
1 
 

 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

 

 

 

Η διαχείριση ροής εργασίας στα πληροφοριακά συστήματα παραγόμενα από 

τελικούς χρήστες. 

 

 

 

 

ΠΑΝΙΚΙΔΟΥ Ι. ΒΑΛΑΣΙΑ  

 

Φεβρουάριος 2014 

 

  



2 
 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, αξιολόγηση και επιλογή  

ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων το οποίο να αναπτύσσεται από τελικό χρήστη - 

End User Development (EUD) και να πληροί ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια που θα 

πρέπει να πληροί το σύστημα είναι να είναι εύκολο στη χρήση, να έχει Web-Based 

λειτουργία και εξ’ολοκλήρου ανάπτυξη σε PHP, να διαθέτει Wizards και να είναι 

λειτουργικό ανοιχτού κώδικα.   

Βάσει των παραπάνω κριτηρίων αξιολογήθηκαν τέσσερα συστήματα και επιλέχθηκε 

μόνο ένα, το οποίο και παραμετροποιήθηκε, ώστε να αποτελεί ένα πλήρως EUD 

εργαλείο. Έπειτα επιλέχθηκαν είκοσι άτομα διαφορετικού γνωστικού επιπέδου τα 

οποία κλίθηκαν να το χρησιμοποιήσουν και να το αξιολογήσουν ως προς την ευκολία 

στη χρήση του, τις υπηρεσίες του, την εξοικονόμηση χρόνου που προσφέρει και την 

αποτελεσματικότητά του. Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε χρησιμοποιώντας το 

εργαλείο της συνέντευξης.  

Το σύστημα που επιλέχθηκε είναι το Cuteflow και αποτελείται από έναν κεντρικό 

εξυπηρετητή που αναλαμβάνει την διαχείριση και αποθήκευση των εγγράφων και την 

εφαρμογή χρήστη που αναλαμβάνει την καταχώριση, τον χαρακτηρισμό και την 

ανάκτηση των εγγράφων. 

Οι αποδέκτες αυτού του συστήματος είναι τα καταστήματα μίας εταιρείας η οποία 

διαθέτει μεγάλο όγκο πληροφορίας σε μορφή εγγράφων. Τα έγγραφα αυτά χρειάζονται 

οργάνωση και αποδοτική διαχείριση, έτσι ώστε να είναι άμεσα και γρήγορα προσιτά σε 

οποιοδήποτε στέλεχος της εταιρίας. 

Τα εργαλεία που θα προσφέρει η παρούσα εφαρμογή απευθύνονται σε όλα τα στελέχη 

της εταιρίας με σκοπό την γρήγορη και εύκολη αποθήκευση και ανάκτηση εγγράφων 

καθώς και την άμεση και ορθότερη πληροφόρηση για θέματα που αφορούν το τεχνικό 

κομμάτι των καταστημάτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον χαρακτηρισμό, την 

αποστολή και την αποθήκευση των εγγράφων σε έναν κεντρικό χώρο αποθήκευσης, 

έτσι ώστε η ανάκτηση τους να είναι δυνατή από οποιοδήποτε στέλεχος. Ο 

χαρακτηρισμός των εγγράφων συμβάλλει σημαντικά στην οργάνωση των εγγράφων 

και στην ευέλικτη, αποδοτική και εύκολη αναζήτηση τους από τα στελέχη. 
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1. Εισαγωγή  

 

Τα επόμενα χρόνια, ο στόχος της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή θα εξελιχθεί 

από τη δημιουργία συστημάτων εύκολων στη χρήση, στη δημιουργία συστημάτων 

εύκολων να αναπτυχθούν. Μέχρι τώρα οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι 

με τις βασικές λειτουργίες και τις διασυνδέσεις των υπολογιστών. Ωστόσο, η ανάπτυξη 

νέων ή η τροποποίηση εφαρμογών που υποστηρίζουν ουσιαστικά τους στόχους των 

χρηστών, απαιτεί σημαντικές γνώσεις στον προγραμματισμό που οι περισσότεροι 

άνθρωποι δεν έχουν. Έτσι βασική πρόκληση των τελευταίων ετών είναι η ανάπτυξη 

περιβαλλόντων που επιτρέπουν στους χρήστες, που δεν έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο 

στον προγραμματισμό, να αναπτύξουν ή να τροποποιήσουν τις δικές τους εφαρμογές, 

με απώτερο σκοπό την ευελιξία στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνιών.  

Οι τρέχουσες τάσεις στον επαγγελματικό τομέα, την εκπαίδευση αλλά και τον 

ελεύθερο χρόνο χαρακτηρίζονται από αυξημένη αλλαγή και ποικιλομορφία. Αλλάζουν 

οι εργασιακές και επιχειρηματικές πρακτικές, τα μεμονωμένα προσόντα και οι 

προτιμήσεις, και παρατηρούνται αλλαγές στα δυναμικά περιβάλλοντα όπου δρουν 

άτομα και οργανισμοί. Η ποικιλομορφία έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι 

με διαφορετικές δεξιότητες, γνώσεις, πολιτισμικό υπόβαθρο και γνωστικές ικανότητες, 

καθώς επίσης και διαφορετικά καθήκοντα, πλαίσια και τομείς εργασίας. Η ενίσχυση 

της συμμετοχής των χρηστών στον αρχικό σχεδιασμό των συστημάτων αποτελεί 

κομμάτι της λύσης. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις ποικίλουν, αλλάζουν και 

ορισμένες φορές είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια, αν ακολουθήσουμε 

συμβατούς κύκλους ανάπτυξης με τους επαγγελματίες προγραμματιστές για να 

συμβαδίσουμε με τις εξελίξεις, κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ αργό, χρονοβόρο και ακριβό. 

Έτσι χρειάζεται ευελιξία που σημαίνει ότι οι ίδιοι οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε 

θέση να προσαρμόζουν τα συστήματα στις ανάγκες τους.  

Οι τελικοί χρήστες συνήθως δεν είναι εξειδικευμένοι ούτε ενδιαφέρονται να 

προσαρμόσουν τα συστήματά τους στο ίδιο επίπεδο με τους επαγγελματίες 

προγραμματιστές. Ωστόσο, είναι επιθυμητό να υιοθετούν συστήματα τόσο πολύπλοκα 

όσο τους επιτρέπουν οι ικανότητές τους και οι συνθήκες. Αυτός είναι και ο κύριος 
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στόχος της EUD: να ενδυναμώσει τους τελικούς χρήστες ώστε να αναπτύξουν και να 

προσαρμόσουν συστήματα οι ίδιοι (Wulf,1999,  Arondi,2002,  Beck,1999,  Cockburn,2002, 

Morch,2002). 

Αυτή η αντίληψη, η οποία αναπτύχθηκε σε διάφορους τομείς της τεχνολογίας 

λογισμικού και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή (Human-Computer 

Interaction), εστιάζει σε νέους τομείς έρευνας της EUD. Για να ενεργοποιηθούν τα 

συστήματα EUD θα πρέπει να γίνουν εξαιρετικά πιο ευέλικτα και να υποστηρίζουν το 

δύσκολο έργο των τελικών χρηστών. Θα πρέπει λοιπόν να είναι εύκολα στην 

κατανόηση, στην εκμάθηση και στην χρήση. Επίσης οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν 

να δοκιμάζουν και να αξιολογούν τις EUD δραστηριότητές τους 

(Lieberman,Paterno,Klann,Wulf 2006). 
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2. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

2.1. Ανάπτυξη από τελικούς χρήστες - End user development 
 

Η ανάπτυξη από τελικούς χρήστες (End-user development (EUD)) αποτελεί ένα 

ερευνητικό κομμάτι της επιστήμης των υπολογιστών και της αλληλεπίδρασης 

ανθρώπου-υπολογιστή, που περιγράφει τις δραστηριότητες ή τις τεχνικές που 

επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να προγραμματίζουν. Όσοι δεν είναι επαγγελματίες 

προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιούν τα EUD εργαλεία για να δημιουργήσουν 

ή να μετατρέψουν αντικείμενα λογισμικού και πολύπλοκα αντικείμενα δεδομένων, 

χωρίς σημαντική γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού. 

Σήμερα ορισμένες μορφές της EUD έχουν βρει ευρεία χρήση σε εμπορικά λογισμικά 

(commercial software) με μεγάλη επιτυχία πχ η καταγραφή μακροεντολών σε έγγραφα 

word, η δημιουργία φύλλων excel για υπολογισμούς και ο καθορισμός φίλτρων σε e-

mail. Αν και αυτές οι εφαρμογές αποτελούν ένα πολύ μικρό κομμάτι των δυνατοτήτων 

της EUD και εξακολουθούν να έχουν αρκετές αδυναμίες, αποτελούν καλό παράδειγμα 

της ανάγκης για ενδυνάμωση των τελικών χρηστών, ώστε να αναπτύσσουν τα 

συστήματα που χρησιμοποιούν και να αποτελέσουν ενεργούς πολίτες στην κοινωνία 

της πληροφορίας (Information society). 

 

Εικόνα 1 Παράδειγμα λογιστικού φύλλου 
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Σύμφωνα με τον ορισμό από το άρθρο του Burnett, M, Cook C. και Rothermel, 

G.(2004), «η ανάπτυξη από τελικούς χρήστες περιγράφει την πρακτική όπου οι τελικοί 

χρήστες γράφουν προγράμματα σε υπολογιστή για να ικανοποιούν μια συγκεκριμένη 

ανάγκη, χωρίς όμως να έχουν διδαχθεί απαραίτητα προγραμματισμό σε συμβατικές 

γλώσσες». 

Ο Boehm (2000) προέβλεψε εκθετική αύξηση του αριθμού των EUD σε σχέση με των 

αριθμό των επαγγελματιών προγραμματιστών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της 

έρευνα της EUD. Συγκεκριμένα προέβλεψε ότι μέχρι το 2005 θα υπάρχουν 55 

εκατομμύρια τελικοί χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε σύγκριση με τα 

2,75 εκατομμύρια των επαγγελματιών προγραμματιστών. Το 2012 εκτιμήθηκε ότι θα 

υπάρχουν 90 εκατομμύρια τελικοί χρήστες στην Αμερικανική αγορά. Από αυτούς 

αναμένεται ότι πάνω από 55 εκατομμύρια θα χρησιμοποιούν λογιστικά φύλλα (excel) ή 

βάσεις δεδομένων (και κατά συνέπεια θα μπορούν μελλοντικά να προγραμματίζουν) 

ενώ πάνω από 13 εκατομμύρια θα περιγράφουν τους εαυτούς τους, ως 

προγραμματιστές. Κατά συνέπεια, η ενδεχόμενη ομάδα των τελικών χρηστών 

προγραμματιστών πιθανότατα θα υπερβεί σημαντικά τον πληθυσμό που οι ίδιοι 

θεωρούν ως προγραμματιστές. Κάθε μια από τις εκτιμήσεις αυτές με τη σειρά του, 

υπερβαίνει κατά πολύ τις τελευταίες προβλέψεις του BLS (Bureau of Labor Statistics), 

όπου εκτιμώνται 3 εκατομμύρια επαγγελματίες προγραμματιστές το 2012 (Scaffidi, 

Shaw, Myers 2005).  

 

Εικόνα 2 Εκτιμήσεις τελικών χρηστών για το 2012 
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Η δυνατότητα να παρέχονται EUD υπηρεσίες μέσω internet δημιούργησε στροφή από 

το συμβατικό λίγα-προς-πολλά (few-to-many) μοντέλο διανομής λειτουργικών σε ένα 

μοντέλο διανομής πολλά-προς-πολλά (many-to-many). Η EUD μπορεί να προσθέσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όταν υιοθετηθεί από δυναμικά μεταβαλλόμενα 

περιβάλλοντα, ενδυναμώνοντας τους τελικούς χρήστες, και ιδίως τους ειδικούς ανά 

τομέα, στο να προγραμματίζουν (Costabile 2003). Η συνεχής αύξηση του αριθμού των 

λογισμικών τόσο των καταναλωτικών όσο και των επαγγελματικών προϊόντων τονίζει 

επίσης την ανάγκη προώθησης της EUD για ενεργοποίηση της αποτελεσματικής 

χρήσης αυτών των προϊόντων.  

Σε πολιτικό επίπεδο η EUD είναι σημαντικό για την πλήρη συμμετοχή των πολιτών 

στην αναδυόμενη κοινωνία της πληροφορίας. Η κοινωνία της πληροφορίας 

χαρακτηρίζεται από δίκτυα υπολογιστών, ένα από τα κορυφαία μέσα ενημέρωσης, 

ενσωματώνοντας και άλλα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης σε ψηφιακά δίκτυα και 

δίνοντας πρόσβαση μέσα από μία ποικιλία συσκευών αλληλεπίδρασης που 

κυμαίνονται από κινητά τηλέφωνα ως μεγάλες επίπεδες οθόνες. Ωστόσο, η δημιουργία 

του περιεχομένου και η τροποποίηση της λειτουργικότητας αυτής της δικτυακής 

υποδομής είναι δύσκολη για μη επαγγελματίες προγραμματιστές, με αποτέλεσμα σε 

πολλούς τομείς της κοινωνίας να διαχωρίζεται η εργασία σε αυτούς που παράγουν και 

σε αυτούς που καταναλώνουν. Η EUD έχει τη δυνατότητα να αντισταθμίζει αυτά τα 

αποτελέσματα. 

Το ερευνητικό πεδίο της End-User-Development ενσωματώνει διάφορα θέματα για 

συζήτηση. Εκτός από την αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή (Human Computer 

Interaction), ενσωματώνει την τεχνολογία λογισμικού (Software Engineering), τα 

Υπολογιστικά Συστήματα Υποστήριξης Συνεργασίας (Computer Supported 

Cooperative Work (CSCW), και την Τεχνητή νοημοσύνη (AI). Έννοιες όπως 

προσαρμοστικότητα (tailorability), παραμετροποιησιμότητα (configurability), 

προγραμματισμός τελικών χρηστών (end-user programming), χρηστικότητα (usability), 

προγραμματισμός σε γραφικό περιβάλλον (visual programming), φυσικός 

προγραμματισμός (natural programming) και προγραμματισμός με παραδείγματα 

(programming by example) αποτελούν μία γόνιμη βάση, αλλά θα πρέπει να 

ενσωματωθούν καλύτερα και να αξιοποιηθεί περισσότερο η μεταξύ τους συνεργασία. 

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο τύπους δραστηριοτήτων των τελικών χρηστών από μία 

χρηστοκεντρική προσέγγιση: 
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1. Παραμετροποίηση ή προσαρμογή. Δραστηριότητες οι οποίες επιτρέπουν στους 

χρήστες να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών συμπεριφορών (ή παρουσιάσεων ή 

μηχανισμών αλληλεπίδρασης) που είναι ήδη διαθέσιμες στην εφαρμογή. 

Προσαρμοστικά συστήματα είναι εκείνα στα οποία η παραμετροποίηση γίνεται 

αυτόματα από το σύστημα ως αντίδραση παρατηρώντας την συμπεριφορά των 

χρηστών. 

 

2. Δημιουργία και τροποποίηση προγράμματος. Δραστηριότητες που 

συνεπάγονται ορισμένες τροποποιήσεις, με στόχο τη δημιουργία από το μηδέν 

ή την τροποποίηση ενός υπάρχοντος αντικειμένου λογισμικού. Παραδείγματα: 

προγραμματισμός με παραδείγματα (Programming by Demonstration), 

προγραμματισμός σε γραφικό περιβάλλον (Visual Programming), 

μακροεντολές, και γλώσσες σεναρίων (Scripting Languages). 

Ο προγραμματισμός από τους τελικούς χρήστες συμπεριλαμβάνει κυρίως τον δεύτερο 

τύπο αφού ο πρώτος περιορίζεται σε προκαθορισμένες επιλογές ή μορφές. Ωστόσο, 

πολύ συχνά θέλουμε να σχεδιάσουμε με σταδιακή κλίση (gentle slope) της αυξημένης 

πολυπλοκότητας ώστε να επιτρέπουμε στους χρήστες να μεταβούν από τον πρώτο τύπο 

στον δεύτερο.  

Παραδείγματα δραστηριοτήτων που ανήκουν στον πρώτο τύπο είναι: 

 Παραμετροποίηση. Σε αυτή την συχνά εμφανιζόμενη περίπτωση, οι χρήστες 

επιθυμούν να καθοδηγήσουν ένα πρόγραμμα υποδεικνύοντάς του πώς να 

χειριστεί διάφορα τμήματα των δεδομένων με διαφορετικό τρόπο. Η 

διαφορετικότητα μπορεί να υπόκειται στη συμμετοχή συγκεκριμένων 

υπολογιστικών παραμέτρων σε συγκεκριμένα τμήματα των δεδομένων ή στην 

εφαρμογή διαφορετικών λειτουργιών του προγράμματος στα δεδομένα.  

 Σχολιασμός. Οι χρήστες γράφουν σχόλια δίπλα από τα δεδομένα και τα 

αποτελέσματα, για να θυμούνται τις κινήσεις τους, πώς προέκυψαν τα 

αποτελέσματα και πώς να τα αναπαράγουν. 

Παραδείγματα ενεργειών που ανήκουν στον δεύτερο τύπο είναι:  

 Προγραμματισμός με παραδείγματα. Οι χρήστες παρέχουν παραδείγματα 

αλληλεπιδράσεων και το σύστημα συνάγει μια ρουτίνα. (Lieberman 2001). 
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 Στοιχειώδης προγραμματισμός. Είναι πολύ κοντά στον παραδοσιακό 

προγραμματισμό αλλά περιορίζεται στη μεταβολή ενός μικρού μέρους του 

προγράμματος, όπως για παράδειγμα μία μέθοδος σε μία κλάση. Το οποίο είναι 

ευκολότερο από το να προγραμματίσεις από το μηδέν. 

 Προγραμματισμός βασισμένος σε μοντέλο (Model-based development). Ο 

χρήστης παρέχει μια εννοιολογική περιγραφή της επιθυμητής δραστηριότητας 

και το σύστημα παράγει την αντίστοιχη διαδραστική εφαρμογή. (Paterno 2001). 

 Εκτεταμένη παραμετροποίηση ή σχολιασμός (Extended annotation or 

parameterization). Μία νέα λειτουργία σχετίζεται με τον σχολιασμό των 

δεδομένων ή σε ένα συνεργατικό περιβάλλον οι χρήστες αναγνωρίζουν μία νέα 

λειτουργία επιλέγοντας μέσα από ένα σύνολο τροποποιήσεων που άλλοι 

χρήστες έχουν πραγματοποιήσει και αποθηκεύσει σε κοινόχρηστα αρχεία.  

Η παροχή υποστήριξης κατά την διάρκεια της φάσης της σχεδίασης στοχεύει στην 

καλύτερη καταγραφή και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών. Η έρευνα 

στον τομέα αυτό αποσκοπεί στην ανάπτυξη, σε συγκεκριμένους τομείς, γραφικών 

γλωσσών μοντελοποίησης που επιτρέπουν στους χρήστες να εκφράσουν εύκολα την 

επιθυμητή λειτουργικότητα (functionality) (Paternò, 1994, Mehandjiev and Bottaci 

1996, Repenning 2000). Αυτές οι γλώσσες μοντελοποίησης θεωρούνται ένα σημαντικό 

μέσο για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της τεχνικής άποψης των επαγγελματιών 

προγραμματιστών και της άποψης των εμπειρογνωμόνων τελικών χρηστών (Majhew 

1992, Paternò 2001). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται οι μηχανισμοί επέκτασης της 

Unified modeling γλώσσας (UML), ενός συνόλου γραφικών αναπαραστάσεων για τη 

μοντελοποίηση όλων των πτυχών των λειτουργικών συστημάτων, που βοηθάει στη 

δημιουργία αναπαραστάσεων για τους τελικούς χρήστες. Μία άλλη συμπληρωματική 

προσέγγιση για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος είναι η χρήση σεναρίων ως μέσο 

επικοινωνίας για την ανάπτυξη.  

Όπως αναφέραμε ήδη, ο αρχικός σχεδιασμός τείνει να καταστεί ξεπερασμένος ή 

ανεπαρκής αρκετά γρήγορα λόγω των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων. Προκαλώντας τη 

συμβατική άποψη του «σχεδιασμού πριν τη χρήση», νέες προσεγγίσεις προσπαθούν να 

δημιουργήσουν την άποψη του «σχεδιασμού κατά τη διάρκεια της χρήσης» 

(Mehandjiev, Bottaci 1996, Dittrich 2002), οδηγώντας σε μία διαδικασία που μπορεί να 

ονομαστεί «εξελικτική ανάπτυξη εφαρμογών». Αλλαγές του συστήματος κατά τη 

χρήση μπορεί να προκύψουν είτε από αιτήματα των τελικών χρηστών είτε από 

αυτόματες μεταβάσεις στην κατάσταση του συστήματος. Στην πρώτη περίπτωση το 
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σύστημα ονομάζεται προσαρμόσιμο (adaptable), ενώ στη δεύτερη προσαρμοστικό 

(adaptive) (Oppermann and Simm 1994). 

Ένα τέτοιο σενάριο αυξάνει την ανάγκη για ευελιξία του συστήματος ώστε να 

επιτρέπει τροποποιήσεις που ξεπερνούν κατά πολύ απλές παραμετροποιήσεις, ενώ 

είναι σημαντικά πιο εύκολο από τον επαναπρογραμματισμό. Πιο συγκεκριμένα ένα 

σύστημα πρέπει να προσφέρει ένα φάσμα διαφορετικών επιπέδων τροποποίησης με 

αυξημένη πολυπλοκότητα και δύναμη έκφρασης. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί ότι 

οι χρήστες μπορούν να κάνουν μικρές αλλαγές με απλό τρόπο, ενώ οι πιο περίπλοκες 

θα αφορούν μόνο ανάλογη αύξηση στην πολυπλοκότητα. Αυτή η ιδιότητα της 

αποφυγής μεγάλων αλμάτων στην πολυπλοκότητα, ώστε να επιτευχθεί ένας λογικός 

συμβιβασμός, ονομάζεται « gentle slope» (McLean 1990, Dertouzos 1997, Wulf and 

Golombek 2001). Για παράδειγμα, ένα σύστημα μπορεί να προσφέρει τρία επίπεδα 

πολυπλοκότητας: Πρώτον ο χρήστης μπορεί να θέσει παραμέτρους και να κάνει 

επιλογές. Δεύτερον ο χρήστης μπορεί να συνθέσει υπάρχοντα στοιχεία. Τρίτο ο 

χρήστης μπορεί να επεκτείνει το σύστημα προγραμματίζοντας νέα στοιχεία (Henderson 

and Kyng 1991, Mørch 1997, Stiemerling 2000). Οι Modular προσεγγίσεις μπορούν να 

παρέχουν γενικά μια σταδιακή κλίση για ένα εύρος πολυπλοκότητας επιτρέποντας 

διαδοχική αποσύνθεση και αναδιαμόρφωση οντοτήτων λογισμικού οι οποίες έχουν 

δημιουργηθεί από μικρότερα στοιχεία. Προϋπόθεση για αυτό είναι η δομή των 

στοιχείων του συστήματος να έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει νόημα στους χρήστες 

και να μπορούν εύκολα να μεταφράσουν τις αλλαγές στην περιοχή εφαρμογής 

(application domain) σε αντίστοιχες αλλαγές στη δομή του στοιχείου. 

Ενώ η προσαρμοστικότητα από μόνη της δεν αποτελεί στοιχείο ανάπτυξης τελικών 

χρηστών (EUD), επειδή την πρωτοβουλία για τροποποιήσεις την έχει το σύστημα, είναι 

ενδιαφέρον να τη συνδυάσουμε με δραστηριότητες καθοδηγούμενες από τον τελικό 

χρήστη. Οι χρήστες μπορεί να θέλουν να έχουν τον έλεγχο στο πώς τα συστήματα 

μπορούν να προσαρμόζονται και θα πρέπει να παρέχουν συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή να λαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις για να υποστηρίξουν την 

προσαρμοστικότητα του συστήματος. Αντιστρόφως, το σύστημα θα μπορούσε να 

προεπιλέξει τις σχετικές επιλογές των τελικών χρηστών για ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 

ή να επιλέξει το κατάλληλο επίπεδο για κάθε τελικό χρήστη ή σχετική εργασία, 

ενισχύοντας έτσι την προσαρμοστικότητα. Μικτές μορφές διαδραστικότητας, όπου 

προσαρμοστικά συστήματα μπορούν να την υποστηρίξουν, ενώ οι χρήστες μπορούν να 
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έχουν τον πρώτο λόγο στην διαδικασία ανάπτυξης, παρέχουν επίσης ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα.   

 

Εικόνα 3 End user development system 

Πώς όμως μπορούμε να κάνουμε την λειτουργικότητα της προσαρμογής διαθέσιμη στο 

περιβάλλον εργασίας του χρήστη; Πρώτον η προσαρμογή θα πρέπει να είναι 

διακριτική, έτσι ώστε να μην αποσπάει την προσοχή των χρηστών από τον κύριο στόχο 

τους. Συγχρόνως, το γνωστικό φορτίο (cognitive load) κατά τη μετάβαση από τη χρήση 

στην προσαρμογή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλό. Υπάρχει μία 

ομοφωνία στο ότι η προσαρμογή θα πρέπει είναι διαθέσιμη σαν επέκταση στο υπάρχον 

περιβάλλον εργασίας. Ένα συναφές ζήτημα είναι το πώς να κάνει τους χρήστες να 

γνωρίζουν τις υπάρχουσες EUD λειτουργίες και πώς αυτές οι λειτουργίες να είναι 

εύκολα προσβάσιμες (Wulf and Golombek 2001). 

Ένας άλλος βασικός τομέας έρευνας που σχετίζεται με τις συνεργατικές 

δραστηριότητες των τελικών χρηστών έχει τις ρίζες του στα Υπολογιστικά Συστήματα 

Υποστήριξης Συνεργασίας (Computer Supported Cooperative Work (CSCW). Ερευνά 

θέματα όπως την ανάπτυξη μέσω συνεργασίας ομάδων τελικών χρηστών (Mørch and 

Mehandjiev 2000, Letondal 2001) και θέματα ιδιωτικότητας, και αρχείων αποθήκευσης 

για την ανταλλαγή τεκμηρίων μεταξύ τελικών χρηστών (Wulf 1999, Kahler 2001). 

Αυτή η έρευνα περιλαμβάνει επίσης προτάσεις και μηχανισμούς ενημέρωσης για την 

εύρεση κατάλληλων EUD εμπειρογνωμόνων όπως επίσης και επαναχρησιμοποιήσιμα 

τεκμήρια. Θα πρέπει να προωθηθεί η δημιουργία κοινοτήτων όπου οι τελικοί χρήστες 

θα μπορούν να μοιράζονται την γνώση τους και τα τεκμήριά (artifacts) τους με τους 

συναδέλφους τους (Costabile et al. 2002, Pipek and Kahler). Για να καταστεί δυνατή η 

προσαρμοστικότητα είναι προαπαιτούμενες ευέλικτες αρχιτεκτονικές λογισμικού. Οι 

προσεγγίσεις κυμαίνονται από απλές παραμέτρους, κανόνες και περιορισμούς σε 
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ευμετάβλητες περιγραφές της συμπεριφοράς του συστήματος (meta-data) και 

component-based αρχιτεκτονικές.   

Μία βασική ιδιότητα μιας φιλικής προς τον τελικό χρήστη αρχιτεκτονικής είναι να 

επιτρέπει ουσιαστικές αλλαγές κατά την διάρκεια εκτέλεσης, χωρίς να πρέπει ο 

χρήστης να σταματήσει ή να κάνει επανεκκίνηση ή να επαναδομήσει το σύστημα. 

Επιτρέποντας στους τελικούς χρήστες να μεταβάλουν αισθητά τα συστήματα 

δημιουργεί μια σειρά από προφανή θέματα που αφορούν την ακρίβεια, τη συνέπεια, 

την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα. Μια προσέγγιση για τον χειρισμό αυτών των 

θεμάτων είναι να επιτραπεί στο σύστημα να παρακολουθεί και να διατηρεί μία σειρά 

από επιθυμητές ιδιότητες του συστήματος κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων των 

τελικών χρηστών. Για παράδειγμα, ιδιότητες όπως ακεραιότητα και συνοχή μπορούν 

να διατηρηθούν μόνο επιτρέποντας ασφαλείς λειτουργίες. Παρ’όλα αυτά, τα λάθη των 

χρηστών και οι ελλιπείς πληροφορίες δεν μπορούν να αποκλειστούν εντελώς 

(Lieberman 2001). Οι χρήστες μπορούν συχνά να είναι σε θέση να παρέχουν τις 

πληροφορίες που λείπουν ή να διορθώσουν τα λάθη αν ενημερωθούν σωστά. Για αυτό 

τον λόγο, ίσως είναι καλύτερο να υιοθετηθεί μία προσέγγιση συνδυαστική (mixed-

initiative approach) για την αντιμετώπιση των λαθών (Horvitz, 1999).  

Στο επίκεντρο της EUD είναι οι χρήστες και οι απαιτήσεις τους (Stiemerling 1997). Η 

αυξανόμενη αλλαγή και η ποικιλομορφία που προκλήθηκαν από τα networked mobile 

και τις ενσωματωμένες συσκευές (embedded devices) θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε 

διαδραστικές υπηρεσίες οπουδήποτε και οποτεδήποτε σε διαφορετικά πλαίσια χρήσης. 

Ως εκ τούτου, τα EUD περιβάλλοντα θα πρέπει να υποστηρίζουν την εύκολη 

δημιουργία διεπαφών ικανών να προσαρμόσουν τα χαρακτηρίστηκα της συσκευής. 

(e.g. Berti). Επιπλέον, τα συστήματα χρησιμοποιούνται από διαφορετικές ομάδες 

ανθρώπων, με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας, εργασίες και άλλους παράγοντες. Τα 

συστήματα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενες 

καταστάσεις και απαιτήσεις υπό τον έλεγχο και την αντίληψη του χρήστη.  

Ο προγραμματισμός από τους τελικούς χρήστες είναι κοινωνικό-πολιτιστική 

δραστηριότητα, η οποία εξαρτάται από το μέρος, τον χρόνο και τους ανθρώπους που 

εμπλέκονται. Οι διάφορες πρακτικές του είναι πολύ πιθανό να αναπτυχθούν για 

διαφορετικές κουλτούρες και γλώσσες. Προφανώς, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για 

διαπολιτισμικές συνεργασίες. Ένας άλλος τομέας που τέτοιες διαφορές είναι πιθανό να 

εμφανιστούν είναι στον προγραμματισμό από τελικούς χρήστες των groupware 
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συστημάτων, είτε ο προγραμματισμό γίνεται συνεργατικά είτε όχι. Οι διαφορές αυτές 

μπορεί να σχετίζονται με το ποιος έχει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της EUD, την 

σχέση μεταξύ ατομικών και συνεργατικών EUD και το πώς είναι οργανωμένες οι 

κοινότητες των τελικών χρηστών.   

Η ενσωμάτωση συστημάτων σε ετερογενή περιβάλλοντα δεν μπορεί να επιτευχθεί 

πλήρως πριν από τη χρήση, προσδιορίζοντας τις απαιτήσεις μία φορά, ώστε να 

προκύψει ο κατάλληλος σχεδιασμός. Αντίθετα, η προσαρμογή πρέπει να συνεχιστεί ως 

μία επαναληπτική διαδικασία από τα χέρια του χρήστη, θολώνοντας τα όρια μεταξύ 

χρήσης και σχεδιασμού. Ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός συστήματος ενσωματώνει 

κάποιο σημειολογικό μοντέλο (Lehman 1980) του πλαισίου χρήσης, και η EUD 

επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόσουν αυτό το μοντέλο να αντικατοπτρίζει την 

φυσική τους εξέλιξη. Επιπλέον, η χρήση ενός συστήματος αλλάζει τους ίδιους τους 

χρήστες, και καθώς αλλάζουν χρησιμοποιούν το σύστημα με νέους τρόπους (Carroll 

and Rosson 1992; Pipek and Wulf 1999). Τα συστήματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα 

έτσι ώστε να μπορούν να διευκολύνουν τις ανάγκες των χρηστών οι οποίες δεν 

μπορούν να προβλεφθούν κατά τη φάση ορισμού των προϋποθέσεων, ιδίως αυτών που 

προκύπτουν από την εξέλιξη των χρηστών (Costabile 2003).  

Η EUD όντας ένα σχετικά νέο πεδίο, παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από άποψη 

ορολογίας, προσεγγίσεων και θεματικών τομέων. Η δικτύωση στην EUD κοινότητα 

ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα (Sutcliffe and Mehandjiev 2004). Οι πρώτες προσπάθειες 

δικτύωσης της EUD έγιναν από την Ε.Ε. με το Network of Excellence EUD-Net1, το 

οποίο έφερε σε επαφή ερευνητές EUD και παράγοντες του κλάδου από την Ευρώπη. 

Αργότερα το US National Science Foundation χρηματοδότησε το EUSES (End-User 

Software Engineering Systems), για την διερεύνηση του κατά πόσο είναι δυνατό να 

φέρει τα οφέλη της αυστηρής μεθοδολογίας ανάπτυξης λογισμικού στους τελικούς 

χρήστες. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ενδελεχή εμπειρική 

έρευνα νέων προσεγγίσεων EUD στον πραγματικό κόσμο, τόσο για να σταθεροποιηθεί 

η θεωρητική βάση της EUD, όσο και για να αναπτυχθούν καταλληλότερες μέθοδοι και 

εργαλεία για την ανάπτυξη και χρήση των EUD συστημάτων.  
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2.2. Ροή εργασίας - Workflow 
 

Μια ροή εργασίας αποτελείται από μια ακολουθία βημάτων, όπου κάθε βήμα 

ακολουθεί χωρίς καθυστέρηση ή κενό και ολοκληρώνεται ακριβώς πριν να ξεκινήσει 

το επόμενο. Είναι μια απεικόνιση μιας ακολουθίας ενεργειών, που δηλώθηκαν ως έργο 

ενός ατόμου, μιας ομάδα προσώπων, ή ενός ή περισσότερων απλών ή πολύπλοκων 

μηχανισμών. Η ροή εργασίας μπορεί να θεωρηθεί σαν μια αφηρημένη έννοια της 

πραγματικής εργασίας. Δηλαδή, μια εικονική αναπαράσταση της πραγματικής 

εργασίας. Η ροή που περιγράφεται, συχνά αναφέρεται σε ένα έγγραφο ή προϊόν που 

μεταφέρεται από το ένα στάδιο στο άλλο. 

Μια ροή εργασίας είναι ένα πρότυπο που αντιπροσωπεύει μια πραγματική δουλειά για 

την περαιτέρω εκτίμηση, π.χ., για την περιγραφή μιας αξιόπιστης επαναλαμβανόμενης 

αλληλουχίας ενεργειών. Πιο αφηρημένα, μια ροή εργασίας είναι ένα μοτίβο 

δραστηριοτήτων που περιγράφει μια συστηματική οργάνωση των πόρων, των 

καθορισμένων ρόλων, των ενεργειών και των ροών πληροφοριών που 

περιλαμβάνονται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας. Περιγράφει την διαδικασία μιας 

εργασίας, με τρόπο που μπορεί να τεκμηριωθεί και να διδαχθεί. Οι ροές εργασίας 

σχεδιάστηκαν για να πετύχουν την επεξεργασία προθέσεων κάποιου είδους, όπως τη 

φυσική μεταμόρφωση, την παροχή υπηρεσιών ή την επεξεργασία των πληροφοριών. 

Οι έννοιες της ροής εργασιών συνδέονται στενά με άλλες έννοιες που 

χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της οργανωτικής δομής, όπως κλειστά συστήματα 

πληροφορίας, λειτουργίες, ομάδες, σχέδια, πολιτικές και ιεραρχίες. Οι ροές εργασίας 

μπορεί να θεωρηθούν ως ένα πρωτόγονο στοιχείο για την οικοδόμηση των 

οργανισμών. Οι σχέσεις μεταξύ αυτών των εννοιών περιγράφονται παρακάτω. Ο όρος 

ροή εργασίας χρησιμοποιείται στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών για 

να συλλάβει και να αναπτύξει την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής. 

Η έννοια της ροής εργασιών συνδέεται στενά με πολλούς άλλους τομείς σε 

επιχειρήσεις έρευνας και σε άλλους τομείς που μελετάνε τη φύση της εργασίας, είτε 

ποσοτικά είτε ποιοτικά, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η εθνογραφία. Η ροή εργασιών 

ως όρος, πιο συχνά χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως στην 

εκτύπωση, και στα επαγγελματικά πεδία όπου μπορεί να έχει ιδιαίτερα εξειδικευμένες 

σημασίες. 
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Ορισμένες έννοιες που συνδέονται με τη ροή εργασίας είναι οι παρακάτω: 

1. Διεργασίες: Μια διαδικασία είναι μια πιο συγκεκριμένη έννοια από ό,τι η ροή 

εργασιών και μπορεί να εφαρμόζεται σε φυσικές ή βιολογικές διεργασίες, για 

παράδειγμα. Στο πλαίσιο αντίληψης γύρω από την εργασία, μια διαδικασία μπορεί να 

διακριθεί από μια ροή εργασίας από το γεγονός ότι έχει σαφώς καθορισμένες εισροές, 

εκροές και σκοπούς, ενώ η έννοια της ροής εργασιών μπορεί να εφαρμοστεί γενικά σε 

κάθε συστηματικό τρόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων (όπως όλες οι διεργασίες 

που συμβαίνουν σε ένα μηχανουργείο). 

2. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός: Ένα σχέδιο είναι μια περιγραφή των λογικά 

απαραίτητων, μερικώς διατεταγμένων δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την 

επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, εφόσον δοθούν ορισμένες συνθήκες εκκίνησης. 

Ένα σχέδιο, όταν εμπλουτιστεί με χρονοδιάγραμμα και υπολογισμούς της κατανομής 

των πόρων, καθορίζει πλήρως ένα συγκεκριμένο παράδειγμα συστηματικής 

επεξεργασίας για την επίτευξη ενός στόχου. Μια ροή εργασίας μπορεί να θεωρηθεί ως 

μια (συχνά βέλτιστη ή σχεδόν βέλτιστη) υλοποίηση των μηχανισμών που απαιτούνται 

για να εκτελεστεί το ίδιο σχέδιο επανειλημμένα. 

3. Ο έλεγχος της ροής είναι μια έννοια ελέγχου που εφαρμόζεται στις ροές εργασίας 

για να γίνει διάκριση από στατικές έννοιες ελέγχου που ασκούνται στα αποθέματα, οι 

οποίες απλώς διαχειρίζονται τα buffer υλικού ή τις παραγγελίες, σε μια πιο δυναμική 

έννοια του ελέγχου, η οποία διαχειρίζεται την ταχύτητα και τον όγκο ροής εν κινήσει 

και κατά την διαδικασία. Ο εν λόγω προσανατολισμός στις δυναμικές πτυχές είναι το 

βασικό θεμέλιο για πιο προηγμένες εργασίες ελέγχου, όπως just-in-time ή just-in-

sequence. 

4. Η διαφάνεια της διέλευσης είναι μια έννοια παρακολούθησης που εφαρμόζεται σε 

υλικά που μεταφέρονται, καθώς και σε εργασίες σε εξέλιξη, δηλαδή, ροές εργασίας. 

 

2.3. Συστήματα διαχείρισης ροής εργασιών (WMS) 
 

Ένα σύστημα διαχείρισης ροής εργασιών είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή 

που διαχειρίζεται και ορίζει μια σειρά εργασιών σε έναν οργανισμό για την παραγωγή 

ενός τελικού αποτελέσματος ή ενός συνόλου αποτελεσμάτων. Τα Workflow 

Management Systems επιτρέπουν στους χρήστες να οριστούν διαφορετικές ροές 
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εργασίας για τις διάφορες θέσεις εργασίας ή διαδικασίες. Έτσι, για παράδειγμα, σε ένα 

χώρο παραγωγής, ένα σχεδιαστικό έγγραφο θα μπορούσε να δρομολογηθεί αυτόματα 

από το σχεδιαστή στον τεχνικό διευθυντή και από εκεί στον μηχανικό παραγωγής. Σε 

κάθε στάδιο της ροής εργασίας, ένα άτομο ή μια ομάδα είναι υπεύθυνη για μια 

συγκεκριμένη εργασία. Αφού το έργο ολοκληρωθεί, το λογισμικό ροής εργασίας 

εξασφαλίζει ότι τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την επόμενη εργασία ενημερώνονται 

και λαμβάνουν τα στοιχεία που χρειάζονται για να εκτελέσουν το στάδιο της 

διαδικασίας. Τα Συστήματα Διαχείρισης Ροών Εργασίας επίσης, αυτοματοποιούν τις 

περιττές εργασίες και διασφαλίζουν ότι οι ημιτελείς εργασίες είναι υπό 

παρακολούθηση. Μπορούν εκτός από την αντικατάσταση των γραφικών εργασιών, να 

ελέγχουν και αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Για παράδειγμα, αν τα παραπάνω 

σχεδιαστικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στο Autocad, αλλά η ροή εργασίας απαιτεί να 

μετατραπούν σε Catia, τότε μία αυτοματοποιημένη διαδικασία θα πραγματοποιήσει την 

μετατροπή, προτού ειδοποιήσει τον υπεύθυνο για την επόμενη εργασία. Αυτό αποτελεί 

την έννοια των εξαρτήσεων. Ένα σύστημα ροών εργασίας αντανακλά τις εξαρτήσεις 

που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάθε εργασίας.  

 

2.3.1. Μοντέλα συστημάτων ροής εργασιών 
 

Οι επιχειρήσεις επιδίδονται σε δραστηριότητες που αποδίδουν αξία για τον πελάτη. 

Μια επιχειρηματική διαδικασία είναι ένα σύνολο λογικά συσχετιζόμενων εργασιών 

που μετατρέπουν ένα σύνολο εισροών σε εκροές αξίας για τον πελάτη. Ένα μοντέλο 

ροών εργασίας είναι μία αναπαράσταση αυτών των πτυχών της διαδικασίας και 

αναφέρεται στον συντονισμό των δραστηριοτήτων. Επειδή τα μοντέλα σχεδιάζονται 

σύμφωνα με τους στόχους και το πλαίσιο της εφαρμογής, έχουν εμφανιστεί 

διαφορετικές συνθέσεις μοντέλων ροής εργασίας στην βιβλιογραφία. Παρ’ όλα αυτά, 

τα συστήματα WfM γενικά χρησιμοποιούν ένα μοντέλο ροής εργασίας επικεντρωμένο 

στις εργασίες. Τα κοινά στοιχεία των μοντέλων είναι: 

 Διαδικασία (Procedure): η μερική ή συνολική παραγγελία ενός 

προκαθορισμένου συνόλου εργασιών. 

 Εργασία (Task): μια μονάδα εργασίας. Σε ορισμένα μοντέλα τα καθήκοντα 

είναι ατομικά ενώ σε άλλα μπορεί να διασπόνται. 
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 Αντικείμενο πληροφοριών (Information object): δεδομένα ή έγγραφα που 

χειρίζονται σε μία εργασία. 

 Ρόλος (Role): ένα σύμβολο κράτησης θέσης για έναν δράστη που σχετίζεται με 

την εκτέλεση μιας εργασίας. 

 Φορέας (Actor): μία οντότητα (άνθρωπος ή υπολογιστής) που μπορεί να 

αναλάβει έναν ρόλο. Ένας φορέας μπορεί να αναλάβει πολλαπλούς ρόλους και 

ένας ρόλος μπορεί να ανατεθεί σε πολλαπλούς φορείς.  

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν άλλα στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τους στόχους του 

σχεδιασμού του μοντέλου, όπως: 

 Στόχος (Goal): μία εργασία είναι συχνά συνδεδεμένη ή προσδιορίζεται από 

έναν στόχο. Οι στόχοι είναι διασπώμενοι όπως και οι εργασίες. Σε μερικά 

μοντέλα οι στόχοι χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό εργασιών και τη 

διαχείριση των εξαιρέσεων (Craven Ν. και Mahling D.1995, Croft B. και 

Lefkowitz LS. 1988) ή για την πληρότητα και την συνέπεια του ελέγχου (Ellis 

C. και Nutt G 1993, Kolodner J.1993). 

 Πηγή (Resource): ένα εργαλείο, πληροφοριακό σύστημα ή άλλο αντικείμενο 

που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας εργασίας. Σε ορισμένα μοντέλα οι 

φορείς θεωρούνται και πηγές (Ellis C. και Nutt G 1993). Σχεδόν όλα τα 

συστήματα WfM παρέχουν ανάθεση φορέα ή ανάθεση εργασιών (σε 

φορείς)(Sarin S.K. Abbott K.R. and McCarthy D.R..1991) σαν χαρακτηριστικό. 

Οι πηγές, από την άλλη, γενικά δεν διαμορφώνονται στα σημερινά συστήματα 

WfM, αλλά διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό σε εργαλεία προσομοίωσης 

διαδικασιών. Παρ’ όλα αυτά, είναι επιθυμητό η ευθύνη της διαχείρισης των 

πόρων να ανατεθεί στα WfMS επειδή μπορεί να λάβει υπόψη του δυναμικές 

συνθήκες στην ανάθεση πόρων στις εργασίες.  

 Γεγονός (Event): ένα συμβάν που προκαλεί την εκτέλεση μιας εργασίας. Τα 

γεγονότα ορίζονται συνήθως στις εξαιρέσεις του μοντέλου και σε εργασίες 

καθοδηγούμενες από το χρόνο, αλλά ένα μοντέλο που καθοδηγείται από ένα 

γεγονός μπορεί να θεωρήσει μια εργασία ή την αρχή και το τέλος μιας 

εργασίας, ως γεγονότα (Joosten S. Trigger 1994, Sarin S.K. Abbott K.R. and 

McCarthy D.R..1991). 

 Ευθύνη/ Εξουσία (Responsibility/Authority) – Στα μοντέλα που βασίζονται 

στην επικοινωνία (Medina-Mora R., Winograd T., Flores R and Flores F. 1992,  
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Swenson K.D. 1993), οι εργασίες ορίζονται από αιτήματα και δεσμεύσεις 

μεταξύ του πελάτη και του εκτελεστή. Το επίκεντρο βρίσκεται στο ποιος είναι 

υπεύθυνος για την εργασία και την μεταβίβαση της ευθύνης μεταξύ εργασιών. 

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η έννοια των διαδρομών στα μοντέλα που 

βασίζονται σε φόρμες είναι ανάλογη με την μεταβίβαση της ευθύνης μεταξύ 

των φορέων καθώς η φόρμα κατευθύνεται από τον ένα φορέα στον επόμενο.  

Οι κανόνες συχνά αναφέρονται από τον τύπο ως ένα στοιχείο της ροής εργασίας 

(Amrhein D.1995, Marshak R.T. 1995). Καθορίζουν τη συμπεριφορά της διαδικασίας 

και εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση. Οι κανόνες ανάθεσης στους φορείς καθορίζουν 

ποιος φορέας καλύπτει τον ρόλο σε μια εργασία. Οι κανόνες εκτέλεσης της διαδικασίας 

προγραμματίζουν την εκτέλεση εργασιών κάτω από ποικίλους περιορισμούς και 

προϋποθέσεις. Οι κανόνες διαχείρισης των πόρων προσδιορίζουν την προτεραιότητα 

σύμφωνα με την οποία εργαλεία και αντικείμενα διατίθενται στους φορείς για την 

εκτέλεση των εργασιών. 

Οι τεχνικές παρουσίασης των ροών εργασίας περιορίζονται κυρίως σε συμβατικά 

μοντέλα ροών με ιεραρχική διάσπαση. Εξαιρέσεις αποτελούν το Information Control 

Net (Ellis  C. and Nutt G. 1993) το οποίο εστιάζει σε πληροφοριακές ροές και το Role 

interaction Net (Singh B. and Rein G.L. 1992) το οποίο επικεντρώνεται στους ρόλους 

και τις αλληλεπιδράσεις τους κατά την εκτέλεση των εργασιών. Καθώς οι οργανισμοί 

αναπτύσσουν WFMS για την υποστήριξη περισσότερο κρίσιμων διαδικασιών, τα 

ζητήματα για τη δημιουργία και την επαναχρησιμοποίηση, πχ τα ζητήματα της 

διαχείρισης προτύπων, γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά. Αν και μερικά WFMS 

υποστηρίζουν την επαναχρησιμοποίηση παρέχοντας βιβλιοθήκες και πίνακες 

προτύπων (Sarin S.K. Abbott K.R. and McCarthy D.R.,1991, Swenson K.D., 1993), 

ελάχιστα έχουν γίνει για να διευκολυνθεί η αποθήκευση και η ανάκτηση των μοντέλων 

ροής εργασιών. Ένα πλαίσιο μοντελοποίησης ροών εργασίας που αντιμετωπίζει αυτό 

το ζήτημα είναι τα δυναμικά συστήματα διαχείρισης ροών εργασίας.  

  

2.3.2. Πλεονεκτήματα συστημάτων διαχείρισης ροής εργασιών 
 

Ένα σύστημα διαχείρισης ροής εργασιών (WFMS) είναι ένα λειτουργικό που 

υποστηρίζει τις προδιαγραφές, την εκτέλεση και τον έλεγχο των επιχειρηματικών 
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διαδικασιών (Ellis  C. and Nutt G. 1993, Georgakopoulos D.,  Hornick M., and Sheth 

A. 1995, Jablonski S. and Bussler C. 1996). Τα εμπορικά συστήματα διαχείρισης ροής 

εργασίας εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 90, ενώ εννοιολογικά είχαν 

προσδιοριστεί πολύ νωρίτερα. Έχουν γίνει «ένα από τα πιο επιτυχημένα είδη 

συστημάτων που υποστηρίζουν συλλογική εργασία» (Ellis C.A. & Zigurs I. 2001). Η 

παγκόσμια αγορά WfM, υπολογίζεται στα 213,6 εκατομμύρια δολάρια το 2002, ενώ 

αναμένεται να διπλασιαστούν μέχρι το 2008 (Wintergreen 2003). Επιπλέον, η 

λειτουργία του WfM έχει ενσωματωθεί σε πολλά άλλα σύγχρονα συστήματα όπως 

ERP, CRM και λειτουργικά τηλεφωνικών κέντρων. Με άλλα λόγια η τεχνολογία WfM 

είναι ευρέως διαδεδομένη και με μεγάλη επιτυχία και ορισμένοι από τους λόγους στους 

οποίους οφείλεται η επιτυχία της είναι οι παρακάτω: 

 Ο συντονισμός των εργασιών γίνεται ευκολότερος. Ένα WfM σύστημα 

απαλλάσσει τους εργαζόμενους από την προσπάθεια συντονισμού του έργου 

τους (Τι πρέπει να κάνω; Πού βρίσκεται ο φάκελος του πελάτη; Ποιος πρέπει 

να ελέγξει την πρόταση;) 

 Προσφέρονται υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας. Το WfMS διασφαλίζει ότι η 

διαδικασία εκτελείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία: Σημαντικές 

εργασίες δεν μπορούν πλέον να ξεχαστούν, τα έγγραφα των διαδικασιών δεν 

μπορούν να χαθούν και οι πολιτικές εξουσιοδότησης/πρόσβασης των χρηστών 

εφαρμόζονται αυτόματα. 

 Η εργασίες εκτελούνται πιο αποτελεσματικά. Τα αντικείμενα εργασίας θα 

διατεθούν στους εργαζόμενους από το σύστημα εάν και όταν απαιτείται να 

εκτελεστούν.  

 Η διαδικασία γίνεται πιο ευέλικτη. Η εξαγωγή των επιχειρησιακών ροών 

ελέγχου από παραδοσιακές εφαρμογές σε ένα WfM σύστημα απλοποιεί τον 

ανασχεδιασμό της διαδικασίας. 

Τα πλεονεκτήματα του WfM είναι προφανή. Η τοποθέτηση ενός ειδικού, 

αυτοματοποιημένου συστήματος για την οργανωτική διαχείριση μιας επιχειρηματικής 

διαδικασία, έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεσή της 

(Lawrence, P. 1997). Ωστόσο, πολύ λίγα είναι γνωστά σχετικά με την βελτίωση της 

αποδοτικότητας που μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη (Hajo A. Reijers 2004). 
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Εικόνα 4 Πλεονεκτήματα Workflow management 

 

2.4. Συστήματα Διαχείριση εγγράφων (DMS) 
 

Οι δημόσιοι φορείς, οι υπηρεσίες καθώς και όλες οι επιχειρήσεις σήμερα βρίσκονται 

στην ανάγκη της καθημερινής διακίνησης και παρακολούθησης τεράστιων όγκων 

πληροφορίας σε μορφή εγγράφων καθώς επίσης και της ολοκλήρωσης των σχετικών 

με αυτά διαδικασιών. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανάγκη να αρχειοθετούνται 

συστηματικά και με ασφάλεια και να διανέμονται στους εργαζόμενους εκείνους που 

πρέπει να διεκπεραιώσουν τις αντίστοιχες ενέργειες. Με δεδομένη την τρέχουσα 

κατάσταση από άποψη διαχείρισης εγγράφων, η οποία στα πλαίσια επιχειρήσεων και 

οργανισμών γίνεται ως επί το πλείστον σε μορφή χαρτιού, προκύπτει η ανάγκη 

υιοθέτησης εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης της έντυπης πληροφορίας και 

ηλεκτρονικής οργάνωσης της διεκπεραίωσης των σχετικών διαδικασιών. 

Το Σύστημα διαχείρισης εγγράφων (DMS) είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (ή ένα σύνολο από προγράμματατα ηλεκτρονικού υπολογιστή) που 

χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και αποθήκευση ηλεκτρονικών εγγράφων ή 

φυσικών εντύπων (εικόνες εγγράφων αποτυπωμένες σε χαρτί). Επίσης είναι ικανό να 

παρακολουθεί τις διάφορες εκδοχές από διάφορους χρήστες (ιστορικό 

παρακολούθησης), καθώς ο όρος έχει και κάποια συνάφεια με έννοιες των συστημάτων 

διαχείρισης περιεχομένου. Συχνά παρουσιάζεται ως συστατικό στοιχείο των 

συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικού περιεχομένου (ECM) και σχετίζεται με την 
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ψηφιακή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, απεικόνισης εγγράφων, ροής εργασίας 

και συστημάτων διαχείρισης καταγραφής. 

 

Εικόνα 5 Ιστορική εξέλιξη 

 

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα ελεύθερα λογισμικά διαχείρισης εγγράφων:  

2.4.1. Alfresco  
 

Το Alfresco είναι ένα λειτουργικό ανοιχτού κώδικα το οποίο δημιουργήθηκε το 2005 

από μία ομάδα ηγετικών μελών της κοινότητας Documentum & Interwoven με 

δεκαπενταετή εμπειρία στη Διαχείριση Επιχειρηματικού Περιεχομένου (ECM), 

συμπεριλαμβανομένου και του συνιδρυτή της Documentum. Θεωρείται η ηγετική 

εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα για επιχειρήσεις διαχείρισης περιεχομένου. Στόχος 

του είναι να συνδυάσει την καινοτομία του ανοιχτού κώδικα με τη σταθερότητα μιας 

πραγματικής πλατφόρμας εταιρικής κλάσης.  

Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί είναι η Java, γεγονός που καθιστά 

ευκολότερη την εγκατάστασή του με ένα ενιαίο αρχείο Java war. Το μέγεθος του 

αρχείου είναι 40MB και μπορεί να συνδεθεί σε πολλούς διαφορετικούς εξυπηρετητές 

εφαρμογών. Μπορεί να μοιραστεί την ίδια Virtual Java μηχανή σαν ενσωματωμένη 

εφαρμογή ή με απομακρυσμένη πρόσβαση. Αυτό καθιστά το Alfresco πιο ευέλικτο και 

μπορεί να τρέχει στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα.  
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Το Alfresco Community Edition είναι μία δωρεάν έκδοση μου διατίθεται με άδεια 

χρήσης GNU GPL. Όπως όλα τα GPLed λογισμικά είναι διαθέσιμο ως έχει και χωρίς 

καμία εγγύηση. Ο καθένας μπορεί να το κατεβάσει και να το δοκιμάσει. Διαθέτει ένα 

μεγάλο φόρουμ με δεκάδες χιλιάδες αναρτήσεις. Επίσης διαθέτει ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης σφαλμάτων. Η εφαρμογή περιλαμβάνει λειτουργίες ECM, 

διαχείρισης εγγράφων, συνεργασία, διαχείριση αρχείων, διαχείριση γνώσης, διαχείριση 

διαδικτυακού περιεχομένου.  

 Οι πλέον σημαντικές λειτουργίες του είναι:  

 Διαχείριση Εγγράφων Alfresco: απλή διεπαφή συστήματος εικονικού αρχείου, 

κανόνες ρύθμισης email, αναζήτηση google, άμεση πλοήγηση μέσω firefox, 

internet explorer, χώροι βέλτιστης πρακτικής συνεργασίας, υποστήριξη κύκλου 

ζωής. 

 Λειτουργικότητα διαχείρισης εγγράφων: συνεισφορά απλού περιεχομένου, 

αυτόματη αναγωγή μεταδεδομένων και κατηγοριοποίηση περιεχομένου, 

διανεμημένη έρευνα για προχωρημένους, υπηρεσίες βιβλιοθήκης, χώροι 

ευφυούς συνεργασίας, ολοκληρωμένο απλό και σύνθετο διάγραμμα ροής 

εργασιών, πρόσβαση στον πίνακα, ασφάλεια 

 Υποστηριζόμενες διεπαφές: CIFS/SMB πρωτόκολλο διαμοίρασης αρχείων της 

Microsoft, JSR-168 χαρακτηριστικά, JSR-127 Java server, FTP, Webdav, 

Webservices , REST 

 Σχεδιασμένη να συνάδει με τις απαιτήσεις DOD 5015.2 

 Αυτόματη εξαγωγή και τυποποίηση μεταδεδομένων 

 Ολοκληρωμένη λογιστική και διαγράμματα ροής: έλεγχος υπηρεσιών με την 

καταγραφή υπηρεσιών σε βάση δεδομένων και σχετική πρόσβαση 

 Υποστήριξη κανόνων διαχείρισης αρχείων επέκτασης 

 Αυτόματη μετατροπή αρχείων: αυτόματη μετατροπή από μορφές ιδιωτικών 

εντύπων σε μορφές όπως Open Document Format (ODF) και Portable 

Document Format (PDF) 

 Απλή εξαγωγή αρχείων 

 Υψηλή διαθεσιμότητα, ανοχή σφαλμάτων και κλιμακοποίηση 

 Εύκολο στην εγκατάσταση και χρήση 

 Σχεδιασμός αρχείων: αυτόματη ταξινόμηση και διαμόρφωση αρχείων βάσει 

προτύπων 
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 Προγραμματισμός βάσει είδους: αυτόματη ταξινόμηση και διαμόρφωση 

αρχείων βάσει προτύπων 

 Αυτόματη διαχείριση κύκλου ζωής: προγραμματισμός, περιεχόμενα και 

τροποποίηση μεταδεδομένων στη βάση απλών κανόνων 

 Αυτόματη αρίθμηση εγγράφων 

 Πολιτική παρακράτησης αρχείων 

 Διάθεση: έλεγχος και προγραμματισμένος χειρισμός αρχείων, μεριδίων, 

μεταφορών, προσβάσεων και καταστροφή αρχείου με τη χρήση κανόνων 

αυτόματης επεξεργασίας 

 Διαχείριση του αρχικού πληθυσμού των μεταδεδομένων και αυτόματη 

επικαιροποίηση 

 Dashboards: προκαθορισμένες αναφορές και ορισμός τύπου μεταδεδομένων για 

αναζήτηση και εκκαθάριση μητρώων για το χειρισμό εξαιρετικών περιπτώσεων 

 DOD 5015.2 Πίνακες διαχείρισης- για την υποστήριξη του Αμερικανικού 

Υπουργείου Άμυνας και όροι αρχειοθέτησης για ορισμούς μεταδεδομένων, 

σχεδιασμό αρχείων και λειτουργικότητα 

 Γρήγορη ediscovery: Απλή αναζήτηση σε περιεχόμενο κειμένου, δομές 

αρχείων, κατηγορίες και είδη μητρώων διαχείρισης 

 

Το Alfresco παρέχει όλες τις λειτουργίες που χρειάζονται για την δημιουργία μιας 

τυπικής ιστοσελίδας (π.χ. δημοσίευση ιστοσελίδας, web forms entry, διαχείριση multi-

site, εξουσιοδότηση διαχειριστή) καθώς επίσης και για πιο πολύπλοκές ιστοσελίδες. 

Είναι συμβατό με πολλά W3C πρότυπα και πρότυπα του κλάδου (όπως 508 και JSR 

168), πράγμα που σημαίνει ευκολότερη ενσωμάτωση με άλλα προϊόντα. Επιπλέον 

περιλαμβάνει έναν εικονικό διακομιστή που παρέχει προεπισκόπηση των αλλαγών της 

ιστοσελίδας. Οι χρήστες μπορούν να  δημοσιεύσουν σε πολλαπλά κανάλια όπως PDF ή 

Word. Η ροή εργασίας μπορεί να προσαρμοστεί στην επιχείρηση και βασίζεται σε 

email. Εκτός από την ηλεκτρονική λήψη εικόνας και τις δυνατότητες διαχείρισης 

εγγράφων, η εφαρμογή υποστηρίζει Java server faces, το οποίο αποτελεί μεγάλο 

πλεονέκτημα για όσους χρησιμοποιούν Struts για την δημιουργία εφαρμογών 

διαδικτύου. 
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2.4.2. Nuxeo ECM  
 

 To Nuxeo EP αποτελεί λύση Διαχείρισης Επιχειρηματικού Περιεχομένου (ECM) από 

την πλευρά του εξυπηρετητή που διατίθεται ως ελεύθερο λογισμικό. Η εφαρμογή 

λειτουργεί σε εξυπηρετητή Java EE 5 και επωφελείται από την πλήρη δυναμική της 

πλατφόρμας Java EE5, συμπεριλαμβανομένων των εξής: υψηλή διαθεσιμότητα, 

διαχειριστικότητα, ενσωμάτωση στο υφιστάμενο σύστημα πληροφορικής και 

υποστήριξη αναπτυξιακών εργαλείων. Το Nuxeo EP έχει σχεδιαστεί για να 

χρησιμοποιείται από φυλλομετρητή όπως MS-IE, firefox, με διεπαφή AJAX, από 

εφαρμογές γραφείου όπως MS-Office, ή από RCP εφαρμογή Nuxeo. H εφαρμογή 

Nuxeo παρέχει συνεργατική εργασία μέσω λειτουργικής διάκρισης των χώρων 

εργασίας και των τμημάτων:  

Χώροι εργασίας: παρέχουν στους τελικούς χρήστες τα εργαλεία για τη διαχείριση και 

συνεργασία στις λειτουργίες εγγράφων (διαμοίραση εγγράφων, επιμέλεια εκδόσεων, 

σχέσεις, δικαιώματα πρόσβασης). Οι χώροι εργασίας παρέχουν καινοτόμο προσέγγιση 

στην προώθηση της συνεργατικής διαχείρισης εγγράφων (από το στάδιο της 

δημιουργίας μέχρι την αρχειοθέτηση).  

Τμήματα: παρέχουν ιεραρχική απεικόνιση στην πρόσβαση στο έγκυρο περιεχόμενο 

που δημιουργείται στους χώρους εργασίας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

ιεραρχημένοι δικτυακοί τόποι ή ως σχεδιασμός αρχείων.  

 Τα κύρια χαρακτηριστικά έχουν ως εξής:  

 δικαιώματα και άδειες 

 dashboards 

 μηχανές αναζήτησης 

 δομή εγγράφων και πληροφοριών 

 διαδικασία δημιουργίας αρχείων 

 επιμέλεια και αναθεώρηση εγγράφων 

 δικαιώματα πρόσβασης σε μεταδεδομένα 

 συσχετισμοί εγγράφων 

 διάγραμμα ροής εγγράφων 

 ιστορικό και έλεγχος 
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 Ο εξυπηρετητής μπορεί να προσπελαστεί μέσω διαδικτυακής διεπαφής ή με τη 

χρήση πελάτη που παρέχει επεξεργασία XHTML και επεξεργασία 

φωτογραφιών.  

 

2.4.3. Microsoft office SharePoint 2007  

 

Το Microsoft SharePoint είναι μια πλατφόρμα εφαρμογών Web που αναπτύχθηκε 

από την Μicrosoft. Ξεκίνησε το 2001 και έχει συσχετιστεί με το intranet, τη 

διαχείριση περιεχομένου και τη διαχείριση εγγράφων αλλά οι πρόσφατες εκδόσεις 

του έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες. Αποτελεί το κυρίαρχο λογισμικό για τη 

οργάνωση εσωτερικών δικτύων  (Intranets) με μία πρόσφατη έρευνα να δείχνει ότι 

περίπου το 50% του συνόλου των εσωτερικών δικτύων να αναπτύσσονται με τη 

χρήση του SharePoint. 

Περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνολογιών Web πολλαπλών χρήσεων που 

υποστηρίζεται από μία κοινή τεχνική υποδομή. Το SharePoint έχει από προεπιλογή 

ίδιο περιβάλλον εργασίας με το Office και είναι στενά συνδεδεμένο με όλα τα 

προγράμματα του.  Τα Web εργαλεία του είναι σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και από χρήστες που δεν έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία.    

Το Microsoft Office Sharepoint 2007 συνδυάζει την παραδοσιακή διαχείριση 

περιεχομένου και το social computing, προσφέροντας μία πλατφόρμα ECM η οποία 

είναι προσβάσιμη σε όλους. Είναι εύκολο στη χρήση διευκολύνοντας τις 

επιχειρήσεις να διαχειρίζονται ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών από τη δημιουργία ως 

την διάθεση. Παρέχει μία ενιαία πλατφόρμα για τη σύνταξη εγγράφων, την 

επεξεργασία επιχειρησιακών εγγράφων, τη διαχείριση  περιεχόμενου ιστού και των 

εκδόσεων, διαχείριση αρχείων καθώς και υποστήριξη για πολύγλωσση 

δημοσίευση. 
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Εικόνα 6 SharePoint Wheel 

Η "SharePoint Wheel" περιγράφει ποια εργαλεία του SharePoint μπορούν να 

διευκολύνουν το εσωτερικό των οργανισμών.  

Sites: Ένα site είναι ένα επιχειρησιακό περιβάλλον με βάση τα συμφραζόμενα. 

Μόλις διαμορφωθεί το SharePoint αυτά τα site μπορούν να δημιουργηθούν χωρίς 

καμία απαίτηση για εξειδικευμένη γνώση. Το πλαίσιο του site μπορεί να οριστεί 

για ολόκληρο τον οργανισμό ή για μία μεμονωμένη ομάδα.  

Communities: Μία κοινότητα είναι ο τόπος όπου πραγματοποιείται επικοινωνία και 

κατανόηση διαφόρων θεμάτων. Κοινότητες μπορεί να προκύψουν λόγω 

ανταλλαγής απόψεων ή συνεργασιών.  

Content: Το SharePoint παρέχει διαχείριση εγγράφων και αντικειμένων εργασίας 

που χρειάζεται να αποθηκευτούν, να αναζητηθούν, να χρησιμοποιηθούν σε 

συνεργασίες, να ενημερώνονται, να τεκμηριώνονται, να αρχειοθετούνται, να 

εντοπίζονται ή να επαναφέρονται σύμφωνα με συγκεκριμένες πολιτικές 

συμμόρφωσης και διακυβέρνησης.  

Search: Αναζήτηση σχετικών κοινοτήτων, περιεχομένου, ανθρώπων ή site 

βασισμένη σε λέξεις κλειδιά και ανάλυση περιεχομένου. 

Insights: Η πληροφορία από οποιοδήποτε μέρος του οργανισμού μπορεί να 

εμφανιστεί μέσα από εύχρηστα περιβάλλοντα, παρέχοντας πληροφορίες που 

μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα του οργανισμού. 
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Composites: Το SharePoint επιτρέπει ενσωμάτωση δεδομένων, εγγράφων και 

διαδικασιών χωρίς κώδικα για την ενσωμάτωση σύνθετων εφαρμογών (“mash-ups” 

βασισμένα εσωτερικά δεδομένα). 

 

2.4.4. Cuteflow. 
 

Το Cuteflow είναι ένα ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εγγράφων και 

παρακολούθησης ροών εργασίας. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν 

έγγραφα τα οποία στέλνονται βήμα προς βήμα σε κάθε σταθμό/χρήστη μιας λίστας. 

Είναι δηλαδή ένας ηλεκτρονικός τρόπος για εσωτερική κυκλοφορία εγγράφων. Ένα 

έγγραφο μπορεί να συναρμολογηθεί με την εισαγωγή διαφόρων τύπων πεδίων. Τα 

πεδία μπορούν να συμπληρωθούν με τιμές από τον αποδέκτη του εγγράφου 

απευθείας στον e-mail client του χρήστη. Μετά την ολοκλήρωση της κυκλοφορίας 

του στους διάφορους προορισμούς το έγγραφο καταλήγει πλήρως συμπληρωμένο. 

Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα επισύναψης εγγράφων. Όλες οι λειτουργίες όπως την 

έναρξη μιας ροής εργασίας, την παρακολούθησή, τον ορισμό ή την κατάσταση της 

ροής μπορούν να γίνουν μέσα σε ένα άνετο και εύκολο στη χρήση περιβάλλον web.      

Απαιτήσεις: 

 Webserver with PHP (V.5.0.x or higher) 

 MySQL Database 

 SMTP E-Mail Server για την αποστολή των e-mail των ροών 
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Εικόνα 7 Διάγραμμα κυκλοφορίας εγγράφων 

 

Εικόνα 8 Δομή βάσης δεδομένων 

Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι: 

Το CuteFlow είναι ένα πλήρως web based σύστημα. Όσοι χρήστες έχουν 

δικαιώματα διαχειριστή (administrator) μπορούν να αλλάζουν τις παραμέτρους 

του συστήματος.   
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Εικόνα 9 Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος 

Ένα έγγραφο μπορεί να χωριστεί σε μέρη και το κάθε μέρος μπορεί να περιέχει 

πολλά διαφορετικά πεδία. Ο ορισμός του εγγράφου μπορεί να γίνει πολύ εύκολα από 

το μενού του προγράμματος ακολουθώντας τα βήματα. Κάθε έγγραφο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε παραπάνω από μια ροή.    
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Εικόνα 10 Πίνακας δημιουργίας εγγράφων 

 

Κάθε ροή εργασίας είναι συνδεδεμένη με ένα σύνολο αποδεκτών. Αυτοί οι 

αποδέκτες λαμβάνουν το έγγραφο της κάθε ροής μέσω e-mail. Υπάρχει μια 

μάσκα όπου μπορεί ο χρήστης να προσθέσει αποδέκτες σε κάθε κομμάτι του 

εγγράφου ώστε να ορίσει ποιος και σε τι πρέπει να απαντήσει στο έγγραφο 

κάθε φορά.   
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Εικόνα 11 Εισαγωγή χρηστών/παραληπτών στο έγγραφο 

Τα έγγραφα στέλνονται με e-mail. Κάθε αποδέκτης βλέπει όλα τα δεδομένα του 

εγγράφου αλλά μπορεί να συμπληρώσει μόνο στο κομμάτι που έχει οριστεί 

κατά τα δημιουργία του εγγράφου. Ανάλογα με τον e-mail client και τις 

ρυθμίσεις του χρήστη ο αποδέκτης μπορεί να αλλάξει τις τιμές απευθείας στο 

mail ή ακολουθώντας Link σε ξεχωριστό παράθυρο.  
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Εικόνα 12 Παράδειγμα e-mail 

Ο τύπος των πεδίων στο έγγραφο μπορεί να είναι διαφορετικός. Κάθε πεδίο μπορεί 

να έχει μια προκαθορισμένη τιμή και κανόνες περιορισμού.  
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Εικόνα 13 Δημιουργία πεδίων 

 

 

Δίνει την δυνατότητα εμφάνισης μιας συνολικής λίστας όλων των ροών και την 

πρόοδό τους. Ο αποστολέας μπορεί να δει εύκολα που και για πόσο χρονικό 

διάστημα βρίσκεται η ροή του εγγράφου στον κάθε σταθμό. Η λίστα μπορεί με 

φίλτρα να προσαρμοστεί στις ανάγκες του χρήστη.  
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Εικόνα 14 Λίστα προόδου ροών 

 

Αν ο αποστολές χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της 

κυκλοφορίας του εγγράφου μπορεί να χρησιμοποιήσει την αναλυτική 

εμφάνιση.  
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Εικόνα 15 Εμφάνιση λεπτομερειών κυκλοφορίας εγγράφου 

  



41 
 

3. Μεθοδολογία 

3.1. Παραμετροποίηση ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων και 
προσαρμογή του στις διαδικασίες της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. 

 

Έπειτα από την βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε πάνω στο πεδίο του End 

User Development αλλά και την μελέτη ήδη υπαρχόντων εργαλείων αποφασίστηκε στα 

πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας να επιλεχθεί και να παραμετροποιηθεί 

ένα υπάρχον εργαλείο. Βασικός στόχος είναι να δείξουμε πώς ένας τελικός χρήστης με 

βασικές προγραμματιστικές γνώσεις μπορεί να προσαρμόσει ένα λογισμικό ανοικτού 

κώδικα στις ανάγκες μιας επιχείρησης. 

Από χρηστοκεντρική προσέγγιση ο τύπος δραστηριοτήτων που ακολουθείται είναι 

αυτός της «Δημιουργίας και τροποποίησης προγράμματος». Δηλαδή δραστηριότητες 

που συνεπάγονται ορισμένες τροποποιήσεις, με στόχο την τροποποίηση ενός 

υπάρχοντος αντικειμένου λογισμικού.  

Ακολουθήθηκε ο Στοιχειώδης προγραμματισμός ο οποίος είναι πολύ κοντά στον 

παραδοσιακό προγραμματισμό αλλά περιορίζεται στη μεταβολή ενός μικρού μέρους 

του προγράμματος, όπως για παράδειγμα μία μέθοδος σε μία κλάση. Το οποίο είναι 

ευκολότερο από το να προγραμματίσεις από το μηδέν. 

 

3.2. Περιγραφή ανάγκης 
 

Το τμήμα υποστήριξης μηχανογράφησης της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. είναι 

υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία όλων των μηχανογραφημένων διαδικασιών της 

εταιρίας. Δέχεται καθημερινά κλήσεις από όλα τα καταστήματα για βλάβες ή τυχών 

προβλήματα που μπορεί να έχουν, σχετικά με τα προγράμματα που χρησιμοποιούν για 

την έκδοση παραστατικών, ενημέρωση τιμών, παραλαβών, παραγγελιών, προβλήματα 

δικτύου ή εφαρμογής διαδικασιών και οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα μπορεί να 

αντιμετωπίζουν το οποίο σχετίζεται με όλες τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες των 

καταστημάτων.  

Η υποστήριξη γίνεται τηλεφωνικά. Κάθε κατάστημα όταν έχει ένα πρόβλημα το 

δηλώνει μέσω τηλεφώνου σε έναν από τους υπαλλήλους του τμήματος και μπαίνει σε 
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σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον βαθμό αναγκαιότητας επίλυσης του 

προβλήματος.   

Επειδή τα θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογία και τα προγράμματα που 

χρησιμοποιούν στα καταστήματα είναι αρκετά πολύπλοκά, είναι δύσκολο για τους 

υπαλλήλους να μπορέσουν να εξηγήσουν το πρόβλημα τους στους τεχνικούς του 

τμήματος μηχανογράφησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνεται πολύς χρόνος σε 

τηλεφωνική συνομιλία και πολλές φορές οι τηλεφωνικές γραμμές να είναι 

κατειλημμένες για ώρες και τα καταστήματα να προσπαθούν αρκετή ώρα για να 

πιάσουν γραμμή.  

Επίσης μπορεί λόγω φόρτου εργασίας κάποιος υπάλληλος να ξεχάσει να υλοποιήσει το 

αίτημα ενός καταστήματος με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις και πιθανόν να 

δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα στο κατάστημα. 

Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη αυτοματοποίησης της υποστήριξης των 

καταστημάτων. Καταγράφηκαν όλα τα προβλήματα και οι διαδικασίες τους με 

απλοποιημένα και σαφή βήματα ώστε να μπορούν τα καταστήματα είτε να λύνουν 

μόνοι τους τα προβλήματά τους, είτε να μπορούν να δηλώνουν ένα πρόβλημα 

ακολουθώντας καταγεγραμμένα βήματα.  

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας θα γίνει με την χρήση ενός προγράμματος το οποίο 

θα πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις που αναλύουμε παρακάτω.  

 

3.3. Κριτήρια επιλογής συστήματος 
 

1) Ευκολία χρήσης 

Το σύστημα που θέλουμε να παραμετροποιήσουμε θα πρέπει να είναι εύκολο στην 

κατανόηση, στην εκμάθηση, στην χρήση, αλλά και στην ανάπτυξη του. Η 

πολυπλοκότητα του θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ανταποκρίνεται στις ικανότητες 

των τελικών χρηστών και στις συνθήκες της επιχείρησης.   

Το προτεινόμενο σύστημα δεν θα απευθύνεται μόνο σε άτομα που έχουν πολλές 

γνώσεις πληροφορικής και τεχνολογίας, αλλά και σε στελέχη της επιχείρησης που 

έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για αυτό το λόγο 
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κρίνεται απαραίτητο το εργαλείο που θα παραμετροποιηθεί να παρουσιάζει ευκολία 

στην λειτουργία του.  

2) Web-Based λειτουργία 

Άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι θα πρέπει να είναι web-based. Η 

λειτουργία του να γίνεται εξ’ ολοκλήρου στον web browser του χρήστη, κάτι που το 

καθιστά ανεξάρτητο από λειτουργικά συστήματα και υπολογιστικά συστήματα. 

Επίσης, διευκολύνει την εφαρμογή Υπηρεσιών Ιστού, που στηρίζονται στις ίδιες δομές. 

Τέλος, μέσω του διαδικτύου είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα από οποιονδήποτε 

υπολογιστή έχει σύνδεση στο διαδίκτυο, χωρίς την υποχρέωση εγκατάστασής του σε 

ένα συγκεκριμένο υπολογιστή πριν την χρήση του, με τα προφανή πλεονεκτήματα 

αυτής της προσέγγισης. 

3) Εξ’ ολοκλήρου ανάπτυξη σε PHP  

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του συστήματος είναι να είναι εξ ολοκλήρου 

γραμμένο σε PHP. Έτσι είναι αρκετά εύκολη η εισαγωγή κώδικα στον υπάρχοντα. Τα 

προγράμματα τα οποία είτε έχουν κώδικα java σε συνδυασμό με PHP, είτε –ακόμα 

χειρότερα- λειτουργούν με virtual machine κάνουν την μεταβολή του κώδικά τους πιο 

δύσκολη και χρονοβόρα. 

4) Wizards 

Η εκμάθηση του προγράμματος θα πρέπει να βασίζεται σε wizards που καθοδηγούν 

στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης. Ένας τελικός χρήστης είναι 

εξοικειωμένος με τη χρήση οδηγών (wizard), από την εγκατάσταση μια εφαρμογής 

στον Η/Υ μέχρι και την ακολουθία οδηγιών για την δημιουργία μια κατασκευής. Αυτή 

τη λογική θα πρέπει να ακολουθεί και το εργαλείο που θα παραμετροποιήσουμε. 

Η τοποθέτηση ενός ειδικού, αυτοματοποιημένου συστήματος για την οργανωτική 

διαχείριση μιας επιχειρηματικής διαδικασία, έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη εκτέλεσή της. Αρά όσο περιορισμένα είναι τα βήματα που πρέπει 

να ακολουθήσει ο χρήστης τόσο ταχύτερη η εκτέλεση της ροής εργασίας. 

5) Λειτουργικό ανοιχτού κώδικα  

Η ανάπτυξή ενός λογισμικού ανοιχτού κώδικα δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω έρευνας 

κι επεξεργασίας του προγραμμάτος ενώ καθιστά δυνατή την παραμετροποίηση τους, 
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ώστε να προσαρμοστούν σε κάθε ανάγκη της επιχείρησης. Επιπλέον το κόστος του 

είναι μηδενικό. Στα δημοφιλή προγράμματα ανοιχτού κώδικα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο, η υποστήριξη σε 

περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων μπορεί να προέλθει άμεσα, με τη χρήση των 

καναλιών επικοινωνίας του Διαδικτύου (user groups, forum κα.). Τέλος η χρήση 

ανοιχτού κώδικα, δεν περιορίζει τον οργανισμό σε μια σχέσης εξάρτησης από εταιρίες.  

 

3.4. Επιλογή συστήματος διαχείρισης εγγράφων 
 

Παραθέτουμε έναν πίνακα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των προγραμμάτων που 

παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα. 

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά Alfresco Nuxeo Microsoft SharePoint Cuteflow 

Πηγαίος κώδικάς 

Το Enterprise version είναι 
κλειστού κωδικά ενώ 
το Community version είναι 
ανοιχτού κώδικα 

Είναι μοντέλο 
ανοιχτού κώδικά 
διαθεσιμο στην 
Enterprise version Κλειστού κώδικά Ανοιχτού κώδικα 

Τιμή  
Συνδρομή για την έκδοση 
Enterprise Δωρεάν 

Άγορά άδειας για το 
πακέτο της Microsoft Δωρεάν  

Sustainability Sustainable Sustainable Very sustainable Sustainable 

Υποστηριζόμενα 
λειτουργικά 
συστήματα 

Windows, Linux, MacOS, 
Solaris, etc 

Windows Server 
2003, Mac OS X, 
Unix, Linux, etc. 
Όλα τα συστήματα 
που μπορείς να 
εγκαταστήσεις 
Sun 1.5 or Sun 1.6 
JVM 

MOSS 2007 : Windows 
Server 2003 (x86 or 
x64) 
or Windows Server 2008 
(x86 or x64) 
- Microsoft SharePoint 
2010: Windows Server 
2008 
x64, Windows 7 x64 and 
Vista x64 

A webserver that can 
run PHP: 
 Apache 1.3.x or higher
PHP >= 4.1.0 
MySQL Database 
E-Mail Server that can 
be connected via SMTP 
to do the 
communication to the 
receivers 

Υποστηριζόμενα 
συστήματα βάσεων 
δεδομένων 

MySQL, MS SQL, Oracle, 
PostGre SQL, etc. 

PostGre SQL et 
MySQL 

MOSS 2007: MS SQL 
Express or MS SQL 
2005 
- Microsoft SharePoint 
2010: MS SQL Express 
or 
2005 x64 or 2008 x64 MySQL 

Υποστηριζόμενες 
εφαρμογές server 

Tomcat, Jboss, Oracle 
WebLogic, Oracle 
WebSphere, etc. Jboss, Tomcat 

Ο ρόλος του server της 
εφαρμογής έχει 
εγκατασταθεί μέσω του 
διαχειριστή server. Έτσι 
ο υπολογιστής 
μετατρέπεται σε έναν 
διακομιστή εφαρμογών.   

Δεν χρειάζεται, μόνο 
PHP interpreter 

Διεπαφή 
προγραμματισμού 
εφαρμογών (API) 
για την πύλη 

Βασίζεται σε ανάπτυξη 
portlets API Java 
Specification Requests (JSR) 
168 

Βασίζεται σε 
ανάπτυξη portlets 
API 
JSR 168 Web Part PHP 
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Άλλα API 

JSR 170, Java, JavaScript, 
Content 
Management Interoperability 
Services (CMIS), 
Simple Object Access 
Protocol (SOAP), 
REpresentational State 
Transfer (REST) 

JSR 170, Java, 
CMIS, SOAP, 
REST 

MOSS 2007: CMIS, 
SOAP and Server OM 
- Microsoft SharePoint 
2010: CMIS, SOAP, 
Server 
OM, Client OM, LINQ 
and REST Δεν έχει 

Πρωτόκολλα 

FTP, CIFS, WebDAV, NFS, 
Windows 
SharePoint Services (WSS) 
protocol, IMAP 

WebDAV, WSS 
protocol WebDAV HTTP 

Τεχνολογίες και 
τεχνικά πρότυπα 

J2EE platform, Spring 
Framework 
- Χρησιμοποιεί τεχνολογίες 
ανοιχτού κώδικα                          
- Η διεπαφή «Alfresco 
Explorer» αναπτύχθηκε 
χρησιμοιποιώντας JSF 
- Η διεπαφή «Alfresco Share» 
αναπτύχθηκε 
χρησιμοποιώντας Spring Surf 
Framework 

J2EE platform 
- Αναπτύχθηκε με 
βάση υφιστάμενα 
πλαίσια και 
βιβλιοθήκες 
ανοιχτού κώδικα. 
- Χρησιμοποιεί JSF 
για το επίπεδο 
παρουσίασης 
- Χρησιμοποιέι 
EJB3 

.NET platform, 
ASP.NET 

Δεν έχει κάποιο 
εμφανές πρότυπο, είναι 
classes και σελίδες οι 
οποίες αναφέρονται 
στις κλάσεις με 
προσέγγιση object 
oriented programming 

Αρχιτεκτονική 
λογισμικού και 
technical platform 

Έχει μία distributed, modular 
και service 
oriented αρχιτεκτονική 
- Χρησιμοποιεί Aspect 
Oriented Programming (AOP) 

Έχει μία modular, 
components based 
και 
service oriented 
αρχιτεκτονική 
- Χρησιμοποιέι 
OSGi and a 
powerful runtime 
extension point 
system 
- Βασίζεται στο 
Nuxeo EP 
Framework 

Έχει service oriented 
αρχιτεκτονική 
- Windows SharePoint 
Services 3.0 (WSS v3) is 
MOSS 2007’s 
application Framework 
- Microsoft SharePoint 
Foundation 2010 is 
Microsoft SharePoint 
2010’s application 
Framework 

Ευχρηστία 

Έχει δύοinterfaces : 
- Το παλαιότερο, «Alfresco 
Explorer» είναι αργό, 
unintuitive, και χρειάζεται 
πολλά κλικ για την πιο απλή 
ενέργεια. 
- Τα καινούριο «Alfresco 
Share» είναι περισσότερο 
ξεκάθαρο και με πρόσθετες 
λειτουργίες 

Ξεκάθαρο και 
έξυπνο user 
interface 
Χωρισμένο σε 
καρτέλες με πολύ 
οργανωμένη 
διασύνδεση                 
Ένα interface με 
ενδιαφέρουσες 
λειτουργίες όπως το 
δεξί κλικ                     
Πλούσιο σε 
λειτουργίες AJAX 

Έξυπνο και έυκολο στη 
χρήση interface 
To Microsoft SharePoint 
2010 χρησιμοποιεί μία 
εργαλειοθήκη παρόμοια 
με αυτή του Microsoft 
Office 

Απλό interface 
χωρισμένο σε ενότητες 
και ανάλογα με τα 
δικαιώματα του χρήστη 
εμφανίζονται ή 
κρύβονται επιλογές. 

Διαθεσιμότητα και 
εξισορρόπιση 
φόρτου 

Ισχυρή διαθεσιμότητα 
- Η διαθεσιμότητα του 
«Alfresco Share»’s είναι πιο 
ισχυρη από αυτή του 
«Alfresco Explorer» 
- Το Alfresco επωφελείται από 
ένα μηχανισμό αντιγραφής         
-Υποστηρίζει τέλεια 
εξισορρόπηση φόρτου 

Ισχυρή 
διαθεσιμότητα 
- Έχει τη 
δυνατότητα να 
δημιουργεί έναν 
διακομιστή 
cluster, και να 
πολλαπλασιάζει 
αντικείμενα Nuxeo 
EP που 
επευθύνονται σε μία 
βάση δεδομένων. 

Ισχυρή διαθεσιμότητα 
- Επιτρέπει υψηλά 
φορτία: δεν υπάρχει 
τοπολογία από μόνη της, 
έτσι είναι πολύ πιθανό  
να συνθέσει κάθε 
SharePoint 
server farm 

Δεν έχει κανένα 
σύστημα 
διαθεσιμότητας 
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Deployment on 
premises 

Γρήγορη εγκατάσταση: Η 
εφαρμογή συνοδεύεται από 
ένα αρχείο WAR. Το Alfresco 
είναι σε Tomcat 
application server και MySQL 
data base 
- Διαμίρφωση μετά την 
εγκατάσταση είναι  δύσκολο 
να γίνει γιατί θα πρέπει  θα 
πρέπει να γίνει επεξεργασία 
ενός αρχείου ρυθμίσεων με μή 
αυτόματο τρόπο. 

Γρήγορη 
εγκατάσταση. Το 
Nuxeo έρχεται 
συσκευασμένο, 
χρησιμοποιεί 
προρυθμισμένο 
Tomcat, και 
συγκεντρωνεται σε 
έναν μοναδικό 
φάκελο 
- Μόλις ξεκινήσει η 
εφαρμογή, 
προσαεμόζονται οι 
ρυθμίσεις απευθείας 
μέσω του Web 
interface 

Γρήγορη εγκατάσταση 
- Μόλις ξεκινήσει η 
εφαρμογή μπορεί ο 
χρήστης να συνδεθεί και 
να προσαρμώσει τις 
ρυθμίσεις απευθείας 
μέσω του κεντρικού 
administration Web 
interface 

Γρήγορη εγκατάσταση. 
Apache web server με 
δυνατότητα εκτέλεσης 
PHP 

Cloud support Ναι (Alfresco) 
Ναι (Nuxeo Cloud 
ECM Edition) Ναι (SharePoint Online) Ναι 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα τα Alfresco, Nuxeo και Cuteflow είναι πλατφόρμες ανοιχτού 

κώδικα ενώ το Microsoft SharePoint είναι κλειστού κώδικά. Το MOSS είναι προϊόν 

της Microsoft γεγονός που το καθιστά αξιόπιστο αλλά μπορεί να τρέξει μόνο σε 

περιβάλλον windows, ενώ τα Alfresco και Nuxeo και Cuteflow μπορούν να τρέξουν 

και σε άλλα λειτουργικά συστήματα.     

Όλα τα προγράμματα έχουν web based λειτουργία και wizards που διευκολύνουν τον 

χρήστη στην εκμάθηση της λειτουργίας τους. Ενώ μόνο το cuteflow είναι αναπτυγμένο 

εξολοκλήρου σε PHP. 

Alfresco Nuxeo 
Microsoft 
SharePoint Cuteflow 

Ευκολία χρήσης        

Web-Based λειτουργία        

Εξ’ ολοκλήρου ανάπτυξη σε PHP         

Wizards        

Λειτουργικό ανοιχτού κώδικα         

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα το πρόγραμμα που καλύπτει όλα τα κριτήρια επιλογής 

είναι το Cuteflow. 

Το κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος CuteFlow και αυτό που το κάνει να 

ξεχωρίζει από όλα τα άλλα είναι η φιλοσοφία βάσει της οποίας είναι κατασκευασμένο. 

Οι ροές εργασίας συνοδεύονται από έγγραφα τα οποία συμπληρώνονται από τους 

χρήστες καθώς προχωρούν από καθήκον σε καθήκον. Η προσέγγιση αυτή έχει ως 

πλεονέκτημα να μπορούμε να παρακολουθούμε τα αρχεία που ακολουθούν μία 
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διεργασία. Παρόλα αυτά γίνεται δυσκολότερη η μοντελοποίηση πολύπλοκων 

διεργασιών. 

 

3.5. Κριτήρια αξιολόγησης συστήματος 
 

Έπειτα από την επιλογή του συστήματος και την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης 

του το σύστημα αξιολογήθηκε από υπαλλήλους του τμήματος μηχανογράφησης (δέκα 

άτομα) καθώς και από δέκα διευθυντές καταστημάτων σε πραγματικό περιβάλλον 

εργασίας. Στους υπαλλήλους του τμήματος μηχανογράφησης οι οποίοι έχουν γνώσεις 

προγραμματισμού δόθηκαν δικαιώματα administrator ενώ στους διευθυντές των 

καταστημάτων οι οποίοι έχουν περιορισμένες τεχνικές γνώσεις τα δικαιώματα που 

δόθηκαν ήταν περιορισμένα. Η αξιολόγηση βασίστηκε στα παρακάτω κριτήρια: 

Ευκολία χρήσης 

Όλοι οι υπάλληλοι κλίθηκαν να χρησιμοποιήσουν τα σύστημα και να το 

βαθμολογήσουν για την ευκολία στην χρήση του βάσει του γνωστικού τους επιπέδου. 

Το σύστημα δεν απευθύνεται μόνο σε άτομα με γνώσεις πληροφορικής και 

τεχνολογίας αλλά και σε στελέχη που έχουν βασικές γνώσεις υπολογιστή. Για αυτό το 

λόγο είναι πολύ σημαντικό τα εργαλεία του συστήματος να παρουσιάζουν όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη ευκολία. Η βαθμολογία βασίστηκε στο πόσο εύκολα κατάφεραν να 

χρησιμοποιήσουν το κάθε σύστημα αφότου έμαθαν τον τρόπο χρήσης του και πόσο 

κατανοητό ήταν το μενού και όλες οι διασυνδέσεις του με καθοδηγήσεις και βοήθειες 

σχετικά με τις λειτουργίες του. 

Υπηρεσίες 

Το δεύτερο κριτήριο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την αξιολόγηση του 

συστήματος είναι οι υπηρεσίες που παρέχει. Έχοντας υπόψη όλες τις διαδικασίες της 

εταιρίας οι υπάλληλοι είναι σε θέση να αξιολογήσουν κατά πόσο οι υπηρεσίες του 

συστήματος καλύπτουν τις ανάγκες της εταιρίας. 

Εξοικονόμηση χρόνου 

Το τρίτο κριτήριο αξιολόγησης του συστήματος είναι η εξοικονόμηση χρόνου. Με την 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών εξοικονομείται χρόνος ο οποίος μπορεί να 

αξιοποιηθεί σε άλλες δραστηριότητες. Συνεπώς η εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει 
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να έχει σαν στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας 

στην διεκπεραίωση των διαδικασιών και να συμβάλει στην εξοικονόμηση χρημάτων 

και χρόνου τα οποία αποτελούν ίσως το βασικότερο κριτήριο αξιολόγησης ενός 

πληροφοριακού συστήματος. 

Αποτελεσματικότητα 

Το τέταρτο και τελευταίο κριτήριο είναι η αποτελεσματικότητα, δηλαδή ο βαθμός 

επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα της εφαρμογής των διαδικασιών.  

Έπειτα από εφαρμογή του συστήματος οι υπάλληλοι κλίθηκαν να απαντήσουν σε ένα 

ερωτηματολόγιο στο οποίο βαθμολογούν την εφαρμογή βάσει των παραπάνω 

κριτηρίων. Οι απαντήσεις τους δόθηκαν λαμβάνοντας υπόψη και την προηγούμενη μη 

αυτοματοποιημένη διαδικασία που ακολουθούσαν. 

  

3.5.1. Ανάλυση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου 
 

Οι υπάλληλοι που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ήταν είκοσι άτομα, δέκα εκ των 

οποίων προέρχονται από το τμήμα της μηχανογράφησης και οι υπόλοιποι δέκα από 

καταστήματα. Επίσης τέσσερις από τους ερωτηθέντες ήταν γυναίκες και δεκαέξι ήταν 

άντρες.  

Στην ερώτηση σχετικά με την ευκολία χρήσης του συστήματος οι υπάλληλοι του 

τμήματος μηχανογράφησης βαθμολόγησαν πάνω από 8, ενώ το 80% εξ αυτών 

απάντησαν 9 και 10. Αντίθετα στα καταστήματα η βαθμολογία κυμάνθηκε από 5 έως 7 

για το 90% των υπαλλήλων (20%,50% και 20% αντίστοιχα), με μόνο ένα άτομο να 

βαθμολογεί με 9.  

Σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το σύστημα η βαθμολογία των ερωτηθέντων 

στο τμήμα της μηχανογράφησης κυμάνθηκε από 6 έως 8, με το 40% εξ αυτών να 

βαθμολογεί τις υπηρεσίες με 7. Στα καταστήματα οι γυναίκες έδωσαν υψηλότερη 

βαθμολογία, 75% βαθμολόγησαν με 8 ενώ το υπόλοιπο 25% με 7, ενώ οι άντρες 

έδωσαν βαθμολογία 7 και 8  (50% και 50% αντίστοιχα) Τέλος το 45% του συνόλου 

των ερωτηθέντων βαθμολόγησε τις υπηρεσίες με 8. 

Ως προς την εξοικονόμηση του χρόνου που προσφέρει το σύστημα το 60% των 

ερωτηθέντων βαθμολόγησε με 8. Το τμήμα της μηχανογράφησης βαθμολόγησε με 9 
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και 10, όπου βαθμολογία 10 δόθηκε από το 60% των υπαλλήλων του τμήματος. Το 

80% των ερωτηθέντων που προέρχονται από καταστήματα έδωσαν βαθμολογία 9.  

Τέλος ως προς την αποτελεσματικότητα το σύστημα βαθμολογήθηκε με 8 από το 60% 

και το 20% των υπαλλήλων της μηχανογράφησης και των καταστημάτων αντίστοιχα. 

Στο τμήμα της μηχανογράφησης η βαθμολογία περιορίστηκε στο 8 και το 9 (60% και 

40% αντίστοιχα), ενώ αντίθετα τα καταστήματα εμφάνισαν μεγαλύτερο εύρος 

απαντήσεων, κυμαίνοντας από 5 έως 8, με το 40% εξ αυτών να βαθμολογούν με 6.    

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έμεινε ικανοποιημένη με το σύστημα μιας και η 

βαθμολογίες κυμάνθηκα από 5 η ελάχιστη έως 10 η μέγιστη, με μόνο τρεις υπαλλήλους 

να βάζουν βαθμολογούν με 5 και 9 να βαθμολογούν με 10.   

  

3.5.2. Συμπεράσματα αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου 
 

Από την ανάλυση των απαντήσεων των υπαλλήλων της εταιρίας προκύπτει ότι το 

σύστημα έτσι όπως διαμορφώθηκε τους ικανοποιεί αρκετά και καλύπτει σε μεγάλο 

βαθμό τις ανάγκες τους, και κατά συνέπεια τις ανάγκες της εταιρίας.  

Οι υπάλληλοι του τμήματος της μηχανογράφησης εμφανίζονται περισσότερο 

ικανοποιημένοι ως προς την ευκολία στη χρήση του συστήματος από ότι οι υπάλληλοι 

των καταστημάτων. Η εξειδίκευση τους και η εμπειρία τους σε αντίστοιχα συστήματα 

τελικών χρηστών τους βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή των 

υπηρεσιών που προσφέρει το σύστημα. Αντίθετα οι υπάλληλοι των καταστημάτων 

φαίνεται να δυσκολεύτηκαν περισσότερο και αυτό θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε 

εν μέρει στην έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων. Προφανώς θα χρειαστεί περισσότερος 

χρόνος μέχρι να εξοικειωθούν και να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο σαν τελικοί 

χρήστες. 

Από την βαθμολογία που δόθηκε προκύπτει ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το 

σύστημα, εξυπηρετεί σε μεγαλύτερο ποσοστό τις ανάγκες των καταστημάτων παρά του 

τμήματος της μηχανογράφησης. Οι υπάλληλοι βαθμολόγησαν το σύστημα 

συγκρίνοντας την μέχρι τώρα διαδικασία με την νέα αυτοματοποιημένη. Μια απλή 

ερμηνεία αυτού του αποτελέσματος θα μπορούσε να είναι ότι οι υπάλληλοι της 

μηχανογράφησης γνωρίζοντας τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει ένα σύστημα 

τελικού χρήστη έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις. 
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Αναμφίβολα, το αποτέλεσμα που προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, ως 

προς την εξοικονόμηση χρόνου, επιβεβαιώνει την θεωρία που θέλει την τοποθέτηση 

ενός αυτοματοποιημένου συστήματος, για την οργανωτική διαχείριση μιας 

επιχειρηματικής διαδικασίας, να έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη εκτέλεσή της 

(Lawrence, P. (Ed.). (1997). Workflow handbook 1997. New York: Wiley). Η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων παραδέχτηκε ότι το σύστημα βοηθάει κατά πολύ στην 

εξοικονόμηση χρόνου κατά την εφαρμογή της διαδικασίας. 

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος συσχετίζεται με τα υπόλοιπα τρία κριτήρια 

αξιολόγησης. Επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο ο τελικός 

χρήστης αλληλεπιδρά με το σύστημα. Η ευκολία στον χειρισμού του συστήματος από 

τον τελικό χρήστη και το κατά πόσο οι υπηρεσίες που παρέχει καλύπτουν τις ανάγκες 

του χρήστη και του εξοικονομούν χρόνο αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αύξησης 

της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος. Συνεπώς η βαθμολογία της 

αποτελεσματικότητας είναι επόμενο να διαμορφωθεί βάσει των τριών προηγούμενων 

κριτηρίων.               
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4. Παραμετροποίηση συστήματος 

 

4.1. Προσαρμογή συστήματος Cuteflow στην Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. 
 

Παρακάτω θα περιγράψω πως παραμετροποίησα τον αρχικό κώδικα του προγράμματος 

διαχείρισης εγγράφων Cuteflow για να τον προσαρμόσω στις ανάγκες του τμήματος, 

ποιες ήταν οι ανάγκες που προέκυψαν και πως αντιμετωπίστηκαν. 

Αρχικά άλλαξα το Interface ώστε να συμβαδίζει με τα χρώματα της εταιρίας και να 

εμφανίζεται και το λογότυπό της αντικαθιστώντας τα ήδη υπάρχοντα του Cuteflow. 

Έπειτα άλλαξα την κωδικοποίηση των χαρακτήρων σε ANSI και πρόσθεσα ορισμένες 

μεταφράσεις τίτλων που δεν υπήρχαν στα Ελληνικά.  

 

1. index.php  

 προσθήκη κώδικα για να κρυφτούν NOTICES και WARNINGS από 

ασυμβατότητες με PHP. 

 

 

// Report all errors except E_NOTICE 

// This is the default value set in php.ini 

error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); 

 

 αφαίρεση όλων των αναφορών για το CUTEFLOWκαι τον AUTHOR του και 

προσθήκη νέου τίτλου 
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2. language_files/language.inc.php 

προσθήκη κώδικα για απόκρυψη Notices. 

 

 

 

3. language_files/gui_gr.langprop 

 

 αλλαγή κωδικοποίησης σε ANSI  

 προσθήκη νέων μεταφράσεων του μενού από τα αγγλικά στα ελληνικά οι 

οποίες δεν υπήρχαν καθώς και μετάφραση της νέας επιλογής που προστέθηκε 

στο μενού.  

 

4. /images 

 Προσθήκη νέων εικόνων 

‐ logo.png (masoutis) 

‐ headerbar.png (με τα χρώματα της εταιρίας) 

‐ diadikasies.png (εικονίδιο για το μενού των διαδικασιών) 

 

Προχωρώντας στο λειτουργικό επίπεδο του συστήματος πρόσθεσα μία νέα επιλογή στο 

μενού με τίτλο «Διαδικασίες» η οποία περιλαμβάνει μία λίστα με όλες τις διαδικασίες 

και τα αρχεία που τις συνοδεύουν. Μέχρι σήμερα αυτά τα αρχεία αποστέλλονταν με 

email στα καταστήματα με αποτέλεσμα να πρέπει να κρατούν έναν φάκελο όπου θα τα 
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αποθηκεύουν μόνοι τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλά από αυτά να χάνονται ή να 

ξεχνιούνται και να πρέπει το κατάστημα να απευθύνεται στο τμήμα πληροφορικής για 

οποιαδήποτε απορία. Με την προσθήκη αυτής της επιλογής θα μπορούν τα 

καταστήματα να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανατρέχουν στα αρχεία των διαδικασιών 

όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα ή όταν έχουν κάποια απορία. 

 

5. /pages/menu.php 

 Προσθήκη νέας επιλογής «διαδικασίες» 

 

 

 

Στο αρχικό σύστημα Cuteflow ο χρήστης μπορούσε να έχει δικαιώματα διαχειριστή ή 

αποστολέα ή μόνο αναγνώστη ή αποδέκτη. 
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Στην περίπτωσή μας θέλουμε ο χρήστης που είναι αποστολέας να μπορεί να είναι και 

αποδέκτης. Για παράδειγμα ένα κατάστημα θα πρέπει να μπορεί να είναι αποδέκτης, 

γιατί δέχεται κάποιο έγγραφο από τα κεντρικά αλλά και αποστολέας γιατί μπορεί να 

θέλει να δηλώσει κάποια βλάβη στα κεντρικά. Για το λόγο αυτό πρόσθεσα μία ακόμα 

επιλογή στο επίπεδο πρόσβασης, την επιλογή Αποστολέας/Αποδέκτης.  

 

 

 Διαχείριση των δικαιωμάτων για SENDER και RECEIVER ταυτόχρονα με τη 

μεταβλητή του SESSION => 

$_SESSION["SESSION_CUTEFLOW_ACCESSLEVEL"] 

 

 Προσθήκη του δικαιώματος εμφάνισης της νέας επιλογής «διαδικασίες» σε 

όλους τους χρήστες. 
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 Αφαίρεση όλων των αναφορών για το CUTEFLOWκαι τον AUTHOR  

 

6. /pages/edituser.php 

Νέα επιλογή για να μπορεί ο χρήστης να είναι SENDER και RECEIVER 

 

7. /pages/showcirculation.php 

Αλλαγές στην εμφάνιση για να έχει τα χρώματα της εταιρίας. 

Διαχείριση των δικαιωμάτων για SENDER και RECEIVER ταυτόχρονα 

 

8. /pages/showcirculation_sorted.php 

Διαχείριση των δικαιωμάτων για  SENDER και RECEIVER ταυτόχρονα 

 

9. /pages/showcirculation_detail.php 

Διαχείριση των δικαιωμάτων για SENDER και RECEIVER ταυτόχρονα 

 

10. /pages/diadikasies.php 

Προσθήκη πλαισίου που να εμφανίζει το περιεχόμενο του φακέλου /diadikasies σε 

μορφή πίνακα ομοιόμορφα με το σύνολο του site.  
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11. /mail/main_content_values.php 

Αλλαγή των μεγεθών των editboxes για την κυκλοφορία γιατί δεν χωρούσε το λεκτικό.  

 

4.2. Αποτελέσματα προσαρμογής του συστήματος 
 

Το Cuteflow αποτελεί ένα κατεξοχήν εργαλείο EUD καθότι επιτρέπει στους χειριστές 

του να σχεδιάζουν φόρμες εισάγοντας πεδία όπως checkboxes, comboboxes, textfields, 

true/false, files, numbers και να τα στέλνουν σε διαφορετικούς παραλήπτες, 

ακολουθώντας απλά βήματα.      

Προσαρμόστηκε έτσι ώστε να εξυπηρετεί σε έναν ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες 

του τμήματος μηχανογράφησης της εταιρίας. Αρχικά διαμορφώθηκε η εικόνα του 

προγράμματος ώστε να έχει τα χρώματα και το λογότυπο της εταιρίας. Έπειτα 

ελέγχθηκαν οι ήδη υπάρχουσες λειτουργίες του και έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις 

και προσαρμογές όπου ήταν απαραίτητο. 

Υπήρχε όμως και μία σημαντική ανάγκη της επιχείρησης που δεν μπορούσε να 

καλυφτεί από τις λειτουργίες που προσέφερε το πρόγραμμα: η ανάγκη συγκέντρωσης 

όλων των αρχείων των διαδικασιών σε ένα σημείο. Όπως αναφέραμε παραπάνω όλες 

οι διαδικασίες που σχετίζονται με την χρήση προγραμμάτων στα καταστήματα είναι 

καταγεγραμμένες σε αρχεία pdf. Στην περίπτωση εφαρμογής μίας νέας διαδικασίας 

αποστέλλεται στα καταστήματα το αντίστοιχο αρχείο με καταγεγραμμένη τη 

διαδικασία μέσω email. Δημιουργήθηκε η ανάγκη συγκέντρωσης όλων των 

διαδικασιών ώστε να μπορούν τα καταστήματα να ανατρέχουν στα αρχεία τους όποτε 

είναι απαραίτητο.  

Στα έγγραφα που κυκλοφορούνται μέσω του cuteflow ενώ υπάρχει η δυνατότητα 

αποστολής των αρχείων των διαδικασιών δεν υπήρχε η δυνατότητα αποθήκευσης τους. 

Συνεπώς ήταν αδύνατο να αποσταλεί μία νέα διαδικασία μέσω του cuteflow και να 

αποθηκευτεί ξεχωριστά στο σύστημα. Για αυτό το λόγο πρόσθεσα στο μενού μία νέα 

κατηγορία που την ονόμασα «Διαδικασίες». Ο χρήστης που στέλνει την διαδικασία στα 

καταστήματα θα πρέπει απλά να αποθηκεύει το αρχείο σε ένα φάκελο σε συγκεκριμένη 

διαδρομή στο δίκτυο μέσω του οποίου θα ενημερώνεται το μενού των χρηστών. Με 

αυτό τον τρόπο θα μπορεί ο κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης με εύκολο τρόπο εκτός 

από το να στείλει μία διαδικασία για να ενημερώσει τα καταστήματα, να εισάγει τη νέα 
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διαδικασία στη λίστα που εμφανίζεται στο μενού Διαδικασίες, στην οποία θα έχουν 

πρόσβαση όλα τα καταστήματα.       
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5. Ανάλυση δεδομένων 

5.1. Παρουσίαση εργαλείου 
 

Το εργαλείο είναι web based και χρησιμοποιεί wizards για διευκόλυνση του χρήστη. 
Το πρώτο βήμα είναι η σύνδεση του χρήστη με τον προσωπικό του κωδικό. Ανάλογα 
με την ιδιότητα του χρήστη μετά τη σύνδεσή του υπάρχουν συγκεκριμένες λειτουργίες 
που μπορεί να κάνει. Όλες οι υπόλοιπες είναι απενεργοποιημένες, εκτός και αν ο 
χρήστης είναι έχει δικαιώματα administrator. 

 

Εικόνα 16 Σύνδεση 

Μετά την σύνδεση εμφανίζεται το κυρίως μενού όπου ο χρήστης μπορεί να δει τις 
κυκλοφορίες που έχει να ολοκληρώσει καθώς επίσης να δημιουργήσει μία νέα 
κυκλοφορία είτε χρησιμοποιώντας πρότυπα έγγραφα ή δημιουργώντας ένα καινούριο. 

 

Εικόνα 17 Λίστα εγγράφων προς ολοκλήρωση 
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Επιλέγοντας «Νέο πρότυπο έγγραφο» υπάρχουν βήματα σε μορφή wizard τα οποία 
διευκολύνουν τον χρήστη στην δημιουργία ενός νέου προτύπου ανάλογα με τις 
ανάγκες. 

Υπάρχουν και ήδη διαμορφωμένα πρότυπα τα οποία μπορεί ο χρήστης να 
χρησιμοποιήσει στην δημιουργία κυκλοφορίας. Αν για παράδειγμα ένα κατάστημα 
θέλει να δηλώσει μία βλάβη επιλέγει το πρότυπο έγγραφό «Δήλωση βλάβης». 

 

 

Εικόνα 18 Πρότυπα έγγραφα 

Για την δημιουργία μιας κυκλοφορίας εγγράφου ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει από 
το μενού «Κυκλοφορίες» το πεδίο «Νέα κυκλοφορία». 

 

Εικόνα 19 Κυκλοφορίες εγγράφων 

 Στο μενού που εμφανίζεται καλείται να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία με 
πληροφορίες για το έγγραφο που θέλει να κυκλοφορήσει.  
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Υπάρχουν ξεκάθαρα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης επιλέγοντας, 
κάθε φορά που συμπληρώνει μία μάσκα, το κουμπί επόμενο μέχρι να  ολοκληρώσει τη 
δημιουργία της κυκλοφορίας του. 

 

 

Εικόνα 20 Δημιουργία κυκλοφορίας εγγράφου 

Κάθε έγγραφο είναι συνδεδεμένο με μία λίστα παραληπτών που μπορούμε να 
δημιουργήσουμε από την επιλογή στο μενού «Κατάλογος Αλληλογραφίας». 

 

Εικόνα 21 Κατάλογος αλληλογραφίας 

Συνεπώς επιλέγοντας ένα πρότυπο έγγραφο είναι πολύ λίγα τα πεδία που καλείται να 
συμπληρώσει ο χρήστης. 

Όταν φτάσει στο βήμα 3: Επεξεργασία πεδίων, όπου πρέπει να συμπληρώσει 
λεπτομέρειες αναφορικά με το έγγραφο του, θα πρέπει να προσαρμόσει το πρότυπο 
έγγραφο. 
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Εικόνα 22 Βήμα 3: επεξεργασία πεδίων 

Αφού συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία ολοκληρώνει την διαδικασία και το έγγραφο 
αποστέλλεται αυτόματα στον κατάλογο των παραληπτών και εμφανίζεται στην λίστα 
κυκλοφοριών  του χρήστη. 

 

Εικόνα 23 Κυκλοφορίες εγγράφων χρήστη 

Όταν ο παραλήπτης παραλάβει το έγγραφο ανάλογα με την περίπτωση θα στείλει 
επιβεβαίωση ότι το παρέλαβε ή αν χρειάζεται θα απαντήσει στον αποστολέα σχετικά 
με την επίλυση του προβλήματος που παρέθεσε στο έγγραφο του. 

Επιπλέον υπάρχει και η δυνατότητα στο πρόγραμμα, αρχειοθέτησης όλων των 
επισυναπτομένων αρχείων που αποστέλλονται από το τμήμα της μηχανογράφησης στα 
καταστήματα, ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανατρέχουν αν χρειάζονται 
κάποια βοήθεια. Συνεπώς κάθε φορά που θα αποστέλλεται μία νέα διαδικασία στα 
καταστήματα υπάρχει και η δυνατότητα προσθήκης του αρχείου στη λίστα με τις 
διαδικασίες που βρίσκεται στο κυρίως μενού. 
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Εικόνα 24 Διαδικασίες 
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6. Συμπεράσματα και προτάσεις 

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε μια προσέγγιση για την παραμετροποίηση ενός 

συστήματος διαχείρισης εγγράφων πάνω στις ανάγκες μίας εταιρίας. Προσπάθησα 

βάσει της βιβλιογραφίας καθώς και μέσα από προσωπική και επαγγελματική εμπειρία 

να επιλέξω το καταλληλότερο σύστημα για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εταιρίας. Τα 

κριτήρια πάνω στα οποία βασίστηκε η επιλογή μου ήταν να είναι εύκολο στη χρήση, 

να είναι web-based, να είναι εξολοκλήρου γραμμένο σε PHP, να διαθέτει wizards και 

να είναι λειτουργικό ανοιχτού κώδικά. Θα έπρεπε να αποτελεί την πιο συμφέρουσα 

λύση για την εταιρία από οικονομικής πλευράς αλλά και ένα σύστημα εύκολο στη 

χρήση ώστε να μπορούν να το χειριστούν υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. 

Η παραμετροποίηση του συστήματος έγινε έτσι ώστε να μπορέσει το σύστημα να 

ικανοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες της εταιρίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης το σύστημα αξιολογήθηκε από όλους 

τους υπαλλήλους του τμήματος μηχανογράφησης (δέκα άτομα) καθώς και από δέκα 

διευθυντές καταστημάτων σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Στους υπαλλήλους του 

τμήματος μηχανογράφησης οι οποίοι έχουν γνώσεις προγραμματισμού δόθηκαν 

δικαιώματα administrator ενώ στους διευθυντές των καταστημάτων οι οποίοι έχουν 

περιορισμένες τεχνικές γνώσεις δόθηκαν δικαιώματα sender-receiver. Έπειτα από 

εφαρμογή του συστήματος οι υπάλληλοι βαθμολόγησαν την εφαρμογή λαμβάνοντας 

υπόψη και την προηγούμενη μη αυτοματοποιημένη διαδικασία που ακολουθούσαν και 

προέκυψε ο παρακάτω πίνακας. 

M.O. Βαθμολογίας 

Ευκολία χρήσης 7,65 

Υπηρεσίες 7,3 

Εξοικονόμηση χρόνου 9,2 

Αποτελεσματικότητα 7,1 

 

Οι υπάλληλοι που αξιολόγησαν την εφαρμογή αποδέχτηκαν ότι το σύστημα 

περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που επιθυμούν και ότι βελτίωσε κατά πολύ το χρόνο 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Ως προς την ευκολία στη χρήση όπως ήταν επόμενο οι 

υπάλληλοι της μηχανογράφησης δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα σε αντίθεση με τους 

διευθυντές τον καταστημάτων που χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο να καταλάβουν το 

σύστημα. Επιπλέον η αποτελεσματικότητα του συστήματος κρίθηκε ως προς το 
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αποτέλεσμα της διαδικασίας σε συνδυασμό με το κόστος που απαιτήθηκε για την 

ολοκλήρωση της.   

Παράλληλα με την αξιολόγηση οι υπάλληλοι πρότειναν και αλλαγές σχετικά με τις 

λειτουργίες και την εμφάνιση του συστήματος. Πρότειναν να ενσωματωθούν και άλλες 

διαδικασίες στην κυκλοφορία εγγράφων και περισσότερα πεδία για την δημιουργία των 

εγγράφων. Επίσης μία σημαντική πρόταση ήταν να μπορούν τα αρχεία των 

διαδικασιών να ενημερώνουν το μενού άμεσα με την αποστολή της νέας διαδικασίας 

χωρίς να χρειάζεται η αντιγραφή του αρχείου στον φάκελο. 

Η τοποθέτηση ενός ειδικού, αυτοματοποιημένου συστήματος για την οργανωτική 

διαχείριση μιας επιχειρηματικής διαδικασία, έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη εκτέλεσή της. Αυτοματοποιούνται οι περιττές εργασίες και 

διασφαλίζεται η παρακολούθηση των ημιτελών εργασιών. Είναι πολύ σημαντική η 

επιλογή του προγράμματος να καλύπτει την πραγματική ανάγκη της επιχείρησης και να 

μην δημιουργεί επιπλέον άσκοπες εργασίες. Για αυτό το λόγο είναι συχνά αναγκαία η 

παραμετροποίηση του συστήματος ώστε να μπορέσει το πρόγραμμα να προσαρμοστεί 

στις διαδικασίες της εταιρίας όσο είναι αυτό δυνατό. 
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9. Προσαρτήματα 

9.1. Ερωτηματολόγιο 

1. Τμήμα 

 

Μηχανογράφηση   Κατάστημα  

 

2. Φύλλο   

 

Γυναίκα   Άντρας  

 

3. Αξιολογείστε το πληροφοριακό σύστημα που δοκιμάσατε ως προς την ευκολία 

στη χρήση του: 

 

Βαθμολογείται από 1 έως 10 όπου 1 το μικρότερο και 10 το μεγαλύτερο 

 

1   2   3  4  5  6  7  8  9  10 

                             

4. Αξιολογείστε το πληροφοριακό σύστημα που δοκιμάσατε ως προς τις υπηρεσίες 

που προσφέρει: 

 

Βαθμολογείται από 1 έως 10 όπου 1 το μικρότερο και 10 το μεγαλύτερο 

 

1   2   3  4  5  6  7  8  9  10 

                             

5. Αξιολογείστε το πληροφοριακό σύστημα που δοκιμάσατε ως προς την 

εξοικονόμηση χρόνου που προσφέρει: 

 

Βαθμολογείται από 1 έως 10 όπου 1 το μικρότερο και 10 το μεγαλύτερο 

 

1   2   3  4  5  6  7  8  9  10 

                             

6. Αξιολογείστε το πληροφοριακό σύστημα που δοκιμάσατε ως προς την 

αποτελεσματικότητά του: 

 

Βαθμολογείται από 1 έως 10 όπου 1 το μικρότερο και 10 το μεγαλύτερο 

 

1   2   3  4  5  6  7  8  9  10 
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9.2. Ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου 

 

1. Από τους είκοσι συμμετέχοντες οι δέκα προέρχονται από το τμήμα της 

μηχανογράφησης (IT Department) και οι υπόλοιποι δέκα από καταστήματα (STORES).  

Department 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

IT Department 10 50.0 50.0 50.0 

STORES 10 50.0 50.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Πίνακας 1 Ανάλυση ποιοτικής μεταβλητής ‐ Τμήμα 

2. Από τους είκοσι συμμετέχοντες οι τέσσερις ήταν γυναίκες (FEMALE) και οι υπόλοιποι 

δέκαέξι  άντρες (MALE).  

Sex 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

FEMALE 4 20.0 20.0 20.0 

MALE 16 80.0 80.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Πίνακας 2 Ανάλυση ποιοτικής μεταβλητής ‐ Φύλο 
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3. Ευκολία στη χρήση 

Crosstab 

Department 

Ease_of_use 

Total 5 6 7 8 9 10 
IT 
Department 

Sex MALE Count       2 4 4 10

% within 
Sex 

      20.0% 40.0% 40.0% 100.0%

Total Count       2 4 4 10

% within 
Sex 

      20.0% 40.0% 40.0% 100.0%

STORES Sex MALE Count 0 3 2   1   6

% within 
Sex 

0.0% 50.0% 33.3%   16.7%   100.0%

FEMALE Count 2 2 0   0   4

% within 
Sex 

50.0
% 

50.0% 0.0%   0.0%   100.0%

Total Count 2 5 2   1   10

% within 
Sex 

20.0
% 

50.0% 20.0%   10.0%   100.0%

Total Sex MALE Count 0 3 2 2 5 4 16

% within 
Sex 

0.0% 18.8% 12.5% 12.5% 31.3% 25.0% 100.0%

FEMALE Count 2 2 0 0 0 0 4

% within 
Sex 

50.0
% 

50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Total Count 2 5 2 2 5 4 20

% within 
Sex 

10.0
% 

25.0% 10.0% 10.0% 25.0% 20.0% 100.0%

Πίνακας 3 Πίνακας συνάφειας για διασταύρωση των μεταβλητών Ευκολία στη χρήση και Τμήμα /Φύλο 

 

Ραβδόγραμμα 1 Βαθμολογία Ευκολίας στη χρήση από το τμήμα μηχανογράφησης ανά φύλο 
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Ραβδόγραμμα 2 Βαθμολογία Ευκολίας στη χρήση από τα καταστήματα ανά φύλο 

4. Υπηρεσίες  

Crosstab 

Department 

Services 

Total 6 7 8 
IT 
Department 

Sex MALE Count 3 4 3 10

% within Sex 30.0% 40.0% 30.0% 100.0%

Total Count 3 4 3 10

% within Sex 30.0% 40.0% 30.0% 100.0%

STORES Sex MALE Count   3 3 6

% within Sex   50.0% 50.0% 100.0%

FEMALE Count   1 3 4

% within Sex   25.0% 75.0% 100.0%

Total Count   4 6 10

% within Sex   40.0% 60.0% 100.0%

Total Sex MALE Count 3 7 6 16

% within Sex 18.8% 43.8% 37.5% 100.0%

FEMALE Count 0 1 3 4

% within Sex 0.0% 25.0% 75.0% 100.0%

Total Count 3 8 9 20

% within Sex 15.0% 40.0% 45.0% 100.0%

Πίνακας 4 Πίνακας συνάφειας για διασταύρωση των μεταβλητών Υπηρεσίες και Τμήμα /Φύλο 
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Ραβδόγραμμα 3 Βαθμολογία Υπηρεσιών από το τμήμα μηχανογράφησης ανά φύλο 

 

Ραβδόγραμμα 4 Βαθμολογία Υπηρεσιών από τα καταστήματα ανά φύλο 
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5. Εξοικονόμηση χρόνου 

Crosstab 

Department 

Time_saving 

Total 8 9 10 
IT 
Department 

Sex MALE Count   4 6 10

% within Sex   40.0% 60.0% 100.0%

Total Count   4 6 10

% within Sex   40.0% 60.0% 100.0%

STORES Sex MALE Count 1 5   6

% within Sex 16.7% 83.3%   100.0%

FEMALE Count 1 3   4

% within Sex 25.0% 75.0%   100.0%

Total Count 2 8   10

% within Sex 20.0% 80.0%   100.0%

 
 
Total 

Sex MALE Count 1 9 6 16

% within Sex 6.3% 56.3% 37.5% 100.0%

FEMALE Count 1 3 0 4

% within Sex 25.0% 75.0% 0.0% 100.0%

Total Count 2 12 6 20

% within Sex 10.0% 60.0% 30.0% 100.0%

Πίνακας 5 Πίνακας συνάφειας για διασταύρωση των μεταβλητών Εξοικονόμηση χρόνου και Τμήμα /Φύλο 
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Ραβδόγραμμα 5 Βαθμολογία Εξοικονόμησης χρόνου από το τμήμα μηχανογράφησης ανά φύλο 

 

Ραβδόγραμμα 1 Βαθμολογία εξοικονόμησης χρόνου από τα καταστήματα ανά φύλο 
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6. Αποτελεσματικότητα 

Crosstab 

Department 

Effectiveness 

Total 5 6 7 8 9 
IT Department Sex MALE Count       6 4 10

% within Sex       60.0% 40.0% 100.0%

Total Count       6 4 10

% within Sex       60.0% 40.0% 100.0%

STORES Sex MALE Count 1 2 1 2   6

% within Sex 16.7% 33.3% 16.7% 33.3%   100.0%

FEMALE Count 0 2 2 0   4

% within Sex 0.0% 50.0% 50.0% 0.0%   100.0%

Total Count 1 4 3 2   10

% within Sex 10.0% 40.0% 30.0% 20.0%   100.0%

Total Sex MALE Count 1 2 1 8 4 16

% within Sex 6.3% 12.5% 6.3% 50.0% 25.0% 100.0%

FEMALE Count 0 2 2 0 0 4

% within Sex 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Total Count 1 4 3 8 4 20

% within Sex 5.0% 20.0% 15.0% 40.0% 20.0% 100.0%

Πίνακας 6 Πίνακας συνάφειας για διασταύρωση των μεταβλητών Αποτελεσματικότητα και Τμήμα /Φύλο 
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Ραβδόγραμμα 6 Βαθμολογία Αποτελεσματικότητας από το τμήμα μηχανογράφησης ανά φύλο 

 

 

Ραβδόγραμμα 7 Βαθμολογία Αποτελεσματικότητας από τα καταστήματα ανά φύλο 
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Ease_of_use Services Time_saving Effectiveness  * Department 

Department Ease_of_use Services Time_saving Effectiveness 
IT Department Mean 9.20 7.00 9.60 7.60

N 10 10 10 10

Std. Deviation .789 .816 .516 .516

STORES Mean 6.10 7.60 8.80 6.60

N 10 10 10 10

Std. Deviation 1.287 .516 .422 .966

Total Mean 7.65 7.30 9.20 7.10

N 20 20 20 20

Std. Deviation 1.899 .733 .616 .912

Πίνακας 7 Μέση τιμή και τυπική απόκλιση ‐ Τμήμα μηχανογράφησης 

 

Ease_of_use Services Time_saving Effectiveness  * Sex 

Sex Ease_of_use Services Time_saving Effectiveness 
MALE Mean 8.31 7.19 9.31 7.25

N 16 16 16 16

Std. Deviation 1.493 .750 .602 .931

FEMALE Mean 5.00 7.75 8.75 6.50

N 4 4 4 4

Std. Deviation 0.000 .500 .500 .577

Total Mean 7.65 7.30 9.20 7.10

N 20 20 20 20

Std. Deviation 1.899 .733 .616 .912

Πίνακας 8 Μέση τιμή και τυπική απόκλιση ‐ Καταστήματα 


