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Περίληψη  

Η τεχνολογία RPA και γενικότερα ο αυτοματισμός διαδικασιών, αποτελούν το 

επίκεντρο ενδιαφέροντος για ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμούς, 

ως ανταπόκριση στις καθημερινά νέες προκλήσεις του ανταγωνιστικού τους 

περιβάλλοντος . Όλο και περισσότερες εταιρίες στο εξωτερικό αλλά και στην 

Ελλάδα, αναζητούν λύσεις αυτοματισμού καταφεύγοντας πολύ συχνά στην 

τεχνολογία RPA.  

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να δώσει στον αναγνώστη να 

καταλάβει τι είναι στην πράξη η τεχνολογία RPA με τρόπο εύκολα αναγνώσιμο και 

κατανοητό. Ακόμα, παρουσιάζεται ο τρόπος και ο χώρος που μπορεί να εφαρμοστεί 

αλλά και να αναδείξει οφέλη, οι προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει, αλλά 

και μια σύγκριση των μεγαλύτερων παρόχων RPA σήμερα. Ταυτόχρονα, γίνεται 

εκτενής παρουσίαση της τεχνικής Web Scraping, της αυτόματης εξόρυξης δεδομένων 

από εφαρμογές και εμπορικούς ιστοτόπους του διαδικτύου.  

Ο στόχος του δεύτερου μέρους της διπλωματικής είναι η διερεύνηση των σύγχρονων 

δυνατοτήτων αυτοματοποίησης διαδικασιών σε διεπαφές ιστού, με χρήση της 

ρομποτικής διαδικασίας. Με την ευρεία υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων που 

βασίζονται στη χρήση του διαδικτύου, ένα σημαντικό μέρος των διαδικασιών 

απαιτούν τη χειροκίνητη εργασία από τον εκάστοτε χρήστη. Με αυτή την αφορμή, 

αλλά και την παγκόσμια αύξηση χρήσης της τεχνολογίας RPA, η παρούσα εργασία 

στοχεύει στην ανάπτυξη δύο εφαρμογών της αυτοματοποίησης της εξόρυξης 

δεδομένων προϊόντων τεχνολογίας λιανικής πώλησης από εμπορικές ιστοσελίδες, 

αρχικά μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Python και της τεχνικής Web Scraping,  

και στη συνέχεια μέσω πλατφόρμας RPA του δημοφιλέστερου παρόχου λογισμικού 

RPA σήμερα, την UiPath. 
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Abstract 

RPA technology and process automation in general, are the focus of interest for more 

and more companies and organizations, in response to the daily new challenges of 

their competitive environment. More and more companies abroad and in Greece, are 

looking for automation solutions, often resorting to RPA technology. 

The primary goal of this paper is to enable the reader to understand what RPA 

technology is in practice in an easily readable and understandable way. It also 

presents the way and the space that can be implemented but also highlight the 

benefits, the challenges it will be called to face, but also a comparison of the largest 

RPA providers today. At the same time, there is an extensive presentation of the Web 

Scraping technique, the automatic extraction of data from applications and 

commercial websites of the internet. 

The goal of the second part of the thesis is to explore the modern ability of automation 

of processes in web interfaces, using the robotic process. With the widespread 

adoption of Internet-based information systems, a significant portion of the processes 

require manual work by the individual user. On this occasion, as well as the global 

increase in the use of RPA technology, the present work aims to develop two 

applications of automating the retrieval of data mining technology products from 

commercial websites, initially through the Python programming language and Web 

Scraping technique, and in continue through the RPA platform of today's most 

popular RPA software provider, UiPath. 
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1 Εισαγωγή 

 Περιγραφή του προβλήματος  

Τις τελευταίες δεκαετίες ο αυτοματισμός έχει φέρει επανάσταση και στις εργασίες 

που βασίζονται στη γνώση. Με την εφεύρεση των υπολογιστών αλλά και με την 

ευρεία διαθεσιμότητά τους, υπάρχει μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι 

άνθρωποι απασχολούνται σε τέτοιου είδους εργασίες. Από τους πρώτους 

επεξεργαστές κειμένου που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα, έως τις πλήρως 

αυτοματοποιημένες σύνθετες επιχειρηματικές διαδικασίες. 

Από τις αρχές του 21ου αιώνα έως και σήμερα έχουν εισαχθεί πολλές νέες τεχνολογίες 

σχετικές με το πώς οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους, οι 

ανθρώπινοι πόροι εκτελούν τα καθήκοντα τους, αλλά και με την καθημερινή ζωή, η 

οποία έχει αλλάξει ριζικά χάρη στις καινούργιες τεχνολογίες λογισμικού και στις 

έξυπνες συσκευές. Ο τρόπος ζωής των ανθρώπων διαφέρει σε σχέση με παλαιότερες 

εποχές, λόγω νέων τεχνολογιών όπως της επιστήμης των Μεγάλων Δεδομένων (Big 

Data Science), του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things), της Μηχανικής 

Μάθησης (Machine Learning), της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και 

άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. Ωστόσο, εφαρμογές άλλης μίας τέτοιας τεχνολογίας, 

του Αυτοματισμού Ρομποτικών Διαδικασιών (Robotic Process Automation - RPA), 

έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στους επιχειρηματικούς κλάδους. (Madakam, M. 

Holmukhe and Kumar Jaiswal, 2019) 

Το RPA είναι μια μορφή αυτοματοποιημένης ψηφιακής διαδικασίας που 

χρησιμοποιεί ρομποτικό λογισμικό και μπορεί να μιμείται τη συμπεριφορά του 

χρήστη του υπολογιστή. Τέτοιου είδους λογισμικά έχουν τη δυνατότητα να 

προγραμματιστούν να εκτελούν καθήκοντα, τα οποία θα γινόταν από έναν άνθρωπο, 

γρηγορότερα και με περισσότερη ακρίβεια. Ακόμη, είναι δυνατόν το λογισμικό να 

πραγματοποιεί ενέργειες για το χρήστη. Για παράδειγμα να μετακινήσει τον κέρσορα 

στην οθόνη του υπολογιστή ή να συμπληρώσει μια φόρμα όπως ακριβώς θα έκανε 

και ο χρήστης. Με αυτόν τον τρόπο το RPA μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω τα 

βαθμό αυτοματοποίησης ενεργειών, με σκοπό να απελευθερωθούν ανθρώπινοι πόροι 

που θα χρησιμοποιηθούν σε άλλους τομείς ή και την μείωση του κόστους μιας 

επιχείρησης. Η βελτίωση της απόδοσης σε συνδυασμό με τα οικονομικά οφέλη που 

προκύπτουν, είναι ο λόγος που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για 

τη συγκεκριμένη τεχνολογία. (Asatiani & Penttinen, 2016) 
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Εικόνα 1.1 Τι είναι RPA (www.edureka.com) 

 Αντικείμενο και στόχοι της μελέτης 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της παρουσίασης της τεχνολογίας που 

ονομάζεται Robotic Process Automation, ή RPA. Το RPA την τελευταία δεκαετία 

έχει  αρχίσει δυναμικά να εισέρχεται στη διάθεση αρκετών επιχειρήσεων. Σκοπός του 

είναι να βοηθήσει στην απλοποίηση και την αποδοτικότητα ορισμένων 

επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως η εξόρυξη δεδομένων από εμπορικές σελίδες. Θα 

πραγματοποιηθούν δύο τύποι παρόμοιων εφαρμογών με σκοπό την αυτοματοποίηση 

της διαδικασίας που έχει να κάνει με την εξόρυξη πληροφοριών από σελίδες του 

διαδικτύου ή αλλιώς “Web Scraping”. Η πρώτη εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί με τη 

βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού “Python”, ενώ η δεύτερη με τη χρήση της 

πλατφόρμας της UiPath, κορυφαίου παρόχου RPA.   

 Περιεχόμενα της μελέτης  

Στο σύνολό της η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο περιέχεται η 

περιγραφή του προβλήματος, το αντικείμενο κ οι στόχοι της μελέτης αλλά και τα 

περιεχόμενα της διπλωματικής.  

Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τη μεθοδολογία που επιλέχθηκε για τη 

διεκπεραίωση της εργασίας.  

Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει μία βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από την τεχνολογία 

του RPA. Αναφέρονται . Αναφέρονται ο κύκλος ζωής του RPA, τα χαρακτηριστικά 

των διαδικασιών που είναι κατάλληλα για αυτοματοποίηση, οφέλη αλλά και 

προκλήσεις για την τεχνολογία αυτή. Αναλύεται ο όρος “Web Scraping” και γίνεται 

μία σύγκριση των τριών κορυφαίων παρόχων RPA. 

Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη 

σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων RPA, αρχικά με τη βοήθεια της γλώσσας 

προγραμματισμού “Python” αλλά και μέσω της πλατφόρμας UiPath, αλλά και όλες οι 

δραστηριότητες του μενού του Studio της πλατφόρμας UiPath. 

Τέλος, στα τελευταία κεφάλαιο αναφέρονται οι παράγοντες κλιμάκωσης και 

συμπεράσματα για την τεχνολογία RPA.  
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2. Μεθοδολογία 

2.1. Εισαγωγή 

Αρχικά για την εκπόνηση της εργασίας θα γίνει μία βιβλιογραφική ανασκόπηση, για 

το τι έχει γίνει πάνω στο θέμα αυτό μέχρι σήμερα, που αποτέλεσε ένα σημαντικό 

κομμάτι της συγγραφής της εργασίας αυτής. Μέσα από τις αναφορές αυτές θα 

αναδειχθεί η σημαντικότητα της τεχνολογίας RPA που προκάλεσε το ενδιαφέρον να 

ασχοληθούμε με αυτήν. Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν κάποιες εφαρμογές, τις οποίες 

περιγράφονται. Τέλος θα δοθεί συμπέρασμα για την ουσιώδη χρήση αυτών των 

εφαρμογών για την ανάκτηση δεδομένων ιστού.   

  

2.2 Μεθοδολογία ανασκόπησης της βιβλιογραφίας 

 

2.2.1  Προσδιορισμός της σχετικής βιβλιογραφίας 

Η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για τον προσδιορισμό 

και τη δομή του υλικού, βασίστηκε στις προτάσεις των Webster και Watson (2002).  

Οι Webster και Watson (2002) παρέχουν μια δομημένη προσέγγιση, βήμα προς βήμα, 

για τον προσδιορισμό των βασικών πηγών πληροφοριών. 

  

Αρχικά, η διαδικασία αναζήτησης ξεκινάει με τα κορυφαία περιοδικά. Ο πιο 

γρήγορος τρόπος πρόσβασης σε σχετικά άρθρα είναι η αναζήτηση στη βάση 

δεδομένων των περιοδικών χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά. Ωστόσο, είναι 

σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και στον πίνακα περιεχομένων των 

περιοδικών, προκειμένου να μη χαθεί κάποιο σημαντικό άρθρο που δεν περιέχει της 

λέξεις κλειδιά που αναζητήσαμε. Ο ερευνητής, επίσης, θα πρέπει να εξετάσει 

επιλεγμένα πρακτικά από συνέδρια υψηλής ποιότητας. Ακόμα, η έρευνα δεν πρέπει 

να περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο των πληροφοριακών συστημάτων, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ο συγκεκριμένος τομέας είναι διεπιστημονικός.  

 

Αφού ο συγγραφέας εντοπίσει όλα τα άρθρα που τον ενδιαφέρουν, θα πρέπει να τα 

μελετήσει, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά που πιθανόν να συμπεριληφθούν 

στην εργασία του.  

 

Τελικά, μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει ολοκληρωθεί όταν, 

φτάνοντας στο  τέλος της αναζήτησης, δεν εντοπίζονται νέες έννοιες στο σύνολο των 

άρθρων.  

 

2.2.2  Υιοθέτηση του τρόπου συγγραφής 
Είναι πολύ σημαντικό για έναν κριτικό να μην είναι υπερβολικά επικριτικός με τις 

ήδη υπάρχουσες εργασίες. Θα πρέπει να σεβαστεί το έργο όλων αυτών που 

εργάστηκαν ώστε να δημιουργηθούν τα θεμέλια της τρέχουσας εργασίας, έχοντας 

κατά νου ότι όλες οι έρευνες έχουν κάποια ελαττώματα (McGrath, 1982). Καλό θα 

είναι, μια ανασκόπηση να εντοπίζει τη βιβλιογραφία, να παρουσιάζει συσσωρευμένη 
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τη γνώση και τέλος να αποκαλύπτει τυχόν κενά για μελλοντική έρευνα. Σε περίπτωση 

που βρεθεί ένα έγγραφο το οποίο βασίζεται σε ανεπαρκή έρευνα πρέπει να 

παραλείπεται.  

 

Ένα επιπρόσθετο στοιχείο είναι ο χρόνος που χρησιμοποιείται στην κριτική. 

Προτιμότερος είναι ο ενεστώτας, επειδή δημιουργεί την αίσθηση αμεσότητας με τον 

αναγνώστη, τον βοηθά να κατανοήσει καλύτερα τις έννοιες και τέλος τηρεί το 

πλαίσιο της “εννοικεντρικής” προσέγγισης, μιας και δεν απομακρύνει το θέμα της 

έρευνας στο παρελθόν είτε στο μέλλον. Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, 

παρουσιάζεται στην περίπτωση που μια ιδέα ή μια φράση αποδίδεται σε ένα άτομο το 

οποίο δεν την ασπάζεται πλέον. Εδώ χρησιμοποιείται προφανώς κάποιος 

παρελθοντικός χρόνος.  

 

2.2.3  Σύνοψη 
Συνοπτικά, οι Webster και Watson (2002) προτείνουν ένα πλαίσιο για τον 

προσδιορισμό, την ανάλυση, τη δομή και την κατηγοριοποίηση της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης. Τα έγγραφα θα πρέπει να αναλυθούν σύμφωνα με βασικές έννοιες και 

να κατηγοριοποιηθούν ακολουθώντας ένα πλαίσιο. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν 

πρέπει να περιορίζεται σε μία μεθοδολογία έρευνας, να εστιάζεται σε ένα 

συγκεκριμένο σύνολο δημοσιεύσεων, όπως τα κορυφαία περιοδικά, και να 

περιορίζεται από γεωγραφικά όρια. 

  

Μια επιτυχημένη βιβλιογραφική ανασκόπηση δίνει στους άλλους μελετητές τη 

συσσωρευμένη γνώση για ένα θέμα και παρουσιάζει τα βασικά ευρήματα δομώντας 

τις κεντρικές έννοιες γύρω από μια κεντρική ιδέα και χρησιμοποιώντας 

αποτελεσματικά πίνακες και σχήματα. Συνοψίζοντας, οι Webster και Watson 

προτείνουν για ένα ιδανικό άρθρο: 

 Να περιγράφει τις βασικές έννοιες 

 Να ορίζει τα όρια της έρευνας 

 Να εξετάζει τη σχετική προηγούμενη βιβλιογραφία σε σχετικούς τομείς 

 Να αναπτύσσει ένα μοντέλο που θα καθοδηγεί τη μελλοντική έρευνα 

 Να αιτιολογεί τις προτάσεις παρουσιάζοντας θεωρητικές εξηγήσεις, 

προηγούμενα εμπειρικά ευρήματα και πρακτικά παραδείγματα 

 Να παρουσιάζει τις επιπτώσεις της έρευνας για τους ερευνητές. 

Τέλος, μια υποδειγματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας θα πρέπει να είναι 

επεξηγηματική και δημιουργική.  

 

2.3 Περιγραφή της μεθοδολογίας 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η διαδικασία που εφαρμόστηκε. Αρχικά θα γίνει 

αναζήτηση του όρου RPA μέσα από το ieeexplore.ieee.org, το Google Scholar και το 

Scopus. Στη συνέχεια η αναζήτηση θα επεκταθεί στον όρο Web Scraping. 

Μέσα από τα άρθρα που βρέθηκαν, ξεκαθάρισαν οι έννοιες και γράφτηκε το 

θεωρητικό κομμάτι της εργασίας.  

http://ieeexplore.ieee.org/
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Πρώτα θα δημιουργηθεί ο κώδικας που διαβάζει και επεξεργάζεται δεδομένα από 

ιστοσελίδες και στη συνέχεια θα αναζητηθούν οι κατάλληλοι ιστότοποι – 

ηλεκτρονικά μαγαζιά για να γίνουν τα πειράματα. Θα χρειαστεί χρόνος και πολλές 

δοκιμές μέχρι να κατασταλάξουμε στις τελικές εφαρμογές που θα είναι 

αντιπροσωπευτικές του πεδίου που αναφέρεται η εργασία.  

Πρόσφατη βιομηχανική έρευνα διαπίστωσε ότι οι περισσότερες επιχειρηματικές 

διαδικασίες, οι οποίες είναι χρονοβόρες και επαναλαμβανόμενες, μπορούν να 

επιταχυνθούν με τη βοήθεια αυτοματισμών. Η διαδικασία αυτοματοποίησης ενός 

λογισμικού απαιτεί τη συλλογή και τη μεταφορά δεδομένων, ωστόσο ορισμένες 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συστήματα που δεν είναι συμβατά με χρησιμοποιούμενα 

API (Application Programing Interface). Η τεχνολογία RPA μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Το RPA αναφέρεται σε 

εξειδικευμένο λογισμικό που μπορεί να προσομοιώσει την πραγματική ανθρώπινη 

αλληλεπίδραση με ένα Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) για την εκτέλεση 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Έτσι, αντί για ανθρώπινους υπαλλήλους, το λογισμικό 

bot θα εισάγει αυτόματα αυτά τα δεδομένα στο σύστημα (S. Yatskiv, I. Voytyuk, 

2019).  

Τα τελευταία χρόνια η αυτοματοποίηση της ρομποτικής διαδικασίας έχει γίνει ένα 

σημαντικό ερευνητικό θέμα. Το κύριο χαρακτηριστικό του Robotic Process 

Automation είναι ότι μια εφαρμογή (ρομπότ λογισμικού) αλληλεπιδρά με μια άλλη 

εφαρμογή όχι μέσω του API (Application Programming Interface) ή του διαύλου 

ενσωμάτωσης, αλλά μέσω της υπάρχουσας διεπαφής χρήστη. Λόγω αυτού, ένα 

πρόγραμμα επικοινωνεί με ένα άλλο πρόγραμμα με τον ίδιο τρόπο που κάνει ο 

τυπικός χρήστης. Η προσομοίωση των ενεργειών των χρηστών παρέχει ορισμένα 

οφέλη, για παράδειγμα δεν υπάρχει ανάγκη αλλαγής των υφιστάμενων συστημάτων 

πληροφορικής για την ανάπτυξη της υποδομής του RPA. Λόγω του γεγονότος ότι η 

αυτοματοποίηση ρομποτικής διαδικασίας δεν αλλάζει την ίδια τη λύση 

πληροφορικής, η εφαρμογή της είναι πολύ γρήγορη. Μειώνει σημαντικά το κόστος 

και αυξάνει τη λειτουργική απόδοση με μικρές αλλαγές στην τεχνολογία, ιδιαίτερα 

όταν χρησιμοποιούνται λύσεις ανοιχτού κώδικα που δεν απαιτούν κόστος άδειας 

χρήσης (Y. Ketkar , S. Gawade, 2021). 

Ο ιστός αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών για πολλούς επαγγελματίες σε 

διάφορους τομείς. Περιέχει χρήσιμες και άχρηστες, δομημένες και μη δομημένες 

πληροφορίες, σε διαφορετικές μορφές και από διάφορες πηγές. Το RPA 

χρησιμοποιείται στον αυτοματισμό ιστού (Web automation), προκειμένου να μειωθεί 

η ανθρώπινη παρέμβαση σε επαναλαμβανόμενες εργασίες. Είναι γρήγορο, ευέλικτο 

και προσφέρει οφέλη οικονομικά. Οι κυριότερες προσδοκίες από τους πελάτες είναι η 

εισαγωγή δεδομένων από υπηρεσίες ιστού και η αποθήκευσή τους σε φύλλα excel ή 

σε μορφή csv για περαιτέρω επεξεργασία (R. Diouf, E. N. Sarr, 2019).  

Η εξαγωγή δεδομένων από ιστότοπους, εκτός από μια πολύ σύνθετη δραστηριότητα, 

είναι μια εργασία που απαιτεί χρόνο και πόρους, ειδικά όταν πραγματοποιείται 

χειροκίνητα. Η επιλογή της αντιγραφής και επικόλλησης χειροκίνητα των δεδομένων 

που εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησης και αποθήκευσης τους στο σκληρό 
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δίσκο του υπολογιστή είναι μια διαδικασία κουραστική. Η πολυπλοκότητα της 

αυξάνεται ανάλογα με τα δεδομένα και τους ιστότοπους συλλογής (V. Singrodia, A. 

Mitra and S. Paul, 2019). 

Τα δεδομένα που εμφανίζονται από τους ιστότοπους μπορούν να προβληθούν μόνο 

χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού (φυλλομετρητής). Οι 

φυλλομετρητές δεν προσφέρουν τη δυνατότητα αποθήκευσης αυτών των δεδομένων 

σε ένα αντίγραφο για προσωπική χρήση. Πολλές τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί για 

την ανάκτηση περιεχομένου από μια ιστοσελίδα: με το Copy/Paste, με Query 

γλώσσες για ημιδομημένα δεδομένα, με το Document Object Model  (DOM) και με 

το Web Scraping. Πολλές προηγμένες τεχνικές χρησιμοποιούνται επίσης για τη 

συλλογή δεδομένων από τον ιστό. Μεταξύ αυτών, μπορεί κανείς να αναφέρει 

γλώσσες υπολογιστών API, ρομπότ, ευφυείς πράκτορες και Web Scraping. Το Web 

Scraping είναι μια διαδικασία αυτόματης εξαγωγής δεδομένων ιστού αντί για μη 

αυτόματη αντιγραφή. Είναι μια τεχνική κατά την οποία εξάγονται και αποθηκεύονται 

σημαντικά δεδομένα από τον HTML κώδικα των ιστότοπων και μπορούν να 

μετατραπούν σε εύχρηστη, δομημένη μορφή, όπως σε μια κεντρική τοπική βάση 

δεδομένων, σε ένα αρχείο csv ή σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Μια εφαρμογή Web 

Scraping είναι ένα λογισμικό που προσομοιώνει την ανθρώπινη περιήγηση στον ιστό 

για τη συλλογή λεπτομερών δεδομένων πληροφοριών από διαφορετικούς ιστότοπους.  

Το πλεονέκτημα μιας εφαρμογής Web Scraping έγκειται στην ταχύτητα και την 

ικανότητά της να αυτοματοποιείται ή/και να προγραμματίζεται. Ωστόσο, ανεξάρτητα 

από την τεχνική που χρησιμοποιείται, η προσέγγιση και οι στόχοι παραμένουν οι 

ίδιοι: καταγράφουν δεδομένα ιστού και παρουσιάζονται σε πιο δομημένη μορφή.  

Η τεχνική αυτή σχετίζεται στενά και με την πρακτική της ευρετηρίασης ιστού, κάτι 

που κάνουν οι μηχανές αναζήτησης όπως η Google όταν αναλύουν μαζικά τον Ιστό 

για να δημιουργήσουν τους δείκτες τους. Αντίθετα όμως με την ευρετηρίαση ιστού, η 

οποία συνήθως αναλύει ολόκληρο το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας για να την κάνει 

αναζήτηση, το Web Scraping στοχεύει σε συγκεκριμένες πληροφορίες στις σελίδες 

που κάποιος επισκέπτεται. 

Για παράδειγμα, τα ηλεκτρονικά καταστήματα συχνά αναζητούν στις δημόσια 

διαθέσιμες σελίδες των ανταγωνιστών τους, τις τιμές προϊόντων και στη συνέχεια 

μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσουν τις δικές 

τους τιμές. Επίσης μπορεί κάποιος παρακολουθήσει τα καιρικά δεδομένα, να 

αναζητήσει εργασία ή σπίτι για αγορά/ενοικίαση (V. Singrodia, A. MitraandS. Paul, 

2019).  

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, το Web Scraping δεν είναι απλή εργασία. Οι 

ιστότοποι διαφέρουν και το ίδιο και τα προγράμματα web scraping διαφέρουν μεταξύ 

τους ως προς τη λειτουργικότητα και τα χαρακτηριστικά τους. 

Επίσης, πριν δημιουργηθεί κώδικας θα πρέπει να γίνεται έλεγχος εάν ο ιστότοπος 

επιτρέπει το Web Scraping για να μην δημιουργηθούν θέματα νομιμότητας. Στη 
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συνέχεια μελετάται ο ιστότοπος που μας ενδιαφέρει και θα πρέπει να βρεθούν οι 

ετικέτες που περιέχουν την χρήσιμη για την περίσταση πληροφορία. Οι άνθρωποι 

είναι καλοί στην γρήγορη κατηγοριοποίηση των πληροφοριών που διαβάζουν σε μια 

σελίδα και στο να εξάγουν τα δεδομένα που τους ενδιαφέρουν. Οι υπολογιστές, από 

την άλλη πλευρά, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό αν δεν τους παρέχουμε 

περισσότερες πληροφορίες. Ευτυχώς, εάν εξετάσουμε τον πηγαίο κώδικα μιας HTML 

σελίδας, μπορούμε να δούμε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι δομημένες 

μια που προέρχονται από βάσεις δεδομένων, και βρίσκονται μέσα σε ετικέτες της 

html. Σε αυτές τις ετικέτες ο κώδικάς μας θα διαβάσει και θα αποθηκεύσει την 

πληροφορία που μας ενδιαφέρει. 

Στα πλαίσια της εργασίας για να καταδειχθεί η ευκολία δημιουργίας αυτόματων 

διαδικασιών ανάκτησης δεδομένων από ιστοτόπους θα γίνει χρήση της τεχνικής Web 

Scraping στα καταστήματα Κωτσόβολος και Πλαίσιο για την παρακολούθηση τιμών 

προϊόντων που ενδιαφέρουν έναν αγοραστή. Μάλιστα στη περίπτωση της εφαρμογής 

για τον Κωτσόβολο θα γίνει δημιουργία ειδοποιήσεων τιμών. Με λίγες μόνο γραμμές 

Python, δημιουργήθηκε ένα εργαλείο ανάκτησης δεδομένων του ιστού για την 

παρακολούθηση τιμών, και την δημιουργία ειδοποίησης για μια χαμηλή τιμή (που 

έχουμε θέσει ως στόχο) για επωφελείς αγορές.  

Επίσης, με χρήση του προγράμματος UiPath θα εφαρμοστεί μία τεχνική εξαγωγής 

κειμένου και πληροφοριών για συγκεκριμένα προϊόντα από το διαδικτυακό ιστότοπο 

του Πλαισίου. Η συλλογή των δεδομένων μπορεί να γίνει από όλες τις διαθέσιμες 

σελίδες του ιστότοπου όπου παρουσιάζεται κάποιο προϊόν. Τα βήματα είναι απλά και 

τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα σε ένα αρχείο τύπου 

excel.  
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3 Αυτοματοποίηση Διαδικασιών 

Το τρίτο κεφάλαιο εργασίας περιέχει το θεωρητικό μέρος της διπλωματικής εργασίας. 

Σκοπός του είναι να δώσει τον ορισμό της τεχνολογίας RPA με τρόπο σαφή και 

κατανοητό. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σχέση του RPA με τη χρήση της ήδη 

υπαρχουσας τεχνικής BPA, ο κύκλος ζωής του RPA, οι προκλήσεις που θα κληθεί να 

αντιμετωπίσει, αλλά και μια σύγκριση των μεγαλύτερων παρόχων RPA σήμερα. 

Ακόμα, δίνονται αναλυτικά τα οφέλη της χρήσης της συγκακριμένης τεχνολογίας, 

αλλά και τα χαρακτηριστικά των διαδικασιών που μπορούν να αυτοματοποιηθούν. 

Ταυτόχρονα, γίνεται εκτενής παρουσίαση της τεχνικής Web Scraping, της αυτόματης 

εξόρυξης δεδομένων από εφαρμογές και εμπορικούς ιστοτόπους του διαδικτύου.  

3.1 Η τεχνολογία BPA σε συνδυασμό με τη χρήση του RPA 

Το RPA είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιστοποιήσει και 

να αυτοματοποιήσει μια σειρά καθημερινών χειροκίνητων διαδικασιών ή 

υποδιαδικασιών (Wilds, 2019). Αρμόζει σε διαδικασίες οι οποίες είναι 

επαναλαμβανόμενες και προκαθορισμένες, χωρίς ασάφειες στον τρόπο εκτέλεσης 

τους. Διαδικασίες οι οποίες είναι κατάλληλες για την εφαρμογή του RPA έχουν τα 

εξής χαρακτηριστικά: (Mehta, 2019):  

 Ορισμένους κανόνες λειτουργίας και είναι κατά το ελάχιστο ή και καθόλου 

αξιολογήσιμες 

 Εκτελούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους χειροκίνητα σε 

επαναλαμβανόμενα βήματα 

 Δέχονται δεδομένα σε ηλεκτρονική ή ακόμα και σε χειρόγραφη μορφή 

 Ο όγκος των συναλλαγών τους είναι αρκετά μεγάλος ώστε να αιτιολογείται η 

αυτοματοποίηση τους. 

Οι πλατφόρμες του RPA βρίσκονται στην ίδια κατηγορία μαζί με αυτές της 

Αυτοματοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPA), έχουν όμως μία σημαντική 

διαφορά. Η εφαρμογή του RPA δεν απαιτεί καμία τροποποίηση στον κώδικα 

λογισμικού, αφού λειτουργεί στο επίπεδο διεπαφής του χρήστη, και δεν περιλαμβάνει 

καμία τροποποίηση, ανακατασκευή ή βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Αυτό έρχεται 

σε αντίθεση με άλλες υλοποιήσεις οι οποίες συνδέονται κυρίως με τον 

επανασχεδιασμό των διαδικασιών (Sobczak, 2018). Ακόμα, σε αντίθεση με τις 

περισσότερες εφαρμογές πληροφορικής, ένα εργαλείο RPA μπορεί να εφαρμοστεί σε 

συγκεκριμένες διαδικασίες, ή και σε τμήματα αυτών, χωρίς την ανάγκη 

αναδιοργάνωσης ολόκληρου του συστήματος διαδικασιών, και συνεπώς 

ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης.   

Το φάσμα του αυτοματισμού εκτείνεται από την εφαρμογή απλών κανόνων έως την 

προηγμένη γνωστική νοημοσύνη (advanced cognitive intelligence) και την τεχνητή 

νοημοσύνη (artificial intelligence). Οι λύσεις που προέρχονται από το RPA μιμούνται 



17 
 

τις ανθρώπινες ενέργειες, παρέχοντας στην επιχείρηση ένα εικονικό εργατικό 

δυναμικό με δεξιότητες που συγκρίνονται με τις ανθρώπινες (Hosatburga, 2019). 

Τέλος, η αυτοματοποίηση διαδικασιών που σχετίζονται για παράδειγμα με τη 

διατήρηση εγγράφων ή τη λογιστική έχουν διευκολύνει την αποφυγή και την 

εξάλειψη λαθών, και οδήγησαν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των 

επιχειρήσεων. Ο χρόνος απόδοσης της επένδυσης εκτιμάται να είναι λιγότερο από 

ένα έτος, ανάλογα με τη διαδικασία και την πολυπλοκότητά της. 

Τρία είναι τα επίπεδα στα οποία μπορεί να διαχωριστεί η τεχνολογία του RPA.    

 Αυτοματοποίηση απλών επιχειρηματιών διαδικασιών. Αυτοματοποίηση 

διαδικασιών βασισμένων σε απλούς κανόνες και δομημένα δεδομένα. Για 

παράδειγμα, διαδικασίες συναλλαγών με μεγάλους όγκους, λογιστική, 

μεταφορά δεδομένων ή «καθήκοντα της περιστρεφόμενης καρέκλας», 

καθήκοντα δηλαδή που απαιτούν τη χρήση πολλών οθονών και συστημάτων. 

 Αυτοματοποίηση αναπτυγμένων επιχειρηματιών διαδικασιών. Διαχείριση μη 

δομημένων δεδομένων και αυτοματοποίηση διαδικασιών με τη χρήση μη 

δομημένων δεδομένων. 

 Γνωστική ή Αυτόνομη αυτοματοποίηση. Προχωρημένες τεχνολογίες που 

συμπεριλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές αυτομάθησης για 

ανάλυση σε βάσεις δεδομένων, έρευνα και καινοτομία σε μη επανδρωμένες 

διαδικασίες.  
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Εικόνα 2.1: BPA και RPA (https://automationhero.ai/blog/bpa-vs-robotic-process-

automation/)  

3.2 Κύκλος ζωής RPA 

Ένας από τους πιο πρόσφατους, συνοπτικούς και πλήρεις ορισμούς για το RPA είναι 

αυτή που παρέχεται από το Ινστιτούτο “IRPA AI”. Ορίζει το RPA ως “μια εφαρμογή 

τεχνολογίας που επιτρέπει στους υπαλλήλους μιας εταιρίας να διαμορφώσουν 

λογισμικό υπολογιστή ή αλλιώς ένα ρομπότ, ώστε να συλλάβει και να ερμηνεύσει τις 

υπάρχουσες εφαρμογές για επεξεργασία μιας συναλλαγής, χειρισμό δεδομένων, 

ενεργοποίηση αποκρίσεων και επικοινωνία με άλλα ψηφιακά συστήματα”.  

Η βασική ιδέα του προηγούμενου ορισμού είναι ότι οποιαδήποτε ροή εργασίας 

μπορεί να αυτοματοποιηθεί μέσω ενός “ρομπότ λογισμικού”. Στο πλαίσιο αυτό, η 

εφαρμογή του RPA επιτρέπει τη βελτίωση της παραγωγικότητας των 

https://automationhero.ai/blog/bpa-vs-robotic-process-automation/
https://automationhero.ai/blog/bpa-vs-robotic-process-automation/
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επιχειρηματικών διαδικασιών όπου η ανθρώπινη εργασία είναι επαναλαμβανόμενη. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οποιαδήποτε τεχνολογική λύση μέσω του 

RPA δεν περιλαμβάνεται στο πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης, αλλά 

βρίσκεται σε υψηλότερο τεχνολογικό επίπεδο.  

Χρησιμοποιώντας αυτή την πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική, ορισμένοι συγγραφείς 

συσχετίζουν το RPA με τη στρατηγική BPM ως μηχανισμό για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, της οργάνωσης και της παραγωγικότητας του οργανισμού. Οι 

δύο αυτές έννοιες συσχετίζονται συνήθως μέσω της ολοκλήρωσης του κύκλου ζωής 

και των δύο στρατηγικών. Η έννοια του κύκλου ζωής σημαίνει μια συστηματική 

διαδικασία για την κατασκευή ενός αντικειμένου, για παράδειγμα ενός λογισμικού, 

που διασφαλίζει την ποιότητα και την ορθότητα του κατασκευασμένου αντικειμένου. 

Εδώ, ο κύκλος ζωής της διαδικασίας στοχεύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας 

λογισμικού προσανατολισμένο στη διαδικασία που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 

των πελατών. 

Το BPM είναι μια γνωστή στρατηγική διαχείρισης εδώ και αρκετές δεκαετίες. Έχει 

εφαρμοστεί σε πολλά περιβάλλοντα και έχει χρησιμοποιηθεί από διαφορετικά προφίλ 

χρηστών, κάτι που έχει αναγκάσει πολλούς συγγραφείς να προτείνουν πολλούς και 

διαφορετικούς κύκλους ζωής. Όλοι όμως αυτοί οι κύκλοι ζωής, προσανατολίζονται 

γύρω από την διαχείριση εργασιών. Αντίθετα, όταν ο κύκλος ζωής είναι 

περιορισμένος γύρω από το RPA, στοχεύει στη συστηματική ανάπτυξη διαδικασιών 

για την αυτοματοποίηση των μη αυτόματων επιχειρηματικών διαδικασιών του 

πελάτη. (M. Havey, 2005)  

Τελικά, το RPA θα μπορούσε να εξεταστεί ως μέρος του συνόλου των στρατηγικών 

για τη διαχείριση της διαδικασίας. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να θεωρηθεί 

στρατηγική βελτιστοποίησης και διαχείρισης της διαδικασίας με σαφή 

πολυεπιστημονική φύση, μια και περιλαμβάνει πολλούς ενδιαφερόμενους (Subject 

Matter Experts - SME, Business Analysts - BA, Software Developer - SD κ.λπ.) σε 

διαφορετικές στιγμές, που θα μπορούσαν να οργανωθούν σε έναν κύκλο ζωής για το 

RPA. Για παράδειγμα, μόλις ένας οργανισμός αποφασίσει να αυτοματοποιήσει μια 

επιχειρησιακή διαδικασία οι επιχειρηματικοί αναλυτές (Business Analysts) θα πρέπει 

να συνεργαστούν με τους εμπειρογνώμονες (Subject Matter Experts) για να 

τεκμηριώσουν τη διαδικασία. Για να εφαρμοστούν οι τεχνικές RPA είναι απαραίτητο 

να υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται, τα κλικ 

του χρήστη, οι επιχειρηματικοί κανόνες, η λογική και ο σωστός χειρισμός των 

εξαιρέσεων και τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης. Αργότερα, οι πληροφορίες 

παρέχονται στους RPA προγραμματιστές οι οποίοι συνεργάζονται με τους αναλυτές 

κατά την ανάπτυξη της αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Οι αναλυτές πρέπει να 

συντονίζουν την παράδοση των δεδομένων δοκιμής (Test data) από την επιχείρηση 

στους προγραμματιστές καθώς η ανάπτυξη του έργου πλησιάζει στο τέλος. Μόλις οι 

προγραμματιστές έχουν τελειώσει με την ανάπτυξη και έχουν επεξεργαστεί τα 

δεδομένα δοκιμής, η διαδικασία θα πρέπει να προετοιμαστεί για παράδοση στην 

παραγωγή. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οι αναλυτές και οι προγραμματιστές θα 
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συναντηθούν με εκπροσώπους της επιχείρηση ώστε να παρουσιαστεί η 

αυτοματοποιημένη διαδικασία και να εξασφαλιστεί ότι καλύπτει τις ανάγκες του 

πελάτη. Τέλος, μετά την ανάπτυξη της εφαρμογής στο περιβάλλον παραγωγής, η 

διαδικασία παραδίδεται σε μια ομάδα υποστήριξης που θα πρέπει να παρακολουθεί 

την αυτοματοποιημένη διαδικασία και να διαχειρίζεται τυχόν αλλαγές που πρέπει να 

γίνουν. (J. Hill, J. Sinur, D. Flint, and M. Melenovsky, 2006) 

Από το προηγούμενο παράδειγμα εφαρμογής τεχνικών RPA προκύπτει ένας κύκλος 

ζωής βασισμένος στην κλασική ιδέα του Deming, που είναι επίσης γνωστός ως 

“κύκλος PDCA” (plan-do-check-act ή plan-do-check-adjust). Ο κύκλος του Deming 

είναι μια επαναληπτική μέθοδος τεσσάρων βημάτων που χρησιμοποιείται στις 

επιχειρήσεις για τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση διαδικασιών και προϊόντων. 

Ωστόσο, υπάρχει πληθώρα απόψεων που προτείνουν διαφορετικά σημεία στα στάδια 

του κύκλου ζωής του RPA. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Flechsing προτείνεται 

μελέτη για συνδυασμό του RPA και BPM ως μηχανισμός βελτιστοποίησης των 

διαδικασιών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με συγγραφείς που συμφωνούν, υπάρχει μία 

μεθοδολογία που συνδυάζει τον κλασικό κύκλο ζωής BPM και το RPA. Δηλαδή, 

πρώτα θα πρέπει να αναλυθεί η διαδικασία και, αν αυτή είναι κατάλληλη για RPA 

εφαρμογή, θα πραγματοποιηθεί ανάπτυξη, δοκιμή, προώθηση, εκτέλεση και έλεγχος.  

Γενικά, είναι δυνατό να προσδιοριστούν και να ομαδοποιηθούν διαφορετικές ιδέες 

και προτάσεις που επιτρέπουν τη συνεχή βελτίωση, χρησιμοποιώντας έναν 

ολοκληρωμένο κύκλο ζωής RPA. Οι κύριες φάσης του κύκλου ζωής του RPA είναι οι 

εξής : (J. G. Enriquez , A. Jjimenez-Rramirez, F. J. Dominguez-Mayo, Aand J. A. 

Garcia, 2020) 

 Φάση ανάλυσης. Αυτή η φάση συνίσταται για την ανάλυση και τον 

καθορισμό της βιωσιμότητας της εκτέλεσης του αυτοματισμού μιας 

συγκεκριμένης διαδικασίας. Αυτό πραγματοποιείται μέσω μιας λεπτομερούς 

ανάλυσης. 

 Φάση σχεδιασμού. Εδώ ξεκινούν οι διαδικασίες που έχουν περάσει επιτυχώς 

την προηγούμενη φάση. Ο σκοπός είναι να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες 

των ενεργειών, της ροής δεδομένων και των δραστηριοτήτων που θα 

εφαρμοστούν στην αυτοματοποίηση.  

 Φάση κατασκευής. Αυτή η φάση αναφέρεται στην υλοποίηση κάθε 

αυτοματοποιημένου τμήματος κάθε διαδικασίας που προσδιορίζεται στη φάση 

σχεδιασμού.  

 Φάση ανάπτυξης. Τα ρομπότ που κατασκευάστηκαν στην προηγούμενη φάση 

χρειάζονται ένα περιβάλλον στο οποίο θα εκτελεστούν, όπως ακριβώς και 

ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εκτελεί τις 

δουλειές του. Αυτό το περιβάλλον, στο πλαίσιο του RPA, συνήθως 

αντιστοιχεί σε έναν υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένα ένα ή περισσότερα 

πληροφοριακά συστήματα. Κάθε ρομπότ θα εκτελείται στο δικό του 

περιβάλλον εκτέλεσης, από τη στιγμή που πραγματοποιείται η αντικατάσταση 

του ανθρώπου χειριστή από αυτό.  
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 Φάση ελέγχου και παρακολούθησης. Σε αυτή τη φάση, και αφού τα ρομπότ 

έχουν αναπτυχθεί στα αντίστοιχα περιβάλλοντα εκτέλεσής τους, λαμβάνει 

χώρα ο έλεγχος και η παρακολούθηση της απόδοσης κάθε ρομπότ. Εδώ 

γίνεται η εκτέλεση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας, η οποία σταματά σε 

περίπτωση σοβαρών σφαλμάτων, και παρακολουθείται συνεχώς έως ότου έχει 

τερματιστεί.  

 Φάση αξιολόγησης και απόδοσης. Η τελευταία φάση της διαδικασίας που 

αξιολογείται η απόδοση της εκτέλεσης από τα ρομπότ.  

 

Εικόνα 2.2: Φάσεις του κύκλου ζωής του RPA (https://laptrinhx.com/what-is-rpa-

and-what-are-its-features-2720367171/) 

Πολλές είναι οι έρευνες που υπάρχουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα για την 

εφαρμογή του RPA. Σύμφωνα με τον Devarajan, μεγάλη θα είναι η ανάπτυξη κυρίως 

σε επιχειρήσεις, λόγω της αύξησης των μη δομημένων δεδομένων, των 

επαναλαμβανόμενων και συνεχώς εξελίξιμων επιχειρησιακών καθηκόντων. Το 

μέλλον του RPA προσανατολίζεται προς τη βελτίωση της ποιότητας, της 

λειτουργικής επεκτασιμότητας και της παραγωγικότητας των εργαζομένων μέσω της 

ένταξής τους σε νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική 

μάθηση.  

 

3.3 Χαρακτηριστικά των διαδικασιών που μπορούν να 

αυτοματοποιηθούν  

Αναγνωρίζεται, από το σύνολο των σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών, ότι είναι 

πολύ σημαντικό να επιλεχθούν μόνο οι κατάλληλες διαδικασίες με σκοπό να 

αυτοματοποιηθούν. Η σωστή επιλογή βέβαια, δεν είναι πάντα αυτονόητη. Υπάρχουν 

ήδη λίστες κριτήριων και ερωτήσεις ελέγχου για το αν μια διαδικασία είναι δυνατό να 

αυτοματοποιηθεί. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις γεννιούνται 

περιορισμοί. Παρακάτω, παρουσιάζεται μια σειρά από πλήρη και περιεκτικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία κάθε διαδικασία πρέπει να ακολουθεί.  
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 Αυστηρά καθορισμένοι κανόνες. Οι αποφάσεις που παίρνει το σύστημα 

πρέπει να εκφράζονται στα πλαίσια των επιχειρηματικών κανόνων. Το RPA 

απαιτεί να υπάρχει ένας κανόνας για κάθε ενδεχόμενο, ο οποίος πρέπει να 

είναι ξεκάθαρος. 

 Υψηλός όγκος συναλλαγών. Οι επαρκείς όγκοι συναλλαγών βοηθούν στη 

μεγιστοποίηση των οφελών από την εφαρμογή λογισμικού bots σε έναν 

οργανισμό. Τέτοιες συναλλαγές είναι γενικά επαναλαμβανόμενες εργασίες 

που ο αυτοματισμός είναι ιδανική επιλογή.  

 Ωριμότητα. Οι εργασίες θα πρέπει να λειτουργούν ένα χρονικό διάστημα, 

ικανό για να καταλάβουν οι εμπλεκόμενοι άνθρωποι πως λειτουργεί.  

 Εύκολη επίτευξη. Εργασίες που εκτελούνται μέσω διαδικασιών και έχουν 

γρήγορη περάτωση, καθιστούν γρήγορη και ανέξοδη την εφαρμογή του RPA. 

Το ίδιο ισχύει και για εργασίες για τις οποίες είναι ήδη γνωστό το κόστος όταν 

εκτελούνται χειροκίνητα. 

 Ψηφιακή εισαγωγή δομημένων δεδομένων. Όλα τα δεδομένα εισόδου είναι 

ψηφιακά και σε μία δομημένη και καθορισμένη μορφή. 

 Σε μεγάλο βαθμό χειροκίνητες. Εργασίες που δεν απαιτούν σε μεγάλο βαθμό 

ανθρώπινη παρέμβαση, είναι εύκολο να αυτοματοποιηθούν. 

 Συναλλαγές και αποφυγή σφαλμάτων. Το RPA είναι κατάλληλο για 

επαναλαμβανόμενες εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν μεγάλο όγκο 

συναλλαγών. Με την εφαρμογή του μπορούν να αποφευχθούν σφάλματα, 

όπως κάποιο λάθος στα δεδομένα εισόδου. 

 Τυποποίηση. Με τον όρο αυτό εννοείται ότι η εκτέλεση της διαδικασίας 

ακολουθεί μια προκαθορισμένη διαδρομή. Οι εργασίες με μεγαλύτερο βαθμό 

τυποποίησης έχουν γενικά περισσότερες πιθανότητες επιλογής, ειδικά στην 

αρχική εφαρμογή του RPA.  

 Χαμηλές πιθανότητες χειρισμού εξαιρέσεων. Οι διαδικασίες δε θα πρέπει να 

έχουν να κάνουν με εξαιρετικά αποκλίνουσες συμπεριφορές. Όσο 

περισσότερες οι περιπτώσεις που πρέπει να χειριστούν τα ρομπότ, τόσο 

περισσότερη καθυστέρηση θα υπάρχει.  

 Εξαιρετικά επαναλαμβανόμενες. Η αυτοματοποίηση εργασιών που είναι 

“αρκετά επαναλαμβανόμενες” θα βοηθήσει στην καλύτερη απόδοση της 

επένδυσης. 

 Λιγότερο περίπλοκες. Οι λειτουργίες πρέπει να είναι αρκετά απλές, ώστε να 

εκτελούνται γρήγορα από τα ρομπότ. Η αυξημένη πολυπλοκότητα της 

διαδικασίας μπορεί να αυξήσει το λειτουργικό κόστος και να φέρει πιθανές 

διαταραχές των επιχειρήσεων.  

 Καλά τεκμηριωμένες. Είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφήνεια στις περιγραφές 

των διαδικασιών. Έτσι ο προγραμματισμός των ρομπότ θα πάρει λιγότερο 

χρόνο.  

 Αλληλεπίδραση με πολλά πληροφοριακά συστήματα. Η μη αυτόματη 

προσπάθεια για συχνή πρόσβαση σε πολλαπλά συστήματα, μπορεί να 

οδηγήσει σε ανθρώπινο σφάλμα, ασυνεπείς επιδόσεις και υψηλό κόστος 
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αντίκτυπου. Τέτοιου είδους εργασίες θα πρέπει να είναι υποψήφιες για την 

εφαρμογή του RPA. 

Ενώ αυτά τα χαρακτηριστικά αναφέρονται συχνά, υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Για 

παράδειγμα, ενώ η σταθερότητα και η ωριμότητα των διαδικασιών επισημαίνονται ως 

χαρακτηριστικό, υποστηρίζοντας το RPA όταν παρουσιάζουν τα κριτήρια επιλογής 

τους για αυτοματοποίηση, κάποιοι συγγραφείς αναφέρουν το RPA ως μια ελαφριά 

τεχνολογία που ταιριάζει καλύτερα σε προσωρινές διαδικασίες. (IRPAAI Institute, 

2019) 

3.4 Οφέλη της χρήσης του RPA 

Η εφαρμογή της ρομποτικής στις επιχειρηματικές διαδικασίες είναι μία εξαιρετική 

ευκαιρία για κάθε επιχειρηματικό τομέα, μιας και μπορεί να αυξήσει τα κέρδη και να 

βελτιώσει ριζικά την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών (Del Rowe, 2017). Εκτός 

από την εξοικονόμηση πόρων, ο αυτοματισμός διευκολύνει την καλύτερη διαχείριση 

των επαναλαμβανόμενων διαδικασιών (βελτίωση κατά 21%), την καλύτερη 

τυποποίηση των ροών των διαδικασιών (αύξηση κατά 19%), μειώνει την εξάρτηση 

της ολοκλήρωσης της διαδικασίας από πολλαπλά συστήματα (κατά 14%) και μειώνει 

τα σημεία συμφόρησης της ροής (κατά 11%) (Agarwal, 2017).  

Τα κύρια οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της αυτοματοποίησης των 

επιχειρηματικών διαδικασιών είναι: 

 Η εξοικονόμηση κόστους. Η εφαρμογή του RPA διευκολύνει τη μείωση του 

κόστους λειτουργίας μιας επιχείρησης από 25% έως και 75%, βελτιώνοντας 

τους δείκτες απόδοσης (KPIs), διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα της 

παραγωγής (AutomationEdge, 2019). Για παράδειγμα, στην πολωνική 

τράπεζα “Alior Bank” εκτιμάται ότι η ψηφιοποίηση περισσότερων από 100 

διαδικασιών, που πραγματοποιήθηκε έως το 2020, θα αποφέρει κέρδη, μέσω 

της μείωσης του κόστους λειτουργίας, 20 εκατομμυρίων πολωνικών ζλότι 

δηλαδή περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικά για τον τραπεζικό τομέα 

στις ΗΠΑ, υπολογίζεται ότι με τη συνέχιση της αυτοματοποίησης 

διαδικασιών, θα μειωθεί τόσο ο αριθμός των υποκαταστημάτων των 

τραπεζών, όσο και το μέγεθος ενός μέσου καταστήματος τράπεζας, κάτι που 

θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση έως και 8,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων 

ετησίως (Shukla & Rebello, 2019).  

  Μείωση του απασχόλησης. Με την εφαρμογή του RPA σε επιχειρήσεις και 

υπηρεσίες, υπολογίζεται μείωση του ανθρωπίνου δυναμικού κατά 28-41% τα 

πρώτα 5 χρόνια, και 48-53% μετά τα 10 χρόνια (PulsBiznesu, 2019). 

 Αυξημένη λειτουργική απόδοση. Τα ρομπότ έχουν την ικανότητα να 

εκτελούν μια εργασία 20 φορές γρηγορότερα από τον άνθρωπο (PulsBiznesu, 

2019). Μια από της κορυφαίες τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου, με την 

εφαρμογή του RPA, κατάφερε να αυξήσει την διαχείριση συναλλαγών της 

κατά 20% (Wilds, 2019). 
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 Μειωμένος χρόνος απόκρισης της επιχείρησης. Η χρήση ρομπότ για την 

πραγματοποίηση απλών, τυποποιημένων διαδικασιών μπορεί να επιταχύνει 

μια διαδικασία από 30% έως και 300%. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 

της μείωσης χρόνου στο άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού (Wilds, 

2019). Ακόμα, ο χρόνος εκτέλεσης των εντολών σε συνεργασία ανθρώπων 

και ρομπότ έχει μειωθεί από 30% έως 70% (Stankiewicz, 2019). Παράλληλα, 

με την εφαρμογή του RPA, η τράπεζα “CB&S Bank” των ΗΠΑ κατάφερε να 

μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο για την διαδικασία πίστωσης από 2-3 ώρες 

σε μόλις 1 ώρα, εξοικονομώντας έτσι 900 ώρες εργασίας σε ένα έτος (Wilds, 

2019). Τέλος, η τράπεζα “NY Mellon Corp” των ΗΠΑ αναφέρει ότι με τη 

χρήση του RPA μπόρεσε να επιτύχει 88% εξοικονόμηση χρόνου 

επεξεργασίας δεδομένων, 66% γρηγορότερο χρόνο εκτέλεσης για εμπορικές 

έρευνες και αυτόματη αναγνώριση λαθών σε 1 έως 4 δευτερόλεπτα, σε 

σύγκριση με τα 5 έως 10 λεπτά που χρειαζόταν σε περίπτωση της εκτέλεσης 

της εργασίας από ανθρώπους (Sennaar, 2019).  

 Μείωση της απάτης από υπαλλήλους. Η χρήση ρομπότ αυξάνει την 

ασφάλεια, ειδικά κατά την επεξεργασία και εμπιστευτικών πληροφοριών, 

όπου ο κίνδυνος παραβίασής τους από υπαλλήλους είναι μεγάλος (Del Rowe, 

2017). Έτσι οι απάτες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι διαδικασίες 

διαχειρίζονται κυρίως από ρομπότ και αλγορίθμους, μπορούν ακόμα και να 

εξαλειφθούν (Pruchnik, 2018). 

 Μείωση σφαλμάτων. Η ρομποτοποίηση ελαχιστοποιεί τη χειροκίνητη 

διαδικασία, αποφεύγοντας έτσι όποιο σφάλμα μπορεί να υπάρξει από την 

επεξεργασία μεγάλων δεδομένων από άνθρωπο. Το ποσοστό σφάλματος 

μπορεί να μειωθεί κατά το μέσο όρο 10% (PulsBiznesu, 2019) ή ακόμα και 

να φτάσει στο μηδέν (Wilds, 2019).  

 Καλύτερη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Ενσωματώνοντας τους 

σχετικούς κανόνες κάθε επιχείρησης σε αλγόριθμους, είναι δυνατό να 

υπάρχει εγγύηση ότι θα εφαρμοστούν (Del Rowe, 2017).  

Λόγω των πολυάριθμων πλεονεκτημάτων της αυτοματοποίησης, η ρομποτική είναι 

μια από τις κύριες προτεραιότητες πολλών οργανισμών. Ως προτεραιότητα, 

υποδεικνύεται ότι το 30% των τραπεζών παγκοσμίως θα λειτουργούν με αυτό τον 

τρόπο. Σύμφωνα με τη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών “McKinsey” τα 

επόμενα χρόνια το 10 έως 25% των τραπεζικών λειτουργιών θα πραγματοποιείται 

από μηχανές, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και επιτρέποντας στους εργαζομένους 

να επικεντρώνονται σε εργασίες και έργα υψηλότερης αξίας (Berruti et al., 2019).  

3.5 Προκλήσεις που προκύπτουν από τη χρήση του RPA   

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το RPA μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη πολλών 

διαφορετικών εταιρικών στρατηγικών, όπως μείωση κόστους, αποδοτικότητα, 

υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών και συμμόρφωση σχετικά με τους κανόνες που 

πρέπει να ακολουθούνται. Ωστόσο, ακόμα υπάρχουν αρκετά κενά που έχουν 
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εντοπιστεί τα οποία μέσω του RPA είναι δυνατό να εκλείψουν τα επόμενα χρόνια. 

Παρακάτω παρουσιάζονται προκλήσεις και θέματα τα οποία επιδέχονται λύσης μέσω 

του RPA (Rehan Syeda , Suriadi Suriadia , Michael Adams, 2019).  

Πρόκληση 1η: Υποστήριξη για την πραγματοποίηση των οφελών. Παρά το γεγονός 

ότι τα οφέλη της ανάπτυξης του RPA είναι προφανή, δε μπορεί να θεωρείται 

δεδομένο ότι η εφαρμογή του σε έναν οργανισμό θα σημαίνει αυτόματα και την 

επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Η πραγματοποίηση τους, βασίζεται σε 

παράγοντες όπως η οργανωτική ετοιμότητα για το RPA, οι δυνατότητες υιοθέτησης 

του, και η εφαρμογή και παράδοση μιας λύσης RPA. Συχνά οι παράγοντες αυτοί 

διαφέρουν μεταξύ τους από οργανισμό σε οργανισμό. Μέχρι στιγμής οδηγίες και 

βέλτιστες πρακτικές, από την υιοθέτηση έως την παράδοση και την υλοποίηση της 

λύσης RPA, σπάνια υπάρχουν. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη μιας συστηματικής 

προσέγγισης που να υποστηρίζει την πραγματοποίηση των οφελών μιας RPA λύσης 

είναι ένα ζήτημα προς επίλυση.  

Πρόκληση 2η: Περιεκτικές μετρήσεις για τα οφέλη. Η μέτρηση των πλεονεκτημάτων 

που προσφέρει μια λύση RPA πρέπει να επανεξεταστεί. Συνήθως τα οφέλη RPA 

μετρώνται ως προς τη μείωση του χρόνου, του κόστους, του σφάλματος, και του 

ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, τα οφέλη RPA δεν περιορίζονται σε αυτά τα άμεσα 

και απτά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η ικανότητα των ανθρώπινων πόρων που 

εξοικονομήθηκαν από επαναλαμβανόμενες εργασίες που αυτοματοποιούνται από το 

RPA μπορούν να ανακατανεμηθούν σε πιο δημιουργικές εργασίες. Αυτό οδηγεί σε 

αυξημένη παραγωγικότητα, και από αυτή την άποψη, η αύξηση της παραγωγικότητας 

θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στα οφέλη RPA. Συνεπώς, οι μετρήσεις οφέλους 

που σχετίζονται με μια λύση RPA, αξίζουν περεταίρω μελέτης.  

Πρόκληση 3η: Δημιουργία μοντέλων για αξιολογήσεις οργανωτικής ετοιμότητας. Οι 

οργανισμοί απαιτούν πλαίσια αξιολόγησης ετοιμότητας και ωριμότητας RPA. Αυτά 

τα πλαίσια θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν στρατηγική ευθυγράμμιση παρέχοντας 

οδηγίες και εργαλεία για την προετοιμασία αποτελεσματικών εφαρμογών RPA. Οι 

οργανισμοί θα μπορούν να προσδιορίζουν επίσημα τις πιθανές ευκαιρίες και εμπόδια, 

και να βελτιστοποιούν τη χρήση των πόρων τους για την επίτευξη στρατηγικών 

στόχων. 

Πρόκληση 4η: Μηχανισμοί για αξιολογήσεις υποδομής. Επί του παρόντος δεν 

υπάρχει ένα μοντέλο αξιολόγησης της σύνθεσης της τεχνολογικής υποδομής ενός 

οργανισμού για την υποστήριξη μιας εφαρμογής RPA. Ένα τέτοιο μοντέλο θα ήταν 

ένα πολύτιμο εργαλείο, επιτρέποντας στους οργανισμούς να αποφασίσουν τις 

συνθήκες υπό τις οποίες μια λύση RPA θα ταίριαζε καλύτερα στις ανάγκες τους.  

Πρόκληση 5η: Μοντέλα για αξιολογήσεις οργανωτικής ικανότητας. Οι οργανισμοί 

χρειάζονται επίσης ένα μοντέλο αξιολόγησης ικανότητας RPA. Ένα τέτοιο μοντέλο, 

με σαφείς οδηγίες για το πώς να προσαρμόζεται σε διαφορετικά έργα και οργανωτικά 

πλαίσια, θα μπορούσε συστηματικά να βοηθήσει τους οργανισμούς να αξιολογήσουν 
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τις δικές τους οργανωτικές δυνατότητες για το RPA και να βοηθήσουν στο σχεδιασμό 

του χάρτη για τα προγράμματα RPA. 

Πρόκληση 6η: Μεγιστοποίηση αναλυτικών ικανοτήτων. Εδώ θα πρέπει να 

αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις με δυνατότητες RPA που σχετίζονται με την τεχνητή 

και γνωστική νοημοσύνη για την υποστήριξη της ανθρώπινης λήψης αποφάσεων.  

Πρόκληση 7η: Υποστήριξη για υιοθέτηση. Ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση 

του RPA, από στρατηγικής και διαχειριστικής πλευράς, όπως επιχειρηματικοί οδηγοί 

για υιοθέτηση και  καθοδήγηση, διασφαλίζουν την επιτυχία του RPA, καθώς και την 

ετοιμότητά του, είναι θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωστόσο, 

υπάρχει ανάγκη για περεταίρω σύνθεση προτεινόμενων προσεγγίσεων για την 

υιοθέτηση του RPA και αξιολόγηση τέτοιων μεθοδολογιών.  

Πρόκληση 8η: Υποστήριξη για υλοποίηση. Προς το παρόν δεν υπάρχει συναίνεση 

σχετικά με τη μεθοδολογία για την εφαρμογή του RPA. Επομένως, υπάρχει ανάγκη 

για τη δημιουργία μιας μεθοδολογίας που να επικεντρώνεται στις τεχνικές εκτιμήσεις 

για την εφαρμογή του σε μεγάλη κλίμακα.  

Πρόκληση 9η: Παράγοντες επιτυχίας. Ενώ στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές 

συμβουλές και σκέψεις για το RPA, δεν έχει διατυπωθεί ένα σαφές πλαίσιο σχετικό 

με το ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία, ή την αποτυχία, μιας 

λύσης RPA. Τέτοιου είδους παράγοντες θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη σε 

διάφορα στάδια του κύκλου ζωής του έργου RPΑ. Μια βαθιά κατανόηση τέτοιων 

κανόνων μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν και να διαχειριστούν 

καλύτερα διαφορετικά στοιχεία, ώστε να εξαχθούν τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα από τη χρήση του RPA. 

Πρόκληση 10η: Τεχνικές επιλογής εργασιών. Η επιλογή των σωστών 

δραστηριοτήτων για αυτοματοποίηση είναι μία από τις κύριες προκλήσεις για την 

επιτυχημένη υιοθέτηση του RPA. Οι κανόνες για την επιλογή των υποψηφίων 

εργασιών στερούνται εμπειρικής επικύρωσης. Οι τρέχουσες τεχνικές επιλογής 

αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό από συγκεκριμένους προμηθευτές RPA, κάτι που 

τις καθιστά αμφισβητήσιμες. Επομένως, είναι επιτακτική η ανάγκη για μια τυπική, 

συστηματική και βασισμένη σε αποδεικτικά στοιχεία τεχνική για τον προσδιορισμό 

της καταλληλότητας των εργασιών αυτών.  

Πρόκληση 11η: Συστηματικός σχεδιασμός, ανάλυση και εξέλιξη. Ένα ρομπότ 

απαιτεί ένα προσχέδιο που περιλαμβάνει όλες τις πιθανές ακολουθίες λεπτομερών 

ενεργειών που πρέπει να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας. Ο 

σχεδιασμός των ρομπότ, ως επί το πλείστον, συνεχίζει να είναι χειροκίνητη εργασία η 

οποία μπορεί να είναι κουραστική και επιρρεπής σε σφάλματα. Αυτό αποτελεί ένα 

πραγματικό εμπόδιο για την ανάπτυξη ρομπότ σε μεγαλύτερη κλίμακα. Για να 

ξεπεραστούν τέτοια ζητήματα υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη και την εξαγωγή 

λογικών μονοπατιών προερχόμενων από τις δραστηριότητες των χρηστών. Τα 
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μονοπάτια αυτά θα μετατραπούν σε αλγόριθμους έτσι ώστε να εξαχθούν πληροφορίες 

σχετικές με κάθε παραλλαγή που σχετίζεται με τις εργασίες των χρηστών.  

Πρόκληση 12η: Άμεσος χειρισμός εξαιρέσεων. Καθώς εφαρμόζονται οι ροές 

εργασίας με τη χρήση του RPA, η εμφάνιση ορισμένων λειτουργικών κινδύνων είναι 

αναπόφευκτη. Γενικά, τα ρομπότ δεν προγραμματίζονται με επαρκείς οδηγίες για το 

χειρισμό διαφόρων αποκλίσεων που μπορεί να προκύψουν. Οι αιτίες των εξαιρέσεων 

μπορεί να προέρχονται από αλλαγές στη διεπαφή του κάθε χρήστη, για παράδειγμα η 

χρήση ενός διαφορετικού πληροφοριακού συστήματος, ή από μία αλλαγή στους 

επιχειρηματικούς κανόνες, για παράδειγμα ειδική διαχείριση ανάλογα με τον τύπο 

του κάθε πελάη μιας επιχείρησης. Σαν αποτέλεσμα, το ρομπότ ενδέχεται να 

σταματήσει τη λειτουργία του ή να πάρει λάθος μονοπάτι, οδηγώντας στην ανάγκη 

για ανθρώπινη παρέμβαση. Ωστόσο, χειροκίνητες παρεμβάσεις αναιρούν τα οφέλη 

της εφαρμογής του RPA. Νέες αυτοματοποιημένες αρχιτεκτονικές χειρισμού τέτοιων 

περιπτώσεων απαιτούνται στα πλαίσια της μεγιστοποίησης των πλεονεκτημάτων που 

προσφέρει το RPA.  

Πρόκληση 13η: Τεχνικές για τη διαχείριση της επεκτασιμότητας. Ενώ η ανάπτυξη 

ρομπότ μικρής κλίμακας μπορεί να έχει καλή απόδοση, πρακτικά, η χρήση ρομπότ 

για την παροχή λύσεων σε ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών μπορεί να γίνει 

περίπλοκη και συχνά δεν είναι εφικτή. Η υιοθέτηση τεχνολογιών RPA σε όλους τους 

τομείς μιας επιχείρησης παραμένει μια πρόκληση λόγω των προβλημάτων 

κλιμάκωσης. Απαιτούνται καινοτόμες μέθοδοι και τεχνικές για να ξεπεραστούν τα 

υπάρχοντα εμπόδια σε υλοποιήσεις μεγαλύτερης κλίμακας.  

Πρόκληση 14η: Προληπτική παρακολούθηση και έλεγχος. Προς το παρόν δεν 

υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των ρομπότ και αυτόματης 

προσαρμοστικότητας σε αλλαγές των επιχειρηματικών κανόνων. Ωστόσο, οι κανόνες 

αυτοί αλλάζουν συνεχώς, καθώς ενημερώνονται, προστίθενται νέοι ή καταργούνται. 

Κατά συνέπεια, υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας λανθασμένων αποτελεσμάτων εξαιτίας 

της εξάρτησής τους από παρωχημένους κανόνες, οδηγώντας σε υποβάθμισή της 

απόδοσης τους με το πέρασμα του χρόνου. Η έγκαιρη ανίχνευση τέτοιων φαινομένων 

είναι απαραίτητη για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης τέτοιων 

διαταραχών. Έτσι, υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης νέων προσεγγίσεων για την 

παρακολούθηση της κατάστασης των ρομπότ και την προσαρμογή σε τυχόν αλλαγές 

στους επιχειρηματικούς κανόνες. 

3.6 Παρουσίαση του Web Scraping  

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια παρουσίαση ενός εργαλείου αυτοματισμού με τη 

χρήση της Python. Το  Robotic Process Automation, είναι ένα εργαλείο 

αυτοματισμού που κάνει τη δουλειά που το προγραμματίζουμε, συνήθως με λίγες 

γραμμές κώδικα, και χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων 

εργασιών. Αυτό μπορεί να γίνει χειροκίνητα, αλλά είναι συνήθως πιο γρήγορο, πιο 
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αποτελεσματικό και λιγότερο επιρρεπές σε σφάλματα με την αυτοματοποίηση της 

εργασίας.  

O κόσμος του διαδικτύου είναι εξαιρετικά τεράστιος και τα δεδομένα που 

εμφανίζονται από τους ιστότοπους μπορούν να προβληθούν μόνο χρησιμοποιώντας 

ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης ενός 

αντιγράφου αυτών των δεδομένων για προσωπική χρήση. Η μόνη επιλογή τότε είναι 

η αντιγραφή και  επικόλληση με μη αυτόματο τρόπο των δεδομένων που 

εμφανίζονται στον ιστότοπο στο πρόγραμμα περιήγησης στο σκληρό δίσκο του 

υπολογιστή μας, κάτι που είναι αρκετά κουραστικό. Εδώ παίζει ρόλο το scraping του 

ιστού. 

H τεχνική για την εξαγωγή πληροφοριών από ιστότοπους ονομάζεται web scraping. 

Είναι μια διαδικασία αυτόματης εξαγωγής δεδομένων ιστού αντί για μη αυτόματη 

αντιγραφή. Είναι μια τεχνική κατά την οποία εξάγονται και αποθηκεύονται 

σημαντικά δεδομένα από τον HTML κώδικα των ιστότοπων και μπορούν να 

μετατραπούν σε εύχρηστη, δομημένη μορφή, όπως σε μια κεντρική τοπική βάση 

δεδομένων, σε ένα αρχείο csv ή σε ένα υπολογιστικό φύλλο.  

Η τεχνική αυτή σχετίζεται στενά και με την πρακτική της ευρετηρίασης ιστού, κάτι 

που κάνουν οι μηχανές αναζήτησης όπως η Google όταν αναλύουν μαζικά τον Ιστό 

για να δημιουργήσουν τους δείκτες τους. Αντίθετα όμως με την ευρετηρίαση ιστού, η 

οποία συνήθως αναλύει ολόκληρο το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας για να την κάνει 

αναζήτηση, το web scraping στοχεύει σε συγκεκριμένες πληροφορίες στις σελίδες 

που κάποιος επισκέπτεται. 

Για παράδειγμα, τα ηλεκτρονικά καταστήματα συχνά αναζητούν στις δημόσια 

διαθέσιμες σελίδες των ανταγωνιστών τους, τις τιμές προϊόντων και στη συνέχεια 

μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσουν τις δικές 

τους τιμές. Επίσης μπορεί κάποιος παρακολουθήσει τα καιρικά δεδομένα, να 

αναζητήσει εργασία ή σπίτι για αγορά/ενοικίαση.   

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, το web scraping δεν είναι απλή εργασία. Οι 

ιστότοποι διαφέρουν και το ίδιο και τα προγράμματα web scraping διαφέρουν μεταξύ 

τους ως προς τη λειτουργικότητα και τα χαρακτηριστικά τους. 

Επίσης, πριν δημιουργηθεί κώδικας θα πρέπει να γίνεται έλεγχος εάν ο ιστότοπος 

επιτρέπει το web scraping για να μην δημιουργηθούν θέματα νομιμότητας. Ο έλεγχος 

εάν ο ιστότοπος υποστηρίζει το web scraping, γίνεται με την προσθήκη του "/robots. 

txt »στο τέλος της διεύθυνσης URL του ιστότοπου που μας ενδιαφέρει. Στη σελίδα 

αυτή υπάρχει η πληροφορία σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου 

της σελίδας. 

Στη συνέχεια μελετάται ο ιστότοπος που μας ενδιαφέρει και θα πρέπει να βρεθούν οι 

ετικέτες που περιέχουν την χρήσιμη για την περίσταση πληροφορία. Οι άνθρωποι 

είναι καλοί στην γρήγορη κατηγοριοποίηση των πληροφοριών που διαβάζουν σε μια 
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σελίδα και στο να εξάγουν τα δεδομένα που τους ενδιαφέρουν. Οι υπολογιστές, από 

την άλλη πλευρά, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό αν δεν τους παρέχουμε 

περισσότερες πληροφορίες. Ευτυχώς, εάν εξετάσουμε τον πηγαίο κώδικα μιας HTML 

σελίδας, μπορούμε να δούμε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι δομημένες 

μια που προέρχονται από βάσεις δεδομένων, και βρίσκονται μέσα σε ετικέτες της 

html. Σε αυτές τις ετικέτες ο κώδικάς μας θα διαβάσει και θα αποθηκεύσει την 

πληροφορία που μας ενδιαφέρει. 

Στα πλαίσια της εργασίας έγινε χρήση της τεχνικής Web Scraping στα καταστήματα 

Κωτσόβολος και Πλαίσιο για την παρακολούθηση τιμών προϊόντων που ενδιαφέρουν 

έναν αγοραστή. Μάλιστα στη περίπτωση της εφαρμογής για τον Κωτσόβολο έγινε 

δημιουργία ειδοποιήσεων τιμών. Με λίγες μόνο γραμμές Python, δημιουργείται ένα 

εργαλείο ανάκτησης δεδομένων του ιστού για την παρακολούθηση τιμών, και την 

δημιουργία ειδοποίησης για μια χαμηλή τιμή (που έχουμε θέσει ως στόχο) για 

επωφελείς αγορές.  

3.7    Πάροχοι RPA σήμερα 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει πληθώρα επιλογών όταν μία επιχείρηση θέλει να 

καταφύγει σε μία λύση RPA για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών της. Το 2018 

η Forrester, εταιρία έρευνας και παροχής συμβουλών σε εταιρίες, μέτρησε 32 

διαφορετικούς παρόχους τέτοιων λύσεων στη ετήσια έκθεσή της σχετικά με το 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Πλέον, εκτός από τον κλασικό τρόπο της παροχής 

υπηρεσιών επί πληρωμή, υπάρχουν και εταιρίες που προσφέρουν το προϊόν τους 

δωρεάν, είτε την ολοκληρωμένη έκδοση είτε έκδοση με περιορισμούς. 

 Στη συνέχεια της έκθεσης της, η Forrester ανέλυσε και σημείωσε ως 

σημαντικότερους  τους 15 από τους 32 παρόχους RPA αξιολογώντας τους με 30 

διαφορετικά κριτήρια. Βασιζόμενη στην τρέχουσα προσφορά του προϊόντος αλλά και 

στη στρατηγική της εταιρίας επέλεξε τις UiPath, Automation Anywhere, BluePrism  

ως ηγέτιδες στον κλάδο, αλλά και την WorkFusion ως μία λύση αρκετά κοντά στις 

υπόλοιπες. Τελικά, η έρευνα καταλήγει στην UiPath ως κορυφαία εταιρία μέχρι και 

το πρώτο τρίμηνο του 2021.  
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Εικόνα 2.3: Δυναμικότητα παρόχων RPA το πρώτο εξάμηνο του 2021 (Forrester. 

2021. The Forrester Wave™:) 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά την ανάπτυξη τεχνολογιών RPA για την 

αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών, είναι πολύ σημαντικό να επιλεγούν οι 

κατάλληλες διαδικασίες για αυτοματοποίηση. Σε διαφορετική περίπτωση το RPA, 

αντί να συνεισφέρει στην απόδοση της επένδυσης, θα δημιουργήσει επιβράδυνση ή 

ακόμα και φραγή στη λειτουργία της επιχείρησης. Για να αυτοματοποιηθεί μια 

επιχειρηματική διαδικασία θα πρέπει να είναι προσβάσιμη από όλα τα RPA εργαλεία. 

Τα  βασικά RPA εργαλεία αποτελούνται από τρία χαρακτηριστικά. Ένα γραφικό 

εργαλείο μοντελοποίησης, έναν ενορχηστρωτή (orchestrator) και μερικά πρόσθετα 

εργαλεία. Το εργαλείο μοντελοποίησης διευκολύνει τη διαδικασία σχεδιασμού και η 

απλή προσέγγιση μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop) και το κάνει προσβάσιμο 

ακόμα κα σε όχι τόσο εξοικειωμένους χρήστες. Ο ενορχηστρωτής χρησιμοποιείται 

για τη διαχείριση των bots, ιδιαίτερα σε φάσεις ανάπτυξης, δοκιμών και παραγωγής. 

Τα πρόσθετα εργαλεία χρησιμοποιούνται από τους πωλητές. Μπορεί να 

περιλαμβάνουν εργαλεία ανάλυσης, εργαλεία ελέγχου και ορισμένες δυνατότητες 

τεχνητής νοημοσύνης. Τα εργαλεία λογισμικού RPA πρέπει να έχουν την ικανότητα 
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να εφαρμογής πάνω σε διάφορα περιβάλλοντα όπως για παράδειγμα σε επιφάνειες 

εργασίας, στο διαδίκτυο και σε citrix περιβάλλοντα. Βασικό κομμάτι είναι και η 

διευκόλυνση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη bots για συγκεκριμένο σκοπό με από 

χρήστες με λιγότερες γνώσεις γλωσσών προγραμματισμού. Συνήθως, τα bots 

αποθηκεύονται τοποθεσίες cloud και χρησιμοποιούνται όποτε απαιτείται (Sameera 

Khan, 2020).  

Στη συνέχεια γίνεται μια παρουσίαση των χαρακτηριστικών  των τριών κορυφαίων 

εργαλείων RPA.  

 

UiPath 

Η UiPath είναι μια παγκόσμια εταιρία λογισμικού που παρέχει μια πλατφόρμα για 

την ανάπτυξη bots με σκοπό την αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών. Η 

αρχιτεκτονική της πλατφόρμας βασίζεται σε διαδικτυακό ενορχηστρωτή και 

αναπτύχθηκε στη βάση της .ΝΕΤ. Κύριες παροχές της UiPath είναι το UiPath Studio, 

το UiPath Orchestrator και το UiPath Robots. Το UiPath Studio παρέχει το χώρο 

εργασίας και διάφορες δραστηριότητες για το σχεδιασμό και την εκτέλεση bot που 

σχεδιάζεται από τον εκάστοτε χρήστη. Χαρακτηριστική είναι η ευκολία στη χρήση, 

καθώς στη διαχείριση  δραστηριοτήτων προσφέρεται η δυνατότητα “drag and drop” . 

Το UiPath Orchestrator επιτρέπει στο χρήστη να ανεβάσει ένα bot στο cloud και 

ταυτόχρονα να το αναπτύξει και να το διαχειριστεί. Το UiPath Robots 

χρησιμοποιείται για την εκτέλεση εργασιών οι οποίες θα εκτελούνταν από το χρήστη. 

Τέτοιου είδους bots μπορεί να είναι δύο ειδών. Εποπτούμενα και μη εποπτούμενα. Τα 

εποπτούμενα χρήζουν ανθρώπινης παρέμβασης για την ολοκλήρωση των 

καθηκόντων τους, ενώ τα μη εποπτούμενα λειτουργούν ανεξάρτητα. Η  UiPath 

παρέχει πέντε τύπους εγγραφής δραστηριοτήτων. Τη βασική εγγραφή, που 

χρησιμοποιείται για μεμονωμένη χρήση, την εγγραφή επιφάνειας εργασίας που 

χρησιμοποιείται για καταγραφή και λήψη πολλαπλών ενεργειών που μπορούν να 

γίνουν μεταξύ διαφόρων εφαρμογών, την εγγραφή ιστού που χρησιμοποιείται για 

εγγραφή του διαδικτύου και προγραμμάτων περιήγησης, την εγγραφή εικόνων, και 

καταγραφή citrix που χρησιμοποιείται σε εικονικά περιβάλλοντα και είναι ικανή για 

αυτοματοποίηση πληκτρολογίου, κειμένου και εικόνων. Τελικά, ιδιαίτερα σημαντική 

παροχή είναι η UiPath Orchestrator, λόγω της δημιουργίας επικοινωνίας μεταξύ των 

bots και της δυνατότητας καταγραφής και αποθήκευσης των δραστηριοτήτων των 

bots. (https://www.uipath.com/)  

https://www.uipath.com/
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Εικόνα 2.4: Οι παροχές της πλατφόρμας UiPath (http:www.edureka.cobloguipath-

tutorial) 

Automation Anywhere 

Η Automation Anywhere είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών RPA. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν την πλατφόρμα είναι ο δημιουργός 

bot (Bot Creator), το δωμάτιο ελέγχου (Control Room) και ο εκτελεστής των bot (Bot 

runner).Ο δημιουργός bot επιτρέπει τον εύκολο σχεδιασμό και αυτοματοποίηση των 

bots. Το δωμάτιο ελέγχου διαχειρίζεται τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των 

bot, καθώς επίσης και ζητήματα ασφάλειας και δικαιωμάτων των πελατών. Ο 

εκτελεστής των bot χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των bots και 

είναι υπεύθυνος για  την καταγραφή αναλυτικών στοιχείων τα οποία στέλνονται στο 

δωμάτιο ελέγχου. Η Automation Anywhere υποστηρίζει τρεις τύπους δημιουργίας 

bot, την  Task Bot, την Meta Bot και την IQ Bot. Αναλυτικά,  τα Task Bots 

χρησιμοποιούνται ευρέως για την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων βασικών 

εργασιών, τα Meta Bots για τη δημιουργία στοιχείων που μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά έργα και τα IQ Bots είναι εξοπλισμένα με 

χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία μη δομημένων 

δεδομένων. Όσον αφορά στην καταγραφή των δραστηριοτήτων των χρηστών η 

Automation Anywhere παρέχει τρεις τύπους τέτοιων συσκευών οι οποίοι μιμούνται 

τις ενέργειες χρηστών, τον καταγραφέα οθόνης (Screen recorder), τον έξυπνο 

καταγραφέα (Smart recorder) και τον καταγραφέα ιστού (Web recorder). Ορισμένα 

πρόσθετα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι το BOT INSIGHTS που επιτρέπει 

την οπτικοποίηση δεδομένων και τη λήψη επιχειρηματικών πληροφοριών, και BOT 

FARM που επιτρέπει στις εταιρίες να αγοράζουν εργαλεία RPA με βάση τις ανάγκες 

που έχουν και όχι με βάση τη χωρητικότητα που διαθέτουν. 

(https://www.automationanywhere.com/)  

BluePrism 

Η BluePrism είναι άλλη μία κορυφαία εταιρεία που παρέχει λύσεις και εργαλεία 

RPA. Η ανάπτυξή της βασίζεται σε Java και .Net Framework και παρέχει προσέγγιση 

https://www.automationanywhere.com/
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drag and drop για το σχεδιασμό bot. Οι κύριες παροχές της είναι το διάγραμμα 

διαδικασίας (Process diagram), το στούντιο εργασίας (Process Studio), το στούντιο 

αντικειμένων (Object studio) και ο χώρος μοντελοποίησης εφαρμογών (Application 

modeller). Τα διαγράμματα διαδικασίας είναι ροές εργασίας που δημιουργούνται 

χρησιμοποιώντας βασικές έννοιες προγραμματισμού. Αυτές οι γραφικές παραστάσεις 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, ανάλυση, τροποποίηση και κλιμάκωση 

επιχειρηματικών δυνατοτήτων. Το στούντιο εργασίας παρέχει την πλατφόρμα για τη 

δημιουργία διαγραμμάτων διαδικασιών. Το στούντιο αντικειμένων χρησιμοποιείται 

για  τη δημιουργία οπτικών αντικειμένων με σκοπό την επικοινωνία με άλλες 

εφαρμογές, ενώ η μοντελοποίηση εφαρμογών επιτρέπει τη δημιουργία μοντέλων 

εφαρμογών μέσω του στούντιο αντικειμένων. (https://www.blueprism.com/)  

Πίνακας Σύγκρισης 

Συγκεντρωτικά η ανάλυση και σύγκριση των τριών εταιριών παρουσιάζεται ως εξής: 

(Sameera Khan,2020) 

Κριτήριο Σύγκρισης UiPath 
Automation 

Anywhere 
BluePrism 

Διαθεσιμότητα 

Προϊόντος 

Το προϊόν 

προσφέρει όλες τις 

υπηρεσίες εκτός από 

την κοινοποίηση bot 
στη ανοιχτή προς το 

κοινό έκδοση, ενώ η 

έκδοση για 
επιχειρήσεις είναι 

διαθέσιμη δωρεάν 

για 60 ημέρες 

Δωρεάν δοκιμή του 

προϊόντος για 30 

ημέρες, ενώ η 
ανοιχτή προς το 

κοινό έκδοση 

προσφέρει μόνο 
δικαιώματα 

BotCreator 

Παρέχεται δωρεάν 

δοκιμή του 

προϊόντος για 30 

ημέρες με 
περιορισμό 15 

διαδικασιών, ενώ 

υπάρχει έκδοση 
εκμάθησης 

διαθέσιμη για 180 

ημέρες 

Ευχρηστία 

Απλό και εύκολο 
στη χρήση. Μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί 

και από μη 
εξοικειωμένους 

χρήστες 

Πιο περίπλοκη 

χρήση. Απαιτούνται 
άτομα με ειδική 

γνώση κώδικα ή 

προγραμματιστές 

Απλό στη χρήση και 
στη δημιουργία των 

bots 

Τύποι διαδικασιών που 

μπορούν να 

αυτοματοποιηθούν 

Χρησιμοποιείται σε 

back και front office 

τμήματα 

Χρησιμοποιείται σε 

back και front office 

τμήματα 

Χρησιμοποιείται 

μόνο σε back office 

τμήματα 

Συσκευές εγγραφής 

Πέντε βασικές. 

Βασική, διαδικτύου, 

επιφάνειας 
εργασίας, εικόνας 

και citrix, που 

καθιστούν πολύ 

εύκολη τη μίμηση 
ενεργειών 

ανθρώπινου χρήστη 

Τρεις βασικές. 

Έξυπνη, οθόνης και 
διαδικτύου, οι 

οποίες 

χρησιμοποιούνται 

και για καταγραφή 
επιφάνειας εργασίας 

Δεν υπάρχουν 

διαθέσιμες συσκευές 
εγγραφής. 

Ο χρήστης 

δημιουργεί μια 
διαδικασία 

χρησιμοποιώντας 

προσέγγιση drag 

and drop 
 

Γνωστική ικανότητα Μεσαία Μεσαία Χαμηλή 

https://www.blueprism.com/
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Απαιτήσεις γνώσεων 

προγραμματισμού 

Διαθέτει δυνατότητα 

ηχογράφησης και 
drag and drop. Η 

χρήση κώδικα δεν 

είναι απαραίτητη 

Διαθέτει δυνατότητα 

ηχογράφησης και 
drag and drop. Η 

χρήση κώδικα δεν 

είναι απαραίτητη 

Δεν υπάρχουν 
συσκευές εγγραφής 

αλλά η χρήση 

διαγραμμάτων 

διαδικασιών την 
κάνει εύχρηστη. Η 

χρήση κώδικα δεν 

είναι απαραίτητη 

Τιμή 

Προσαρμόσιμη 
σύμφωνα με τις 

εκάστοτε απαιτήσεις 

της επιχείρησης. 
Περίπου 15.000€ 

ετησίως 

Προσαρμόσιμη 
σύμφωνα με τις 

εκάστοτε απαιτήσεις 

της επιχείρησης. 
Περίπου 17.000€ 

ετησίως 

Περίπου 12.000€ 

ετησίως 

Αξιοπιστία και 

ασφάλεια 

Εγκεκριμένος 

διαχειριστής 
χειρίζεται την 

αποθήκευση 

δεδομένων χρηστών 
που είναι 

εμπιστευτικά. 

Προσφέρεται και 
κρυπτογράφηση 

Παρέχεται υψηλή 

ασφάλεια. Η εταιρία 
είναι εγκεκριμένη 

για αποθήκευση 

κρυπτογραφημένων 
πληροφοριών 

Παρέχεται υψηλή 

ασφάλεια. Ο 
χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να 

επιλέξει 
αλγορίθμους για τη 

δημιουργία κλειδιών 

και το χώρο 
αποθήκευσης 

Πιστοποίηση χρηστών 
Διαθεσιμότητα 

διαδικτυακά 

Διαθεσιμότητα 

διαδικτυακά 

Διαθεσιμότητα 

διαδικτυακά 

Πελάτες 
PWC, Lufthansa, 

HP, DHL 
Google, Siemens, 

Cisco, Dell 
O2, Walgreen, 

Heineken 

 

Πίνακας 2.1: Σύγκριση των UiPath, BluePrism και AutomationAnywhere 

Καθώς το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι και η διερεύνηση των σημερινών 

δυνατοτήτων του RPA θα επιλεγεί ως η πιο κατάλληλη η πλατφόρμα της UiPath. 

Κύριος παράγοντας για την απόφαση αυτή αποτελεί το γεγονός ότι η UiPath 

προσφέρει δωρεάν την πιο εκτεταμένη έκδοση σε σχέση με τις υπόλοιπες.  

3.8    Περίληψη  

Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι οι βασικές έννοιες που πρέπει να γίνουν κατανοητές από 

τον αναγνώστη είναι αρχικά το τι είναι η αυτοματοποίηση διαδικασιών και πως 

μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη, και με τη βοήθεια της τεχνολογίας RPA, καθώς και 

ο κύκλος ζωής του RPA, δηλαδή το ποιοι είναι εμπλεκόμενοι και με ποιον τρόπο 

αυτοί εμπλέκονται αλλά και τις κύριες φάσεις που χρειάζονται να υλοποιηθούν για 

την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης λύσης RPA. Εξίσου σημαντικό για μία τέτοια 

λύση είναι και τα χαρακτηριστικά των διαδικασιών που χρήζουν αυτοματοποίησης, 

αλλά και η κατάλληλη επιλογή παρόχου πλατφόρμας RPA ανάλογα με τις ικανότητες 

αλλά και τις ανάγκες του πελάτη. Τέλος, σημαντική είναι και η κατανόηση της 

έννοιας του Web Scraping, μιας τεχνικής αυτοματοποίησης. 
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4  Αυτοματοποίηση της εξόρυξης δεδομένων 

4.1 Εισαγωγή 

Η υλοποίηση της εργασίας πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της γλώσσας 

προγραμματισμού python και του προγράμματος UiPath. Και στις δύο περιπτώσεις η 

χρήση πραγματικού κώδικα ήταν πολύ μικρή. Στη δεύτερη εφαρμογή 

χρησιμοποιήθηκαν έτοιμα κομμάτια κώδικα, τα οποία ονομάζονται Δραστηριότητες 

(Activities). Δραστηριότητα είναι η μικρότερη ενέργεια που μπορεί να εκτελέσει ο 

χρήστης στο UiPath, για παράδειγμα ένα κλικ με το ποντίκι. Στο σύνολό τους αυτές 

οι δραστηριότητες δημιουργούν τις λεγόμενες Αλληλουχίες (Sequences). Σύμφωνα με 

τη UiPath μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων είναι η εξαγωγή κειμένου από μία 

σελίδα διαδικτύου (Web Scraping), η εισαγωγή κειμένου σε μία φόρμα ή ένα 

έγγραφο, η αποστολή ενός e-mail, η εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης κ.α. 

Και τέλος οι ενωμένες αλληλουχίες δημιουργούν τη συνολική ροή της υλοποίησης 

(Workflow).  

4.2 Web Scraping με τη βοήθεια της Python 

Στα πλαίσια της εργασίας έγινε χρήση της τεχνικής Web Scraping στα καταστήματα 

Κωτσόβολος και Πλαίσιο για το διάβασμα τιμών προϊόντων και τη δημιουργία 

ειδοποιήσεων τιμών.  

Στις εφαρμογές που δημιουργήθηκαν, έχει χρησιμοποιηθεί το πακέτο Beautiful 

Soupμε σκοπό τη δημιουργία ενός εργαλείου web scraping για την παρακολούθηση 

της τιμής ενός προϊόντος σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.  

Το Beautiful Soup είναι μια βιβλιοθήκη της Python που επιτρέπει την πρόσβαση σε 

ετικέτες μιας HTML σελίδας ή ενός XML αρχείου, για την εξαγωγή δεδομένων από 

αρχεία HTML και XML ή και από οποιοδήποτε αρχείο είναι γραμμένο με γλώσσα 

σήμανσης. Με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης βρίσκει κανείς εύκολα κάποιο 

συγκεκριμένο περιεχόμενο από μια ιστοσελίδα, καταργεί τη σήμανση HTML και 

αποθηκεύει τις πληροφορίες. Συνήθως σώζει προγραμματιστές ώρες ή και ημέρες 

εργασίας. Ενδεικτικά και για παρουσιαστούν οι δυνατότητες που μας δίνει η 

βιβλιοθήκη θα παρουσιαστούν δύο εφαρμογές.   

Για να τρέξει η πρώτη εφαρμογή, πρέπει αρχικά να αποθηκεύονται κάποια στοιχεία 

για προϊόντα που μας ενδιαφέρουν να αγοράσουμε σε ένα csv αρχείο, με το όνομα 

ProductLookup.csv. Συγκεκριμένα αποθηκεύονται το URL, ο κωδικός του προϊόντος 

και η τιμή κάτω από την οποία ενδιαφερόμαστε για να το αγοράσουμε. 

Με μια συνάρτηση φορτώνεται το αρχείο csv, με κεφαλίδες: [url, code, buy_below]. 

Το πρόγραμμα ψάχνει για το αρχείο στο φάκελο ./searchby. 
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Στο παράδειγμα μας, του δώσαμε το urlτου προϊόντος  

https://www.kotsovolos.gr/mobile-phones-gps/mobile-phones/smartphones/221393-

xiaomi-mi-10t-128gb-cosmic-black 

με κωδικό 221393 και τιμή 300, 
 

καθώς και το urlτου προϊόντος https://www.kotsovolos.gr/mobile-phones-gps/mobile-

phones/smartphones/211697-samsung-galaxy-a41-blue-dual-

sim?nosto=categorypage-nosto-2 

με κωδικό 211697 και τιμή 200.  

 

Στη συνέχεια το πρόγραμμα βρίσκει τις ζητούμενες τιμές και ψάχνει ένα αρχείο με το 

όνομα SEARCH_HISTORY.xslx κάτω από το φάκελο ./search_Kotsovolos_history 

για να ξεκινήσει η αποθήκευση των αποτελεσμάτων. Την πρώτη φορά που εκτελείται 

το σενάριο χρησιμοποιείται ένα κενό αρχείο. Τόσο τα παλιά (που διαβάζονται από το 

excel αρχείο) όσο και τα νέα αποτελέσματα (που ανακτήθηκαν με την BeautifulSoup) 

αποθηκεύονται στη συνέχεια σε ένα νέο αρχείο με το όνομα SEARCH_HISTORY_ 

{datetime}.xlsx, όπου datetime είναι η ημέρα και ώρα που έτρεξε.  

Για την υλοποίηση της πρώτης εφαρμογής για τον Κωτσόβολο έγιναν τα εξής:  

• Δημιουργήθηκε ένα αρχείο csv (ProductLookup.csv) με τους συνδέσμους για τα 

προϊόντα που μας ενδιαφέρουν, καθώς και η τιμή που είμαστε διατεθειμένοι να τα 

αγοράσουμε. 

 

Εικόνα 4.1 –Τα δεδομένα του αρχείου ProductLookup.csv 

• Αφού έγινε μελέτη του ηλεκτρονικού καταστήματος του Κωτσόβολου βρέθηκαν οι 

συγκεκριμένες html ετικέτες που περιείχαν την επιθυμητή πληροφορία. Με τη χρήση 

της βιβλιοθήκης Beautiful Soup γράφτηκε κώδικας που διαβάζει τους συνδέσμους 

από το αρχείο csv και ανακτά πληροφορίες (σε συγκεκριμένες ετικέτες μιας σελίδας 

HTML) σχετικά με αυτούς. Διαβάζει τις τιμές των προϊόντων που ενδιαφέρουν και 

τις αποθηκεύει σε νέα γραμμή σε ένα αρχείο excel μέσα στο φάκελο 

«search_Kotsovolos_history» για να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της 

τιμής των προϊόντων με την πάροδο του χρόνου, ώστε να μπορούμε να δούμε την 

ιστορική τάση διακύμανσης της τιμής. Αν η τιμή του προϊόντος είναι μικρότερη από 

την τιμή στόχο τότε εμφανίζεται μήνυμα που ειδοποιεί τον αγοραστή να προβεί στην 

αγορά του προϊόντος.  

 

 

https://www.kotsovolos.gr/mobile-phones-gps/mobile-phones/smartphones/221393-xiaomi-mi-10t-128gb-cosmic-black
https://www.kotsovolos.gr/mobile-phones-gps/mobile-phones/smartphones/221393-xiaomi-mi-10t-128gb-cosmic-black
https://www.kotsovolos.gr/mobile-phones-gps/mobile-phones/smartphones/211697-samsung-galaxy-a41-blue-dual-sim?nosto=categorypage-nosto-2
https://www.kotsovolos.gr/mobile-phones-gps/mobile-phones/smartphones/211697-samsung-galaxy-a41-blue-dual-sim?nosto=categorypage-nosto-2
https://www.kotsovolos.gr/mobile-phones-gps/mobile-phones/smartphones/211697-samsung-galaxy-a41-blue-dual-sim?nosto=categorypage-nosto-2
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Εικόνα 4.2  – Οι πληροφορίες από το κατάστημα Κωτσόβολος όπως αποθηκεύονται 

στο excel αρχείο  

• Στην υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν κι άλλα πακέτα όπως: 

 Το glob που επιτρέπει το διάβασμα μιας λίστας με τα ονόματα των αρχείων 

που περιέχονται μέσα σε ένα φάκελο. 

 Το Pandas, που είναι μια βιβλιοθήκη ανάλυσης δεδομένων Python. Μπορεί να 

διαβάσει, να φιλτράρει και να τακτοποιήσει μικρά και μεγάλα σύνολα 

δεδομένων και να τα εξάγει σε μια σειρά μορφών, συμπεριλαμβανομένου του 

Excel που χρησιμοποιήθηκε στη περίπτωση μας.  

 Το json. Η Python διαθέτει ένα ενσωματωμένο πακέτο που ονομάζεται json, 

το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργασία με δεδομένα JSON. To JSON 

(JavaScript Object Notation) είναι ένα ελαφρύ πρότυπο ανταλλαγής 

δεδομένων. Είναι εύκολο το διάβασμα και το γράψιμο δεδομένων στο 

πρότυπο JSON γι’ αυτό και έχει ευρεία απήχηση.  

 ΤoDatetime. Μια ημερομηνία στην Python δεν είναι ένας τύπος δεδομένων 

από μόνος του, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βιβλιοθήκη datetime 

για να λειτουργεί με ημερομηνίες ως αντικείμενα ημερομηνίας. 

Χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί μοναδικό όνομα αρχείου του excel. 

 Το time. Από τη βιβλιοθήκη timeχρησιμοποιήθηκε η λειτουργία sleep() που 

αναστέλλει (καθυστερεί) την εκτέλεση του τρέχοντος νήματος για τον 

δεδομένο αριθμό δευτερολέπτων. 

• Δημιουργήθηκε προγραμματισμένη εργασία στα windowsγια να εκτελείτε το 

σενάριο σε καθημερινή βάση. 

Αρχικά, δημιουργήθηκε ένα script αρχείο το WebScraper_scheduler.bat, που περιέχει 

τον παρακάτω κώδικα: 
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Εικόνα 4.3 – Το script αρχείο που δημιουργήσαμε 

Αυτό που κάνει είναι να τρέχει ένα Process με το activate.batπου τρέχει το anaconda, 

γιατί τρέχουμε τον κώδικα μας μέσα από το spyder του anaconda, και εκτελεί το 

script αρχείο μας. 

Στη συνέχεια, προστέθηκε στις προγραμματισμένες εργασίες του υπολογιστή μέσα 

από το χρονοδιάγραμμα εργασιών το scriptνα τρέχει κάθε βράδυ. 

 

Εικόνα 4.4 – Τα εργαλεία διαχείρισης των Windows 
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Εικόνα 4.5 – Ο χρονοπρογραμματισμός εργασιών  

Η δεύτερη εφαρμογή, πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη σελίδα που δίνουμε και 

κατεβάζει όλα τα προϊόντα. Στο παράδειγμα που τρέξαμε δώσαμε τη σελίδα 

https://www.plaisio.gr/pc-perifereiaka/laptops/windows-laptops που υπάρχουν τα 

laptopsμε windowsτου καταστήματος Πλαισίου. Ο κώδικας μας αποθηκεύει τα 

προϊόντα με τις πληροφορίες που θέλαμε στο αρχείο Plaisio-products-{date}.csv 

Σε αυτή τη δεύτερη εφαρμογή έχουν χρησιμοποιηθεί εκτός του BeautifulSoup, το 

pandas, το datetime και το Selenium. 

Το Selenium που είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τον έλεγχο των φυλλομετρητών ιστού 

μέσω προγραμμάτων και την δημιουργία αυτοματοποιημένων λειτουργιών με 

προγράμματα περιήγησης (browser automation). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα 

τα προγράμματα περιήγησης, λειτουργεί σε όλα τα κύρια λειτουργικά συστήματα και 

τα σενάρια του είναι γραμμένα σε διάφορες γλώσσες, δηλαδή Python, Java, C# κ.λπ. 

Στο παράδειγμα μας τρέχει σε chrome. 

Στη συνέχεια γίνεται ανάκτηση της σελίδας του Πλαισίου που έχει όλα τα 

windowslaptops και γίνεται επεξεργασία του περιεχομένου της σελίδας 

μέσωBeautifulSoup. Αναζητούνται συγκεκριμένες ετικέτες, μετά τη μελέτη του 

ηλεκτρονικού καταστήματος του Πλαισίου, και οι πληροφορίες για τα 

laptopαποθηκεύονται σε ένα csvαρχείο μέσω της βιβλιοθήκης pandas.  

 

https://www.plaisio.gr/pc-perifereiaka/laptops/windows-laptops
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Εικόνα 4.6 – Οι πληροφορίες όπως αποθηκεύονται για τα windows laptops του 

Πλαισίου 

4.3 Web Scraping μέσω της πλατφόρμας UiPath 

Στο κεφάλαιο αυτό, μέσω του UiPath, θα εφαρμοστεί μία τεχνική εξαγωγής κειμένου 

και πληροφοριών για συγκεκριμένα προϊόντα από το διαδικτυακό ιστότοπο 

www.plaisio.gr. Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει από όλες τις διαθέσιμες σελίδες 

του ιστότοπου που παρουσιάζεται κάποιο προϊόν. Τα βήματα είναι απλά και τα 

αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα σε ένα αρχείο τύπου 

csv.  

Συγκεκριμένα, το είδος του προϊόντος που επιλέχθηκε είναι τα κινητά τηλέφωνα 

Smartphone. Tα δεδομένα που θα αντληθούν θα αφορούν το όνομα του προϊόντος, 

την τιμή του και τη διαθεσιμότητά του.  

Στην εικόνα 1 βλέπουμε το αρχικό μενού της πλατφόρμας, αφού έχουμε κάνει 

εκκίνηση του UiPath Studio. Στη διάθεσή μας έχουμε αρκετές επιλογές που μπορούν 

να υλοποιηθούν. Την αυτοματοποίηση μιας διαδικασίας δικής μας επιλογής 

(Process), τη χρήση ήδη δημοσιευμένων bots, την επεξεργασία τους και την 

αναδημοσίευση τους (Library). 

Στη συνέχεια η UiPath προσφέρει κάποια έτοιμα πρότυπα για διαφορετικού είδους 

αυτοματοποιήσεις. Η επιλογή “Orchestration Process” χρησιμοποιείται για μια 

διαδικασία υπηρεσιών με μεγάλο όγκο συναλλαγών. Η επιλογή “Background 

Process” χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας διαδικασίας που μπορεί να 

εκτελεστεί ως διαδικασία παρασκηνίου, δηλαδή δεν απαιτεί συχνές αλληλεπιδράσεις 

του χρήστη. Το πρότυπο “Robotic Enterprise Framework” χρησιμοποιείται για τη 

δημιουργία μιας διαδικασίας κατάλληλη για ανάπτυξη σε μεγαλύτερη κλίμακα ενώ το 

“Trigger Based Attended Automation” για την ενεργοποίηση ενός αυτοματισμού μετά 

από κάποια συγκεκριμένη ενέργεια του χρήστη. Τέλος το πρότυπο “Transactional 

Process” επιτρέπει τη μοντελοποίηση μια διαδικασίας σε διάγραμμα ροής. 

http://www.plaisio.gr/
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Εικόνα 4.7 – Κεντρικό μενού επιλογών  

Διαλέγουμε την επιλογή “Process”  αφού θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο bot με 

δυνατότητες της επιλογής μας. Στη συνέχεια θα πρέπει να ονομάσουμε τη διαδικασία, 

να την τοποθετήσουμε στη  θέση που θέλουμε και μας δίνεται η δυνατότητα να 

συμπληρώσουμε και μία μικρή περιγραφή για αυτή.  

 

 

Εικόνα 4.8 – Έναρξη δημιουργίας διαδικασίας 

Αφού συμπληρώσουμε τα απαραίτητα η πλατφόρμα μας οδηγεί στον καμβά του 

UiPath Studio. Στο πάνω μέρος βρίσκονται οι βασικές δυνατότητες  όπως καταγραφή 

(Recording), με επιλογές καταγραφή οθόνης, βασική, διαδικτύου, επιφάνειας 
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εργασίας και εικόνας. Ακόμα υπάρχουν και οι δυνατότητες γρήγορης εξόρυξης 

κειμένου από το διαδίκτυο μέσω της οθόνης (Data Scraping) αλλά και εξόρυξης από 

αρχεία που ήδη έχουμε στην κατοχή μας (Screen Scraping). Τέλος, η επιλογή User 

Events καταγράφει ενέργειες του χρήστη.  

Στο αριστερό μέρος βρίσκονται δραστηριότητες και αλληλουχίες. Ο χρήστης μπορεί 

να τις μεταφέρει, να τις αποθέσει στο χώρο εργασίας και να τις διαμορφώσει 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.   

Στο δεξί μέρος βρίσκεται το παράθυρο ιδιοτήτων. Εδώ μπορούν να διαμορφωθούν οι 

δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα η ρύθμιση για το πέρας μιας δραστηριότητας ή 

της διαδικασίας.  

 

 

Εικόνα 4.9  – Ο χώρος εργασίας του Studio 

Στην περίπτωσή μας, κάνουμε κλικ στην επιλογή “Data Scraping” ώστε να 

αποκτήσουμε δεδομένα που προέρχονται από το διαδίκτυο. Η πλατφόρμα μας 

ειδοποιεί ότι πρέπει να εκκινήσουμε τη μηχανή αναζήτησης, την εφαρμογή ή το 

αρχείο από όπου θα εξάγουμε τα δεδομένα. Αφού οδηγηθούμε χειροκίνητα στη 

σελίδα θα ξεκινήσει η διαδικασία. Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στην εικόνα 4, πρέπει 

να επιλέξουμε το πρώτο πεδίο από όπου θα αντληθούν πληροφορίες. Επιλέγουμε το 

όνομα της πρώτης κατά σειρά συσκευής Smartphone που εμφανίζεται στη σελίδα. 

Έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε και τη διεύθυνση url της συσκευής. Τα δεδομένα 

θα είναι ομαδοποιημένα σε στήλες. Ονομάζουμε τις στήλες ως “Τύπος Συσκευής”, 

αυτή που θα περιέχει τα ονόματα των τηλεφώνων, και “Διεύθυνσή Συσκευής” τη 

στήλη με τις διευθύνσεις url.  
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Εικόνα 4.10 – Δημιουργία στηλών για την ομαδοποίηση των δεδομένων 

Στην εικόνα 5, βλέπουμε ήδη ομαδοποιημένες της πληροφορίες σε στήλες. Για να 

προσθέσουμε και τη δυνατότητα να έχουμε και τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, θα 

εισάγουμε άλλη μία στήλη με το όνομα “Διαθεσιμότητα Προϊόντος ” μέσω της 

επιλογής “Extract Corellated Data” που μας δίνεται από την πλατφόρμα. Και πάλι θα 

πρέπει να δώσουμε ένα μοτίβο με το σε ποιο σημείο της οθόνης βρίσκεται αυτή η 

πληροφορία. Κάνουμε κλικ στο σημείο που βρίσκεται η διαθεσιμότητα του πρώτου 

προϊόντος, και στη συνέχεια για την δεύτερη κατά σειρά συσκευή.  

 

Εικόνα 4.11– Ομαδοποίηση σε 2 στήλες 

Μετά από τις ενέργειες μας αυτές, παρατηρούμε ότι προστέθηκε η στήλη που μας 

ενημερώνει για τη διαθεσιμότητα. Δε θα προσθέσουμε κάποια άλλη στήλη οπότε 

μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι της διαδικασίας (Εικόνα 6). 
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Εικόνα 4.12 – Προσθήκη τρίτης στήλης 

 

Σε αυτό το σημείο η πλατφόρμα μας ειδοποιεί για το αν θέλουμε να εξάγουμε 

δεδομένα από όλες τις διαθέσιμες σελίδες που υπάρχουν. Δε θα δείξουμε στο bot 

αριθμητικά την αλλαγή σελίδας, παρά με την επιλογή “Επόμενη Σελίδα” (Εικόνα 7). 

 

Εικόνα 4.13 – Εξαγωγή πληροφοριών από πολλαπλές σελίδες 

Το κομμάτι που είχε να κάνει με τη χρήση του ποντικιού με σκοπό να δείξουμε στο 

bot σε ποιο σημείο της οθόνης βρίσκεται η κάθε πληροφορία έχει τελειώσει. 

Αυτόματα μεταφερόμαστε και πάλι στο περιβάλλον του UiPath Studio όπου πλέον 

υπάρχει η ακολουθία όλων των βημάτων που εκτελέσαμε, όπως φαίνεται στη εικόνα 

8.  
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Εικόνα 4.14 – Η ακολουθία των βημάτων που εκτελέσαμε 

Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί εξ ολοκλήρου 

αυτόματα. Θα πρέπει να δείξουμε στο bot πώς να εκκινεί τη διαδικασία από την αρχή, 

δηλαδή από την εκκίνηση του browser. Από το αριστερό μέρος του χώρου εργασίας 

θα μεταφέρουμε και να αποθέσουμε τη δραστηριότητα “Open Browser”μέσα στην 

ακολουθία. Ακόμα θα ορίσουμε ποια θα είναι η σελίδα που θα ανοίγει το bot όταν θα 

εκκινείται η διαδικασία, στην περίπτωσή μας η “ https://www.plaisio.gr/tilefonia-

tablet/tilefona/smartphones ”  (Εικόνα 9).  

 

 Εικόνα  4.15– Εισαγωγή της δραστηριότητας “Open Browser” 

 

Συνοψίζοντας, το bot έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τον browser, να βρει και να 

συλλέξει όλες της πληροφορίες που ζητάμε. Δεν έχει όμως τη δυνατότητα να τις 
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αποθηκεύσει, μιας και η διαδικασία δεν προσφέρει αυτόματη αποθήκευση. Για να 

αποθηκεύσουμε της πληροφορίες σε ένα φύλο Microsoft Excel, θα προσθέσουμε και 

άλλες δραστηριότητες. Αρχικά προσθέτουμε την “Excel Application Scope” ώστε να 

ορίσουμε που θα αποθηκευτούν οι πληροφορίες. Δημιουργούμε ένα απλό φύλο 

εργασίας Excel, με όνομα “WebScraping Results” και το δηλώνουμε ως τελικό χώρο 

αποθήκευσης των πληροφοριών. (Εικόνα 10) 

 

Εικόνα 4.16 – Ορισμός προορισμού των πληροφοριών 

Η τελευταία δραστηριότητα που θα προστεθεί είναι η “Write Range”, η οποία είναι 

αυτή η οποία θα δημιουργήσει τον πίνακα που θα αποθηκευτεί αργότερα στο αρχείο 

Excel. (Εικόνα 11) 

 

 

Εικόνα 4.17– Εισαγωγή δραστηριότητας  “Write Range” 
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Πλέον, το bot μας είναι έτοιμο να ολοκληρώσει τη διαδικασία χωρίς καμία 

ανθρώπινη παρέμβαση, πέρα από την ενέργεια του χρήστη για την εκκίνησή του. 

Κάνουμε κλικ στην επιλογή “Debug – Run file” για να ελέγξουμε για τυχόν λάθη ή 

παραλήψεις της ακολουθίας και για να τρέξουμε το bot. Πράγματι η διαδικασία 

ξεκινάει. Ο browser ανοίγει, στη σελίδα που καθορίσαμε στα προηγούμενα βήματα. 

Η διαδικασία διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό. Στη συνέχεια όλες οι επιλεγμένες 

πληροφορίες των συσκευών έχουν αποθηκευτεί αυτόματα στο φύλο Excel που 

επιλέξαμε όπως φαίνεται παρακάτω, και είναι έτοιμες για περαιτέρω επεξεργασία 

ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη.  

 

Εικόνα 4.18– Οι πληροφορίες στο φύλο Excel 

 

4.4 Εφαρμογή RPA στην ιστοσελίδα gov.gr  

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει μία ακόμη λύση RPA, αυτή τη φορά μέσω της 

ιστοσελίδας gov.gr. Το gov.gr είναι η νέα Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της δημόσιας 

διοίκησης για πολίτες και επιχειρήσεις. Φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες 

των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου που 

παρέχονται ήδη μέσω διαδικτύου. Παρέχει, επίσης, απευθείας στους πολίτες τις 

νέες ψηφιακές υπηρεσίες της υπεύθυνης δήλωσης, της εξουσιοδότησης και της 

άυλης συνταγογράφησης, καθώς και κάθε νέα ψηφιακή υπηρεσία από εδώ και 

πέρα. Στη σημερινή του μορφή λειτουργεί ως κατάλογος ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Μελλοντικά, θα αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που θα 

συγκεντρώνει ότι χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το δημόσιο. Θα είναι, 

δηλαδή, το ένα και μοναδικό σημείο επαφής πολιτών και επιχειρήσεων με τη 

δημόσια διοίκηση. 

Η δομή των υπηρεσιών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr είναι πολιτοκεντρική, 

δηλαδή είναι σύμφωνη με τις ανάγκες του πολίτη και όχι σύμφωνη με την 

οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης των υπουργείων και των υπηρεσιών. Με σκοπό 
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τον ευκολότερο εντοπισμό, η δομή όλων των υπηρεσιών έχει οργανωθεί σε 3 

επίπεδα οργάνωσης και πλοήγησης. 

 Επίπεδο 1 – Κατηγορία 

Στο Επίπεδο 1, οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν κατανεμηθεί σε 11 ευρύτερες 

ομάδες ή κατηγορίες που αντιστοιχούν σε τομείς πολιτικής, θεματικές ή πτυχές της 

ζωής των πολιτών (π.χ. οικογένεια, επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπαίδευση, 

υγεία και πρόνοια, κ.ά.). 

 Επίπεδο 2 - Γεγονός ζωής 

Για την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών οι παραπάνω ευρύτερες ομάδες 

χωρίζονται σε υποκατηγορίες, όπου η κάθε μια ομαδοποιεί στενά συνδεδεμένες 

υπηρεσίες και αντιστοιχούν σε γεγονότα ζωής ή τις ανάγκες των πολιτών (π.χ. 

Οικογενειακή κατάσταση, Εγγραφή σε σχολείο, Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 

κτλ.) 

 Επίπεδο 3 - Υπηρεσία / συναλλαγή 

Στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο βρίσκονται οι ίδιες οι υπηρεσίες και οι συναλλαγές 

που διαθέτει το gov.gr (π.χ. Έκδοση εξουσιοδότησης, Βεβαίωση γέννησης, 

Εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ, Δήλωση φορολογίας εισοδήματος, Προσωρινή άδεια 

οδήγησης, κ.ά.). 

Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί μία εφαρμογή μέσω του τρίτου 

επιπέδου πλοήγησης της ιστοσελίδας. Η λύση RPA στοχεύει στην αυτοματοποίηση 

της διαδικασίας της δημιουργίας και της συμπλήρωσης μιας υπεύθυνης δήλωσης. 

Η διαδικασία ξεκινάει με την αυτόματη είσοδο στην ιστοσελίδα, την αυτόματη 

συμπλήρωση των κωδικών Taxis του εκάστοτε χρήστη και τερματίζεται στο 

σημείο που ο χρήστης πρέπει να εισάγει τον μυστικό κωδικό που εμφανίζεται στο 

κινητό του τηλέφωνο και είναι ενεργός για λίγα λεπτά, αφού η υπεύθυνη δήλωση 

είναι έτοιμη.  

Η διαδικασία ξεκινά με την επιλογή της δραστηριότητας “Open Browser” ώστε να 

δείξουμε στο bot ποιο θα είναι το πρώτο βήμα της διαδικασίας. Εδώ θα πρέπει να 

δηλώσουμε και την url της ιστοσελίδας που επιθυμούμε. Στη συνέχεια, με τη 

δραστηριότητα “Maximize Window” γίνεται μεγιστοποίηση του αναδυόμενου 

παραθύρου του browser, σε περίπτωση που ο browser εκκινηθεί με αυτή τη μορφή. 

Με την προσθήκη αυτή, εξασφαλίζουμε ότι η διαδικασία δε θα σταματήσει, μιας 

και το bot μπορεί να δουλέψει μόνο με μεγιστοποιημένη μορφή παραθύρου. 

Σημαντική παρατήρηση σε κάθε βήμα είναι και το zoom της σελίδας, το οποίο θα 

πρέπει πάντα είναι στο 100%.  

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χρησιμοποιούνται οι εντολές “Click” και “Type 

Into”, με τις οποίες το bot είτε κάνει κλικ σε ένα επιλεγμένο πεδίο που έχει 

οριστεί, είτε πληκτρολογεί σε συγκεκριμένα πεδία της ιστοσελίδας τα οποία το 

επιτρέπουν. Σε περίπτωση που το πεδίο που θέλουμε να εφαρμοστούν οι δύο 

παραπάνω δραστηριότητες δε βρίσκονται στο πάνω μέρος της σελίδας και ο 

χρήστης πρέπει να μετακινηθεί σε άλλο μέρος της σελίδας με scroll down, 
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χρησιμοποιούμε τη δραστηριότητα “Set Focus”. Με την εντολή αυτή 

εξασφαλίζουμε ότι το bot θα εντοπίσει το επιθυμητό πεδίο.  

Τέλος, σε ορισμένο σημείο της διαδικασίας ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει το 

username και το password του ώστε να εισέλθει στο συγκεκριμένο πληροφοριακό 

σύστημα. Το username θα εισαχθεί με την απλή εντολή “Type Into”. Ωστόσο, 

πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το password του εκάστοτε χρήστη θα παραμείνει 

μυστικό και δε θα είναι ορατό σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας. Σε αυτή τη 

φάση ενεργοποιούμε τη δραστηριότητα “Get Password”. Εδώ ο προγραμματιστής 

δημιουργεί μία μεταβλητή με το όνομα “Password” η οποία περιέχει τον μυστικό 

κωδικό του χρήστη. Έτσι όταν κατά τη διάρκεια της ροής εργασιών καλείται η 

εντολή “Get Password” το password του χρήστη δεν είναι ορατό.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ολόκληρη η ακολουθία της συγκεκριμένης 

διαδικασίας. 
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4.5 Άλλες δυνατότητες του UiPath Studio 

Μία ακόμη έτοιμη δυνατότητα που προσφέρεται από την πλατφόρμα της  UiPath 

είναι και αυτή της Καταγραφής – Recording, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Η 

δυνατότητα αυτή προσφέρει καταγραφή επιφάνειας εργασίας, διαδικτύου, εικόνας 

και περιβάλλοντος citrix. Ο προγραμματιστής εφαρμόζει τα βήματα της διαδικασίας 

όπως ακριβώς θα τα εκτελούσε και ο αντίστοιχος εργαζόμενος. Η πλατφόρμα 

καταγράφει τα βήματα και τα εκτελεί τη στιγμή που καλείται από τον 

προγραμματιστή να το κάνει. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα αυτοματοποιηθεί η 

περίπτωση εισόδου σε μία ιστοσελίδα, η εισαγωγή διαπιστευτηρίων για την είσοδο 

του χρήστη στη σελίδα και εάν το επιθυμεί ο χρήστης η έξοδος από τον browser. Στη 

συνέχεια παρουσιάζεται η UiPath ακολουθία και αναλύονται τα βήματά της.  
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Η ακολουθία ξεκινά με το άνοιγμα του browser, και την είσοδο την ζητούμενη 

ιστοσελίδα. Ένα κλικ του προγραμματιστή πάνω στο url της σελίδα είναι αρκετό για 

εισαχθεί στην ακολουθία το συγκεκριμένο βήμα. Στη συνέχεια η δραστηριότητα 

“Attach Browser” επιτρέπει στο bot να εξασφαλίσει ότι η ζητούμενη ιστοσελίδα έχει 

ανοίξει, και είναι παρόντα όλα τα στοιχεία της.  

Στη συνέχεια ο προγραμματιστής δίνει στο bot την πληροφορία για το σημείο της 

ιστοσελίδας που βρίσκονται τα πεδία “Username” και “Password” τα οποία θα 

πρέπει να συμπληρωθούν. Αυτό επιτυγχάνεται με τις δραστηριότητες “Click Span” 

και “Click Button”. Η διαδικασία αναγνώρισης γίνεται δύο φορές, μία για κάθε 

ζητούμενο πεδίο. Οι εντολές “Type into” που εμφανίζονται μετά τα κλικ, 

αποσκοπούν στο να συμπληρωθούν από το bot τα ζητούμενα πεδία “Username” και 

“Password”.  

Ωστόσο, μιας και ο κωδικός εισόδου του χρήστη είναι μία εμπιστευτική 

πληροφορία, δε θα ήταν η βέλτιστη λύση να είναι ορατό σε όποιον έχει είσοδο στην 

ακολουθία βημάτων. Για το λόγο αυτό, μόλις εμφανιστεί το πλαίσιο “Type Into” 

επιλέγουμε τον τύπο της εισαγόμενης πληροφορίας ως “Type Password”. 
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Η διαδικασία καταγραφής τερματίζεται με το πλήκτρο “Escape” και το χειροκίνητο 

τερματισμό της λειτουργιάς του browser.  

Τέλος, μία ακόμη δυνατότητα του UiPath που αξίζει να αναφερθεί είναι η “UiPath 

User Events”. Η δυνατότητα αυτή δίνει στον προγραμματιστή την ικανότητα να 

προσθέσει στη ακολουθία ενέργειες που μιμούνται τις απλές και συνήθεις κινήσεις 

ενός χρήστη, όπως ένα κλικ σε κάποιο στοιχείο της επιφάνειας εργασίας (όχι 

απαραίτητα σε κάποια εφαρμογή διαδικτύου), τη χρησιμοποίηση πλήκτρων του 

πληκτρολογίου, το κλικ σε μία εικόνα αφού πρώτα την εντοπίσει, την καταγραφή 

κινήσεων του κέρσορα στην επιφάνεια εργασίας, και την απομνημόνευση 

συνδυασμού πλήκτρων του πληκτρολογίου.  

 Η δραστηριότητα “Click Element” ενεργοποιεί μια ακολουθία ή εκτελεί μια 

ροή εργασίας όταν γίνεται κλικ σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Με την 

επιλογή της επιλογής, ο χρήστης καθοδηγείται να επιλέξει το στοιχείο που 

επιθυμεί. Μετά την επιλογή, το UiPath το αντιστοιχίζει αυτόματα στη ροή 

εργασίας. 

 

 

 Η δραστηριότητα “Keypress Element” ενεργοποιεί μια συγκεκριμένη ροή 

ακολουθιών όταν χειρίζεται ένα συγκεκριμένο στοιχείο σε μια ιστοσελίδα ή 
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εφαρμογή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για να εκτελέσει αυτή τη 

δραστηριότητα, ένας χρήστης πρέπει να επιλέξει “Keypress Element” και να 

δείξει στην περιοχή δράσης ή στο στοιχείο στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

ένας συνδυασμός πληκτρολογίου. Αυτό θα δημιουργήσει αυτόματα μια 

ακολουθία γεγονότων στη ροή εργασίας όπως φαίνεται στην εικόνα. Σε αυτό 

το παράδειγμα, κάθε φορά που ένας χρήστης πατά Ctrl + V, το ρομπότ 

UiPath θα εκτελέσει τις δραστηριότητες. 

 

 

 

 

 

 Η δραστηριότητα “Click Image” είναι αρκετά παρόμοια με τις δύο 

προηγούμενες δραστηριότητες, ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση η 

ακολουθία ροής εργασίας UiPath ενεργοποιείται όταν ο χρήστης κάνει κλικ 

σε μια συγκεκριμένη εικόνα. Αυτό είναι χρήσιμο για πολλές ιστοσελίδες, 

όπου κρύβονται κρίσιμες πληροφορίες ή πόροι πίσω από μια εικόνα και ο 

χρήστης πρέπει να κάνει κλικ στην εικόνα για να αποκαλύψει τις 

πληροφορίες. Έτσι, χρησιμοποιώντας αυτήν τη δραστηριότητα, ένας χρήστης 

μπορεί να δημιουργήσει μια ροή εργασίας όπου το ρομπότ UiPath κάνει 

εξόρυξη  του κειμένου ή των πληροφοριών που εμφανίζονται στην οθόνη 

μόλις γίνει κλικ σε μια εικόνα χρησιμοποιώντας τη δραστηριότητα που 

αναλύθηκε προηγουμένως. Για να καταγράψε με επιτυχία ένα κείμενο ή μια 

πληροφορία από μια εφαρμογή ιστοσελίδας, ο χρήστης χρειάζεται απλώς να 

χρησιμοποιήσει μια σχετική δραστηριότητα μέσα στην ακολουθία της ροής 

εργασιών. 
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 Με τη δραστηριότητα “Monitor Mouse” μπορούμε να ελέγξουμε για έναν 

συγκεκριμένο συνδυασμό πλήκτρων πληκτρολογίου μαζί με κλικ του 

κέρσορα σύμφωνα με τα οποία θα ενεργοποιηθεί ή θα εκτελεστεί μια σειρά 

δραστηριοτήτων που υπάρχουν μέσα στην ακολουθία. Για παράδειγμα, ένας 

χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια ακολουθία  κέρσορα.  Κάθε φορά που 

πατάει Ctrl + Αριστερό κουμπί του ποντικιού, το ρομπότ UiPath θα 

εξασφαλίσει ένα στιγμιότυπο οθόνης και θα το αποθηκεύσει στην 

επιθυμητή θέση. Ο χρήστης μπορεί επίσης να αλλάξει τον τύπο του 

πατήματος κουμπιού του ποντικιού προς τα δεξιά ή στο μεσαίο, σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του.  

 

 Η λειτουργία “Monitor Keyboard” θυμίζει αρκετά την προηγούμενη 

δραστηριότητα Monitor Mouse, αλλά σκοπεύει στη δημιουργία 

συνδυασμών μόνο με πλήκτρα του πληκτρολογίου. Για παράδειγμα, ζητάμε 



57 
 

από το ρομπότ UiPath να εκτελέσει τις δραστηριότητες στον Χειριστή 

συμβάντων κάθε φορά που πατιέται ο συνδυασμός Ctrl + Shift + c. Ο 

συνδυασμός των πλήκτρων που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί εύκολα να 

αλλάξει χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού Key. 

 

4.6 Περίληψη 

Συνοπτικά, και οι δύο λύσεις αυτοματοποίησης που υλοποιήθηκαν έχουν ως στόχο 

την αυτόματη εξόρυξη δεδομένων από εμπορικές ιστοσελίδες. Η πρώτη λύση, με την 

τεχνική Web Scraping,  γίνεται μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Python, και 

συγκεκριμένα της βιβλιοθήκης Beautiful Soupκαι στοχεύει στην προγραμματισμένη 

παρακολούθηση τιμής προϊόντων. Η δεύτερη λύση, υλοποιείται με τη βοήθεια της 

πλατφόρμας του παρόχου RPA, UiPath, και στοχεύει στην καταγραφή τιμών 

ηλεκτρονικών συσκευών τύπου Smartphone. Οι πληροφορίες που συλλέγονται 

αποθηκεύονται σε φύλλο εργασίας Excel με σκοπό της περαιτέρω επεξεργασία 

ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Ακόμα αναλύονται όλες οι 

δραστηριότητες του μενού του Studio της πλατφόρμας UiPath.  
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5. Παράγοντες κλιμάκωσης του RPA 

Από όσα έχουν προηγουμένως αναλυθεί προκύπτει το συμπέρασμα ότι η τεχνολογία RPA 

είναι και θα παραμείνει για τα ακόλουθα χρόνια ένα σημαντικό εργαλείο με τη χρήση του 

οποίου οι εταιρίες μπορούν να εξελιχθούν και να μεταμορφωθούν στο βαθμό που τους 

επιτρέπει η τεχνολογία αλλά και η ίδια η φύση και δομή του οργανισμού. Για να 

πραγματοποιηθεί όμως μια επιτυχημένη υιοθέτηση της τεχνολογίας RPA, υπάρχουν κάποιοι 

παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη και κάποιες ενέργειες στις οποίες πρέπει να 

προβεί ο εκάστοτε οργανισμός για να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες η επένδυση αυτή να 

φέρει και τα ανάλογα αποτελέσματα.  

Όσον αφορά την επιτυχημένη υιοθέτηση και ανάπτυξη λύσεων RPA, οι Willcocks et al 

(2015) έχουν περιγράψει 8 βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν. Αρχικά η τεχνολογία 

RPA πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την λειτουργία του οργανισμού. Αυτό πρακτικά σημαίνει 

ότι η στρατηγική με την οποία προσεγγίζεται το RPA πρέπει να συμβαδίζει με την 

επιχειρησιακή στρατηγική. Η θέση του RPA στον οργανισμό πρέπει να είναι ξεκάθαρη, 

δημιουργώντας τμήμα με τον αντίστοιχο επικεφαλής. Στη συνέχεια επιβάλλεται να 

δημιουργηθεί ένα διοικητικό συμβούλιο γύρω από το RPA, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη 

διαχείριση των διάφορων αιτημάτων προς αυτοματοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο οι εργασίες 

μπορούν να ιεραρχηθούν με τρόπο τέτοιο ώστε να υλοποιηθούν πρώτα αυτές με το 

μεγαλύτερο όφελος. Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να αποφασιστεί η μεθοδολογία με την 

οποία θα γίνει προσέγγιση των έργων. Έπειτα είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός μοντέλου 

υποστήριξης των επιχειρησιακών διαδικασιών, δηλαδή υποστήριξη για σφάλματα και 

εξαιρέσεις ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Ακόμη, η ξεκάθαρη ανάθεση ρόλων και ευθυνών 

αλλά και η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων είναι κάτι που φυσικά δεν πρέπει να παραληφθεί. 

Στη συνέχεια αναφέρουν ότι το RPA μπορεί εύκολα να κλιμακωθεί, αλλά για να γίνει αυτό 

πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία υλοποίησης δύο βασικές πτυχές. Αρχικά όσον 

αφορά το τεχνικό περιβάλλον, πρέπει να καθιερωθεί μια υποδομή χωρίς την ανάγκη 

ιδιαίτερης συντήρησης. Αν για παράδειγμα η αγορά και εγκατάσταση νέων server για τη 

χρήση RPA είναι εύκολη, τότε έχουμε άμεση επέκταση της χωρητικότητας. Η λογική της 

επεκτασιμότητας πρέπει να συμπεριληφθεί και στην φιλοσοφία του σχεδιασμού των λύσεων 

RPA. Με αυτόν τον τρόπο οι λύσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε διαφορετικές διαδικασίες εντός του οργανισμού, μειώνοντας κατά πολύ το χρόνο 

υλοποίησης. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό από τους εμπλεκόμενους το τι 

μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει το λογισμικό, ποια τα πλεονεκτήματα και ποιες οι 

αδυναμίες του (Lacity et al., 2015).  

Η διεύθυνση του οργανισμού πρέπει να στοχεύσει στη συνεχή βελτίωση μετά την αρχική 

εφαρμογή υλοποιήσεων. Και αυτός ο στόχος έχει αντίκτυπο στα πάντα καθώς τα έργα προς 

υλοποίηση δεν θα πρέπει να έχουν σαν σκοπό βραχυπρόθεσμα οφέλη, αλλά την εξασφάλιση 

μακροπρόθεσμης επιτυχίας. H ικανότητα της τεχνολογίας RPA πρέπει να χτιστεί με σκοπό να 

εξελιχθεί. Η ανάπτυξη λύσεων RPA ως απλού εργαλείου δεν θα οδηγήσει στην πλήρη 

αξιοποίηση της τεχνολογίας. Πρέπει να γίνει εφαρμογή του RPA ως στρατηγικός πόρος, 

καθώς εάν την εφαρμογή του ακολουθήσει η στασιμότητα, αυτό θα οδηγήσει σε μειωμένα 

αποτελέσματα και οφέλη. 

Συνοπτικά, κάθε οργανισμός πρέπει να ακολουθήσει όλα τα βήματα για μια επιτυχημένη 

πορεία. Τη δημιουργία  ξεχωριστού τμήματος, σχετικό με το RPA, εντός της εταιρίας με έναν 
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άνθρωπο ως επικεφαλής. Το τμήμα RPA δέχεται τις διάφορες ιδέες προς αυτοματοποίηση και 

εφόσον τις φιλτράρει, αποφασίζει εάν θα προχωρήσει ή όχι στην υλοποίησή τους. Αυτό 

εξαρτάται από το εάν το όφελος που θα προσφέρει η αυτοματοποίηση είναι ικανοποιητικό. 

Οι αυτοματοποιήσεις που εγκρίνονται και υλοποιούνται μπαίνουν σε προτεραιότητα ανάλογα 

με το όφελος που έχουν να προσφέρουν στον οργανισμό σε συνάρτηση πάντα με τον 

απαιτούμενο κόστος-χρόνο υλοποίησης. Όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης όλα τα 

μέλη του RPA τμήματος παρακολουθούν εκπαιδεύσεις για να μπορούν να ανταποκρίνονται 

αποτελεσματικά στις ανάγκες της θέσης τους. Επίσης και το τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών θα 

πρέπει να βρίσκεται κοντά στο τμήμα RPA, βοηθώντας όπου αυτό είναι αναγκαίο.  
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6. Συμπεράσματα  

Η ραγδαία εξέλιξη που βιώνουμε σήμερα στο κομμάτι της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τις 

διάφορες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία την προσαρμογή των 

επιχειρήσεων στις αλλαγές. Το RPA ως μια τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για 

να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους και να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους, φαίνεται 

ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην κατοχή τους. Όλο και περισσότεροι 

οργανισμοί καταφεύγουν στην ανάπτυξη λύσεων μέσω της τεχνολογίας αυτής 

αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και την αξία του. Φυσικά όπως γίνεται στην περίπτωση 

κάθε εργαλείου, έτσι και η χρήση της τεχνολογίας RPA πρέπει να εφαρμοστεί σε μία εταιρία 

μετά από στρατηγική σκέψη και οργάνωση, αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της. Η εφαρμογή της τεχνολογίας RPA δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί 

βιαστικά και ασυνείδητα διότι μπορεί εν τέλει μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει περισσότερα 

προβλήματα στον οργανισμό απ’ ότι θα λύσει. 

Ο πρώτος στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της τεχνολογίας ρομποτικής 

αυτοματοποίησης διαδικασιών μέσω θεωρίας αλλά και μέσω πρακτικής εφαρμογής. 

Παρουσιάστηκαν σύγχρονες δυνατότητες αυτοματοποίησης διαδικασιών σε διεπαφές 

ιστού, με χρήση της ρομποτικής διαδικασίας αλλά και μια ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας με τρόπο τέτοιο ώστε να δώσει στον αναγνώστη να καταλάβει τι είναι 

στην πράξη η τεχνολογία RPA με τρόπο εύκολα αναγνώσιμο και κατανοητό.  

Στο θεωρητικό μέρος καλύφθηκαν οι περισσότερες από τις βασικές πτυχές του RPA όπως ο 

ορισμός του, η σύνδεση του με την υπάρχουσα τεχνολογία BPA, οι παράγοντες που θα 

επιφέρουν αποτελεσματική εφαρμογή του, ο κύκλος ζωής του με τους εμπλεκόμενους αλλά 

και με τις κύριες φάσεις δημιουργίας μιας τέτοιας λύσης. Ακόμα, αναλύονται τα 

χαρακτηριστικά των διαδικασιών των επιχειρήσεων που είναι σε θέση να αυτοματοποιηθούν, 

καθώς και τα υπάρχοντα και μελλοντικά οφέλη και οι προκλήσεις που θα κληθεί να  

αντιμετωπίσει η τεχνολογία RPA στο κοντινό μέλλον. Τέλος, γίνεται μια εκτενής 

παρουσίαση και σύγκριση των τριών δημοφιλέστερων παρόχων πλατφόρμας RPA σήμερα, 

της UiPath, BluePrism και AutomationAnywhere.  

Όσο αναφορά το πρακτικό μέρος της εργασίας, αναλύονται δύο αυτοματοποιήσεις που 

αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα χρήσης RPA. Οι εφαρμογές αυτές είναι εύκολο να 

παρακολουθηθούν από τον αναγνώστη, μετά την εκτενή κάλυψη των βασικών πτυχών στο 

θεωρητικό μέρος. Ακόμα, οι περιπτώσεις χρήσης ήταν απλές ώστε να είναι κατανοητές, 

ωστόσο είναι ικανές να αποδείξουν τη χρησιμότητα τους.  

Το RPA είναι προφανώς μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία με τεράστια ποσά χρημάτων να 

διοχετεύονται συνεχώς σε αυτό, επομένως θα είναι ενδιαφέρουσα η ανάπτυξή του στο 

μέλλον των επιχειρήσεων. Το λογισμικό που διατίθεται στην αγορά αναπτύσσεται με 

εκθετικό ρυθμό και γίνεται όλο και πιο ικανό να χειρίζεται περισσοτέρων ειδών εργασίες. Για 

παράδειγμα, μοντέλα μηχανικής μάθησης ενσωματώνονται στις πλατφόρμες ναι αναδύονται 

νέα εργαλεία για το χειρισμό εργασιών πιο σύνθετων, όπως εικονικά περιβάλλοντα εργασίας, 

που νωρίτερα ήταν τόσο δύσκολο να υλοποιηθούν όσο και αναξιόπιστα για εκτέλεση. 

Επίσης, είναι πιθανό ότι η διαμόρφωση του λογισμικού θα γίνει ευκολότερη έτσι ώστε η 

δημιουργία ενός bot να μη δεσμεύει πόρους από το τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών.  



61 
 

Σημαντικό να αναφερθεί είναι, όπως φάνηκε, και το κόστος αδειοδότησης για τους 

κορυφαίους παρόχους το οποίο είναι από αρκετά υψηλό έως και απαγορευτικό για μεγάλο 

ποσοστό των επιχειρήσεων. Η εξάλειψη του προβλήματος αυτού μπορεί να πραγματοποιηθεί 

με τη δωρεάν χρήση των πλατφορμών που είναι διαθέσιμη. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στον 

καθένα η ευκαιρία να καταλάβει στην πράξη τη χρησιμότητα της τεχνολογίας RPA ακόμα 

και για προσωπική χρήση.  

Ωστόσο, το μέλλον του RPA είναι πιθανό να είναι γεμάτο από αλλαγές. Σύμφωνα με το 

Forrester (2020, Golden Rules of Success), ο αυτοματισμός θα παίξει καίριο ρόλο στην εποχή 

μετά την πανδημία, καθώς ο περιορισμός στα κόστη και η επιχειρηματική ανθεκτικότητα θα 

είναι οι κύριοι προορισμοί στον τεχνολογικό χάρτη πορείας (technology roadmap). Η 

τεχνολογία RPA θα είναι η πρώτη στάση στο δρόμο προς τον έξυπνο αυτοματισμό 

(intelligent automation). Οι ηγέτες των επιχειρήσεων θα απαιτήσουν σαφή και άμεσα 

αποτελέσματα από την επένδυση σε ψηφιακό εργατικό δυναμικό.  
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