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Έμα πληοξτξοιακό ξοίζεςαι χπ έμα ρύμξλξ πξσ ρσλλέγει, 
επενεογάζεςαι, απξθηκεύει, και καςαμέμει πληοξτξοίεπ.  

 

Σα πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα σπξρςηοίζξσμ ςη λήφη 
απξτάρεχμ, ςξ ρσμςξμιρμό και ςξμ έλεγυξ ρε έμαμ 
ξογαμιρμό (Laudon & Laudon, 2012).  

 

Πέοα από ςημ σπξρςήοινη ρςη λήφη απξτάρεχμ, ςξμ 
ρσμςξμιρμό και ρςξμ έλεγυξ ςα πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα 
μπξοξύμ επίρηπ μα βξηθξύμ ςα ρςελέυη και ςξ ποξρχπικό 
ρςημ αμάλσρη ποξβλημάςχμ , ρςημ απεικόμιρη ρύμθεςχμ 
θεμάςχμ και ρςη δημιξσογία μέχμ ποξψόμςχμ.  
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 Δεδξμέμα (Data) είμαι ποχςξγεμήπ μξοτή ακαςέογαρςχμ 
ρςξιυείχμ, ςα ξπξία έυξσμ καςαγοατεί αλλά δε βοίρκξμςαι ρε 
μξοτή ςέςξια ώρςε μα είμαι καςαμξηςή και υοήριμη. Μπξοεί μα 
είμαι ρύμξλξ από μεςοήρειπ ή γεγξμόςα. Σα δεδξμέμα απξςελξύμ 
ςημ ποώςη ύλη από ςημ ξπξία ποξκύπςει η πληοξτξοία.  

 

 Πληοξτξοία (Information) είμαι ςα δεδξμέμα ατξύ έυξσμ σπξρςεί 
κάπξια επενεογαρία και καςά ρσμέπεια μεςατέοξσμ κάπξιξ μόημα 
και έυξσμ ανία για ςξσπ υοήρςεπ ςξσ πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ.  

 

 Γμώρη (Knowledge) είμαι δεδξμέμα ή/και πληοξτξοία πξσ μεςά 
από επενεογαρία μεςατέοξσμ εμπειοία, καςαμόηρη, 
ρσρρχοεσμέμη μάθηρη και ενειδίκεσρη, πξσ μπξοξύμ μα 
εταομξρςξύμ ρε κάπξια ςοέυξσρα πεοίρςαρη. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΔ 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ 



 Η είρξδξπ ρσλλέγει ακαςέογαρςα δεδξμέμα μέρα από ςξμ 
ξογαμιρμό ή από ςξ ενχςεοικό πεοιβάλλξμ.  

 Η επενεογαρία, όπχπ μαοςσοά και ςξ όμξμα ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ 
λειςξσογίαπ, επενεογάζεςαι ςα δεδξμέμα πξσ έυξσμ λητθεί από 
ςημ είρξδξ, δηλ. ςα μεςαρυημαςίζει ρε άλλη μξοτή, ςα αμαλύει, 
κάμει σπξλξγιρμξύπ ρε ασςά.  

 Η ένξδξπ εμταμίζει ςξ απξςέλερμα ςηπ επενεογαρίαπ ρςα ρςελέυη 
ςξσ ξογαμιρμξύ ςα ξπξία ποόκειςαι μα ςξ υοηριμξπξιήρξσμ ή ςξ 
μεςατέοει ρε άλλα πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα.  

 Πέοα από ασςέπ ςιπ ςοειπ παοαπάμχ λειςξσογίεπ ςα 
πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα υοειάζξμςαι, ρσμπληοχμαςικά, ςημ 
αμάδοαρη, έμαμ μηυαμιρμό με ςξμ ξπξίξ η ένξδξπ υοηριμξπξιείςαι 
για ςημ ανιξλόγηρη και πιθαμώπ διόοθχρη ςηπ ειρόδξσ ρςξ 
πληοξτξοιακό ρύρςημα. 
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Διξικηςική 
διάρςαρη 

Σευμξλξγική 
διάρςαρη 

Οογαμχριακή 
διάρςαρη 
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 Οργαμωσιακή διάσταση. Έυει μα κάμει με ςξμ ξογαμιρμό. Σα Π είμαι 
αμαπόρπαρςξ κξμμάςι εμόπ ξογαμιρμξύ και έυξσμ ιεοαουική δξμή πξσ 
υχοίζεςαι ρε επίπεδα. 

 Διοικητική διάσταση . ατξοά ρςξ ρύμξλξ ςχμ αμθοώπχμ πξσ 
εογάζξμςαι ρε έμαμ ξογαμιρμό. Ο παοάγξμςαπ άμθοχπξπ είμαι κλειδί 
για ςημ επιςσυία εμόπ πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ. Σα πληοξτξοιακά 
ρσρςήμαςα δεμ μπξοξύμ μα λειςξσογήρξσμ αμ ξι άμθοχπξι δεμ είμαι 
ρε θέρη μα καςαμξήρξσμ ςη υοηριμόςηςά ςξσπ ρε έμαμ ξογαμιρμό. 

 Τεχμολογική διάσταση. πεοιλαμβάμει όλη ςημ σλικξςευμική σπξδξμή 
ρςημ ξπξία βαρίζεςαι η λειςξσογία ςξσπ. ε ασςήμ αμήκξσμ ςξ σλικό, 
ςξ λξγιρμικό, ςα δίκςσα και ξι ςηλεπικξιμχμίεπ.  



3η γοαπςή εογαρία 
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 Σηπαγικό επίπεδο           
(Ανώηεπη διοίκηζη)  

Τακηικό επίπεδο ( Μεζαία διοίκηζη) 

Επισειπηζιακό επίπεδο ( επισειπηζιακή διοίκηζη) 



3η γοαπςή εογαρία 
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Η αμώτερη διοίκηση, ρςξ ρςοαςηγικό επίπεδξ ςξσ ξογαμιρμξύ, πεοιλαμβάμει ρςελέυη ςα 

ξπξία αμςιμεςχπίζξσμ ρςοαςηγικά ζηςήμαςα, λαμβάμξσμ ρςοαςηγικέπ απξτάρειπ και 

ποαγμαςξπξιξύμ μακοξποόθερμξ ρυεδιαρμό ρςόυχμ, όπχπ π.υ. ςξ ρυεδιαρμό για έμα 

καιμξύοιξ ποξψόμ. 

 Η μεσαία διοίκηση, ρςξ ςακςικό επίπεδξ ςξσ ξογαμιρμξύ, πεοιλαμβάμει ρςελέυη πξσ 

αρυξλξύμςαι με δοαρςηοιόςηςεπ διαυείοιρηπ, ελέγυξσ και λήφηπ απξτάρεχμ, ρε πεοιξδικά 

διαρςήμαςα. Παοάδειγμα δοαρςηοιόςηςαπ ρςξ επίπεδξ μεραίαπ διξίκηρηπ απξςελεί η 

δημιξσογία μημιαίχμ αματξοώμ. ςξ επίπεδξ ασςό πεοιλαμβάμεςαι επίρηπ ςξ ποξρχπικό 

ςξ ξπξίξ αρυξλείςαι με ςη δημιξσογία γμώρηπ για ςξμ ξογαμιρμό αμάλξγα με ςξ 

αμςικείμεμξ ρςξ ξπξίξ είμαι ενειδικεσμέμξ.  

Η λειτουργική/επιχειρησιακή διξίκηρη, ρςξ επιυειοηριακό επίπεδξ ςξσ ξογαμιρμξύ, 

πεοιλαμβάμει ςα ρςελέυη ςα ξπξία ατξοξύμ ρςημ παοαγχγικέπ διαδικαρίεπ ςξσ 

ξογαμιρμξύ, ρςημ καςαγοατή και παοακξλξύθηρη ρσμαλλαγώμ. Σξ επίπεδξ ασςό ατξοά 

ρε δοαρςηοιόςηςεπ πξσ λαμβάμξσμ υώοα ρε καθημεοιμή βάρη και ρυεςίζξμςαι με ςξ 

υειοιρμό μεγάλξσ όγκξσ δεδξμέμχμ. 



 Καςάςανη ρύμτχμα με ςξ επίπεδξ ςξσ ξογαμιρμξύ ρςξ ξπξίξ βοίρκξμςαι και ςα υχοίζει ρε 

ιράοιθμεπ καςηγξοίεπ, ξι ξπξίεπ είμαι:  

 Πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα ρςοαςηγικξύ επιπέδξσ. Σα πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα πξσ 

σπξρςηοίζξσμ ςημ αμώςεοη διξίκηρη, ρςξ ρςοαςηγικό επίπεδξ ςξσ ξογαμιρμξύ. 

Γεμικόςεοα βξηθάμε ςα  αμώςεοα ρςελέυη μα αμςιμεςχπίρξσμ και αρυξληθξύμ με 

ρςοαςηγικά ζηςήμαςα και μακοξποόθερμεπ ςάρειπ ςόρξ μέρα ρςημ επιυείοηρη όρξ και 

ρςξ ενχςεοικό πεοιβάλλξμ ςηπ.  

 Πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα ςακςικξύ επιπέδξσ. Σα πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα πξσ 

σπξρςηοίζξσμ ςη μεραία διξίκηρη, ρςξ ςακςικό επίπεδξ ςξσ ξογαμιρμξύ. 

Απεσθύμξμςαι ρςα αμώςεοα ρςελέυη και ατξοξύμ ςξμ μερξποόθερμξ 

ποξγοαμμαςιρμό ςηπ επιυείοηρηπ ( π.υ. ποξγοαμμαςιρμόπ παοαγχγήπ, ανιξλόγηρη 

ποξμηθεσςώμ ) 

 Πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα επιυειοηριακξύ επιπέδξσ. Σα πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα 

πξσ σπξρςηοίζξσμ ςη λειςξσογική/επιυειοηριακή διξίκηρη, ρςξ επιυειοηριακό 

επίπεδξ ςξσ ξογαμιρμξύ. 
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 Διαμξιοαρμόπ πόοχμ. Έμα δίκςσξ καθιρςά ςα ποξγοάμμαςα, ςξμ ενξπλιρμό και ςα δεδξμέμα 

διαθέριμα ρε ξπξιξμδήπξςε ρςξ δίκςσξ αμενάοςηςα από ςη τσρική θέρη ςόρξ ςξσ υοήρςη όρξ 

και ςξσ πόοξσ.  

 Τφηλή ανιξπιρςία. Με ςη υοήρη δικςύξσ σπάουει δσμαςόςηςα για εμαλλακςικέπ πηγέπ ςχμ 

πόοχμ, όπχπ για παοάδειγμα η ύπαονη αμςιγοάτχμ αουείχμ ή ύπαονη πξλλαπλώμ μηυαμώμ 

και η υοήρη ςξσπ ρε πεοίπςχρη μη διαθεριμόςηςαπ εμόπ πόοξσ. 

 Δνξικξμόμηρη υοημάςχμ : Η δσμαςόςηςα διαμξιοαρμξύ ενσπηοεςηςώμ και άλλχμ πόοχμ 

μπξοεί μα ανιξπξιηθεί ώρςε ςα δεδξμέμα ή/και ξι εταομξγέπ μα βοίρκξμςαι ρε έμαμ ή 

πεοιρρόςεοξσπ ενσπηοεςηςέπ και ξι υοήρςεπ μέρχ πελαςώμ μα μπξοξύμ μα έυξσμ ποόρβαρη 

ρε ασςά, ρύμτχμα με ςξ μξμςέλξ ενσπηοεςξύμεμξσ-ενσπηοεςηςή. 

 Μέρξ επικξιμχμίαπ. Έμα δίκςσξ παοέυει έμα ιρυσοό μέρξ επικξιμχμίαπ αμάμερα ρε 

σπαλλήλξσπ πξσ βοίρκξμςαι ρε απόρςαρη. Δπιςοέπει ςη ρσμεογαρία απξμακοσρμέμχμ αςόμχμ 

και ξμάδχμ, ρε ποαγμαςικό υοόμξ, όπχπ για παοάδειγμα ςημ άμερη επενεογαρία εμόπ 

εγγοάτξσ από πξλλξύπ υοήρςεπ. Δπίρηπ επασνάμει ςη διαποξρχπική επικξιμχμία, με πξικίλα 

πλξύρια μέρα όπχπ είμαι η βιμςεξδιάρκεφη 
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 Διαδίκςσξ ( internet) : Σξ διαδίκςσξ είμαι η τσρική διαρύμδερη δικςύχμ 

πξσ παοέυει ςξ μέρξ για ςημ επικξιμχμία σπξλξγιρςικώμ ρσρκεσώμ.  

 Παγκόρμιξπ ιρςόπ : είμαι έμα ρύρςημα για ςημ ποόρβαρη πληοξτξοιώμ 

μέρχ διαδικςύξσ (Berners-Lee & Cailliau, 1990). Οι πληοξτξοίεπ ασςέπ 

μπξοεί μα είμαι πξλσμερικέπ, όπχπ π.υ. κείμεμξ, ήυξπ, εικόμεπ, βίμςεξ, και 

είμαι εμρχμαςχμέμεπ ρε 55 ιρςξρελίδεπ πξσ αμήκξσμ ρε ιρςξςόπξσπ 

(websites) ξι ξπξίξι βοίρκξμςαι ρε ενσπηοεςηςέπ ιρςξύ (webservers). 

 Κξιμχμική σπξλξγιρςική (social computing)  : σρςήμαςα και εταομξγέπ 

πξσ έυξσμ χπ αμαπόρπαρςξ μέοξπ ςξσπ ςημ κξιμχμική ρσμπεοιτξοά και 

αλληλεπίδοαρη .Η πληοξτξοία δημιξσογείςαι από ςξσπ υοήρςεπ και 

καςαμαλώμεςαι από ςξσπ υοήρςεπ.  
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 Δικξμξπξίηρη ( virtualization) : Διαυχοιρμόπ ςχμ εταομξγώμ και ςχμ 
δεδξμέμχμ από ςξσπ πόοξσπ σλικξύ. Δπιςοέπει ρςξσπ ξογαμιρμξύπ αμςί μα 
έυξσμ μηυαμήμαςα όπχπ ενσπηοεςηςέπ (servers) απξκλειρςικά για κάπξιεπ 
εταομξγέπ, μα έυξσμ ςξσπ πόοξσπ σλικξύ ρσγκεμςοχμέμξσπ και μα ςξσπ 
αμαθέςξσμ ρε εταομξγέπ όπξςε υοειάζεςαι. Σα ςοία βαρικά είδη 
εικξμικξπξίηρηπ είμαι : 

 Δικξμικξπξίηρη σλικξύ : Η υοήρη λξγιρμικξύ για ςημ εικξμική δημιξσογία - 
μίμηρη (emulation) σλικξύ ή ξλόκληοξσ σπξλξγιρςικξύ πεοιβάλλξμςξπ 
διατξοεςικξύ από ασςό ρςξ ξπξίξ ςοέυει ποαγμαςικά ςξ λξγιρμικό. 

 Δικξμικξπξίηρη δικςύξσ : σμδσάζει ςξσπ διαθέριμξσπ δικςσακξύπ πόοξσπ 
υχοίζξμςαπ ςξ τόοςξ ςξσ δικςύξσ ρε διαυειοίριμα ςμήμαςα, καθέμα από ςα 
ξπξία μπξοεί μα αμαςεθεί ρε έμα ρσγκεκοιμέμξ ενσπηοεςηςή ρςξ δίκςσξ. 

 Δικξμικξπξίηρη απξθήκεσρηπ: Αματέοεςαι ρςη ρσγκέμςοχρη τσρικξύ 
απξθηκεσςικξύ υώοξσ από διάτξοεπ δικςσακά μέρα απξθήκεσρηπ ρε έμα 
υώοξ η διαυείοιρη ςξσ ξπξίξσ γίμεςαι κεμςοικά.  
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Τπξλξγιρςική μέτξσπ (Cloud computing) :  

 

Η σπξλξγιρςική μέτξσπ είμαι έμαπ όοξπ πξσ υοηριμξπξιείςαι για μα 

πεοιγοάφει έμα μξμςέλξ ρςξ ξπξίξ η ςευμξλξγική σπξδξμή - 57 

σπξλξγιρςική ιρυύπ, απξθήκεσρη, λξγιρμικό - θεχοείςαι χπ έμα μέτξπ και 

παοέυεςαι χπ σπηοερία. Έμαπ ρσμήθηπ ςοόπξπ για μα πεοιγοατεί η έμμξια 

ςηπ σπξλξγιρςικήπ μέτξσπ είμαι η αμαλξγία με ςξ ηλεκςοικό οεύμα. Σξ 

ηλεκςοικό οεύμα απξςελεί έμα αγαθό ςξ ξπξίξ δεμ παοάγει η κάθε ξικιακή 

ή επιυειοημαςική μξμάδα (ρςη γεμική πεοίπςχρη) για μα ςξ υοηριμξπξιήρει, 

αλλά είμαι διαθέριμξ από ςη εςαιοεία ηλεκςοιρμξύ η ξπξία ςξ παοάγει και 

ξι καςαμαλχςέπ ςξ υοηριμξπξιξύμ κάθε τξοά πξσ υοειάζεςαι και 

πληοώμξσμ με βάρη ςη υοήρη ςξσ. Καςά αμςιρςξιυία η σπξλξγιρςική μέτξσπ 

πεοιγοάτει ςη διαθεριμόςηςα σπξλξγιρςικώμ πόοχμ χπ αγαθό μέρχ 

δικςύξσ. 
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 λξγιρμικό-χπ-σπηοερία (Software as a Service) επιςοέπει ρςξ υοήρςη ςξσ 

μέτξσπ μα υοηριμξπξιήρει λξγιρμικό πξσ ςοέυει ρςξ ρύμμετξ, υχοίπ μα 

υοειάζεςαι μα ςξ αγξοάρει και μα ςξ εγκαςαρςήρει ρςξμ σπξλξγιρςή ςξσ. 

 πλαςτόομα χπ σπηοερία (Platform as a Service) : Η δσμαςόςηςα πξσ 

παοέυεςαι ρςξμ καςαμαλχςή είμαι μα εγκαςαρςήρει (deploy)πάμχ ρςημ 

σπξδξμή 58 μέτξσπ εταομξγέπ πξσ δημιξσογήθηκαμ από ςξμ καςαμαλχςή 

ή πξσ απξκςήθηκαμ και πξσ έυξσμ δημιξσογηθεί με ςη υοήρη γλχρρώμ 

ποξγοαμμαςιρμξύ, βιβλιξθηκώμ, σπηοεριώμ και εογαλείχμ πξσ 

σπξρςηοίζξμςαι από ςξμ πάοξυξ 

 σπξδξμή χπ σπηοερία (Infrastructure as a Service): Η δσμαςόςηςα πξσ 

παοέυεςαι ρςξμ καςαμαλχςή είμαι η παοξυή επενεογαρίαπ, απξθηκεσςικξύ 

υώοξσ, δικςύχμ, και άλλχμ θεμελιχδώμ σπξλξγιρςικώμ πόοχμ, όπξσ ξ 

καςαμαλχςήπ είμαι ρε θέρη μα αμαπςύνει και μα εκςελέρει ασθαίοεςξ 

λξγιρμικό, ςξ ξπξίξ μπξοεί μα πεοιλαμβάμει λειςξσογικά ρσρςήμαςα και 

εταομξγέπ.  



 Καςάςανη με βάρη ςξ επίπεδξ ςξσ ξογαμιρμξύ και 

ςηπ διξικηςικήπ σπξρςήοινηπ:  

 

 ρσρςήμαςα επενεογαρίαπ ρσμαλλαγώμ, 

 πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα διξίκηρηπ, 

  ρσρςήμαςα σπξρςήοινηπ απξτάρεχμ και  

  ρσρςήμαςα επιςελικήπ σπξρςήοινηπ  
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 Τπξρςηοίζξσμ ςα ρςελέυη ρςξ μεραίξ επίπεδξ διξίκηρηπ ςξσ 

ξογαμιρμξύ.  

 Βξηθξύμ ςημ παοακξλξύθηρη, ςξμ έλεγυξ, ςη λήφη απξτάρεχμ και ρε 

διξικηςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ.  

 Παοέυξσμ αματξοέπ ρυεςικά με ςημ ςοέυξσρα επίδξρη εμόπ 

ξογαμιρμξύ.  
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ΣΔΦΝΟΛΟΓ
ΙΚΔ 

ΤΠΟΔΟΜΔ
 Π.. 

ΤΛΙΚΟ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ 

ΔΙΚΣΤΑ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΠΑΓΚΟΜΙΟ 

ΙΣΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ 

ΔΙΚΟΝΙΚΟΠΟΙΗΗ 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ 
ΝΔΥΟΤ 
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Τλικό (Hardware) : Όλα ςα τσρικά μέοη εμόπ σπξλξγιρςικξύ ρσρςήμαςξπ – ρσρκεσέπ ειρόδξσ – ρσρκεσέπ 

επενεογαρίαπ – ρσρκεσέπ ενόδξσ – ρσρκεσέπ απξθήκεσρηπ   Όλα ςα μηυαμήμαςα και ξι ρσρκεσέπ πξσ 

διαθέςξσμ σπξλξγιρςική ιρυύ – σπξλξγιρςέπ – ενσπηοεςηςέπ – κιμηςέπ ρσρκεσέπ.  

Λξγιρμικό (software): Σξ ρύμξλξ ςχμ ποξγοαμμάςχμ ςα ξπξία δίμξσμ ρςξμ σπξλξγιρςή ςιπ εμςξλέπ πξσ ςξσ 

σπαγξοεύξσμ ςι μα κάμει και με πξιξμ ςοόπξ λξγιρμικό ρσρςήμαςξπ – λειςξσογικό ρύρςημα – βξηθηςικά 

εογαλεία (utilities)  λξγιρμικό εταομξγώμ 

Δίκςσξ: είμαι έμα ρύμξλξ από σπξλξγιρςέπ πξσ αλληλξρσμδέξμςαι και επξμέμχπ μπξοξύμ μα αμςαλλάρρξσμ 

πληοξτξοίεπ. Τπάουξσμ δύξ βαρικξί ςύπξι δικςύχμ, ςα εμρύομαςα και ςα αρύομαςα. Δπίρηπ, ρςξ πλαίριξ 

εμόπ ξογαμιρμξύ, ςα δίκςσα μπξοξύμ μα διακοιθξύμ ρε ερχδίκςσα και ενχδίκςσα. Δρχδίκςσξ (intranet) είμαι 

δίκςσξ ςξ ξπξίξ είμαι ερχςεοικό ρε έμαμ ξογαμιρμό και η ποόρβαρη ρε ασςό πεοιξοίζεςαι μόμξ ρςξσπ 

σπαλλήλξσπ ςξσ ξογαμιρμξύ. Δνχδίκςσξ (extranet) είμαι επίρηπ έμα ιδιχςικό δίκςσξ εμόπ ξογαμιρμξύ, αλλά η 

ποόρβαρη ρε ασςό επιςοέπεςαι ρε ποξμηθεσςέπ, πελάςεπ και άλλεπ ενξσριξδξςημέμεπ ξμςόςηςεπ.  

  



• Τπξρςηοίζξσμ ςα ρςελέυη ρςξ μεραίξ επίπεδξ διξίκηρηπ ςξσ 

ξογαμιρμξύ.  

 

• Βξηθξύμ ρςη λήφη απξτάρεχμ για ςημ επίλσρη ποξβλημάςχμ. 
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 Βξηθξύμ ρςημ αμςιμεςώπιρη ρςοαςηγικώμ ζηςημάςχμ και 
μακοξποόθερμχμ ςάρεχμ, μέρα και ένχ από ςημ επιυείοηρη. 

 

 Τπξρςηοίζξσμ ςα ρςελέυη ρςξ αμώςεοξ επίπεδξ διξίκηρηπ ςξσ 
ξογαμιρμξύ 
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1)πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα πχλήρεχμ και 

μάοκεςιμγκ 

 2) πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα καςαρκεσήπ και 

παοαγχγήπ 

3) πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα ξικξμξμικώμ 

4) πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα λξγιρςικήπ  

5) πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα αμθοώπιμχμ πόοχμ 
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 Σα ρσρςήμαςα πχλήρεχμ και μάοκεςιμγκ σπξρςηοίζξσμ ςξ 
λειςξσογικό ςξμέα πχλήρεχμ και μάοκεςιμγκ και ςξ 
αμςίρςξιυξ ςμήμα εμόπ ξογαμιρμξύ. Αρυξλξύμςαι: 

 με ςξμ εμςξπιρμό πελαςώμ  

 ςημ αμάπςσνη και ςξ ρυεδιαρμό μέχμ ποξψόμςχμ και 
σπηοεριώμ  

 ςημ ποξώθηρη ποξψόμςχμ και σπηοεριώμ  

 ςημ πώληρη ποξψόμςχμ και σπηοεριώμ  

 ςημ παοξυή άμερηπ σπξρςήοινηπ ςχμ πελαςώμ  
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 Σα ρσρςήμαςα καςαρκεσήπ και παοαγχγήπ σπξρςηοίζξσμ 
ςξ λειςξσογικό ςξμέα καςαρκεσήπ και παοαγχγήπ και ςξ 
αμςίρςξιυξ ςμήμα εμόπ ξογαμιρμξύ. Αρυξλξύμςαι με: 

 ςξ ρυεδιαρμό, αμάπςσνη και παοαγχγή ςχμ ποξψόμςχμ και 
σπηοεριώμ  

 ςξ ποξγοαμμαςιρμό, αμάπςσνη και ρσμςήοηρη ςχμ 
παοαγχγικώμ εγκαςαρςάρεχμ.  

 ςημ απόκςηρη, απξθήκεσρη και διαθεριμόςηςα ςχμ σλικώμ 
παοαγχγήπ.  

 ςξ υοξμικό ποξγοαμμαςιρμό ςχμ σλικώμ, ςξσ ενξπλιρμξύ 
και ςηπ εογαρίαπ . 

 ςξμ έλεγυξ ςηπ οξήπ παοαγχγήπ. 
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 Δμδξεπιυειοηριακά πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα ή πληοξτξοιακά 
ρσρςήμαςα (ERP, CRM, Knowledge Management Systems).  

 Διεπιυειοηριακά πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα ή διξογαμχριακά 
πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα  
 Δκςείμξμςαι πέοα από ςα όοια ςξσ ξογαμιρμξύ και ςξμ ρσμδέξσμ με 

άλλξσπ ξογαμιρμξύπ 

 Ασςξμαςξπξιξύμ ςη οξή πληοξτξοίαπ διαπεομώμςαπ ςα ξογαμχριακά 
όοια και καθιρςξύμ ετικςή ςη ρύμδερη ξογαμιρμώμ.  

 σμδέξσμ δύξ ή πεοιρρόςεοξσπ ξογαμιρμξύπ, όπχπ για παοάδειγμα 
πχληςέπ και αγξοαρςέπ. 
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 Η εκςέλερη μεγάλξσ όγκξσ σπξλξγιρμώμ με σφηλή ςαυύςηςα  

 Η παοξυή γοήγξοηπ και ξοθήπ επικξιμχμίαπ και ρσμεογαρίαπ υχοίπ 

πεοιξοιρμό υοόμξσ και ςόπξσ  

  Η απξθήκεσρη ςεοάρςιχμ όγκχμ πληοξτξοιώμ ξι ξπξίεπ είμαι ποξρβάριμεπ 

μέρχ ςξσ διαδικςύξσ και ιδιχςικώμ δικςύχμ. 

  Η μηυαμξγοατική σπξρςήοινη επιυειοημαςικώμ διαδικαριώμ και εογαριώμ.  

 Η ασςξμαςξπξίηρη ςηπ λήφηπ απξτάρεχμ, όςαμ ποόκειςαι για ςσπξπξιημέμεπ 

απξτάρειπ και η διεσκόλσμρη ςηπ λήφηπ απξτάρεχμ, όςαμ ποόκειςαι για 

ρύμθεςεπ. 
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 Δπιυειοηριακή αοιρςεία. Οι επιυειοήρειπ διαοκώπ επιδιώκξσμ μα επιςύυξσμ σφηλόςεοη κεοδξτξοία.  

 Νέα ποξψόμςα, σπηοερίεπ και επιυειοημαςικά μξμςέλα. σμβάλλξσμ ρςημ δημιξσογία μέχμ ποξψόμςχμ 

 υέρειπ με πελάςεπ και ποξμηθεσςέπ. Δπιςοέπξσμ ρςιπ επιυειοήρειπ μα παοακξλξσθξύμ ςη ρσμπεοιτξοά ςχμ 

πελαςώμ και μα μπξοξύμ καςά ρσμέπεια μα παοέυξσμ καλύςεοη ενσπηοέςηρη, επιςσγυάμξμςαπ διαςήοηρη ςχμ 

πελαςώμ.  

 Βελςιχμέμη λήφη απξτάρεχμ. Δπιςοέπξσμ ρςα ρςελέυη ςηπ διξίκηρηπ εμόπ ξογαμιρμξύ μα έυξσμ ςημ 

καςάλληλη πληοξτξοία ςημ καςάλληλη ρςιγμή, ακόμα και ρε ποαγμαςικό υοόμξ. Έςρι ποξρτέοξσμ ρςα 

διξικηςικά ρςελέυη ςη δσμαςόςηςα για βελςιχμέμεπ απξτάρειπ και εμέογειεπ ξι ξπξίεπ βαρίζξμςαι ρςημ 

πληοξτξοία πξσ ςξσπ παοέυξσμ.  

 Αμςαγχμιρςικό πλεξμέκςημα. Χάοη ρςα πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα ξι επιυειοήρειπ μπξοξύμ μα βελςιώρξσμ 

ςημ αμςαγχμιρςικόςηςά ςξσπ και μα νευχοίρξσμ απξκςώμςαπ αμςαγχμιρςικό πλεξμέκςημα έμαμςι ςχμ άλλχμ.  

 Βιχριμόςηςα.  Οι ξογαμιρμξί επεμδύξσμ ρε πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα καθώπ υχοίπ ασςά δεμ θα καςατέοξσμ 

μα επιβιώρξσμ ρςξ ρύγυοξμξ αμςαγχμιρςικό πεοιβάλλξμ. 
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ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
ΔΔΔΟΜΔΝΩΝ 

ΑΚΡΙΒΔΙΑ 

ΟΡΘΟΣΗΣΑ 

ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 

ΤΝΑΥΔΙΑ 

ΔΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ 

3η γοαπςή εογαρία 
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 Ακοίβεια. Σα δεδξμέμα ποέπει μα είμαι ακοιβή, ρατή και ρε 

ςσπξπξιημέμη μξοτή 

  Οοθόςηςα. Σα δεδξμέμα ποέπει μα είμαι ξοθά και μα μημ πεοιέυξσμ 

ρτάλμαςα  

 Πληοόςηςα. Σα δεδξμέμα ποέπει μα είμαι πλήοη, υχοίπ ελλείφειπ, 

ώρςε μα σπάουξσμ όλα ςα δεδξμέμα πξσ απαιςξύμςαι για ςημ 

επίλσρη εμόπ ποξβλήμαςξπ  

 σμάτεια. Σα δεδξμέμα ποέπει μα είμαι ρυεςικά και ρσματή με ςξ 

ποξπ επίλσρη ποόβλημα  

 Δπικαιοόςηςα. Σα δεδξμέμα ποέπει μα είμαι διαθέριμα εγκαίοχπ, 

όςαμ υοειάζξμςαι. 

3η γοαπςή εογαρία 
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3η γοαπςή εογαρία 

Δμδεικςικό ςηπ ρημαρίαπ ςηπ πξιόςηςαπ ςχμ δεδξμέμχμ είμαι η 

έκτοαρη «garbage in garbage out» πξσ ρημαίμει όςι αμ η είρξδξπ 

είμαι ρκξσπίδια ςόςε και ςξ απξςέλερμα θα είμαι επίρηπ ρκξσπίδια, 

κξιμώπ όπχπ λέει και η παοξιμία “ό,ςι ρπέομειπ θεοίζειπ”.  

Η ρξβαοόςηςα ςξσ ποξβλήμαςξπ εμιρυύεςαι πεοιρρόςεοξ αμ ςξ κακήπ 

πξιόςηςαπ απξςέλερμα εκλητθεί και υοηριμξπξιηθεί από ςξσπ 

υοήρςεπ χπ έγκσοξ ρςξ ξπξίξ μπξοεί κάπξιξπ μα βαριρςεί 

(Παπαδξπξύλξσ, 2013). 

ΤΠΔΝΘΤΜΙΗ 



 ςη λειςξσογική πεοιξυή ςξσ ξογαμιρμξύ ςημ ξπξία σπξρςηοίζξσμ. 
ςημ καςηγξοία ασςή διακοίμξσμε ςα πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα 
πχλήρεχμ και μάοκεςιμγκ, ςα πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα 
καςαρκεσήπ και παοαγχγήπ, ςα πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα 
ξικξμξμικώμ, ςα πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα λξγιρςικήπ και ςα 
πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα αμθοώπιμχμ πόοχμ.  

 ςξ επίπεδξ διξίκηρηπ μέρα ρςημ ιεοαουία ςξσ ξογαμιρμξύ. 
ύμτχμα με ασςή ςημ καςηγξοιξπξίηρη ςα πληοξτξοιακά 
ρσρςήμαςα υχοίζξμςαι ρε ρσρςήμαςα επενεογαρίαπ ρσμαλλαγώμ, 
πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα διξίκηρηπ, ρσρςήμαςα σπξρςήοινηπ 
απξτάρεχμ και ρσρςήμαςα επιςελικήπ σπξρςήοινηπ.  

 ςημ ξογαμχριακή ςξσπ έκςαρη. ςημ καςηγξοία ασςή ςα 
πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα διακοίμξμςαι ρε εμδξεπιυειοηριακά ή 
εμδξογαμχριακά πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα και διεπιυειοηριακά ή 
διξογαμχριακά πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα.  
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 η η  λ ε ι ηο ς π γ ι κ ή  π ε π ι οσ ή  ηο ς  ο π γ α ν ι ζ μ ο ύ  η η ν  οπο ί α  ς πο ζ η η π ί ζο ς ν .  Σ η η ν  

κα η η γ ο π ί α  α ς η ή  δ ι α κ π ί ν ο ς μ ε  ηα  πλ η π ο θ ο π ι α κά  ζ ς ζ η ή μ α ηα  πω λ ή ζ ε ω ν  κα ι  

μ ά π κ ε η ι ν γ κ ,  ηα  πλ η π ο θ ο π ι α κά  ζ ς ζ η ή μ α ηα  κα ηα ζ κ ε ς ή ρ  κα ι  πα π α γ ω γ ή ρ ,  ηα  

πλ η π ο θ ο π ι α κά  ζ ς ζ η ή μ α ηα  ο ι κο ν ο μ ι κώ ν ,  ηα  πλ η π ο θ ο π ι α κά  ζ ς ζ η ή μ α ηα  

λ ο γ ι ζ η ι κ ή ρ  κα ι  ηα  πλ η π ο θ ο π ι α κά  ζ ς ζ η ή μ α ηα  α ν θ π ώ π ι ν ω ν  π ό π ω ν .   

 ηο  ε π ί π ε δ ο  δ ι ο ί κ η ζ η ρ  μ έ ζ α  ζ η η ν  ι ε π α π σ ί α  ηο ς  ο π γ α ν ι ζ μ ο ύ .  Σ ύ μ θ ω ν α  μ ε  

α ς η ή  η η ν  κα η η γ ο π ι οπο ί η ζ η  ηα  πλ η π ο θ ο π ι α κά  ζ ς ζ η ή μ α ηα  σ ω π ί ζο ν ηα ι  ζ ε  

ζ ς ζ η ή μ α ηα  ε π ε ξ ε π γ α ζ ί α ρ  ζ ς ν α λ λ α γ ώ ν ,  πλ η π ο θ ο π ι α κά  ζ ς ζ η ή μ α ηα  

δ ι ο ί κ η ζ η ρ ,  ζ ς ζ η ή μ α ηα  ς πο ζ η ή π ι ξ η ρ  α πο θ ά ζ ε ω ν  κα ι  ζ ς ζ η ή μ α ηα  ε π ι η ε λ ι κ ή ρ  

ς πο ζ η ή π ι ξ η ρ .   

 η η ν  ο π γ α ν ω ζ ι α κ ή  ηο ς ρ  έ κ ηα ζ η .  Ση η ν  κα η η γ ο π ί α  α ς η ή  ηα  πλ η π ο θ ο π ι α κά  

ζ ς ζ η ή μ α ηα  δ ι α κ π ί ν ο ν ηα ι  ζ ε  ε ν δ ο ε π ι σ ε ι π η ζ ι α κά  ή  ε ν δ ο π γ α ν ω ζ ι α κά  

πλ η π ο θ ο π ι α κά  ζ ς ζ η ή μ α ηα  κα ι  δ ι ε π ι σ ε ι π η ζ ι α κά  ή  δ ι ο π γ α ν ω ζ ι α κά  

πλ η π ο θ ο π ι α κά  ζ ς ζ η ή μ α ηα .   
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 Η διξίκηρη ςχμ πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ (IT governance) πεοιλαμβάμει ςη ρςοαςηγική 
και ςιπ πξλιςικέπ για ςη υοήρη ςχμ πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ μέρα ρε έμαμ 
ξογαμιρμό (Laudon & Laudon, 2012). Δίμαι η ικαμόςηςα ςηπ διξίκηρηπ ςξσ ξογαμιρμξύ μα 
καςεσθύμει, μα μεςοήρει και μα ανιξλξγήρει ςη υοήρη ςχμ πληοξτξοιακώμ πόοχμ για 
ςημ σπξρςήοινη ςχμ ρςοαςηγικώμ ρςόυχμ ςξσ ξογαμιρμξύ (IT Governance Network, 2011). 
Η διξίκηρη πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ απξςελεί αμαπόρπαρςξ κξμμάςι ςηπ 
επιυειοημαςικήπ διξίκηρηπ και απξςελείςαι από ςημ ηγερία, ςιπ ξογαμχριακέπ δξμέπ 
και ςιπ διαδικαρίεπ πξσ διαρταλίζξσμ όςι ςα πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα ςξσ ξογαμιρμξύ 
διαςηοξύμ και επεκςείμξσμ ςιπ ρςοαςηγικέπ και ςξσπ ρςόυξσπ ςξσ ξογαμιρμξύ (IT 
Governance Institute, 2011). 

 Η διξίκηρη πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ απξςελεί μια διαοκή δοαρςηοιόςηςα η ξπξία 
απαιςεί μία μξξςοξπία ρσμευξύπ βελςίχρηπ και αμςαπόκοιρηπ ρςξ γοήγξοα μεςαβαλλόμεμξ 
πεοιβάλλξμ. Μπξοεί μα νεκιμήρει από ξπξιαδήπξςε ρημείξ αλλά ρσμήθχπ αουίζει με ςη 
ρςοαςηγική και ςημ εμαομόμιρή ςηπ ρε ξλόκληοξ ςξμ ξογαμιρμό. Μεςά ποαγμαςξπξιείςαι η 
σλξπξίηρη, παοέυξμςαπ ςημ ανία ρύμτχμα με ςη ρςοαςηγική και αμςιμεςχπίζξμςαπ ςξσπ 
κιμδύμξσπ πξσ υοειάζξμςαι μείχρη. 
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 πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα ρςοαςηγικξύ επιπέδξσ 

 πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα ςακςικξύ επιπέδξσ  

 πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα επιυειοηριακξύ επιπέδξσ  
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• Δμδξεπιυειοηριακά ή εμδξογαμχριακά  

• Διεπιυειοηριακά ή διξογαμχριακά 



Σα επιυειοημαςικά πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα (Enterprise 
Information Systems) είμαι μία ξικξγέμεια ξλξκληοχμέμχμ 
πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ ςα ξπξία εκςείμξμςαι ρε ξλόκληοξ 
ςξμ ξογαμιρμό και διαπεομξύμ όλξσπ ςξσπ λειςξσογικξύπ ςξμείπ 
εμόπ ξογαμιρμξύ. Δρςιάζξσμ ρςημ εκςέλερη επιυειοημαςικώμ 
διαδικαριώμ πξσ ατξοξύμ ρε ξλόκληοξ ςξμ ξογαμιρμό και 
πεοιλαμβάμξσμ όλα ςα επίπεδα διξίκηρηπ. Δπιςοέπξσμ ρςα 
διξικηςικά ρςελέυη και ρςξσπ ξογαμιρμξύπ μα βελςιώρξσμ ςιπ 
επιδόρειπ ςξσπ καθώπ παοέυξσμ ςη δσμαςόςηςα διαμξιοαρμξύ ςχμ 
δεδξμέμχμ μεςανύ ςμημάςχμ και μεςανύ ςξσ ξογαμιρμξύ με 
άλλξσπ ενχςεοικξύπ ξογαμιρμξύπ. Δπίρηπ ςα επιυειοημαςικά 
πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα εμιρυύξσμ ςξ βαθμό ασςξμαςξπξίηρηπ 
και φητιξπξίηρηπ ςχμ επιυειοημαςικώμ διαδικαριώμ.  
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 Σα ρσρςήμαςα ποξγοαμμαςιρμξύ επιυειοημαςικώμ 
πόοχμ (Enterprise Resource Planning Systems – 
ERP) 

 Σα ρσρςήμαςα διαυείοιρηπ ετξοδιαρςικήπ αλσρίδαπ 
(Supply Chain Management – SCM) 

 Σα ρσρςήμαςα διαυείοιρηπ πελαςειακχμ ρυέρεχμ 
(Customer Relationship Management, CRM) 

 σρςήμαςα διαυείοιρηπ γμώρηπ (Knowledge 
Management Systems – KMS) 
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 Απξςελεί μία ακξλξσθία από άμερα σλξπξιήριμα 
πακέςα εταομξγώμ, πξσ καλύπςξσμ όλεπ ςιπ 
λειςξσογίεπ μίαπ επιυείοηρηπ και διαθέςξσμ ςημ 
απαοαίςηςη εσλσγιρία για ςη δσμαμική ποξραομξγή 
ςξσπ ρςιπ απαιςήρειπ και ςιπ μεςαβξλέπ πξσ 
ρσμβαίμξσμ ρε ασςή 

 Παοέυει ξλξκληοχμέμεπ πληοξτξοιακέπ λύρειπ για 
ςημ καλύςεοη και απξδξςικόςεοη διαυείοιρη και 
ποξγοαμμαςιρμό ςχμ πόοχμ  

 Δίμει ςη δσμαςόςηςα ρςημ επιυείοηρη μα λειςξσογήρει 
ρσμςξμιρμέμα  ραμ εμιαίξ ρύμξλξ, καθξδηγξύμεμη 
από ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ δέυεςαι από ςξ πεοιβάλλξμ. 
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Βλ. Δπαμ. 

Μάθημα 2 



 Τπξρςηοίζξσμ ςημ Καςαρκεσή, έλεγυξ απξθεμάςχμ, 
ποξγοαμμαςιρμό και μεςατξοέπ. Βξηθξύμ ςξσπ ποξμηθεσςέπ, 
ςξσπ αγξοαρςέπ, ςξσπ διαμξμείπ και ςιπ εςαιοείεπ μεςατξοώμ – 
διξικηςικήπ μέοιμμαπ (logistics) μα μξιοάζξμςαι πληοξτξοίεπ 
ρυεςικά με ςιπ παοαγγελίεπ, ςημ παοαγχγή, ςα επίπεδα 
απξθεμάςχμ και ςημ παοάδξρη ποξψόμςχμ και σπηοεριώμ. 

  Ασςξμαςξπξιξύμ ςη οξή πληοξτξοιώμ μεςανύ εςαιοίαπ και 
ποξμηθεσςώμ για ςη βελςιρςξπξίηρη ςηπ παοαγχγήπ και ςηπ 
παοάδξρηπ ςχμ ποξψόμςχμ και σπηοεριώμ.  

  Ο ρςόυξπ ςχμ ρσρςημάςχμ διαυείοιρηπ ετξδιαρςική αλσρίδαπ 
είμαι η απξδξςική ποξμήθεια, παοαγχγή και παοάδξρη 
ποξψόμςχμ και σπηοεριώμ. Με άλλα λόγια η Ποξμηθεσςήπ 
Καςαρκεσαρςήπ Διαμξμέαπ Λιαμέμπξοξπ Πελάςηπ παοαγχγή και 
μεςατξοά ςηπ καςάλληληπ πξρόςηςαπ ποξψόμςχμ από ςημ πηγή 
ρςξ ρημείξ  
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 Δπιδιώκξσμ ςη μείχρη ςηπ αβεβαιόςηςαπ και ςηπ 
μεςαβληςόςηςαπ ώρςε μα βελςιώμεςαι η ακοίβεια ςχμ 
ποξβλέφεχμ. Ασςό επιςσγυάμεςαι εναρταλίζξμςαπ όςι όλα 
ςα μέλη ςηπ ετξδιαρςικήπ αλσρίδαπ έυξσμ ςιπ ίδιεπ 
πληοξτξοίεπ ξι ξπξίεπ είμαι ακοιβείπ και έγκσοεπ. 

 Δπιδιώκξσμ ςημ αύνηρη ςξσ ελέγυξσ ςχμ διαδικαριώμ ώρςε 
μα επιςεσυθεί βελςιρςξπξίηρη ςχμ επιπέδχμ ςχμ 
απξθεμάςχμ, ςξσ κύκλξσ ζχήπ ποξψόμςξπ (δηλ. ςξσ υοόμξσ 
από ςη αμάπςσνη εμόπ ποξψόμςξπ χπ ςημ παοάδξρή ςξσ και 
ςημ σπξρςήοινη ςξσ ρςξμ πελάςη) και ςηπ ενσπηοέςηρηπ 
πελαςώμ. καςαμάλχρηπ ρςξμ ελάυιρςξ υοόμξ και με ςξ 
υαμηλόςεοξ κόρςξπ. 
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Βξηθξύμ ςα ρςελέρη 

 Να απξταρίρξσμ ςι και πόςε μα παοάγξσμ,  μα απξθηκεύξσμ και μα 
διακιμξύμ. 

 Να διαβιβάζξσμ γοήγξοα παοαγγελίεπ. 

 Να παοακξλξσθξύμ ςημ καςάρςαρη ςχμ παοαγγελιώμ. 

 Να ελέγυξσμ ςη διαθεριμόςηςα ςχμ απξθεμάςχμ και μα παοακξλξσθξύμ 
ςα επίπεδά ςξσπ. 

 Να μειώμξσμ ςξ κόρςξπ διαςήοηρηπ απξθεμάςχμ, μεςατξοάπ και 
απξθήκεσρηπ. 

 Να παοακξλξσθξύμ ςιπ απξρςξλέπ ποξψόμςχμ. 

 Να ποξγοαμμαςίζξσμ ςημ παοαγχγή με βάρη ςημ ποαγμαςική ζήςηρη ςχμ 
πελαςώμ. 

 Να επικξιμχμξύμ γοήγξοα ςιπ αλλαγέπ ρςξ ρυεδιαρμό ςχμ ποξψόμςχμ . 
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 Φοξμικόπ ξοίζξμςαπ ρςξμ ξπξίξ απεσθύμξμςαι ςα ρσρςήμαςα: Σα ρσρςήμαςα ERP πεοιγοάτξσμ ςιπ ςοέυξσρεπ λειςξσογίεπ ςηπ 

ετξδιαρςικήπ αλσρίδαπ για ςημ επιυείοηρη και απεσθύμξμςαι ρςξ παοελθόμ ή ρςξ παοόμ, εμώ ςα ρσρςήμαςα SCM απεσθύμξμςαι 

ρςξ μέλλξμ (παίομξσμ όλα ςα διαθέριμα δεδξμέμα από ςα Transactional ΙΣ και ςα ποξεκςείμξσμ ρςξ μέλλξμ). 

 κξπόπ ςχμ ρσρςημάςχμ: Ο ρκξπόπ ςχμ ρσρςημάςχμ ERP είμαι η διάυσρη - αμςαλλαγή - επικξιμχμία ςχμ δεδξμέμχμ ςηπ 

εςαιοίαπ, εμώ αμςίρςξιυα ξ ρκξπόπ ςχμ ρσρςημάςχμ SCM είμαι η αμαζήςηρη ποξβλέφεχμ και μελλξμςικώμ ρεμαοίχμ και η 

βελςιρςξπξίηρη ςχμ απξτάρεχμ πξσ ατξοξύμ ςα ρεμάοια ασςά.  

 Δπιυειοημαςική εμβέλεια: Σα ρσρςήμαςα ERP υαοακςηοίζξμςαι από μσχπική επιυειοημαςική εμβέλεια, ατξύ αρυξλξύμςαι με ςιπ 

ςοέυξσρεπ ρσμαλλαγέπ και ςη μεςάτοαρη ςξσ ιρςξοικξύ ςηπ εςαιοίαπ πξσ βαρίζεςαι ρ‟ ασςέπ. Αμςίθεςα, ςα ρσρςήμαςα SCM 

ρςοέτξμςαι κσοίχπ ποξπ ςα μελλξμςικά ποξβλήμαςα μέρα από μία ιεοαουία ποξβλημάςχμ λήφηπ απξτάρεχμ ρε όλα ςα επίπεδα 

(ρςοαςηγικό, ρυεδιαρμξύ, λειςξσογικό). 

 Υύρη ςχμ βάρεχμ δεδξμέμχμ: Οι βάρειπ ςχμ ρσρςημάςχμ ERP πεοιέυξσμ ακαςέογαρςα δεδξμέμα, ςα ξπξία απξθηκεύξμςαι 

υχοίπ μα γίμεςαι ρ' ασςά καμία ιδιαίςεοη επενεογαρία, εμώ αμςίθεςα ξι βάρειπ ςχμ ρσρςημάςχμ SCM πεοιέυξσμ δεδξμέμα πξσ 

ποξέουξμςαι μεμ από ςα μη-επενεογαρμέμα δεδξμέμα ςηπ εςαιοίαπ, αλλά διέουξμςαι από ρημαμςικέπ ςοξπξπξιήρειπ (είμαι 

πεοιρρόςεοξ αμςικειμεμικά και εταομόζξμςαι ρ' ασςά επιλεγμέμξι επιυειοημαςικξί καμόμεπ πξσ ρςηοίζξμςαι ρςη κοίρη ςηπ 

εςαιοίαπ). 

 Φοόμξπ απόκοιρηπ ρε εοχςήρειπ (queries): Σα ρσρςήμαςα ERP αμςαπξκοίμξμςαι ρςημ αμάκληρη ακαςέογαρςχμ δεδξμέμχμ ρε 

ποαγμαςικό υοόμξ, εμώ ςα ρσρςήμαςα SCM αμςαπξκοίμξμςαι είςε ρε ποαγμαςικό υοόμξ είςε εταομόζξσμ διαδικαρίεπ μαζικήπ 

επενεογαρίαπ, αμάλξγα πάμςξςε με ςξ είδξπ ςξσ ποξβλήμαςξπ πξσ καλξύμςαι μα αμαλύρξσμ. 

 σμέπειεπ χπ ποξπ ςξμ αμαρυεδιαρμό ςχμ επιυειοημαςικώμ διαδικαριώμ: Σα ρσρςήμαςα ERP διεσκξλύμξσμ ςημ αμςαλλαγή 

ςχμ δεδξμέμχμ, πεοιγοάτξμςαπ λειςξσογικέπ επιυειοημαςικέπ διαδικαρίεπ, με ρκξπό ασςέπ μα γίμξσμ πεοιρρόςεοξ απξδξςικέπ 

(παθηςική ρσμειρτξοά), εμώ ςα ρσρςήμαςα SCM αμαζηςξύμ ρσρςημαςικά ςξμ εμςξπιρμό ςχμ δσμαςξςήςχμ για ςη βελςίχρη ςηπ 

διαυείοιρηπ ςηπ ετξδιαρςικήπ αλσρίδαπ μίαπ επιυείοηρηπ, μέρχ ςηπ λειςξσογικήπ και διαςμημαςικήπ εμξπξίηρηπ ςχμ απξτάρεχμ 

(εμεογηςική ρσμειρτξοά). 
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Πξλλέπ επιυειοήρειπ θεχοξύμ όςι ςα 

ρσρςήμαςα SCM καλύπςξμςαι από ςα 

ERP  



 Σα ρσρςήμαςα διαυείοιρηπ πελαςειακώμ ρυέρεχμ 
(Customer Relationship Management – CRM) παοέυξσμ 
πληοξτξοίεπ για ςξ ρσμςξμιρμό όλχμ ςχμ επιυειοημαςικώμ 
διαδικαριώμ πξσ ατξοξύμ πελάςεπ ρε πχλήρειπ, 
μάοκεςιμγκ και ενσπηοέςηρη. Ο ρςόυξπ είμαι η 
βελςιρςξπξίηρη ςχμ ερόδχμ, η ικαμξπξίηρη ςχμ πελαςώμ 
και η διαςήοηρή ςξσπ. Σα ρσρςήμαςα διαυείοιρηπ 
πελαςειακώμ ρυέρεχμ βξηθξύμ ρςξμ ποξρδιξοιρμό, ςημ 
ποξρέλκσρη και ςη διαςήοηρη ςχμ πιξ επικεοδώμ 
πελαςώμ, ρςημ παοξυή καλύςεοηπ ενσπηοέςηρηπ ρςξσπ 
σπάουξμςεπ πελάςεπ και ρςημ αύνηρη ςχμ πχλήρεχμ. 
Διακοίμξμςαι ρε: 
 επιυειοηριακά ρσρςήμαςα διαυείοιρηπ πελαςειακώμ ρυέρεχμ  

 αμαλσςικά ρσρςήμαςα διαυείοιρηπ πελαςειακώμ ρυέρεχμ 
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 Σα ρσρςήμαςα διαυείοιρηπ γμώρηπ (Knowledge 
Management Systems – KMS) ρσλλέγξσμ ςη γμώρη και ςημ 
εμπειοία ρςξμ ξογαμιρμό και ςιπ κάμξσμ διαθέριμεπ 
ξπξσδήπξςε και ξπξςεδήπξςε υοειαρςεί για ςημ βελςίχρη 
ςχμ επιυειοημαςικώμ διαδικαριώμ και ςχμ απξτάρεχμ ςηπ 
διξίκηρηπ. Δπιπλέξμ ρσμδέξσμ ςξμ ξογαμιρμό με 
ενχςεοικέπ πηγέπ γμώρηπ. 

 Ο Ρόλξπ ςχμ σρςημάςχμ Διαυείοιρηπ Γμώρηπ : 
 Η απόκςηρη και απξςύπχρη γμώρηπ  

 Η απξθήκεσρη γμώρηπ  

 Η διαμξμή γμώρηπ  

 Η υοήρη γμώρηπ  
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Σξ βαρικό πλεξμέκςημα ςχμ επιυειοημαςικώμ πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ είμαι η ξλξκλήοχρη/εμξπξίηρη ςχμ 
δεδξμέμχμ, η ξπξία καθιρςά δσμαςό ςξ διαμξιοαρμό και ςημ αμςαλλαγή ςχμ δεδξμέμχμ, εμώ παοάλληλα διαρταλίζει 
ςημ ξοθόςηςα και ςημ εγκσοόςηςα ςχμ δεδξμέμχμ. Δπίρηπ, ςα επιυειοημαςικά πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα εμξπξιξύμςαι 
με άλλα παοέυξμςαπ ξλξκληοχμέμα πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα. Για παοάδειγμα έμα ρύρςημα ποξγοαμμαςιρμξύ 
επιυειοημαςικώμ πόοχμ (ERP) εμξπξιείςαι με έμα ρύρςημα διαυείοιρηπ ετξδιαρςικήπ αλσρίδαπ (SCM) και έμα ρύρςημα 
διαυείοιρηπ γμώρηπ (KMS) εμξπξιείςαι με έμα ρύρςημα διαυείοιρηπ πελαςειακώμ ρυέρεχμ (CRM). 
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Σα πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα μπξοξύμ μα 

ρσμειρτέοξσμ ρςη δημιξσογία ρςοαςηγικξύ 

πλεξμεκςήμαςξπ χπ ποξπ ςέρρεοιπ βαρικέπ 

ρςοαςηγικέπ : 

Ηγερία υαμηλξύ κόρςξσπ 

 Διατξοξπξίηρη ποξψόμςχμ 

 Δρςίαρη ρε ενειδικεσμέμη αγξοά 

 Δμδσμάμχρη ρυέρεχμ με πελάςεπ και 

ποξμηθεσςέπ 
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 Σξ πεοιβάλλξμ ρςξ ξπξίξ ποέπει μα λειςξσογήρει ςξ 
Π 

 Η δξμή ςξσ ξογαμιρμξύ, δηλ. η ιεοαουία ςξσ, η 
ενειδίκεσρη ςξσ ξι επιυειοημαςικέπ διαδικαρίεπ ςξσ  

 Η ξογαμχριακή κξσλςξύοα και η πξλιςική ςξσ 
(politics)  

 Ο ςύπξπ ςξσ ξογαμιρμξύ και ςξ είδξπ ηγερίαπ  

 Οι κύοιεπ ξμάδεπ εμδιατέοξμςξπ πξσ επηοεάζξμςαι 
από ςξ ρύρςημα και ξι ρςάρειπ ςχμ σπαλλήλχμ πξσ 
ποόκειςαι μα υοηριμξπξιήρξσμ ςξ ρύρςημα  

 Σα είδη ςχμ εογαριώμ, ςχμ απξτάρεχμ και ςχμ 
επιυειοημαςικώμ διαδικαριώμ πξσ ςξ Π θα 
σπξρςηοίνει.  
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 υεδιαρμόπ, αμαγμώοιρη και αιςιξλόγηρη 

πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ 

 Δημιξσογία αουιςεκςξμικήπ πληοξτξοιακώμ 

ρσρςημάςχμ 

 Δπιλξγή ςοόπξσ απόκςηρηπ  

Έλεγυξπ, εγκαςάρςαρη, ξλξκλήοχρη και 

εταομξγή ςξσ πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ 

 Λειςξσογία, ρσμςήοηρη και εμημέοχρη 
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 Απξτάρειπ ρςοαςηγικξύ ρυεδιαρμξύ. Δίμαι ξι απξτάρειπ με 

ςιπ ξπξίεπ ςίθεμςαι μακοξποόθερμξι ρςόυξι και ξοίζξμςαι 

πξλιςικέπ για ςημ καςαμξμή πόοχμ για ςημ επίςεσνη ςχμ 

ρςόυχμ ασςώμ.  

 Απξτάρειπ διξικηςικξύ ελέγυξσ. Δίμαι ξι απξτάρειπ πξσ 

ατξοξύμ ςημ απόκςηρη και απξδξςική υοήρη ςχμ πόοχμ για 

ςημ επίςεσνη ςχμ ξογαμχριακώμ ρςόυχμ πξσ ςέθηκαμ καςά 

ςξ ρςοαςηγικό ρυεδιαρμό.  

 Απξτάρειπ επιυειοηριακξύ ελέγυξσ. Δίμαι ξι απξτάρειπ ξι 

ξπξίεπ ρυεςίζξμςαι με ςημ απξδξςική και απξςελερμαςική 

εκςέλερη ρσγκεκοιμέμχμ εογαριώμ, ρςημ καθημεοιμή 

λειςξσογία ςξσ ξογαμιρμξύ.  
ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ-eclass4U 2020 



ύμτχμα με ςξμ Simon (1960), ξι απξτάρειπ κσμαίμξμςαι από δξμημέμεπ ρε αδόμηςεπ και 

διακοίμξμςαι ρε δομημέμες, ημιδομημέμες και αδόμητες.  

 

 Δξμημέμεπ απξτάρειπ: επαμαλαμβαμόμεμεπ και οξσςίμαπ απξτάρειπ πξσ 

ακξλξσθξύμ ποξκαθξοιρμέμη διαδικαρία υειοιρµξύ ςξσπ 

 Αδόμηςεπ απξτάρειπ: απξτάρειπ ένχ από ςημ καθημεοιμή οξσςίμα ρςιπ 

ξπξίεπ ασςόπ πξσ ςιπ παίομει ποέπει μα διαθέςει ςημ κοίρη, ςημ ικαμόςηςα 

ανιξλόγηρηπ και ςημ ξνσδέοκεια πξσ υοειάζεςαι για ςξμ καθξοιρµό ςξσ 

ποξβλήμαςξπ 

 Ημιδξμημέμεπ απξτάρειπ: Δίμαι απξτάρειπ πξσ έυξσμ ρςξιυεία και από ςα 

δύξ ποξηγξύμεμα είδη απξτάρεχμ, ρςιπ ξπξίεπ έμα μόμξ μέοξπ ςξσ 

ποξβλήμαςξπ έυει μια νεκάθαοη απάμςηρη η ξπξία δίμεςαι από μια 

απξδεκςή διαδικαρία. Γεμικά, ξι δξμημέμεπ απξτάρειπ επικοαςξύμ 

πεοιρρόςεοξ ρςα υαμηλόςεοα επίπεδα ςξσ ξογαμιρμξύ, εμώ ξι αδόμηςεπ 

απξτάρειπ είμαι πιξ ρσμηθιρμέμεπ ρςα σφηλόςεοα επίπεδα ςξσ 

ξογαμιρμξύ.  
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 Η λήφη απξτάρεχμ  πεοιλαμβάμει ςέρρεοα ρςάδια ρύμτχμα με ςξμ 

Simon (1977): εστσΐα, ρυεδιαρμό, επιλξγή και σλξπξίηρη.  

• Δστσΐα. Η εστσΐα ρσμίρςαςαι ρςημ αμακάλσφη, ςημ αμαγμώοιρη και 

ςημ καςαμόηρη ςχμ ποξβλημάςχμ πξσ ποξκύπςξσμ ρε έμαμ 

ξογαμιρμό. Πξιξ είμαι ςξ ποόβλημα, γιαςί σπάουει ποόβλημα, πξύ και 

πξιεπ επιπςώρειπ έυει ρςξμ ξογαμιρμό.  

• υεδιαρμόπ. Ο ρυεδιαρμόπ πεοιλαμβάμει αμαγμώοιρη και 

ενεοεύμηρη διατόοχμ λύρεχμ ρςξ ποόβλημα.  

• Δπιλξγή. Η επιλξγή ατξοά ρςημ επιλξγή μεςανύ ρε εμαλλακςικέπ 

λύρειπ 

 • Τλξπξίηρη. Η σλξπξίηρη πεοιλαμβάμει ςημ επίςεσνη ςηπ 

λειςξσογίαπ ςηπ λύρηπ και ςη ρσμέυιρη ςηπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ 

πξοείαπ ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ 
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Transaction processing systems – TPS 

Καςαγοάτξσμ και παοακξλξσθξύμ ςιπ βαρικέπ δοαρςηοιόςηςεπ και ρσμαλλαγέπ ςξσ 

ξογαμιρμξύ όπχπ για παοάδειγμα πχλήρειπ, ειρποάνειπ, καςαθέρειπ, μιρθξδξρία, 

πιρςώρειπ, οξή σλικώμ ρςξ εογξρςάριξ. Ασςξμαςξπξιξύμ καθημεοιμέπ 

επαμαλαμβαμόμεμεπ διαδικαρίεπ ξι ξπξίεπ είμαι απαοαίςηςεπ για ςη λειςξσογία ςξσ 

ξογαμιρμξύ.  

σλλέγξσμ, ρσγκεμςοώμξσμ και επενεογάζξμςαι δεδξμέμα ςα ξπξία λαμβάμξσμ χπ 

είρξδξ από ρσμαλλαγέπ ξι ξπξίεπ εκςελξύμςαι διαοκώπ. Βοίρκξμςαι ρςξ 

επιυειοηριακό επίπεδξ εμόπ ξογαμιρμξύ. Απαμςξύμ ρε εοχςήρειπ οξσςίμαπ και 

παοακξλξσθξύμ ςη οξή ςχμ ρσμαλλαγώμ.  Απξςελξύμ πηγέπ πληοξτξοίαπ για άλλα 

πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα και λειςξσογικξύπ ςξμείπ. 
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Απξςελξύμ ρσρςήμαςα αματξοώμ γεμικξύ ρκξπξύ (Turban & 
Volonino, 2012). Σα ρσρςήμαςα ασςά σπξρςηοίζξσμ ςιπ αμάγκεπ 
αματξοώμ ςχμ λειςξσογικώμ ςξμέχμ ή ςχμ ςμημάςχμ εμόπ 
ξογαμιρμξύ, όπχπ λξγιρςική, ξικξμξμικά, πχλήρειπ και 
μάοκεςιμγκ, καςαρκεσή και παοαγχγή και αμθοώπιμξι πόοξι. Σα 
πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα διξίκηρηπ σπξρςηοίζξσμ ςα ρςελέυη 
ςηπ μεραίαπ διξίκηρηπ ρςημ παοακξλξύθηρη, ρςξμ έλεγυξ, ρςη 
λήφη απξτάρεχμ καθώπ και ρςιπ διξικηςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ. Ο 
ρςόυξπ ςξσπ είμαι μα παοέυξσμ αματξοέπ ρςη διξίκηρη για 
θέμαςα όπχπ η απξδξςικόςηςα, η απξςελερμαςικόςηςα και η 
παοαγχγικόςηςα 
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Τπξρςηοίζξσμ ςη ρσγκέμςοχρη, ςημ ξογάμχρη και ςη υοήρη ςηπ 
γμώρηπ εμόπ ξογαμιρμξύ. Τπξρςηοίζξσμ ςξ διαμξιοαρμό, ςη 
λήφη απξτάρεχμ και ςη ρσμεογαρία ρε ξογαμχριακό επίπεδξ 
αμεναοςήςχπ ςξπξθερίαπ (Turban & Volonino, 2012). Ο ρςόυξπ 
ςχμ ρσρςημάςχμ διαυείοιρηπ γμώρηπ είμαι μα αμαγμχοίζξσμ, μα 
ρσλλέγξσμ, μα απξθηκεύξσμ, μα διαςηοξύμ και μα παοαδίδξσμ 
υοήριμη πληοξτξοία ρε μξοτή πξσ έυει μόημα ρε ξπξιξμδήπξςε 
ςη υοειάζεςαι, ξπξσδήπξςε και ξπξςεδήπξςε μέρα ρε έμαμ 
ξογαμιρμό. 
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σρςήμαςα 
Διαυείοιρηπ 

Γμώρηπ 

Δημιξσογία 
γμώρηπ  

Καςαγοατή 
γμώρηπ 

Βελςίχρη 
γμώρηπ  

Απξθήκεσρη 
γμώρηπ  

Διαυείοιρη 
γμώρηπ  

Διάδξρη 
γμώρηπ 
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1. Δημιξσογία γμώρηπ. Η γμώρη δημιξσογείςαι καθώπ ξι άμθοχπξι καθξοίζξσμ μέξσπ 

ςοόπξσπ για μα κάμξσμ ποάγμαςα ή αμαπςύρρξσμ ςευμξγμχρία. Μεοικέπ τξοέπ σπάουει 

μεςατξοά ενχςεοικήπ γμώρηπ.  

2. Καςαγοατή γμώρηπ. Οι μέεπ γμώρειπ ποέπει μα υαοακςηοιρςεί χπ ανιόλξγεπ και ποέπει 

μα αμαπαοίρςαμςαι με έμαμ λξγικό ςοόπξ.  

3. Βελςίχρη γμώρηπ. Οι μέεπ γμώρειπ ποέπει μα ςξπξθεςηθξύμ ρςξ πλαίριξ ρςξ ξπξίξ 

ατξοξύμ έςρι ώρςε μα μπξοεί μα υοηριμξπξιηθξύμ. Ασςό είμαι ςξ ρημείξ ρςξ ξπξίξ ξι 

αμθοώπιμεπ ιδέεπ ποέπει μα καςαγοατξύμ μαζί με ςα οηςά γεγξμόςα.  

 4. Απξθήκεσρη γμώρηπ. Η υοήριμη γμώρη ποέπει ρςη ρσμέυεια μα απξθηκεσςεί με μία 

λξγική μξοτή ρε έμα απξθεςήοιξ γμώρηπ έςρι ώρςε ξι άλλξι ρςξμ ξογαμιρμό μα μπξοξύμ μα 

έυξσμ ποόρβαρη ρε ασςή. 

 5. Διαυείοιρη γμώρηπ. Η γμώρη ποέπει μα είμαι εμημεοχμέμη και έγκσοη. Ποέπει μα 

επιθεχοείςαι για μα είμαι ρίγξσοξ όςι είμαι ρυεςική και ακοιβήπ.  

6. Διάδξρη γμώρηπ. Η γμώρη ποέπει μα διαςίθεςαι ρε μια υοήριμη μξοτή ρε ξπξιξμδήπξςε 

ρςημ ξογαμιρμό ςη υοειάζεςαι, ξπξσδήπξςε και ξπξςεδήπξςε. 
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σπξρςηοίζξσμ 

ςη λήφη αδόμηςχμ και ημιδξμημέμχμ απξτάρεχμ.  

Οι δξμημέμεπ απξτάρειπ επειδή είμαι καλά ξοιρμέμεπ μπξοξύμ μα 

ασςξμαςξπξιηθξύμ ή μα ςσπξπξιηθξύμ και δεμ απαιςείςαι ρύρςημα 

σπξρςήοινηπ απξτάρεχμ για ςημ επίλσρή ςξσπ.  

 

Yπξρςηοίζξσμ ςη λήφη απξτάρεχμ ξι ξπξίεπ δεμ είμαι απξτάρειπ 

οξσςίμαπ.  

 

Eπιδιώκξσμ μα δώρξσμ απάμςηρη ρε εοχςήρειπ ςύπξσ „ςι εάμ‟ όπχπ 

για παοάδειγμα „ςι θα ρσμβεί ρςξ ποόγοαμμα παοαγχγήπ αμ 

διπλαριάζξμςαμ ξι πχλήρειπ ςξμ επόμεμξ μήμα; 
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 • Μια εύκξλη ρςη υοήρη διαδοαρςική διεπατή.  

• Μξμςέλα ςα ξπξία επιςοέπξσμ αμάλσρη εσαιρθηρίαπ, αμάλσρη ςι-αμ (what-

if), αμαζήςηρη ρςόυχμ και αμάλσρη κιμδύμχμ  

 • Δεδξμέμα από ερχςεοικέπ βάρειπ δεδξμέμχμ και ενχςεοικέπ πηγέπ, ςα 

ξπξία ποξρςίθεμςαι από ςξ λήπςη ςχμ απξτάρεχμ πξσ μπξοεί μα έυει 

διαίρθηρη ρυεςική με ςημ καςάρςαρη απόταρηπ. 
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σρςήμαςα 
Τπξρςήοινηπ 
Απξτάρεχμ 

Βαρη 
δεδξμέμχμ 

Βαρη 
Μξμςέλχμ 

Διεπατή 
υοήρςη 

Χοήρςεπ 

Βάρη 
γμώρηπ 
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 • Βάρη δεδξμέμχμ. Έμα ρύρςημα βάρηπ δεδξμέμχμ εμόπ ρσρςήμαςξπ ρςήοινηπ 

απξτάρεχμ πεοιέυει δεδξμέμα από πξλλαπλέπ πηγέπ.  

 

 

 • Βάρη μξμςέλχμ. Μια βάρη μξμςέλχμ πεοιέυει πλήοη μξμςέλα και ρύμξλα από 

καμόμεπ, ςα ξπξία απξςελξύμ ςα δξμικά ρςξιυεία πξσ απαιςξύμςαι για ςημ αμάπςσνη 

ρσρςημάςχμ ρςήοινηπ απξτάρεχμ. Τπάουξσμ διάτξοξι ςύπξι μξμςέλχμ όπχπ 

ξικξμξμικά, ρςαςιρςικά, διξικηςικήπ επιρςήμηπ. Σα λξγιρμικά αμάπςσνηπ μξμςέλχμ, 

όπχπ για παοάδειγμα ςξ Excel, διαθέςξσμ εμρχμαςχμέμεπ μαθημαςικέπ και 

ρςαςιρςικέπ ρσμαοςήρειπ.  
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 • Διεπατή υοήρςη. Kαλύπςει όλεπ ςιπ πλεσοέπ ςχμ επικξιμχμιώμ αμάμερα ρε έμα υοήρςη 

και ςξ ρύρςημα ρςήοινηπ απξτάρεχμ. Μια καλά ρυεδιαρμέμη διεπατή υοήρςη μπξοεί μα 

βελςιώρει ρε μεγάλξ βαθμό ςημ παοαγχγικόςηςα ςξσ υοήρςη και μα μειώρει ςα λάθη.  

 • Φοήρςεπ. Έμα ρύρςημα ρςήοινηπ απξτάρεχμ είμαι έμα εογαλείξ για ςξ υοήρςη, ςξ λήπςη 

απξτάρεχμ. Ο υοήρςηπ θεχοείςαι μέοξπ ςξσ διαδοαρςικξύ ρσρςήμαςξπ ρςήοινηπ 

απξτάρεχμ. Τπάουξσμ δύξ καςηγξοίεπ υοηρςώμ ρσρςημάςχμ ρςήοινηπ απξτάρεχμ. Οι 

διεσθσμςέπ και ςξ ειδικό ποξρχπικό, όπχπ ξικξμξμικξί αμαλσςέπ.  

 • Βάρη γμώρηπ. Πξλλέπ αδόμηςα και ημιδξμημέμα ποξβλήμαςα είμαι ςόρξ πξλύπλξκα 

ώρςε απαιςξύμ ενειδίκεσρη για ςημ επίλσρή ςξσπ. Σέςξια ενειδίκεσρη  μπξοεί μα ςημ 

παοάρυει έμα ρύρςημα βάρηπ γμώρηπ, όπχπ για παοάδειγμα έμα έμπειοξ ρύρςημα. Ωπ εκ 

ςξύςξσ, ςα ποξηγμέμα ρσρςήμαςα ρςήοινηπ απξτάρεχμ διαθέςξσμ μία βάρη γμώρηπ. Η 

βάρη γμώρηπ παοέυει ςημ ποαγμαςξγμχμξρύμη για ςημ επίλσρη μέοξσπ ςξσ ποξβλήμαςξπ. 

Για παοάδειγμα μια βάρη γμώρηπ μπξοεί μα εκςιμήρει έμα καςαρκεσαρςικό έογξ με βάρη 

ςιπ διαρςάρειπ, ςα σλικά, ςξ εογαςικό κόρςξπ και άλλξσπ παοάγξμςεπ. 
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 Bξηθξύμ ςημ αμώςεοη διξίκηρη ρςη λήφη απξτάρεχμ (Laudon & Laudon, 2012). 

Τπξρςηοίζξσμ μη ςσπξπξιημέμεπ, αδόμηςεπ απξτάρειπ πξσ απαιςξύμ κοίρη, ανιξλόγηρη και 

ιδέεπ καθώπ ατξοξύμ ρε ζηςήμαςα για ςα ξπξία δεμ είμαι ποξκαθξοιρμέμξπ ξ ςοόπξπ  

επίλσρήπ ςξσπ. Παοξσριάζξσμ γοατικέπ αμαπαοαρςάρειπ και δεδξμέμα από πξλλέπ πηγέπ 

μέρχ μιαπ εύκξληπ ρςη υοήρη διεπατήπ, η ξπξία μπξοεί μα είμαι μέρχ μίαπ πύληπ ρςξμ 

παγκόρμιξ ιρςό. σμδσάζξσμ δεδξμέμα ςόρξ από ενχςεοικέπ πηγέπ όρξ και από ερχςεοικέπ, 

όπχπ πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα διξίκηρηπ και ρσρςήμαςα σπξρςήοινηπ απξτάρεχμ ςξσ 

ξογαμιρμξύ. 

 Σα ρσρςήμαςα σπξρςήοινηπ επιςελικώμ ρςελευώμ τιλςοάοξσμ, ρσμξφίζξσμ και 

παοακξλξσθξύμ κοίριμα δεδξμέμα, παοξσριάζξμςαπ ρςα επιςελικά ρςελέυη ςα ρημαμςικόςεοα 

από ασςά. 
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Η αμάπςσνη πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ σπξρςήοινηπ επιςελικώμ 

ρςελευώμ πεοιλαμβάμει δύξ μέοη: 

 

Ακοιβήπ καςαμόηρη ςξσ 
πξιεπ είμαι ξι ποαγμαςικά 

υοήριμεπ πληοξτξοίεπ 
επίδξρηπ πξσ υοειάζξμςαι 

ςα επιςελικά ρςελέυη 

σρςήμαςα ικαμά για μα 
παοέυξσμ ασςέπ ςιπ 

πληοξτξοίεπ έγκαιοα 
ρςα καςάλληλα άςξμα 
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 Τι ομομάζουμε επιχειρηματική ευφυΐα (business intelligence): δεδξμέμα και 

εογαλεία για ςημ ξογάμχρη, ςημ αμάλσρη και ςημ παοξυή ποόρβαρηπ ρε δεδξμέμα 

για λήφη απξτάρεχμ  

 

 Σα ρσρςήμαςα επιυειοημαςικήπ εστσΐαπ δεμ πεοιξοίζξμςαι ρςη μεραία διξίκηρη αλλά 

υοηριμξπξιξύμςαι από όλα ςα επίπεδα ςξσ ξογαμιρμξύ   

 

 Δεμ είμαι αμενάοςηςα, ασςόμξμα ρσρςήμαςα ξύςε σπξρςηοίζξσμ έμα ρσγκεκοιμέμξ 

ρςόυξ.  
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 1. Έμα απξθεςήοιξ ή μία βάρη δεδξμέμχμ με ςα πηγαία δεδξμέμα.  

 2. Δογαλεία επιυειοημαςικήπ αμάλσρηπ (business analytics), μία ρσλλξγή εογαλείχμ 

για υειοιρμό, ενόοσνη και αμάλσρη ςχμ δεδξμέμχμ πξσ βοίρκξμςαι ρςξ απξθεςήοιξ 

δεδξμέμχμ.  

 3. Δογαλεία διαυείοιρηπ επιυειοημαςικήπ επίδξρηπ για ςημ παοακξλξύθηρη και ςημ 

αμάλσρη ςηπ επίδξρηπ.   

 4. Μία διεπατή υοήρςη και απεικόμιρη. 
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Σα σρςήμαςα επιυειοημαςικήπ εστσΐαπ επιςελξύμ ςοειπ βαρικέπ 

λειςξσογίεπ: 

Δπεοχςήρειπ 

Αματξοέπ 

Δπιυειοημαςική Αμαλσςική 
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 Δπεοχςήρειπ. Οι επεοχςήρειπ (queries) απξςελξύμ ςοόπξ ποόρβαρηπ ρςα 

δεδξμέμα και αμάλσρηπ ςξσ ςι ρσμβαίμει ή ςξσ ςι ρσμέβη.  

 Αματξοέπ. Οι αματξοέπ απξςελξύμ ςοόπξ ποόρβαρηπ ή διαμξμήπ ςχμ 

δεδξμέμχμ κσοίχπ για διαυείοιρη καθημεοιμώμ λειςξσογιώμ.  

 Δπιυειοημαςική αμαλσςική. Η επιυειοημαςική αμαλσςική παοέυεςαι με ςα 

αμαλσςικά εογαλεία ποξβλέφεχμ πξσ υοηριμξπξιξύμ διάτξοξσπ 

αλγόοιθμξσπ για ςημ ποόβλεφη απξςελερμάςχμ και ρυέρεχμ αμάμερα ρε 

μεςαβληςέπ καθώπ και για ςημ αμαγμώοιρη ποξςύπχμ (pattern) ρςα 

δεδξμέμα. 
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 Δσπάθεια (Vulnerability): Κάθε αδσμαμία ή εσάλχςξ ρημείξ ςχμ πόοχμ εμόπ 

πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ πξσ μπξοεί μα εκμεςαλλεσςεί μία απειλή.  

 Απειλή: Κάθε πιθαμή αιςία παοαβίαρηπ ςηπ αρτάλειαπ εμόπ πληοξτξοιακξύ 

ρσρςήμαςξπ  

 Δπίθερη: Κάθε εμέογεια πξσ θέςει ρε κίμδσμξ ςημ αρτάλεια ςχμ πληοξτξοιώμ πξσ 

αμήκξσμ ρε έμαμ ξογαμιρμό.  

 Μηυαμιρμόπ αρτάλειαπ: Μια διαδικαρία (ή μια ρσρκεσή πξσ εμρχμαςώμει μια ςέςξια 

διαδικαρία) η ξπξία έυει ρυεδιαρςεί για ςημ αμίυμεσρη, ςημ ποόληφη, ή ςημ αμάκαμφη 

από μια επίθερη αρτάλειαπ.  

 Τπηοερία αρτάλειαπ: Μια σπηοερία επενεογαρίαπ ή επικξιμχμίαπ πξσ εμιρυύει ςημ 

αρτάλεια ςχμ ρσρςημάςχμ επενεογαρίαπ δεδξμέμχμ και ςιπ μεςατξοέπ πληοξτξοιώμ 

εμόπ ξογαμιρμξύ. Οι σπηοερίεπ ποξξοίζξμςαι για ςημ αμςιμεςώπιρη επιθέρεχμ 

αρτάλειαπ, και κάμξσμ υοήρη εμόπ ή πεοιρρξςέοχμ μηυαμιρμώμ αρταλείαπ για ςημ 

παοξυή ςηπ σπηοερίαπ 
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 1.Δμπιρςεσςικόςηςα. Η διαςήοηρη ενξσριξδξςημέμχμ πεοιξοιρμώμ 
ρςημ ποόρβαρη και απξκάλσφη πληοξτξοιώμ, 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ μέρχμ για ςημ ποξρςαρία ςηπ 
ιδιχςικόςηςαπ (privacy) και ςχμ ιδιόκςηςχμ (proprietary) 
πληοξτξοίχμ. (Δμπιρςεσςικόςηςα δεδξμέμχμ, Ποξρςαρία 
Ποξρχπικώμ Δεδξμέμχμ) 

 2.Ακεοαιόςηςα : Η ποξρςαρία από μη καςάλληλη/επιςοεπςή 
ςοξπξπξίηρη ή καςαρςοξτή πληοξτξοιώμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ 
ςηπ εναρτάλιρηπ ςηπ μη αμακληριμόςηςαπ και ςηπ ασθεμςικόςηςαπ 
πληοξτξοιώμ (Ακεοαιόςηςα δεδξμέμχμ, Ακεοαιόςηςα 
σρςήμαςξπ) 

 3.Διαθεριμόςηςα : Η εναρτάλιρη έγκαιοηπ και ανιόπιρςηπ 
ποόρβαρηπ και υοήρηπ πληοξτξοιώμ. Δναρταλίζει όςι ςα 
ρσρςήμαςα λειςξσογξύμ ξοθά και δεμ σπάουει άομηρη 
ενσπηοέςηρηπ ρε ενξσριξδξςημέμξσπ υοήρςεπ  
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 ύμτχμα με ςξμ Stallings (2011) και Bishop (2003),  
είμαι μια δσμηςική παοαβίαρη ςηπ αρτάλειαπ. Δίμαι ςξ 
εμδευόμεμξ για ςημ παοαβίαρη ςηπ αρτάλειαπ, ςξ 
ξπξίξ στίρςαςαι όςαμ σπάουει μια ρσμθήκη, 
ικαμόςηςα, δοάρη ή ρσμβάμ πξσ θα μπξοξύραμ μα 
παοαβιάρξσμ ςημ αρτάλεια και ποξκαλέρξσμ ζημιά. 
Με άλλα λόγια, η απειλή είμαι έμαπ πιθαμόπ κίμδσμξπ 
ξ ξπξίξπ θα μπξοξύρε μα εκμεςαλλεσςεί μία 
εσπάθεια, υχοίπ χρςόρξ μα σπξδηλώμεςαι όςι ποέπει 
μα εκδηλχθεί η εσπάθεια για μα στίρςαςαι η απειλή 

 Οι απειλέπ μπξοξύμ μα καςηγξοιξπξιηθξύμ ρε 
ακξύριεπ και εκξύριεπ. 
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 Ακξύριεπ απειλέπ: Oι ακξύριεπ απειλέπ πεοιλαμβάμξσμ:  

 Αμθοώπιμα λάθη, ςα ξπξία μπξοξύμ μα ρσμβξύμ καςά ςημ αμάπςσνη ςξσ 
πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ ή καςά ςημ ειραγχγή δεδξμέμχμ ρε ασςό. 

 Πεοιβαλλξμςικξύπ κιμδύμξσπ, όπχπ ρειρμξύπ, πλημμύοεπ, πσοκαγιέπ, εκοήνειπ, 
διακξπή οεύμαςξπ, βλάβη κλιμαςιρμξύ και άλλεπ καςαρςοξτέπ, ξι ξπξίεπ 
μπξοξύμ μα ποξκαλέρξσμ διακξπή ςηπ ξμαλήπ λειςξσογίαπ ςξσ πληοξτξοιακξύ 
ρσρςήμαςξπ με μεγάλεπ απώλειεπ ρε κόρςξπ και ρε υοόμξ. • Βλάβεπ 
σπξλξγιρςικώμ ρσρςημάςχμ, ξι ξπξίεπ μπξοξύμ μα ρσμβξύμ από ελαςςχμαςικό 
ενξπλιρμό, παλαιόςηςα ή κακή ρσμςήοηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ.  

 Δκξύριεπ απειλέπ: Οι εκξύριεπ απειλέπ πεοιλαμβάμξσμ ςημ κλξπή 
δεδξμέμχμ, ςη μη ενξσριξδξςημέμη υοήρη δεδξμέμχμ, ςημ αλλξίχρη 
καςά ςημ είρξδξ, επενεογαρία και μεςατξοά δεδξμέμχμ, ςημ κξιμχμική 
μηυαμική (social engineering).  

 Δρχςεοικέπ απειλέπ: Δπιπλέξμ, μία πξλύ ρημαμςική καςηγξοία απειλώμ 
για έμα πληοξτξοιακό ρύρςημα εμόπ ξογαμιρμξύ είμαι ξι ερχςεοικέπ 
απειλέπ, δηλ. ξι απειλέπ πξσ ποξέουξμςαι από ςξ ποξρχπικό ςξσ 
ξογαμιρμξύ.  
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 Παθηςικέπ επιθέρειπ.  
 Οι παθηςικέπ επιθέρειπ επιυειοξύμ μα μάθξσμ ή μα υοηριμξπξιήρξσμ 

πληοξτξοίεπ από ςξ ρύρςημα αλλά δεμ επηοεάζξσμ ςξσπ πόοξσπ ςξσ 
ρσρςήμαςξπ. Ατξοξύμ ρςιπ σπξκλξπέπ, ή ρςημ παοακξλξύθηρη ςχμ 
μεςαδόρεχμ.  

 Οι παθηςικέπ επιθέρειπ είμαι πξλύ δύρκξλξ μα αμιυμεσθξύμ, επειδή δεμ 
πεοιλαμβάμξσμ αλλξίχρη ςχμ δεδξμέμχμ.  

 

 Δμεογηςικέπ επιθέρειπ  
 Οι εμεογηςικέπ επιθέρειπ επιυειοξύμ μα ςοξπξπξιήρξσμ ςξσπ πόοξσπ 

ςξσ ρσρςήμαςξπ ή μα επηοεάρξσμ ςη λειςξσογία ςξσ. Πεοιλαμβάμξσμ 
κάπξιξ είδξπ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ οξήπ δεδξμέμχμ ή ςη δημιξσογία 
φεσδώμ δεδξμέμχμ και μπξοεί μα σπξδιαιοεθξύμ ρε ςέρρεοιπ 
καςηγξοίεπ: μεςαμτίερη, επαμάληφη, ςοξπξπξίηρη ςχμ μημσμάςχμ, 
καθώπ και άομηρη σπηοερίαπ. 
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Παοαβιάρειπ 
αρταλείαπ 

Τπξκλξπή 

Σοξπξπξίηρη 

Πλαρςξγοάτηρη 

Απξκήοσνη 
ποξέλεσρηπ 

Απξκύοσνη 
παοαλαβήπ 

Καθσρςέοηρη 

Άομηρη 
σπηοερίαπ 

Κακόβξσλξ 
λξγιρμικό 

ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ-eclass4U 2020 



Η σπξκλξπή (snooping) είμαι η παοάμξμη σπξκλξπή ςχμ πληοξτξοιώμ, είμαι μια 

μξοτή γμχρςξπξίηρηπ. Δίμαι παθηςική, γεγξμόπ πξσ σπξδηλώμει απλά όςι κάπξια 

ξμςόςηςα ακξύει (ή διαβάζει) ςιπ επικξιμχμίεπ ή βλέπει ςα αουεία ή ςιπ πληοξτξοίεπ 

ςξσ ρσρςήμαςξπ. 

 

Η ςοξπξπξίηρη ή αλλξίχρη, είμαι η αμαομόδια αλλαγή πληοξτξοιώμ, και καλύπςει 

ςοειπ καςηγξοίεπ απειλώμ. Ο ρςόυξπ μπξοεί μα είμαι εναπάςηρη, όπξσ κάπξια 

ξμςόςηςα βαρίζεςαι ρςα ςοξπξπξιημέμα δεδξμέμα για μα καθξοίρει πξια μέςοα ποέπει 

μα λητθξύμ, ή όπξσ λαμθαρμέμεπ πληοξτξοίεπ είμαι απξδεκςέπ χπ ξοθέπ. Δάμ η 

ςοξπξπξίηρη ςχμ δεδξμέμχμ ελέγυει ςη λειςξσογία ςξσ ρσρςήμαςξπ, ποξκύπςξσμ ξι 

απειλέπ ςηπ διακξπήπ και ςηπ ιδιξπξίηρηπ. ε αμςίθερη με ςημ σπξκλξπή, η 

ςοξπξπξίηρη είμαι εμεογηςική.  
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Η πλαρςξγοάτηρη (masquerading ή spoofing) ή η πλαρςξποξρχπία μίαπ ξμςόςηςαπ από μία άλλη, 

είμαι μια μξοτή εναπάςηρηπ όρξ και ιδιξπξίηρηπ. Δελεάζει ςξ θύμα μα πιρςέφει όςι η ξμςόςηςα με 

ςημ ξπξία η επικξιμχμεί είμαι μια διατξοεςική ξμςόςηςα. Για παοάδειγμα, εάμ έμαπ υοήρςηπ 

ποξρπαθεί μα ρσμδεθεί ρε έμαμ σπξλξγιρςή μέρχ ςξσ Internet, αλλά αμςί για ασςόμ ρσμδέεςαι ρε 

έμα άλλξ σπξλξγιρςή πξσ παοξσριάζεςαι χπ  ασςόπ, έυει γίμει πλαρςξγοάτηρη. 

 

Η απξκήοσνη ποξέλεσρηπ (Repudiation of origin) είμαι μια φεύςικη άομηρη όςι μια ξμςόςηςα 

έρςειλε, ή δημιξύογηρε κάςι. Απξςελεί μια μξοτή εναπάςηρηπ. Για παοάδειγμα, απ σπξθέρξσμε όςι 

έμαπ πελάςηπ ρςέλμει μια παοαγγελία ρε μία εςαιοεία για έμα ποξψόμ. Η εςαιοεία απξρςέλλει ςξ 

ποξψόμ και ρςη ρσμέυεια απαιςεί πληοχμή. ςη ρσμέυεια έρςχ όςι ξ πελάςηπ αομείςαι όςι 

παοήγγειλε ςξ ποξψόμ, δηλ. απξκηούρρει ςημ ποξέλεσρη ςηπ παοαγγελίαπ. Δάμ η εςαιοεία δεμ 

μπξοεί μα απξδείνει όςι η επιρςξλή ήοθε από ςξμ πελάςη, η επίθερη πεςσυαίμει. Μια παοαλλαγή 

ασςήπ είμαι η άομηρη από ςξ υοήρςη όςι δημιξύογηρε ρσγκεκοιμέμεπ πληοξτξοίεπ ή αουεία. 
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Η απξκήοσνη παοαλαβήπ είμαι μία φεσδήπ άομηρη όςι μία ξμςόςηςα έλαβε κάπξια πληοξτξοία ή 

μήμσμα. Δίμαι μια μξοτή εναπάςηρηπ. Απ σπξθέρξσμε όςι έμαπ πελάςηπ παοαγγέλμει έμα ποξψόμ 

αλλά η εςαιοεία απαιςεί πληοχμή ποιμ από ςημ απξρςξλή. Ο πελάςηπ πληοώμει και η εςαιοεία 

απξρςέλλει ςξ ποξψόμ. Ο πελάςηπ αογόςεοα οχςάει ςημ εςαιοεία πόςε θα λάβει ςξ ποξψόμ. Αμ ξ 

πελάςηπ έυει λάβει ήδη ςξ ποξψόμ, ςξ θέμα απξςελεί επίθερη άομηρηπ παοαλαβήπ. Η εςαιοεία 

μπξοεί μα αμσμθεί έμαμςι ασςήπ ςηπ επίθερηπ μόμξ απξδεικμύξμςαπ όςι ξ πελάςηπ έυει, παοά ςιπ 

διαφεύρειπ ςξσ, παοαλάβει ςξ ποξψόμ.  

 

Η καθσρςέοηρη είμαι μία ποξρχοιμή αμαρςξλή ςηπ σπηοερίαπ. Δίμαι μια μξοτή ςηπ ιδιξπξίηρηπ, 

αμ και μπξοεί μα διαδοαμαςίρει σπξρςηοικςικό οόλξ ρςημ εναπάςηρη. Σσπικά, η παοάδξρη εμόπ 

μημύμαςξπ ή σπηοερίαπ απαιςεί κάπξιξ υοόμξ. Αμ έμαπ επιςιθέμεμξπ μπξοεί μα αμαγκάρει ςημ 

παοάδξρη μα διαοκέρει πεοιρρόςεοξ από ασςό ςξ υοόμξ ξ επιςιθέμεμξπ έυει καθσρςεοήρει με 

επιςσυία ςημ παοάδξρη. Ασςό απαιςεί υειοιρμό ρςξιυείχμ ελέγυξσ ςξσ ρσρςήμαςξπ, όπχπ δικςσακξί 

κόμβξι ή διακξμιρςέπ, και χπ εκ ςξύςξσ είμαι μξοτή ιδιξπξίηρηπ 
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Άομηρη σπηοερίαπ : Πξλλέπ επιθέρειπ ρςξ Διαδίκςσξ ποξρπαθξύμ μα απξρπάρξσμ 

ποξρχπικά δεδξμέμα ή μα καςαρςοέφξσμ δεδξμέμα. Αμςίθεςα, μια άομηρη σπηοερίαπ 

έυει χπ ρςόυξ μα κλείρει έμα ξλόκληοξ δίκςσξ, έμα διακξμιρςή, ή έμα ρσγκεκοιμέμξ 

ιρςόςξπξ. Η επίθερη ποξρπαθεί μα εμπξδίζει ςξσπ μόμιμξσπ υοήρςεπ μιαπ σπηοερίαπ 

από ςη υοήρη ςηπ σπηοερίαπ ασςήπ. Η άομηρη σπηοερίαπ είμαι μία μακοξυοόμια 

αμαρςξλή ςηπ σπηοερίαπ, είμαι μια μξοτή ιδιξπξίηρηπ, αμ και υοηριμξπξιείςαι ρσυμά 

με άλλξσπ μηυαμιρμξύπ για μα εναπαςήρξσμ. 

 

Κακόβξσλξ λξγιρμικό (malware) είμαι ξπξιξρδήπξςε ςύπξπ λξγιρμικξύ πξσ έυει 

ρυεδιαρςεί ειδικά για μα ποξκαλέρει βλάβη ρε έμαμ σπξλξγιρςή ή ρςιπ λειςξσογίεπ 

ςξσ. Ασςό πεοιλαμβάμει ιξύπ (virus), ρκξσλήκια (worms), βόμβεπ (bombs) και 

δξύοειξσπ ίππξσπ (Trojan horses) (Salomon, 2010). 
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 Ιξπ 

 κξσλήκι 

 Βόμβα 

 Δξύοειξπ Ίππξπ 
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 Μηυαμιρμόπ αρτάλειαπ είμαι μια μέθξδξπ, εογαλείξ, ή διαδικαρία για ςημ επιβξλή 

μιαπ πξλιςικήπ αρτάλειαπ (Bishop, 2003). 

 Ο έλεγυξπ ποόρβαρηπ αματέοεςαι ρςξμ έλεγυξ ςξσ πξιξπ έυει ςι δικαίχμα υοήρηπ 

ρε πόοξσπ εμόπ πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ. Πεοιλαμβάμει δύξ βαρικέπ λειςξσογίεπ, 

ςημ ςασςξπξίηρη και ςημ ενξσριξδόςηρη.  

1.Σασςξπξίηρη (Authentication). Η ςασςξπξίηρη είμαι η διαδικαρία επαλήθεσρηπ όςι 

μία ςασςόςηςα αμήκει ρςημ ξμςόςηςα πξσ ιρυσοίζεςαι όςι ςηπ αμήκει.  

2. Δνξσριξδόςηρη (Authorization). Η ενξσριξδόςηρη είμαι η διαδικαρία επαλήθεσρηπ 

όςι μία ξμςόςηςα, άςξμα ή διεογαρία ρσρςήμαςξπ έυει δικαίχμα για ςημ εμέογεια πξσ 

ζηςάει μα ποαγμαςξπξιήρει ρςξ πληοξτξοιακό ρύρςημα 
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 Κάςι πξσ νέοειπ, όπχπ για παοάδειγμα έμα κχδικό (password) o Κάςι πξσ έυειπ, 

όπχπ για παοάδειγμα μία ένσπμη κάοςα . 

 Κάςι πξσ είραι, δηλ. έμα ποξρχπικό υαοακςηοιρςικό όπχπ για παοάδειγμα η τχμή ή 

η ίοιδα ςξσ μαςιξύ . 

  Κάπξσ πξσ είραι, όπχπ η ςξπξθερία πξσ βοίρκεραι.  

 Αμάγμχρη, δηλ. ποόρβαρη ρε έμαμ πόοξ ςξσ πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ υχοίπ 

δσμαςόςηςα παοέμβαρηπ. 

 Δγγοατή, δηλ. ποόρβαρη ρε έμαμ πόοξ ςξσ πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ με 

δσμαςόςηςα παοέμβαρηπ.  

 εκςέλερη, δηλ. ποόρβαρη με δσμαςόςηςα εκςέλερηπ εμόπ ποξγοάμμαςξπ. 
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Σξ ςείυξπ ποξρςαρίαπ (firewall):είμαι έμαπ ρσμδσαρμόπ από 

σλικό και λξγιρμικό πξσ ελέγυει ςη οξή ςηπ ειρεουόμεμηπ και 

ενεουόμεμηπ κίμηρηπ ρε έμα δίκςσξ. Έμα ςείυξπ ποξρςαρίαπ 

εμεογεί επιςοέπξμςαπ ή απαγξοεύξμςαπ κάπξια κίμηρη από ή 

ποξπ έμα δίκςσξ με βάρη κάπξιξσπ καμόμεπ (Salomon, 2010). 

Έμα ςείυξπ ποξρςαρίαπ βοίρκεςαι ρσμήθχπ αμάμερα ρςξ 

ερχςεοικό δίκςσξ εμόπ ξογαμιρμξύ και ςα ενχςεοικά δίκςσα 

όπχπ ςξ διαδίκςσξ.  
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 Αμίυμεσρη αμχμαλιώμ: Η αμίυμεσρη αμχμαλιώμ φάυμει για μη αμαμεμόμεμη ρσμπεοιτξοά. 

Δημιξσογείςαι μία βάρη αματξοάπ με ςιπ αμαμεμόμεμεπ εμέογειεπ ή ςα αμαμεμόμεμα 

υαοακςηοιρςικά ςχμ διεογαριώμ και ςχμ υοηρςώμ και όςαμ κάςι διαπιρςχθεί όςι παοεκκλίμει από 

ασςή ςη βάρη αματξοάπ ςόςε αματέοεςαι χπ πιθαμή ειρβξλή.  

 Αμίυμεσρη κακήπ υοήρηπ. Η αμίυμεσρη κακήπ υοήρηπ φάυμει για αλληλξσυίεπ ρσμβάμςχμ πξσ 

είμαι γμχρςέπ χπ εμδεικςικέπ επιθέρεχμ. Μία βάρη δεδξμέμχμ ή  έμα ρύμξλξ από καμόμεπ 

παοέυει ςημ απαιςξύμεμη πληοξτξοία για ςιπ επιθέρειπ και όςαμ μία ρειοά από εμέογειεπ 

ςαιοιάζει με κάπξια επίθερη ςόςε αματέοεςαι χπ πιθαμή ειρβξλή.  

 Αμίυμεσρη βάρει ποξδιαγοατώμ. Η αμίυμεσρη βάρει ποξδιαγοατώμ φάυμει για εμέογειεπ ξι 

ξπξίεπ είμαι εκςόπ ςχμ ποξδιαγοατώμ κάπξιχμ βαρικώμ ποξγοαμμάςχμ. Κάθε ποόγοαμμα έυει 

έμα ρύμξλξ από καμόμεπ πξσ ποξρδιξοίζξσμ πξιεπ εμέογειεπ είμαι επιςοεπςέπ μα κάμει. Αμ ςξ 

ποόγοαμμα επιυειοήρει μα κάμει κάπξια άλλη εμέογεια, ςξ ρύρςημα αμίυμεσρηπ ειρβξλώμ 

αματέοει μία πιθαμή ειρβξλή. 

 

 

 



Δλέγυει έμα σπξλξγιρςικό ρύρςημα για ιξύπ. σμήθχπ ςξ λξγιρμικό 

απξμακούμει ςξμ ιό από ςξ μξλσρμέμξ πόοξ ςξσ ρσρςήμαςξπ. Βαρικό 

υαοακςηοιρςικό ςηπ απξςελερμαςικόςηςαπ εμόπ λξγιρμικξύ ποξρςαρίαπ 

από ιξύπ είμαι ςξ καςά πόρξ είμαι εμημεοχμέμξ ρυεςικά με ςξσπ γμχρςξύπ 

ιξύπ πξσ κσκλξτξοξύμ. Αμ έμα λξγιρμικό ποξρςαρίαπ από ιξύπ δεμ είμαι 

ποόρταςα εμημεοχμέμξ ή αμ ξ ιόπ είμαι πξλύ μέξπ και δεμ έυει γίμει 

ακόμα γμχρςόπ, ςόςε ςξ λξγιρμικό ποξρςαρίαπ από ιξύπ μπξοεί μα μημ 

είμαι απξςελερμαςικό. 
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Πρόληψη :  

Ποόληφη ρημαίμει όςι μια επίθερη θα απξςύυει. Για 
παοάδειγμα, αμ κάπξιξπ ποξρπαθεί μα ειρβάλλει ρε 
έμα διακξμιρςή ρπάρει ρε μια ρειοά μέρχ ςξσ 
Διαδικςύξσ και ασςόπ ξ σπξλξγιρςήπ δεμ είμαι 
ρσμδεδεμέμξπ ρςξ Internet, η επίθερη έυει απξςοαπεί. 
σμήθχπ, η ποόληφη ατξοά ςημ σλξπξίηρη 
μηυαμιρμώμ ςξσπ ξπξίξσπ ξι υοήρςεπ δεμ  μπξοξύμ μα 
παοακάμφξσμ και ξι ξπξίξι μπξοξύμ μα σλξπξιηθξύμ 
με ρχρςό και αμαλλξίχςα ςοόπξ, έςρι ώρςε ξ 
επιςιθέμεμξπ μα μημ μπξοεί μα μικήρει ςξ μηυαμιρμό 
αλλάζξμςάπ ςξμ.  
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Αμίχμευση :  

Η αμίυμεσρη είμαι πιξ υοήριμη όςαμ μια επίθερη δεμ μπξοεί μα 
ποξλητθεί, αλλά μπξοεί επίρηπ μα δείυμει ςημ απξςελερμαςικόςηςα 
ςχμ μέςοχμ ποόληφηπ. Οι μηυαμιρμξί αμίυμεσρηπ δέυξμςαι όςι μια 
επίθερη θα ρσμβεί. Ο ρςόυξπ είμαι μα ποξρδιξοιρςεί όςι μια επίθερη 
είμαι ρε ενέλινη, ή όςι ρσμέβη, και μα ςημ αματέοει. Η επίθερη 
μπξοεί μα παοακξλξσθείςαι, χρςόρξ, για μα παοέυξμςαι ρςξιυεία 
ρυεςικά με ςη τύρη ςηπ, ςη ρξβαοόςηςά ςηπ και ςα απξςελέρμαςά 
ςηπ. Σσπικξί μηυαμιρμξί αμίυμεσρηπ παοακξλξσθξύμ διάτξοεπ 
πλεσοέπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, αμαζηςώμςαπ εμέογειεπ ή πληοξτξοίεπ 
πξσ απξςελξύμ εμδείνειπ επίθερηπ. Έμα καλό παοάδειγμα εμόπ 
ςέςξιξσ μηυαμιρμξύ είμαι κάπξιξπ πξσ δίμει μια ποξειδξπξίηρη όςαμ 
έμαπ υοήρςηπ ειράγει έμα ερταλμέμξ κχδικό ποόρβαρηπ ςοειπ 
τξοέπ. 
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Αμάκαμψη:  

Η αμάκαμφη έυει δύξ μξοτέπ. Η ποώςη είμαι μα ρςαμαςήρει μια 
επίθερη και μα εκςιμηθεί και μα διξοθχθεί κάθε ζημιά πξσ 
ποξκαλείςαι από ασςή ςημ επίθερη. Για παοάδειγμα, αμ έμαπ 
επιςιθέμεμξπ διαγοάφει έμα αουείξ, έμαπ μηυαμιρμό αμάκαμφηπ θα 
ήςαμ η επαματξοά ςξ αουείξσ από ςαιμίεπ backup. ε μια δεύςεοη 
μξοτή αμάκαμφηπ, ςξ ρύρςημα ενακξλξσθεί μα λειςξσογεί ρχρςά, 
εμώ μια επίθερη είμαι ρε ενέλινη. Ασςό ςξ είδξπ ςηπ αμάκαμφηπ 
είμαι αοκεςά δύρκξλξ μα σλξπξιηθεί, λόγχ ςηπ πξλσπλξκόςηςαπ 
ςχμ πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ. ςηοίζεςαι ρε ςευμικέπ αμξυήπ 
ρε ρτάλμαςα, καθώπ και ρε ςευμικέπ αρταλείαπ και 
υοηριμξπξιείςαι ρσμήθχπ ρε κοίριμα για ςημ αρτάλεια ρσρςήμαςα. 
Διατέοει από ςημ ποώςη μξοτή ςηπ αμάκαμφηπ, επειδή ρε καμέμα 
ρημείξ ςξ ρύρςημα δε λειςξσογεί λαμθαρμέμα. Ωρςόρξ, ςξ ρύρςημα 
μπξοεί μα απεμεογξπξιήρει μη απαοαίςηςη λειςξσογικόςηςα . 
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Γίμεςαι ποξκειμέμξσ μα απξταριρςεί η λήφη 

μέςοχμ ποξρςαρίαπ ςηπ αρτάλειαπ Π.  

Οι κίμδσμξι απξςιμώμςαι και ρσγκοίμεςαι ςξ 

ότελξπ ςηπ αρτάλειαπ με ςξ κόρςξπ για ςημ 

ποξρςαρία από ασςξύπ, ρε μία αμάλσρη κόρςξσπ-

ξτέλξσπ ρςημ ξπξία μεςοάμε αμ κάπξιξπ κίμδσμξπ 

πξσ απειλεί έμα πληοξτξοιακό ρύρςημα ποέπει μα 

αμςιμεςχπιρςεί με μέςοα ποξρςαρίαπ ή αμ είμαι 

ποξςιμόςεοξ μα αγμξηθεί.  
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Η επιςσυήπ αμςιμεςώπιρη ςηπ αρτάλειαπ και η ικαμξπξίηρη ςχμ απαιςήρεχμ 

αρτάλειαπ εμπεοιέυξσμ διάτξοεπ δσρκξλίεπ.  

 • Η αρτάλεια δεμ είμαι ςόρξ απλή όρξ μπξοεί μα ταίμεςαι εκ ποώςηπ 

όφεχπ. Οι απαιςήρειπ μπξοεί μα μξιάζξσμ νεκάθαοεπ αλλά ξι μηυαμιρμξί 

για ςημ ικαμξπξίηρη ςξσπ είμαι αοκεςά ρύμθεςξι και όυι ποξταμείπ.  

• Η αμάπςσνη εμόπ μηυαμιρμξύ αρτάλειαπ απαιςεί μα λητθξύμ σπόφη 

εμδευόμεμεπ επιθέρειπ χπ ποξπ ςιπ απαιςήρειπ ςηπ αρτάλειαπ. ε πξλλέπ 

πεοιπςώρειπ, ξι επιςσυείπ επιθέρειπ έυξσμ ρυεδιαρςεί από ςημ ενέςαρη ςξσ 

ποξβλήμαςξπ με έμαμ εμςελώπ διατξοεςικό ςοόπξ, ανιξπξιώμςαπ κάπξια 

αποξρδόκηςη αδσμαμία ρε έμαμ μηυαμιρμό.  
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Η αρτάλεια σπξλξγιρςώμ και δικςύχμ είμαι ξσριαρςικά μια μάυη ςξσ μσαλξύ 

μεςανύ εμόπ δοάρςη πξσ ποξρπαθεί μα βοει ςούπεπ και ςξσ ρυεδιαρςή ή 

διαυειοιρςή ξ ξπξίξπ ποξρπαθεί μα ςιπ κλείρει. Σξ μεγάλξ πλεξμέκςημα πξσ 

έυει ξ επιςιθέμεμξπ είμαι όςι ποέπει μα βοει μία αδσμαμία μόμξ, εμώ ξ 

ρυεδιαρςήπ ποέπει μα βοει και μα εναλείφει όλεπ ςιπ αδσμαμίεπ για μα 

επιςύυει πλήοη αρτάλεια.  
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 Έμα αμαλσςικό ρύρςημα διαυείοιρηπ πελαςειακώμ ρυέρεχμ υοηριμξπξιείςαι για ςημ: 

A. ρσλλξγή ςχμ δεδξμέμχμ ςχμ πελαςώμ ςηπ επιυείοηρηπ 

Β. αμάλσρη ςχμ ρςόυχμ μιαπ ποξχθηςικήπ καμπάμιαπ μέρχ email 

Γ. αμάλσρη εμόπ πλάμξσ μάοκεςιμγκ 

Δ. αμάλσρη ςχμ δεδξμέμχμ ςχμ πελαςώμ ςηπ επιυείοηρηπ 

 Η φητιακή σπξγοατή: 

Α. Δπιςοέπει μα γμχοίζξσμε ςξμ απξρςξλέα ςξσ μημύμαςξπ 

Β. Δπιςοέπει ςημ εναρτάλιρη ςηπ ακεοαιόςηςαπ ςξσ μημύμαςξπ 

Γ. Δημιξσογείςαι με ςη υοήρη κοσπςξγοάτηρηπ 

Δ. Όλα ςα παοαπάμχ 

 Πξια διάρςαρη αρτάλειαπ θίγει η σπξκλξπή; 

Α. Σημ ακεοαιόςηςα 

Β. Σημ εμπιρςεσςικόςηςα 

Γ. Σημ ασθεμςικόςηςα 

Δ. Ση λξγξδξρία 
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 Η απόταρη για ςη δοαρςηοιξπξίηρη μιαπ επιυείοηρηπ ρε μία μέα αγξοά 

υαοακςηοίζεςαι χπ: 

A. Δξμημέμη 

Β. Ημιδξμημέμη 

Γ. Αδόμηςη 

Δ. σμδσαρμόπ όλχμ ςχμ παοαπάμχ 

 ε πξιξ ςύπξ επιθέρεχμ και ποξβλημάςχμ αρταλείαπ αμήκει η πεοίπςχρη καςά ςημ 

ξπξία μια επιυείοηρη ή ξογαμιρμόπ δέυεςαι πληθώοα φεύςικχμ αιςήρεχμ 

ενσπηοέςηρηπ με ρκξπό ςημ αδσμαμία ικαμξπξίηρηπ ςξσπ; 

A. Άομηρη Τπηοερίαπ (Denial of Service) 

B. Βαμδαλιρμόπ (Vandalism) 

Γ. Διρβξλή (Intrusion) 

Δ. Καςαλξγιρμόπ Δσθύμηπ (Repudiation) 
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  Ο καθξοιρμόπ εμόπ μέξσ ποξψόμςξπ πξσ ποέπει μα αμαπςσυθεί απξςελεί: 

Α. δξμημέμη απόταρη 

Β. ημιδξμημέμη απόταρη 

Γ. αδόμηςη απόταρη 

Δ. ποξγοαμμαςιζόμεμη απόταρη 

 Πξια είμαι η πιξ ρσυμή αιςία για ςημ απξςσυία εμόπ πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ (Π); 

Α. Λάθη ςξσ ποξρχπικξύ διαυείοιρηπ ςξσ Π 

Β. Η αρσμβαςόςηςα σλικξύ και λξγιρμικξύ 

Γ. Η αγξοά Π πξσ είμαι ακαςάλληλα για ςημ επιυείοηρη 

Δ. Η ξογαμχριακή αμςίρςαρη ρςημ αλλαγή 
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 Σα επιυειοημαςικά πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα: 

Α. Πεοιλαμβάμξσμ ςα ρσρςήμαςα ποξγοαμμαςιρμξύ επιυειοημαςικώμ πόοχμ (Enterprise 

Resource Planning Systems – ERP), ςα ρσρςήμαςα διαυείοιρηπ ετξδιαρςικήπ αλσρίδαπ 

(Supply Chain Management – SCM), ςα ρσρςήμαςα διαυείοιρηπ πελαςειακώμ ρυέρεχμ 

(Customer Relationship Management – CRM) και ςα ρσρςήμαςα διαυείοιρηπ γμώρηπ 

(Knowledge Management Systems – KMS) 

Β. Πεοιλαμβάμξσμ ςα σρςήμαςα Δπενεογαρίαπ σμαλλαγώμ (Transaction Processing 

Systems – TPS), ςα Πληοξτξοιακά σρςήμαςα Διξίκηρηπ (Management Information 

Systems – MIS), ςα σρςήμαςα Τπξρςήοινηπ Απξτάρεχμ (Decision Support Systems – 

DSS) και ςα σρςήμαςα Δπιςελικήπ Τπξρςήοινηπ (Executive Support Systems – ESS) 

Γ. Πεοιλαμβάμξσμ ςα Πληοξτξοιακά σρςήμαςα Πχλήρεχμ και Μάοκεςιμγκ, ςα 

Πληοξτξοιακά σρςήμαςα Καςαρκεσήπ και Παοαγχγήπ, ςα Πληοξτξοιακά σρςήμαςα 

Οικξμξμικώμ, ςα Πληοξτξοιακά σρςήμαςα Λξγιρςικήπ και ςα Πληοξτξοιακά 

σρςήμαςα Αμθοώπιμχμ πόοχμ 

Δ. Πεοιλαμβάμξσμ ςα Δμδξεπιυειοηριακά Πληοξτξοιακά σρςήμαςα και ςα 

Διεπιυειοηριακά Πληοξτξοιακά σρςήμαςα 
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 Η διξίκηρη πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ 

Α: Ποαγμαςξπξιείςαι με ςα πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα διξίκηρηπ 

Β: Πεοιλαμβάμει ςη ρςοαςηγική για ςη υοήρη πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ ρε έμαμ 

ξογαμιρμό 

Γ: Ποαγμαςξπξιείςαι από ςα ρςελέυη ςξσ ςακςικξύ επιπέδξσ ςξσ ξογαμιρμξύ 

Δ: Δίμαι αμενάοςηςη από ςη διξίκηρη ςξσ ξογαμιρμξύ 

 Πξιξ από ςα παοακάςχ ΔΔΝ απξςελεί ρςόυξ εμόπ σρςήμαςξπ Διαυείοιρηπ 

Πελαςειακώμ υέρεχμ; 

Α. Δναςξμικεσμέμη επικξιμχμία με ςξσπ πελάςεπ. 

Β. Ποξγοαμμαςιρμόπ παοαγχγήπ με βάρη ςη ζήςηρη ςχμ πελαςώμ. 

Γ. Τπξλξγιρμόπ ςηπ ανίαπ ςχμ πελαςώμ για ςημ επιυείοηρη. 

Δ. σλλξγή και αμάλσρη ςχμ δεδξμέμχμ ςχμ πελαςώμ. 
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 Σξ ύρςημα Διαυείοιρηπ Δπιυειοηριακώμ Πόοχμ (ERP) είμαι ςξ λξγιρμικό πξσ 

ρσγυχμεύει: 

Α. ςξσπ πελάςεπ και ςξσπ ποξμηθεσςέπ μιαπ επιυείοηρηπ. 

Β. ςιπ ποακςικέπ διξίκηρηπ, ςημ επίςεσνη ςχμ επιυειοημαςικώμ ρςόυχμ και ςημ ρύγυοξμη 

ςευμξλξγία πληοξτξοικήπ μιαπ επιυείοηρηπ. 

Γ. ςξσπ επιυειοημαςικξύπ ρςόυξσπ με ςξ κόρςξπ ςηπ επιυείοηρηπ. 

Δ. ςξ ηλεκςοξμικό εμπόοιξ και ςξ ηλεκςοξμικό επιυειοείμ. 

 Θεχοείρςε έμα ρύρςημα μιρθξδξρίαπ και ρημειώρςε πξιξ από ςα παοακάςχ είμαι λάθξπ:  

Α. Απξςελεί ρύρςημα επενεογαρίαπ ρσμαλλαγώμ.  

Β. Αμήκει ρςξ λειςξσογικό ςξμέα λξγιρςικήπ.  

Γ. Δίμαι εμδξεπιυειοηριακό Πληοξτξοιακό ύρςημα.  

Δ. Λειςξσογεί ρςξ ρςοαςηγικό επίπεδξ ςξσ ξογαμιρμξύ. 
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