευμένο προσωπικό και  απευθύνεται σε 

όλους  τους  εργαζόμενους  αλλά  και  από  τους  πελάτες  της  επιχείρησης.  Οι 

παράμετροι που συνθέτουν την αρχιτεκτονική ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης 

είναι  ένα  φιλικό  και  εύχρηστο  παράθυρο  διαπροσωπίας  (interface),  ένα  σύστημα 

διαχείρισης  βάσεων  δεδομένων  (data  management  system-  DBMS)  και  καλά 

οργανωμένες βάσεις γνώσεων.

Το παράθυρο διαπροσωπίας είναι το παράθυρο που βλέπει ο χρήστης στον 

υπολογιστή του κατά την χρήση του συστήματος διαχείρισης γνώσης. Ένα interface 

πρέπει να είναι όσο πιο φιλικό και εύχρηστο γίνεται. Σύμφωνα με τις δυνατότητες του 

συστήματος το interface παρουσιάζει στον χρήστη αυτές τις δυνατότητες ώστε να 

γίνουν κατανοητές οι  λειτουργίες του συστήματος και  ο τρόπος χειρισμού του. Σε 

περίπτωση  λάθους  από  την  πλευρά  του  χρήστη  θα  πρέπει  να  παρουσιάζονται 

ευγενικά μηνύματα καθοδήγησης προσφέροντας σε αυτόν συμβουλές και λύσεις.
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Μια  άλλη  βασική  παράμετρος  που  αναφέρθηκε  παραπάνω  είναι  η  βάση 

γνώσης. Ας δούμε όμως τι είναι μια βάση δεδομένων και σαν προέκταση αυτής μια 

βάση γνώσης. Με την απλούστερη έννοια, βάση δεδομένων είναι μια συλλογή από 

εγγραφές  και  αρχεία  τα  οποία  είναι  οργανωμένα  έτσι  ώστε  να  εξυπηρετούν  ένα 

συγκεκριμένο σκοπό. Παραδείγματα βάσεων δεδομένων μπορεί να είναι ένα σύνολο 

αρχείων που περιέχουν οικονομικά στοιχεία, στοιχεία για πελάτες ή προμηθευτές ή 

καταχωρήσεις των βιβλίων μιας επιχείρησης και τους ισολογισμούς αυτής, επιστολές 

που  είναι  οργανωμένες  σύμφωνα  με  τον  παραλήπτη  τους  και  κείμενα  που  είναι 

ταξινομημένα σύμφωνα με το θέμα τους. 

Όταν  ο  όγκος  των  δεδομένων  μεγαλώνει  και  αναπτύσσεται  η  ανάγκη  του 

διαμοιρασμού των αρχείων και των πληροφοριών με πολλά άτομα απαιτείται  ένα 

σύστημα  διαχείρισης  βάσεων  δεδομένων  (DBMS).  Σχεδόν  όλα  τα  συστήματα 

διαχείρισης  βάσεων  δεδομένων  χειρίζονται  και  αποθηκεύουν  πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας το σχεσιακό (relational) μοντέλο διαχείρισης βάσεων δεδομένων. 

Στο μοντέλο αυτό, τα δεδομένα που αφορούν δύο κατηγορίες πληροφοριών (όπως 

πελάτες και οι παραγγελίες τους) μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μία οντότητα που 

βασίζεται σε συσχετίσεις δεδομένων. Για παράδειγμα, θα ήταν περιττή η αποθήκευση 

του ονόματος και της διεύθυνσης του πελάτη σε κάθε παραγγελία που γίνεται από 

αυτόν. Έτσι, σε ένα σχεσιακό σύστημα, τα στοιχεία των παραγγελιών περιέχουν και 

ένα πεδίο δεδομένων στο οποίο αποθηκεύονται κάποια στοιχεία όπως ο κωδικός του 

πελάτη  που χρησιμοποιείται  για  τη  σύνδεση της  παραγγελίας  με  τα  στοιχεία  του 

πελάτη. Ένα DBMS διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα σε πίνακες και αυτοί οι πίνακες 

περιέχουν στήλες (πεδία) και εγγραφές.

Οι κύριες λειτουργίες μιας βάσης δεδομένων είναι:

− Ο  ορισμός  των  δεδομένων  (Data  definition),  δηλαδή  τι  δεδομένα 

αποθηκεύονται, ο τύπος τους (αριθμοί ή χαρακτήρες) και ο τρόπος που θα 

συσχετίζονται μεταξύ τους. Σε μερικές περιπτώσεις επίσης ορίζεται ο τρόπος 

μορφοποίησης των δεδομένων και ο τρόπος ελέγχου της εγκυρότητάς τους.

− Ο  χειρισμός  δεδομένων  (Data  manipulation),  δηλαδή  η  επεξεργασία  των 

δεδομένων. Για παράδειγμα να επιλεγούν τα πεδία ενός πίνακα που θέλουν 

φιλτράρισμα  και  ταξινόμηση  των  δεδομένων  τους.  Επίσης  συνένωση 

δεδομένων με συσχετισμένες πληροφορίες και συνεπακόλουθα σύνοψη των 

επεξεργασμένων  πληροφοριών.  Ακόμα  μπορεί  να  επιλεγεί  μια  ομάδα 
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πληροφοριών  και  να  ζητείται  από  το  DBMS  να  τις  ενημερώνει,  να  τις 

διαγράψει, να τις αντιγράψει σε άλλο πίνακα, ή να δημιουργήσει με αυτές έναν 

άλλο πίνακα.

− Ο  έλεγχος  δεδομένων  (Data  control),  δηλαδή  ο  ορισμός  του  ατόμου  που 

μπορεί να ενημερώνει τη βάση δεδομένων ή απλά να την διαβάζει. Σε πολλές 

περιπτώσεις  μπορεί  να  οριστεί  ο  τρόπος  που  θα  ενημερώνονται  και  θα 

διαμοιράζονται τα δεδομένα από πολλούς διαφορετικούς χρήστες ταυτόχρονα.

Η  βάση  γνώσης  είναι  μια  εξελιγμένη  μορφή  της  βάσης  δεδομένων  με  τις 

λειτουργίες που αναφέρθηκαν αλλά και με άλλες λειτουργίες που βασίζονται σε νέες 

τεχνολογίες  και  νέες  γλώσσες  προγραμματισμού.  Καταρχήν  τα  στοιχεία  που  μια 

βάση  γνώσης  επεξεργάζεται  είναι  ανωτέρας  μορφής  δεδομένα  τα  λεγόμενα 

μεταδεδομένα (metadata) τα οποία είναι δεδομένα εμπλουτισμένα με πληροφορίες 

για την προέλευσή τους και για τη σημασιολογία τους (semantics). Η ανάγκη για την 

επεξεργασία μεταδεδομένων δημιουργήθηκε από τον μεγάλο όγκο δεδομένων που 

υπάρχουν σε  επιχειρήσεις  αλλά και  στο διαδίκτυο.  Το φαινόμενο του Google και 

άλλων  μηχανών  αναζήτησης  βασίζονται  στα  μεταδεδομένα.  Στόχοι  των 

μεταδεδομένων  είναι  η  περιγραφή  και  ο  σαφής  ορισμός  μιας  κατάστασης,  ο 

προσδιορισμός  των  εκδόσεων  ενός  αρχείου,  πιστοποίηση  αυθεντικότητας  των 

διαφόρων  πληροφοριών,  η  γεωγραφική  τοποθέτηση  τους  στα  πλαίσια  μιας 

επιχείρησης, η απεικόνιση της δυναμικής πληροφορίας, η αναγνώριση του “ειδικού” 

και γενικά η αυθεντικοποίηση των χρηστών.

Το φαινόμενο της ύπαρξης μεταδεδομένων επέτρεψε η ανάπτυξη τεχνολογιών 

που βασίζονται σε γλώσσες προγραμματισμού όπως η eXtensible Markup Language 

(XML). H XML είναι μια mark-up γλώσσα που κατασκευάστηκε ως ένα υποσύνολο 

της γλώσσας Standard Generalized MarkUp Language (SGML) από το World Wide 

Web  Consortium  (W3C).  Ουσιαστικά  πρόκειται  για  μια  πρότυπη  αναπαράσταση 

δομημένων δεδομένων. Δηλαδή δεδομένα τα οποία έχουν κάποιας μορφής δόμηση 

μπορούν να αναπαρασταθούν με τη βοήθεια της γλώσσας XML και να πάρουν τη 

μορφή ενός εγγράφου. Ένα λεπτό σημείο στα έγγραφα XML είναι ότι περιγράφουν 

τον εαυτό τους, δηλαδή εκτός από το ίδιο το κείμενο που εμπεριέχουν, υπάρχει και 

ένα σύνολο δηλώσεων που στην ουσία ορίζει τη σημασιολογία του περιεχομένου.

Μπορούμε να δώσουμε μια μακροσκοπική περίληψη της XML γλώσσας σε 8 

προτάσεις ως εξής:
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− H XML είναι μια μέθοδος για να μπουν δομημένα δεδομένα σε ένα αρχείο 

κειμένου. H XML προδιαγράφει ένα σύνολο κανόνων, οδηγιών και συμβάσεων 

για  την  κατασκευή  μορφών  κειμένου  για  δομημένα  δεδομένα,  τα  οποία 

παράγονται  και  διαβάζονται  εύκολα,  είναι  μη-διφορούμενα,  επεκτάσιμα  και 

υποστηρίζουν internationalization-localization. 

− Η XML μοιάζει με την HTML αλλά δεν είναι. Το κοινό τους στοιχείο είναι ότι και 

οι  δύο  χρησιμοποιούν  tags  και  attributes.  Αλλά  η  XML  είναι  επεκτάσιμη, 

καθώς  ορίζουμε  τα  δικά  μας  tags  και  attributes.  Η  HTML και  η  XML δεν 

αποτελούν «αδελφές» γλώσσες. Η XML είναι υποσύνολο της SGML ενώ η 

HTML εφαρμογή της.

− Tα  έγγραφα  XML  πρέπει  να  είναι  ευανάγνωστα  και  σαφή.  Εκτός  από  το 

software  που  επεξεργάζεται  τα  έγγραφα  XML,  πρέπει  να  μπορούν  να 

διαβάζονται και από ανθρώπους.

− Η XML είναι μια οικογένεια από τεχνολογίες. Το βασικό έγγραφο της γλώσσας 

είναι το specification XML 1.0, το οποίο βγήκε ως προϊόν του World Wide Web 

Consortium το  1998.  Αυτό  το  specification  πλαισιώνεται  από  έναν  αριθμό 

περιφερειακών τεχνολογιών που ολοκληρώνουν την τεχνολογία της XML. 

− Η XML δημιουργεί  μεγάλα αρχεία αλλά αυτό δεν αποτελεί  πρόβλημα. Ένα 

έγγραφο XML είναι στην ουσία κείμενο και φυσικά καταλαμβάνει μεγαλύτερο 

φυσικό χώρο από ότι ένα αντίστοιχο binary αλλά ο αποθηκευτικός χώρος και η 

μετάδοση μεγάλων αρχείων πλέον δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Επιπλέον 

αντισταθμίζεται από τα πλεονεκτήματα των κειμένων έναντι των binaries.

− Η XML είναι  καινούρια τεχνολογία.  Η ανάπτυξη της άρχισε το 1996 και  το 

specification XML 1.0 βγήκε το 1998. Ωστόσο η SGML υπάρχει από τις αρχές 

της  δεκαετίας  του  80  και  ως  πρότυπο του  ISO από το  1986.  Και  φυσικά 

υπάρχει  και  η  HTML  από  το  1990.  Οι  κατασκευαστές  της  XML  πήραν 

ουσιαστικά τα καλύτερα στοιχεία από την SGML και την πολύτιμη εμπειρία 

από την HTML και παρήγαγαν κάτι εξίσου δυνατό με την SGML, αλλά πολύ 

απλούστερο και ευκολότερο στη χρήση.

− Η XML είναι συμβατή με την SGML. Κάθε valid ΧΜL document είναι και valid 

SGML. Φυσικά το αντίθετο δεν ισχύει καθώς η SGML είναι υπερ-σύνολο της 

XML. 
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− Η XML σχεδιάστηκε για να διατεθεί στο ευρύ κοινό, δίνοντας λύσεις εκεί όπου 

η HTML και η SGML αποτυγχάνουν. Ως μορφή κειμένου δεν εξαρτάται από το 

περιβάλλον  εκτέλεσης  και  μπορεί  να  μεταφερθεί  μέσω  δικτύου  σε 

οποιοδήποτε μηχάνημα. Τέλος χαίρει την υποστήριξη μιας μεγάλης κοινότητας 

αποτελούμενης  από  ακαδημαϊκούς,  βιομηχανικούς  κύκλους  και  διεθνείς 

οργανισμούς.

Καταρχήν,  τα  έγγραφα  XML αποτελούνται  από  μονάδες  αποθήκευσης,  τις 

οντότητες (entities),  που περιέχουν δύο στοιχεία:  το markup και τους χαρακτήρες 

δεδομένων (character data). Το character data είναι οτιδήποτε βρίσκεται ανάμεσα σε 

tags και δεν είναι το ίδιο tag.

Σημαντικός  είναι  ο  διαχωρισμός  που  γίνεται  ανάμεσα  στη  λογική  και  στη 

φυσική δομή του εγγράφου. Η λογική δομή του εγγράφου καθορίζεται από τη δομή 

των tags, κυρίως όπως αυτά έχουν οριστεί στο Document Type Declaration (DTD). H 

φυσική  δομή  του  εγγράφου  περιγράφει  το  που  βρίσκεται  το  κάθε  κομμάτι  του 

εγγράφου σε φυσικό επίπεδο.  Γενικά οι  οντότητες του εγγράφου είναι  δυνατό να 

βρίσκονται τοποθετημένες σε διάφορα σημεία του διαδικτύου και να εισάγονται μέσω 

αναφορών σε URL μέσα στα έγγραφα XML.

Τέλος να αναφέρουμε ότι  ένα λογισμικό πρόγραμμα,  ο  επεξεργαστής XML 

(XML  processor)  αναλαμβάνει  να  διαβάσει  τα  έγγραφα  XML  και  να  παρέχει 

πρόσβαση στη δομή και στο περιεχόμενο τους, για λογαριασμό κάποιας εφαρμογής. 

Οι επεξεργαστές XML διατίθενται συνήθως ως εμπορικά πακέτα στην αγορά. 

Η XML παρέχει  μια  μεθοδολογία  για την περιγραφή της  δομής  μέσα στην 

οποία βρίσκονται τα δεδομένα (περιεχόμενο) και αυτές οι XML δομές μπορούν να 

υλοποιηθούν ευρέως, π.χ με αισθητήρες (παρατήρηση), έγγραφα (χαρτί), μηνύματα 

(αρχεία), εφαρμογές (μνήμη) και βάσεις δεδομένων (αποθήκευση σε δίσκο). Οι δομές 

που βασίζονται σε XML είναι πιο ανθεκτικές στη μείωση της αξίας των δεδομένων 

λόγω απώλειας περιεχομένου, κάτι που συμβαίνει στις περισσότερες επιχειρηματικές 

διαδικασίες (business processes). 

− Τα  δεδομένα   συνήθως  κατανέμονται  ανάμεσα  σε  εφαρμογές,  βάσεις  και 

αρχεία, το καθένα από τα οποία έχει τους περιορισμούς του.

− Η αποθήκευση (persistence) των  δεδομένων στις εφαρμογές βελτιώνεται, με 

το να επιτρέπεται  στα δεδομένα η μετακίνησή τους από τις  εφαρμογές  σε 

αρχεία και βάσεις δεδομένων ευκολότερα και χωρίς εννοιολογικές απώλειες.
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− Η  μεταφερσιμότητα  (portability)  των  δεδομένων  στα  αρχεία  βελτιώνεται 

κάνοντας  τα  δεδομένα  στα  αρχεία  πιο  συμβατά  με  άλλες  πιο  δομημένες 

μορφές, που απαιτούνται για εισαγωγή σε εφαρμογές και βάσεις δεδομένων.

− Η  δημοσίευση  (publication)  των  δεδομένων  στις  βάσεις  δεδομένων 

βελτιώνεται  κάνοντας  πιο  εύκολο  τον  εντοπισμό,  την  ανάγνωση  και  την 

εγγραφή του περιεχομένου των  βάσεων με το να μειωθεί το κόστος (και οι 

απώλειες) της μετατροπής των δεδομένων από και προς μια πολύ δομημένη 

μορφή.

Φαίνεται λοιπόν ότι ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης πρέπει να βασίζεται σε 

τέτοιες τεχνολογίες που διευκολύνουν την επεξεργασία την αποθήκευση και γενικά τη 

διαχείριση ανωτέρου επιπέδου δεδομένων για την ύπαρξη και την παραγωγή νέας 

γνώσης.

3.4 Οι ρόλοι της διαχείρισης της γνώσης

Για την υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης εμπλέκονται πολλοί 

άνθρωποι  που  κάνουν  συγκεκριμένες  εργασίες.  Είναι  σημαντική  η  ανάθεση  της 

κατάλληλης εργασίας στον κατάλληλο άνθρωπο. Οι ρόλοι για την υλοποίηση ενός 

συστήματος διαχείρισης γνώσης είναι οι εξής:

− Τα Στελέχη Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Managers) σχετίζονται άμεσα με 

τη Διοίκηση των Έργων. Οι κύριες αρμοδιότητες τους είναι η δέσμευση και η 

κωδικοποίηση της γνώσης που παράγει μια εργασία, η ανάπτυξη πρακτικών 

κατανομής  και  κοινής  χρήσης  γνώσης,  η  χρήση  βελτιωμένων  πρακτικών, 

διευκόλυνση της εκπαίδευσης και της ηγεσίας στα έργα.

− Οι Αναλυτές της Γνώσης (Knowledge Analysts) αναλύουν, κατηγοριοποιούν 

και  αναζητούν  στοιχεία  γνώσης.  Χαρτογραφούν  τους  γνωστικούς  πόρους, 

αντιλαμβάνονται  τις  προεκτάσεις  του  εσωτερικού  δικτύου  γνώσης  της 

επιχείρησης με εξωτερικούς οργανισμούς και χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες 

της διαχείρισης της γνώσης για τη διευκόλυνση της εργασίας τους.
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− Οι Μηχανικοί της Γνώσης (Knowledge Engineers) συλλέγουν, αναλύουν και 

οργανώνουν τη γνώση, δημιουργούν τις κατάλληλες διασυνδέσεις μεταξύ των 

ατόμων  για  τη  διάχυση  της  γνώσης,  διευκολύνουν  τη  διάδοση  της 

κωδικοποιημένης  γνώσης  μέσω  του  σχεδιασμού  και  της  λειτουργίας  της 

βάσης  γνώσης,  εκπαιδεύουν  τους  εργαζόμενους  στις  πρακτικές  της 

διαχείρισης της γνώσης και συνεργάζονται με τους αναλυτές της γνώσης.

3.5 Τα πρώτα στάδια δημιουργίας συστημάτων διαχείρισης γνώσης

Για  τη  δημιουργία  ενός  συστήματος  Διαχείρισης  Γνώσης  δεν  υπάρχει 

συγκεκριμένη  μεθοδολογία  υλοποίησης.  Υπάρχουν  όμως  βήματα  που  έχουν 

εφαρμοστεί με επιτυχία σε αρκετές επιχειρήσεις. Το πρώτο βήμα είναι ο καθορισμός 

του τι αποτελεί γνώση για μια επιχείρηση. Κάθε πληροφορία που αφορά το στόχο 

που προσπαθεί να υλοποιήσει, τη στρατηγική της και τον τρόπο λειτουργίας της θα 

πρέπει να εξετάζεται, να επεξεργάζεται και εάν είναι ενδιαφέρουσα να αποθηκεύεται.

Το δεύτερο στάδιο είναι η προσεκτική οργάνωση εγγράφων και η αναγνώριση 

και  η  τεκμηρίωση των  πηγών και  διαδικασιών  γνώσης  μέσα στην  επιχείρηση.  Η 

ανάκτηση των πληροφοριών μπορεί αρχικά να διευκολυνθεί με έναν κατάλογο με τις 

διαθέσιμες πηγές γνώσης και τη χρήση τους μέσα από καλά παγιωμένες διαδικασίες. 

Έπειτα  ακολουθεί  η  χρησιμοποίηση  καλά  σχεδιασμένων  εργαλείων  σε  όλη  την 

έκταση του οργανισμού ώστε να υπάρχει πρόσβαση στις πηγές πληροφοριών. Οι 

πηγές  γνώσης  καταγράφονται,  εκτιμούνται  και  κατηγοριοποιούνται  ενώ 

ενσωματώνονται και διαδικασίες διατήρησης.

Τέλος  ο  οργανισμός  με  την  υλοποίηση  των  παραπάνω  διαθέτει  ένα 

ολοκληρωμένο  σκελετό  διαδικασιών  και  εργαλείων  ώστε  να  ανακαλύπτει,  να 

δημιουργεί και να ανακτά πληροφορίες. Η αποστολή του οργανισμού πλέον είναι η 

εφαρμογή  και  η  αναβάθμιση  της  βάσης  γνώσης  που  διαθέτει.  Τα  εργαλεία  της 

διαχείρισης της γνώσης έχουν υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης και στηρίζονται σε ισχυρό 

τεχνολογικό κορμό για να είναι η γνώση προσβάσιμη σε κάθε μέλος της επιχείρησης.
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3.6 Η διαχείριση της γνώσης στον κόσμο των επιχειρήσεων

Σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις και στην προσπάθεια τους για διαχείριση της 

γνώσης έχει επιτελέσει και η άποψη ότι η απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώσης είναι 

πλεονέκτημα για κάθε σύγχρονο οργανισμό που στόχοι του είναι η υψηλή ποιότητα 

των προϊόντων της, η ικανοποίηση των πελατών της, ο σωστός προγραμματισμός 

και η ευελιξία μεταξύ νέων τεχνολογιών και μεθόδων. Οι έρευνες που βλέπουν το 

φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι συμβαίνουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο που οι 

επιχειρήσεις  σχεδιάζουν  τη  στρατηγική  τους  και  μέσα  σε  αυτή  τη  στρατηγική 

περικλείεται και η διαχείριση της γνώσης.

Οι κύριοι λόγοι που κάνουν μία σύγχρονη επιχείρηση να θέλει να αποκτήσει 

ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης είναι οι εξής:

− Η  μεγάλη  ανάπτυξη  και  σύγκλιση  ενός  αριθμού  τεχνολογιών,  οι  οποίες 

μπορούν  να  συλλάβουν,  να  διαχειριστούν  και  να  διαδώσουν  γιγάντιες 

ποσότητες πληροφοριών.

− Η κίνηση προς τη δημιουργία εικονικών οργανισμών, όπου τα όρια γίνονται 

δυσδιάκριτα με τη χρήση συμμαχιών και στρατηγικών με άλλες επιχειρήσεις 

που έχουν κοινό ενδιαφέρον.

− Ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει η σχέση της εταιρίας με τους υπαλλήλους της.

− Η  αναγνώριση  ότι  η  γνώση  μπορεί  να  μετασχηματίσει  έναν  οργανισμό 

μετακινώντας τον σε νέες περιοχές ενδιαφέροντος.

Αν μια  επιχείρηση πραγματοποιήσει  μια  σωστή επένδυση σε ένα σύστημα 

διαχείρισης γνώσης και  ταυτόχρονα στις υποστηρικτικές τεχνολογίες αυτού,  όντας 

έτοιμη να πραγματοποιήσει  τις απαραίτητες δεσμεύσεις,  μπορεί  να έχει  μια σειρά 

από πλεονεκτήματα.

Το  πρώτο  από  αυτά  έχει  ήδη  αναφερθεί  και  αφορά  τη  δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης της γνώσης που περιέχεται σε μία επιχείρηση. Αυτό μπορεί 

να οδηγήσει σε περικοπή των εξόδων που σχετίζονται με τις επαναλαμβανόμενες 

διαδικασίες αναζήτησης για τα ίδια θέματα και τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα 

που μπορεί να προκύψουν και τις διατυπώσεις των λύσεων τους. Με ένα σύστημα 
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διαχείρισης  γνώσης  ο  χρόνος  αναζήτησης  ελαχιστοποιείται  και  η  δυσκολία 

μετατίθεται  στην  κατανόηση της ερώτησης που τίθεται  στον  εργαζόμενο από τον 

πελάτη ή της χρήσης της κατάλληλης ορολογίας όταν ο χρήστης αυτοεξυπηρετείται.

Ένα  εξίσου  σημαντικό  πλεονέκτημα  εάν  είναι  στις  προδιαγραφές  του 

συστήματος είναι η δυνατότητα πρόσβασης του συνόλου του προσωπικού σε μια 

βάση γνώσεων που περιλαμβάνει  στοιχεία για τους συνεργάτες, εκφράζοντας ένα 

προφίλ γνώσεων για τον καθένα. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα να επιλέγει ο χρήστης 

ένα  συνάδελφό  του  που  πιστεύεται  πως  έχει  γνώσεις  για  το  θέμα  που  αναζητά 

πληροφορίες και επικοινωνεί μαζί του. Η επικοινωνία αυτή είναι δυνατό να γίνει και 

μέσω του συστήματος με κανάλι επικοινωνίας εάν ο συνάδελφος δεν βρίσκεται στον 

ίδιο χώρο. Η έκβαση της συζήτησης μπορεί να καταγραφεί και να αναλυθεί μετέπειτα.

Επίσης  οι  βάσεις  γνώσεων  περιέχουν  πληροφορίες  για  τους  πελάτες 

οδηγώντας συνολικά την επιχείρηση σε όσο το δυνατόν ταχύτερη ικανοποίηση των 

αναγκών  των  πελατών  της  με  κατάλληλη  διαμόρφωση  των  υπηρεσιών  και  των 

προϊόντων της. Με αυτόν τον τρόπο, τα τμήματα υποστήριξης (help desks) μπορούν 

να δώσουν πιο γρήγορες απαντήσεις στα προβλήματα των πελατών, οδηγώντας σε 

αύξηση της αξιοπιστίας της εταιρίας και σε περαιτέρω δέσιμο της σχέσης του πελάτη 

με τον οργανισμό.

Η  μείωση του  χρόνου  απόκρισης  στα  προβλήματα  των  πελατών έχει  σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού, αφού με αυτόν τον 

τρόπο  είναι  δυνατόν  ο  ίδιος  αριθμός  εργαζομένων  να  ανταποκριθεί  σε  σαφώς 

μεγαλύτερο  αριθμό  περιπτώσεων.  Δεν  είναι  σπάνιο  άλλωστε  το  φαινόμενο  της 

δραματικής αύξησης του όγκου των πελατών που χρειάζονται υποστήριξη και μια 

επιχείρηση με αυστηρά δομημένη βάση γνώσης μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτό τον 

όγκο. Μάλιστα μια επιλογή ενός συστήματος που οι πελάτες αυτοεξυπηρετούνται με 

μια αυστηρά δομημένη βάση γνώσης δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να βρουν 

απαντήσεις μόνοι τους στα πιο συχνά προβλήματα.

Η  συνεχής  χρήση της  γνωσιακής  βάσης  και  ο  εμπλουτισμός  της  από  την 

ανάδραση των χρηστών βοηθά στην απόδοση πιο σχετικών αποτελεσμάτων, στην 

αναγνώριση νέων και βελτιωμένων μεθόδων και στην εφαρμογή γνωστών λύσεων σε 

σχετιζόμενα προβλήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αξίας και της 

χρηστικότητας της γνώσης στη βάση. Καθώς τα συστήματα knowledge management 

είναι  σε  θέση  να  συλλέξουν  και  να  διαχειριστούν  γνώσεις  από  κάθε  τμήμα,  οι 

οργανισμοί  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  τα  συστήματα  που  διαθέτουν,  για  την 
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αντιμετώπιση  προβλημάτων  σε  ένα  μεγάλο  εύρος  θεμάτων  και  επιχειρησιακών 

διαδικασιών. Αυτό οδηγεί την επιχείρηση στη δημιουργία μιας αποθήκης συλλεκτικής 

σοφίας.

Τέλος η συλλογή των άρρητων γνώσεων σε ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης 

κάνει  πιο  εύκολη  την  αλλαγή  του  προσωπικού  μιας  επιχείρησης  είτε  λόγω  μη 

επιτυχημένης συνεργασίας είτε  λόγω συνταξιοδότησης ενός εργαζομένου.  Με την 

εισαγωγή,  όμως,  των  γνώσεων  του  εργαζομένου  που  είτε  απολύεται  είτε 

συνταξιοδοτείται σε ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης αυτόματα αφήνεται μια χρήσιμη 

πνευματική κληρονομιά και  για  την επιχείρηση και  για τον αντικαταστάτη του.  Το 

ερώτημα που γεννάται είναι κατά πόσο θα είναι διατεθειμένος κάθε υπάλληλος να 

προσφέρει την άρρητη γνώση του και την εμπειρία του σε ένα σύστημα διαχείρισης 

γνώσης.

3.7 Το ανθρώπινο στοιχείο στη διαχείριση της γνώσης.

Η σύλληψη της γνώσης του εκάστοτε εργαζόμενου και η μεταμόρφωσή του σε 

κάτι  χρήσιμο  για  όλη  την  επιχείρηση  αποτελεί  το  πρώτο  βήμα  στη  δημιουργία 

οποιουδήποτε συστήματος διαχείρισης γνώσης. Τα πρώτα τεχνολογικά βήματα είναι 

η δημιουργία πολλών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση μεγάλων 

ποσοτήτων πληροφοριών, οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και να δοθούν 

προς χρήση. Τέτοια εργαλεία ισχυρίζονται πως η εφαρμογή τους μπορεί να λάβει 

όλα τα έγγραφα και τα e-mails μιας επιχείρησης και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας 

ένα  απλό  σχήμα  κατηγοριοποίησης  και  δυνατότητες  αναζήτησης  παρέχει  στον 

καθένα τη δυνατότητα να βρει οτιδήποτε. Αυτό όμως από μόνο του, παρά το ότι 

αναβαθμίζει τη λειτουργικότητα, δεν είναι αρκετό για τη μετατροπή της πληροφορίας 

σε γνώση.

Μια τέτοια στρατηγική αφήνει στο περιθώριο το ανθρώπινο στοιχείο, το οποίο 

είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό σε  συστήματα διαχείρισης  γνώσης.  Κεντρικό  σημείο  της 

κατανόησης της γνώσης σε ανθρώπινους όρους, που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση 

μιας λύσης διαχείρισης της γνώσης, είναι η αναγνώριση της γνώσης που μπαίνει στη 

διαδικασία  της  εξωτερίκευσης.  Η  διαμοιραζόμενη  γνώση  η  οποία  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί  και  από  άλλους  εργαζόμενους  σε  διαφορετικές  περιπτώσεις  δεν 

περιέχεται  σε  απλά έγγραφα και  e-mails.  Στην  πραγματικότητα  μόνο εάν  κάποιο 
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έγγραφο  έχει  δημιουργηθεί  με  σκοπό  να  διαμοιράσει  γνώση  μπορεί  να 

επαναχρησιμοποιηθεί.

Για να θεωρηθεί μια εφαρμογή διαχείρισης γνώσης επιτυχημένη θα πρέπει να 

“κατανοήσει” το περιεχόμενο των εγγράφων που αποθηκεύει και όχι να είναι ένας 

απλός αποθηκευτικός χώρος που περιμένει το χρήστη για να μπορέσει να βρει αυτό 

που είναι απαραίτητο στην κάθε περίπτωση. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει 

να  υπάρξει  μια  στροφή στο  σχεδιασμό των συστημάτων διαχείρισης  της  γνώσης 

ώστε να μπορούν να “συλλέγουν” εμπειρία παρά να κατηγοριοποιούν έγγραφα.

Έτσι για την υλοποίηση ενός χρήσιμου συστήματος διαχείρισης της γνώσης 

ως προς την εταιρία αλλά και ως προς τον χρήστη απαιτείται να τεθούν με ιδιαίτερη 

προσοχή τα αρχικά κριτήρια από τα οποία θα κρίνεται αν είναι χρήσιμο ένα έγγραφο 

για να μπει στην αποθήκη δεδομένων. Επίσης προτείνεται η χρήση εξειδικευμένης 

τεχνολογίας που θα ελαττώνει τον αριθμό των προτεινόμενων εγγράφων που πρέπει 

να  εξετάσει  ο  χρήστης  για  να  βρει  αυτό  που  αναζητεί.  Αποτέλεσμα  θα  είναι  η 

εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου στο σύστημα και εξοικονόμηση χρόνου για το 

χρήστη.

Το κλειδί για τους κατασκευαστές συστημάτων διαχείρισης γνώσης είναι να 

συνειδητοποιήσουν  πως  η  τεχνολογία  δεν  αποτελεί  πανάκεια.  Ειδικά  στη 

συγκεκριμένη περίπτωση λύση θα πρέπει να είναι ένα υβριδικό σχήμα ανθρώπινων 

ικανοτήτων και τεχνολογικών επιτευγμάτων.

Οι άνθρωποι κατέχουν συγκεκριμένες δεξιότητες γνώσης. Όταν επιδιώκουμε 

να καταλάβουμε τη γνώση, για να την ερμηνεύσουμε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, 

για να τη συνδυάσουμε με άλλους τύπους πληροφοριών, ή για να συνθέσουμε τις 

διάφορες μη δομημένες μορφές γνώσης, οι άνθρωποι είναι το συνιστώμενο εργαλείο. 

Αυτές  είναι  οι  διαδικασίες  που  εμείς  υπερέχουμε  έναντι  των  ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, σε ότι αφορά τη γνώση.

Από  την  άλλη  μεριά  οι  υπολογιστές  και  συστήματα  επικοινωνιών  είναι 

αποτελεσματικά  σε  διαφορετικούς  τύπους  εργασιών.  Για  τη  σύλληψη,  το 

μετασχηματισμό και τη διανομή της ρητής γνώσης που συνεχώς μεταλλάσσεται, οι 

υπολογιστές  είναι  ικανότεροι  από  τους  ανθρώπους.  Η  ταχύτητα  στην  εκτέλεση 

διεργασιών είναι μια άλλη δεξιότητα που οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές υπερέχουν σε 

σχέση με τους ανθρώπους. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το μίγμα δεξιοτήτων, πρέπει 
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να  κατασκευάσουμε  υβριδικά  περιβάλλοντα  διαχείρισης  γνώσης  στα  οποίο  θα 

χρησιμοποιούμε και ανθρώπους και υπολογιστές με συμπληρωματικούς τρόπους.

Για  τους  παραπάνω  λόγους  το  ανθρώπινο  στοιχείο  είναι  κάτι  που  οι 

κατασκευαστές συστημάτων διαχείρισης γνώσης και η επιχείρηση που υιοθετεί ένα 

τέτοιο  σύστημα πρέπει  να λάβουν σοβαρά υπ’  όψη τους.  Θα πρέπει  να  δοθούν 

κίνητρα για την εκούσια προσφορά όλων των χρηστών σε ένα τέτοιο σύστημα αλλά 

και  η  δημιουργία  ενός  όχι  μόνο  τεχνολογικά  εξελιγμένου  συστήματος  αλλά  και 

ταυτόχρονα εύχρηστου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4. ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ

4.1 Η διαχείριση της γνώσης και η αποδοχή της από τις εταιρίες

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν μια ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος τα 

τελευταία χρόνια από πλευράς των εταιριών για τη διαχείριση της γνώσης. Μεγάλα 

χρηματικά ποσά έχουν διατεθεί προς αυτή την κατεύθυνση και πολλές εταιρίες είτε 

έχουν  ήδη  υλοποιήσει  ένα  σύστημα  διαχείρισης  γνώσης  είτε  προσπαθούν  να  το 

κάνουν.

Μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εταιρία KPMG Consulting με το 

συγκεκριμένο θέμα έγινε σε 423 οργανισμούς στην Αμερική και  στην Ευρώπη με 

κέντρο την Αγγλία. Το 81% των ερωτηθέντων απάντησαν θετικά στην ερώτηση αν 

διέθεταν  ένα  κάποιο  πρόγραμμα  διαχείρισης  γνώσης  ή  αν  σκοπεύουν  να 

υλοποιήσουν  κάποιο.  Από  αυτό  το  ποσοστό  στο  38%  των  επιχειρήσεων 

λειτουργούσε κάποιο σύστημα, το 30% βρισκόταν στη φάση της υλοποίησης και το 

13% εξέταζε την ανάγκη για μια τέτοια εφαρμογή.

Το πλέον ενθαρρυντικό όμως που προκύπτει από την έρευνα, είναι ότι όλοι 

όσοι έλαβαν μέρος στην έρευνα αναγνωρίζουν το ρόλο που μπορεί να παίξει ένα 

σύστημα  διαχείρισης  γνώσης  στην  εξέλιξη  της  επιχείρησής  τους.  Πιστεύουν  ότι 

μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού, του marketing, 

της εστίασης του πελάτη,  στην παρουσίαση πρωτοποριακών προϊόντων και  στην 

αύξηση των εσόδων και των κερδών. Για παράδειγμα το 71% των οργανισμών που 
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διαθέτουν ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης ανέφεραν ότι  βοηθήθηκαν στην λήψη 

αποφάσεων, το 68% ανέφερε ότι είχε καλύτερες αντιδράσεις σε κρίσιμα ζητήματα του 

οργανισμού  και  το  64% είπε  ότι  κατάφερε  να  προσφέρει  καλύτερη  εξυπηρέτηση 

στους πελάτες του.

 

Διείσδυση των συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης
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Σχήμα 4.1: Το ποσοστό διείσδυσης των συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης.

Στα Σχήματα 4.1 και 4.2 φαίνονται τα αποτελέσματα της έρευνας σε ότι αφορά 

το  ποσοστό διείσδυσης των συστημάτων διαχείρισης  γνώσης σε  επίπεδο Η.Π.Α, 

Ευρώπης, Ηνωμένου Βασιλείου και άλλες χώρες.
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Σχήμα 4.2: Η κατάσταση στην οποία έχει φτάσει η υλοποίηση των συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης 

σε επίπεδο Η.Π.Α, Ευρώπης και Ηνωμένου Βασιλείου.
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4.2 Οι τεχνολογίες της διαχείρισης της γνώσης

Η  διαχείριση  της  γνώσης  πρέπει  να  υποστηρίζεται  από  μια  συλλογή 

τεχνολογιών  για  τη  δημιουργία  γνώσης,  για  τοποθέτηση  δεικτών  (indexing),  για 

ταξινόμηση,  αποθήκευση,  συγκεκριμενοποίηση  και  την  ανάκτηση  πληροφοριών, 

όπως  επίσης  και  για  τη  συνεργασία  και  την  εφαρμογή  της  γνώσης.  Μια  φιλική 

διεπαφή και ένας σωστά στημένος κώδικας είναι οι βασικές ανάγκες ενός εργαλείου 

διαχείρισης  γνώσης.  Στο  Σχήμα  4.3  φαίνεται  η  αρχιτεκτονική  ενός  συστήματος 

διαχείρισης  γνώσης.  Σύμφωνα  με  αυτή  την  αρχιτεκτονική  θα  περιγραφούν  οι 

τεχνολογίες που εφαρμόζονται  σήμερα και  σύμφωνα με τις  δυνατότητες του κάθε 

λογισμικού θα χωριστούν σε κατηγορίες.

Εφαρμογές ΚΜ σε 
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Σχήμα 4.3: Μια αρχιτεκτονική διαχείρισης γνώσης. 

Το χαμηλότερο στρώμα χειρίζεται  τις  πηγές ρητής γνώσης.  Η ρητή γνώση 

υπάρχει  στις αποθήκες ως έγγραφα, e-mail,  μηνύματα, ή ως εγγραφές σε βάσεις 

δεδομένων  ή  ως  ανακοινώσεις  σε  πίνακες  ανακοινώσεων  (Bulletin  Boards/ 

Newsgroups).  Τυποποιημένα  εργαλεία  δημιουργίας  (όπως  οι  επεξεργαστές 

κειμένων) και συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS) υποστηρίζουν το 

64



επόμενο  επίπεδο.  Οι  Web  Browsers,  τα  εργαλεία  επεξεργασίας  των  e-mail  και 

υπηρεσίες  διαδικτύου και  τοπικού δικτύου υποστηρίζουν την  υποδομή αυτού  του 

επιπέδου. Επίσης τα συστήματα διαχείρισης εγγράφων και περιεχομένων χειρίζονται 

τις  αποθήκες  γνώσεων.  Στο  παραπάνω επίπεδο  η  γνώση πρέπει  να  οργανωθεί 

σύμφωνα  με  το  πλαίσιο  κάθε  οργανισμού,  και  να  είναι  βασισμένη  σε  μια 

συγκροτημένη  ταξινόμηση  και  έναν  “χάρτη  πλοήγησης”  υποστηριζόμενο  από 

εργαλεία ταξινόμησης και  σύνταξης.  Ο χάρτης πλοήγησης είναι  ένας χάρτης που 

περιγράφει που βρίσκονται τα αντικείμενα γνώσης και οι άνθρωποι που κατέχουν την 

γνώση σε έναν οργανισμό. 

Στο επόμενο επίπεδο τα εργαλεία υποστηρίζουν την ανακάλυψη της γνώσης 

(Knowledge  Discovery)  και  προσφέρουν  υπηρεσίες  συνεργασίας  (Collaboration 

Services). Δια μέσω των γνωστικών πυλών, η γνώση μπορεί να διανεμηθεί όπως 

απαιτείται  στους  διαφορετικούς  χρήστες  και  στις  διάφορες  εφαρμογές.  Αυτές  οι 

εφαρμογές  είναι  η  διαχείριση  ικανοτήτων  (competence  management),  διαχείριση 

πελατειακών  σχέσεων  (customer  relationship  management)  και  η  διαχείριση  της 

εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning management).

Είναι  δύσκολο να διαχωρίσει  κανείς αυτό που αποκαλείται  “Τεχνολογία της 

Πληροφορίας”  (Information  Technology-IT)  και  εργαλεία  για  διαχείριση  γνώσης 

(Knowledge  Management  tools).  Στην  παραπάνω  αρχιτεκτονική  θεωρούμε  ως 

διαχείριση  της  γνώσης  τα  υψηλότερα  επίπεδα,  αρχίζοντας  από  το  επίπεδο 

‘‘Αποθήκες  Γνώσης’’  (knowledge  repository)  και  τεχνολογία  της  πληροφορίας  τα 

χαμηλότερα επίπεδα, αλλά αυτό το όριο είναι συγκεχυμένο. Το ενδιαφέρον επομένως 

επικεντρώνεται στα ανώτερα στρώματα της αρχιτεκτονικής και έμφαση δίνεται στις 

ανάγκες των υπαλλήλων που χρησιμοποιούν τη γνώση, τις μετατροπές της γνώσης 

που εμφανίζονται και ένα κοινό σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων παρεχόμενα 

από  τα  συστήματα  που  υπάρχουν  σε  κάθε  κατηγορία.  Τα  συστήματα  που 

επιλέχθηκαν  να  αναλυθούν  είναι  εκείνα  που  χρησιμοποιούνται  ευρέως  για  την 

υποστήριξη της διαχείρισης της γνώσης. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου δεν είναι να 

καλύψει όλα τα συστήματα στην αγορά αλλά μάλλον να δώσει στον αναγνώστη μια 

αίσθηση των διάφορων συστημάτων που είναι διαθέσιμα για τη διαχείριση γνώσης, 

τα προτερήματα αλλά και τα μειονεκτήματα τους.

Ένα μεγάλο μέρος των πληροφοριών είναι βασισμένο σε πληροφορίες που 

συγκεντρώθηκαν από τους κατασκευαστές Web sites και άλλα διαφημιστικά υλικά. 

Είναι  λογικό  λοιπόν  τα  συστήματα  αυτά  να  παρουσιάζονται  χωρίς  ατέλειες  και 
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αδυναμίες και  πολλές φορές να διαφημίζονται  για λειτουργίες που δεν διαθέτουν. 

Ένα σωστό σύστημα διαχείρισης γνώσης πρέπει να υποστηρίζει όλο τον κύκλο ζωής 

της γνώσης γι’ αυτό οι επιχειρήσεις από τα συστήματα που υπάρχουν διαθέσιμα δεν 

χρησιμοποιούν μόνο ένα και από έναν μόνο κατασκευαστή.

4.3 Κριτική αξιολόγηση των υπαρχόντων συστημάτων 

Διάφορες  επιχειρήσεις έχουν υλοποιήσει συστήματα διαχείρισης γνώσης είτε 

για προσωπική τους χρήση και διευκόλυνση της λειτουργίας τους, είτε για διάθεση 

αυτών  στην  αγορά.  Σύμφωνα  με  την  αρχιτεκτονική  του  Lowton  τα  διάφορα 

συστήματα ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:

− Διαχείριση εγγράφων (Document management)

− Ταξινόμηση-Ανάθεση σε κατηγορίες (Organizational taxonomy)

− Υπηρεσίες Συνεργασίας (Collaboration Services)

− Ανακάλυψη δεδομένων και γνώσης (Data and knowledge discovery)

− Δίκτυα Ειδικών Γνώσης (Expert Networks)

− Γνωστικές Πύλες (Knowledge portals)

− Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer relationship management)

− Διαχείριση ικανοτήτων (Competence management)

− Διαχείριση  συστημάτων  εκπαίδευσης  από  απόσταση  (E-Learning 

management systems)

Στόχος  μας  είναι  να  παρουσιάσουμε  τις  κυριότερες  λειτουργίες 

αντιπροσωπευτικών  εργαλείων  σε  κάθε  μια  από  τις  παραπάνω  κατηγορίες.  Οι 

πληροφορίες συλλέχθηκαν από τις ιστοσελίδες των εργαλείων στο διαδίκτυο. 

4.3.1 Διαχείριση εγγράφων (Document management)

Από  την  άποψη  της  επιχείρησης  τα  έγγραφα  που  εμπεριέχονται  μέσα  σε 

αυτήν αντιπροσωπεύουν τη ρητή της γνώση. Με τη διαχείριση αυτών των εγγράφων 

εκτός από μια οργανωμένη βάση δεδομένων μπορεί να παραχθεί και νέα γνώση. 
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Πολλοί  εργαζόμενοι  μπορεί  να  αναγνωριστούν  σαν  “ειδικοί”  βάσει  τη  συγγραφή 

αναφορών  που  έχουν  να  κάνουν  με  την  εξέλιξη  της  εργασίας  τους  ή  την 

αναπαραγωγή  και  την  ανάλυση  παλαιότερων  εγγράφων.  Γενικότερα  όμως  η 

αναγνώριση  ενός  εργαζόμενου  ως  “ειδικού”  προκύπτει  από  την  διαδικασία 

δημιουργίας  γνώσης  είτε  αυτή  εισέρχεται  στην  επιχείρηση  εκείνη  τη  στιγμή  είτε 

προέρχεται  από  ήδη  υπάρχουσα  ρητή  ή  άρρητη  γνώση.  Η  διαδικασία  της 

μετατροπής  της  γνώσης  που  λαμβάνει  μέρος  είναι  ο  συνδυασμός  εφόσον  τα 

έγγραφα και το περιεχόμενό τους επεξεργάζεται, δηλαδή από ρητή γνώση παράγεται 

νέα ρητή γνώση.

Η  κυριότερες  ανάγκες  που  προκύπτουν  σε  ένα  περιβάλλον  διαχείρισης 

εγγράφων  είναι  η  αναγνώριση  της  πιο  πρόσφατης  έκδοσης  ενός  εγγράφου,  η 

διάχυση αυτής σε όλο το πλαίσιο του οργανισμού, η εύκολη πρόσβαση σε μακρινά 

έγγραφα  και  ο  διαμοιρασμός  των  εγγράφων στις  διάφορες  ομάδες  εργασίας.  Τα 

συστήματα διαχείρισης εγγράφων προσφέρουν χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν 

αποθήκευση  και  ανάκτηση  εγγράφων  και  φακέλων,  έλεγχο  που  αφορά  την  πιο 

πρόσφατη  έκδοση  του  εγγράφου  (version  control),  οργάνωση  εγγράφων  με 

διαφορετικούς  τρόπους,  έρευνα  και  ανάκτηση  βασισμένη  σε  δείκτες  (indexing 

techniques)  και  ανεπτυγμένους  μηχανισμούς  αναζήτησης  και  πρόσβαση  από 

οποιονδήποτε δικτυωμένο σταθμό εργασίας. Τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης 

εγγράφων παρέχουν επίσης  κάποιο  είδος  αναζήτησης  βασισμένο  στο  όνομα του 

συγγραφέα του εγγράφου ή της βασικής έννοιας στην οποία το έγγραφο αναφέρεται.

Το  Microsoft  SharePoint  [http//www.microsoft.com/sharepoint],  είναι  ένα 

παράδειγμα  ενός  συστήματος  διαχείρισης  εγγράφων  που  είναι  διαθέσιμο  σε  δύο 

εναλλακτικούς τύπους: το SharePoint Team Services και αναφέρεται σε 5 έως 75 

χρήστες  και  το  SharePoint  Portal  Server  που  υποστηρίζει  μεγαλύτερες  ομάδες 

εργασίας.  Οι  μεγάλες  ομάδες  εργασίας  συχνά  απαιτούν  επίσημες  διαδικασίες 

δημοσιοποίησης  εγγράφων  γι’  αυτό  το  SharePoint  Portal  Server  παρέχει  τη 

δυνατότητα της αναζήτησης μεταξύ πολλαπλών αποθηκών δεδομένων και  μεταξύ 

διαφόρων μορφών φακέλων (file format).

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.4, ο μηχανικός γνώσης (knowledge engineer) 

μπορεί να προσθέσει ανακοινώσεις, γεγονότα και ενδιαφέροντα links καθώς επίσης 

και να διαμοιράσει έγγραφα, εικόνες και συζητήσεις. Τα έγγραφα εμπλουτισμένα με 

σχολιασμούς  (annotations)  και  λέξεις  κλειδιά  ανταποκρίνονται  στο  κάλεσμα  του 

χρήστη που πληκτρολογεί στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας. Σημαντικό προτέρημα 
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του συστήματος είναι πως για κάθε χρήστη ορίζεται συγκεκριμένος ρόλος, ο οποίος 

καθορίζεται από τους μηχανικούς της γνώσης (knowledge engineers), και σύμφωνα 

με αυτόν ή μπορεί να επέμβει στο σύστημα προσθέτοντας νέα έγγραφα ή να είναι 

απλός αναγνώστης.

Εικόνα 4.4: Το interface του Microsoft SharePoint.

Όμοια,  το  Collaborative  Document  Management  Solution  (CDM) 

[  http//www.interwoven.com/solutions/cdm/index.html]  της  εταιρίας  Interwoven, 

βελτιώνει  τη  διαχείριση εγγράφων,  τη  συνεργασία,  και  τη  διανομή  των  εταιρικών 

λειτουργιών. Το CDM παρέχει στις ομάδες εργασίας τη δυνατότητα να μοιράζονται 

και  να χρησιμοποιούν τις  πηγές της γνώσης που εμπεριέχονται  στην επιχείρηση. 

Διασφαλίζει πως το κατάλληλο έγγραφο θα είναι διαθέσιμο στον κατάλληλο άνθρωπο 

ή ομάδα εργασίας την κατάλληλη στιγμή. 

Η εταιρία Xerox προσφέρει επίσης ένα σύνολο εργαλείων, που βοηθούν την 

ανακάλυψη της γνώσης από απλά χάρτινα έγγραφα αλλά και αρχεία σε ηλεκτρονική 

μορφή.  Τα  εργαλεία  αυτά  έχουν  τα  εξής  χαρακτηριστικά:  ανάγνωση,  αναζήτηση, 

αποθήκευση,  διαμοιρασμό,  παρουσίαση  και  προστασία  εγγράφων.  Το  Xerox 

FlowPort  είναι  ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων και  e-mail  και  ολοκληρώνει  το 

συνολικό  σύστημα  με  διάφορες  συσκευές  που  χρησιμοποιούν  χαρτί  (faxes, 

photocopiers,  etc.).  Το  Xerox  DocuShare  [http//docushare.xerox.com]  είναι  ένα 
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εργαλείο  διαχείρισης  εγγράφων  βασισμένο  στο  διαδίκτυο  που  επιτρέπει  στους 

χρήστες  να  αποστέλλουν  και  λαμβάνουν  πληροφορίες  σε  οποιαδήποτε  μορφή 

(κείμενο, σκαναρισμένες εικόνες, video clips, έγγραφα του MS Office, ήχο, φακέλους, 

κ.λπ).

4.3.2 Ταξινόμηση / Ανάθεση σε κατηγορίες (Organizational taxonomy)

Τα εργαλεία σε αυτήν την κατηγορία οργανώνουν το μη δομημένο κείμενο και 

τα στοιχεία γνώσης σε έναν δομημένο χάρτη πλοήγησης της γνώσης. Οι έρευνες 

δείχνουν  ότι  σήμερα,  το  80%  των  επιχειρήσεων  διαχειρίζονται  μη  δομημένες 

πληροφορίες και 85% από όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα κρατιούνται σε μια μη 

δομημένη μορφή. Επομένως προκύπτει η ανάγκη να εξαχθεί γνώση από αυτά τα μη 

δομημένα στοιχεία μέσω της οργάνωση τους. Τα εργαλεία σε αυτήν την κατηγορία 

βοηθούν στο να χτιστούν χάρτες γνώσης με βάση τους στόχους της επιχείρησης, με 

συνεπή και λογικό τρόπο.

Η  διαδικασία  μετατροπής  της  γνώσης  που  υποστηρίζεται  από  αυτήν  την 

κατηγορία εργαλείων είναι ο συνδυασμός. Αυτά τα εργαλεία παίρνουν τη ρητή γνώση 

από τα στοιχεία που εμπεριέχουν γνώση και τη μετατρέπουν σε νέα ρητή γνώση με 

την  οργάνωση  αυτών  των  εγγράφων  βάση  της  επιστήμης  της  ταξινόμησης. 

Υποστηρίζουν επίσης και τη διαδικασία της εσωτερίκευσης, καθώς ο χάρτης γνώσης 

που  χτίζεται  από  αυτά  τα  εργαλεία  βοηθά  τους  ανθρώπους  να  εμπεδώσουν  τη 

γνώση καλύτερα και ευκολότερα.

Η βασική λειτουργία των εργαλείων σε αυτή την κατηγορία είναι να επιτρέψει 

στους χρήστες να ανακαλύψουν και να μάθουν, παρουσιάζοντας οπτικά και γρήγορα 

σε μια μικρογραφία τη μεγάλη εικόνα της αποθήκης γνώσης. Δημιουργούν έναν ρητό 

και λειτουργικό χάρτη της βάσης γνώσης ενός οργανισμού και επιτρέπουν εύκολη 

αναζήτηση,  παροχή  λεπτομερών  κατηγοριών  και  συσχετισμένες  πληροφορίες. 

Επιτρέπουν επίσης στους χρήστες να ανακαλύπτουν τις νέες σχέσεις και συγγένειες 

μεταξύ των στοιχείων γνώσης. Κατά κάποιον τρόπο, αυτά τα εργαλεία παρέχουν το 

πλαίσιο  στην  ανάκτηση  πληροφοριών,  την  διευκρίνηση  των  αποτελεσμάτων  και 

παρέχουν  περισσότερο  λεπτομερή  ανακάλυψη  όταν  αυτή  συνδυάζεται  με 

στοχοθετημένη και στενή έρευνα.
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Το  Intelligent  Data  Operating  Layer  (IDOL)  Server 

[http//www.autonomy.com/Content/Products/IDOL]  από  την  εταιρία  Autonomy 

αυτόματα κατηγοριοποιεί δεδομένα χωρίς απαιτήσεις για χειρωνακτική εισαγωγή. Η 

συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση επιτρέπει στους χρήστες να αντλούν έννοιες από τις 

αυτόματα  παραγόμενες  κατηγορίες  ενός  μη  δομημένου  κείμενου.  Συνεπώς,  τα 

δεδομένα είναι επακριβώς ορισμένα σε μια σωστή και συναφή έκφραση. Η υποδομή 

του  προϊόντος  της  εταιρίας  Autonomy στηρίζεται  σε  μια  λειτουργία  αντιστοίχησης 

βασισμένη στο σκεπτικό του να κατηγοριοποιούνται  τα  έγγραφα και  αυτόματα να 

εισάγονται  σε  αυτά  “ταμπέλες”,  περιεχόμενο  διαδρομής  (route  content),  και 

ενημέρωση χρηστών για σχετικές πληροφορίες π.χ. σχετικά με τα ενδιαφέροντα των 

χρηστών και την περιοχή εργασίας τους.

Η  εταιρία  Entrieva  υλοποίησε  το  σύστημα  SemioTagger 

[http//www.entrieva.com].  Στην Εικόνα 4.5 φαίνεται  το interface του SemioTagger. 

Είναι μια μηχανή που προσφέρει πρόσβαση στα δεδομένα καθώς αναγνωρίζει την 

κρυμμένη γνώση που περιέχονται στα έγγραφα της εταιρίας αλλά και στο διαδίκτυο 

δίνοντας  τη  δυνατότητα  να  παρακολουθούνται  ενδιαφέροντες  ιστοσελίδες  και  να 

εισάγονται πληροφορίες από αυτές. Επίσης οργανώνει τα δεδομένα σε κατηγορίες 

και με αυτό τον τρόπο ενισχύει τη λήψη αποφάσεων της επιχείρησης.

Εικόνα 4.5: Το interface του SemioTarger. 

Η μηχανή επεκτείνεται και σαν υπηρεσία στο Web και μπορεί να λειτουργήσει 

με  οποιαδήποτε  είσοδο,  αναγνώστη,  μηχανή  βάσεων  δεδομένων  ή  τεχνολογία 

κάποιας επιχείρησης. Το SemioTagger συνεργάζεται με γνωστικές πύλες όπως το 

Plumtree  Enterprise  Portal  και  ενδυναμώνει  εσωτερικές  και  εξωτερικές  πηγές 
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πληροφοριών  (file  systems,  Web  sites,  Documentum,  Lotus  Notes,  και  βάσεις 

δεδομένων ODBC). Το SemioTagger προσθέτει λέξεις κλειδιά στα έγγραφα και μέσα 

από εφαρμογές  XML μπορούν να χρησιμοποιηθούν για  διαχείριση περιεχομένου, 

διαχείριση εγγράφων, σε μηχανές αναζήτησης και εφαρμογές γνωστικών πυλών στο 

Web.

Το  σύστημα  Semagix  Freedom  [http//www.semagic.com]  ενισχύει  το 

περιεχόμενο  με  μεταδεδομένα  παραγόμενα  από  τη  σημασιολογική  κατάταξη  και 

συναθροίζει  το  περιεχόμενο  από  διαφορετικές  πηγές  δεδομένων.  Το  Freedom 

επιτρέπει τον προσδιορισμό και την εξερεύνηση εννοιών που είναι σημαντικές για την 

επιχείρηση  και  προσδιορίζει  τις  πληροφορίες  και  τη  γνώση  στα  πλαίσια  του 

οργανισμού που μπορεί να μην είναι προφανής. Η τεχνολογία αυτή εξάγει σημαντικές 

πληροφορίες από ανεξάρτητα κείμενα, έγγραφα, δεδομένα και γεγονότα. 

4.3.3 Υπηρεσίες Συνεργασίας (Collaboration Services)

Πολύ συχνά οι υπάλληλοι μιας επιχείρησης πρέπει να συνεργάζονται και να 

επικοινωνούν, ειδικά όταν λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που διαφοροποιείται στο 

χρόνο και στο χώρο. Η διαδικασία μετατροπής της γνώσης που υποστηρίζεται από 

αυτήν την κατηγορία εργαλείων είναι κυρίως η κοινωνικοποίηση. Αυτό γίνεται όταν 

για  παράδειγμα  δύο  ή  περισσότεροι  χρήστες  επικοινωνούν  με  τη  χρήση  ενός 

εργαλείου συνομιλίας ή ενός στιγμιαίου αγγελιοφόρου (instant messenger). Πολλοί 

υποστηρίζουν πως εφόσον η συζήτηση γίνεται υπό ηλεκτρονική μορφή εμπεριέχεται 

σε  αυτή  την  κατηγορία  εργαλείων  και  η  διαδικασία  της  εξωτερίκευσης.  Μερικοί 

κατασκευαστές προωθούν εργαλεία που καταγράφουν αυτή η συνομιλία έτσι ώστε 

μπορεί να δημοσιευθεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλους χρήστες. Μπορεί ακόμα 

και να αναλυθεί προκειμένου να δημιουργηθεί  η νέα γνώση, το οποίο ενισχύει το 

επιχείρημα για την διαδικασία μετατροπής της άρρητης γνώσης σε ρητή.

Λόγω  της  παγκοσμιοποίησης,  οι  ομάδες  εργασίας  συχνά  διασκορπίζονται 

γεωγραφικά  και  εργάζονται  σε  διαφορετικές  χρονικές  ζώνες.  Τα  εργαλεία 

συνεργασίας βοηθούν αυτές τις ομάδες να επικοινωνούν και να συντονίζονται παρά 

τη  διαφορά  χώρου  και  χρόνου.  Αυτή  είναι  και  η  βασική  λειτουργία  αυτών  των 

συστημάτων, δηλαδή, η συνεργασία των υπαλλήλων με την παροχή ενός καναλιού 

επικοινωνίας  βασισμένο  σε  υπολογιστή.  Αυτή  η  επικοινωνία  μπορεί  να  είναι  είτε 
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σύγχρονη  ή  ασύγχρονη.  Η  συνεργασία  αυτή  γίνεται  με  τη  χρησιμοποίηση  ενός 

εργαλείου συνομιλίας ή ενός εργαλείου αποστολής άμεσων μηνυμάτων. Μερικά από 

αυτά τα εργαλεία είναι τα εξής:

1. Microsoft Netmeeting [http//www.microsoft.com/windows/netmeeting], 

2. Lotus Sametime [http//www.lotus.com/home.nfs/welcome/sametime] και 

3. QuickPlace [http//www.lotus.com/home.nfs/welcome/quickplace]. 

Η  βασική  ιδέα  είναι  με  τη  χρήση  αυτών  των  εργαλείων  από  δύο  ή 

περισσότερες γεωγραφικά χωρισμένες ομάδες εργασίας να μπορούν να μοιραστούν 

σε πραγματικό χρόνο το ίδιο υλικό. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με το να μπορούν να το 

διαβάσουν  ή  να  το  ακούσουν.  Μερικά  εργαλεία  έχουν  σχεδιαστεί  έτσι  ώστε  να 

συλλαμβάνουν  την  επικοινωνία  και  τα  αποτελέσματα  της  κάθε  εργασίας  για 

περαιτέρω χρήση, ανάλυση και εκλέπτυνση. Τέτοια εργαλεία είναι π.χ. το Fraunhofer 

eWorkshop  tool.  Μερικά  εργαλεία  είναι  σχεδιασμένα  έτσι  ώστε  να  υποστηρίζουν 

ταυτόχρονα συντακτική συνεργασία έγγραφων παρά το ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να 

βρίσκονται σε απόσταση (π.χ. Groupsystems). Κάποια άλλα εργαλεία υποστηρίζουν 

τον διαμοιρασμό της γνώσης υπό τη μορφή του e-learning.

Το Κέντρο Fraunhofer Maryland έχει αναπτύξει ένα εργαλείο που υποστηρίζει 

σύνδεση  μεταξύ  ειδικών  για  απευθείας  συνεδριάσεις.  Τα  αποτελέσματα  του 

workshop συλλαμβάνονται και αναλύονται προκειμένου να παραχθεί νέα γνώση. Τα 

εργαλεία  “τρέχουν”  σε  έναν  Web  browser.  Ένας  μεσολαβητής  και  ένας  αρχηγός 

συζήτησης (lead-discussant) διευθύνουν τη συζήτηση. Ο μεσολαβητής είναι αρμόδιος 

για τη διαδικασία της συνεδρίασης, ενώ ο αρχηγός συζήτησης είναι αρμόδιος για το 

περιεχόμενο της συνεδρίασης. Ένας γραφέας παίρνει σημειώσεις κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης, οι οποίες αποστέλλονται αμέσως στον πίνακα ανακοινώσεων (white 

board)  του  eWorkshop  tool.  Το  εργαλείο  δείχνει  εμφανώς  ότι  η  συγκεκριμένη 

τεχνολογία και διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να φέρει τους ανθρώπους 

κοντά και από κοινού να παράγουν νέα γνώση.

Ένα  άλλο  εργαλείο  από  την  εταιρία  Documentum  είναι  το  eRoom 

[http//www.documentum.com/products/grossary/eroom_ecm.htm].  Το  eRoom 

επιτρέπει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων της γνώσης (knowledge 

workers). Παρέχει ολοκλήρωση με την ιδεολογική πλατφόρμα της Documentum το 

λεγόμενο Enterprise Content Management (ECM). Τα στοιχεία κλειδιά του εργαλείου 

είναι η προσαρμοζόμενη βάση δεδομένων, υπηρεσίες πραγματικού χρόνου (real time 
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services-RTS) και ολοκλήρωση με το Microsoft Office. Επίσης προσφέρει διάχυση 

των εγγράφων στην εταιρία μέσω του περιβάλλοντος εργασίας του eRoom και τη 

σύλληψη των μεταδεδομένων για την επαναχρησιμοποίηση αυτών. Στην Εικόνα 4.6 

φαίνεται το περιβάλλον του eRoom.

Εικόνα 4.6: Το interface του eRoom

4.3.4 Ανακάλυψη δεδομένων και γνώσης (Data and knowledge discovery)

Ο στόχος αυτής της κατηγορίας εργαλείων είναι να παραγάγουν νέα γνώση 

από τα υπάρχοντα στοιχεία, τις πληροφορίες, και τις βάσεις γνώσεων. Παραδείγματα 

εργαλείων  σε  αυτήν  την  κατηγορία  περιλαμβάνουν  απεικόνιση  (visualization), 

εξόρυξη  δεδομένων  (data  mining),  καθώς  επίσης  και  εργαλεία  ανάλυσης  και 

σύνθεσης. Τα εργαλεία εξόρυξης δεδομένων προσπαθούν να ανακαλύψουν σχέσεις 

μεταξύ των δεδομένων και να παράγουν νέα γνώση.

Τα εργαλεία διαχείρισης της γνώσης συχνά εξετάζουν ακατέργαστα δεδομένα 

και  ιδιόρρυθμα  σημεία  δεδομένων  (data  points)  προκειμένου  να  δημιουργηθούν 

θεωρίες.  Ακατέργαστα  στοιχεία  και  ιδιόρρυθμα  σημεία  δεδομένων  είναι,  για 

παράδειγμα,  έγγραφα,  συχνές  ερωτήσεις  (frequently  asked  questions,  FAQs), 

διδάγματα από παλαιότερα περιστατικά και άλλα στοιχεία γνώσης αποθηκευμένα σε 

βάσεις  γνώσεων.  Η  ανακάλυψη  δεδομένων  και  γνώσης  μπορεί  να  αποκαλύψει 
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οτιδήποτε  είναι  κρυμμένο  στα  δεδομένα.  Τέτοια  εργαλεία  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν υποδείγματα (patterns) στο περιεχόμενο και 

τη χρήση των βάσεων γνώσης, όπως και τους τύπους των στοιχείων γνώσης που 

χρησιμοποιούνται περισσότερο ή λιγότερο συχνά. Η ανακάλυψη της γνώσης επίσης 

προσδιορίζει ενεργούς και ανενεργούς χρήστες, όπως και τα έμπειρα στελέχη μιας 

επιχείρησης (experts). Τέτοια εργαλεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να 

αναλύσουν τις  βάσεις γνώσεων προκειμένου να παραχθούν πιο σύνθετα στοιχεία 

γνώσης. Ένα παράδειγμα είναι πως από τις συχνές ερωτήσεις (FAQs) παράγονται 

καλύτερες πρακτικές και επιλύονται πολλές απορίες, ή να μετρηθεί ο αριθμός των 

χρηστών επισκέφθηκαν μια ιστοσελίδα και συνεπακόλουθα γνώση για τη βελτίωση 

αυτής και των υπολοίπων.

Η  μετατροπή  της  γνώσης  που  πραγματοποιείται  ως  αποτέλεσμα  της 

ανακάλυψης δεδομένων και γνώσης είναι, πρωτίστως, ο συνδυασμός εξαιτίας του 

γεγονότος  ότι  όλη  η  γνώση στη  βάση γνώσεων είναι  ήδη ρητή  και  η  διαδικασία 

ανακαλύψεων  δημιουργεί  νέα  ρητή  γνώση.  Κάποιος  θα  μπορούσε  επίσης  να 

υποστηρίξει ότι συμβαίνει και εσωτερίκευση όταν ο αναλυτής εξετάζει τα δεδομένα 

από διαφορετικές οπτικές γωνίες και κερδίζει μια καλύτερη κατανόηση αυτών.

Τα εργαλεία σε αυτήν την κατηγορία επιτρέπουν την απεικόνιση των στοιχείων 

με  διαφορετικούς  τρόπους.  Χρησιμοποιείται  συχνά  η  στατιστική  ανάλυση  και 

τεχνολογίες  της  υποστήριξη  αποφάσεων.  Επίσης  μερικά  χαρακτηριστικά  είναι 

βασισμένα στην  τεχνητή  νοημοσύνη (Artificial  Intelligence,  AI)  που  πιστεύεται  ότι 

μπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία της ανακάλυψης.

Το εργαλείο Autonomy VoiceSuite   [http//www.autonomy.com/autonomy_v3/

Content/IDOL/APPOLS/Voice_Suite]  αναλύει  το  περιεχόμενο  των  πολυμέσων 

(multimedia)  όπως  τα  βίντεο,  ραδιοφωνικές  μεταδόσεις,  ακουστικά  αρχεία  και  το 

μεταγράφει  σε  κείμενο,  αναγνωρίζοντας  και  κατατάσσοντας  το  κύριο  νόημα  του 

κειμένου και εμπλουτίζοντας τα με annotations για την εύκολη κατηγοριοποίηση τους, 

αναζήτηση τους και μετέπειτα την επαναχρησιμοποίηση τους. Το VoiceSuite είναι μια 

εφαρμογή που εκτός από τη μεταγραφή του ακουστικού περιεχομένου σε κείμενο, 

προσδιορίζει  και  ταξινομεί  τις  κύριες  έννοιες  μέσα  σε  αυτό,  και  προσωποποιεί 

αυτόματα και παραδίδει εκείνες τις πληροφορίες σε εκείνους που τις χρειάζονται με 

συγκεκριμένους τρόπους που αυτοί θέλουν σε ολόκληρο το εσωτερικό δίκτυο, ή με τη 

χρησιμοποίηση άλλων ψηφιακών καναλιών όπως τα κινητά τηλέφωνα. Στην Εικόνα 
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4.7 παρουσιάζεται το interface του Autonomy VoiceSuite που χρησιμοποιείται από 

γνωστούς τηλεοπτικούς σταθμούς όπως η ΝΕΤ και ο ΑΝΤ1. 

Εικόνα 4.7: Το interface του Autonomy VoiceSuit.

Το εργαλείο digiMine Analytic Services [http//www.digimine.com)] αναλύει την 

αλληλεπίδραση των πελατών με ένα Web site και με αυτό τον τρόπο βοηθάει την 

επιχείρηση να οργανώσει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και τα εμπορεύματα που 

προωθούν. Το λογισμικό digiMine’s Slurper έχει την ικανότητα να παίρνει τα αρχεία 

λειτουργίας ενός Web server και να συγκεντρώνει δεδομένα οποιασδήποτε βάσης 

δεδομένων.  Εφόσον  τα  δεδομένα  έχουν  μεταφερθεί  στο  κέντρο  δεδομένων  του 

digiMine, αναλύονται, διαμορφώνονται και φορτώνονται σε μια αποθήκη δεδομένων. 

Με βάση αυτήν την αποθήκη, το digiMine μπορεί να παραγάγει μεθόδους λογικής 

ανάλυσης (analytics) και να τις παραδώσει σε όποιον εργαζόμενο τις ζητήσει.

4.3.5 Δίκτυα Ειδικών γνώσης (Expert Networks)

Τα δίκτυα Ειδικών Γνώσης παρέχουν  ένα μέρος διακίνησης ιδεών για τους 

ανθρώπους που θέλουν να καθιερώσουν τη διανομή γνώσης που επικεντρώνεται 

στην επίλυση προβλημάτων. Είναι βασισμένα στην υποστήριξη peer-to-peer. Αυτού 

του είδους των συστημάτων εφαρμόζονται στους οργανισμούς που οι εργαζόμενοι 

τους  βρίσκονται  σε  διαφορετικούς  χώρους.  Τα  δίκτυα  ειδικών  γνώσης  συχνά 

υπογραμμίζουν το γεγονός πως η περισσότερη γνώση δεν μπορεί να γίνει ρητή και 
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να  αποθηκευτεί  σε  έναν  υπολογιστή,  αλλά  θα  κατοικεί  στους  εγκεφάλους  των 

ειδικών.

Οι ειδικοί χρησιμοποιούν ένα εργαλείο συνομιλίας για να επικοινωνούν με τους 

συναδέλφους  τους  και  η  έκβαση  της  συνομιλίας  αποθηκεύεται  για  μελλοντική 

ανάλυση και χρήση.

Χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  αυτής  της  κατηγορίας  εργαλείων  είναι  η 

αναγνώριση της ταυτότητας του ειδικού και η μεσολάβηση ανάμεσα σε πρόσωπα ή 

ομάδες.  Άλλα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  αυτών  των  εργαλείων  είναι  η  παροχή 

επικοινωνίας και συνεργατικότητας μεταξύ των ανθρώπων. Επίσης τα εργαλεία αυτά 

βρίσκουν  και  εκτιμούν  τους  εργαζόμενους  σε  ότι  αφορά  τις  γνώσεις  τους  και 

αξιολογούν την ικανοποίηση των πελατών. Τα παραδείγματα σε αυτήν την κατηγορία 

είναι το Abuzz, η εταιρία παροχής υπηρεσιών Teltech και η επιχείρηση AskMe.

Εικόνα 4.8: Το interface του Abuzz.

Το Abuzz [http//www.abuzz.com] προσφέρει μια κοινωνία ανταλλαγής γνώσης 

με  μια  πολύ  εύχρηστη  διεπαφή.  Ο  τρόπος  έκδοσης  του  ερωτήματος  είναι  πολύ 

εύκολος  και  απαιτεί  τη  δημιουργία  ενός  δωρεάν  λογαριασμού  Οι  γνώσεις 

προσφέρονται  από  τη  γνωστή  εφημερίδα  New York  Times.  Το  Abuzz  είναι  ένα 
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σύστημα που λαμβάνει και e-mail που περιέχουν απαιτήσεις για πληροφορίες και τα 

αποστέλλει στους ειδικούς, ανάλογα με το προφίλ των γνώσεών τους. Εκσυγχρονίζει 

σε τακτά χρονικά διαστήματα τα προφίλ των ειδικών σύμφωνα με το ποιος απαντά 

τις ερωτήσεις και ποιος όχι. Το σύστημα προσφέρεται σε δύο εκδοχές ανάλογα με το 

αν τρέχει σε τοπικό δίκτυο ή στο διαδίκτυο. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4.8, η 

κοινότητα των New York  Times,  Abuzz αποτελεί  χαρακτηριστικό παράδειγμα του 

πώς μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει τη δυναμική μιας ομάδας για την εύρεση λύσης 

σε προβλήματα ή να εκμεταλλευτεί την διάσπαρτη γνώση.

Η Teltech είναι μια επιχείρηση που υλοποίησε ένα δίκτυο ειδικών γνώσης το 

λεγόμενο  KnowledgeScope  [http//www.teltech.com]  και  χρησιμοποιείται  για  να 

συνδέσει  τις  ανάγκες  των πελατών της  Teltech  με  τους  διαθέσιμους ειδικούς.  Οι 

ερωτήσεις γίνονται  τηλεφωνικά ή μέσω του διαδικτύου.  Το σύστημα χρησιμοποιεί 

οργανωμένες βάσεις γνώσεων και  στην ουσία είναι  ένας αποτελεσματικός χάρτης 

πλοήγησης  γνώσης  με  πάνω από 30.000  τεχνολογικούς  όρους.  Διατηρείται  από 

μηχανικούς γνώσης, που προσθέτουν 500 με 1200 νέες έννοιες το μήνα στη βάση 

δεδομένων ενώ ταυτόχρονα αφαιρούν τους ξεπερασμένους όρους.

Κάθε  τεχνολογικός  όρος  έχει  συγκεκριμένη  χρήση  και  αρκετά  πιθανά 

συνώνυμα. Ο σκοπός της Teltech είναι να έχει στη βάση δεδομένων τον όρο που 

χρησιμοποιούν οι πελάτες της. Έτσι, κάθε μέρα οι μηχανικοί της γνώσης λαμβάνουν 

μια  λίστα  από  όρους  που  αναζητήθηκαν  στη  βάση  δεδομένων  της  Teltech 

ανεπιτυχώς από τους αναλυτές της γνώσης ή από τους πελάτες και τις ερευνούν 

αμέσως.  Πολλές  από  τις  ανεπιτυχείς  αναζητήσεις  είναι  λανθασμένη  ορθογραφία, 

αλλά οι έγκυρες ελλείψεις προσθέτονταν στη βάση δεδομένων.

4.3.6 Γνωστικές Πύλες (Knowledge portals)

Οι  εργάτες  της  γνώσης  (knowledge  workers)  χρησιμοποιούν  πολλών 

διαφορετικών ειδών πηγές πληροφοριών βασισμένες σε υπολογιστή (αποτελέσματα 

πωλήσεων,  δραστηριότητες  κατασκευής,  επίπεδα  καταλόγων  και  επιθυμίες 

πελατών). Αυτές οι πηγές πληροφοριών πρέπει να ενσωματωθούν σε μια διεπαφή. 

Οι γνωστικές πύλες δημιουργούν μια προσαρμοσμένη πύλη σε ποικίλα και ετερογενή 

δεδομένα,  πληροφορίες  και  γνώση.  Παρέχουν  επίσης  και  διαφορετικά  είδη 

παρουσίασης εξατομικεύοντας το περιεχόμενο έτσι ώστε να παρουσιάζεται με έναν 
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τρόπο που ταιριάζει στο ρόλο του ατόμου μέσα στον οργανισμό και να απεικονίζει τις 

προσωπικές προτιμήσεις του κάθε χρήστη.

Έτσι και η επιχείρηση αλλά και ο εργαζόμενος μπορούν να ελέγξουν ποιες 

πληροφορίες  παρέχονται  και  πώς επιδεικνύονται.  Οι  γνωστικές  πύλες  συλλέγουν 

πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και τις παρουσιάζουν με έναν συναφή τρόπο, 

εκτελώντας  τον  συνδυασμό  σαν  μορφή  μετατροπής  της  γνώσης.  Οι  υπάλληλοι 

λαμβάνουν αποφάσεις κάθε ημέρα. H γνώση που υποστηρίζει την λήψη αποφάσεων 

πρέπει να είναι εύκολο να βρεθεί και να ανακτηθεί γρήγορα. Η λήψη των καλύτερων 

αποφάσεων  απαιτεί  τρέχουσες  και  σχετικές  πληροφορίες,  που  είναι  αυτό  που 

προσφέρουν οι γνωστικές πύλες.

Εικόνα 4.9 : Το interface του Plumtree Corporate Portal.

Το  Plumtree  Corporate  Portal  [http//www.plumtree.com]  επιτρέπει  στους 

υπαλλήλους, τους συνεργάτες και τους πελάτες να αλληλεπιδράσουν με έγγραφα, 

εφαρμογές,  υπηρεσίες,  και  ο  ένας  με  τον  άλλο.  Αυτή  η  πύλη  ενσωματώνει  το 

περιεχόμενο,  τις  εφαρμογές,  την  αναζήτηση  και  στοιχεία  ασφάλειας  από  άλλα 

συστήματα.  Προσφέρει  επίσης  δυνατότητες  όπως  συνεργασία  (collaboration)  και 

διαχείριση κειμένων και περιεχομένων. Συνεργάζεται  για παράδειγμα με το Semio 
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Tagger  [http//www.entrieva.com]  για  την  κατηγοριοποίησης  της  γνώσης και  με  το 

HandySoft BizFlow [http//www.handysoft.com] για τη διαχείριση της ροής εργασίας 

(workflow management). Στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 4.9) παρουσιάζεται η 

διεπαφή του Plumtree Corporate Portal.

4.3.7 Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer relationship management)

Ένας  δημοφιλής  τομέας  της  διαχείρισης  της  γνώσης  είναι  η  υποστήριξη 

πελατών (customer support) και η διαχείριση της σχέσης με τους πελάτες (customer 

relationship  management-CRM).  Υπάρχουν  κυρίως  δύο  μορφές  εργαλείων 

υποστήριξης πελατών:

− εργαλεία που υποστηρίζουν την αυτοεξυπηρέτηση των πελατών (self-help) και 

− εργαλεία που βοηθούν τους πελάτες με ειδικό προσωπικό υποστήριξης (help-

desk).

Σε μερικές περιπτώσεις, οι προμηθευτές οργανώνουν ακόμη και περιοχές για 

τους πελάτες για να βοηθούν ο ένας τον άλλον, π.χ. να μοιράζονται τη γνώση, τα 

προϊόντα και υπηρεσίες.

Το  προσωπικό  υποστήριξης  πελατών μπορεί  να  στερείται  της  κατάλληλης 

γνώσης  και  εμπειρίας  ώστε  να  παραδίδει  συνεχή  υποστήριξη.  Αυτό  μπορεί  να 

αντισταθμιστεί με συστήματα που τους παρέχει γνώσεις, συνεχώς και με συνέπεια, 

ενώ  αποκτούν  την  κατάλληλη  γνώση  μέσω  της  εμπειρίας.  Υπάρχουν  πολλές 

περιπτώσεις  όπου  η  συνεχής  επανάληψη  με  την  επαναχρησιμοποίηση  των 

απαντήσεων στις πιο κοινές ερωτήσεις μπορεί να ενδυναμώσει το γνωστικό επίπεδο 

των εργαζομένων. Με το πέρασμα του χρόνου, το προσωπικό υποστήριξης επίσης 

αποκτά  σημαντική  γνώση  για  τα  προϊόντα  και  τις  υπηρεσίες  που  προσφέρει  η 

επιχείρηση, όπως επίσης και πληροφορίες για τους πελάτες και για τη συμπεριφορά 

τους. Αυτή η γνώση είναι ένας πόρος για τον οργανισμό συνολικά και πρέπει  να 

συλλαμβάνεται και να διαδίδεται.

Η μετατροπή της γνώσης που πραγματοποιείται στην υποστήριξη πελατών 

είναι κυρίως η κοινωνικοποίηση, αλλά με τα συστήματα υποστήριξης πελατών που 

χρησιμοποιούν βάσεις γνώσεων είναι επίσης δυνατό να υπάρξει η εξωτερίκευση και 

συνδυασμός ως διαδικασίες μετατροπής γνώσης. Επίσης όταν ο πελάτης ψάχνει για 
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γνώση και αργότερα τη χρησιμοποιεί υποστηρίζεται πως συμβαίνει και εσωτερίκευση 

της γνώσης.

Τα συστήματα που υποστηρίζουν τα γραφεία υποστήριξης πελατών έχουν ως 

κύρια λειτουργία την αυτόματη προώθηση του αιτήματος του πελάτη στον κατάλληλο 

εργαζόμενο σύμφωνα με το προφίλ του πελάτη σε συνδυασμό με το προφίλ του 

εργαζομένου.  Πρόσβαση  στο  καταγεγραμμένο  προφίλ  και  στη  “συμπεριφορά” 

(behavior) των πελατών και σε καταλόγους προϊόντων είναι άλλα γνωρίσματα που 

βοηθούν  τα  help-desks.  Υποστήριξη  για  αυτοεξυπηρέτηση  (self-help)  παρέχεται 

συχνά  από  μια  σελίδα  στο  Web  όπου  χρησιμοποιούνται  βάσεις  γνώσεων  και 

εργαλεία που αναφέρονται παρακάτω. Οι βάσεις γνώσεων παρέχουν ένα interface το 

οποίο βοηθά στην σύλληψη νέας γνώσης που αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρει 

μια επιχείρηση, τα προϊόντα της και τη χρήση τους. Κάθε περιστατικό καταγράφεται 

στη βάση γνώσης, είτε αυτό έχει να κάνει με την επίλυση ενός προβλήματος, είτε με 

την  εισαγωγή  μιας  νέας  υπηρεσίας  και  μετέπειτα  το  υλικό  διαμοιράζεται  στους 

εργαζόμενους. 

Η υποστήριξη πελατών που προσφέρεται οn-line στο διαδίκτυο συνήθως είναι 

η  παροχή  ενός  link  που  ο  πελάτης  αυτοεξυπηρετείται  επιλέγοντας  να 

πληκτρολογήσει  λέξεις κλειδιά προς αναζήτηση αυτών στη βάση γνώσης. Μπορεί 

επίσης να δει ένα κατάλογο από τις πιο συχνές ερωτήσεις και να επιλέξει αυτό που 

τον ενδιαφέρει. Η συγκεκριμένη υπηρεσία συναντάται όλο και πιο συχνά στα site των 

σύγχρονων  επιχειρήσεων  καθώς  αποτελεί  μια  σχετικά  οικονομική  λύση.  Η 

συντήρηση  μίας  βάσης  γνώσης  μπορεί  να  απαλλάξει  την  εταιρία  από  πολλές 

επαναλαμβανόμενες  ερωτήσεις  πελατών.  Το  αμέσως  επόμενο  βήμα  στις 

επιχειρήσεις είναι η συντήρηση ενός help desk όπου ο πελάτης διαμέσου ενός live 

chat  επικοινωνεί  με  ειδικούς  που  επιλύουν  τις  απορίες  του  για  προϊόντα  και 

υπηρεσίες.

Χαρακτηριστικά  παραδείγματα  είναι  το  AskIt  [http//www.askit.com]  για  τους 

πελάτες και το AskMe [http//www.askmecorp.com] για τους υπαλλήλους. Επιτρέπουν 

στους πελάτες και στους υπαλλήλους να μάθουν από την πείρα των συναδέλφων 

τους  και  άλλων  πελατών.  Και  στα  δύο  συστήματα,  οι  προκύπτουσες  λύσεις 

καταχωρούνται και  αποθηκεύονται  σε μια βάση γνώσεων για μελλοντική διανομή. 

Στην  παρακάτω  εικόνα  (Εικόνα  4.10)  φαίνεται  πως  ο  πελάτης  μπορεί  να 

πληκτρολογήσει την ερώτησή του και το σύστημα αντιμετωπίζοντας τις λέξεις που ο 

πελάτης  πληκτρολόγησε  ως  λέξεις  κλειδιά  και  “επιστρέφει”  τα  αποτελέσματα  της 
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αναζήτησης  με  αξιολογική  σειρά.  Το  πρώτο  έγγραφο  είναι  συνήθως  αυτό  που 

περιέχει  τις  περισσότερες  από  τις  λέξεις  κλειδιά  που  αναζητήθηκαν.  Και  τα  δύο 

συστήματα  επίσης  αναλύουν  αιτήματα  πελατών  από  εισερχόμενα  e-mails, 

μεταφέροντας τα στους ειδικούς βάσει  ενός προφίλ γνώσεων για τον καθένα.  Το 

AskMe αναπροσαρμόζει το κάθε προφίλ σύμφωνα με τις απαντήσεις που συνθέτει ο 

κάθε ειδικός. Το σύστημα ταξινομεί τους ειδικούς έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν 

να επικοινωνήσουν με τον πιο πεπειραμένο από αυτούς σε κάθε περίπτωση. 

Εικόνα 4.10: Το interface του AskIt.

 

4.3.8 Διαχείριση ικανοτήτων (Competence management)

Η διαχείριση ικανοτήτων (CM) μαζί με τη διαχείριση εγγράφων (DM), θεωρείται 

σαν μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες της διαχείρισης της γνώσης. Εάν η 

διαχείριση εγγράφων εξετάζει τα ρητά προτερήματα γνώσης ενός οργανισμού, τότε η 

διαχείριση ικανοτήτων χειρίζεται την άρρητη γνώση αυτού. Οι επιχειρήσεις πρέπει να 

αναπτύξουν ‘‘χάρτες πλοήγησης γνώσης’’ (knowledge maps) γιατί είναι απαραίτητο 

να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται τα στοιχεία γνώσης, και ποιος ξέρει 

τι. Μόλις ένας τέτοιος χάρτης γνώσης δημιουργηθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

προσδιορίσει τους ειδικούς της επιχείρησης, για να επανδρώσει τα νέα προγράμματα 

βασισμένα στις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται ή για να προσδιορίσει τα 
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κενά γνώσης που δείχνουν την  ανάγκη πρόσληψης νέων υπαλλήλων.  Οι  χάρτες 

γνώσης χρησιμοποιούνται  επίσης  συχνά για  την  αναγνώριση ικανοτήτων που θα 

βοηθούσαν  το  marketing  της  επιχείρησης  Τα  εργαλεία  που  υποστηρίζουν  την 

διαχείριση ικανοτήτων γίνονται απαραίτητα, ειδικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις, όπου 

οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον.

Οι μετασχηματισμοί της γνώσης που υποστηρίζονται από αυτά τα εργαλεία 

είναι συνήθως ο συνδυασμός επειδή είναι βασισμένα σε αποθήκες στις οποίες είναι 

αποθηκευμένες πληροφορίες για την κατοχή της γνώσης. Επίσης λαμβάνει μέρος και 

η εξωτερίκευση ως διαδικασία μετατροπής γνώσης όταν οι άνθρωποι δημιουργούν 

προφίλ για τη δική τους γνώση. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της κατηγορίας 

εργαλείων είναι η δημιουργία προφίλ (profiling). Παραδείγματα διαφόρων προφίλ που 

δημιουργούνται είναι προφίλ υπαλλήλων, πελατών, κατασκευαστών, προμηθευτών, 

συνεργατών, προγραμμάτων. 

Το Skillscape [http//web.skillscape.com] υποστηρίζει  την αξιολόγηση και την 

ταξινόμηση των μεμονωμένων δεξιοτήτων και των ικανοτήτων και χτίζει στιγμιότυπα 

από  το  γενικό  κεφάλαιο  γνώσης  του  οργανισμού.  Τα  εργαλεία  βοηθούν  στη 

χρησιμοποίηση  αυτών  των  πληροφοριών  για  να  εκτελέσουν  μεμονωμένη  και 

οργανωτική ανάλυση, να μειώσουν τις εκπαιδευτικές δαπάνες, και να ενισχύσουν το 

ανθρώπινο δυναμικό. Ο competence manager του Skillscape συστήνει αυτόματα την 

εκπαίδευση  των  υπαλλήλων  με  βάση  τα  κενά  των  γνώσεών  τους,  και  μπορεί 

αυτόματα να προωθήσει τη σχετική κατάρτιση. Το Student SkillScreener βοηθά τους 

εργοδότες να διαχειριστούν την ταχυδρόμηση των εργασιών στο εσωτερικό δίκτυο 

και να επιλέξουν προσεκτικά τον κατάλληλο υπάλληλο.

Το  Knowledge-Mail  [http//www.tacit.com/solutions/km.html]  αυτόματα 

δημιουργεί  profiles  των  υπαλλήλων  εξορύσσοντας  δεδομένα  από ποικίλες  πηγές 

πληροφοριών. Ο μηχανισμός του profiling δουλεύει ως εξής: με την εξαγωγή όρων 

και φράσεων από τα εισερχόμενα e-mail και σε πάνω από 30 τύπους εγγράφων που 

έχουν παραχθεί από κάποιο εργαζόμενο ή διαμοιραστεί σε αυτόν. Το προφίλ του 

κάθε  χρήστη,  παρέχει  το  λεπτομερές  περιεχόμενο  της  γνώσης  ενός  ατόμου,  της 

εμπειρίας του, και την εστίαση της εργασίας. Ένα σύνολο από προφίλ, επομένως, 

αντιπροσωπεύει  ένα  σύνθετο  “στιγμιότυπο”  από  όλη  την  πείρα  και  τη  γνώση 

(expertise) μέσα σε μια επιχείρηση. Κάθε προφίλ διαιρείται σε δημόσια και ιδιωτική 

περιοχή.  Η  δημόσια  περιοχή  είναι  ορατή  από  άλλους  χρήστες  στο  σύστημα.  Η 

ιδιωτική περιοχή είναι μια εμπιστευτική περιοχή που κρυπτογραφείται και είναι ορατή 
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μόνο από τον ιδιοκτήτη σχεδιαγράμματος. Ο βαθμός ελέγχου το πώς οι πληροφορίες 

που έχουν συλλεχθεί δημοσιοποιούνται ή κρατιούνται ιδιωτικές μέσα στο σύστημα 

είναι πλήρως διαμορφώσιμες από κάθε χρήστη. Η ίδια τεχνολογία χρησιμοποιείται 

για να δημιουργηθούν προφίλ σε κάθε οντότητα μιας επιχείρησης, όπως εργασίες, 

πελάτες, συνεργάτες, και προμηθευτές. Οι πληροφορίες για τις εργασίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν  για  σκοπούς  marketing,  ενώ  προφίλ  πελατών  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. 

4.3.9 Εκπαίδευσης από απόσταση (E-Learning management systems)

Η διαχείριση γνώσης στοχεύει να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν 

νέα  γνώση,  μέσω της  κατάλληλης  διαμόρφωσης  και  παράδοσης  της  υπάρχουσα 

γνώσης για διδασκαλία. Η εκπαίδευση από απόσταση είναι μια σχετικά νέα περιοχή 

που περιλαμβάνει εργαλεία βασισμένα σε υπολογιστή και σε απευθείας σύνδεση για 

e-teaching and e-learning. Το e-learning είναι ελκυστικό στους ανθρώπους επειδή 

προσφέρει ευελιξία στο χρόνο και στο χώρο ενώ προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των 

σπουδαστών  και  των  δασκάλων.  Πολλά  από  τα  εργαλεία  συνεργασίας  και 

επικοινωνίας  που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν για  να 

υποστηρίξουν αυτή τη δραστηριότητα.

Το e-teaching υποστηρίζει την εξωτερίκευση ως μορφή μετατροπής γνώσης 

καθώς η άρρητη γνώση του καθηγητή μετατρέπεται σε ρητό υλικό εκμάθησης. Το e-

learning από την άλλη μεριά υποστηρίζει την εσωτερίκευση καθώς οι μαθητευόμενοι 

μαθαίνουν και ενστερνίζονται το ρητό υλικό. Ταυτόχρονα και το e-teaching αλλά και 

το e-learning υποστηρίζουν την κοινωνικοποίηση όταν ο δάσκαλος και ο σπουδαστής 

επικοινωνούν.  Κατά  το  e-teaching  πραγματοποιείται  δημιουργία  γνώσης  από τον 

διδάσκοντα,  ενώ  κατά  το  e-learning  σε  συνδυασμό  με  το  e-teaching 

πραγματοποιείται  διανομή  γνώσης,  αποθήκευση,  οργάνωση,  αλλά  και  εφαρμογή 

γνώσης  για  παράδειγμα  όταν  οι  σπουδαστές  εφαρμόζουν  την  πρόσφατα 

αποκτηθείσα γνώση στην επίλυση προβλημάτων.

Τα στοιχεία  που χαρακτηρίζουν  τα  εργαλεία  αυτής  της  κατηγορίας  είναι  οι 

επαναχρησιμοποιήσιμες βιβλιοθήκες αντικειμένου εκμάθησης, παράδοση μιας σειράς 

μαθημάτων  προσαρμοσμένη  και  βασισμένη  στο  Παγκόσμιο  Ιστό,  εργαλεία 

σχεδιασμού  και  υποβολής  εκθέσεων,  αξιολόγηση  σπουδαστών,  δημιουργία 
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καταλόγων  δεξιοτήτων,  και  παρακολούθηση  της  προόδου  τους.  Τα  συστήματα 

εκπαίδευσης από απόσταση συχνά επίσης περιλαμβάνουν εργαλεία συνεργασίας και 

υποστηρίζουν διαφορετικούς τύπους περιεχομένου, δηλ video, ήχο, έγγραφα κ.λπ. 

Συχνά υποστηρίζεται και η αντιστοίχηση των ικανοτήτων των διδασκόντων με αυτές 

των φοιτητών.

To  WebCT  [http//www.WebCT.com)]  είναι  ένα  εξειδικευμένο  πρόγραμμα 

εκπαιδευτικού  περιβάλλοντος  που  τρέχει  στο  Ιnternet.  Προσφέρει  ένα  σετ  από 

εκπαιδευτικά  εργαλεία  υποστήριξης  της  μάθησης,  της  επικοινωνίας  και  της 

συνεργασίας, αλλά και του περιβάλλοντος εργασίας στο οποίο θα έχει πρόσβαση ο 

εκπαιδευόμενος.  Προσφέρει  εργαλεία  σχεδιασμού  της  τελικής  παρουσίασης  του 

συστήματος. Τέλος προσφέρει ένα σετ εργαλείων για να βοηθήσει το διδάσκοντα στη 

διαδικασία,  στον  έλεγχο  και  στη  συνεχή  βελτίωση-αναβάθμιση  του  μαθήματος. 

Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  το  σχεδιασμό  on-line  μαθημάτων  ή  και  για  την 

παρουσίαση υλικού μαθημάτων που έχουν διδαχθεί στο παρελθόν.

Εικόνα 4.11: Το interface του WebCT.
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Έτσι λοιπόν με τέτοιου είδους εργαλεία μπορεί να δημιουργηθεί ένα site που 

θα  επισκέπτονται  οι  ενδιαφερόμενοι  με  την  η  αρχική  σελίδα  του  μαθήματος, 

διαχείριση  αρχείων  (uploading-downloading)  και  διαχείριση  λογαριασμών  των 

χρηστών (μαθητών-καθηγητών). Το WebCT δίνει δικαιώματα πρόσβασης σε τέσσερα 

είδη χρηστών: διαχειριστές, σχεδιαστές, βαθμολογητές και μαθητές. Στην Εικόνα 4.11 

φαίνεται  το  interface  του  WebCT  και  δείχνει  το  πως  μπορεί  να  σχεδιαστεί  η 

ιστοσελίδα ενός μαθήματος, το πως να προστεθεί υλικό σχετικά με το μάθημα και το 

πως να ενεργοποιηθούν εργαλεία επικοινωνίας.

Άλλο παραδείγματα των εργαλείων σε αυτήν την περιοχή είναι το Hyperwave 

eLearning  Suite  [http//www.hyperwave.com/e/products/els.html],  το  οποίο  αφήνει 

τους  χρήστες  να  δημιουργήσουν  τις  προσωπικές  τους  σημειώσεις  άμεσα  στο 

περιεχόμενο της σειράς μαθημάτων και να τις στείλουν έπειτα στο δάσκαλο και είτε 

αυτές  να  αξιολογηθούν  είτε  να  απαντηθούν  τυχόν  απορίες.  Η  αρχιτεκτονική  του 

Hyperwave  eLearning  Suite  φαίνεται  στο  παρακάτω  σχήμα.  Το  σύστημα 

συνεργάζεται με εργαλεία επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάκτησης πληροφοριών, και 

εργαλεία που βοηθούν τους διδάσκοντες όπως Course Creation tools, Migration tools 

και 3rd Party Authoring.

4.4 Συστήματα διαχείρισης γνώσης και επιχειρήσεις

Αξιολογώντας τα παραπάνω συστήματα θα έλεγε κανείς πως δεν υπάρχει ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα που να πραγματοποιεί όλες τις διεργασίες της διαχείρισης 

της γνώσης ταυτόχρονα. Οι σύγχρονες εταιρίες γνωρίζοντας αυτό, αναγκάζονται να 

αγοράσουν  δύο  ή  και  τρία  πακέτα  προϊόντων  διαχείρισης  γνώσης  για  να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, και πολλές φορές απαιτούνται τροποποιήσεις έτσι 

ώστε  να  συνεργάζεται  το  ένα  με  το  άλλο.  Είναι  λογικό  κάτι  τέτοιο  να  είναι 

αντιοικονομικό. 

Από  την  άλλη  πλευρά,  ο  σχεδιασμός  και  η  υλοποίηση  ενός  συστήματος 

διαχείρισης  γνώσης  καθαρά  πάνω  στις  ανάγκες  μιας  επιχείρησης  είναι  αρκετά 

χρονοβόρα  διαδικασία  και  με  ιδιαιτέρως  μεγάλο  κόστος,  έχοντας  όμως  και  σαν 

μειονέκτημα μεγάλες πιθανότητες αποτυχίας σε μακροπρόθεσμο χρονικό σχεδιασμό. 

Αυτού του είδους οι εφαρμογές συνήθως δεν επιδέχονται επέκταση με αποτέλεσμα η 

επιχείρηση σε μικρό χρονικό διάστημα να μείνει εκτεθειμένη εκ νέου, και να πρέπει 
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να γίνει  η  ίδια  εργασία  από την  αρχή.  Η επιλογή εξαρτάται  από την  κρίση κάθε 

εταιρίας.

Αναμενόμενο  θα  ήταν  όμως,  αν  παρατηρήσουμε  την  εξέλιξη  των 

πληροφοριακών συστημάτων και σε άλλες εφαρμογές και πεδία, να εξελιχθούν αυτά 

τα ήδη υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης γνώσης με γρήγορους ρυθμούς και να 

υπάρξει  σύντομα  συμβατότητα  ανάμεσα  τους,  ώστε  η  επιχείρηση  να  μπορεί  να 

συνδέει περισσότερα τέτοια συστήματα μεταξύ τους και να καλύπτει περισσότερες 

ανάγκες της στο μέλλον.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ανακεφαλαίωση 
 

Με την ολοκλήρωση της εργασίας κρίνεται απαραίτητη η ανακεφαλαίωση των 

πιο σημαντικών σημείων που αυτή πραγματεύτηκε. Αρχικά αναφέρθηκε η έννοια της 

επιχείρησης ως σύστημα και αναλύθηκε η έννοια του πληροφοριακού συστήματος. 

Κάθε  σύστημα  έχει  εισόδους  που  καθορίζονται  από  το  σκοπό  του  συστήματος, 

λειτουργίες που επεξεργάζονται τις εισόδους και εξόδους που καθορίζονται από τις 

απαιτήσεις και την πολιτική της εταιρίας. Τα πληροφοριακά συστήματα συγκεκριμένα 

είναι  συστήματα  χρήστη-μηχανής  με  σκοπό  την  υποστήριξη  διοικητικών  και 

λειτουργικών δραστηριοτήτων σε έναν οργανισμό.

Με αυτή τη λογική αναπτύχθηκαν και συστήματα που διαχειρίζονται γνώση. 

Τα τελευταία  χρόνια  γίνεται  μια  προσπάθεια  από όλες  τις  σύγχρονες  εταιρίες  να 

καταγράψουν και να οργανώσουν τη γνώση που κατέχουν, να εισάγουν νέα γνώση 

και να παράγουν νέα γνώση. Η αντίληψη που επικρατεί στο κόσμο των επιχειρήσεων 

είναι πως η γνώση αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τα αποτελέσματα από 

οργανισμούς που διαχειρίζονται τη γνώση τους είναι ενθαρρυντικά.

Η γνώση υπάρχει και εισάγεται σε έναν οργανισμό σε τρεις μορφές: σε ρητή, 

άρρητη  και  άδηλη  γνώση.  Η  ρητή  γνώση  είναι  αυτή  που  έχει  τεκμηριωθεί  και 

αποδειχθεί  και  γενικά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.  Βρίσκεται σε έγγραφα, βιβλία, 

γραφήματα και γενικά σε αντικείμενα επιστημονικά τεκμηριωμένα, τα οποία μπορούν 

να διαβαστούν και να επεξεργαστούν από ανθρώπους και μηχανές. Η άρρητη γνώση 

είναι η γνώση που αποκτιέται από τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της εργασίας 
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τους. Είναι η εμπειρία, η κρίση και η ικανότητα του να μαθαίνεις παρατηρώντας το 

περιβάλλοντα χώρο και τους συνεργάτες. Η άρρητη γνώση δεν υπάρχει σε έγγραφα 

και βιβλία γι’ αυτό και είναι δύσκολο από τη μια μεριά να μεταφερθεί και πολύ εύκολο 

από την άλλη πλευρά να χαθεί. Και τέλος η άδηλη γνώση αυτή η οποία είναι δυνατόν 

να κωδικοποιηθεί, να οργανωθεί και να παρουσιασθεί με κατανοητό τρόπο αλλά αυτό 

για διάφορους λόγους δεν έχει ακόμη συμβεί.

Η γνώση σε έναν οργανισμό μετατρέπεται συνεχώς από τη μια μορφή στην 

άλλη με τις εξής διαδικασίες, την εξωτερίκευση, την κοινωνικοποίηση, τον συνδυασμό 

και την εσωτερίκευση. Μέσω αυτών των τεσσάρων διαδικασιών όχι μόνο μεταφέρεται 

η γνώση αλλά ταυτόχρονα μεταλλάσσεται και εξελίσσεται. Η διαχείριση της γνώσης 

βασίζεται σε αυτές διαδικασίες μετατροπής από τη μία μορφή στην άλλη.

Πλήθος  εταιρειών  έχουν  εισάγει  στην  αγορά  προϊόντα-προγράμματα  που 

διαχειρίζονται  την  γνώση  μέσα  στην  επιχείρηση,  όπως  είδαμε.  Μια  γενική 

κατηγοριοποίηση  αυτών  των  προγραμμάτων  βοηθά,  εφόσον  μια  επιχείρηση  έχει 

οριστικοποιήσει  τις  ανάγκες  της  από  ένα  τέτοιου  είδους  σύστημα,  να  μπορεί  να 

οδηγηθεί  και  να  επιλέξει  εκείνο  που  θα  παρέχει  τις  υπηρεσίες  που  χρειάζεται  η 

επιχείρηση και που θα καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες.

Συμπεράσματα 

Η σημασία της γνώσης, ως παράγοντας επιτυχίας για τις επιχειρήσεις,  έχει 

αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ως γνώση ορίζεται η συσσωρευμένη εμπειρία 

που  υπάρχει  στις  επιχειρήσεις  και  τις  επιτρέπει  να  λειτουργούν  με 

αποτελεσματικότητα.

Για πολλούς ερευνητές η γνώση αποτελεί τον πιο σημαντικό από τους πόρους 

τους οποίους έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις. Επιτυχημένες χαρακτηρίζονται 

εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες κατορθώνουν να δημιουργήσουν ή να αποκτήσουν 

γνώση και να προσθέσουν αξία στις δραστηριότητές τους.

Ο ρόλος της μάθησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις επιχειρήσεις, καθώς 

συντελεί  στη δημιουργία  μίας σταθερής και  αποδοτικής,  για  τους εμπλεκόμενους, 

σχέσης.  Πριν  όμως  γίνει  δυνατή  η  χρήση  της  γνώσης  για  εμπορικούς  σκοπούς, 

απαραίτητο είναι να προηγηθεί η μεταφορά και η αφομοίωσή της. Η εμπιστοσύνη 

μεταξύ των εταίρων, η συγκριτική απορροφητική ικανότητα μεταξύ τους, καθώς και οι 
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υπάρχουσες δομές και οι διαδικασίες μέσα στις επιχειρήσεις, αποτελούν βασικούς 

παράγοντες για την επιτυχημένη μεταφορά και την αφομοίωση της γνώσης. Για να 

μπορέσουν  οι  επιχειρήσεις  να  μεταφέρουν  και  να  αφομοιώσουν  τη  γνώση, 

απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι,  αυτή  η  γνώση  να  είναι  διαθέσιμη.  Η  ευκολία 

πρόσβασης  στη  γνώση  εξαρτάται  κυρίως  από  το  βαθμό  στον  οποίο  οι  εταίροι 

«προστατεύουν» τη γνώσης τους, από το κατά πόσο η γνώση αυτή είναι αφανής, 

καθώς και από την ύπαρξη εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των εταίρων.

Ο ρόλος της αποτελεσματικής μάθησης στις επιχειρήσεις είναι, επίσης, πολύ 

σημαντικός και  αποτέλεσμα πολλών παραγόντων,  οι  οποίοι  αφορούν κυρίως στο 

εσωτερικό των επιχειρήσεων. Η αποτελεσματικότητα μάλιστα απόκτησης της γνώσης 

εξαρτάται από το πόσο εύκαμπτοι είναι οι μαθησιακοί στόχοι της εταιρείας, από τη 

δέσμευση  της  επιχείρησης  για  μάθηση,  καθώς  και  από  το  βαθμό  ταύτισης  της 

συμμαχικής και της εταιρικής κουλτούρας. 

Η  απόκτηση  και  η  αφομοίωση  της  γνώσης  προσφέρει  ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα  στις  επιχειρήσεις.  Η  γνώση  αυτή  μπορεί  να  αφορά  όχι  μόνο  σε 

γνώσεις  χρήσιμες  για  τη  δημιουργία  άλλων  συμμαχιών,  αλλά  και  σε  γνώσεις  οι 

οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις λειτουργίες και στις διαδικασίες των ίδιων 

ή και άλλων επιχειρήσεων.

Οι  παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  ικανότητα  και  καθορίζουν  το  πλαίσιο 

απόκτησης  της  γνώσης  είναι  πολλοί.  Μερικοί  από  αυτούς  είναι  τα  κοινά 

χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών,  οι  προηγούμενες επιχειρηματικές σχέσεις  των 

εταίρων,  η  μεταξύ  τους  εμπιστοσύνη,  αλλά  και  άλλοι,  εξωγενείς  παράγοντες,  οι 

οποίοι  δεν ελέγχονται από την επιχείρηση. Τέτοιοι,  εξωγενείς παράγοντες,  είναι  ο 

βαθμός στον οποίο η γνώση είναι αφανής, η δεκτικότητα της επιχείρησης, καθώς και 

η σχετικότητα της γνώσης με αυτή την οποία κατέχει ήδη η επιχείρηση.

Ο  στόχος  ενός  συστήματος  διαχείρισης  γνώσης  είναι  η  απόκτηση  νέας 

γνώσης και  η εισαγωγή της στο σύστημα,  η οργάνωσή της,  η επεξεργασία και η 

επαναχρησιμοποίησή της και τέλος η μετάδοσή της στους εργαζόμενους είτε αυτή 

είναι ρητή είτε άρρητη γνώση. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 

της παρούσας εργασίας και σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του G. Lowton βρέθηκαν 

συστήματα που αρχικά διαχειρίζονται και ταξινομούν έγγραφα, αλλά και συστήματα 

που  ανακαλύπτουν  νέα  γνώση,  χαρτογραφούν  τη  γνώση  μιας  επιχείρησης, 

προσφέρουν υπηρεσίες συνεργασίας, γνωστικές πύλες και δυνατότητα εκπαίδευσης 
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από απόσταση. Υπάρχουν επίσης συστήματα που διαχειρίζονται τις ικανότητες των 

εργαζομένων και τις πελατειακές σχέσεις.

Το συμπέρασμα από την έρευνα για τα συστήματα διαχείρισης γνώσης είναι 

ότι είναι πολύ χρήσιμα και απαραίτητα για κάθε ανταγωνιστική επιχείρηση. Η ευρεία 

διάδοσή  τους  στο  διαδίκτυο  αλλά  και  σε  τοπικά  δίκτυα  είναι  γεγονός.  Από  την 

ανάλυση και το σχεδιασμό των συστημάτων διαχείρισης γνώσης γίνεται αντιληπτή η 

χρησιμότητά τους και είναι αναμενόμενη η εξέλιξή τους.  

Αξίζει  τέλος να σημειωθεί  ότι  ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην απόκτηση της 

γνώσης,  διαδραματίζει  ο  ανθρώπινος  παράγοντας.  Η  επιτυχημένη  απόκτηση  της 

γνώσης εξαρτάται κυρίως από την αντίληψη των στελεχών των επιχειρήσεων σχετικά 

με  την  αξία  απόκτησης  της.  Όσο  μεγαλύτερη  αξία  δίνεται  στη  μάθηση  τόσο 

μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες για «αποτελεσματική» απόκτηση και αφομοίωση 

της γνώσης.

Φαίνεται  πως  σε  αυτή  τη  συζήτηση  για  τα  ζητήματα  της  γνώσης 

αντιπροσωπεύονται όλες οι πλευρές. Αυτές που σχετίζονται με την αντικειμενικότητα 

της  μεθόδου,  την  ορθολογικότητα  των  προσεγγίσεων  και  την  πεποίθηση  στις 

αναλλοίωτες  αλήθειες,  αλλά  και  εκείνες  που  εστιάζουν  στην  πολυπλοκότητα  των 

ζητημάτων και αναγνωρίζουν την αβεβαιότητα και την ασάφεια των εκτιμήσεών μας.

Σε τελική ανάλυση,  δεν υπάρχουν πιθανότατα οι  κρίσιμες απαντήσεις,  ενώ 

σίγουρα δεν λείπουν τα ερωτήματα. Ίσως επειδή έτσι είναι ο «κόσμος», είναι έτσι και 

ο  «άνθρωπος».  Γι'  αυτό  λειτουργεί  ως  «άνθρωπος»,  προσπαθώντας  να 

θεωρητικοποιήσει  την  πρακτική  του  και  να  μετατρέψει  σε  πράξη  τη  θεωρία  του, 

«ακροβατώντας» ανάμεσα στο μέρος και στο όλο στην προσπάθειά του να βελτιώνει 

διαρκώς τη γνώση του για τα πράγματα.

Παραμένει βέβαια πάντοτε στο επίκεντρο αυτής της αέναης πρακτικής, που 

οδηγεί στην αναζήτηση της γνώσης, ένας σκληρός πυρήνας άγνοιας που μας φέρνει 

αντιμέτωπους με ένα θεμελιώδες ερώτημα:  Πόσα είναι  αυτά που δεν γνωρίζουμε 

(ακόμη και για συγκεκριμένα ζητήματα) και ποια η δυνατότητα που έχουμε κάθε φορά 

ώστε να συνεκτιμήσουμε αυτή τη μεταβλητή ισορροπία ανάμεσα στη γνώση και την 

άγνοια.
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