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Περίληψη 

 

Ο στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη πινάκων εργαλείων 

(dashboards) με τη χρήση εργαλείων ανοιχτού λογισμικού, τα οποία επιλέχθηκαν από 

τον ερευνητή, με απώτερο σκοπό τα dashboards που θα προκύψουν να 

χρησιμοποιηθούν μεταγενέστερα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προς όφελος των 

αποφοίτων του. Γι’ αυτόν τον λόγο μελετήθηκε σχετική βιβλιογραφία, έτσι ώστε ο 

ερευνητής ν’ αποκτήσει μια πληρέστερη εικόνα γύρω από το τι είναι τα dashboards, 

ποιες είναι οι συνήθεις κατηγορίες τους και ποια είναι η χρησιμότητά τους.  

 

Έπειτα πραγματοποιήθηκε έρευνα σχετικά με το ποια λογισμικά είναι διαθέσιμα στο 

διαδίκτυο. Το Grafana επιλέχθηκε από τις λύσεις ανοιχτού κώδικα ως πιο κατάλληλο 

και ολοκληρωμένο. Επιπλέον για λόγους σύγκρισης με τις εμπορικές λύσεις έγινε και η 

αντίστοιχη σύγκριση με το Tableau που αποτελεί μια πολύ δημοφιλή λύση. Αφού 

πραγματοποιήθηκε η επιλογή των λογισμικών με τα οποία θα υλοποιούνταν τα 

dashboards, στη συνέχεια συλλέχθηκαν τα δεδομένα, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί και 

η προκείμενη βάση δεδομένων. Τέλος αφού μελετήθηκε από τον ερευνητή και η 

αρχιτεκτονική των δύο λογισμικών, έπειτα πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση των δύο 

dashboards, από τα οποία προέκυψαν δώδεκα διαγράμματα, για το κάθε dashboard 

αντίστοιχα. Επίσης το καθ’ ένα από αυτά τα διαγράμματα απαντά σε μια ερώτηση 

σχετική με τους απόφοιτους του πανεπιστημίου.  

 

 Εν τέλει ο ερευνητής αφού σύγκρινε τα διαγράμματα που προέκυψαν από το Grafana 

και το Tableau για την κάθε ερώτηση ξεχωριστά, κατέγραψε τον τρόπο με τον οποίο 

όλα αυτά τα δεδομένα που παρήχθησαν θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έτσι ώστε να του προσφέρουν ένα μοναδικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.  
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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to develop dashboards using open source suites. The 

ultimate goal is that these dashboard solutions are used by the Alumni Office of the 

University of Macedonia for the benefit of its graduates. For this reason, the relevant 

literature is studied so that the researcher can get a fuller picture of what dashboards are, 

what their types are, and what their utility is. 

 

A thorough research of the available web-based software solutions was performed. 

Grafana was chosen from the open source solutions as the most appropriate and 

integrated. In addition to comparing with commercial solutions, a comparable 

comparison was made with Tableau, which is a very popular solution. After selecting 

the software to implement the dashboards, the data was collected, so that the database 

could be implemented. The architecture of the two solutions was studied and the two 

dashboards were implemented, producing twelve diagrams for each dashboard. Each of 

these diagrams answers a question about the college graduates. 

 

Finally, the diagrams that emerged from Grafana and Tableau for each question 

separately are evaluated, and pointers are given on how all the data produced could be 

used by the University of Macedonia to offer a unique competitor advantage.  
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Κεφάλαιο Α΄  

 

Εισαγωγή 

 

ΤΑ πλαίσια της Διπλωματικής Εργασίας για το MIS του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας αναπτύχθηκαν πίνακες εργαλείων (dashboards) για την 

οπτικοποίηση δεδομένων. Ο λόγος της υλοποίησης αυτών των dashboards 

ήταν η επιθυμία για την αξιοποίηση του τεράστιου όγκου δεδομένων που διαθέτει το 

Πανεπιστήμιο, σχετικά με τους αποφοίτους του, το οποίο όμως δεν γνωρίζει τον τρόπο 

με τον οποίο δύναται να τον διαχειριστεί. Έτσι η δημιουργία ενός πίνακα ελέγχου-

ταμπλό (dashboard) θα βοηθήσει στην αξιοποίηση αυτών των δεδομένων, καθώς επίσης 

και στην αποτελεσματική υποστήριξη λήψης αποφάσεων, όσο αναφορά τη διαχείριση 

και την αξιοποίηση των αποφοίτων του.  

 

Με γνώμονα τα παραπάνω δημιουργήθηκαν δύο dashboards για την οπτικοποίηση 

των δεδομένων των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το πρώτο μέσω ενός 

προγράμματος ανοικτού κώδικα (open source), το οποίο ονομάζεται Grafana και το 

δεύτερο μέσω ενός εμπορικού λογισμικού, το Tableau. Τη λειτουργικότητα αυτών των 

δύο θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια της εργασίας.  

 

Για τη δημιουργία των dashboards έγιναν τα εξής βήματα:  

 

 Πρώτο βήμα: Αρχικά μελετήθηκε από τον ερευνητή σχετική βιβλιογραφία για το τι 

είναι ένα dashboard, σε τι αναφερόμαστε όταν μιλάμε για ένα dashboard, καθώς 

επίσης και τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα dashboards. Επίσης ποιος 

είναι ο σκοπός της ύπαρξής τους, το κοινό στο οποίο απευθύνονται και τέλος τους 

τομείς στους οποίους μπορούν να βρουν εφαρμογή. Όλα αυτά θα τα δούμε 

εκτενέστερα και αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο.  

Σ 
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 Δεύτερο βήμα: Στη συνέχεια έγινε μια έρευνα σχετικά με το ποια λογισμικά είναι 

διαθέσιμα στο διαδίκτυο με σκοπό τη δημιουργία ενός dashboard, τα 

χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες τους. Μέσω αυτής της έρευνας επίσης 

διακρίναμε ποια λογισμικά υπερτερούν και πού ακριβώς, έναντι των άλλων 

λογισμικών. Γι’ αυτό και σε ένα από τα επόμενα κεφάλαια αιτιολογούμε την 

επιλογή των Grafana και Tableau, έναντι των υπολοίπων.  

 

 Τρίτο βήμα: Μετά απ’ όλη αυτήν τη μελέτη συλλέχθηκαν τα δεδομένα μέσω της 

πλατφόρμας του LinkedIn (την ιστοσελίδα του οποίου θα παρουσιάσουμε σε 

επόμενο κεφάλαιο). Επιπροσθέτως επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα να πάρουμε την 

ποσότητα και το είδος των δεδομένων που επιθυμούσαμε από τη συγκεκριμένη 

πλατφόρμα, μέσω του API, για όλους τους αποφοίτους του πανεπιστημίου (στην 

πλατφόρμα στην οποία μας παρέπεμψε το γραφείο διασύνδεσης του πανεπιστημίου 

είναι συνδεδεμένοι 14. 557 απόφοιτοι με το πανεπιστήμιο) γι’ αυτό και ο αριθμός 

των αποφοίτων που καταγράφηκαν στην προκείμενη βάση δεδομένων, ανέρχεται 

στα 100 άτομα. Επίσης έγινε εξαγωγή δεδομένων για το καθ’ ένα άτομο ξεχωριστά 

και πάνω σε αυτά αναπτύχθηκε μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων, την οποία θα 

αναλύσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.  

 

 Τέταρτο βήμα: Έπειτα μελετήσαμε λεπτομερώς και αναλύσαμε την αρχιτεκτονική 

και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα δύο λογισμικά λειτουργούν. Στη συνέχεια έγινε 

η υλοποίηση των dashboards μέσω της οπτικοποίησης των παραπάνω δεδομένων. 

Αρχικά όλα τα δεδομένα που εξάχθηκαν από το LinkedIn αποθηκεύτηκαν σ’ ένα 

excel αρχείο, μέσω του οποίου δημιουργήθηκε και η βάση δεδομένων στη MySQL. 

Έτσι αφού συνδέθηκαν με τη βάση δεδομένων και τα δύο λογισμικά, ξεκίνησε ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση των dashboards. Και τα δύο dashboards που 

προέκυψαν, αποτελούνται από τον ίδιο αριθμό διαγραμμάτων.  
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Μετά τη δημιουργία αυτών των dashboards το πανεπιστήμιο θα είναι σε θέση πια 

να δώσει τις αντίστοιχες απαντήσεις μέσω αυτών των διαγραμμάτων, για το σύνολο 

των αποφοίτων του, με βάση τ’ ακόλουθα ερωτήματα:  

 

1. Πού ζουν οι απόφοιτοι του πανεπιστημίου; 

2. Από ποιο τμήμα του πανεπιστημίου αποφοίτησαν; 

3. Τι είδους πτυχίο έχουν αποκομίσει από το πανεπιστήμιο (bachelor ή master); 

4. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκαν για να βρουν εργασεία μετά την αποφοίτησή 

τους; 

5. Για πόσο καιρό έχουν εργαστεί μετά την αποφοίτηση τους; 

6. Σε ποια εταιρεία εργάζονται αυτή την χρονική περίοδο; 

7. Σε ποιον εργασιακό κλάδο ανήκει η εταιρεία στην οποία εργάζονται; 

8. Σε ποιον εργασιακό κλάδο ανήκουν οι ίδιοι με βάση την ενασχόλησή τους στην 

εταιρεία; 

9. Πόσοι από τους απόφοιτους έχουν αλλάξει εργασιακό κλάδο κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματικής τους καριέρας; 

10. Σε πόσες εταιρείες έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν οι απόφοιτοι; 

11. Ποιες είναι οι κύριες δεξιότητες των αποφοίτων; 

12. Ποια είναι η διαδρομή της επαγγελματικής τους καριέρας μέχρι σήμερα; 

 

Σε επόμενο κεφάλαιο μάλιστα θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση 

του κάθε διαγράμματος ξεχωριστά, με τα αντίστοιχα για το καθένα screenshots, με 

απώτερο σκοπό την καλύτερη περιγραφή και σύγκριση τους. Έτσι ώστε ο αναγνώστης 

να μπορεί να κατανοήσει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας και των δύο λογισμικών και να 

διακρίνει τις υπηρεσίες που αυτά προσφέρουν.  

 

Στο τέλος της Διπλωματικής Εργασίας ο ερευνητής θα καταγράψει τον τρόπο με τον 

οποίο όλα αυτά τα δεδομένα που θα προκύψουν από τα παραπάνω dashboards θα 

μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έτσι ώστε να 

προσφέρουν ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον εκπαιδευτικό οργανισμό 

του πανεπιστημίου, γεγονός που θα του έδινε τη δυνατότητα να ξεχωρίσει. 
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Στη συνέχεια δίνεται μια συνολική εικόνα των δύο dashboards που προέκυψαν 

Εικόνα 1: Το Dashboard που υλοποιήθηκε στο περιβάλλον του Grafana 
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Εικόνα 2: Το Dashboard που υλοποιήθηκε στο περιβάλλον του Tableau 



 

 

 

6 

Κεφάλαιο Β΄ 

 

Βιβλιογραφική επισκόπηση των dashboards 

 

Ε αυτό το κεφάλαιο, θα εξετάσουμε το ευρύ πεδίο εφαρμογής και τον τρόπο με 

τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πίνακες εργαλείων (dashboards) στην πράξη, 

μέσω μιας ανάλυσης dashboards παραδειγμάτων και της τεκμηρίωσης σχετικά 

με τη χρήση τους. Εξετάζουμε συστηματικά τη βιβλιογραφία γύρω από τη χρήση τους, 

δημιουργούμε dashboards και εντοπίζουμε τους τύπους τους. Χαρακτηρίζουμε τους 

πίνακες εργαλείων (dashboards) με βάση τους σχεδιαστικούς στόχους, τα επίπεδα 

αλληλεπίδρασης και τις πρακτικές γύρω από αυτά. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

μας υποδεικνύει μια σειρά γόνιμων ερευνητικών κατευθύνσεων για την καλύτερη 

υποστήριξη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της χρήσης των dashboards.  

 

Τα dashboards πλέον υπάρχουν παντού! Δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται από 

όλους σχεδόν τους βιομηχανικούς κλάδους. Από οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, 

κερδοσκοπικούς και μη, για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων βάσει των 

δεδομένων. Χρησιμοποιούνται επίσης από μαθητές και από άτομα για την 

παρακολούθηση της προσωπικής τους υγείας. Παρά την επικράτησή τους, η ερευνητική 

κοινότητα οπτικοποίησης δεν έχει δώσει στα dashboards την δέουσα εκτίμησή της, με 

ελάχιστες βέβαια εξαιρέσεις (Z. Qu και ο J. Hullman, 2018) [1].  

 

Τα dashboards είναι άξια συζήτησης και έρευνας από μόνα τους, καθώς 

παρουσιάζουν ποικιλομορφία και εμφανίζονται σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Το πλαίσιο χρήσης τους επεκτείνεται πέρα από τις απλές αναφορές παρακολούθησης 

και της ενιαίας οθόνης.  

 

Ωστόσο ο ορισμός ενός dashboard είναι ρευστός. Σύμφωνα με τον Wexler (2017) 

[2] ένας ευρύτερος ορισμός σχετικά με το τι είναι dashboard είναι ο εξής: "Μια οπτική 

απεικόνιση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των 

συνθηκών ή για τη διευκόλυνση της κατανόησης", η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και 

παραστατικά στοιχεία απεικόνισης (όπως στην Εικόνα 3). Τα πανταχού παρόντα 

δεδομένα και οι τεχνολογίες οπτικοποίησης που είναι διαθέσιμες στο κοινό έχουν

Σ 
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διευρύνει την υιοθέτηση του dashboard σε νέους τομείς. Συνεπώς, η ιδέα του dashboard 

έχει εξελιχθεί από οθόνες αναφοράς ενιαίας προβολής, ώστε να περιλαμβάνει 

αλληλεπιδραστικές διεπαφές με πολλαπλές προβολές και σκοπούς, 

συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, της μάθησης και του motivation, πέρα από τις 

κλασικές έννοιες παρακολούθησης και υποστήριξης αποφάσεων.  

Εικόνα 3: Ο πίνακας εργαλείων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης των προσφύγων / μεταναστών της UNHCR  

 

Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, προσδιορίζουμε δύο διαφορετικές μεγάλες προοπτικές 

σχεδιασμού. Διακρίνουμε το visual dashboard (όπως στην Εικόνα 4) και το unctional 

dashboard (μια διαδραστική οθόνη που επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό 

χρόνο των δυναμικά ενημερωμένων δεδομένων).  

Εικόνα 4: Το Klipfolio’s Social Media Manager Dashboard  
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B΄. 1 O σκοπός της χρήσης ενός dashboard 

 

Ο σκοπός της χρήσης ενός dashboard οδηγεί στις επιλογές του οπτικού σχεδιασμού 

και στις λειτουργικές δυνατότητες που παρέχει. Οι παράγοντες που παρουσιάζονται 

παρακάτω καταγράφουν τους ρόλους κάθε dashboard στη διαδικασία ανάλυσης και 

επικοινωνίας. Διαπιστώνουμε ότι ο σκοπός ενός dashboard έχει επεκταθεί σημαντικά 

έτσι ώστε να υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων σε υψηλότερα επίπεδα.  

 

 Υποστήριξη λήψης αποφάσεων (Στρατηγική, Τακτική, Οργανωτική, Κοινωνική): Η 

διάσταση της υποστήριξης λήψης αποφάσεων αντικατοπτρίζει τα είδη των 

επιβλητέων αποφάσεων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τα 

dashboards. Τα dashboards μπορεί να δημιουργηθούν για να βοηθήσουν έναν 

οργανισμό να επιλέξει και να αξιολογήσει μια στρατηγική, έτσι ώστε να 

βελτιώσουν τις τακτικές του. Επιλέξαμε αυτή την κωδικοποίηση με βάση την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία η οποία βασίζεται στους W. W. Eckerson (2010) [3] και 

S. Few (2006) [4]. Τέσσερα τέτοια παραδείγματα dashboards εμφανίζονται στις 

παρακάτω εικόνες.  

 

Το αντιπροσωπευτικό dashboard στρατηγικής της Εικόνα 5 απεικονίζει τις τάσεις 

πληρωμής των συνδρομητών μηνιαία.  

Εικόνα 5: Dashboard Στρατηγικής 
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Η Εικόνα 6 είναι ένα dashboard τακτικής το οποίο χρησιμοποιεί πολλαπλές 

μετρήσεις για να συνοψίσει τις επιδόσεις ενός μαθητή σε μια τάξη.  

Εικόνα 6: Dashboard Τακτικής 

 

Το dashboard οργάνωσης στην Εικόνα 7 παρουσιάζει μετρήσεις απόδοσης που 

ενδέχεται να είναι εφαρμόσιμες, αλλά χωρίς συλλογική σύνοψη.  

Εικόνα 7: Dashboard Οργάνωσης 
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Το κοινωνικό dashboard Εικόνα 8 χρησιμοποιεί κοινωνικά και προσωπικά 

δεδομένα έτσι ώστε να θέσει το πλαίσιο των δεδομένων προσωπικής προπόνησης.  

Εικόνα 8: Κοινωνικό Dashboard 

 

 

 Επικοινωνία και μάθηση: Ο παράγοντας επικοινωνίας και εκμάθησης αναγνωρίζει 

dashboards που οπτικά εμφανίζονται ως τέτοια, αλλά δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν ως παραδοσιακά dashboards. Αντί να αντλούν αποφάσεις από τον 

θεατή ή τον αναλυτή, αυτά τα dashboards υπάρχουν για να επικοινωνήσουν ή να 

εκπαιδεύσουν τον αναγνώστη, ο οποίος μπορεί να στερείται του πλαισίου γύρω από 

τα δεδομένα που παρουσιάζονται. Αυτά τα dashboards αντικατοπτρίζουν μια 

αναδυόμενη τάση επέκτασης της λειτουργικότητας των dashboards και των 

συνθηκών χρήσης τους.  
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Β΄. 2 Το κοινό στο οποίο απευθύνεται ένα dashboard 

 

Οι οπτικές και λειτουργικές πτυχές ενός dashboard αντικατοπτρίζουν συνήθως το 

επιθυμητό κοινό, τον τομέα και την εμπειρία απεικόνισης, καθώς και τη σχέση του με 

τα δεδομένα.  

 

 Κυκλοφορία (Δημόσια, Κοινωνική, Οργανωτική, Ατομική): Για να κατανοήσουμε τη 

διαπροσωπική κυκλοφορία ενός dashboard, μετράμε τη γενικευσιμότητα του κοινού σε 

τέσσερις ομάδες, κάθε μία από τις οποίες γίνεται πιο συγκεκριμένη. Η κοινωνική 

κυκλοφορία καταγράφει περιβάλλοντα στα οποία ένα άτομο ελέγχει την πρόσβαση στο 

dashboard σε άτομα της επιλογής του, εντοπίζοντας σενάρια ευαίσθητων δεδομένων ή 

ανάλυση. Τα dashboards για οργανισμούς ισχύουν σε γενικές γραμμές για πολλά 

διαφορετικά άτομα μέσα σε μια οργανωτική δομή, έτσι ώστε οι θεατές αυτοί να έχουν 

κοινό στόχο. Η ατομική κυκλοφορία καταγράφει dashboards που ποσοτικοποιούν το 

άτομο και γενικά δεν μοιράζονται. Μερικά σχετικά παραδείγματα θα δούμε στις 

παρακάτω εικόνες:  

 

Το παράδειγμα στην Εικόνα 9 απεικονίζει τις τάσεις και τον τύπο 

εγκληματικότητας ανά κράτος για το ευρύ κοινό. Ειδικότερα αναπαριστά ένα 

dashboard για επικοινωνία γενικού σκοπού.  

Εικόνα 9: Dashboard Επικοινωνίας 
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H Εικόνα 10 παρουσιάζει ένα dashboard που μελετά τη σχέση των πελατών με την 

επιχείρηση. Ειδικότερα επιδεικνύει ένα dashboard που στοχεύει στη λήψη αποφάσεων.  

Εικόνα 10: Dashboard για Στρατηγική λήψη αποφάσεων 

 

Ένα παράδειγμα ενός κοινωνικού dashboard εμφανίζεται στην Εικόνα 11, όπου 

παρουσιάζεται η αξία διαφόρων ποδοσφαιριστών για το παιχνίδι fantasy football. 

Επίσης εδώ υπάρχουν μερικές νέες επεκτάσεις βασισμένες πάνω στα παραδοσιακά 

dashboards.  

Εικόνα 11: Εξελισόμενο Dashboard 
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Το dashboard που αντιπροσωπεύει η Εικόνα 12 δείχνει την οικιακή κατανάλωση 

ενέργειας για ένα άτομο. Ειδικότερα επικεντρώνεται στο κάπως νέο και 

ποσοτικοποιημένο αυτο-σενάριο (smart-home dashboard).  

Εικόνα 12: Quantified Self  

 

Πολλά dashboards ασχολούνται με επιχειρηματικά δεδομένα ή δεδομένα αρκετά 

γενικής φύσεως ώστε να γίνονται κατανοητά από ένα κοινό, όπως η οικιακή 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή η προσωπική χρηματοδότηση. Ωστόσο, ορισμένα 

απαιτούν εμπειρογνωμοσύνη για τον εκάστοτε τομέα, όπως για παράδειγμα οι 

μετρήσεις νερού στην Εικόνα 13.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13: Στατικό Επιχειρησιακό Dashboard 
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Β΄. 3 Οι τομείς στους οποίους μπορεί να βρει εφαρμογή ένα dashboard 

 

Στην συνέχεια εντοπίσαμε επτά ξεχωριστές ομάδες dashboards, που παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 1. Αυτά τα επτά σύνολα δημιουργήθηκαν ανάλογα με τους τύπους των 

αποφάσεων που υποστηρίζουν, καθώς επίσης και τα οπτικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά που παρέχει το καθένα. Για τους σκοπούς της ανάλυσης, τα 

ομαδοποιούμε ανάλογα με το πόσο παρόμοια είναι τα χαρακτηριστικά τους.  

 

 Dashboards για Λήψη Αποφάσεων: Βρήκαμε δύο ξεχωριστές ομάδες για τη λήψη 

αποφάσεων (Εικόνα 10 και Εικόνα 14). Αυτά τα dashboards τείνουν να 

υποστηρίζουν είτε τη λήψη στρατηγικών (Εικόνα 10) είτε επιχειρησιακών 

αποφάσεων (Εικόνα 14).  

Εικόνα 14: Dashboard για Eπιχειρησιακή λήψη αποφάσεων 

 

Πολλά από αυτά τα dashboards έχουν κοινό στόχο σε οργανωτικό επίπεδο και 

παρέχουν λειτουργίες που επιτρέπουν στους καταναλωτές να αλληλεπιδρούν με ένα 

dashboard προκειμένου να επικεντρωθούν στα δεδομένα που σχετίζονται με αυτούς. 

Πολλά από τα παραδείγματα αντιπροσωπεύουν τα τυπικά dashboards που 

χρησιμοποιούνται καθημερινά σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα έτσι ώστε να 

βοηθήσουν στην κατανόηση των πωλήσεων και άλλων μετρήσεων σε πραγματικό 

χρόνο (επιχειρησιακά dashboards) ή μικρών/μεσαίων χρονικών περιόδων (στρατηγικά 

dashboards).  
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 Στατικά Dashboards για ενημέρωση: Εντοπίσαμε δύο ομάδες στατικών 

dashboards (χωρίς αλληλεπίδραση) για ελαφρώς διαφορετικά περιβάλλοντα χρήσης 

(Εικόνα 13 και Εικόνα 15).  

Εικόνα 15: Στατικό οργανωτικό Dashboard 

 

Αυτά τα dashboards τείνουν να έχουν έλλειψη διαδραστικών στοιχείων και 

συνήθως αυτά τα στοιχεία τα συναντάμε σε άλλου είδους dashboards. Επίσης τα 

στατικά dashboards τείνουν να σχεδιάζονται για γενική ενημέρωση. Η Εικόνα 13 

συλλαμβάνει πολλά τέτοια παραδείγματα dashboards τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε ένα επιχειρησιακό πλαίσιο, παρέχοντας γενικά δεδομένα σε 

πραγματικό χρόνο από αισθητήρες και μετρήσεις. Ωστόσο, παρατηρήσαμε γενικά ότι 

αυτά τα dashboards απαιτούν υψηλού επιπέδου γνώση, καθώς απαιτείται πρόσθετο 

πλαίσιο για την κατανόηση της σημασιολογίας των τάσεων και των κατανομών των 

δεδομένων.  

 

Η Εικόνα 15 καταγράφει τα dashboards που απευθύνονται προς ένα οργανωτικό 

κοινό, χωρίς αλληλεπίδραση. Έτσι αυτές οι δύο εικόνες αποτελούν το παραδείγματα 

των σχεδιαστικών μοτίβων που ακολουθούνται για την υλοποίηση ενός παραδοσιακού 

dashboard.  
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 Dashboards για Κίνητρο (Motivation) και Μάθηση: Εκτός από τα dashboards 

που απευθύνονται σε οργανωτικά πλαίσια, εντοπίσαμε και dashboards που 

επικεντρώνονται σε άτομα και στο ευρύ κοινό (Εικόνα 10 και Εικόνα 12).  

 

Για dashboards προσαρμοσμένα σε άτομα όπως αυτό στην Εικόνα 12, 

παρατηρήσαμε κυρίως τακτική και επιχειρησιακή λήψη αποφάσεων, με διαδραστικές 

διεπαφές και ειδοποιήσεις. Αυτά τα παραδείγματα τείνουν να αποτελούν παράδειγμα 

για dashboards σε προσωπικά θέματα, όπως η χρηματοδότηση, η άσκηση και η δίαιτα.  

 

Τα dashboards που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό (βλέπε 

Εικόνα 10) παρουσιάζουν πιο αμφιλεγόμενες δυνατότητες λήψης αποφάσεων. Ενώ 

περίπου το ήμισυ παρουσίασε στρατηγικούς σκοπούς, όλα φαίνονταν να σχεδιάζονται 

για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης του καταναλωτή. Σε αυτή την 

κατηγορία, τα dashboards δεν είχαν την λειτουργία της ειδοποίησης ή των σημείων 

αναφοράς (benchmarks), αλλά επέλεξαν να παρουσιάσουν τα δεδομένα με τον πιο 

κατανοητό τρόπο έτσι ώστε να επιτρέψουν στον θεατή να καταλήξει σε αυτόβουλο 

συμπέρασμα.  

 

 Εξελισσόμενα Dashboards: H τελευταία ομάδα (στην οποία ανήκει και η Εικόνα 

11), που εντοπίσαμε δεν ταιριάζει με τις άλλες ομάδες. Αυτά τα παραδείγματα 

τείνουν να επεξηγούν συνδυασμούς χαρακτηριστικών ανεξάρτητων από τις άλλες 

ομάδες. Πολλά από αυτά τα παραδείγματα εμφανίστηκαν οπτικά ως dashboards, 

αλλά ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στον αυστηρό ορισμό της λειτουργικότητας 

ενός τέτοιου.  

 

Στην συνέχεια επεξηγούμε τον Πίνακα 1, στον οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω. 

Ουσιαστικά εδώ ο κάθε αριθμός που αναπαρίσταται στον πίνακα αντιπροσωπεύει και 

μία από τις προαναφερθέντες ομάδες. Επίσης κάθε ομάδα συνδέεται και με τη δική της 

εικόνα.  
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Πίνακας 1: Τα κύρια χαρακτηριστικά που παρατηρήθηκαν για κάθε ομάδα dashboard 

 

 Ο αριθμός [1] αντιστοιχεί στην Εικόνα 10 

 Ο αριθμός [2] αντιστοιχεί στην Εικόνα 12 

 Ο αριθμός [3] αντιστοιχεί στην Εικόνα 13 

 Ο αριθμός [4] αντιστοιχεί στην Εικόνα 15 

 Ο αριθμός [5] αντιστοιχεί στην Εικόνα 14 

 Ο αριθμός [6] αντιστοιχεί στην Εικόνα 9 

 Ο αριθμός [7] αντιστοιχεί στην Εικόνα 11 

 

 

 

 

 

Το (Y) υποδεικνύει ότι υπάρχει ή υποστηρίζεται, ενώ το (Ν) συνεπάγεται το 

αντίθετο. Το (P) προσδιορίζει το ευρύ κοινό, το (O) αντιπροσωπεύει το οργανωτικό 

κοινό, ενώ το (I) δείχνει dashboards σχεδιασμένα για ατομική χρήση. Τα (L), (M) και 

(H) υποδεικνύουν χαμηλό, μεσαίο και υψηλό visualization literacy που απαιτείται για 

την κατανόηση του dashboard, αντίστοιχα.  
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Τέλος κάτι εξίσου σημαντικό είναι ότι τα dashboards συνήθως κατηγοριοποιούνται 

με βάση τον τύπο λήψης αποφάσεων που υποστηρίζουν, όπως είδαμε παραπάνω: 

στρατηγικές, τακτικές ή επιχειρησιακές [5, 6]. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ευφυΐας 

(BI), υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στη χρήση των dashboards. Συνήθως σκεφτόμαστε 

τη χρήση των dashboards στις επιχειρηματικές οργανώσεις, με απώτερο σκοπό τη 

βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων, τη βελτίωση της λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας, την αύξηση της προβολής των δεδομένων, τη μείωση του 

κόστους, τη στρατηγική οδήγησης και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας [7, 8, 9, 10, 

11]. Ένα dashboard επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) συνήθως αντιπροσωπεύει κάτι 

περισσότερο από μια οθόνη αναφορών ενιαίας προβολής: είναι μια πύλη στις 

πληροφορίες που απαιτούνται για κάποιο στόχο και μπορεί να εξυπηρετεί πολλαπλές 

αναλυτικές εργασίες [3, 8, 10]. Εντούτοις, εκτός της επιχειρηματικής ευφυΐας (BI), οι 

στόχοι και οι ανάγκες ενός dashboard ποικίλουν ακόμη περισσότερο.  

 

Για παράδειγμα, οι οργανώσεις υγείας χρησιμοποιούν τα dashboards τόσο σε 

μεγάλη κλίμακα (νοσοκομειακή διαχείριση [12]) όσο και στα επίπεδα φροντίδας των 

ασθενών [13, 14, 8], με κύριο στόχο την υποστήριξη της συνεργασίας και της 

ευαισθητοποίησης σε διάφορους ρόλους, πλαίσια και εμπειρογνωμοσύνη. Η αστική 

πληροφορική [15, 16, 17, 18, 19] και οι κοινοτικές οργανώσεις/μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί [20, 21, 22, 23] αντιμετωπίζουν προκλήσεις ενσωμάτωσης πολλαπλών 

πηγών δεδομένων, εξυπηρετώντας ένα μεγάλο και ποικίλο σύνολο ενδιαφερομένων, 

συμπεριλαμβανομένων και των κινητών συσκευών, για ν’ αντιπροσωπεύουν άυλα 

αποτελέσματα, όπως είναι η ευαισθητοποίηση της κοινότητας και η εμπιστοσύνη.  

 

Εν κατακλείδι δια μέσου όλων των παραπάνω αναλύσεων φτάνουμε στο 

συμπέρασμα ότι μπορούμε να διαχωρίσουμε τα dashboards σε πολλές κατηγορίες και 

υποκατηγορίες, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να τα 

κατανοήσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, καθώς έχουν εντρυφήσει σ’ έναν 

αμέτρητο αριθμό επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και κοινοτικών 

ομάδων, οι οποίες εξαρτώνται καθημερινά από τις υπηρεσίες τους, με απώτερο σκοπό 

να είναι αποδοτικότερες στη δουλειά τους. 
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Κεφάλαιο Γ΄ 

 

Τεχνολογίες & Λογισμικά 

 

ΤΗΝ συνέχεια θα δούμε τις διάφορες τεχνολογίες/λογισμικά που υπάρχουν στο 

διαδίκτυο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση ενός 

dashboard. Τα υπογραμισμένα λογισμικά είναι και αυτά που επιλέχθηκαν για 

την υλοποίηση των dashboards που είδαμε στην εισαγωγή.  

 

Γ’. 1 Freeboard 

Εικόνα 16: Το περιβάλλον του Freeboard 

 

Χαρακτηριστικά & Λειτουργίες:  

 Ευέλικτες πηγές δεδομένων: Απρόσκοπτη ενσωμάτωση με το dweet.io ή 

πρόσβαση σε οποιοδήποτε API που βασίζεται στο web.  

 Drag & Drop. Ανάπτυξη με Widgets: Επιλογή από μια λίστα αποτελούμενη από 

widgetsή προσθήκη νέας λίστας.  

 Προσαρμογή εμφάνισης και αισθητικής: Σχέδια που ανταποκρίνονται ακριβώς 

στις ανάγκες του χρήστη. Αλλαγή των χρώματων του φόντου, προσθήκη λογότυπων 

ή δημιουργία νέου.  

 

Σ 
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Γ’. 2 Mozaïk 

Εικόνα 17: Το περιβάλλον του Mozaïk 

 

Χαρακτηριστικά & Λειτουργίες:  

 Εύκολη διάταξη: Τα dashboards που παράγει το Mozaïk υποστηρίζονται από 

πολλές συσκευές μέσω προσαρμοζόμενης διάταξης.  

 Επεκτάσιμο μέσω modules: Τα widgets του Mozaïk διατηρούνται ως ξεχωριστά 

modules, και έτσι διατίθενται μέσω mozaik-ext- <name> σε npm.js.  

 Βελτιστοποιημένη επικοινωνία backend: Οι περισσότερες επεκτάσεις πρέπει να 

επικοινωνούν με API.  

 Θέματα υποστήριξης: Το Mozaïk διαθέτει έξι θέματα και διευκολύνει τον χρήστη 

να αναπτύξει το δικό του θέμα.  

 Τοποθέτηση πλέγματος: Το Mozaïk παρέχει έναν απλό τρόπο καθορισμού της 

διάταξης του dashboard χρησιμοποιώντας ένα σύστημα πλέγματος.  

 Multi dashboards: Μερικές φορές, δεν αρκεί ένα μόνο dashboard. Το Mozaïk 

επιτρέπει πολλαπλά dashboards με ομαλή μετάβαση.  
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Γ’. 3 Dashbuilder 

Εικόνα 18: Το περιβάλλον του Dashbuilder 

 

Το Dashbuilder είναι μια πλήρης εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να 

δημιουργούν οπτικά dashboards για επιχειρήσεις. Τα δεδομένα του dashboard μπορούν 

να εξαχθούν από ετερογενείς πηγές πληροφοριών, όπως βάσεις δεδομένων JDBC ή 

κανονικά αρχεία κειμένου.  

 

Χαρακτηριστικά & Λειτουργίες:  

 Οπτική διαμόρφωση των dashboards με Drag And Drop 

 Ενσωματωμένη δημιουργία και επεξεργασία των KPIs  

 Διαδραστικοί πίνακες αναφορών 

 Εξαγωγή δεδομένων σε μορφή Excel και CSV 

 Συνδέσεις σε υπάρχοντα συστήματα με standard πρωτόκολλα 

 Έλεγχος πρόσβασης για διαφορετικούς χρήστες και ρόλους 

 Εργαλεία προσαρμογής Look'n'feel 

 Ενσωμάτωση με την πλατφόρμα jBPM (Business Process Management)  
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Γ’. 4 Grafana 

Εικόνα 19: Το περιβάλλον του Grafana 

 

Χαρακτηριστικά & Λειτουργίες:  

 Απεικόνιση: Από χάρτες θερμότητας έως ιστογράμματα. Γραφήματα σε geomaps. 

Το Grafana διαθέτει πληθώρα επιλογών απεικόνισης, έτσι ώστε να βοηθήσει το 

χρήστη να κατανοήσει τα δεδομένα του ευκολότερα.  

 Ειδοποιήσεις: Ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει ειδοποιήσεις όπου είναι απαραίτητο -

ενώ βρίσκεστε στα δεδομένα. Επίσης θα πρέπει να καθορίσει τα οπτικά όρια και να 

ενημερωθεί μέσω Slack, PagerDuty και άλλων.  

 Ενοποίηση: Το Grafana υποστηρίζει δεκάδες βάσεις δεδομένων, εγγενώς. Ο 

χρήστης μπορεί να ενοποιήσει δεδομένα από διαφορετικές βάσεις δεδομένων στο 

ίδιο dashboard.  

 Ανοιχτό: Το Grafana προσφέρει επιλογές. Είναι εντελώς ανοικτού κώδικα 

λογισμικό και υποστηρίζεται από μια ζωντανή κοινότητα. Επίσης μπορεί να 

εγκατασταθεί εύκολα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.  

 Επέκταση: Ο χρήστης μπορεί να ανακαλύψει εκατοντάδες dashboards και plugins 

στην επίσημη βιβλιοθήκη του Grafana. Χάρη στο πάθος της κοινότητάς του, 

προστίθενται νέα plugins κάθε εβδομάδα.  

 Συνεργασία: Μπορεί να γίνει διαμοιρασμός δεδομένων και dashboards μεταξύ 

ομάδων.  
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Γ’. 5 Dashing 

Εικόνα 20: Το περιβάλλον του Dashing 

 

Το Dashing είναι ένα πλαίσιο βασισμένο στο Sinatra που επιτρέπει στον χρήστη να 

δημιουργήσει όμορφα dashboards.  

 

Χαρακτηριστικά & Λειτουργίες:  

 Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα widgets ή να δημιουργήσει 

πλήρως τα δικά του με scss, html και coffeescript 

 Τα widgets αξιοποιούν την δυναμική των δεσμευμένων δεδομένων για να 

κρατήσουν τα πράγματα απλά. Κάτι το οποίο υποστηρίζεται από το batman. js 

 Επιπρόσθετα ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήστε το API για να διοχετεύσει τα 

δεδομένα στα dashboards του ή να χρησιμοποιήσει ένα απλό ruby DSL για την 

ανάκτηση των δεδομένων 

 Υπάρχει η δυνατότητα Drag & Drop για αναδιάταξη των widgets 

 Επίσης ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει τα dashboards του στο Heroku σε λιγότερο 

από 30 δευτερόλεπτα.  
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Γ’. 6 Tipboard 

Εικόνα 21: Το περιβάλλον του Tipboard 

 

Το Tipboard είναι ένα σύστημα για τη δημιουργία dashboards, γραμμένο σε 

JavaScript και Python. Τα widgets του ("tiles" στην ορολογία του Tipboard) 

διαχωρίζονται πλήρως από τις πηγές δεδομένων, γεγονός που παρέχει μεγάλη ευελιξία 

και σχετικά υψηλό βαθμό πιθανών προσαρμογών.  

 

Χαρακτηριστικά & Λειτουργίες:  

 Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ορίσει την διάταξη της επιλογής του 

 Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βιβλιοθήκη από widgets και να δημιουργήσει 

τα δικά του widgets 

 Εύκολη ανάκτηση δεδομένων από πηγές δεδομένων 

 Τροφοδότηση των widgets μέσω του API REST 

 Δημιουργία νέων widgets 

 Βελτίωση των ήδη υπαρχόντων widgets 

 Δημιουργία συνδέσεων σε πηγές δεδομένων 

 Όπως επίσης και αναφορά σφαλμάτων 



Κεφάλαιο Γ΄: Τεχνολογίες & Λογισμικά 

25 

 

Γ’. 7 RazorFlow 

Εικόνα 22: Το περιβάλλον του RazorFlow 

 

Χαρακτηριστικά & Λειτουργίες:  

 Το RazorFlow περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να δημιουργηθούν 

dashboards 

 Υποστηρίζει όλων των ειδών τα διαγράμματα: Διαγράμματα στηλών, πιτών, 

μπαρών, γραμμών και άλλα 

 Το theme-builder του RazorFlow επιτρέπει την αλλαγή της εμφάνισης ενός 

dashboard με μερικά μόνο κλικ 

 Δυνατότητα δημιουργίας απόλυτα διαδραστικών dashboards με PHP χωρίς να 

απαιτείται JavaScript ή HTML κωδικοποίηση 

 Τα dashboards μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο χωρίς να 

χρειάζεται ο χρήστης να ανανεώσει ξανά τη σελίδα και είναι συμβατά με υποδοχές 

Web 

 Όλα τα dashboards λειτουργούν εξαιρετικά σε συσκευές αφής όπως smartphones 

και tablets 

 Ο χρήστης μπορεί να ενσωματώσει dashboards σε υπάρχουσες ιστοσελίδες και 

εφαρμογές ιστού, καθώς επίσης και να ενσωματώσει πλήρως το API JavaScript 
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Γ’. 8 Tableau 

Εικόνα 23: Το περιβάλλον του Tableau 

 

Χαρακτηριστικά & Λειτουργίες:  

 Διάδραση και εναλλαγή εικόνων με Drag&Drop: Οι ζωντανές οπτικές αναλύσεις 

υποβοηθούν στην απεριόριστη εξερεύνηση των εκάστοτε δεδομένων.  

 Σύνδεση με περισσότερα δεδομένα: Ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί με τα 

δεδομένα του στο prem ή στο cloud - είτε είναι μεγάλα δεδομένα, βάση δεδομένων 

SQL, υπολογιστικό φύλλο ή εφαρμογές cloud όπως το Google Analytics και το 

Salesforce.  

 Απάντηση σε βαθύτερες ερωτήσεις: Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να παράγει 

γρήγορα πολύτιμες πληροφορίες από τα υπάρχοντα δεδομένα του και να ανατρέξει 

σε στατιστικές περιλήψεις.  

 Δυνατότητα τοποθέτησης των δεδομένων σε χάρτη: Αυτόματη δημιουργία 

διαδραστικών χαρτών. Οι ενσωματωμένοι ταχυδρομικοί κώδικες συνεπάγονται 

αστραπιαία χαρτογράφηση για περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως.  

 Δυνατότητα μελέτης των dashboards από άλλους χρήστες: Το κάθε μέλος μιας 

ομάδας εργαζομένων έχει την δυνατότητα να κάνει τις δικές τους ερωτήσεις πάνω 

στην ανάλυση διαδραστικών απεικονίσεων με νέα δεδομένα.  
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Γ’. 9 geojson-dashboard 

 

Εικόνα 24: Το περιβάλλον του geojson-dashboard 

 

 

 

Χαρακτηριστικά & Λειτουργίες:  

 Ευέλικτο πρότυπο βασισμένο σε ενεργά συστατικά ανοιχτού κώδικα.  

 Υλοποιημένο στο απίστευτα δημοφιλές περιβάλλον UI του Bootstrap.  

 Χάρτες μέσω του Leaflet, το οποίο είναι η κορυφαία βιβλιοθήκη χαρτογράφησης 

JavaScript ανοιχτού κώδικα.  

 Διαδραστικός πίνακας δεδομένων με ταξινόμηση, αναζήτηση, εναλλαγή στηλών και 

εξαγωγή δεδομένων μέσω του Bootstrap Table plugin.  

 Προηγμένες, αλληλεπιδραστικές ερωτήσεις δεδομένων GeoJSON που 

ενσωματώνουν το jQuery QueryBuilder με AlaSQL.  

 Προηγμένη χαρτογράφηση μέσω του C3. js, της βιβλιοθήκης διαγραμμάτων με 

δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης που βασίζεται σε D3.  
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Γ’. 10 Redash 

 

Εικόνα 25: Το περιβάλλον του Redash 

 

Χαρακτηριστικά & Λειτουργίες:  

 Το Redash παρέχει ένα ισχυρό online SQL editor.  

 Δυνατότητα Drag & Drop και αλλαγής μεγέθους κάθε οπτικοποίησης.  

 Ο χρήστης μπορεί να προγραμματίσει τους χρόνους αυτόματης ενημέρωσης για 

dashboards τα οποία θεωρεί σημαντικά.  

 Ο χρήστης μπορεί να μοιραστεί τα dashboards του με την ομάδα του ή με το κοινό.  

 Το Redash είναι ένα δημοφιλές project ανοιχτού κώδικα.  

 Το Redash υποστηρίζει πηγές δεδομένων όπως: SQL, NoSQL, Big Data και API  

 Ο χρήστης μπορεί να πάρει τα δεδομένα του από διαφορετικές πηγές για να 

απαντήσει σε πολύπλοκες ερωτήσεις.  

 Εύκολη απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε διάφορες μορφές: chart, cohort, pivot 

table, boxplot, map, counter, sankey, sunburst and word cloud.  
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Πίνακας 2: Συγκριτική ανάλυση των λογισμικών που χρησιμοποιούνται 

για την υλοποίηση dashboards 
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Mobile  

Υποστήριξη 

 

Cloud 
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Κεφάλαιο Δ΄  

 

Υλοποίηση των Dashboards σε Grafana και Tableau 

 

ΡΧΙΚΑ ο ευρευνητής ήρθε σε επαφή με το γραφείο διασύνδεσης του 

πανεπιστημίου έτσι ώστε να μάθει από που και με ποιoν τρόπο θα 

αντλήσει τα δεδομένα των αποφοίτων. Το γραφείο διασύνδεσης 

παρέπεμψε τον ερευνητή στην πλατφόρμα του LinkedIn, όπου εκεί βρήκε 14. 557 

απόφοιτους συνδεδεμένους με το πανεπιστήμιο, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή.  

 

Η δυσκολία που παρουσιάστηκε σε αυτό το σημείο ήταν το ότι δεν υπήρχε η 

δυνατότητα ο ερευνητής να αποκτήσει τα δεδομένα όλων των συνδεδεμένων 

αποφοίτων από την συγκεκριμένη πλατφόρμα μέσω API (application programming 

interface). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο αριθμός των αποφοίτων, των οποίων τα 

δεδομένα οπτικοποιήθηκαν μέσω των dashboards, να ανέρχεται στα εκατό (100) άτομα. 

Η επιλογή αυτών των ατόμων ήταν τυχαία και η εξαγωγή των δεδομένων τους έγινε για 

τον κάθε απόφοιτο ξεχωριστά.  

 

Έπειτα αφού ο ερευνητής μελέτησε την αρχιτεκτονική και των δύο λογισμικών, τα 

οποία και επέλεξε ανάμεσα από τα λογισμικά που είδαμε στο παραπάνω κεφάλαιο, 

εισήγαγε τα δεδομένα του κάθε αποφοίτου σε ένα excel αρχείο, μέσω του οποίου 

δημιουργήθηκε και η προκείμενη βάση δεδομένων στην MySQL. Αυτή η βάση 

δεδομένων τροφοδοτεί με δεδομένα τα dashboards που δημιουργήθηκαν.  

 

Στην συνέχεια θα δούμε πως όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω υλοποιήθηκαν στην 

πράξη, έτσι ώστε να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα αυτών των δύο dashboards στο 

Grafana και το Tableau.  
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Δ΄. 1 LinkedIn 

 

Το LinkedIn είναι ένας ιστοχώρος επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης. Ιδρύθηκε 

τον Δεκέμβριο του 2002 από τον Ρέιντ Χόφμαν, αλλά ξεκίνησε επίσημα στις 5 Μαΐου 

του 2003. H έδρα της εταιρείας είναι στη Σίλικον Βάλλεϋ και έχει γραφεία σε όλο τον 

κόσμο. Τα εγγεγραμμένα μέλη του έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το 

προσωπικό επαγγελματικό τους προφίλ, να συνδεθούν με άλλους χρήστες, να 

αναζητήσουν εργασία, αλλά και να δημιουργήσουν πελατολόγιο.  

 

Το LinkedIn χαρακτηρίζεται από ποικίλες λειτουργίες με κυριότερες:  

1. τη δημιουργία και την παρουσίαση του προφίλ των μελών,  

2. τη δυνατότητα λεπτομερούς παρουσίασης της εργασιακής εμπειρίας και αναλυτικού 

του εκπαιδευτικού υποβάθρου 

3. τη δυνατότητα καταχώρησης προσωπικών πληροφοριών και ενδιαφερόντων 

4. τη δικτύωση και την αλληλεπίδραση με τα συνδεδεμένα μέλη,  

5. τη δυνατότητα παροχής συστάσεων (endorsement) από συναδέλφους, συνεργάτες 

και γενικότερα μέλη του δικτύου με τα οποία είναι κανείς συνδεδεμένος 

 

Εικόνα 26: Απεικόνηση ενός τυχαίου προφίλ στο περιβάλλον του LinkedIn 
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Αφού είδαμε τι είναι το LinkedIn και πως λειτουργεί πάμε τώρα να δούμε πως έγινε 

η εξαγωγή των δεδομένων του κάθε αποφοίτου από την πλατφόρμα.  

 

Αρχικά ο ερευνητής αναζήτησε το προφίλ του πανεπιστημίου στην συγκεκριμένη 

πλατφόρμα και διάλεξε την επιλογή Alumni από την διαθέσιμη λίστα.  

 

Αν ακολουθήσει κάποιος τα παραπάνω βήματα θα εμφανιστεί στην οθόνη του η 

παρακάτω εικόνα:  

 

Εικόνα 27: Απεικόνηση του Alumni του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο LinkedIn 

 

Προφανώς τα προφίλ των ατόμων που εμφανίζονται στην παραπάνω εικόνα είναι 

τυχαία και η επιλογή τους δεν αποσκοπεί κάπου.  

 

Έπειτα ο ερευνητής επέλεξε ένα από τα απεικονιζόμενα προφίλ έτσι ώστε να 

μεταβεί σε αυτό. Αυτή η διαδικασία έγινε για το καθένα από τα εκατό άτομα που 

βρίσκονται στην βάση δεδομένων ξεχωριστά.  
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Έτσι αφού μετέβει στο προφίλ που επέλεξε ο ερευνητής διάλεξε την επιλογή 

More… και στην συνέχεια την επιλογή Save to PDF, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να 

κατέβει ένα αρχείο PDF στον υπολογιστή του ερευνητή.  

 

Παρακάτω μπορούμε να δούμε πως μια μοιάζει ένα τέτοιο αρχείο PDF:  

 

Εικόνα 28: Ένα τυχαίο προφίλ σε μορφή PDF, το οποίο έγινε εξαγωγή από το LinkedIn 

 

Τέλος αφού έγινε εξαγωγή και των εκατό προφίλ από το LinkedIn ο ερευνητής 

ομαδοποίησε αυτά τα δεδομένα με βάση την πληροφορία και κατ’ επέκταση τα 

διαγράμματα που ήθελε να υλοποιήσει.  
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Δ΄. 2 Excel 

 

Τα δεδομένα ομαδοποιήθηκαν με βάση τις παρακάτω κατηγορίες:  

1. Όνομα  

2. Επώνυμο 

3. Αν είναι κάτοχος Bachelor 

4. Αν είναι κάτοχος Master 

5. Σε πόσες εταιρίες έχει εργαστεί (μέγιστος αριθμός εταιριών δέκα)  

6. Αν εργάζεται έξι μήνες μετά την αποφοίτησή του  

7. Αν εργάζεται έναν χρόνο μετά την αποφοίτησή του 

8. Αν εργάζεται ενάμιση χρόνο μετά την αποφοίτησή του 

9. Αν εργάζεται δύο χρόνια μετά την αποφοίτησή του 

10. Αν εργάζεται πέντε χρόνια μετά την αποφοίτησή του 

11. Αν εργάζεται δέκα χρόνια μετά την αποφοίτησή του 

12. Αν εργάζεται είκοσι χρόνια μετά την αποφοίτησή του 

13. Ποια είναι η κορυφαία του ικανότητα 

14. Σε ποια χώρα ζει 

15. Σε ποιον κλάδο ανήκει με βάση τις υπηρεσίες που προσφέρει στην εταιρεία 

16. Αν έχει αλλάξει επαγγελματικό κλάδο κατά την διάρκεια της καριέρας του 

Εικόνα 29: Το excel αρχείο βάση του οποίου διαμορφώθηκε η βάση δεδομένων 
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Δ΄. 3 MySQL 

 

Έτσι λοιπόν αφού δημιουργήθηκε το παραπάνω excel αρχείο, μέσω αυτού ο 

ερευνητής δημιούργησε την βάση δεδομένων στην MySQL. Οι πίνακες 

δημιουργήθηκαν με βάση τα διαγράμματα που ο ερευνητής ήθελε να παράγει, τα 

δεδομέμενα κάθε πίνακα αντιστοιχούν σε ένα και μόνο διάγραμμα. Έτσι σε συνάρτηση 

και με την ομαδοποίηση των δεδομένων που είδαμε και παραπάνω στο excel αρχείο, 

προέκυψαν οι εξής πίνακες:  

 

1. Where_they_live - Πού ζουν οι απόφοιτοι του πανεπιστημίου; 

2. What_they_studied - Από ποιο τμήμα του πανεπιστημίου αποφοίτησαν; 

3. What_kind_of_degree - Τι είδους πτυχίο έχουν αποκομίσει;  

4. How_long_they_did_to_find_a_job - Πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκαν για να 

βρουν εργασία μετά την αποφοίτησή τους; 

5. How_long_time_they_work_after_graduation - Για πόσο καιρό έχουν εργαστεί 

μετά την αποφοίτησή τους; 

6. Where_they_work - Σε ποια εταιρεία εργάζονται αυτή την χρονική περίοδο; 

7. In_which_industry_belong_the_companies_that_they_work - Σε ποιον εργασιακό 

κλάδο ανήκει η εταιρεία στην οποία εργάζονται; 

8. Industry - Σε ποιον εργασιακό κλάδο ανήκουν οι ίδιοι; 

9. Changed_industry - Πόσοι από τους απόφοιτους έχουν αλλάξει εργασιακό κλάδο; 

10. Companies_they_have_worked - Σε πόσες εταιρείες έχουν εργαστεί; 

11. Top_skills - Ποιες είναι οι κύριες δεξιότητες των αποφοίτων; 

12. Career_path - Ποια είναι η διαδρομή της επαγγελματικής τους καριέρας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 30: H βάση δεδομένων uom στην MySQL 
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Δ΄. 4 Αρχιτεκτονική Grafana 

 

To Prometheus είναι ένα σύστημα παρακολούθησης και παράλληλα μια βάση 

δεδομένων χρονοσειρών. Λειτουργεί σε συνεννόηση με το Alert Manager και το 

Grafana.  

 

Ουσιαστικά η αρχιτεκτονική του Grafana είναι εφάμιλλη με αυτή του Prometheus, 

καθώς ότι δεδομένα επιθυμεί τα αντλεί από το Prometheus μέσω κάποιου query, όπως 

μπορούμε να δούμε και παρακάτω. Γι΄ αυτό και στην συνέχεια θα δούμε το πώς 

λειτουργεί το Prometheus.  

Εικόνα 31: Η Αρχιτεκτονική παρακολούθησης του Prometheus 

 

Το Prometheus είναι υπεύθυνο για πολλά πράγματα:  

 Απομάκρυνση μετρήσεων (metrics) από τους εξαγωγείς (exporters)  

 Αποθήκευση μετρήσεων (metrics)  

 Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων  

 Επιστροφή μετρήσεων (metrics) ως απάντηση στα αιτήματα API 
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Όπως είδαμε παραπάνω το Prometheus δουλεύει με εξαγωγείς (exporters). Οι 

εξαγωγείς προορίζονται να δεσμεύσουν τις εκάστοτε υπάρχουσες πηγές δεδομένων για 

να ανακτήσουν μετρήσεις (metrics) από αυτές. Εμφανίζονται ως εικόνες Docker ή ως 

αυτόνομα δυαδικά αρχεία, τα οποία μπορεί κανείς να εκτελέσει ως εργασίες στο 

παρασκήνιο.  

 

Στην περίπτωσή μας, χρησιμοποιούμε τον εξαγωγέα της MySQL, διότι η βάση 

δεδομένων μας υλοποιήθηκε στην MySQL. Αυτή συνδέεται με το Grafana μέσω του 

Prometheus, έτσι ώστε να εμφανιστούν τα δεδομένα που της ζητήσαμε στην οθόνη μας, 

όπως μπορούμε να δούμε στην Εικόνα 32.  

Εικόνα 32: Η Αρχιτεκτονική του Grafana όταν χρησιμοποιούμε την MySQL 

 

 

Ο εξαγωγέας MySQL συνδέεται με την MySQL και εκθέτει άμεσα μετρήσεις έτσι 

ώστε να καταναλωθούν από το Prometheus. Αυτό με την σειρά του θα δεσμεύσει και θα 

αποκομίσει τις μετρήσεις έτσι ώστε αυτές να είναι ορατές στο Grafana.  
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Δ΄. 5 Αρχιτεκτονική Tableau 

 

Ο server του Tableau έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να συνδέει πολλά 

δεδομένα. Μπορεί να συνδέσει πελάτες από την επιφάνεια εργασίας (Tableau Desktop) 

τους, τα κινητά τους και το web. Το Tableau Desktop είναι ένα ισχυρό εργαλείο 

απεικόνισης δεδομένων και αυτό που χρησιμποιήσαμε για την υλοποίηση των 

dashboards.  

 

Μπορεί να λειτουργεί σε εικονικά και φυσικά μηχανήματα. Πρόκειται για ένα 

σύστημα πολλαπλών χρηστών, πολλαπλών διαδικασιών και πολυνημάτων.  

 

Η παροχή τέτοιων ισχυρών λειτουργιών απαιτεί ισχυρή αρχιτεκτονική. Ας 

μελετήσουμε λοιπόν αυτήν την αρχιτεκτονική του Tableau σε αυτό το σημείο.  

 

Τα διάφορα στρώματα (layers) που χρησιμοποιούνται στον server του Tableau 

δίνονται στο ακόλουθο διάγραμμα αρχιτεκτονικής.  

Εικόνα 33: Η Αρχιτεκτονική του Tableau 
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Ας μελετήσουμε τα διάφορα στοιχεία της Αρχιτεκτονικής του Tableau:  

 

1. Data Server (Διακομιστής δεδομένων): Το κύριο συστατικό του Tableau 

Architecture είναι οι πηγές δεδομένων στις οποίες μπορεί να συνδεθεί. Το Tableau 

μπορεί να συνδεθεί σε πολλές πηγές δεδομένων. Αυτές οι πηγές δεδομένων 

μπορούν να είναι εγκατεστημένες ή τοποθετημένες εξ αποστάσεως. Μπορεί να 

συνδεθεί ταυτόχρονα σε μια βάση δεδομένων, ένα αρχείο Excel και μια εφαρμογή 

ιστού. Το Tableau μπορεί να συνδέσει δεδομένα από ετερογενή περιβάλλοντα. 

Μπορεί να συνδυάσει τα δεδομένα από πολλές πηγές δεδομένων. Μπορεί επίσης να 

δημιουργήσει τη σχέση μεταξύ διαφόρων τύπων πηγών δεδομένων.  

 

2. Data Connectors (Σύνδεσμοι δεδομένων): Οι σύνδεσμοι δεδομένων παρέχουν ένα 

interface για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών δεδομένων με το Tableau Data Server.  

 

Το Tableau διαθέτει ενσωματωμένο σύνδεσμο ODBC / SQL. Αυτός ο σύνδεσμος 

ODBC μπορεί να συνδεθεί σε οποιεσδήποτε βάση δεδομένων χωρίς να 

χρησιμοποιήσει τον εγγενή σύνδεσμό του. Το Tableau έχει τη δυνατότητα επιλογής 

τόσο δεδομένων εξόρυξης όσο και δεδομένων πραγματικού χρόνου. Με βάση τη 

χρήση, μπορεί κανείς να αλλάξει εύκολα μεταξύ δεδομένων εξόρυξης και 

δεδομένων πραγματικού χρόνου.  

 

Δεδομένα πραγματικού χρόνου: Το Tableau μπορεί να συνδεθεί με δεδομένα 

πραγματικού χρόνου συνδεόμενο απευθείας με την εξωτερική βάση δεδομένων. 

Χρησιμοποιεί την υποδομή του υπάρχοντος συστήματος βάσης δεδομένων 

στέλνοντας δυναμικά MDX (Πολυδιάστατες εκφράσεις) και SQL αιτήματα. Αυτή η 

δυνατότητα μπορεί να συνδέσει τα δεδομένα πραγματικού χρόνου με το Tableau 

αντί να εισάγει τα δεδομένα.  
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Δεδομένα εξόρυξης ή δεδομένα μνήμης: Το Tableau έχει τη δυνατότητα εξαγωγής 

δεδομένων από εξωτερικές πηγές δεδομένων. Μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα 

τοπικό αντίγραφο με τη μορφή αρχείου εξαγωγής Tableau. Μπορεί επίσης κανείς να 

εξαγάγει εκατομμύρια αρχεία από την μηχανή δεδομένων Tableau με ένα μόνο 

κλικ. Ο μηχανισμός δεδομένων του Tableau χρησιμοποιεί είδη αποθήκευσης όπως 

είναι η RAM, η ROM και η cache μνήμη για την αποθήκευση και την επεξεργασία 

δεδομένων.  

 

3. Components of Tableau Server:  

 

a) Application Server: Xρησιμοποιείται για την παροχή αυθεντικοποίησης και 

εξουσιοδότησης. Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των διαδικτυακών και των 

κινητών διεπαφών. Διαβεβαιώνει την ασφάλεια καταγράφοντας το id κάθε 

περιόδου σύνδεσης (session) στον Tableau Server. Ο διαχειριστής μπορεί να 

ρυθμίσει το προεπιλεγμένο χρονικό όριο της περιόδου σύνδεσης στον server.  

 

b) VizQL Server: Ο VizQL Server χρησιμοποιείται για τη μετατροπή των 

ερωτημάτων (queries) από την πηγή δεδομένων σε οπτικοποιήσεις. Μόλις το 

αίτημα πελάτη προωθηθεί στη διαδικασία VizQL, στέλνει το ερώτημα απευθείας 

στην πηγή δεδομένων και ανακτά πληροφορίες με τη μορφή εικόνων. Αυτή η 

εικόνα ή απεικόνιση παρουσιάζεται στο χρήστη. Ο server του Tableau 

δημιουργεί μια προσωρινή μνήμη απεικόνισης για να μειώσει το χρόνο 

φόρτωσης. Η μνήμη cache μπορεί να μοιραστεί σε πολλούς χρήστες που έχουν 

την άδεια να δουν την απεικόνιση.  

 
 

c) Data Server: Ο Data Server χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και αποθήκευση 

δεδομένων από εξωτερικές πηγές δεδομένων. Πρόκειται για ένα κεντρικό 

σύστημα διαχείρισης δεδομένων. Παρέχει διαχείριση μεταδεδομένων, ασφάλεια 

δεδομένων, αποθήκευση δεδομένων και σύνδεση δεδομένων. Αποθηκεύει τις 

σχετικές λεπτομέρειες του συνόλου δεδομένων, όπως τα μεταδεδομένα, τα 

υπολογιζόμενα πεδία, τα σύνολα και τις παραμέτρους. 
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4. Gateway (Πύλη): Η πύλη διοχετεύει τα αιτήματα των χρηστών σε στοιχεία 

Tableau. Όταν ο πελάτης υποβάλλει ένα αίτημα, αυτό προωθείται για επεξεργασία. 

Για τη διαμόρφωση ενός server, ένας κύριος server ή μια πύλη διαχειρίζεται όλες τις 

διαδικασίες. Για πολλές διαμορφώσεις servers, ένα φυσικό σύστημα λειτουργεί ως 

κύριος server ενώ άλλα χρησιμοποιούνται ως worker servers. Μόνο ένα μηχάνημα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριος server στο περιβάλλον του Tableau Server.  

 

5. Clients (Πελάτες): Οι πίνακες εργαλείων (dashboards) και οι απεικονίσεις στον 

server του Tableau μπορούν να προβληθούν και να επεξεργαστούν από 

διαφορετικούς πελάτες. Οι Πελάτες αυτοί μπορούν να προέρχονται από τα εξής 

περιβάλλοντα:  

 

 Tableau Desktop: Eίναι ένα εργαλείο επιχειρηματικής ανάλυσης. Βοηθά στη 

δημιουργία, την προβολή και τη δημοσίευση dashboards στο Tableau Server. Οι 

χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορες πηγές δεδομένων και να 

δημιουργούν οπτικοποιήσεις στο Tableau Desktop.  

 

 Mobile: Τα dashboards από τον Server μπορούν να εμφανιστούν διαδραστικά 

χρησιμοποιώντας mobile προγράμματα περιήγησης και εφαρμογές. Το 

πρόγραμμα περιήγησης και η εφαρμογή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

προβολή και την επεξεργασία των περιεχομένων στο βιβλίο εργασίας 

(workbook) του εκάστοτε πελάτη.  

 

 Web: Τα προγράμματα περιήγησης στο Web, όπως το Google Chrome, το 

Safari, το Firefox και ο Internet Explorer, υποστηρίζουν τον Server του Tableau. 

Τα περιεχόμενα και οι οπτικοποιήσεις στο dashboard μπορούν να επεξεργαστούν 

μέσω αυτών των προγραμμάτων περιήγησης ιστού.  
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Δ΄. 6 Παρουσίαση των dashboards που δημιουργήθηκαν σε Grafana και Tableau 

 

Στην συνέχεια θα γίνει η παρουσίαση των διαγραμμάτων που υλοποιήθηκαν σε 

Grafana και Tableau αντίστοιχα. Όπως προείπαμε το σύνολο των δώδεκα αυτών 

διαγραμμάτων οδηγεί στην δημιουργία του αντίστοιχου dashboard. Ουσιαστικά το 

περιεχόμενο (δηλ. τα δεδομένα που παρουσιάζονται) των διαγραμμάτων που 

υλοποιήθηκαν σε Grafana και Tableau και κατ’ επέκταση των αντίστοιχων dashboards 

τους είναι το ίδιο, γι’ αυτό και στην συνέχεια θα γίνει παράλληλα η παρουσίαση για το 

καθένα από αυτά.  

 

Έτσι λοιπόν τα διαγράμματα τα οποία προέκυψαν είναι τα εξής:  

 

1. Πού ζουν οι απόφοιτοι του πανεπιστημίου; 

2. Από ποιο τμήμα του πανεπιστημίου αποφοίτησαν; 

3. Τι είδους πτυχίο έχουν αποκομίσει από το πανεπιστήμιο (bachelor ή master); 

4. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκαν για να βρουν εργασία μετά την αποφοίτησή 

τους; 

5. Για πόσο καιρό έχουν εργαστεί μετά την αποφοίτησή τους; 

6. Σε ποια εταιρεία εργάζονται αυτή την χρονική περίοδο; 

7. Σε ποιον εργασιακό κλάδο ανήκει η εταιρεία στην οποία εργάζονται; 

8. Σε ποιον εργασιακό κλάδο ανήκουν οι ίδιοι με βάση την ενασχόλησή τους στην 

εταιρεία; 

9. Πόσοι από τους απόφοιτους έχουν αλλάξει εργασιακό κλάδο κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματικής τους καριέρας; 

10. Σε πόσες εταιρείες έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν οι απόφοιτοι; 

11. Ποιες είναι οι κύριες δεξιότητες των αποφοίτων; 

12. Ποια είναι η διαδρομή της επαγγελματικής τους καριέρας μέχρι σήμερα; 
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1. Πού ζουν οι απόφοιτοι του πανεπιστημίου; 

 Διάγραμμα 1: Πού ζουν οι απόφοιτοι του πανεπιστημίου - Grafana  

Διάγραμμα 2: Πού ζουν οι απόφοιτοι του πανεπιστημίου - Tableau 

 

Όπως βλέπουμε στα παραπάνω διαγράμματα απεικονίζονται οι χώρες στις οποίες 

ζουν οι απόφοιτοι του πανεπιστημίου. Στο Tableau η απεικόνιση είναι πιο παραστατική 

σε σύγκριση με αυτή που παρατηρούμε στο Grafana και αυτό γιατί στην Διάγραμμα 2 

μπορούμε να διακρίνουμε και την γεωγραφική θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη. 

Επιπρόσθετα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η συντριπτική πλειοψηφία (το 92% δηλαδή) 

των αποφοίτων ζει στην Ελλάδα, ενώ ένα μικρό ποσοστό (μόλις το 4%) στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Οι υπόλοιποι με ποσοστό μόλις στο 1% για τον καθένα, βρίσκονται σε χώρες 

όπως είναι η Ισπανία, η Σλοβακία, η Κύπρος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

αντίστοιχα.  
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2. Από ποιο τμήμα του πανεπιστημίου αποφοίτησαν; 

 Διάγραμμα 3: Από ποιο τμήμα του πανεπιστημίου αποφοίτησαν - Grafana 

Διάγραμμα 4: Από ποιο τμήμα του πανεπιστημίου αποφοίτησαν οι απόφοιτοι - Tableau 

 

Βλέποντας τα παραπάνω διαγράμματα κανείς μπορεί να διακρίνει τι έχει σπουδάσει 

ο κάθε απόφοιτος. Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων έχει 

σπουδάσει την επιστήμη της εφαρμοσμένης πληροφορικής φτάνοντας το 35% (στο 

συγκεκριμένο διάγραμμα συμπεριλήφθηκαν και οι περιπτώσεις όπου κάποιος έχει και 

bachelor και master οπότε έχει δύο πτυχία, γι’ αυτό και το 35% αντιστοιχεί σε 40 άτομα 

και όχι σε 35). Ακολουθεί η επιστήμη της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων με 

ποσοστό 25%, ενώ υπάρχουν και επιστήμες οι οποίες έχουν μόνο έναν απόφοιτο γι’ 

αυτό και συγκεντρώνουν χαμηλά ποσοστά.  
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3. Τι είδους πτυχίο έχουν αποκομίσει από το πανεπιστήμιο (bachelor ή master); 

 

Διάγραμμα 5: Τι είδους πτυχίο έχουν αποκομίσει από το πανεπιστήμιο - Grafana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6: Τι είδους πτυχίο έχουν αποκομίσει από το πανεπιστήμιο - Tableau 

 

 

Στα παραπάνω διαγράμματα μπορούμε να δούμε τι είδους πτυχίο έχουν αποκομίσει 

οι απόφοιτοι από το πανεπιστήμιο. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε και στα δύο 

διαγράμματα οι απόφοιτοι πουν έχουν και bachelor και master ανέρχονται στους 17 από 

τους 100, αυτοί που έχουν μόνο bachelor στους 68, ενώ αυτοί που έχουν μόνο master 

στους 15.  
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4. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκαν για να βρουν εργασία μετά την 

αποφοίτησή τους; 

 Διάγραμμα 7: Πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκαν για να βρουν εργασία μετά την αποφοίτησή τους - Grafana 

Διάγραμμα 8: Πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκαν για να βρουν εργασία μετά την αποφοίτησή τους - Tableau 

 

Παρατηρώντας τα παραπάνω διαγράμματα κανείς βλέπει πόσο χρονικό διάστημα 

χρειάστηκαν οι απόφοιτοι για να βρουν εργασία μετά την αποφοίτησή τους. 

Διακρίνουμε ότι σχεδόν οι μισοί από αυτούς βρήκαν εργασία μέσα σε ένα εξάμηνο, ενώ 

σχεδόν το 70% από αυτούς μέσα σε έναν χρόνο. Αντίθετα αυτοί που χρειάστηκαν ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα (5 χρόνια και παραπάνω) για να βρουν εργασία δεν 

συγκεντρώνουν ούτε το 15%.  
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5. Για πόσο καιρό έχουν εργαστεί μετά την αποφοίτησή τους; 

 Διάγραμμα 9: Για πόσο καιρό έχουν εργαστεί μετά την αποφοίτησή τους - Grafana 

Διάγραμμα 10: Για πόσο καιρό έχουν εργαστεί μετά την αποφοίτησή τους - Tableau 

 

Στα παραπάνω διαγράμματα μπορεί κανείς να δει για πόσο χρονικό διάστημα έχουν 

εργαστεί οι απόφοιτοι. Παρατηρούμε ότι σχεδόν το 50% των αποφοίτων έχει εργαστεί 

για 2 χρόνια μετά την αποφοίτησή του, ενώ σχεδόν το 30% για πέντε χρόνια. Εν 

αντιθέσει για ένα εξάμηνο ή για έναν χρόνο έχει εργαστεί μόνο το 15%, ενώ το 

ποσοστό των αποφοίτων που έχουν μεγάλη προϋπηρεσία και έχουν εργαστεί για 

περισσότερα από 20 έτη φτάνει μόλις το 1%.  
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6. Σε ποια εταιρεία εργάζονται αυτήν τη χρονική περίοδο οι απόφοιτοι; 

 Διάγραμμα 11: Σε ποια εταιρεία εργάζονται αυτήν τη χρονική περίοδο οι απόφοιτοι - Grafana  

Διάγραμμα 12: Σε ποια εταιρεία εργάζονται αυτήν τη χρονική περίοδο οι απόφοιτοι - Tableau 

 

Βλέποντας τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε σε ποιες εταιρείες εργάζονται 

αυτήν τη χρονική περίοδο οι απόφοιτοι. Η εταιρεία η οποία συγκεντρώνει το 

μεγαλύτερο ποσοστό είναι η EPSILON NET με 4%, ενώ με ποσοστό 3% ακολουθούν η 

B-Open, η EUROPEAN DYNAMICS, η INTRASOFT και τέλος η baresquare. 

Επιπροσθέτως με 2% συναντάμε την Veltio και την Deloitte Greece. Το 10% των 

αποφοίτων αυτήν την περίοδο δεν εργάζεται, ενώ το 70% δουλεύει σε κάποια άλλη 

εταιρεία πέρα από αυτές που προαναφέραμε.  
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7. Σε ποιον εργασιακό κλάδο ανήκει η εταιρεία στην οποία εργάζονται; 

 Διάγραμμα 13: Σε ποιον εργασιακό κλάδο ανήκει η εταιρεία στην οποία εργάζονται - Grafana  

Διάγραμμα 14: Σε ποιον εργασιακό κλάδο ανήκει η εταιρεία στην οποία εργάζονται - Tableau 

 

Στα παραπάνω διαγράμματα βλέπουμε τον κλάδο στον οποίο ανηκούν οι εταιρείες 

στις οποίες εργάζονται τώρα ή εργάζονταν στο παρελθόν (αυτό αφορά όσους 

απόφοιτους δεν εργάζονται αυτή την χρονική περίοδο και έχει ληφθεί υπόψη η 

τελευταία εταιρεία στην οποία εργάστηκαν) οι απόφοιτοι. Διακρίνουμε ότι υπάρχει μια 

ποικιλομορφία, καθώς ο αριθμός των κλάδων αυτών ανέρχεται στους 22, με πρωτοπόρο 

τον κλάδο του Information Technology.  
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8. Σε ποιον εργασιακό κλάδο ανήκουν οι ίδιοι οι απόφοιτοι με βάση την 

ενασχόλησή τους στην εταιρεία; 

 Διάγραμμα 15: Σε ποιον εργασιακό κλάδο ανήκουν οι ίδιοι οι απόφοιτοι - Grafana 

Διάγραμμα 16: Σε ποιον εργασιακό κλάδο ανήκουν οι ίδιοι οι απόφοιτοι - Tableau 

 

Αυτό που μπορούμε να δούμε στα παραπάνω διαγράμματα είναι ο κλάδος στο 

οποίον ανήκουν οι ίδιοι οι απόφοιτοι με βάση το τι κάνουν στην εταιρεία. Εδώ εν 

αντιθέσει με τα διαγραμμάτα της προηγούμενης σελίδας παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει 

τόσο μεγάλη ποικιλομορφία. Ο κλάδος της Πληροφορικής (Informatics) με ποσοστό 

32% έρχεται πρώτος, ενώ ακολουθεί με 14% ο κλάδος του Marketing. Μικρότερα 

ποσοστά συγκεντρώνουν ο κλάδος της Λογιστικής (Accounting) και των Πωλήσεων 

(Sales) με ποσοστά 5% για τον καθένα αντίστοιχα. Τέλος από τους 100 απόφοιτους 

μόνο ένας ασχολείται με τον κλάδο της Εκπαίδευσης (Education) γι’ αυτό και το 

αντίστοιχο ποσοστό στην προκείμενη περίπτωση φτάνει μόλις το 1%.  
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9. Πόσοι από τους απόφοιτους έχουν αλλάξει εργασιακό κλάδο κατά τη διάρκεια 

της επαγγελματικής τους καριέρας; 

 

Διάγραμμα 17: Πόσοι από τους απόφοιτους έχουν αλλάξει εργασιακό κλάδο - Grafana 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 18: Πόσοι από τους απόφοιτους έχουν αλλάξει εργασιακό κλάδο - Tableau 

 

 

Στα παραπάνω διαγράμματα μπορούμε να δούμε αν οι απόφοιτοι έχουν αλλάξει 

εργασιακό κλάδο κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας. Παρατηρούμε 

ότι το 62% από αυτούς δεν έχουν αλλάξει πότε εργασιακό κλάδο, ενώ οι υπόλοιποι 

δηλαδή το 38% έχουν μεταπηδήσει σε άλλον εργασιακό κλάδο, μάλιστα κάποιοι από 

αυτούς περισσότερες από μία φορές.  
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10. Σε πόσες εταιρείες έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν οι απόφοιτοι; 

 Διάγραμμα 19: Σε πόσες εταιρείες έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν οι απόφοιτοι - Grafana 

Διάγραμμα 20: Σε πόσες εταιρείες έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν οι απόφοιτοι - Tableau 

 

Στα συγκεκριμένα διαγράμματα μπορούμε να διακρίνουμε τον αριθμό των 

εταιρειών στις οποίες εργάστηκαν κατά το παρελθόν οι απόφοιτοι, καθώς και τις 

εταιρείες που εργάζονται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι περισσότεροι από τους 

μισούς απόφοιτους εργάστηκαν στο παρελθόν σε μια ή δύο εταιρείες. Συγκεκριμένα το 

28% έχει εργαστεί σε δύο εταιρείες. ενώ το 27% μόλις σε μια εταιρεία. Εν αντιθέσει σε 

9 εταιρείες δεν έχει εργαστεί κανένας από τους απόφοιτους, ενώ σε 10 εταιρείες έχει 

εργαστεί μόνο ένας, όπως και σε 8.  
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11. Ποιες είναι οι κύριες δεξιότητες των αποφοίτων; 

Διάγραμμα 21: Ποιες είναι οι κύριες δεξιότητες των αποφοίτων - Grafana 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 22: Ποιες είναι οι κύριες δεξιότητες των αποφοίτων - Tableau 

 

Βλέποντας κανείς τα παραπάνω διαγράμματα μπορεί να δει ποιες είναι οι κύριες 

ικανότητες των αποφοίτων. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια πληθώρα ικανοτήτων από 

μέρους των αποφοίτων (στο συγκεκριμένο σημείο μάλιστα επιτάσσεται να αναφέρουμε 

ότι μια ικανότητα αντιστοιχεί σε έναν μόνο απόφοιτο και θεωρείται η κορυφαία για 

αυτόν). Η πιο συνηθισμένη ικανότητα που μπορούμε να δούμε στα διαγράμματα έχει 

σχέση με το Marketing και εμφανίζεται με ποσοστό 14%, ενώ δεύτερη έρχεται αυτή 

που σχετίζεται με το Microsoft Office, ενώ μόλις δύο από αυτούς δηλώνουν σαν 

κορυφαία τους ικανότητα το Business Strategy.  
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12. Ποια είναι η διαδρομή της επαγγελματικής τους καριέρας μέχρι σήμερα; 

 Διάγραμμα 23: Ποια είναι η διαδρομή της επαγγελματικής τους καριέρας μέχρι σήμερα - Grafana 

Διάγραμμα 24: Ποια είναι η διαδρομή της επαγγελματικής τους καριέρας μέχρι σήμερα - Tableau 

 

Στα απεικονιζόμενα διαγράμματα βλέπουμε τη διαδρομή της καριέρας ενός από 

τους αποφοίτους (η επιλογή είναι εντελώς τυχαία). Για τον συγκεκριμένο απόφοιτο 

παρατηρούμε ότι έχει ένα πλούσιο career path, καθώς έχει εργαστεί σε 7 εταιρείες. Η 

πρώτη από αυτές για παράδειγμα είναι η Pierdoor AB στην οποία και εργάστηκε για 

έναν χρόνο. Επίσης αυτό που δύναται να παρατηρήσει κάποιος, μόνο όμως στο 

διάγραμμα που δημιουργήθηκε στο Tableau, είναι η χρονική περίοδος που ξεκίνησε και 

σταμάτησε να εργάζεται ο απόφοιτος στην εκάστοτε εταιρεία. Για παράδειγμα ξεκίνησε 

να εργάζεται στην τέταρτη από τις απεικονιζόμενες εταιρείες (Europe direct 

Information Centre of Kalamata) τον Απρίλιο του 2012, ενώ σταμάτησε πάλι τον 

Απρίλιο του 2014, δηλαδή εργάστηκε για την συγκεκριμένη εταιρεία για δύο έτη. 
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Πίνακας 3: Σύγκριτική ανάλυση των διαγραμμάτων που προέκυψαν  

από το Grafana και το Tableau αντίστοιχα 

 

# Διάγραμμα που υλοποιήθηκε 

 σε Grafana και Tableau 

Ποιανού λογισμικόυ το 

διάγραμμα υπερέχει; 

Γιατί υπερέχει; 

 

1 

 

Πού ζουν οι απόφοιτοι του πανεπιστημίου; 

 

Tableau 

Το διάγραμμα στο Tableau είναι πιο παραστατικό 

και αυτό γιατί μπορούμε να διακρίνουμε και τη 

γεωγραφική θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη 

 

2 

 

Από ποιο τμήμα του πανεπιστημίου αποφοίτησαν; 

 

Grafana 

Το διάγραμμα στο Grafana εμπεριέχει επιπλέον 

πέραν του αριθμού των αποφοίτων και το ποσοστό 

τους (κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό όπως 

προαναφέραμε για το συγκεκριμένο διάγραμμα)  

 

3 

 

Τι είδους πτυχίο έχουν αποκομίσει από το πανεπιστήμιο 

(bachelor ή master); 

 

Grafana 

Θεωρούμε ότι το διάγραμμα στο Grafana υπερέχει, 

καθώς ο αναγνώστης μπορεί να συγκρίνει καλύτερα 

τις απεικονιζόμενες τιμές 

 

4 

 

Πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκαν για να βρουν εργασία μετά 

την αποφοίτησή τους; 

 

Grafana 

Το διάγραμμα στο Grafana παρέχει στον αναγνώστη 

τη δυνατότητα να αντιληφθεί και μέσω των 

χρωμάτων πόσο απέχει η μια τιμή από την άλλη 

 

5 

 

Για πόσο καιρό έχουν εργαστεί μετά την αποφοίτησή τους; 

 

Tableau 

Ο αναγνώστης μέσω του διαγράμματος του Tableau 

μπορεί να αναγνωρίσει γρηγορότερα ποια τιμή 

υπερτερεί λόγο της ιδιαίτερης μορφής του 
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6 

 

 

Σε ποια εταιρεία εργάζονται αυτή την χρονική περίοδο; 

 

 

Tableau 

Θεωρούμε ότι το διάγραμμα του Tableau είναι πιο 

παραστατικό λόγο του ότι ο αναγνώστης μπορεί να 

διακρίνει ποια τιμή υπερέχει και από μέγεθος των 

κύκλων (λόγου το ότι είναι λίγες οι τιμές που 

αναπαρίστανται)  

 

 

7 

 

 

Σε ποιον εργασιακό κλάδο ανήκει η εταιρεία στην οποία 

εργάζονται; 

 

 

Grafana 

Σε αντίθεση με το παραπάνω δίαγραμμα εδώ επειδή 

οι τιμές είναι πολλές ο αναγνώστης μπορεί να 

μπερδευτεί ως προς το ποιες τιμές υπερέχουν 

(κυρίως με τους μικρότερους κύκλους που είναι και 

περισσότεροι), ενώ στο Grafana επειδή οι τιμές 

είναι σε σειρά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο 

 

8 

 

Σε ποιον εργασιακό κλάδο ανήκουν οι ίδιοι με βάση την 

ενασχόλησή τους στην εταιρεία; 

 

Grafana 

Εδώ όπως και στο διάγραμμα 4 το προκείμενο 

διάγραμμα στο Grafana παρέχει στον αναγνώστη τη 

δυνατότητα να αντιληφθεί και μέσω των χρωμάτων 

πόσο απέχει η μια τιμή από την άλλη 

 

9 

 

Πόσοι από τους απόφοιτους έχουν αλλάξει εργασιακό κλάδο 

κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας; 

 

Grafana 

Και εδώ όπως και στο διάγραμμα 3 το προκείμενο 

διάγραμμα στο Grafana υπερέχει, καθώς ο 

αναγνώστης μπορεί να συγκρίνει καλύτερα τις 

απεικονιζόμενες τιμές 

 

 

10 

 

 

Σε πόσες εταιρείες έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν οι 

απόφοιτοι; 

 

 

Grafana & Tableau 

 

 

Εδώ θεωρούμε ότι δεν υπρέχει κάποιο από τα δύο 

διαγράμματα 

 



Κεφάλαιο Δ΄: Υλοποίηση των Dashboards σε Grafana και Tableau 

58 

 

 

 

11 

 

 

Ποιες είναι οι κύριες δεξιότητες των αποφοίτων; 

 

 

Grafana 

Το διάγραμμα του Grafana θεωρούμε ότι υπερέχει 

λόγου το ότι ο αναγνώστης μπορεί να διακρίνει 

γρηγορότερα παρόλου την πληθώρα των τιμών ποια 

από αυτές υπερέχει λόγω της μορφής του 

διαγράμματος 

 

 

12 

 

 

Ποια είναι η διαδρομή της επαγγελματικής τους καριέρας μέχρι 

σήμερα (career path); 

 

 

Tableau 

Το διάγραμμα του Tableau υπερέχει, γιατί σε αυτό 

υπάρχει η δυνατότητα ο αναγνώστης να διακρίνει 

στο career path το πότε ξεκίνησε και το πότε 

σταμάτησε να εργάζεται ο απόφοιτος για την κάθε 

εταιρεία 

 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το Grafana υπερτερεί στα περισσότερα διαγράμματα, ωστόσο όμως επειδή ο ερευνητής 

μελέτησε και τα δύο λογισμικά σε βάθος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Tableau είναι ένα λογισμικό που παρέχει περισσότερες 

δυνατότητες και ενδείκνυται για ακόμη πιο σύνθετα διαγράμματα (κάτι το οποίο δεν χρειάστηκε να γίνει στην παρούσα εργασία). Βέβαια 

η μεγάλη διαφορά τους όπως προείπαμε είναι ότι το Grafana είναι δωρεάν. Επίσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Tableau είναι ένα 

εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στα επιχειρησιακά περιβάλλοντα. 
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Κεφάλαιο Ε΄ 

 

Συμπεράσματα και Προτάσεις 

 

ΕΝΙΚΟΤΕΡΑ τα dashboards, ως πλήρη συστήματα εκτέλεσης 

πληροφοριών, επιτρέπουν την εξέταση των επιδόσεων προς καθορισμένους 

στόχους, σε ένα οπτικό διαδραστικό περιβάλλον. Έτσι ένα πανεπιστήμιο θα 

μπορούσε να εφαρμόσει μια μεθοδολογία για την διαχείριση της έκρηξης των 

δεδομένων των αποφοίτων της, χρησιμοποιώντας τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και 

απεικόνισης. Όλα αυτά θα ήταν δυνατόν να προσφέρουν μοναδικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στον εκπαιδευτικό οργανισμό του πανεπιστημίου, γεγονός που θα του 

έδινε τη δυνατότητα να πρωτοπορήσει.  

 

Όλα τα δεδομένα που προέκυψαν και αναλύθηκαν παραπάνω δύναται να 

χρησιμοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με σκοπό να αξιοποιηθεί η 

πληροφορία που παρήγαγε το καθένα από αυτά τα διαγράμματα, είτε μεμονομένα είτε 

συλλογικά, προς όφελος του πανεπιστημίου και κατ’ επέκταση και ως προς το 

συμφέρον των απόφοιτών του.  

 

Έτσι λοιπόν δια μέσου του πρώτου διαγράμματος (Πού ζουν οι απόφοιτοι του 

πανεπιστημίου;) το πανεπιστήμιο θα μπορούσε να ενημερωθεί για τη χώρα διαμονής 

και άσκησης του επαγγέλματος των εκάστοτε αποφοίτων του ανά τον κόσμο, με βάση 

τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκόμισαν στα πλαίσια της πανεπιστημιακής 

κοινότητας. Με γνώμονα λοιπόν τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το πανεπιστήμιο 

μελετώντας το συγκεκριμένο διάγραμμα δύναται να δει σε ποιες χώρες θα είχαν την 

δυνατότητα οι εν ενεργεία φοιτητές (μελλοντικοί απόφοιτοι) να βρουν εργασία στο 

μέλλον, έτσι ώστε να τους εξοπλίσει με τις κατάλληλες ικανότητες, με σκοπό να 

μπορούν να ανταποκριθούν στην κουλτούρα και στις ανάγκες των εκάστοτε χωρών και 

να τους προωθήσει προς αυτές. 
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Στην συνέχεια μέσω του δεύτερου διαγράμματος (Από ποιο τμήμα του 

πανεπιστημίου αποφοίτησαν οι απόφοιτοι;) το πανεπιστήμιο θα ήταν σε θέση να μάθει 

επακριβώς τον αριθμό των αποφοίτων του κάθε τμήματός του. Την πληροφορία αυτή 

μάλιστα θα μπορούσε να την αξιοποιήσει κατάλληλα, έτσι ώστε να δώσει έμφαση ως 

προς την παροχή της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης, στα τμήματα με τους 

περισσότερους απόφοιτους.  

 

Επιπλέον δια μέσου του τρίτου διαγράμματος (Τι είδους πτυχίο έχουν αποκομίσει 

από το πανεπιστήμιο bachelor ή master;) το πανεπιστήμιο δύναται να δει πόσοι από 

τους απόφοιτους προχώρησαν σε εξιδείκευση γνώσεων, μέσω της απόκτηση ενός 

μεταπτυχιακού. Έτσι αν το πανεπιστήμιο δεν είναι ικανοποιημένο από το αριθμό αυτών 

των αποφοίτων να βρει έναν τρόπο με σκοπό να παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα, 

έχοντας ως απώτερο στόχο να προσελκύσει περισσότερους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

στο άμεσο μέλλον.  

 

Επίσης μέσα από το τέταρτο (Πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκαν για να βρουν 

εργασία μετά την αποφοίτησή τους;) και το πέμπτο διάγραμμα (Για πόσο καιρό έχουν 

εργαστεί μετά την αποφοίτησή τους;) το πανεπιστήμιο είναι σε θέση να διακρίνει τον 

χρόνο που απαιτήθηκε μέχρι την ανάληψη εργασίας του εκάστοτε αποφοίτου, καθώς 

και το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν κάποιοι από τους απόφοιτους. Έτσι με βάση 

τα συγκεκριμένα αποτελέσματα θα μπορεί να διαπιστώσει τα ποσοστά των αποφοίτων 

που δεν βρήκαν άμεσα εργασία ή εργάστηκαν για μικρό χρονικό διάστημα, με σκοπό 

να τους προωθήσει στις κατάλληλες εταιρείες, στοχεύοντας στην άμεση επαγγελματική 

τους αποκατάσταση.  

 

Ακόμη μελετώντας το έκτο διάγραμμα (Σε ποια εταιρεία εργάζονται αυτή την 

χρονική περίοδο;) το πανεπιστήμιο αντιλαμβάνεται ποιες εταιρείες απασχολούν τους 

περισσότερους αποφοίτους του, έτσι ώστε να μπορεί να προωθήσει ορισμένους από 

τους μελλοντικούς απόφοιτους προς αυτές, εφόσον θα τους έχει εξοπλίσει με τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, με σκοπό να ανταποκριθούν άριστα στις 

απαιτήσεις της εκάστοτε εταιρείας και να αναρριχηθούν σε υψηλόβαθμες θέσεις.  
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Έπειτα μέσω του εβδόμου (Σε ποιον εργασιακό κλάδο ανήκει η εταιρεία στην 

οποία εργάζονται;) του ογδόου (Σε ποιον εργασιακό κλάδο ανήκουν οι ίδιοι με βάση 

την ενασχόλησή τους στην εταιρεία;) και του ενάτου διαγράμματος (Πόσοι από τους 

απόφοιτους έχουν αλλάξει εργασιακό κλάδο κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 

τους καριέρας;) η πανεπιστημιακή κοινότητα μπορεί να κρίνει ποιος κλάδος έχει τη 

μεγαλύτερη ζήτηση και απήχηση στο χώρο εργασίας, έτσι ώστε να οργανώσει τα 

κατάλληλα προγράμματα επιμόρφωσης και τα αντίστοιχα μεταπτυχιακά, με σκοπό να 

εφοδιάσει τους απόφοιτους με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση. Επίσης μέσα από τα αποτελέσματα της μελέτης 

του ενάτου διαγράμματος το πανεπιστήμιο διακρίνοντας ποιοι κλάδοι πρωτοπορούν, θα 

φροντίζει να εκπαιδεύει τους φοιτητές του, έτσι ώστε να είναι το ίδιο αποδοτικοί σε 

περισσότερους από έναν εργασιακό κλάδο.  

 

Επιπροσθέτως δια μέσου του δεκάτου (Σε πόσες εταιρείες έχουν εργαστεί κατά το 

παρελθόν οι απόφοιτοι;) και δωδέκατου διαγράμματος (Ποια είναι η διαδρομή της 

επαγγελματικής τους καριέρας μέχρι σήμερα;) το πανεπιστήμιο μπορεί να δει σε 

ποσοστιαία κλίμακα σε πόσες εταιρείες εργάστηκαν οι απόφοιτοί του, διακρίνοντας 

έτσι σε απρόσωπο (δέκατο διάγραμμα) ή σε προσωπικό επίπεδο (δωδέκατο διάγραμμα) 

την πορεία εξέλιξης του εκάστοτε φοιτητή, μετά την αποφοίτησή του. Έτσι ώστε να 

μπορεί με βάση τη διαδρομή της επαγγελματικής τους πορείας να τον αξιοποιήσει 

αντιστοίχως ή να τον καθοδηγήσει έχοντας ως απώτερο στόχο, μέσω της εύρεσης 

εργασίας την επαγγελματική του αποκατάσταση. Έτσι για παράδειγμα απόφοιτοι του 

πανεπιστημίου, οι οποίοι απέκτησαν τον εκάστοτε τίτλο σπουδών τους, πριν από δέκα 

έως είκοσι έτη και έχουν σημειώσει μια λαμπρή καριέρα και ένα πλούσιο career path, 

μπορεί να κληθούν από το πανεπιστήμιο για να προσφέρουν κάποια χορηγία ως προς 

αυτό ή για να πραγματοποιήσουν κάποια διάλεξη ή ομιλία, σχετική με το θέμα που 

διαπραγματεύεται η πανεπιστημιακή ομάδα την προκείμενη χρονική περίοδο.  
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Επίσης παρατηρώντας το ενδέκατο διάγραμμα (Ποιες είναι οι κύριες δεξιότητες 

των αποφοίτων;) το πανεπιστήμιο δύναται να γνωρίζει τις κορυφαίες δεξιότητες των 

αποφοίτων του, έτσι ώστε να έχει έναν επιπλέον κριτήριο, πέραν των σπουδών τους, για 

να μπορέσει να τους προωθήσει στις αντίστοιχες θέσεις των εκάστοτε εταιρειών.  

 

Εν κατακλείδι αυτά τα πλήρη συστήματα εκτέλεσης πληροφοριών (dashboards), 

πέραν του ότι θα έδιναν στην κοινότητα του πανεπιστημίου ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, καθώς και τη δυνατότητα να πρωτοπορήσει στον εκπαιδευτικό χώρο, θα 

συντελούσαν επίσης στην παροχή εκ μέρους του πανεπιστημίου υψηλής ποιότητας 

σπουδών και αξιόλογου ερευνητικού έργου, βελτιώνοτας έτσι παράλληλα με την 

ποιότητα εκπαίδευσης κάποιους συγκεκριμένους δείκτες και ενισχύοντας την 

«εξωστρέφειά» του μέσω της βελτίωσης της κινητικότητας των αποφοίτων του. Η 

διάθεση διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών, 

ακόμη τα υψηλά επίπεδα ερευνητικής δραστηριότητας σε τομείς που παραδοσιακά 

έχουν μεγάλο αριθμό αναφορών και η απόκτηση σημαντικών διακρίσεων και βραβείων 

θα συντελέσουν στη βελτίωση της εικόνας του πανεπιστημίου και θα το καθιστήσουν 

σε μια από τις πιο κυρίαρχες θέσεις στο χώρο της εκπαίδευσης.  
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