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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα αλάκεζα ζε νξγαληζκνχο,
ζπζηήκαηα ή εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ έρεη αλαδεηρζεί ζε έλα πνιπδηάζηαην δήηεκα θξίζηκεο
ζεκαζίαο, πνπ άπηεηαη ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηερληθήο πξνηππνπνίεζεο.
Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζέγγηζε κε ζεκαληηθφ αληίθηππν ηφζν ζηελ επίηεπμε παξνρήο
πξαγκαηηθψλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζηελ
πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο
απαηηνχκελεο επέλδπζεο γηα ηε δηαηήξεζε ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ.
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κηα θξηηηθή αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο
βηβιηνγξαθίαο ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (interoperability) εζηηάδνληαο
ζηνπο ηνκείο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-government) θαη ηνπ Ζιεθηξνληθνχ
Δπηρεηξείλ (e-business). ηφρνο απνηειεί ε αλάδεημε ησλ πηπρψλ ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
ζηνπο δχν απηνχο ηνκείο θαη ε επίηεπμε κηαο φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλεο θαη
πνιχπιεπξεο θαηαλφεζεο ηνπ πεδίνπ, ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζήο ηνπ αιιά θαη ησλ
κειινληηθψλ ηάζεσλ ζε απηφ.
Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπλνςίδεηαη σο εμήο. Αξρηθά, επηιέρζεθε έλα ζχλνιν
επηζηεκνληθψλ άξζξσλ απφ ηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Δλ ζπλερεία, έγηλε ε
θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ κε βάζε ηελ ζεκαηνινγία ηνπο, ηεο ζθνπηά κέζσ ηεο νπνίαο
πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξαγκαηεχνληαη.
Αθνινχζσο, απφ ην ζχλνιν ησλ άξζξσλ ηα νπνία επηιέρζεθαλ ππνινγίδεηαη έλα ζχλνιν
δεηθηψλ ηα νπνία επηηξέπνπλ λα ζθηαγξαθήζνπκε ηα βαζηθφηεξα αλαθχπηνληα δεηήκαηα
ζηνλ ρψξν θαη ηέινο αλαιχνληαη νη πην ζεκαληηθνί ζπγγξαθείο πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζην
επηζηεκνληθφ πεδίν.
Με βάζε ηελ αλάιπζε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε, πξνθχπηεη φηη παξά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο
ηνπο, νη δχν ηνκείο παξνπζηάδνπλ θνηλά πξνβιήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αθνινπζνχλ ην
ίδην ζχλνιν πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ γηα ηελ επίιπζε ηνπο, εζηηάδνληαο φκσο ζε δηαθνξεηηθέο
πηπρέο

ηεο.

Δπίζεο,

πξνθχπηεη

φηη

ηα

ζεκαληηθφηεξα

εκπφδηα

ζηελ

επίηεπμε

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεκαζηνινγηθήο θχζεο δεηήκαηα ζε
επίπεδν δεδνκέλσλ, ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ.

Λέμεηο Κιεηδηά : Γηαιεηηνπξγηθφηεηα, Οινθιήξσζε, Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε,
Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, πλεξγαζία, Γηαδηθαζίεο, Ρνέο
εξγαζηψλ, Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο.
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Abstract
During the last few years, interoperability amongst organizations, systems or software
applications has emerged as a multi-faceted issue of critical importance, touching upon
processes, data and technical standardization. It is an approach of high impact in achieving
true one-stop service provision for citizens and businesses, in fostering collaboration between
enterprises or in minimizing the needed investment for maintaining complex systems.
This paper is a critical review of the international bibliography in the knowledge area of
interoperability with a particular focus in the sectors of E-Government and E-business. Its aim
is to highlight the facets of interoperability in these sectors and the achievement of a complete
and multifaceted as possible understanding of interpretability‟s problem space, its current
situation as well as its future insights.
The used approach is summarized as follows. Initially, a set of related scientific papers was
selected from the major electronic scientific databases. In succession we categorized the
papers in accordance to their subject, their scope of facing interoperability and the problems
which they confronted. Then from the set of selected papers we provide the main results.
Moreover we compute a set of related indicators which allows sketching the main issues
related to the interoperability domain. Finally, we go through an analysis for the most
common authors.
According to our analysis we find that despite their differences, the e-business and egovernment sectors face the same interoperability problems and try to follow the same
proposed solutions in order be solved. Furthermore, we find that the main barriers to achieve
interoperability are those related to semantic aspects, especially in processes, data and
services.

Key Words: interoperability, integration, e-government, e-business, enterprise collaboration,
processes, workflows, e-services.
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1 Ειςαγωγό
1.1 Αντικεύμενο τησ διπλωματικόσ
Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα έρεη αλαδπζεί σο έλαο απφ ηνπο πην δξαζηήξηνπο εξεπλεηηθνχο ηνκείο
ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ θαη ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ππνζρφκελε κηα ζεκαληηθή
αχμεζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ,
επηρεηξήζεσλ θαη δηνηθήζεσλ. Απηφ ην γεγνλφο έρεη αλαγλσξηζηεί ηφζν απφ ην βηνκεραληθφ
θφζκν φζν θαη ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ γηα
λα επηηχρνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο πειάηεο παγθνζκίσο. Καηά
ζπλέπεηα, είλαη ινγηθφ θαη νη εξεπλεηηθέο θνηλφηεηεο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο λα έρνπλ δνκήζεη ην εξεπλεηηθφ ηνπο πξφγξακκα ιακβάλνληαο
ζνβαξά ππφςε ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο, ηηο θχξηεο εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ηα
ζηνρνζεηεκέλα απνηειέζκαηα ζηε ζπλερψο απμαλφκελε πεξηνρή ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα νξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ
θαη επηθνηλσληψλ (ICT) θαη ησλ ππνζηεξηδφκελσλ απφ απηά επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ λα
αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα θαη λα επηηξέπνπλ ην δηακνηξαζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο
γλψζεο. ε επίπεδν επηρεηξεζηαθφ, ε επηρεηξεζηαθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα (EI) είλαη έλαο
ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζηνρεχεη ζην λα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηρεηξήζεηο
θαη νξγαληζκνί, κε ηε βνήζεηα ησλ ICT, δηαιεηηνπξγνχλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο,
ή κε άιιεο κνλάδεο ηεο ίδηαο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο
επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο ηνπο. Απηφ επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα ρηίζνπλ ζπλεξγαζίεο, λα
παξαδψζνπλ λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, θαη λα γίλνπλ πην απνδνηηθέο φζνλ αθνξά ην
θφζηνο.
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, νη εξεπλεηέο θαη νη επαγγεικαηίεο έρνπλ αξρίζεη λα
αληηιακβάλνληαη ηνλ αληίθηππν ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε πνιιά θαη ζεκαληηθά ζέκαηα,
κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη ε επίηεπμε παξνρήο πξαγκαηηθψλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο γηα ηνπο
πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ε ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ή ε
ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλαγθαίαο επέλδπζεο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε δηαζχλδεζε
πνιπζχλζεησλ ζπζηεκάησλ.
Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ θαη θαιχπηνληαο ηελ αλάγθε γηα αλάιπζε ηεο ζεκαληηθήο
έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην πεδίν, ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα θαηαγξάςεη ηηο
ππάξρνπζεο ηάζεηο έξεπλαο πάλσ ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη λα
αλαδείμεη ηηο πηπρέο ηεο ζηνπο δχν ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη
ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Δπηπιένλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί κηα φζν ην δπλαηφλ
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πην νινθιεξσκέλε, ηζνξξνπεκέλε θαη πνιχπιεπξε θαηαλφεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ
πεδίνπ, ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο αιιά θαη ησλ κειινληηθψλ ηάζεσλ ζε απηφ.
Πεξαηηέξσ, κέζσ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαπηχζζεηαη κηα δνκεκέλε κεζνδνινγία θαη
παξέρεηαη έλα ζχλνιν θαηάιιεισλ θαη ηερλνινγηθά νπδέηεξσλ δεηθηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ
είλαη εθηθηή ε δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ πξνβιεκάησλ, πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ θαη
εμειίμεσλ ζην πεδίν. Ζ κεζνδνινγία απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κειινληηθά ψζηε λα
κπνξεί θαλείο λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ζηνλ ηνκέα δηαρξνληθά..

1.2 Οργάνωςη του τόμου
Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ έμη θεθάιαηα, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ην θεθάιαην πνπ
αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία.
Σν 1ν θεθάιαην είλαη εηζαγσγηθφ θαη πεξηγξάθεη ζε γεληθέο γξακκέο ην αληηθείκελν ηεο
εξγαζίαο.
Σν 2ν θεθάιαην παξέρεη ηνπο απαξαίηεηνπο ελλνηνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο θαη ηηο
δηαζηάζεηο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, δίλνληαο ηηο έλλνηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πεξαηηέξσ
αλάιπζε. πγθεθξηκέλα, δίλνληαη δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Αλαθέξνληαη
δηάθνξα ζπζηήκαηα θαηεγνξηνπνίεζήο ηεο θαη παξνπζηάδνληαη ηα νθέιε ηεο. Δπίζεο, γίλεηαη
εθηελήο αλαθνξά ζηα επίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (νξγαλσζηαθφ, ζεκαζηνινγηθφ, ηερληθφ),
πνπ αλαπηχζζνληαη ηφζν ζην Δπξσπατθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο φζν θαη ζε άιια
πιαίζηα. ην θεθάιαην απηφ πξνζδηνξίδνληαη θαη νη έλλνηεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, θαζφηη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα εξεπλάηαη εηδηθά ζε απηνχο
ηνπο δχν ηνκείο.
Σν 3ν θεθάιαην πεξηέρεη αλαιπηηθά ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο. Παξνπζηάδεηαη ε αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο
αλαθηήζεθαλ νη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, νη άμνλεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ, ελψ θαζνξίδνληαη θαη νη δείθηεο πξνο ππνινγηζκφ.
Σν 4ν θεθάιαην παξνπζηάδεη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο. Καηαξρήλ παξνπζηάδνληαη θαη
αλαιχνληαη νη εξγαζίεο θαηά ζχλνιν θαη αλά επηζηεκνληθφ ηνκέα, κε ρξήζε ησλ δεηθηψλ.
Γίλεηαη κηα εθηελήο αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ ησλ πην ζπρλψλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ πην ζπρλά
αλαθεξφκελσλ εξγαζηψλ, θαη ηέινο αλαδεηθλχνληαη θάπνηα βαζηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ
ηηο εξγαζίεο.
Σν 5ν θεθάιαην ζπλνςίδεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο θαη ζην 6ν παξέρνληαη νη ζρεηηθέο
βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο.
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2 Εννοιολογικού προςδιοριςμού
2.1 Διαλειτουργικότητα
2.1.1 Ειςαγωγό
Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, απνηειεί κηα απφ ηηο πην
ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ ζηήξημε πνηθίισλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. ηηο κέξεο
καο, ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα απφ πιήζνο δηαθνξεηηθψλ πεγψλ
πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί.
Γεληθά, ηα ζπζηήκαηα απηά αδπλαηνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ απνηειεζκαηηθά κεηαμχ ηνπο ή αθφκα θαη αλ ηειηθά απηφ ζπκβεί- επηηπγράλεηαη κε ζεκαληηθφ θφζηνο ζε ρξφλν θαη ρξήκα. Ζ
δε επηθνηλσλία πνπ επηηπγράλεηαη είλαη πνιιέο θνξέο "εχζξαπζηε" θαη κε νινθιεξσκέλε.
Καηά ζπλέπεηα, αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ε δπλαηφηεηα δειαδή
δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξία θαη γλψζε ρξεζηκνπνηψληαο θνηλά
πξφηππα επηθνηλσλίαο.
Σαπηφρξνλα, φκσο, κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έρεη απμεζεί θαη ε γεληθφηεξε
πνιππινθφηεηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ ζρεηίδεηαη κε
ζχλζεηεο ιεηηνπξγηθέο αιιειεμαξηήζεηο θαη ππθλά γλσζηηθά δίθηπα (knowledge networks).
Ο ζπληνληζκφο θαη ε δηαιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δηεζλή
βηβιηνγξαθία σο «δηαιεηηνπξγηθφηεηα» είλαη έλα ζχλζεην θαη πνιπδηάζηαην δήηεκα κε
δηνηθεηηθέο, νξγαλσηηθέο, λνκηθέο, θνηλσληθέο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πηπρέο, δεδνκέλνπ
ηνπ γεγνλφηνο φηη εκπιέθεη ζπζηήκαηα, δηνηθεηηθέο δνκέο θαη αλζξψπνπο. Θα πξέπεη δε λα
ζεκεησζεί φηη ην ζρεηηδφκελν κε ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα γλσζηηθφ πεδίν είλαη δπλακηθφ θαη
φρη ζηαηηθφ θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε νξγαλσηηθέο, θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο
κεηαβνιέο.
ε εξεπλεηηθφ επίπεδν ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα έρεη αλαδπζεί σο έλαο απφ ηνπο πην
ζεκαληηθνχο ηνκείο ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ θαη ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, πνπ
ππφζρεηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ζπζηεκάησλ
πιεξνθνξηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη θπβεξλήζεσλ. Απηφ ην γεγνλφο έρεη αλαγλσξηζηεί ηφζν απφ
ην βηνκεραληθφ θφζκν, φζν θαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα επηηχρνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο πειάηεο
παγθνζκίσο [1,2]. Χο άκεζε ζπλέπεηα, νη εξεπλεηηθέο θνηλφηεηεο ησλ ηνκέσλ ηεο
ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο έρνπλ δνκήζεη ηηο
εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο, ηηο
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θχξηεο εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ηα ζηνρεπκέλα απνηειέζκαηα ζην δηαξθψο
αλαπηπζζφκελν πεδίν ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο [3,4].
Έρνληαο ππφςε ηηο αλσηέξσ παξαηεξήζεηο, θξίλεηαη ζθφπηκν ζην ζεκείν απηφ λα δνζνχλ
θάπνηνη ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί γηα ηελ έλλνηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα απνηειεί έλα δήηεκα κε πνηθίιεο πηπρέο θαη
δηαζηάζεηο (νξγαλσηηθέο, δηνηθεηηθέο, ηερλνινγηθέο, λνκηθέο, θνηλσληθέο, θ.ιπ.). Χο άκεζε
απφξξνηα, έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο δηαθνξεηηθνί επηκέξνπο–απνζπαζκαηηθνί νξηζκνί ηεο
έλλνηαο πξνεξρφκελνη απφ δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία, θάζε έλαο εθ ησλ νπνίσλ
πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή.
χκθσλα κε ηελ δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα Wikipedia ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα
απνηειεί κηα ηδηφηεηα ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ θαη
νξγαληζκψλ λα εξγάδνληαη καδί, ήηνη κε ζπλεξγαηηθφ ηξφπν. Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηεο
θνξέο κέζα απφ κηα ακηγψο ηερληθή ζεψξεζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα ζπζηήκαηα (ζηελή
έλλνηα ηνπ φξνπ) ελψ άιιεο θνξέο κέζα απφ κηα επξχηεξε ζεψξεζε ε νπνία ιακβάλεη ππφςε
ηεο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νξγαλσηηθέο παξακέηξνπο.
Σν ιεμηθφ Webster νξίδεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα σο ηελ ηθαλφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο λα
εξγάδεηαη καδί θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηκήκαηα ελφο άιινπ ζπζηήκαηνο.
Ζ IEEE νξίδεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα σο ηε δπλαηφηεηα δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζπζηεκάησλ ή
κεξψλ λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ
αληαιιαρζεί [5].
Έλαο άιινο νξηζκφο είλαη “ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ, ή
κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κεηαμχ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ κε έλα ηξφπν, ν νπνίνο
απαηηεί απφ ηνλ ρξήζηε ειάρηζηε έσο κεδακηλή γλψζε ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
κνλάδσλ απηψλ.” (ISO/IEC 2382 Information Technology Vocabulary)
Σέινο, ην επξσπατθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (EIF) πνπ δεκζηεχζεθε ην 2004 νξίδεη ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα σο ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη
ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ απηά λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα
θαη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξία θαη γλψζε (“Interoperability means the ability of information
and communication technology (ICT) systems and of the business processes they support to
exchange data and to enable the sharing of information and knowledge”) [6].
„Οκσο, νη νξηζκνί απηνί απνηπγράλνπλ λα απνδψζνπλ ηελ ζπλνιηθή εηθφλα θαη δπλακηθή ηεο
έλλνηαο. Καηά ζπλέπεηα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο- κεηαθξάζεηο ηνπ λνήκαηνο ηνπ
φξνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε βάζε ην πεξηβάιινλ (context) ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε.
Δμάιινπ, ε δπζθνιία απηή απφδνζεο κνλνζήκαληεο εξκελείαο ηνπ φξνπ ηεθκεξηψλεηαη θαη
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απφ ην πιήζνο δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν φξνο δηαιεηηνπξγηθφηεηα
ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλα πιήζνο ζπλζεηηθψλ.
Έηζη, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνιπδηάζηαηε πθή ηνπ δεηήκαηνο είλαη νξζφηεξν λα
αλαθεξφκαζηε ζε δηαζηάζεηο-ηχπνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο νη νπνίεο είλαη ζπλδεφκελεο θαη
αιιειεμαξηψκελεο

κεηαμχ

ηνπο.

Γεδνκέλνπ

δε

φηη

ε

επίηεπμε

θάζε

ηχπνπ

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πξναπαηηεί ηελ πξνεγνχκελε επίηεπμε άιισλ (ππάξρεη δειαδή κηα
ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο) ζπρλά νη ηχπνη νλνκάδνληαη θαη επίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
ην European Interoperability Framework (EIF) γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δνζεί έλαο πην
νινθιεξσκέλνο νξηζκφο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αλαγλσξίδνληαο 3 επίπεδα- δηαζηάζεηο
απηήο [6]: Σερληθή, εκαζηνινγηθή θαη Οξγαλσζηαθή.
Δπίζεο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη θαη ε δηνίθεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ
δηνίθεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ηνλ θαζνξηζκφ

πξνηχπσλ πνιηηηθψλ θαη θαλφλσλ (ξπζκηζηηθφ

πιαίζην) θαη ηελ επίβιεςε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ ζπκθσλεζέληνο πιαηζίνπ δξάζεο [7].
Με άιια ιφγηα, αλαθεξφκελνη ζηελ έλλνηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δελ πξέπεη
πεξηνξηδφκαζηε κφλν ζηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ (systems interoperability)
αιιά αληηζέησο πξέπεη λα έρνπκε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα

ησλ

νξγαληζκψλ

κηα επξχηεξε ζεψξεζε
(enterprise

αλαθεξφκελνη ζηελ

organizations

interoperability)

πεξηιακβάλνληαο ηνπο αλζξψπνπο, ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο-δίθηπα ηηο ιεηηνπξγηθέο
αιιειεμαξηήζεηο, ην λνκηθφ πιαίζην θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ νξγαληζκψλ.
Σα πξναλαθεξζέληα επίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο εμεηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηηο επφκελεο
παξαγξάθνπο.

2.1.2 Αναγκαιότητα
ηηο κέξεο καο ε κεηαηφπηζε ησλ παξαδνζηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ζε
κνληέια Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο αληίζηνηρα είλαη
αλαπφθεπθηε – κεηαηνπίδνληαο αληίζηνηρα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ κάλαηδκελη θαη ηεο
επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο. Πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο ηα αλακελφκελα νθέιε
πνπ απνξξένπλ απφ ηα λέα κνληέια εξγαζίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ
νξηζκέλα εξεπλεηηθά δεηήκαηα κε ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα λα θαηέρεη ξφιν-ζέζε θιεηδί
αλάκεζα ζε απηά.
Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα αθνξά φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο ζε
εζληθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν θαη απνηειεί έλα αθκάδνλ εξεπλεηηθφ πεδίν απφ θάζε άπνςε 19

επηζηεκνληθή, επηρεηξεζηαθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή. Ζ απνπζία δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
παξνπζηάδεηαη κάιηζηα θαη σο ην πην καθξνρξφλην θαη απαηηεηηθφ πξφβιεκα γηα επηρεηξήζεηο
θαη θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη νθείιεηαη ζηελ ηδησηηθή αλάπηπμε ή επέθηαζε
ζπζηεκάησλ, ηελ έιιεηςε δηαζεζηκφηεηαο ή ηελ ππεξπιεζψξα πξνηχπσλ θαη ηελ χπαξμε
εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. Πξνυπάξρνπζεο επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο,
γηα παξάδεηγκα, ζπρλά εκπνδίδνπλ θάζε πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο θαζψο απαηηνχλ ηελ
νινθιήξσζε πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, ελψ ε δηεζλήο έξεπλα ηζρπξίδεηαη φηη πεξίπνπ 40%
(Forrester Research, 2005) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πινπνίεζεο ζπζηεκάησλ δαπαλάηαη ζε
νινθιήξσζε ζπζηεκάησλ κε άιια πξνυπάξρνληα ζηελ επηρείξεζε. Πξνθεηκέλνπ λα
επηηχρνπλ ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ηνπο ζηφρνπο, νη επηρεηξήζεηο θαη νη δεκφζηνη θνξείο πξέπεη
λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιινπο νξγαληζκνχο: γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο ε επέθηαζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε παγθφζκην επίπεδν έρεη γίλεη θξίζηκε γηα ηελ επηβίσζή ηνπο, ελψ
άιιεο (θπξίσο θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί θαη ΜΜΔ) αλαθαιχπηνπλ λέεο επθαηξίεο απφ ηελ
εζηίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ θαηάζηαζε έρεη γίλεη πεξηζζφηεξν
θξίζηκε θαζψο εκθαλίδνληαη λέα επηρεηξεζηαθά κνληέια φπσο νη εθηεηακέλεο επηρεηξήζεηο
θαη νη δηαζπλδεδεκέλνη νξγαληζκνί πνπ απαηηνχλ ηε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ εθάζηνηε
θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ επηπιένλ νθέιε. Χο εθ ηνχηνπ ζήκεξα ε
αληαγσληζηηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ πξνζδηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ
λα ζπλεξγάδεηαη δηαθαλψο κε άιινπο.

2.1.3 Περιοχϋσ εφαρμογόσ
Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα βξίζθεη εθαξκνγή:
 Μεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ


Αλάκεζα ζε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ (π.ρ. ειεθηξνληθέο
παξαγγειίεο, ειεθηξνληθφο εθνδηαζκφο) ζε έλα πεξηβάιινλ πσιεηή /
αγνξαζηή.



Αλάκεζα ζε ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηεο

δεκφζηαο δηνίθεζεο (π.ρ.

θνξνινγία, εθαξκνγέο θνηλσληθψλ παξνρψλ).


Αλάκεζα ζε δχν νξγαληζκνχο ζην επίπεδν δηαδηθαζηψλ (π.ρ. νη ηξάπεδεο ζα
έπξεπε λα επηθνηλσλνχλ κε ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξηλ εθδφζνπλ έλα
δάλεην).

 Μεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνχ


Αλάκεζα ζε ζπζηήκαηα „front-office‟ θαη „back-office‟.
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Αλάκεζα ζε δχν ζπζηήκαηα „back-office‟ ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνχ.



Αλάκεζα ζε δχν κνλάδεο ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνχζην επίπεδν ησλ δεδνκέλσλ
(π.ρ. ν νξηζκφο ηνπ ηαηξηθνχ αξρείνπ ζε δχν δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ελφο
λνζνθνκείνπ).

 Μεηαμχ ππνζπζηεκάησλ ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο


Έλα ERP ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην CRM ζχζηεκα ηνπ
νξγαληζκνχ.



Σν θνξνινγηθφ ππνζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην ππνζχζηεκα
ζπληάμεσλ, ζηελ ππνζηήξημε ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.

2.1.4 Οφϋλη
Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε πξνηππνπνίεζε έρνπλ δηαδξακαηίζεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ ηηκψλ, ζηελ απμαλφκελε αληαγσληζηηθφηεηα, θαη ηε βειηίσζε
ησλ θαηαλαισηηθψλ νθειψλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ αθνξνχλ
ηηο επηρεηξήζεηο, ηε βηνκεραλία, ηηο θξαηηθέο νληφηεηεο θαη ηνπο πνιίηεο - θαηαλαισηέο.

2.1.4.1 Οφϋλη για τισ επιχειρόςεισ και τη βιομηχανύα


Μείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηνπ ρξφλνπ εηζφδνπ ππεξεζίσλ / εκπνξεπκάησλ
ζηελ αγνξά.



Μείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θνξηίνπ.



Δπθνιφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην θξάηνο
κέζσ δηεπαθψλ κηαο ζηάζεο ζηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο.



Απμεκέλνο θαη πηφ ζεκηηφο αληαγσληζκφο, πνπ αλεβάδεη επίπεδν ζην ρψξν
αληαγσληζκνχ κέζσ ηεο κεηάβαζεο πξνο αλνηρηά πξφηππα θαη ηεο ρξήζεο απηψλ.
Απηφ αλνίγεη ηελ αγνξά, εηδηθά ζηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ λα κελ είλαη ζε
ζέζε κε άιιν ηξφπν λα ζπκκεηέρνπλ ή λα αληαγσληζηνχλ θαη λα πξνζζέζνπλ ηε
δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ζηελ αγνξά.



Απειεπζεξψλεη ηελ αλάπηπμε θαηλνχξγησλ αγνξψλ.

2.1.4.2 Οφϋλη για τα κρϊτη


Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
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Μείσζε θφζηνπο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ έσο θαη 50%.



Μείσζε ησλ αλαγθψλ επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ (ηειεθσληθά θέληξα ππνδνρήο,
γθηζέ).



Καιχηεξνο ζπληνληζκφο αλάκεζα ζε Φνξείο – θνηλά πξφηππα.



Δπηπιένλ νθέιε απφ ηελ αλαδηνξγάλσζε δηαδηθαζηψλ, πνπ ζηαδηαθά αμηνπνηνχλ
θαιχηεξα ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ.



Γπλαηφηεηα λέσλ ππεξεζηψλ θαη κεζφδσλ ιεηηνπξγίαο (π.ρ. ηειε-εξγαζία, forums,
δηαβνπιεχζεηο, ηειε-εθπαίδεπζε).

2.1.4.3 Οφϋλη για τουσ πολύτεσ


Μείσζε ηνπ θφζηνπο ρξήζεο θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ηφζν ζε ρξφλν φζν θαη ζε
ρξήκα.



Απφθξπςε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ επηρεηξήζεσλ θαη
θπβεξλήζεσλ απφ ηνλ πνιίηε θαη εμππεξέηεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.



Δμππεξέηεζε ηνπ απνδέθηε ηεο ππεξεζίαο απφ θεληξηθά ζεκεία παξάδνζεο
ππεξεζηψλ κέζσ πνηθίισλ θαλαιηψλ.



Με ηελ αχμεζε ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ, ησλ θπβεξλήζεσλ,
ησλ νληνηήησλ, θ.ιπ., νη πνιίηεο παίξλνπλ πηφ αθξηβείο θαη πιήξεηο πιεξνθνξίεο ζηηο
ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο θπβεξλήζεηο, θαη είλαη επνκέλσο θαιχηεξα ελεκεξσκέλνη.



Ζ απξφζθνπηε ξνή πιεξνθνξηψλ κέζα ζηελ δηαθπβέξλεζε θαη κεηαμχ ηεο
δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ πνιηηψλ / επηρεηξήζεσλ απμάλεη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ
ππεπζπλφηεηα.

2.1.4.4 Γενικϊ οφϋλη


Απνθπγή εγθισβηζκνχ ζηελ ηερλνινγία ελφο θαηαζθεπαζηή νδεγεί ζε ρακειφηεξν
θφζηνο ζηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ, ελψ δίλεη θαη κεγαιχηεξε ειεπζεξία επηινγήο
ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.



Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνκεζεπηψλ πξνηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζεσξεηηθά
νδεγεί ζε απμεκέλν αληαγσληζκφ.



Γεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλάπηπμε.



Οδεγεί ζε κεγαιχηεξε ηζφηεηα ζηηο ηνπηθέο θαη δηεζλείο αγνξέο.
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2.1.5 Επύπεδα διαλειτουργικότητασ (τεχνικό, ςημαςιολογικό,
οργανωςιακό)
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ηξία θχξηα επίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ
θαιχπηνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πηπρέο φζνλ αθνξά ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ θαη ηελ
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε: ηερληθή, ζεκαζηνινγηθή θαη νξγαλσζηαθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα.
Ζ ηερληθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαιχπηεη ηα ηερληθά δεηήκαηα δηαζχλδεζεο ππνινγηζηηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ζπκθσλίαο ζε πξφηππα γηα ηελ παξνπζίαζε, ηε
ζπιινγή, ηελ αληαιιαγή, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ
ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε φηη ην λφεκα (ζεκαζηνινγία)
ησλ αληαιιαγκέλσλ πιεξνθνξηψλ κνηξάδεηαη απφ ηα ζπζηήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ θαη επηηξέπεη έλαλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ κε
λφεκα. Σέινο, ε νξγαλσζηαθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα λα επηθέξεη ηε ζπλεξγαζία ησλ
δηνηθήζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο αιιά κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο
εζσηεξηθέο νξγαλψζεηο θαη δνκέο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο.

Δηθφλα 2-1 Δπίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο

2.1.5.1 Τεχνικό διαλειτουργικότητα
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Απηή ε πηπρή ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαιχπηεη ηα ηερληθά ζέκαηα ηεο δηαζχλδεζεο
ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Πεξηιακβάλεη βαζηθά ζέκαηα φπσο νη αλνηθηέο
δηεπαθέο, νη ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο, ε νινθιήξσζε δεδνκέλσλ θαη ην κεζνινγηζκηθφ, ε
παξνπζίαζε θαη ε αληαιιαγή ζηνηρείσλ, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη νη ππεξεζίεο
αζθάιεηαο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ
νξγαληζκψλ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ, λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα επηηχρνπλ ηελ
ζπλεξγαηηθή εξγαζία.
Πξνο ηνχην είλαη απαξαίηεηε είηε ε ζπκκφξθσζε ζε έλα ζχλνιν θνηλψλ πξνηχπσλ θαη
πξσηνθφιισλ είηε ε δεκηνπξγία κεραληζκψλ αληηζηνίρηζεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ δνκψλ
δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζπλεξγαδφκελνη νξγαληζκνί.
Έλα επξέσο αλαγλσξηζκέλν πξφηππν γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ
είλαη ην, „Levels of Information Systems Interoperability‟ (LISI) [8]. Σν LISI εζηηάδεη ζηα
απμαλφκελα επίπεδα σξηκφηεηαο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζπζηεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηελ ηερληθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηαιεηηνπξγίαο κεηαμχ
ζπζηεκάησλ.

Έηζη ζχκθσλα κε ην LISI πθίζηαληαη ηα εμήο επίπεδα:
Δπίπεδν 0 – Απνκόλσζεο: Σα ζπζηήκαηα επηπέδνπ 0 δελ έρνπλ άκεζε ειεθηξνληθή
δηαζχλδεζε. Ζ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ γίλεηαη ηππηθά είηε
κέζσ ηεο εηζαγσγήο κε πιεθηξνιφγην είηε κέζσ κηαο θνηλήο απνζπάζηκεο δηάηαμεο κέζσλ
(π.ρ., δηζθέηα).
Δπίπεδν 1 – Γηαζύλδεζεο: Σα ζπζηήκαηα επηπέδνπ 1 ζπλδένληαη ειεθηξνληθά. Απηά ηα
ζπζηήκαηα δηεμάγνπλ ηελ νκφηηκε αληαιιαγή νκνηνγελψλ ηχπσλ δεδνκέλσλ, φπσο απιφ
θείκελν, κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ή ζηαζεξά αξρεία γξαθηθψλ (π.ρ., εηθφλεο
GIF ή TIFF). Γεληθά, ηα ζπζηήκαηα επηπέδνπ 1 επηηξέπνπλ ζε απηνχο πνπ παίξλνπλ ηηο
απνθάζεηο απιά λα αληαιιάμνπλ αξρεία ν έλαο κε ηνλ άιιν.
Δπίπεδν 2 -- Λεηηνπξγηθό: Σα ζπζηήκαηα επηπέδνπ 2 είλαη θαηαλεκεκέλα, δει.,
θαηνηθνεδξεχνπλ ζε ηνπηθά δίθηπα πνπ επηηξέπνπλ ζε ζχλζεηα, εηεξνγελή ζχλνια δεδνκέλσλ
(π.ρ., εηθφλεο κε ζρφιηα, ράξηεο κε επηθαιχςεηο) λα πεξάζνπλ απφ ζχζηεκα ζε ζχζηεκα. Σα
επίζεκα πξφηππα δεδνκέλσλ (ινγηθά θαη θπζηθά) είλαη παξφληα, αιιά γεληθά κφλν ην ινγηθφ
πξφηππν δεδνκέλσλ ζπκθσλείηαη αλάκεζα ζηα πξνγξάκκαηα θαη θάζε πξφγξακκα θαζνξίδεη
ην θπζηθφ πξφηππν δεδνκέλσλ ηνπ. Γεληθά, απηνί πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο είλαη ζε ζέζε
λα κνηξαζηνχλ ζπλελσκέλεο πιεξνθνξίεο αλάκεζα ζε ζπζηήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο.
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Δπίπεδν 3 -- Σνκέα: Σα ζπζηήκαηα επηπέδνπ 3 είλαη νινθιεξσκέλα, δει., ηθαλά λα
ζπλδεζνχλ κέζσ δηθηχσλ επξείαο πεξηνρήο (WAN) πνπ επηηξέπνπλ ζε πνιιαπινχο ρξήζηεο
λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα. Οη πιεξνθνξίεο ζε απηφ ην επίπεδν κνηξάδνληαη κεηαμχ
ησλ αλεμάξηεησλ εθαξκνγψλ. Σα ζπζηήκαηα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ επηρείξεζηαθνχο
θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηηο απεπζείαο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ βάζεσλ
δεδνκέλσλ, φπσο εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε δηαθνκηζηψλ αληηγξάθσλ
βάζεσλ δεδνκέλσλ. Οη κεκνλσκέλεο εθαξκνγέο κπνξνχλ ζε απηφ ην επίπεδν λα κνηξαζηνχλ
θεληξηθέο ή θαηαλεκεκέλεο απνζήθεο δεδνκέλσλ. Σα ζπζηήκαηα ζε απηφ ην επίπεδν
ππνζηεξίδνπλ ζπλεξγαζία νκάδσλ ζε ζπλδπαζκέλα πξντφληα πιεξνθνξηψλ. Γεληθά, ε ιήςε
απνθάζεσλ ππνζηεξίδεηαη απφ ζπλδπαζκέλεο πιεξνθνξίεο απφ κηα εληνπηζκέλε πεξηνρή
πξνβιήκαηνο.
Δπίπεδν 4 -- Δπηρεηξεζηαθό: Σα ζπζηήκαηα επηπέδνπ 4 είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ
ρξεζηκνπνηψληαο έλα θαηαλεκεκέλν θαζνιηθφ ρψξν πιεξνθνξηψλ ζε πνιιαπινχο ηνκείο.
Πνιιαπινί ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα αιιειεπηδξνχλ κε ζχλζεηα
δεδνκέλα ηαπηφρξνλα. Σα δεδνκέλα θαη νη εθαξκνγέο είλαη πιήξσο αλεμάξηεηα θαη κπνξνχλ
λα δηαλεκεζνχλ ζε φιν απηφ ην ρψξν γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην ζπλδπαζκφ πιεξνθνξηψλ. Οη
πξνεγκέλεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο (ε έλλνηα ηνπ εηθνληθνχ γξαθείνπ) είλαη δπλαηέο. Σα
δεδνκέλα έρνπλ κηα θνηλή εξκελεία αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή, θαη απηφ ηζρχεη ηε ζε
νιφθιεξε επηρείξεζε. Ζ αλάγθε γηα πιενλάδνπζεο, ιεηηνπξγηθά ηζνδχλακεο εθαξκνγέο είλαη
κεησκέλε δεδνκέλνπ φηη νη εθαξκνγέο κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηφζν εχθνια φζν θαη ηα
δεδνκέλα ζε απηφ ην επίπεδν. Ζ ιήςε απνθάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα θαη
δηεπθνιχλεηαη απφ επηρεηξεζηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζε απηφλ ηνλ θαζνιηθφ ρψξν
πιεξνθνξηψλ.

Όπσο είλαη απηνλφεην, ε επίηεπμε ηεο ηερληθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο απνηειεί ηελ βάζε
(πξναπαηηνχκελν) γηα ηελ επίηεπμε ησλ άιισλ επηπέδσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη
ζην επίπεδν απηφ θαζνξίδνληαη ηα πξφηππα κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα απφ ηερληθήο άπνςεο. Γεδνκέλεο ηεο εμέιημεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ
ζρεηηδφκελσλ κε απηφ ηερλνινγηψλ, ηα πεξηζζφηεξα πξφηππα πιένλ βαζίδνληαη ζε απηφ σο
βαζηθή πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο θαη αλάπηπμεο ππεξεζηψλ.
Έηζη, ζε επίπεδν δηθηχνπ (network layer) ην ΣCP/IP απνηειεί ζήκεξα ην θπξίαξρν πξφηππν
[9]. Αληηζηνίρσο, ζε ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν – δειαδή ζε επίπεδν εξκελείαο ηεο
πιεξνθνξίαο ε νπνία αληαιιάζζεηαη- είλαη εκθαλήο ε θπξηαξρία ηεο XML (extended markup
language) σο θπξίαξρεο γιψζζαο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο. Χζηφζν αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη ε XML επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία θνηλψλ ηξφπσλ ηεξάξρεζεο ησλ
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πιεξνθνξηαθψλ δνκψλ θαη φρη ηελ εξκελεία απηήο. ην πιαίζην απηφ είλαη απαξαίηεηε ε
ρξήζε ηεο RDF θαη ε δφκεζε θνηλψλ νληνινγηψλ (ontνlogies) κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ
κεξψλ ή κεραληζκψλ αληηζηνίρηζεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νληνινγηψλ.
Πεξαηηέξσ, ζε επίπεδν εθαξκνγψλ ε δφκεζε ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζε ηνπ
κνληέινπ ησλ web services ηα νπνία απνηεινχλ απηφλνκα θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκα
θνκκάηηα θψδηθα κέζσ ηεο ζχλζεζεο ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ζχλζεησλ
ππεξεζηψλ.
Σέινο, ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν -φπνπ αλαθχπηνπλ ηα δεηήκαηα ελαξκφληζεο δηαδηθαζηψλ θαη
ξνψλ εξγαζίαο- έλα ζχλνιν ζρεηηθψλ πξνηχπσλ έρεη αλαπηπρζεί. ε απηά πεξηιακβάλεηαη ηα
BPEL4WS, BPEL, WSCL ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ ζχλζεζε ησλ web services θαζψο θαη ηα
BPSS θαη XPDL ηα νπνία επηηξέπνπλ ηνλ νξηζκφ δηαδηθαζηψλ [10-13].

2.1.5.2 Σημαςιολογικό διαλειτουργικότητα
Ζ ηθαλφηεηα αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο, αλ θαη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ θνηλσλία ηεο
πιεξνθνξίαο, δελ επαξθεί απφ κφλε ηεο γηα αλάπηπμε πξνεγκέλσλ θαη απηνκαηνπνηεκέλσλ
ππεξεζηψλ. Σν δεηνχκελν ζήκεξα δελ είλαη απιψο θαη κφλν ε αληαιιαγή ηεο πιεξνθνξίαο αιιά
θαη ε ηθαλφηεηα εξκελείαο θαη απνδνηηθήο ρξήζεο ηεο.

Ζ ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα αζρνιείηαη κε ην λα εμαζθαιίδεη φηη ην αθξηβέο λφεκα
ησλ αληαιιαζζφκελσλ πιεξνθνξηψλ είλαη θαηαλνεηφ απφ θάζε άιιε εθαξκνγή πνπ δελ
αλαπηχρζεθε εμαξρήο γηα απηφ ην ζθνπφ. Δπηηξέπεη ζηα ζπζηήκαηα λα ζπλδπάδνπλ ηε
ιακβαλφκελε πιεξνθνξία κε άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη λα ηελ επεμεξγάδνληαη κε έλα
ηξφπν πνπ έρεη λφεκα.
Έλα πξναπαηηνχκελν γηα ηε ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ε ζπληαθηηθή
δηαιεηηνπξγηθφηεηα, πνπ παξέρεηαη απφ πξφηππα φπσο XML ή SQL. Πεξηιακβάλεη έλα θνηλφ
ζρήκα δεδνκέλσλ θαη έλα θνηλφ πξσηφθνιιν γηα λα δνκήζεη νπνηαδήπνηε δεδνκέλα έηζη
ψζηε ν ηξφπνο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ λα είλαη εξκελεχζηκνο απφ ηε δνκή.
Δπηηξέπεη επίζεο ηελ αλίρλεπζε ησλ ζπληαθηηθψλ ιαζψλ, επηηξέπνληαο ζηα ζπζηήκαηα
ιήςεο λα δεηνχλ ηελ εθ λένπ απνζηνιή νπνηνπδήπνηε κελχκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη λα
αιινηψλεηαη ή είλαη ειιηπέο. Κακία ζεκαζηνινγηθή επηθνηλσλία δελ είλαη δπλαηή εάλ ε
ζχληαμε είλαη αιινησκέλε ή αλίθαλε λα αλαπαξαζηήζεη ηα δεδνκέλα.
Δληνχηνηο, κφιηο ειεγρζεί ε ζπληαθηηθή αθξίβεηα, ε έλλνηα ζηελ νπνία απνζθνπεί ην
πεξηερφκελν κηαο επηθνηλσλίαο δελ κπνξεί λα θξηζεί ρσξίο θάπνηα θνηλνηππία ζηηο κεζφδνπο
θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θάζε ζχζηεκα πηνζεηεί γηα ηε ζεκαζηνινγηθή εξκελεία, θάηη ην νπνίν
ππεξβαίλεη ην ζπληαθηηθφ. Με άιια ιφγηα, ε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ή ηνπ πιαηζίνπ
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εθαξκνγήο πξέπεη λα γίλνπλ θαηαλνεηά θαη λα θαζνξηζηνχλ ακθίπιεπξα. Ο ζηφρνο ηεο
επίηεπμεο ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αλάκεζα ζηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα
απαηηεί ηε ρξήζε κέζσλ γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη, εάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ηδηαηηεξφηεηα
πιαηζίνπ ζηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη, ηφηε ην πιαίζην πξέπεη επίζεο λα
θαζνξηζηεί σο ηκήκα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί απηνχο ηνπο φξνπο.
Ζ ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα επηηεπρζεί θαηά ηξφπν δηαδξαζηηθφ αλάκεζα
ζε κηα πεξηνξηζκέλε νκάδα ζπζηεκάησλ πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ηαθηηθά, ψζηε λα
επηηξαπεί ν θαζνξηζκφο ή ε δηεπθξίληζε ησλ ελλνηψλ πνπ είλαη αζαθείο ή ε πξνζζήθε λέσλ
ελλνηψλ. Μελχκαηα φπσο "απηφ δε θαίλεηαη λα είλαη κηα θαηάιιειε ελέξγεηα απηή ηε
ζηηγκή" κπνξνχλ λα παξέρνπλ αλάδξαζε ζην ζεκαζηνινγηθφ ζηξψκα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
ηέηνησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ λα ππνδεηθλχεη φηη έγηλαλ ιάζε. Με ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, επίζεο, ε θαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο κπνξεί λα αιιάμεη ή νη
ζπκθσλίεο πνπ ην δηέπνπλ κπνξεί λα αιιάμνπλ θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα
επζπγξακκίδνληαη. Σα κελχκαηα πνπ είλαη ζεκαζηνινγηθά ζαθή θάπνηα ζηηγκή κπνξεί λα
είλαη δηθνξνχκελα εάλ εθηηκεζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν θαη αθνχ θαζνξηζηεί κε
κεγαιχηεξε αθξίβεηα ην εχξνο ησλ πηζαλψλ κελπκάησλ.
Αθξηβψο φπσο ηα πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ πνιχ ζπρλά θαζνξίδνληαη θαη απφ „top-down‟
απαηηήζεηο ρξεζηψλ ή πξνεγεζέλ ζρεδηαζκφ θαη απφ „bottom-up‟ ηθαλφηεηεο ζπζηεκάησλ
(φπσο θνηλέο βηβιηνζήθεο θαη APIs), ε ζεκαζηνινγία ελφο ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο ή νκάδαο
ζπζηεκάησλ ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο πξνθχπηεη ζπρλά απφ ζπκβηβαζκνχο κεηαμχ ηεο
ζχληαμήο ηεο θαη ηεο πξαγκαηνινγίαο ηεο.
Ο πην θηιφδνμνο ζηφρνο ηεο γεληθήο ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πξνυπνζέηεη φηη
ηέηνηεο δηαδξαζηηθέο απνζαθελίζεηο ή δηεπθξηλίζεηο ηεο έλλνηαο δελ είλαη δπλαηέο. ε απηή
ηελ πεξίπησζε, νη έλλνηεο νπνηαζδήπνηε δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο ζε πνιιαπιά
απνκαθξπζκέλα ζπζηήκαηα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ κε ηθαλνπνηεηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα λα
επηιχζνπλ νπνηαδήπνηε πηζαλή αζάθεηα. Απηφ απαηηεί ηε ρξήζε θάπνησλ θνηλψλ
ελλνηνινγηθψλ πξνηχπσλ. Μηα θνηλή νληνινγία επηηξέπεη ζε φια ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο
πνπ δηαιεηηνπξγνχλ λα θαζνξίζνπλ ηελ έλλνηα ησλ φξσλ κε αθξίβεηα, ζπλδένληαο φξνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα κε ηα ζηνηρεία ηεο νληνινγίαο πνπ πεξηγξάθνπλ
ηηο έλλνηεο απηψλ ησλ φξσλ κε ινγηθφ ζρήκα.
Σέινο, παξαηίζεηαη ην κνληέιν αλαθνξάο NC3TA ηνπ ΝΑΣΟ γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ζην
νπνίν μερσξίδεη εθηφο απφ ηνλ ηξφπν αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη ν ηξφπνο πνπ απηά
κεηαθξάδνληαη. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ππάξρνπλ ηα εμήο επίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
ζπζηεκάησλ [15]:
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Κακία αληαιιαγή δεδνκέλσλ (no data exchange): Γελ πθίζηαηαη θακία θπζηθή
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ. Με άιια ιφγηα ην εθάζηνηε ζχζηεκα απνηειεί
κηα απνκνλσκέλε λεζίδα πιεξνθνξίαο (data island).



Αληαιιαγή κε δνκεκέλσλ δεδνκέλσλ (unstructured data exchange): Σα ζπζηήκαηα
αληαιιάζζνπλ κε δνκεκέλεο κνξθήο πιεξνθνξία (ζπλήζσο ππφ ηελ κνξθή
ειεχζεξνπ θεηκέλνπ) ε εξκελεία ηεο νπνίαο γίλεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν ρξήζηε.



Αληαιιαγή δνκεκέλσλ δεδνκέλσλ (structured data exchange): Σα ζπζηήκαηα
αληαιιάζζνπλ δνκεκέλεο κνξθήο πιεξνθνξία σζηφζν ε εξκελεία ηεο εμαθνινπζεί
λα γίλεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν ρξήζηε.



Αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε δηάθαλν ζηνλ ρξήζηε ηξφπν (seamless data exchange): H
αληαιιαγή δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα κε δηάθαλν πξνο ηνλ ρξήζηε
ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο έλα θνηλφ κνληέιν αληαιιαγήο δεδνκέλσλ.



Αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κε δηάθαλν ζηνλ ρξήζηε ηξφπν (seamless information
exchange): Δληαία εξκελεία ηεο πιεξνθνξίαο.

2.1.5.3 Οργανωςιακό διαλειτουργικότητα
Ζ ηερληθή θαη ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα -νη νπνίεο θαη παξνπζηάζηεθαλ ζηηο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο- επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ ηερληθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο
ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, δειαδή εμεηάδνπλ απηήλ απφ ηελ ζθνπηά ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ.
Χζηφζν, ε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία αλέδεημε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο νξγαλσηηθήο δηάζηαζεο,
γηα ηελ επηηπρία ησλ έξγσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Πξάγκαηη, ν Chen επηζεκαίλεη φηη ε
κεηάβαζε απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ ζε έλα πεξηβάιινλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
δελ απνηειεί κηα ακηγψο ηερληθή πξφθιεζε αιιά ζρεηίδεηαη θαη κε νξγαλσηηθέο, νηθνλνκηθέο
θαη θνηλσληθέο πηπρέο. Καηά ζπλέπεηα ε επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ κειέηε
φισλ ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ην ζέκα πεδίσλ [18].
Οκνίσο, ν Scholl επηζεκαίλεη φηη ην δήηεκα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δελ είλαη θαζαξά
ηερληθφ. Σνλίδεη δε φηη ηα ζεκαληηθφηεξα θαη δπζθνιφηεξα ζηελ επίιπζε ηνπο εκπφδηα ζηελ
επίηεπμε ηεο είλαη νξγαλσηηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ρξνηάο [19,20].
Με βάζε ηα αλσηέξσ είλαη πξφδειε ε αλάγθε επίηεπμεο νξγαλσζηαθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
Ζ ηειεπηαία ζρεηίδεηαη κε ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ (process), ξνψλ εξγαζίαο θαη
πιεξνθνξίαο (workflows-service flows) ησλ νξγαληζκψλ νη νπνίνη απνζθνπνχλ λα
ζπλεξγαζηνχλ, δεδνκέλνπ φηη απηνί έρνπλ δηαθνξεηηθή εζσηεξηθή δνκή θαη δηαδηθαζίεο.
28

Καηά ζπλέπεηα, ζην επίπεδν απηφ ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ελαξκφληζεοεπζπγξάκκηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ησλ νξγαληζκψλ ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε
ζπλεξγαηηθή ιεηηνπξγία απηψλ σο κηα νληφηεηα, γηα ηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζθνπψλ.
Πξάγκαηη, ν ζπζρεηηζκφο θαη ζπληνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ξνψλ εξγαζίαο ησλ
νξγαληζκψλ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ δφκεζε θαη παξνρή νινθιεξσκέλσλελνπνηεκέλσλ θαη δηάθαλσλ πξνο ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ζχλζεζεο
επηκέξνπο απινχζηεξσλ ππεξεζηψλ ησλ εκπιεθφκελσλ νξγαληζκψλ.
Δίλαη ζαθέο φηη ε δηαδηθαζία απηή ζπλεπάγεηαη ηελ δηάζπαζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηεγαλψλ θαη
νξίσλ ησλ επηκέξνπο νξγαληζκψλ. Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην,
απαηηείηαη ν θξηηηθφο αλαζηνραζκφο θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ
εκπιεθφκελσλ νξγαληζκψλ αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηνί επηθνηλσλνχλ, έηζη ψζηε
αθελφο λα αλαζρεδηαζηνχλ-βειηησζνχλ νη δηαδηθαζίεο θαη αθεηέξνπ λα αληηκεησπηζηνχλ
πηζαλά εκπφδηα ζηελ ζπλεξγαζία ηνπο (λνκηθά, δηνηθεηηθά θιπ).
ην πιαίζην απηφ ν Klischewski ηνλίδεη ηελ δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο νινθιήξσζεο
πιεξνθνξηψλ (information) θαη δηαδηθαζηψλ [21]. Έηζη:
1. Ζ νινθιήξσζε ηεο πιεξνθνξίαο απνζθνπεί ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο ξνήο ησλ
πιεξνθνξηψλ κε άιια ιφγηα ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε δνκεκέλεο πεγέο
πιεξνθνξίαο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηνπ νξγαληζκνχ.
2. Ζ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλαθέξεηαη ζηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ ελεξγεηψλ ησλ
επηκέξνπο εκπιεθφκελσλ νξγαληζκψλ γηα ηελ παξνρή λέσλ ζπλδπαζκέλσλ
ππεξεζηψλ.
Καηά ζπλέπεηα κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ηνπ απηήο, ν Klischewski επηζεκαίλεη φηη ε επίηεπμε
πξφζβαζεο ζε εηεξνγελείο πεγέο πιεξνθνξίαο απφ κφλε ηεο δελ επαξθεί. Έηζη γηα λα
θαηαζηεί εθηθηή ε δεκηνπξγία θαη παξνρή ελνπνηεκέλσλ θαη δηάθαλσλ πξνο ηνλ ρξήζηε
ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα ελνπνηεζνχλ-επζπγξακκηζηνχλ θαη νη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο ησλ
επηκέξνπο νξγαληζκψλ.

2.1.6 Διούκηςη διαλειτουργικότητασ
Ζ επίηεπμε ελφο έξγνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο απνηειεί δχζθνιν θαη πνιπζχλζεην εγρείξεκα.
Καηά ζπλέπεηα ε επηηπρία απηνχ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα ζπληνληζκνχ
θαη θαζνδήγεζεο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Ζ ηδηαίηεξε ζεκαζία απηήο έρεη ηνληζζεί θαη
απφ ηνπο Kubicek θαη Cimander [24]. Ζ δηνίθεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ
νξηζκφ αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ επηκέξνπο εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ηελ επηινγή,
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ζπληήξεζε, έιεγρν ρξήζεο ησλ πξσηνθφιισλ θαη πξνηχπσλ επηθνηλσλίαο, ηνλ ζπληνληζκφ
ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη γεληθφηεξα ηνλ θαζνξηζκφ θαη έιεγρν εθαξκνγήο φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ πνιηηηθψλ, ελεξγεηψλ θαη θαλφλσλ (ξπζκηζηηθφ πιαίζην) πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ δφκεζε κηαο νινθιεξσκέλεο αξρηηεθηνληθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο [23].
Γειαδή, ε δηνίθεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αθνξά ηελ νξγάλσζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ
πξέπεη λα γίλνπλ ζηα πιαίζηα ησλ άιισλ επηπέδσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηα νπνία θαη
δηαηξέρεη θαζέησο:

Εηθόλα 2-2 Σηνίβα Δηαιεηηνπξγηθόηεηαο

Δπί ηεο νπζίαο ε δηνίθεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο
παξακέηξνπο θαη απνθάζεηο («πνηφο» θαη «πψο») πνπ ζρεηίδνληαη θαηά ηελ πινπνίεζε έξγσλ
θαη δξάζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
πλήζσο ε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ ζέζπηζε δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ
ησλ εκπιεθφκελσλ νξγαληζκψλ ή ελλαιαθηηθά ηελ αλάζεζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο
επηβνιήο ηεο νξζήο εθαξκνγήο ζε κηα θεληξηθή-ζπληνληζηηθή αξρή [25]. Όπσο έρεη
απνδεηρζεί θαη απφ ζρεηηθέο κειέηεο, νη νξγαληζκνί ζηελ πξάμε ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν
απηέο ηαθηηθέο [26,27].
ηηο εξγαζίεο ησλ Arms, Hillmann et al θαζψο θαη ζε απηή ησλ Scholl θαη Klischewski ηα
επίπεδα-βαζκνχο οργανωσιακής ολοκλήρωσης (integration) θαη ζπλεξγαζίαο ησλ επηκέξνπο
νξγαληζκψλ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο αθνινχζσο [28, 29]:


Federations (νκνζπνλδίεο): Έλα federation δεκηνπξγείηαη φηαλ έλα ζχλνιν
αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπο νξγαληζκψλ νη νπνίνη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ κηαο
ηππηθήο-δεζκεπηηθνχ ηχπνπ ζχκβαζεο (contractual agreement) γηα ηελ νινθιήξσζε
ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ πηνζέηεζε θνηλψλ πξνηχπσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα κφληκνπ
ηχπνπ δέζκεπζε.



Project groups/ co-operations: Πξφθεηηαη γηα ζπλεξγαζίεο κε κφληκνπ ραξαθηήξα
φπνπ αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο νξγαληζκνί ζπκθσλνχλ ζηελ ζχλαςε κηαο
30

δεζκεπηηθνχ ραξαθηήξα ζπλεξγαζίαο γηα ηνπο ζθνπνχο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ,
ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ νξίδνληα (πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο).


Interest groups/ loose affiliations: ηελ πεξίπησζε απηή έλα ζχλνιν αλεμάξηεησλ
κεηαμχ ηνπο νξγαληζκψλ ζπκθσλνχλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο
θαη δηαβάζκηζεο πιεξνθνξία.

Σα αλσηέξσ θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα:

Εηθόλα 2-3 Επίπεδα Οξγαλωηηθήο Οινθιήξωζεο

Οη Clark θαη Jones νξίδνπλ ην κνληέιν C2 γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νξγαλσζηαθήο
σξηκφηεηαο-εηνηκφηεηαο (readiness) ησλ νξγαληζκψλ[30]. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ
πθίζηαληαη 5 ζηάδηα:


Δπίπεδν 0 - αλεμάξηεηνη - Σν επίπεδν 0 πεξηγξάθεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ
αλεμάξηεησλ νξγαληζκψλ. Απηνί είλαη νξγαληζκνί πνπ θαλνληθά ζα ιεηηνπξγνχζαλ
ρσξίο θακία άιιε αιιειεπίδξαζε πέξα απφ ηελ πξνζσπηθή επαθή. Δίλαη πηζαλφ λα
πξφθεηηαη γηα νξγαληζκνχο πνπ δελ κνηξάδνληαη θνηλνχο ζηφρνπο ή ζθνπφ αιιά πνπ
κπνξεί λα απαηηεζεί γηα λα επηθνηλσλήζνπλ ζε θάπνην ζελάξην πνπ δελ έρεη θαλέλα
πξνεγνχκελν. Οπζηαζηηθά νη δηεπζεηήζεηο είλαη κε ζρεδηαζκέλεο θαη απξφβιεπηεο.
Αλ θαη δελ ππάξρεη θαλέλα επίζεκν πιαίζην ζε ηζρχ, είλαη ζε ζέζε λα
επηθνηλσλήζνπλ παξαδείγκαηνο ράξηλ κέζσ ηνπ ηειεθψλνπ, fax θαη ηεο πξνζσπηθήο
επαθήο ζηηο ζπλαληήζεηο.



Δπίπεδν 1 – Ad hoc - ε απηφ ην επίπεδν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ππάξρνπλ κφλν πνιχ
πεξηνξηζκέλα νξγαλσηηθά πιαίζηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ θαηά
πεξίπησζε δηεπζεηήζεηο. Θα ππάξρνπλ θάπνηεο νδεγίεο γηα λα πεξηγξάςνπλ ην πψο ε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζα ζπκβεί αιιά νπζηαζηηθά νη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο είλαη
31

αθφκα κε ζρεδηαζκέλεο. Θα ππάξρεη θάπνηνο θνηλφο ζηφρνο αιιά νη δηαθνξεηηθέο
βιέςεηο νξγάλσζεο ζα ππεξηζρχζνπλ θαη έηζη νη νξγαλψζεηο παξακέλνπλ εμ
νινθιήξνπ επδηάθξηηεο.


Δπίπεδν 2 - ζπλεξγαηηθνί - Σν ζπλεξγάζηκν νξγαλσηηθφ επίπεδν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
είλαη απηφ ζην νπνίν ηα αλαγλσξηζκέλα πιαίζηα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη αλαγλσξίδνληαη θνηλνί ζηφρνη ελψ νη ξφινη θαη νη επζχλεο
δηαηίζεληαη σο ηκήκα ησλ ηξερνπζψλ επζπλψλ, εληνχηνηο νη νξγαλψζεηο είλαη αθφκα
δηαθξηηέο. Δίλαη πηζαλφ λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθπαίδεπζε ζε κεξηθέο πηπρέο ηεο
αιιειεπίδξαζεο ελψ ζπκβαίλεη θαη ζεκαληηθή επηθνηλσλία θαη ε δηαλνκή ηεο
γλψζεο. Όκσο, ηα μερσξηζηά πιαίζηα νξγάλσζεο έρνπλ αθφκα ζεκαληηθή επηξξνή.



Δπίπεδν 3 - ελζσκάησζε – ε απηφ ην επίπεδν ππάξρνπλ θνηλά ζπζηήκαηα αμίαο θαη
θνηλνί ζηφρνη, κηα θνηλή ζπλαληίιεςε θαη κηα πξνπαξαζθεπή γηα δηαιεηηνπξγία,
παξαδείγκαηνο ράξηλ, ιεπηνκεξέο δφγκα είλαη ζε ηζρχ θαη ππάξρεη ζεκαληηθή
εκπεηξία ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ. Σα πιαίζηα είλαη ζε ηζρχ θαη αζθνχληαη, εληνχηνηο
ππάξρνπλ αθφκα ππνινηπφκελεο ζπλδέζεηο ζε κηα ίδηα νξγάλσζε.



Δεπίπεδν 4 - Δλνπνίεζε - Οη νξγαλσηηθνί ζηφρνη, ηα ζπζηήκαηα αμίαο, ε δνκή/χθνο
ησλ εληνιψλ, θαη νη βάζεηο γλψζεσλ κνηξάδνληαη ζην ζχζηεκα. Ζ νξγάλσζε
δηαιεηηνπξγεί ζε ζπλερή βάζε. Απηφ είλαη πξαγκαηηθά ην ηδαληθφ επίπεδν φπνπ δελ
ππάξρεη θαλέλα εκπφδην ζηα νξγαλσηηθά πιαίζηα γηα ηελ πιήξε θαη ηέιεηα
δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Δίλαη πηζαλφ λα εκθαληζηεί κφλν ζηηο πνιχ νκνηνγελείο
νξγαλψζεηο.

2.1.7 Συναφεύσ οριςμού - αποςαφηνύςεισ
πρλά, ε έλλνηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (interoperability) ζπγρέεηαη κε ηηο «ζπγγελείο»
έλλνηεο

ηεο

νινθιήξσζεο

(integration)

ηεο

ζπλεξγαζίαο

(collaboration)

ηεο

κεηαθεξζηκφηεηαο (portability) θαη ηεο αληαιιαμηκφηεηαο (interchangeability). Χζηφζν,
ππάξρεη έλα ζχλνιν νπζηαζηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ απηψλ θαη ηεο έλλνηαο ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Οη δηαθνξέο απηέο αλαιχνληαη αθνινχζσο.
Interoperability Vs Integration
ε γεληθέο γξακκέο ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο ζπλχπαξμεο
(coexistence) θαη ηεο απηνλνκίαο (autonomy). Αληηζέησο ε νινθιήξσζε έρεη ηελ έλλνηα ηεο
νκνγελνπνίεζεο (uniformatisation). Γειαδή ε νινθιήξσζε έρεη ηελ έλλνηα ηεο ζηελήο
δηαζχλδεζεο (tightly coupled) ησλ εκπιεθφκελσλ νληνηήησλ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα κελ
είλαη εθηθηφο ν δηαρσξηζκφο απηψλ απφ ην ζχλνιν ην νπνίν ζπλζέηνπλ. Αληηζέησο, ε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ραιαξήο δηαζχλδεζεο (loose coupling),
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θαηάζηαζε ζηελ νπνία νη εκπιεθφκελνη νξγαληζκνί θαη νληφηεηεο κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ
ππεξεζίεο θαη λα

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, δηαηεξψληαο σζηφζν ηελ

απηνλνκία ηνπο. Καηά ζπλέπεηα θαη ππφ απηήλ ηελ έλλνηα θάζε νινθιεξσκέλν ζχζηεκα είλαη
νπσζδήπνηε θαη δηαιεηηνπξγηθφ. Αληηζέησο δπν ζπζηήκαηα ηα νπνία δηαιεηηνπξγνχλ δελ
είλαη ππνρξεσηηθφ λα είλαη θαη νινθιεξσκέλα [31,32]. Σα αλσηέξσ αλαθεξφκελα
ζπλνςίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:

Εηθόλα 2-4 Δηαθνξνπνίεζε Οινθιήξωζεο-Δηαιεηηνπξγηθόηεηαο

Interoperability Vs Collaboration
Ζ έλλνηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο εκθαλίδεη δηαθνξέο θαη ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο
ζπλεξγαζίαο (collaboration). Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπκβαηφηεηα θαη ηελ
ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο, ρσξίο σζηφζν απηφ λα είλαη θαη‟ αλάγθε ην δεηνχκελν. Γπν
δηαιεηηνπξγνχληεο νξγαληζκνί δελ είλαη απαξαίηεην θαη λα ζπλεξγάδνληαη. Οκνίσο δχν
ζπλεξγαδφκελνη νξγαληζκνί κπνξεί λα κελ δηαιεηηνπξγνχλ. Με άιια ιφγηα, δπν νξγαληζκνί
αλ θαη ζπλεξγαδφκελνη –αθφκα θαη κέζσ ηππηθά νξηζκέλσλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο- δελ
ζπλεπάγεηαη φηη ζα κπνξνχλ λα δηαιεηηνπξγνχλ κεηαμχ ηνπο.
Interoperability Vs Portability
Ζ έλλνηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο εκθαλίδεη δηαθνξέο θαη ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο
κεηαθεξζηκφηεηαο (portability).H ηειεπηαία αθνξά ηελ ηθαλφηεηα κεηαθνξάο ζπζηεκάησλ,
ινγηζκηθνχ ή ρξεζηψλ απφ ην πεξηβάιινλ ελφο νξγαληζκνχ ζην πεξηβάιινλ ελφο άιινπ. Με
άιια ιφγηα, ε κεηαθεξζηκφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα κεηαθνξάο ελφο ζπζηήκαηνο ελψ
ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο λα ρξεζηκνπνηεί
πιεξνθνξία πξνεξρφκελε απφ έλα άιιν.
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Interoperability vs Interchangeability
Ζ έλλνηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη δηαθνξεηηθή θαη απφ ηελ έλλνηα ηεο
αληαιιαμηκφηεηαο (interchangeability). Ζ ηειεπηαία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα δηαζθάιηζεο
ζηαζεξφηεηαο ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ζε
πεξηπηψζεηο αληηθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο ή ηκήκαηνο απηνχ. Αληηζέησο, ε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα δελ ππφθεηηαη ζηελ απαίηεζε δηαηήξεζεο ζηαζεξήο ζπκπεξηθνξάο ησλ
ππεξεζηψλ.

2.1.8 Σύνοψη
Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, είλαη ζαθέο φηη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη
ζηνπο νξγαληζκνχο ζην ζχλνιν/νιφηεηα ηνπο, έλα κέξνο κφλν ησλ νπνίσλ απνηεινχλ θαη ηα
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. πλεπψο, δελ είλαη
εθηθηή αιιά νχηε θαη έρεη λφεκα ε επίηεπμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε ηερληθφ κφλν επίπεδν
εάλ δελ έρνπλ γίλεη πξνεγνπκέλσο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζην επίπεδν ηνπ πξαγκαηηθνχ
θφζκνπ (δηαδηθαζίεο, ξνέο εξγαζίαο, νξγαλσηηθά-δηνηθεηηθά δεηήκαηα, ζπλαίλεζε ζε θνηλή
εξκελεία-ζεκαζηνινγία θιπ). Πεξαηηέξσ, είλαη εκθαλέο φηη ππάξρνπλ πνιινί ελαιιαθηηθνί
νξηζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε αλαθνξά ζηα ζρεηηδφκελα κε ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα
δεηήκαηα θαη ζπλαθφινπζα πνιιαπιέο ηαμηλνκήζεηο απηψλ.
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2.2 Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη
Απφ ηελ αξραηφηεηα, νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ICT) έρνπλ θαηαζηήζεη
εθηθηή θαη εληζρχζεη ηε δηαθπβέξλεζε αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζή ηεο αιιά θαη ηηο
ππεξεζίεο ηεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ππνζηεξηδφκελε απφ ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη
επηθνηλσληψλ ζχγρξνλε ειεθηξνληθή δηαρείξηζε θαζψο θαη νη ππεξεζίεο ζηε δεκφζηα
δηνίθεζε, ηδηαίηεξα απηέο πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζην δηαδίθηπν ή ηα ελδνδίθηπα,
παξνπζηάδνπλ πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ην θνηλφ θαη είλαη πιένλ απαηηεηέο.
Αλ θαη νη νξηζκνί ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αθζνλνχλ, θαλέλαο δελ έρεη γίλεη επξέσο
απνδεθηφο. Μεξηθνί νξηζκνί απαξηζκνχλ ηνπο ηνκείο επηξξνήο ζηε δηαθπβέξλεζε, άιινη
κνηάδνπλ κε δειψζεηο απνζηνιήο θαη νξάκαηνο. Πνιινί απφ ηνπο ηειεπηαίνπο νξηζκνχο
ηνλίδνπλ έλαλ (επαλα)πξνζδηνξηζκφ πάλσ ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη
ησλ ππεξεζηψλ, ή ζηα σθέιε ζηε δηνηθεηηθή απνδνηηθφηεηα, ζηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο, ή
ζηελ πςειή δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, φπσο ην 24/7 [33].
Δπηρεηξψληαο έλαλ νξηζκφ, ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηελ «Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε»
(eGovernment) σο ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.)
ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη λέεο δεμηφηεηεο ηνπ
πξνζσπηθνχ. θνπφο ηεο είλαη ε βειηίσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε ελίζρπζε
ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζηήξημεο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ.
Ζ παξνρή πξνεγκέλσλ θαη θαηλνηνκηθψλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο
επηρεηξήζεηο αιιά θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ελδνδηνηθεηηθήο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη
αιιειεπίδξαζεο απνηεινχλ βαζηθνχο άμνλεο ηεο [34-36].
Απφ ηνλ αλσηέξσ νξηζκφ είλαη ζαθέο φηη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε δελ πεξηνξίδεηαη
απιψο θαη κφλν ζηελ «ειεθηξνληθνπνίεζε» ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ.
Αληηζέησο, ζπληειεί νπζηαζηηθά ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ίδηαο ηεο δνκήο θαη ηνπ ηξφπνπ
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη αθεηέξνπ ζηελ παξνρή θαη λέσλ ζπλδπαζκέλσλ θαη
θαηλνηνκηθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο δελ ήηαλ εθηθηφ λα παξαζρεζνχλ ζην παξειζφλ. Με άιια
ιφγηα, πξφθεηηαη γηα κηα βαζηά κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζπκβαδίδεη κε ηηο
επηηαγέο ηνπ ζχγρξνλνπ Γεκφζηνπ Μάλαηδκελη [37].
Δπηπιένλ, ζην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε
δελ είλαη έλα ακηγψο ηερληθήο πθήο δήηεκα. Αληηζέησο, ε ηερλνινγία είλαη απιψο θαη κφλν
κηα πηπρή ηνπ ζέκαηνο, ην «φρεκα» γηα ηελ δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ θαη κεηαξξχζκηζεο
(reform).
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2.2.1 Προςδοκώμενα οφϋλη ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ
Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη
ζεκαληηθά γηα ηνπο πνιίηεο, ηελ θπβέξλεζε θαη ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα ην ζεζκφ ηεο
Γεκνθξαηίαο.
ην επίπεδν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο (front office) επηδηψθεηαη ε παξνρή
θαηλνηνκηθψλ-ζχλζεησλ ππεξεζηψλ απφ έλα ζεκείν θαη κέζσ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ
πξφζβαζεο θαη κε παξνρή ηνπ απαηηνχκελνπ επηπέδνπ αθαίξεζεο (abstraction). Με απηφλ ηνλ
ηξφπν απνθεχγεηαη κηα απιή «ειεθηξνληθνπνίεζε» ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ, κέζσ ηεο
κεηαθνξάο ζηνλ ςεθηαθφ ρψξν πθηζηάκελσλ αλνξζνινγηθψλ ή γξαθεηνθξαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ.
Καζίζηαηαη δειαδή, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, εθηθηή ε ζπγθέληξσζε
επηκέξνπο ππεξεζηψλ θαη ν αλαζρεδηαζκφο-ελνπνίεζή ηνπο ππφ ηε κνξθή ζχλζεησλζπλδπαζκέλσλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζα δνκνχληαη φρη κε βάζε ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε
ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ αιιά κε βάζε ηα πεξηζηαηηθά δσήο ηνπ πνιίηε. Ζ δε παξνρή
ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη κέζσ ελφο κνλαδηθνχ ζεκείνπ πξφζβαζεο (one stop) θαη κέζσ
πνιιαπιψλ θαλαιηψλ (multiple channel delivery).
Απαιιάζζεηαη έηζη ν πνιίηεο απφ ηελ αλάγθε επίγλσζεο ησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ, ησλ
εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο
ππφζεζεο ηνπ θαζψο θαη απφ ην «θπλεγεηφ εγγξάθσλ- δηθαηνινγεηηθψλ» κεηαμχ ππεξεζηψλ.
Πεξαηηέξσ, απμάλεηαη ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ (ηφζν ε
ρξνληθή φζν θαη ε γεσγξαθηθή) θαη αίξνληαη νη φπνηεο δηαθξίζεηο κε βάζε ην θχιν, γιψζζα,
ειηθία θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο, ελψ κεηψλεηαη θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο
ησλ αηηήκαησλ ηνλ πνιηηψλ.
Αληηζηνίρσο, ζην πεδίν ηνπ back-office -ήηνη ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δεκφζησλ
νξγαληζκψλ- κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα θαηαζηεί εθηθηή ε εμάιεηςε ησλ
αλνξζνινγηθψλ θαη γξαθεηνθξαηηθψλ δνκψλ, ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ρξήκαηνο θαη ινηπψλ
παξαγσγηθψλ πφξσλ. Δπίζεο κέζσ ηεο απαιιαγήο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηππνπνηεκέλεο θαη
κεραληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε απηνχ.
Σέινο, κέζσ ηεο δηαθάλεηαο ηεο πιεξνθνξίαο απμάλεηαη ε ινγνδνζία ησλ δεκφζησλ θνξέσλ,
κεηψλνληαη ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο θαη απμάλεηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα
δεκφζηα δξψκελα.

36

2.2.2 Τύποι υπηρεςιών ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ
Αλάινγα κε ηνλ πάξνρν θαη ην ιήπηε νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ
σο αθνινχζσο [38]:


Κπβέξλεζε-πξνο-Κπβέξλεζε (Government to Government - G2G): Δλδνππεξεζηαθή
ζπλεξγαζία. Θεσξείηαη ην θχξην ζεκείν ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη αθνξά
ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ θαη ηε δηεμαγσγή ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ
θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν.



Κπβέξλεζε-πξνο-Δπηρεηξήζεηο (Government to Business - G2B): πλεξγαζία
ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε δεκφζην θαη ζεζκηθνχο θνξείο. Οη ππεξεζίεο G2B
ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο πνπ επηθέξνπλ κείσζε
θφζηνπο θαη δηαθάλεηα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ
έρνπλ ζπλαιιαγέο κε ην θξάηνο θαη κέζσ ηεο ζσζηήο θαη άκεζεο πιεξνθφξεζεο
επηθέξνπλ κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα θαη αλάπηπμε.



Κπβέξλεζε-πξνο-Πνιίηεο (Government to Citizen - G2C): πλεξγαζία κεηαμχ
θξάηνπο – πνιίηε. Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεδηάδνληαη γηα λα δηεπθνιχλνπλ
ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πνιίηε κε ηελ θπβέξλεζε είλαη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο
Ζιεθηξνληθήο %ηαθπβέξλεζεο, κε ζθνπφ ηελ κείσζε ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο θαη ηελ
άκεζε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ θνηλνχ ζηηο πιεξνθνξίεο/ππεξεζίεο.

Εηθόλα 2-5 Τύπνη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
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2.2.3 Επύπεδο κατϊταξησ ηλεκτρονικών υπηρεςιών
Oη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο είλαη δπλαηφλ λα ηαμηλνκεζνχλ θαη ζε επίπεδα αλαιφγσο ηνπ
βαζκνχ σξηκφηεηαο θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ ρξήζηε ηνπο. Έηζη
δηαθξίλνπκε ηα αθφινπζα 4 επίπεδα [34, 39-40]:
Δπίπεδν 1: Πιεξνθνξηαθέο Τπεξεζίεο (Information). Παξέρνπλ κφλν πιεξνθνξηαθφ
πιηθφ γηα ηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο ηεο ππεξεζίαο. Οη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ, ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο ππεξεζίαο ππεξεζίαο, ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ
πεξηιακβάλεη ε ππεξεζία, θιπ.
Δπίπεδν 2: Δπηθνηλσληαθέο Τπεξεζίεο (Interaction). Παξέρνπλ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα
ηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο ηεο ππεξεζίαο θαζψο θαη επίζεκν πιηθφ (πξφηππα αηηήζεσλ,
βεβαηψζεσλ, θιπ) ην νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα «θαηεβάζνπλ» ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο, λα
ην ηππψζνπλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπο κε ην θνξέα ζε θπζηθφ
επίπεδν.
Δπίπεδν 3: Γηαδξαζηηθέο Τπεξεζίεο (Two-way interaction). Δθηφο απφ πιεξνθνξίεο,
πξνζθέξνπλ online θφξκεο γηα ζπκπιήξσζε θαη ειεθηξνληθή απνζηνιή. Γεδνκέλνπ φηη
πεξηιακβάλνπλ online ππνβνιή ζηνηρείσλ απφ κέξνπο ηνπ ρξήζηε, πξνυπνζέηνπλ κεραληζκφ
αλαγλψξηζεο ηαπηνπνίεζεο αλαγλψξηζεο, θαη πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιιεη ν
ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο.
Δπίπεδν 4: πλαιιαθηηθέο Τπεξεζίεο (Transaction). Τπνζηεξίδνπλ ιεηηνπξγίεο φπνπ ν
ρξήζηεο νινθιεξψλεη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πεξηιακβάλεη ε ππεξεζία (π.ρ. πιεξσκή ΦΠΑ).
Σν φηη κία ειεθηξνληθή ππεξεζία δίλεη ηε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο νηθνλνκηθψλ
ζπλαιιαγψλ, ζπλεπάγεηαη ηε δπλαηφηεηα ηεο πιήξνπο ππνθαηάζηαζεο ηεο αληίζηνηρεο κεειεθηξνληθήο ππεξεζίαο. Γεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλνπλ online ππνβνιή ζηνηρείσλ απφ
πιεπξάο ηνπ ρξήζηε, πξνυπνζέηνπλ κεραληζκφ αλαγλψξηζεο, ηαπηνπνίεζεο θαη πξνζηαζίαο
ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιιεη ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο.
Δπίπεδν 5:Πξνζσπνπνηεκέλεο Τπεξεζίεο: Πξνιεπηηθή, ζηνρεπκέλε παξνρή ππεξεζηψλ.
Σν θξάηνο πξνβαίλεη πξνιεπηηθά ζε δξάζεηο κε ζηφρν λα πξνάγεη ηελ πνηφηεηα παξνρήο ηεο
ππεξεζίαο θαη ην βαζκφ θηιηθφηεηάο ηεο πξνο ην ρξήζηε, ελψ γίλεηαη θαη απηφκαηε εθηέιεζε
νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ, απαιιάζζνληαο απφ ηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο ηνλ πνιίηε ή ηελ
επηρείξεζε.

Σν 5ν ζηάδην ςεθηαθήο νινθιήξσζεο κηαο ππεξεζίαο έρεη λφεκα γηα νξηζκέλεο κφλν
ππεξεζίεο, θαη εθθξάδεη ηηο αθφινπζεο δχν δηαζηάζεηο:
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Σελ πξνιεπηηθή παξνρή ππεξεζηώλ (proactive service delivery), φπνπ δειαδή ην
θξάηνο πξνρσξά πξνιεπηηθά ζε δξάζεηο γηα λα αλαβαζκίζεη ηελ παξνρή ηεο
ππεξεζίαο θαη ηε θηιηθφηεηά ηεο πξνο ην ρξήζηε. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ δξάζεσλ
απνηεινχλ ε έγθαηξε εηδνπνίεζε ηνπ πνιίηε/ ρξήζηε ζε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα
πξνβεί ζε θάπνηα ελέξγεηα, ε πξν-ζπκπιήξσζε δεδνκέλσλ ζε αηηήζεηο ηνπ ρξήζηε
πξνο ην Γεκφζην, θ.α.



Σελ απηόκαηε παξνρή ππεξεζηώλ, φπνπ ην θξάηνο παξέρεη απηφκαηα ζπγθεθξηκέλεο
ππεξεζίεο ρσξίο λα απαηηείηαη ν πνιίηεο (ή ε επηρείξεζε) λα ηηο δεηήζεη.

Εηθόλα 2-6 Επίπεδα Οινθιήξωζεο Υπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο
Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο

39

2.2.4 Πρωτοβουλύεσ ςε πανευρωπαώκό επύπεδο
Με ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηα παλεπξσπατθά
θαη εζληθά δίθηπα, πάξζεθαλ ζηξαηεγηθέο πξσηνβνπιίεο, φπσο ην IDA θαη IDABC θαη
ζεζπίζηεθαλ πιαίζηα ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν.

2.2.4.1 IDABC ( Interoperable Delivery of European eGovernment
Services to public Administrations, Businesses and Citizens)
Σν

IDABC

(Γηαιεηηνπξγηθή

Παξνρή

Παλεπξσπατθψλ

Τπεξεζηψλ

Ζιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο) απνηειεί πξφγξακκα ειεθηξνληθψλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ην νπνίν
ζεζπίζηεθε γηα ηελ πεξίνδν 2005-2009 θαη απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο IDA
(Interchange of Data between Administrations). Σν πξφγξακκα απηφ θαιχπηεη ηνπ ζηφρνπο
ηνπ IDA θηάλνληαο καθξχηεξα κε ηε δεκηνπξγία παλεπξσπατθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ
πνπ απεπζχλνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο. Με επξχηεξν πεδίν εθαξκνγήο,
πεξηθιείνληαο ζπγρξφλσο ηα δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο θαη επεθηείλνληαο ηα πιενλεθηήκαηα
ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ,
πεξηιακβάλεη δχν, θπξίσο, πηπρέο: ζρέδηα θνηλνχ ζπκθέξνληνο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ
πνιηηψλ θαη κέηξα ππέξ ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Δληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ
πξσηνβνπιηψλ eEurope 2005 θαη i2010.
Ο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ παλεπξσπατθψλ
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ δηαιεηηνπξγηθψλ ηειεκαηηθψλ δηθηχσλ
πνπ ηηο πνζηεξίδνπ. Δπίζεο επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία δπλαηφηεηο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ
κεηαμχ ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ αιιά θαη κεηαμχ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ θαη θνηλνηηθψλ
νξγάλσλ, ηε δηεπθφιπλζε ηεο παξνρήο παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο θαη
πνιίηεο, ηελ επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ πνιηηηθήο βάζεη
ελφο επξσπατθνχ δηαιεηηνπξγηθνχ πιαηζίνπ θαη, ηέινο, ηελ πξνψζεζε ηεο δηάδνζεο νξζψλ
πξαθηηθψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο θαηλνηνκηθψλ ηειεκαηηθψλ ιχζεσλ ζηηο
δεκφζηεο δηνηθήζεηο.
ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο IDA δεκηνπξγήζεθε θαη έλα ζεκαληηθφ έξγν, ην δίθηπν
TESTA, ην νπνίν μεθίλεζε ην 1996 θαη κπήθε ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ 2000.
ηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο IP δηθηχνπ ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε γηα
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ Γηνηθήζεσλ θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο
απαηηήζεηο ηνπο. Ζ θάιπςε πνπ ζα πξνζθέξεη απαηηείηαη λα είλαη πςειή, πεξηιακβάλνληαο
φια ηα θξάε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σέινο, ε δηαδηθαζία πινπνηήζεσο ηνπ βαζίδεηαη
ζε κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο θαζηέξσζεο εζληθψλ, ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ δηνηθεηηθψλ
δηθηχσλ (φπσο ην «ΤΕΔΤΞΗ»), ζπλδένληαο ηα δίθηπα απηά κε έλα παλεπξσπατθφ δίθηπν
θνξκνχ ην νπνίν νλνκάδεηαη Eurodomain.
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2.2.4.2 Ευρωπαώκό Πλαύςιο Διαλειτουργικότητασ (EIF – European
Interoperability Framework)
ηνλ

γεληθφηεξν

Δπξσπατθφ

ρψξν,

έρεη

ζεζπηζηεί

ην

Δπξσπατθφ

Πιαίζην

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ νπνίνπ ζηφρνο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο λα παξέρεη θηιηθέο πξνο ηνλ πνιίηε ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
δηαζθαιίδνληαο ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζε
παλεπξσπατθφ επίπεδν. Δπηθεληξψλεηαη ζηε ζπκπιήξσζε θαη φρη αληηθαηάζηαζε ησλ
Δζληθψλ Πιαηζίσλ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, πξνζζέηνληαο ηνλ παλεπξσπατθφ παξάγνληα. Με
ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη ηα πξφηππα πνπ πξνηείλεη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα κηα επξσπατθή
ζπλεξγαζία γχξσ απφ ην e-Government.
Όιεο νη πξνηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο
αθφινπζεο αξρέο:


Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο



Πνιπγισζζία



Αζθάιεηα



Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ



Δπηθνπξηθφηεηα



Υξήζε Αλνηθηψλ Πξνηχπσλ θαη αμηνιφγεζε ησλ νθειψλ ηεο ρξήζεο Αλνηθηνχ
Λνγηζκηθνχ



Υξήζε πνιχπιεπξσλ ιχζεσλ
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2.3 Ηλεκτρονικό Επιχειρεύν
2.3.1 Σύγχρονα επιχειρηςιακϊ περιβϊλλοντα
Οη λέεο εμειίμεηο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θιάδν, φπσο ε δηεχξπλζε ηεο αγνξάο, ε ζηξνθή πξνο
ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη νη απμεκέλεο πειαηεηαθέο πξνζδνθίεο, σζνχλ θαη απαηηνχλ απφ ηηο
επηρεηξήζεηο νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο, επειημία θαη αληνρή. Κάζε επηρείξεζε θαιείηαη λα
αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηε ζαζξφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο
θαη ηηο αλαπάληερεο αιιαγέο ηεο αγνξάο, αλ ζέιεη λα επηβηψζεη.
Ζ «κεηάθξαζε» ηνπ λένπ απηνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε
κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ιακβάλεη ρψξα ζε δχν επίπεδα:


Όζνλ αθνξά ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, απαηηείηαη ε επηθνηλσλία ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ δνκψλ λα είλαη άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη
δπζιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξαθάκπηνληαη, κηα ζεηξά απφ επηρεηξεκαηηθέο
δηαδηθαζίεο βειηηζηνπνηνχληαη θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα αξθεηψλ απφ απηέο κεηψλεηαη
αηζζεηά.



Όζνλ αθνξά ηηο δηεπηρεηξεζηαθέο ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο, απηέο μαλαζρεδηάδνληαη ψζηε
λα θαηαθέξνπλ λα μεπεξάζνπλ ηα φξηα ησλ ελδν-νξγαληζκψλ. Ζ επηρείξεζε πξνζπαζεί
λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή θαη επέιηθηε ζηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο λα εξγάδεηαη πην
ζηελά κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη λα αληαπνθξίλεηαη πιεξέζηεξα ζηηο απαηηήζεηο ησλ
πειαηψλ ηεο. Δπηιέγεη ηνπο θαιχηεξνπο πξνκεζεπηέο αδηαθνξψληαο γηα ηελ γεσγξαθηθή
ηνπο ζέζε θαη πνπιάεη ζε παγθφζκηα αγνξά. Παξάιιεια ε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα
επηβάιιεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα κελ αξθεζηνχλ ζηηο ηππηθέο δηεπηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο
αιιά

λα

πξνρσξήζνπλ

έλα

βήκα

παξαθάησ,

αληαιιάζζνληαο

θαη

νπζηψδε

επηρεηξεκαηηθή πιεξνθνξία.

2.3.2 Εννοιολογικό προςϋγγιςη
Καηά ηα πξψηα ρξφληα αλάπηπμεο ηνπ δηαδηθηχνπ, νη πξψηεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
κέζσ απηνχ, ήηαλ πεξηνξηζκέλεο ζε πσιήζεηο απφ επηρεηξήζεηο (Business) πξνο άηνκαπειάηεο (Customers) θαη ζηε δηαλνκή πιεξνθνξηψλ. Σν «Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ» ήηαλ έλαο
θαιφο θαη επαξθήο φξνο γηα απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Όηαλ φκσο μεθίλεζαλ δηαθνξεηηθνί
νξγαληζκνί λα αλαπηχζζνπλ θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο ζην δηαδίθηπν (π.ρ. εηαηξηθέο
αιιειεπηδξάζεηο, νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δξαζηεξηφηεηεο θξαηηθψλ κεραληζκψλ) ν
φξνο ήηαλ πιένλ αζαθήο γηα λα θαιχςεη φιεο απηέο ηηο πεξηνρέο. Γηα παξάδεηγκα θάπνηεο
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έλλνηεο πνπ πνιχ ζπρλά ζπγρένληαη είλαη απηέο ηεο Ζιεθηξνληθήο Οηθνλνκίαο (e-finance),
ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ (e-commerce) θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (egovernment) ζε ζρέζε κε ην ΖΔΠ (e-business).
Ο Timmers πξνζπαζψληαο λα δψζεη έλαλ αθαδεκατθφ θαη θνηλψο απνδεθηφ νξηζκφ ζεσξεί
φηη «Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ είλαη ε δηαλνκή επηρεηξεζηαθήο πιεξνθνξίαο θαη ε δηεμαγσγή
επηρεηξεζηαθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηα κέζα ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ: ζπκπεξηιακβάλεη
φρη κφλν ηελ αγνξά θαη πψιεζε αγαζψλ, αιιά επίζεο θαη πνηθίιεο δηαδηθαζίεο κέζα ζηνπο
πξνζσπηθνχο νξγαληζκνχο νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ απηφλ ην ζθνπφ» [41].
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ην Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ απνηειεί κηα επξεία έλλνηα ε νπνία
αλαθέξεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε
ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ απηφκαηε αληαιιαγή πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη
δεδνκέλσλ. Πξάγκαηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί κηα κεηαηφπηζε ηνπ
ζηξαηεγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο θηινζνθίαο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ ειεθηξνληθή
ζπλαιιαγή, βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ, ζηελ ειεθηξνληθή ζπλεξγαζία πνπ
απνηειεί θηλεηήξηα δχλακε ηνπ ΖΔΠ.
Δηδηθφηεξα ε ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή θαζνξίδεηαη σο ε νπνηαδήπνηε αληαιιαγή
επηρεηξεκαηηθήο θαη εκπνξηθήο πιεξνθνξίαο ή/θαη ςεθηαθνχ πξντφληνο ή αθφκα θαη
ππεξεζίαο

ζε

ειεθηξνληθή

κνξθή,

κε

ηε

ρξήζε

ηεο

πιεξνθνξηθήο

θαη

ησλ

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ [42-44].
Ζ ζπλεξγαζία απφ ηελ άιιε μεθηλάεη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο φπνπ ηα
φπνηα ιεηηνπξγηθά θαη γεσγξαθηθά φξηα θαηαιχνληαη, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
εξγαδνκέλνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα αληαιιάζζνπλ φιε ηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία
ππνβνεζνχκελνη απφ ελδν-επηρεηξεζηαθέο δηθηπαθέο ππνδνκέο. Σν απνηέιεζκα είλαη ν
θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαη ε αλάπηπμε θαλφλσλ ζπλεξγαηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ
θαηαλνκή ησλ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ γηα ηελ απφ θνηλνχ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Ζ
ζπλεξγαζία απηή επεθηείλεηαη θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο επηρείξεζεο φπνπ φρη κφλν ε
επηθνηλσλία, αιιά θαη ε ξνή ηεο εξγαζίαο θαη ε εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γίλεηαη κέζα απφ
ηελ απηνκαηνπνηεκέλε θαη ζπλερή αληαιιαγή δεδνκέλσλ.

43

2.3.3 Προςδοκώμενα Οφϋλη Ηλεκτρονικού Επιχειρεύν
Μέζσ ηεο εθαξκνγήο κεζφδσλ θαη Σερληθψλ Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ απνζθνπνχκε:


ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ επζπγξάκκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη
ξνψλ εξγαζηψλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε απηέο λα εθηεινχληαη κε
απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν, πεξηνξίδνληαο ηηο πεξηηηέο ελδηάκεζεο δηαδηθαζίεο θαη ηελ
παξέκβαζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα.



ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ.



ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κε παξάιιειε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.



ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
κέζσ ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ ελδηάκεζσλ.



ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ζθαικάησλ
ησλ παξαγγειηψλ.



ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ζε επηρεηξήζεηο θαη
θαηαλαισηέο.



ηελ άξζε ησλ ρξνληθψλ θαη γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ.



ηε δηεχξπλζε θαη εληαηηθνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ.

2.3.4 Ταξινόμηςη Υπηρεςιών
Αλαιφγσο κε ηνλ θνξέα θαη ησλ ιήπηε ηεο παξνρήο ηνπο, νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ
επηρεηξείλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο αθνινχζσο [45]:


Β2C (Business to Customer): Αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη
νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πειάηε. Μεηαμχ απηψλ
πεξηιακβάλνληαη:
o

H ειεθηξνληθή δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε.

o

Ζ ειεθηξνληθή ππνζηήξημε πσιήζεσλ.

o

Ζ ειεθηξνληθή πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.

o

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ.

o

H ειεθηξνληθή ελεκέξσζε θαη ςπραγσγία θιπ.
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B2Β (Business to Business): Ζ πεξίπησζε απηή πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ
ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ
επηρεηξήζεσλ. Μεηαμχ απηψλ πεξηιακβάλνληαη:
o

Ζ αλεχξεζε (sourcing) ησλ πξνκεζεπηψλ κηαο επηρείξεζεο θαη ε
εγθαζίδξπζε ηεο αξρηθήο επαθήο καδί ηνπο.

o

H δηεπθφιπλζε θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ.



o

Ζ πξαγκαηνπνίεζε θαη εθθαζάξηζε ειεθηξνληθψλ παξαγγειηψλ.

o

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ.

o

Ζ δεκηνπξγία ηδεαηψλ (virtual) επηρεηξεκαηηθψλ κνξθψλ.

C2C (Customer to Customer): ηελ πεξίπησζε απηή νη πνιίηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην
internet σο κέζν πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ ή λα πνπιήζνπλ απφ άιινπο πνιίηεο
πξντφληα ή ππεξεζίεο.

Σα πξναλαθεξζέληα θαίλνληαη ζρεκαηηθά ζηελ παξαθάησ εηθφλα:

Εηθόλα 2-7 Τύπνη Υπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθνύ Επηρεηξείλ

2.3.5 Εξϋλιξη
Όζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηνπ ΖΔΠ, κεξηθνί αλαιπηέο εθηηκνχλ φηη απνηειείηαη απφ ηέζζεξα
ζηάδηα: απιή παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ (brochureware), Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην (e45

commerce), Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ (e-business) θαη Ζιεθηξνληθή Δπηρείξεζε (e-enterprise)
[46].
Άιινη νλνκάδνπλ ηηο θάζεηο σο ηφπν ζπγθέληξσζεο επηρεηξήζεσλ (community meeting
place), βαζηθφ ειεθηξνληθφ εκπφξην (ειεθηξνληθνί θαηάινγνη - ιίζηα εκπνξεπκάησλ),
εκπφξην επηρεηξεκαηηθψλ θνηλσληψλ (community commerce) φπνπ ππνζηεξίδνληαη νη
επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζπλεξγαηηθφ εκπφξην (collaborative commerce).
Αληίζεηα ν Tom Vassos πξνηείλεη ηξεηο θάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ
ζην δηαδίθηπν: ζεκειηψδεο ζηάδην (foundation), ζηάδην επέθηαζεο (extension), θαη ζηάδην
κεηαζρεκαηηζκνχ (transformation) [47].
Παξφκνηα ν νξγαληζκφο Ernst & Young πξνζδηνξίδεη ηξεηο θάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην
βαζκφ κεηεμέιημεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, απφ ηελ απιή παξνπζία (presence), ζηε
δηείζδπζε (penetration) θαη ηειηθά ζηα θέξδε (profits) [48].
Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ Gartner Group ε κεηάβαζε απφ ηηο πξψηεο απνζπαζκαηηθέο
εθαξκνγέο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ ζηελ πηνζέηεζε κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο ΖΔΠ
πεξλά κέζα απφ ηέζζεξα ζηάδηα σξηκφηεηαο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο ηερληθέο θαη
ηερλνινγίεο πνπ πηνζεηνχληαη. Ζ αλέιημε κεηαμχ ησλ ζηαδίσλ απηψλ ζεκαίλεη αχμεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο αμίαο αιιά θαη απμεκέλν θφζηνο πηνζέηεζεο ησλ εθαξκνγψλ πνπ νδεγνχλ
ζην επφκελν ζηάδην ) [49].
Ζ αλάιπζε ησλ ζηαδίσλ απηψλ παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά παξαθάησ:

Εηθόλα 2-8 Φάζεηο ωξίκαλζεο ηνπ ΗΕΠ θαηά ηελ Gartner Group
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3 Μεθοδολογύα εκπόνηςησ διπλωματικόσ εργαςύασ
3.1 Γενικϊ
ην

πξνεγνχκελν

θεθάιαην

έγηλε

κηα

πξνζπάζεηα

αλάιπζεο

ηνπ

πεδίνπ

ηεο

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηνπο ηνκείο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ
επηρεηξείλ. Ο ζθνπφο απηήο ηεο αλάιπζεο ήηαλ λα παξαηεζνχλ απαξαίηεηνη ελλνηνινγηθνί
πξνζδηνξηζκνί θαη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο απφ έξεπλα πάλσ ζην πεδίν, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί
κηα βάζε γηα ηε δηακφξθσζε θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο αλαζθφπεζεο ηεο δηεζλνχο
βηβιηνγξαθίαο.
Ζ κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε πεξηιακβάλεη θάπνηα δηαθξηηά βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
ζπγθέληξσζε, ηαμηλφκεζε θαη αλάιπζε επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ. Έλα βαζηθφ ζεκείν ηεο
κεζνδνινγίαο είλαη ν θαζνξηζκφο δεηθηψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, νη νπνίνη αλαδεηθλχνπλ ηηο
ηάζεηο ζην εμεηαδφκελν επηζηεκνληθφ πεδίν δηαρξνληθά. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε
πεξηγξάθεηαη αθνινχζσο.

3.2 Συγκϋντρωςη επιςτημονικών εργαςιών
Σν πξψην βήκα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε εχξεζε εξγαζηψλ κε θχξην ζέκα ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηα πεδία ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ
επηρεηξείλ. εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ ην ζηάδην παίδνπλ ε επηινγή ησλ πεγψλ θαη ηα θξηηήξηα
επηινγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, ψζηε απηέο λα θαιχπηνπλ ην
ελλνηνινγηθφ αληηθείκελν ηεο έξεπλαο.
Πεγή αλάθηεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ απνηέιεζαλ

νη αθφινπζεο ειεθηξνληθέο

βάζεηο δεδνκέλσλ:


SCOPUS



ISI Web of Science

ην δηαδίθηπν ππάξρνπλ αξθεηέο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ κε
επηζηεκνληθέο εξγαζίεο. Καζεκία ζπγθεληξψλεη αμηφινγν αξηζκφ εξγαζηψλ. Όκσο, ζηα
πιαίζηα ηεο έξεπλαο νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ πεξηειάκβαλαλ κεηαμχ άιισλ ηελ
πιεξνθνξία γηα ην πφζεο αλαθνξέο ππάξρνπλ γηα θάζε εξγαζία, ηε δπλαηφηεηα γηα
ζηνρεπκέλε έξεπλα κε αλαιπηηθά εξγαιεία επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξγαζηψλ, θαζψο
θαη έλα επέιηθην θαη καδηθφ ηξφπν εμαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζε εχθνια δηαρεηξίζηκε
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κνξθή. Σα παξαπάλσ θξηηήξηα πιεξνχληαλ απφιπηα απφ ηηο δχν ειεθηξνληθέο βάζεηο
δεδνκέλσλ πνπ επηιέρζεθαλ.
Μεηά ηελ επηινγή ησλ πεγψλ ην επφκελν βήκα είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο
εξγαζηψλ. ην πιαίζην απηφ θαη κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε κηαο ζαθνχο θαη πιήξνπο εηθφλαο
γηα ηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηε ζθαίξα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηα δχν πεδία πνπ
εμεηάδεηαη, απνθαζίζηεθε ε άληιεζε ησλ εξγαζηψλ λα γίλεη κε γεληθά θξηηήξηα ήηνη
ρξεζηκνπνηψληαο σο ιέμεηο θιεηδηά ηηο δηαιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability), ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε (electronic government) θαη ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ (electronic business). Οη
ιέμεηο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλεο ηνπο, κε φιεο ηηο δπλαηέο παξαιιαγέο πνπ
εκθαλίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία [51, 52].
Ζ αλαδήηεζε έγηλε κε θξηηήξην νη ιέμεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ λα εκθαλίδνληαη νπσζδήπνηε
ζηνλ ηίηιν ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. Ζ επηινγή γηα αλαδήηεζε κφλν ζηνλ ηίηιν επειέγε
κε ην ζθεπηηθφ φηη αλ νη βαζηθέο ιέμεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εκθαλίδνληαη
ζε απηφλ, ηφηε ε εξγαζία δίλεη έκθαζε ζην αληηθείκελν θαη απνθιείνληαη νη πεξηπηψζεηο
ηπραίαο αλαθνξάο ή κηθξφηεξεο ζπζρέηηζεο. Καηά ζπλέπεηα, αλαθηψληαη εξγαζίεο ζηηο
νπνίεο ην θχξην αληηθείκελν έξεπλαο εκπίπηεη ζηα επηζηεκνληθά πεδία πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ
παξνχζα έξεπλα.
Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ κε δηάθνξεο ηερληθέο θαη
θξηηήξηα αλάινγα θαη κε ηε κεραλή αλαδήηεζεο, κε γλψκνλα ηε ζρεηηθή ζπλάθεηα κε ην
αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. Ο βαζηθφο θαλφλαο επηινγήο είλαη ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο λα
αθνξά ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε έλαλ απφ ηνπο δχν ηνκείο ζηνπο νπνίνπο εμεηάδεηαη, ηελ
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ή/θαη ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. Σα θξηηήξηα είλαη ηα αθφινπζα:


Δπηινγή εξγαζηψλ νη νπνίεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα.



πγθεθξηκελνπνίεζε ησλ εξσηεκάησλ κε αθαίξεζε ησλ κε ζρεηηδφκελσλ επηζηεκνληθψλ
πεδίσλ ή/θαη πεξηνξίδνληαο ηελ αλαδήηεζε ζε ζπγθεθξηκέλα κφλν (exclude non-related
subject areas).



Αλάγλσζε – ιεμηθνγξαθηθή αλάιπζε ηεο ζχλνςεο (abstract) ησλ άξζξσλ θαη απφξξηςε
ησλ ιηγφηεξν ζπλαθψλ εξγαζηψλ.



Πεξηνξηζκφο ησλ αλαδεηήζεσλ ρξνληθά, ζε έλα δηάζηεκα 5 εηψλ απφ ην 2005 έσο ην
2009.

ην Παξάξηεκα Α παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο
κεραλέο αλαδήηεζεο.
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Γηεπθξηλίδεηαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε ιίζηα ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
παξαπάλσ δηαδηθαζία δελ είλαη θαη δε ζα κπνξνχζε λα είλαη εμαληιεηηθή, θαζψο εμαξηάηαη
απφ ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ εξεπλεηή. Δπίζεο, ην απνηέιεζκα εμαξηάηαη απφ ηελ
πιεξφηεηα ζε επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ησλ πεγψλ θαη ην ρξφλν ελεκέξσζήο ηνπο. Καηά
ζπλέπεηα, ε ιίζηα είλαη πάληα ελδεηθηηθή θαη αλαπξνζαξκφδεηαη δπλακηθά.
Ζ αλαδήηεζε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ έδσζε σο απνηέιεζκα πάλσ απφ 3000 ηίηινπο
εξγαζηψλ, νη νπνίνη εμεηάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ψζηε λα θαηαιήμνπκε
ηειηθά ζε 234 πνπ θαιχπηνπλ ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο.
Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχλνιν ιέμεσλ θιεηδηψλ (keywords) πνπ ζα απνηειέζεη ηε
βάζε γηα κειινληηθέο έξεπλεο έγηλε αλάιπζε ησλ ηίηισλ ησλ εξγαζηψλ σο πξνο ηηο ιέμεηο
πνπ πεξηέρνπλ. Κάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάιπζε απηή πεξηέρνληαη ζην Παξάξηεκα
Β. Οη ζπλδπαζκνί ιέμεσλ πνπ πξνέθπςαλ παξαηίζεληαη παξαθάησ θαηά νκάδεο.





systems
ebusiness systems
information systems
systems interoperability
enterprise systems






electronic
electronic (e-)government
electronic (e-)business
electronic + interoperability
electronic commerce




service
service architecture
service interoperability




process
process interoperability
process modelling



workflow
workflow interoperability





enterprise
enterprise interoperability
enterprise integration
enterprise architecture





e-government
egov service architecture
egov workflow
egov ontology
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egov semantic(s)
egov interoperability
egov information system
(inter-)organisational egov
egov ontology
egov framework







e-business
ebus service architecture
ebus semantic(s)
ebus interoperability
ebus ontology
ebus framework









interoperability
semantic interoperability
organisational interoperability
technical interoperability
information interoperability
metadata interoperability
ontological(ontology) interoperability
interoperability framework




collaboration
collaborative process
organisational collaboration




business
business interoperability
business process integration

Δίλαη ζαθέο φηη ε αλσηέξσ ιίζηα είλαη ελδεηθηηθή θαη βαζίδεηαη ζηνπο ζπλήζεηο φξνπο,
ηερληθέο θαη ζρεηηδφκελεο ηερλνινγίεο ηηο νπνίεο ζπλαληά θαλείο θαηά ηελ ελαζρφιεζε ηνπ
κε ην αληηθείκελν απηφ ζήκεξα. Δίλαη επίζεο απηνλφεην φηη ε ιίζηα απηή ζα
αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζηηο ζρεηηδφκελεο
θαη εκπιεθφκελεο κε ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα επηζηήκεο (πιεξνθνξηθή, management θιπ). ε
θάζε πεξίπησζε σζηφζν, ε ιίζηα απηή απνηειεί έλα ζεκείν αλαθνξάο θαη έλαξμεο ησλ
ζρεηηθψλ αλαδεηήζεσλ. Δπίζεο, ε ιίζηα απηή δχλαηαη λα εκπινπηηζηεί θαη λα επεθηαζεί
πεξαηηέξσ ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηνπο φξνπο πνπ ζπλαληά θαλείο ζηηο αλαθνξέο (references)
ησλ αλαθηεζέλησλ εξγαζηψλ.
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3.3 Κατηγοριοπούηςη εργαςιών
Σν επφκελν βήκα ζηε δηαδηθαζία είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ
ηελ αλαδήηεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθε κηα βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία
θαηαρσξήζεθαλ νη εξγαζίεο κε ηα απαξαίηεηα κεηα-δεδνκέλα. Με ηε βνήζεηα απηήο γίλεηαη
κηα ιεμηθνγξαθηθή αλάιπζε ηφζν ησλ ηίηισλ ησλ εξγαζηψλ φζν θαη ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ θαη
πξνθχπηνπλ νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ζα θαηαηαρζνχλ φιεο νη εξγαζίεο κε βάζε ηελ
αλάιπζή ηνπο. Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.
Πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ ηα ζηνηρεία ησλ εξγαζηψλ θαη λα θαηαγξαθνχλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν πξνηηκήζεθε ε ιχζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Ζ
πινπνίεζε έγηλε ζε MS SQL Server 2005 θαη ε εηζαγσγή θάζε εξγαζίαο ζηε βάζε1
ζπλνδεχεηαη κε ην αθφινπζν ζχλνιν ζηνηρείσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ:


Σίηινο (title)



πγγξαθείο (authors)



Γεκνζίεπζε (publication)



Δθδόηεο (publisher)



Υξνλνινγία (year)



Καηεγνξηνπνίεζε (categorization): Οη θαηεγνξίεο αθνξνχλ δηάθνξεο πηπρέο ηεο
εξγαζίαο πάλσ ζηηο νπνίεο αμηνινγείηαη. Παξαδείγκαηα θαηεγνξηψλ είλαη ην πεδίν
αλαθνξάο (domain) κε δπλαηέο ηηκέο ηηο e-government, e-business, generic θαη ην επίπεδν
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (interoperability level) κε δπλαηέο ηηκέο legal, organizational,
semantic, technical.



Αλαθνξέο από άιιεο εξγαζίεο (cited): ε πφζεο εξγαζίεο αλαθέξεηαη σο πεγή ε
εξγαζία.



Σόπνο δεκνζίεπζεο (source): Γπλαηέο ηηκέο είλαη ηα ζπλέδξηα θαη ηα πεξηνδηθά ζηα
νπνία έρεη δεκνζηεπηεί ε θάζε εξγαζία.



Λέμεηο θιεηδηά ηνπ ζπγγξαθέα (author’s keywords)



Λέμεηο θιεηδηά ηεο ηαμηλόκεζεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (index keywords)



Πεξίιεςε (abstract)



ISBN/ISSN

1

Τν ζρήκα ηεο βάζεο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Γ.
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Με ηε βνήζεηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ έγηλε κηα αλάιπζε πάλσ ζηνπο ηίηινπο θαη ηηο ιέμεηο
θιεηδηά ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα βξεζνχλ θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο θνηλέο αλάκεζα ζηηο
εξγαζίεο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο αλάιπζεο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα Β θαη δίλεη
αξθεηά ζηνηρεία γηα ηα ζέκαηα πνπ ηηο απαζρνινχλ.
Παξαηεξήζεθε φηη ηα ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνπλ νη εξγαζίεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ
ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηα επίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην
επξσπατθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηα επηρεηξεζηαθά επίπεδα φπσο απηά
αλαγλσξίζηεθαλ ζην επηρεηξεζηαθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ην
θνηλφ πξφγξακκα δξάζεσλ ησλ INTEROP-NoE θαη ATHENA-IP ζηα πιαίζηα ηνπ 6FP ηεο
επξσπατθήο

έλσζεο.

Ζ

θαηεγνξηνπνίεζε

απηή πεξηγξάθεη

κε

ζπζηεκαηηθφ

θαη

νινθιεξσκέλν ηξφπν ηα πνιπεπίπεδα πξνβιήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ
ηφζν νη επηρεηξήζεηο φζν θαη νη θξαηηθέο ππεξεζίεο [18, 32, 53-58].
χκθσλα κε ηα πιαίζηα απηά ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
έρεη δχν δηαζηάζεηο: (i) ηε δηάζηαζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηα
εκπφδηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ii) ηελ επηρεηξεζηαθή δηάζηαζε πνπ αληηπξνζσπεχεη ηα
επηρεηξεζηαθά επίπεδα (interoperability concerns). Ο δε ζπλδπαζκφο ησλ δχν δεκηνπξγεί έλα
ππνπεδίν πξνβιεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά.
Tα εκπφδηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο εμήο:

1. Organizational Barriers (Οξγαλσηηθήο Φύζεο Δκπόδηα): Σα πξνβιήκαηα απηά
ζρεηίδνληαη κε αζπκβαηφηεηεο ζηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηνπο ηξφπνπο δηνίθεζεο
κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ νξγαληζκψλ. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη αλαγθαία ε
πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ πξνζαξκνγψλ εθαηέξσζελ. Έηζη, ζην πιαίζην απηφ ζα
πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην πιαίζην νξηζκνχ αξκνδηνηήησλ, δειαδή πνηνο είλαη
ππεχζπλνο γηα πνηα δξαζηεξηφηεηα ζε θάζε επίπεδν, ηνλ βαζκφ εμνπζηνδφηεζεο
απηνχ θιπ.

2. Semantic Barriers (εκαζηνινγηθήο Φύζεο Δκπόδηα): Σα ζεκαζηνινγηθά
πξνβιήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν εξκελείαο ηεο πιεξνθνξίαο. Σα πξνβιήκαηα
απηά παξνπζηάδνληαη ηφζν ζε πςειφ επίπεδν (π.ρ. θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο
κνληεινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ) φζν θαη ζε ρακειφ επίπεδν π.ρ.
ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο θαη εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ.

3. Technical Barriers (Σερλνινγηθήο Φύζεο Δκπόδηα): Σα πξνβιήκαηα απηά
ζρεηίδνληαη κε ηηο αζπκβαηφηεηεο νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο ηεο ρξήζεο
δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη πξνηχπσλ απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο νξγαληζκνχο.
Παξάδεηγκα ηερλνινγηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη:
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a. Πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο: Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά
πξσηφθνιια αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο.
b. Πξνβιήκαηα πεξηερνκέλνπ: φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη
αλαπαξάζηαζεο πιεξνθνξίαο ή ρξήζε δηαθνξεηηθήο κνξθήο εξγαιείσλ γηα ηελ
θσδηθνπνίεζε/απνθσδηθνπνίεζε ηεο αληαιιαζζφκελεο πιεξνθνξίαο.
c. Πξνβιήκαηα Τπνδνκήο: Δμαηηίαο ρξεζηκνπνίεζεο δηαθνξεηηθψλ πιαηθφξκσλ
ινγηζκηθνχ.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη παξά ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο επαξθνχο αξηζκνχ πξνηχπσλ θαη
πξσηνθφιισλ -πνιιά εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ θαηαθηήζεη ζεκαληηθφ βαζκφ σξηκφηεηαοσζηφζν ηα ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα δελ έρνπλ εμαιεηθζεί πιήξσο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε
δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ ή θαη δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ ηνπ ίδηνπ πξνηχπνπ απφ ηνπο
εκπιεθφκελνπο νξγαληζκνχο απνηεινχλ εζηίεο δεκηνπξγίαο αζπκβαηνηήησλ. Πεξαηηέξσ, ε
αλαγθαηφηεηα παξνρήο ζπλζεηφηεξσλ ππεξεζηψλ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε αλάπηπμεο λέσλ
πξνηχπσλ θαη πξσηνθφιισλ.
Αληηζηνίρσο, ηα επηρεηξεζηαθά επίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (enterprise interoperability)
αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
1. Business: ρεηίδεηαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πνπ ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο
ηξφπνπο δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ αλάκεζα ζηνπο επηκέξνπο νξγαληζκνχο. Απηφ
αληηζηνηρεί ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηηεινχληαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο ζηνλ
«πξαγκαηηθφ θφζκν». Πηζαλέο πεγέο δηαθνξνπνίεζεο είλαη ε δηαθνξεηηθή
θνπιηνχξα, ε χπαξμε δηαθνξεηηθήο λνκνζεζίαο, νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη νξγάλσζεο
ηεο εξγαζίαο θ.ιπ. ην επίπεδν απηφ αλαδεηνχληαη ιχζεηο νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ
ζηελ ελαξκφληζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ εκπιεθφκελσλ νξγαληζκψλ ή εθφζνλ απηφ
δελ είλαη εθηθηφ ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ψζηε λα είλαη εθηθηή ε
πξαγκαηνπνίεζε ησλ

απαηηνχκελσλ

αληηζηνηρίζεσλ,

δηαπξαγκαηεχζεσλ

θαη

ζπλελλνήζεσλ.
2. Process: ρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηεξγαζηψλ (process) κεηαμχ ησλ
εκπιεθφκελσλ νξγαληζκψλ. Μηα δηεξγαζία θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν θαη ηελ ζεηξά κε ηνλ
νπνίν εθηεινχληαη νη επηκέξνπο ππεξεζίεο. Σν δεηνχκελν ζην πιαίζην απηφ είλαη ε
ελνπνίεζε ησλ επηκέξνπο δηεξγαζηψλ κε ζθνπφ ηελ δφκεζε ζπλζεηφηεξσλ. Πηζαλέο
πεγέο αζπκβαηφηεηαο - πξνβιεκάησλ είλαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζπληαθηηθφ θαη
ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν θαηά ηνλ νξηζκφ ησλ δηεξγαζηψλ, ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ
γισζζψλ αλαπαξάζηαζεο δηεξγαζηψλ ή θαη κε ζπκβαηνχ ινγηζκηθνχ. Σν δεηνχκελν
ζην επίπεδν απηφ είλαη ε αλεχξεζε ηξφπσλ γηα ηελ αληηζηνίρεζε, ζχλδεζε θαη
κεηάθξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο δηεξγαζηψλ.
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3. Services: ρεηίδεηαη κε ηελ πεξηγξαθή, αλεχξεζε, ζχλζεζε θαη ελνπνίεζε ησλ
επηκέξνπο ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ζχλζεησλ, ζπλδπαζκέλσλ θαη
νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ. ηφρνο είλαη ε επίιπζε ησλ επηκέξνπο ζπληαθηηθψλ θαη
ζεκαζηνινγηθψλ δηαθνξψλ.
4. Data: ρεηίδεηαη κε φια ηα ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ αλεχξεζε θαη κεηαθνξά
δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ νξγαληζκψλ. Σν δεηνχκελν
είλαη ε αλεχξεζε ησλ ιχζεσλ εθείλσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα επηηεπρζεί φρη κφλν ε
κεηαθνξά πιεξνθνξίαο αιιά θαη ε δπλαηφηεηα εξκελείαο θαη ρξήζεο απηήο. Καηά
ζπλέπεηα

πξνθεηκέλνπ

λα

επηηεπρζεί

δηαιεηηνπξγηθφηεηα

ησλ

δεδνκέλσλ-

πιεξνθνξίαο είλαη απαξαίηεηε ε ππέξβαζε ηφζν ηερληθψλ (ζπλήζσο κέζσ θνηλψλ
πξνηχπσλ) φζν θαη ζεκαζηνινγηθψλ πξνβιεκάησλ (κέζσ ρξήζεο θνηλψλ ιεμηθψλ,
ηαμηλνκηψλ θαη νληνινγηψλ ή κε ηελ δεκηνπξγία κεραληζκψλ αληηζηνίρηζεο).
Ο πίλαθαο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη
πεξηιακβάλεη ηελ αληηζηνίρεζε ηεο δηάζηαζεο ησλ εκπνδίσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηε
δηάζηαζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ επηπέδσλ πεξηγξάθεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:

Interoperability concerns

Business

Process

Service

Data

Organizational
-Σρόποσ εργαςίασ
-Νομοθεςία
-Οργανωτικζσ δομζσ

Interoperability barriers
Semantic
Technical
-Αντιλήψεισ,
-Τποδομή
ςτρατηγικζσ,
Πληροφορικήσ
κουλτοφρα

-Σρόποσ εκτζλεςησ
διαδικαςιϊν
-Οργάνωςη
διαδικαςιϊν

-φνταξη και
ςημαςιολογία
διαδικαςιϊν

-Μηχανή εκτζλεςησ
ροϊν εργαςίασ

-Δικαιοδοςία και
αρμοδιότητα
εκτζλεςησ υπηρεςιϊν

-ημαςιολογία για την
περιγραφή και
ανεφρεςη υπηρεςιϊν

-Διεπαφζσ,
αρχιτεκτονικζσ

-Δικαιοδοςία για την
πρόςβαςη
τροποποίηςη και
επεξεργαςία
δεδομζνων

-Σρόποι
αναπαράςταςησ
δεδομζνων
πληροφορίασ και
ςημαςιολογία

-Πρωτόκολλα
ανταλλαγήσ
πληροφορίασ

Πίλαθαο 3-1: Πίλαθαο πξνβιεκάηωλ δηαιεηηνπξγηθόηεηαο
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ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα παξαηεξήζεη θαλείο φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο απαηηεί ηελ παξνρή ιχζεσλ ζε πνιιαπιά επίπεδα, ή κε άιια ιφγηα θάζε
πξφβιεκα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κέζσ κηαο πνιπδηάζηαηεο
πξνζέγγηζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε αληηκεηψπηζε ελφο ζεκαζηνινγηθήο θχζεσο πξνβιήκαηνο
κπνξεί ζπλεπάγεηαη ηελ παξνρή ιχζεσλ ηφζν ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ φζν ππεξεζηψλ θαη
δεδνκέλσλ.
Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πξναλαθεξζέληα εκπφδηα θαη επηρεηξεζηαθά επίπεδα
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο έρνπλ έλα δηαρξνληθφ θαη ζηαζεξφ ραξαθηήξα. Απηφ απνηειεί θαη ηνλ
νπζηαζηηθφ ιφγν γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθε λα γίλεη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ
εξγαζηψλ κε βάζε ηνπο άμνλεο απηνχο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα θάζε εξγαζία θαηαρσξήζεθε κφλν έλα επίπεδν (δηδηάζηαην)
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξνληαλ πεξηζζφηεξα απφ έλα,
αλάινγα κε ην βαζηθφ ζέκα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζεί. Ο ιφγνο γηα ηνλ
νπνίν επηιέρζεθε απηή ε κέζνδνο είλαη ε επηθέληξσζε ζην βαζηθφ ζέκα ηεο θάζε εξγαζίαο
θαη φρη ζε επηκέξνπο ζέκαηα.
Σέινο, πέξα απφ ηελ παξαπάλσ γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε θαηαρσξήζεθε ζηε βάζε γηα θάζε
εξγαζία θαη κηα ζεκαηηθή. Απηή πξνέθπςε θπξίσο κε θξηηήξην ηελ ηερλνινγία πνπ
παξνπζηάδεηαη ζε θάζε εξγαζία γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ή ην
γεληθφηεξν λφεκα – πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηήλ. Σα απνηειέζκαηα
παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην κε ηελ αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ.

3.4 Δεύκτεσ διαλειτουργικότητασ
Ζ κέζνδνο αλάιπζεο ησλ εξγαζηψλ βαζίδεηαη ζηελ εμέηαζε ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο,
κε ηνλ θαζνξηζκφ δεηθηψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Οη δείθηεο απηνί ζπκπίπηνπλ σο επί ησ
πιείζησ κε ηηο θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Ζ θχζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο δίλεη ζηνπο δείθηεο κηα ηερλνινγηθά
νπδέηεξε ρξνηά θαη ηνπο πξνζδίδεη δηαρξνληθφηεηα.
Τπνινγίδνληαη δχν θαηεγνξίεο δεηθηψλ: ε πξψηε θαηεγνξία αθνξά ζηνηρεία επί ηνπ ζπλφινπ
ησλ εξγαζηψλ κε ζθνπφ λα δψζεη κηα γεληθή εηθφλα γηα ηηο ηάζεηο ηεο έξεπλαο πάλσ ζηελ
δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ελψ ε δεχηεξε έρεη σο ζηφρν ηελ ζθηαγξάθεζε ησλ ηάζεσλ ζε θάζε
επηζηεκνληθφ πεδίν μερσξηζηά. Καη νη δχν θαηεγνξίεο πεξηέρνπλ θαηαλνκέο εξγαζηψλ ζηνλ
άμνλα ηνπ ρξφλνπ θαη κε βάζε ην επίπεδν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαζψο θαη ην επηρεηξεζηαθφ
επίπεδν. Δπηπιένλ θαηαλέκνπλ ηηο εξγαζίεο ζηνλ πίλαθα πξνβιεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο,
ελψ παξνπζηάδνπλ ηα πην θνηλά ζπλέδξηα θαη πεξηνδηθά.
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Αλαιπηηθά νη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ είλαη:
 Α1: Πνζνζηηαία θαηαλνκή δεκνζηεύζεσλ αλά εκπόδην δηαιεηηνπξγηθόηεηαο:
Αλαδεηθλχεη ην πνζνζηφ ησλ εξγαζηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε εκπφδην
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
 Α2: Πνζνζηηαία θαηαλνκή δεκνζηεύζεσλ αλά δήηεκα δηαιεηηνπξγηθόηεηαο:
Καηαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζε θάζε δήηεκα
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
 Α3: Πνζνζηηαία θαηαλνκή δεκνζηεύζεσλ ζηνλ πίλαθα δηαιεηηνπξγηθόηεηαο:
Καηαλέκνληαη

πνζνζηηαία

νη

εξγαζίεο

ζηνλ

πίλαθα

(ππν-επηπέδσλ)

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ψζηε λα ζπλδπαζηνχλ ηα εκπφδηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηα
enterprise επίπεδα.
 Α4: Σα ζεκαληηθόηεξα πεξηνδηθά: Αλαθέξνληαη ηα 5 ζεκαληηθφηεξα πεξηνδηθά ζην
ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζε απηά.
 Α5: Σα ζεκαληηθόηεξα ζπλέδξηα: Αλαθέξνληαη ηα 5 ζεκαληηθφηεξα ζπλέδξηα ζην
ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζε απηά.
 Α6: Οη ζεκαληηθόηεξνη εθδόηεο: Αλαθέξνληαη νη 5 ζεκαληηθφηεξνη εθδφηεο
επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ.

Αλαιπηηθά νη δείθηεο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο πνπ ππνινγίδνληαη ρσξηζηά γηα ηνλ ηνκέα ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ:
 Β1: Πνζνζηηαία θαηαλνκή δεκνζηεύζεσλ αλά εκπόδην δηαιεηηνπξγηθόηεηαο:
θνπφο ηνπ δείθηε απηνχ είλαη λα εμεηαζηεί, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξνληθφο
παξάγνληαο, πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηα νπνία
νη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πξνηείλνπλ ιχζεηο.
 Β2: Πνζνζηηαία θαηαλνκή δεκνζηεύζεσλ αλά δήηεκα δηαιεηηνπξγηθόηεηαο:

θνπφο ηνπ δείθηε απηνχ είλαη λα εμεηαζηνχλ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν
ρξνληθφο παξάγνληαο, ηα δεηήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηα δηάθνξα επηρεηξεζηαθά
επίπεδα.
 Β3: Γηαρξνληθή θαηαλνκή θάζε εκπνδίνπ δηαιεηηνπξγηθόηεηαο: Γηα θάζε εκπφδην
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (interoperability barrier), ππνινγίδεηαη ε δηαρξνληθή θαηαλνκή
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ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, ζην πιαίζην απηφ ζα ππνινγηζηνχλ νη αθφινπζνη επηκέξνπο
δείθηεο:
o

Β3.1: Γηαρξνληθή θαηαλνκή organizational barrier

o

Β3.2: Γηαρξνληθή θαηαλνκή semantic barrier

o

Β3.3: Γηαρξνληθή θαηαλνκή technical barrier

 Β4: Γηαρξνληθή θαηαλνκή πξνβιεκάησλ θάζε enterprise επηπέδνπ: Γηα θάζε
δήηεκα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (interoperability concern), ππνινγίδεηαη ε δηαρξνληθή
θαηαλνκή απηνχ. Καηά ζπλέπεηα, ζην πιαίζην απηφ ζα ππνινγηζηνχλ νη αθφινπζνη
επηκέξνπο δείθηεο:
o

Β4.1: Γηαρξνληθή θαηαλνκή business concern

o

Β4.2: Γηαρξνληθή θαηαλνκή process concern

o

Β4.3: Γηαρξνληθή θαηαλνκή service concern

o

Β4.4: Γηαρξνληθή θαηαλνκή data concern

 Β5: Πνζνζηηαία θαηαλνκή εξγαζηώλ έηνπο αλά εκπόδην δηαιεηηνπξγηθόηεηαο:
θνπφο ηνπ δείθηε είλαη λα αλαδεηρηεί πσο θαηαλέκνληαη νη εξγαζίεο θάζε έηνπο αλά
εκπφδην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (interoperability barrier). Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη
δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο κεηαμχ ησλ
interoperability barriers.
 Β6: Πνζνζηηαία θαηαλνκή εξγαζηώλ έηνπο αλά δήηεκα δηαιεηηνπξγηθόηεηαο:

θνπφο ηνπ δείθηε είλαη λα αλαδεηρηεί πσο θαηαλέκνληαη νη εξγαζίεο θάζε έηνπο αλά
δήηεκα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (interoperability concern). Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη
δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο κεηαμχ ησλ
interoperability concerns.
 Β7: Πνζνζηηαία θαηαλνκή δεκνζηεύζεσλ ζηνλ πίλαθα δηαιεηηνπξγηθόηεηαο:
θνπφο ηνπ δείθηε απηνχ είλαη λα γίλεη κηα αληηζηνίρεζε κεηαμχ ηνπ ρψξνπ
εκπνδίσλ κε απηφλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ επηπέδσλ. Ο δείθηεο απηφο θξίλεηαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφο ππφ ηελ έλλνηα φηη δείρλεη πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία
εκθαλίδνληαη θαη ζε πνην επίπεδν απηά αληηκεησπίδνληαη.
 Β8: Σα ζεκαληηθόηεξα πεξηνδηθά: Αλαθέξνληαη ηα 5 ζεκαληηθφηεξα πεξηνδηθά ζην
πεδίν κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε απηά.
 Β9: Σα ζεκαληηθόηεξα ζπλέδξηα: Αλαθέξνληαη ηα 5 ζεκαληηθφηεξα ζπλέδξηα ζην
πεδίν κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε απηά.
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Σν παξαπάλσ ζχλνιν δεηθηψλ εκπεξηέρεη φιεο ηηο νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε
ησλ εξγαζηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη θαη ζπλνπηηθφ. Δπηπιένλ, νη δείθηεο έρνπλ ζηαζεξφ θαη
δηαρξνληθφ ραξαθηήξα, απνδίδνληαο ηθαλνπνηεηηθά ηηο ζρεηηθέο ηάζεηο ζηα πεδία αλαθνξάο.
Σέινο, πξέπεη λα ηνληζζεί ,φηη ν ππνινγηζκφο ησλ δεηθηψλ έγηλε κε βάζε ην δείγκα ην νπνίν
ειήθζε ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν αλαθνξάο (2005-2009) απφ δχν κφλν πεγέο (Scopus,
Thomson-ISI). Όκσο, ηφζν ε πιεξφηεηα ησλ δχν πεγψλ ζε δεκνζηεχζεηο πεξηνδηθψλ θαη
ζπλεδξίσλ φζν θαη ε κέζνδνο εχξεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην αληηθείκελν κειέηεο
ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δηαζθαιίδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ
ζπκπεξαζκάησλ. εκεηψλεηαη, φηη ε φιε κέζνδνο θηλείηαη ζε αληίζηνηρα πιαίζηα θαη κεγέζε
άιισλ παξφκνησλ κειεηψλ.

3.5 Ανϊλυςη ειδικών κατηγοριών
Πξνο νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνπο πην ζπρλνχο
ζπγγξαθείο, ζηηο εξγαζίεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία πην ζπρλά θαη ηέινο ζηα
γεληθά ζέκαηα πνπ ηηο απαζρνινχλ.
Α. Οη πην ζπρλνί ζπγγξαθείο
Ζ αλάιπζε ησλ πην ζπρλψλ ζπγγξαθέσλ πεξηιακβάλεη:


Καηεγνξηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζε εκπφδηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη
επηρεηξεζηαθά επίπεδα.



Δχξεζε ησλ ζεκαληηθψλ ππνπεδίσλ κε ρξήζε ηνπ πίλαθα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.



Καηάηαμε ησλ ζπγγξαθέσλ ζηνλ πίλαθα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αλάινγα κε ηα
ππνπεδία πνπ έρνπλ κειεηήζεη.



Πνζνηηθά ζηνηρεία γηα ηηο αλαθνξέο ζηηο εξγαζίεο ηνπο, ηνλ αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ
θάζε ζπγγξαθέα.



Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ αλά έηνο θαη ρξνληθή δηαζπνξά γηα θάζε ζπγγξαθέα.



Σα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο.

Σα παξαπάλσ εμεηδηθεχνληαη αλάινγα θαη κε ην πεδίν έξεπλαο (ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε,
ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ).
Ο ζθνπφο απηήο ηεο αλάιπζεο είλαη λα βξεζεί ε ππν-νκάδα ζπγγξαθέσλ πνπ ζπζηεκαηηθά
αζρνιείηαη κε ην αληηθείκελν θαζψο θαη ηα ζέκαηα πνπ ηελ απαζρνινχλ.
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Β. Οη πην ζπρλά αλαθεξόκελεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο
Ζ ελφηεηα απηή απνζθνπεί ζηελ αλαθνξά ησλ πην ζπρλά αλαθεξφκελσλ εξγαζηψλ απφ άιιεο
επηζηεκνληθέο εξγαζίεο. Τπνινγίδνληαη πνζνηηθά ζηνηρεία θαη αλαιχνληαη ηα ζέκαηα πνπ
θπξηαξρνχλ.

Γ. Η αλάιπζε ζε ζεκαηηθέο
Καηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ έγηλε θαη κηα εθηίκεζε γηα ην βαζηθφ ζέκα πνπ ηηο
απαζρνιεί. Σα ζέκαηα πξνέθπςαλ κε δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάιπζε
ησλ ηίηισλ (Παξάξηεκα Β) θαη ησλ πεξηιήςεσλ, απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ γεληθέο
θαηεγνξίεο ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηερλνινγία, νξγάλσζε, ζπλεξγαηηθφηεηα θα. Ο δεχηεξνο
είλαη εκπεηξηθφο θαη πξνέθπςε απφ ηελ κειέηε ησλ εξγαζηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ
ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο γηα ηερλνινγηθή νπδεηεξφηεηα θαη νη θαηεγνξίεο ζεκάησλ είλαη πην
εμεηδηθεπκέλεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξηνπνίεζε βξίζθεηαη
ελλνηνινγηθά πην θνληά ζηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο εξγαζίεο, αιιά παξακέλεη
δπλακηθή θαη φρη θαη ηφζν αληηθεηκεληθή.
Ζ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ θαηά νκάδεο ζεκάησλ γίλεηαη ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη ζηα
πεδία ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ.
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4 Ανϊλυςη των εργαςιών
4.1 Ειςαγωγό
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα
ζηνπο ηνκείο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Αξρηθά,
αλαιχνληαη νη δείθηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ζηε
ζπλέρεηα νη αληίζηνηρνη δείθηεο ζηνπο δχν εμεηαδφκελνπο ηνκείο μερσξηζηά. Δηδηθή ελφηεηα
είλαη αθηεξσκέλε ζηελ αλάιπζε ησλ πην ζπρλψλ ζπγγξαθέσλ, ελψ αλαθέξνληαη θαη ηα
επξήκαηα γηα ηηο πην δεκνθηιείο εξγαζίεο θαη ζεκαηηθέο.
πλνιηθά ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ζπγθεληξψζεθαλ 230 εξγαζίεο, απφ ηηο νπνίεο 69 αλήθνπλ
ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, 113 ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ
θαη ηέινο 48 εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζε γεληθφηεξα ζέκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ρσξίο
σζηφζν λα πξνζδηνξίδεηαη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο.

4.2 Υπολογιςμόσ – ανϊλυςη δεικτών
Αξρηθά ππνινγίδνληαη νη γεληθνί δείθηεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ (θαηεγνξία Α) θαη
ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη νη δείθηεο ηεο θαηεγνξίαο Β μερσξηζηά γηα ηνλ ηνκέα ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Κάζε δείθηεο
ζπλνδεχεηαη απφ έλα δηάγξακκα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη κε γξαθηθφ ηξφπν ηα ζηνηρεία ηνπ
θαζψο θαη απφ ηελ αληίζηνηρε επεμήγεζε – εξκελεία ηνπ. ην ηέινο θάζε θαηεγνξίαο
δεηθηψλ ππάξρεη κηα ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.
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4.2.1 Γενικού δεύκτεσ
4.2.1.1 Α1 Ποςοςτιαύα κατανομό δημοςιεύςεων ανϊ εμπόδιο
διαλειτουργικότητασ
Σν πνζνζηφ ησλ εξγαζηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε επίπεδν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
απνηππψλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα:

ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ ΑΝΑ
ΕΜΠΟΔΙΟ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ
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Δηάγξακκα 1: Πνζνζηηαία θαηαλνκή δεκνζηεύζεωλ αλά εκπόδην δηαιεηηνπξγηθόηεηαο

Παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ ησλ εξγαζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηερληθά ή νξγαλσζηαθά
ζέκαηα είλαη ρακειφ. Αληίζεηα, ηα ζεκαζηνινγηθά ζέκαηα θαίλεηαη λα θπξηαξρνχλ, αθνχ
ζρεδφλ νη κηζέο εξγαζίεο έρνπλ σο θχξην ζέκα ηνπο απηφ ην επίπεδν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
Δίλαη γεγνλφο, φηη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ
ζπζηεκάησλ, ηε δηαζχλδεζή ηνπο θαη ηα πξφηππα αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ έρνπλ επηιπζεί
ζε κεγάιν βαζκφ. Πξνθεηκέλνπ, φκσο, λα πεξάζνπκε ζην επφκελν ζηάδην ππεξεζηψλ,
δειαδή ζε ππεξεζίεο επηπέδνπ 3 θαη 4 (βιέπε θεθάιαην 2) απαηηνχληαη ζεκαληηθά βήκαηα
ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζεκαζηνινγηθήο θαη νξγαλσηηθήο πθήο. Απηφ πηζηνπνηεί θαη ην
πςειφ πνζνζηφ ησλ εξγαζηψλ πάλσ ζε απηά ηα ζέκαηα.
Δπηπιένλ, δεδνκέλεο θαη ηεο πάγηαο αλάγθεο γηα ηερλνινγηθέο ιχζεηο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη
ην πνζνζηφ νξγαλσζηαθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ ζε απφιπην αξηζκφ θαίλεηαη λα είλαη ηα
ιηγφηεξα, είλαη αξθεηά πςειφ θαη απνηειεί έλα πεδίν ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη
ζεκαληηθή έξεπλα.
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4.2.1.2 Α2 Ποςοςτιαύα κατανομό δημοςιεύςεων ανϊ ζότημα
διαλειτουργικότητασ
ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ην πνζνζηφ ησλ εξγαζηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε
επίπεδν επηρεηξεζηαθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο:

ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ ΑΝΑ ΖΗΣΗΜΑ
ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ
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Δηάγξακκα 2: Πνζνζηηαία θαηαλνκή δεκνζηεύζεωλ αλά δήηεκα δηαιεηηνπξγηθόηεηαο

ηε δηάζηαζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ αθνξά ηα επηρεηξεζηαθά επίπεδα ησλ νξγαληζκψλ
θπξηαξρνχλ ηα ζέκαηα δηαιεηηνπξγίαο ησλ δεδνκέλσλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη έλαο ζεκαληηθφο
παξάγνληαο ζηελ αλάπηπμε νπνηνπδήπνηε είδνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο είλαη ε
ρξήζε ζσζηά δνκεκέλσλ, αμηφπηζησλ θαη αζθαιψλ δεδνκέλσλ. Πάλσ ζε θαιά
κνληεινπνηεκέλα θαη ζεκαζηνινγηθά νξηζκέλα δεδνκέλα κπνξνχλ λα ρηηζηνχλ εμειηγκέλεο
ππεξεζίεο θαη ζχλζεηεο νξγαλσηηθέο δνκέο.
Απφ ην δηάγξακκα πξνθχπηεη θαη έλα πςειφ πνζνζηφ πνπ αθνξά απφ θνηλνχ ηηο
επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο θαη ηελ νξγάλσζε. Σα δχν απηά επίπεδα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα αλαπηχζζνληαη θαη λα
ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά. Ζ έξεπλα πνπ γίλεηαη πάλσ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο δείρλεη
κηα θαζαξή ηάζε γηα αληηκεηψπηζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιεκάησλ.
Σέινο, ην πνζνζηφ ησλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ δείρλεη φηη
αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα εμειηγκέλεο θαη ζχγρξνλεο ππεξεζίεο, θάηη πνπ απνηππψλεηαη ζε
επηζηεκνληθή έξεπλα.

62

4.2.1.3 Χρονικό κατανομό των δημοςιεύςεων
Ζ δηαζπνξά ησλ εξγαζηψλ ζηα έηε πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο έξεπλαο παξνπζηάδεηαη
ζην επφκελν δηάγξακκα.

Κατανομή δημοςιεφςεων ανά ζτοσ
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Δηάγξακκα 3: Καηαλνκή δεκνζηεύζεωλ αλά έηνο

Δίλαη αμηνζεκείσηε ε αχμεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ ηα έηε 2008 θαη 2009, θάηη πνπ δείρλεη ην
απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο γηα ζέκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
ζηνπο ηνκείο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.

4.2.1.4 Α3 Ποςοςτιαύα κατανομό δημοςιεύςεων ςτον πύνακα
διαλειτουργικότητασ
Σα πνζνζηά ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηα δηάθνξα ππνπεδία δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, φπσο
απηά νξίζηεθαλ ζην θεθάιαην 3, απνηππψλνληαη ζην επφκελν δηάγξακκα:
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ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ
25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

business

process

service

data

organizational

13.04%

10.00%

1.30%

0.43%

semantic

3.48%

9.57%

14.78%

20.43%

technical

4.78%

3.48%

5.22%

13.48%

Δηάγξακκα 4: Πνζνζηηαία
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο

θαηαλνκή

δεκνζηεύζεωλ

αλά

έηνο

θαη

αλά

εκπόδην

Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζπλδπάδεη ηα εκπφδηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηα επηρεηξεζηαθά
επίπεδα, ηαμηλνκψληαο ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε ππνπεδία γηα ηελ
επθνιφηεξε θαη εηο βάζνο κειέηε ηνπο.
Παξαηεξνχκε φηη ηα θχξηα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ήηαλ νη
νξγαλσηηθέο δνκέο θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο (business organizational problems), ε
νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ (process organizational problems), ε ζεκαζηνινγία γχξσ απφ ηηο
ππεξεζίεο (service semantics) θαη ε αλαπαξάζηαζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξίαο (data
semantics, data technology).
Δπίζεο, είλαη εκθαλήο ε ηάζε ησλ πξνβιεκάησλ ζεκαζηνινγηθήο θχζεο λα απαζρνιεί
πεξηζζφηεξν ηα επίπεδα ησλ ππεξεζηψλ θαη δεδνκέλσλ, ελψ ηα νξγαλσζηαθά πξνβιήκαηα
έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηα επίπεδα νξγάλσζεο θαη δηαδηθαζηψλ ζηνπο νξγαληζκνχο.
Αθνινπζνχλ έηζη κηα αληίζηξνθε πνξεία κέζα ζηα επηρεηξεζηαθά επίπεδα.
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4.2.1.5 Α4 Τα ςημαντικότερα περιοδικϊ
ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη ηα πην ζπρλά πεξηνδηθά ζηα νπνία δεκνζηεχνληαη νη
επηζηεκνληθέο εξγαζίεο κε θχξην ζέκα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα:

ΣΑ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Computers in Industry
9

7

Journal of Theoretical and Applied
Electronic Commerce Research
Electronic Government

6

Computer Standards and Interfaces

8

5

Computer Integrated Manufacturing
Systems, CIMS
Government Information Quarterly

4
3

IEEE Internet Computing

2
1

Journal of Information Science

0

WIRTSCHAFTSINFORMATIK

Δηάγξακκα 5: Τα ζεκαληηθόηεξα πεξηνδηθά

4.2.1.6 Α5 Τα ςημαντικότερα ςυνϋδρια
ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη ηα πην ζπρλά ζπλέδξηα ζηα νπνία δεκνζηεχνληαη νη
επηζηεκνληθέο εξγαζίεο κε θχξην ζέκα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα:

ΣΑ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΑ ΤΝΕΔΡΙΑ
12

6th International Conference on Business
Process Management

10
Proceedings of the Annual Hawaii International
Conference on System Sciences (HICS)

8

Proceedings - 2009 International Conference on
Interoperability for Enterprise Software and
Applications, IESA 2009
IEEE International Conference on Web Services
(ICWS)

6
4
2

ICEIS International Conference on Enterprise
Information Systems

0

Δηάγξακκα 6: Τα ζεκαληηθόηεξα ζπλέδξηα
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4.2.1.7 Α6 Οι ςημαντικότεροι εκδότεσ
Οη εθδφηεο κε ηε κεγαιχηεξε παξνπζία ζε επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα:

ΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΟΙ ΕΚΔΟΣΕ
100
90

IEEE

80
70

SPRINGER-VERLAG

60
50

ELSEVIER SCIENCE BV

40
30

ACM

20
Inderscience Publishers

10
0

Δηάγξακκα 7: Οη ζεκαληηθόηεξνη εθδόηεο

4.2.1.8 Σύνοψη γενικών αποτελεςμϊτων
Σα ζηνηρεία ησλ γεληθψλ δεηθηψλ δείρλνπλ φηη ηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ
έξεπλα ζην πεδίν ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ζεκαζηνινγηθήο θχζεο
θαη αθνξνχλ θπξίσο αλαπαξάζηαζε πιεξνθνξίαο θαη αλάπηπμε λέσλ εμειηγκέλσλ
ππεξεζηψλ. Δπίζεο, άμην αλαθνξάο είλαη θαη φηη ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα πξνέθπςε
ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ, γεγνλφο πνπ απνηππψλεη ηε
ζεκαζία πνπ έρεη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε φιεο ηηο πηπρέο ησλ νξγαληζκψλ.
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4.2.2 Τομϋασ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ
Οη εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αλέξρνληαη ζηηο
69 θαη εθηείλνληαη ζηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 2005 έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010. Ζ
θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ αλά έηνο παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν δηάγξακκα:

Κατανομή εργαςιών ανά ζτοσ
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Δηάγξακκα 8: E-Government - Καηαλνκή εξγαζηώλ αλά έηνο

Ζ θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ δείρλεη φηη ππάξρεη κηα ζηαζεξή ηάζε αχμεζεο ηεο έξεπλαο γηα ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα

ζηελ

ειεθηξνληθή

δηαθπβέξλεζε. ηηο

επφκελεο

παξαγξάθνπο

παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα. Οη ζρεηηθνί δείθηεο
αλαιχνληαη ν θαζέλαο μερσξηζηά.

4.2.2.1 Β1 Ποςοςτιαύα κατανομό δημοςιεύςεων ανϊ εμπόδιο
διαλειτουργικότητασ
θνπφο ηνπ δείθηε απηνχ είλαη λα εμεηαζηεί, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξνληθφο
παξάγνληαο, πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηα νπνία νη
επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πξνηείλνπλ ιχζεηο. Ζ θαηαλνκή ησλ εκπνδίσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
αλαπαξίζηαηαη ζην επφκελν δηάγξακκα:
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ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ ΑΝΑ
ΕΜΠΟΔΙΟ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

46.38%

31.88%
21.74%

organizational
Δηάγξακκα 9: E-Government
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο

-

semantic
Πνζνζηηαία

θαηαλνκή

technical
δεκνζηεύζεωλ

αλά

εκπόδην

Απφ ηελ θαηαλνκή ησλ εκπνδίσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γίλεηαη εκθαλέο, φηη ηα ζέκαηα πνπ
απαζρνινχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ έξεπλα γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη
νξγαλσζηαθά θαη ζεκαζηνινγηθά. Αληηζέησο ηα ηερληθά εκπφδηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
ζπγθεληξψλνπλ ρακειφ πνζνζηφ. Απηφ είλαη αλακελφκελν αλ αλαινγηζηνχκε ηελ ηαθηηθή
πνπ αθνινπζνχλ νη δεκφζηνη θνξείο λα πξνσζνχλ ή λα επηβάιινπλ θνηλά απνδεθηά,
παγησκέλα θαη αλνηθηά ηερλνινγηθά πξφηππα, γηα ηε δηαιεηηνπξγία ζην δεκφζην ηνκέα.
ήκεξα, ηα ηερλνινγηθήο θχζεο πξνβιήκαηα έρνπλ επηιπζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη ε αλάγθε
γηα έξεπλα έρεη λα θάλεη κε ηελ ππνζηήξημε πην ζχλζεησλ θαη εμειηγκέλσλ ππεξεζηψλ. Οη
απαηηήζεηο αθνξνχλ ηελ εχθνιε εχξεζε θαη ζπλδπαζκφ πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ, ψζηε
λα πεξάζνπκε απφ απιέο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ζε δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε ζε απηφ είλαη ε ζσζηή αλαπαξάζηαζε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ, ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα επηηξέςεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζπλδπαζκφ ηνπο.
Με άιια ιφγηα, ε ζεκαζηνινγία θαηέρεη ξφιν θιεηδί γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ κέιινληνο θαη
απηφ απνηππψλεηαη ζην πςειφ πνζνζηφ εξγαζηψλ (ζρεδφλ νη κηζέο) πνπ εξεπλνχλ ην
ππνπεδίν απηφ.
Σέινο, πςειφ θξίλεηαη θαη ην πνζνζηφ ησλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε νξγαλσηηθήο θχζεο
πξνβιήκαηα. Ο δεκφζηνο ηνκέαο είλαη πνιχπινθνο θαη πνιπδαίδαινο θαη ε αλάγθε γηα
θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζεκαίλεη
επίιπζε ησλ νξγαλσζηαθψλ εκπνδίσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδνληαη.
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4.2.2.2 Β2 Ποςοςτιαύα κατανομό δημοςιεύςεων ανϊ ζότημα
διαλειτουργικότητασ
Ο δείθηεο απηφο ζηνρεχεη ζηελ εμέηαζε, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξνληθφο παξάγνληαο,
ησλ δεηεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηα δηάθνξα επηρεηξεζηαθά επίπεδα. Ζ θαηαλνκή ησλ
δεηεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο απνηππψλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα:

ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ ΑΝΑ ΖΗΣΗΜΑ
ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ
35.00%
30.00%

31.88%
27.54%
24.64%

25.00%
20.00%

15.94%

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
business
Δηάγξακκα 10: E-Government
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο

process

-

Πνζνζηηαία

service
θαηαλνκή

data
δεκνζηεύζεωλ

αλά

δήηεκα

Παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εξγαζηψλ αληηκεησπίδεη δεηήκαηα ζε επίπεδν
ππεξεζηψλ. Ζ αλάγθε γηα λέεο εμειηγκέλεο θαη ζπλζεηφηεξεο ππεξεζίεο είηε κε ελνπνίεζε
ησλ ππαξρνπζψλ είηε κε ξηδηθά θαηλνχξηεο, απνηειεί πςειή πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ ηάζε απηή επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ
έρνπλ μεθηλήζεη, θπξίσο ζηα πιαίζηα ηεο επξσπατθήο έλσζεο, γηα εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ
κε αλάπηπμε δηαιεηηνπξγηθψλ ππεξεζηψλ. ηφρνο είλαη ε κεηάβαζε απφ ηηο βαζηθέο
ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ζε ζχλζεηεο αιιειεπηδξαζηηθέο ππεξεζίεο.
Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ πνζνζηφ είλαη θαη απηφ ησλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε business
δεηήκαηα. Καιχπηνληαο ην θελφ ηερλνγλσζίαο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ζην πεδίν απηφ,
γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε δνκψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ θαιχηεξε
ζπλεξγαζία θνξέσλ θαη θξαηψλ. Άιισζηε, κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο
θαη επηθνηλσληψλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη ηελ νξγάλσζε,
κε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
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Δπίζεο, ην πνζνζηφ εξγαζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ κνληεινπνίεζε θαη αληαιιαγή
δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξίαο αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην ¼ ηνπ ζπλφινπ θαη δείρλεη ηε ζεκαζία
πνπ έρεη ε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε.
Υακειφ ραξαθηεξίδεηαη, σζηφζν, ην πνζνζηφ ησλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ
δεκφζησλ θνξέσλ. Φαίλεηαη φηη ελψ ζε επίπεδν νξγάλσζεο ππάξρεη έληνλε δξαζηεξηφηεηα,
ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ δε δίλεηαη ηφζν κεγάιν βάξνο θαζψο ζηε θάζε απηή ε
αλαδηνξγάλσζε πεξλά κέζα απφ ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ ππεξεζηψλ.

4.2.2.3 Διαχρονικό κατανομό κϊθε εμποδύου διαλειτουργικότητασ
θνπφο απηήο ηεο νκάδαο απηήο δεηθηψλ είλαη γηα θάζε εκπφδην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
(interoperability barrier) λα αλαδεηρηεί ε δηαρξνληθή εμέιημε απηνχ. Γειαδή, πψο
θαηαλέκνληαη νη εξγαζίεο ζηα έηε αλαθνξάο ηνπ δείγκαηνο καο. Μέζσ ηεο δηαρξνληθήο
παξαθνινχζεζεο παξέρνληαη ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ή κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο
γηα ηελ εθάζηνηε ιχζε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.

4.2.2.3.1 B3.1 Διαχρονική κατανομή ςε οργανωςιακό επίπεδο
Ζ δηαρξνληθή θαηαλνκή αλά νξγαλσζηαθφ πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο:

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ Ε ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2005

2006

2007

2008

2009

Δηάγξακκα 11: E-Government - Δηαρξνληθή θαηαλνκή νξγαλωζηαθώλ πξνβιεκάηωλ

Παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ εξγαζηψλ κε θχξην ζέκα ηελ νξγαλσζηαθή
δηαιεηηνπξγηθφηεηα παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξή ηάζε, εηδηθά αλ ζπλεθηηκήζνπκε ηελ απμεηηθή
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ηάζε ησλ εξγαζηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο. Απηφ καο δείρλεη φηη ηα νξγαλσηηθήο θχζεο
πξνβιήκαηα ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη επίθαηξα ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο θαη
απαζρνινχλ ζηαζεξά ηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.

4.2.2.3.2 B3.2 Διαχρονική κατανομή ςε ςημαςιολογικό επίπεδο
Ο δείθηεο απηφο αθνξά ηελ ρξνληθή θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα
αληηκεησπίζνπλ ζεκαζηνινγηθά πξνβιήκαηα. Σα απνηειέζκαηα απνηππψλνληαη ζην
αθφινπζν δηάγξακκα:

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ Ε ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Δηάγξακκα 12: E-Government - Δηαρξνληθή θαηαλνκή ζεκαζηνινγηθώλ πξνβιεκάηωλ

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα ζαθήο απμεηηθή ηάζε ζηηο εξγαζίεο πνπ αλαιχνπλ
ζεκαζηνινγηθά πξνβιήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Απηφ απνηππψλεη ηφζν ην θελφ πνπ
ππήξρε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα φζν θαη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο γηα ζεκαζηνινγηθή
δηαιεηηνπξγηθφηεηα, θαζψο νδεχνπκε πξνο πην ζχλζεηεο ππεξεζίεο κε αλάγθε ππνζηήξημεο
απφ πνιχπινθεο δνκέο θαη ζσζηή δηαιεηηνπξγία δεδνκέλσλ.

4.2.2.3.3 B3.3 Διαχρονική κατανομή ςε τεχνικό επίπεδο
Ζ δηαρξνληθή θαηαλνκή αλά ηερληθφ πξφβιεκα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο παξνπζηάδεηαη
αθνινχζσο:
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ Ε ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2005

2006

2007

2008

2009

Δηάγξακκα 13: E-Government - Δηαρξνληθή θαηαλνκή ηερληθώλ πξνβιεκάηωλ

Ζ θαηαλνκή ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δε δείρλεη κηα ζαθή ηάζε
θαζψο έρεη έληνλε κεηαβιεηφηεηα. Γελ πξέπεη λα δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο καο, σζηφζν, ην
πςειφ πνζνζηφ πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηα έηε 2008 θαη 2009.

4.2.2.4 Διαχρονικό κατανομό προβλημϊτων κϊθε enterprise
επιπϋδου
θνπφο απηήο ηεο νκάδαο απηήο δεηθηψλ είλαη γηα θάζε επηρεηξεζηαθφ δήηεκα
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (enterprise interoperability concern) λα αλαδεηρηεί ε δηαρξνληθή εμέιημε
απηνχ. Γειαδή, πψο θαηαλέκνληαη νη εξγαζίεο ζηα έηε αλαθνξάο ηνπ δείγκαηνο καο. Μέζσ
ηεο δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο παξέρνληαη ελδείμεηο ζρεηηθψο κε ηελ αχμεζε ή κείσζε
ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθάζηνηε ιχζε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.

4.2.2.4.1 Β4.1 Διαχρονική κατανομή business επιπέδου
Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο πξαγκαηεχνληαη ηα ζέκαηα επηρεηξεζηαθψλ
δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ (business concerns) απνηππψλνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα:
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ BUSINESS CONCERN
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
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10.00%
5.00%
0.00%
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Δηάγξακκα 14: E-Government - Δηαρξνληθή θαηαλνκή πξνβιεκάηωλ ζε επίπεδν business

Παξαηεξνχκε φηη ελψ ππήξρε κηα αλνδηθή ηάζε κέρξη ην 2007 απηή δε δηαηεξήζεθε ηα
επφκελα ρξφληα. Απηφ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε θάπνηα πξνγξάκκαηα ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ
έγηλε έξεπλα θαη έδσζαλ ηελ αξρηθή απηή ηάζε ζηελ πεληαεηία. Γεληθά δε βγαίλεη θάπνην
αζθαιέο ζπκπέξαζκα.

4.2.2.4.2 B4.2 Διαχρονική κατανομή process επιπέδου
Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο πξαγκαηεχνληαη ηα δεηήκαηα ζε επίπεδν
δηαδηθαζηψλ απνηππψλνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα:

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ PROCESS CONCERN
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2005

2006

2007

2008

2009

Δηάγξακκα 15: E-Government - Δηαρξνληθή θαηαλνκή πξνβιεκάηωλ ζε επίπεδν δηεξγαζηώλ
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Παξαηεξνχκε φηη ζην κέζνλ ηεο πεληαεηίαο πνπ εμεηάδεη ε έξεπλα κεηψζεθαλ νη εξγαζίεο
ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ. Απφ ην έηνο 2007
θαη έπεηηα παξνπζηάδεηαη κηα ζηαζεξή ηάζε αχμεζεο, θάηη πνπ είλαη αλακελφκελν αθνχ ν
ζηφρνο γηα θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζεκαίλεη θαη θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ
δηαδηθαζηψλ.

4.2.2.4.3 Β4.3 Διαχρονική κατανομή service επιπέδου
Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ην επίπεδν ππεξεζηψλ (service
solutions) απνηππψλνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα:

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ SERVICE CONCERN
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Δηάγξακκα 16: E-Government - Δηαρξνληθή θαηαλνκή πξνβιεκάηωλ ζε επίπεδν ππεξεζηώλ

Παξαηεξνχκε φηη κεηά ην 2005 ππάξρεη κηα απφηνκε πηψζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάιπζε ζεκάησλ ζην επίπεδν ππεξεζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα
παξνπζηάδεηαη κηα απμεηηθή ηάζε γεληθά. Απηή ε θαηαλνκή κπνξεί λα εξκελεπηεί κε ηελ
κεηάβαζε απφ απιέο ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζε ζπλζεηφηεξεο κνξθήο ππεξεζίεο
κε απνηέιεζκα ηελ εθ λένπ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο. Δπίζεο ε ππεξαχμεζε πνπ
εκθαλίδεηαη ηα έηε 2008 θαη 2009 κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ελ κέξεη θαη απφ ην κεγαιχηεξν
αξηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαηά ηα έηε απηά, νη νπνίεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζην δείγκα.
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4.2.2.4.4 Β4.4 Διαχρονική κατανομή data επιπέδου
Ζ δηαρξνληθή θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα δεδνκέλσλ
απνηππψλεηαη αθνινχζσο:

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ Ε DATA CONCERN
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2006

2007

2008

2009

Δηάγξακκα 17: E-Government - Δηαρξνληθή θαηαλνκή πξνβιεκάηωλ ζε επίπεδν δεδνκέλωλ

Ζ εμέιημε ησλ πνζνζηψλ ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαιχνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξάζηαζε
θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ βαίλεη απμεηηθά θαη εκθαλίδεη κηα αξθεηά κεγάιε αχμεζε ηα δχν
ηειεπηαία ρξφληα. Απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξγαζηψλ γηα
ιχζεηο ζε επίπεδν δεδνκέλσλ αθνινπζεί ηελ αχμεζε απηψλ ζε επίπεδν ππεξεζηψλ, θαζψο
θαινχληαη λα δψζνπλ ιχζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα βαζηζηνχλ νη λέεο πξνεγκέλεο ππεξεζίεο.

4.2.2.5 Β5 Ποςοςτιαύα κατανομό εργαςιών ϋτουσ ανϊ εμπόδιο
διαλειτουργικότητασ
Με ην δείθηε απηφ παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ θάζε έηνπο ζηα
εκπφδηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (interoperability barrier). Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε
παξαθνινχζεζε ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο κεηαμχ ησλ interoperability barriers.
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Δηάγξακκα 18: E-Government
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θαηαλνκή

2009
εξγαζηώλ

έηνπο αλά

εκπόδην

ην αλσηέξσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε κηα ζαθή ηάζε αλφδνπ ηνπ πνζνζηνχ ησλ εξγαζηψλ
πνπ αλαθέξνληαη ζε ζεκαζηνινγηθά πξνβιήκαηα θαηά έηνο. Δπηπιένλ, απηά έρνπλ γεληθά
πνιχ πςειά πνζνζηά ζε φια ηα έηε αλαθνξάο. Απηφ αλαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ε
ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ
φζν θαη ζηελ νπζηαζηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κεηαμχ θνξέσλ θαη ζπζηεκάησλ. Καηά
ζπλέπεηα, ε απμαλφκελε αλάγθε γηα πνηνηηθφ δηακνηξαζκφ γλψζεο απνηππψλεηαη ζηελ
αχμεζε έξεπλαο ζε ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν.
Σα ηερληθά εκπφδηα παξνπζηάδνπλ έληνλεο δηαθπκάλζεηο θαη γεληθά θαίλεηαη λα
επεξεάδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε πεξηνξηζκέλεο ρξνληθά αλάγθεο, ελψ ηα νξγαλσζηαθά
εκπφδηα ηα ηειεπηαία έηε παξνπζηάδνπλ κηα κηθξή θάκςε.

4.2.2.6 Β6 Ποςοςτιαύα κατανομό εργαςιών ϋτουσ ανϊ ζότημα
διαλειτουργικότητασ
Μέζσ ηνπ δείθηε απηνχ παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ θάζε έηνπο ηνπ
δείγκαηνο αλά δήηεκα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (interoperability concern). Σα ζρεηηθά
απνηειέζκαηα απνηππψλνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα:
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Παξαηεξνχκε φηη νη εξγαζίεο νη νπνίεο αζρνινχληαη θπξίσο κε ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ
θαη ηελ παξνρή ιχζεσλ γηα απηφ θαηαιακβάλνπλ ζηαζεξά πςειφ πνζνζηφ εξγαζηψλ ζε φια
ηα έηε αλαθνξάο. Σν γεγνλφο απηφ πεγάδεη απφ ηε βνχιεζε, θπξίσο ζε επξσπατθφ επίπεδν,
λα πξνρσξήζεη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κέζσ ηεο αλακφξθσζεο παιαηψλ θαη ηεο
δεκηνπξγίαο λέσλ εμειηγκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ μεθεχγνπλ απφ ηελ απιή πιεξνθφξεζε θαη
γίλνληαη πην δηαδξαζηηθέο.
Αθφκε, νη εξγαζίεο νη νπνίεο πξαγκαηεχνληαη ηελ παξνρή ιχζεσλ ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα
θαηαιακβάλνπλ θαη απηέο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εξγαζηψλ ζρεδφλ ζε φια ηα έηε
αλαθνξάο, θάηη πνπ δείρλεη φηη ηα ζέκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα
ησλ δεδνκέλσλ ζπκπιεξψλνπλ απηά ησλ ππεξεζηψλ θαη ηα ππνζηεξίδνπλ.
Γηα ηα επίπεδα business θαη process δελ είλαη εχθνιε ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαζψο
έρνπλ έληνλεο δηαθπκάλζεηο θαη δελ εκθαλίδνπλ θάπνηα ζηαζεξή ηάζε.

4.2.2.7 Β7 Ποςοςτιαύα κατανομό δημοςιεύςεων ςτον πύνακα
διαλειτουργικότητασ
ηνλ πίλαθα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, φπσο απηφο νξίζηεθε ζην 3ν θεθάιαην δηαζηαπξψλνληαη
δχν ρψξνη πξνβιεκάησλ κε κεγάιε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο θαη, έηζη, δίλνπλ κηα πην θαζαξή
εηθφλα ησλ πξνβιεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Ο πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηελ αληηζηνίρεζε
κεηαμχ ηνπ ρψξνπ εκπνδίσλ θαη απηφλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ επηπέδσλ, θαζηζηψληαο ην δείθηε
απηφ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ.
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δηαιεηηνπξγηθόηεηαο

-

Πνζνζηηαία

service

data
1.45%

θαηαλνκή

δεκνζηεύζεωλ

ζηνλ

πίλαθα

Παξαηεξνχκε φηη γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ηα κεγαιχηεξα δεηήκαηα πνπ
απαζρνινχλ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα είλαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη εξγαζίαο ησλ
δεκφζησλ θνξέσλ (organizational business ζέκαηα), θαζψο θαη ε ζεκαζηνινγία γηα ηελ
πεξηγξαθή

θαη

αλεχξεζε

ππεξεζηψλ

(semantic

service). Αθνινπζνχλ

νη

ηξφπνη

αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξίαο (semantic data) θαη νη αξρηηεθηνληθέο ησλ
ππεξεζηψλ (technical service). Σέινο, πςειφ πνζνζηφ ζπγθεληξψλνπλ ε νξγάλσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ

(organizational

process),

πνπ

είλαη

εμαηξεηηθά

ζεκαληηθή

γηα

ηελ

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία κηαο θξαηηθήο νληφηεηαο, θαζψο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο
αληαιιαγήο θαη ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ (technical data).

4.2.2.8 Β8 Τα ςημαντικότερα περιοδικϊ
Αλαθέξνληαη ηα 5 ζεκαληηθφηεξα πεξηνδηθά ζην πεδίν κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαζηψλ πνπ
έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε απηά.
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Δηάγξακκα 21: E-Government - Τα πην ζεκαληηθά πεξηνδηθά

4.2.2.9 Β9 Τα ςημαντικότερα ςυνϋδρια
Αλαθέξνληαη ηα 5 ζεκαληηθφηεξα ζπλέδξηα ζην πεδίν κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνζηεχζεσλ
πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε απηά.
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Proceedings of the 2006 international
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Δηάγξακκα 22: E-Government - Τα πην ζεκαληηθά ζπλέδξηα
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4.2.2.10

Σύνοψη αποτελεςμϊτων Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ παξνρή ζχγρξνλσλ
ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, ελψ κπνξεί λα θαηαζηεί θαη ην φρεκα γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο
δηαθπβέξλεζεο πξνζδίδνληαο επειημία, ηαρχηεηα θαη λέεο δπλαηφηεηεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα
έρνπλ δηακνξθσζεί θάπνηεο ηάζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ, νη νπνίεο απνηππψλνληαη θαη ζηελ
επηζηεκνληθή έξεπλα.
Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηνλ ηνκέα
ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο δηαπηζηψλνπκε δχν θπξίαξρεο ηάζεηο. Ζ πξψηε έρεη λα
θάλεη κε ηε ζεκαζηνινγία ησλ δεδνκέλσλ, ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Δίλαη
γλσζηφ, φηη έλα βαζηθφ δεηνχκελν γηα ηα θξάηε ζήκεξα είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ κε άκεζν,
απιφ θαη γξήγνξν ηξφπν, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφ απνηειεί ε ζσζηή κνληεινπνίεζε θαη
ζεκαζηνινγία γηα ηελ νξζή εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ε ζεκαζηνινγηθή
δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Έηζη, θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ
γηα ηελ παξνρή πην νπζηαζηηθψλ θαη κε επίθεληξν ηνλ πνιίηε ππεξεζηψλ.
Ζ δεχηεξε ηάζε πνπ εκθαλίδεηαη αθνξά ηηο δηνηθεηηθέο δνκέο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ αλάγθε γηα θαιχηεξε νξγάλσζε θαη απνδνηηθφηεηα νδεγεί ζε κηα
πξνζπάζεηα αλαδηνξγάλσζεο θαη αλαζρεδηαζκνχ ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη δηεξγαζηψλ. ε
απηφ ην πιαίζην είλαη ζαθέο, φηη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηφζν ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ φζν θαη
ησλ δηαδηθαζηψλ θαηέρεη ξφιν θιεηδί ζηελ επηηπρία. Σα κέζα γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ
ζηφρνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ελαξκφληζε θαη ζχγθιηζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηε δηαιεηηνπξγία ησλ
ξνψλ εξγαζίαο, ηελ επηρεηξεζηαθή αξρηηεθηνληθή θαη ηελ θαηάξηηζε πιαηζίσλ ζπλεξγαζίαο.
Δπί κέξνπο ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη εκθαλίδνληαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζηελ
επηζηεκνληθή έξεπλα είλαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ, ν
δηακνηξαζκφο ηεο πιεξνθνξίαο, ε αξρηηεθηνληθή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηα κεηξψα δνκεκέλσλ
δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ.
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4.2.3 Τομϋασ ηλεκτρονικού επιχειρεύν
Οη εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ αλέξρνληαη ζηηο 113
θαη εθηείλνληαη ζηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 2005 έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010. Ζ
θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ αλά έηνο παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν δηάγξακκα:

Κατανομή εργαςιών ανά ζτοσ
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Δηάγξακκα 23: E-Business - Καηαλνκή εξγαζηώλ αλά έηνο

Ζ θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ δείρλεη φηη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα έρεη απμεζεί ε έξεπλα γηα ην
ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία γηα ην
ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα. Οη ζρεηηθνί δείθηεο αλαιχνληαη ν θαζέλαο μερσξηζηά.

4.2.3.1 Β1 Ποςοςτιαύα κατανομό δημοςιεύςεων ανϊ εμπόδιο
διαλειτουργικότητασ
θνπφο ηνπ δείθηε απηνχ είλαη λα εμεηαζηεί, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξνληθφο
παξάγνληαο, πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηα νπνία νη
επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πξνηείλνπλ ιχζεηο. ην παξαθάησ δηάγξακκα δηαθξίλεηαη ε
θαηαλνκή

ησλ

εξγαζηψλ

ζηνλ

ηνκέα

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο:
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Δηάγξακκα 24: E-Business
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Παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξγαζηψλ αζρνιείηαη κε ζεκαζηνινγηθήο
θχζεο ζέκαηα, θάηη πνπ δείρλεη ηελ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα θνηλή γιψζζα εξκελείαο
ηφζν ησλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηνπο φζν θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ηνπο, κε
απψηεξν ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπο. Όκσο, νη απμεκέλεο αλάγθεο
αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ έρνπλ επίπησζε θαη ζε έλα άιιν ηνκέα, ηνλ
ηερλνινγηθφ. Ζ ζεκαληηθή έξεπλα πνπ ζπληειείηαη πάλσ ζηελ ηερληθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα
αληαλαθιάηαη ζην δεχηεξν πςειφηεξν πνζνζηφ εξγαζηψλ. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην
πνζνζηφ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε νξγαλσζηαθά ζέκαηα, παξά ην φηη είλαη ην
κηθξφηεξν.

4.2.3.2 Β2 Ποςοςτιαύα κατανομό δημοςιεύςεων ανϊ ζότημα
διαλειτουργικότητασ
Ο δείθηεο απηφο εμεηάδεη, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξνληθφο παξάγνληαο, ηα δεηήκαηα
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηα δηάθνξα επηρεηξεζηαθά επίπεδα. Ζ πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπο
παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα:
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Δηάγξακκα 25: E-Business
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο

process

-

Πνζνζηηαία

service
θαηαλνκή

data
δεκνζηεύζεωλ

αλά

δήηεκα

Δίλαη εκθαλέο φηη ηα θχξηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ είλαη ηα
δεδνκέλα θαη νη δηαδηθαζίεο. Σν πνιχ κεγάιν πνζνζηφ εξγαζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα
αληαιιαγήο θαη κνληεινπνίεζεο πιεξνθνξίαο αληαλαθιά ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα
απνδνηηθφηεηα κέζσ ηεο πιήξνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ ηνπο. Αλ απηφ
ζπλδπαζηεί κε ην επίζεο πςειφ πνζνζηφ εξγαζηψλ πάλσ ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ γίλεηαη
αληηιεπηή ε πξνζπάζεηα γηα πνηθηιφκνξθε ζπλεξγαζία κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη
θαιχηεξε θαη νξζφηεξε αμηνπνίεζε ησλ εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πφξσλ. Άιισζηε, ε
ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ απαηηεί ηελ απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξίαο θαη
ηε ζχγθιηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο πξνθεηκέλνπ απηέο λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ
αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα κε ρακειφηεξν θφζηνο θαη κεγαιχηεξε ηαρχηεηα.
Σα πνζνζηά ησλ business θαη service δεηεκάησλ είλαη ρακειά. Δηδηθά γηα ηηο ππεξεζίεο
παξαηεξνχκε φηη, ζε αληίζεζε κε ην πνζνζηφ πνπ εκθαλίδεη ζηελ ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε, ε ελνπνίεζε θαη ε ζχλζεζε απηψλ δελ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα.

4.2.3.3 Διαχρονικό κατανομό κϊθε εμποδύου διαλειτουργικότητασ
θνπφο απηήο ηεο νκάδαο απηήο δεηθηψλ είλαη γηα θάζε εκπφδην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
(interoperability barrier) λα αλαδεηρηεί ε δηαρξνληθή εμέιημε απηνχ. Γειαδή, πψο
θαηαλέκνληαη νη εξγαζίεο ζηα έηε αλαθνξάο ηνπ δείγκαηνο καο. Μέζσ ηεο δηαρξνληθήο
παξαθνινχζεζεο παξέρνληαη ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ή κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο
γηα ηελ εθάζηνηε ιχζε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
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4.2.3.3.1 Β3.1 Διαχρονική κατανομή organizational barrier
Ζ δηαρξνληθή θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηεχνληαη νξγαλσηηθήο θχζεο πξνβιήκαηα
απνηππψλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα:

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ Ε ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
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Δηάγξακκα 26: E-Business - Δηαρξνληθή θαηαλνκή νξγαλωζηαθώλ πξνβιεκάηωλ

Παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε
νξγαλσηηθήο θχζεο πξνβιεκάησλ θαίλεηαη γεληθά λα απμάλεηαη κεηαμχ ησλ εηψλ. Ζ
απμνκείσζε, φκσο, πνπ παξαηεξείηαη δε καο επηηξέπεη λα βγάινπκε αζθαιέο ζπκπέξαζκα
γηα θάπνηα ζηαζεξή ηάζε. Παξφια απηά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ε αχμεζε ηεο
πνιππινθφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε επίιπζεο ησλ
νξγαλσηηθψλ θχζεο πξνβιεκάησλ θαη εκπνδίσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, γεγνλφο
ην νπνίν απνηππψλεηαη ζηνλ δείθηε απηφ.

4.2.3.3.2 Β3.2 Διαχρονική κατανομή semantic barrier
Ζ δηαρξνληθή θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαζηνινγηθήο
θχζεο πξνβιεκάησλ απνηππψλνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα:

84

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ Ε ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
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Δηάγξακκα 27: E-Business - Δηαρξνληθή θαηαλνκή ζεκαζηνινγηθώλ πξνβιεκάηωλ

Σα ζεκαζηνινγηθά πξνβιήκαηα βιέπνπκε φηη παξνπζίαζαλ κία θάκςε ηα έηε 2006 θαη 2007,
σζηφζν ηα ηειεπηαία δχν έηε εκθαλίδνληαη λα απαζρνινχλ ζεκαληηθά ηελ εξεπλεηηθή
θνηλφηεηα. Ζ αλάγθε γηα ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη δεδνκέλε θαη κε βάζε ηελ
εηθφλα ηνπ δηαγξάκκαηνο αιιά θαη ηε ζπλνιηθή θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ πξνθχπηεη φηη είλαη
δηαρξνληθή.
4.2.3.3.3 Β3.3 Διαχρονική κατανομή technical barrier
Ζ δηαρξνληθή θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηεχνληαη ηερλνινγηθήο θχζεο πξνβιήκαηα
απνηππψλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα:

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ Ε ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
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Δηάγξακκα 28: E-Business - Δηαρξνληθή θαηαλνκή ηερληθώλ πξνβιεκάηωλ
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Ζ θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηερληθήο θχζεο πξνβιήκαηα δείρλεη λα έρεη έληνλεο
δηαθπκάλζεηο. Χζηφζν, αλ ζπλππνινγίζνπκε φηη ζηα έηε 2008 θαη 2009 είρακε κεγαιχηεξν
αξηζκφ εξγαζηψλ γεληθά, ηφηε ε ηάζε πνπ εκθαλίδνπλ βαίλεη κεηνχκελε αλαινγηθά. Απηφ
εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ηα ηερληθά πξνβιήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο έρνπλ επηιπζεί ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη ην
βάξνο έρεη κεηαηνπηζηεί αιινχ.

4.2.3.4 Διαχρονικό κατανομό προβλημϊτων κϊθε enterprise
επιπϋδου
Γηα θάζε δήηεκα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (interoperability concern), ππνινγίδεηαη ε δηαρξνληθή
θαηαλνκή απηνχ. Αθνινπζεί ε ζρεηηθή νκάδα δεηθηψλ:

4.2.3.4.1 Β4.1 Διαχρονική κατανομή business επιπέδου
Ζ δηαρξνληθή θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ ηνπ δείγκαηνο νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε επίπεδν business δεηεκάησλ απνηππψλνληαη ζην αθφινπζν
δηάγξακκα:

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ BUSINESS CONCERN
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Δηάγξακκα 29: E-Business - Δηαρξνληθή θαηαλνκή πξνβιεκάηωλ ζε επίπεδν business
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Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα ηάζε αλφδνπ κέρξη ην 2007, ε νπνία δε δηαηεξείηαη θαη ηα
επφκελα ρξφληα. Αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ηε γεληθή θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ θαηά έηνο ηφηε
δηαπηζηψλνπκε θάκςε ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα.
4.2.3.4.2 Β4.2 Διαχρονική κατανομή process επιπέδου
Ζ δηαρξνληθή θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ αθνξνχλ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
επίπεδν δηαδηθαζηψλ απνηππψλνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα:

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ PROCESS CONCERN
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Δηάγξακκα 30: E-Business - Δηαρξνληθή θαηαλνκή πξνβιεκάηωλ ζε επίπεδν δηεξγαζηώλ

Ζ θαηαλνκή ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ παξφηη παξνπζηάδεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο κπνξεί λα καο
δψζεη κηα θαηά πξνζέγγηζε ηάζε κείσζεο πνπ θηάλεη κέρξη ην κεδεληζκφ ην 2007 θαη κηα εθ
λένπ αχμεζε απφ ην 2008 θαη κεηά. Απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεκεησζεί ζηελ πεξίπησζε
απηή είλαη ε αλαζέξκαλζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηα δχν
ηειεπηαία έηε.

4.2.3.4.3 Β4.3 Διαχρονική κατανομή service επιπέδου
Ζ δηαρξνληθή θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ απνηππψλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα:
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ SERVICE CONCERN
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Δηάγξακκα 31: E-Business - Δηαρξνληθή θαηαλνκή πξνβιεκάηωλ ζε επίπεδν ππεξεζηώλ

Παξαηεξνχκε φηη γεληθά ηα πνζνζηά ησλ εξγαζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο ππεξεζίεο είλαη
ρακειά γηα ηα πεξηζζφηεξα έηε. Σν 2009 εκθαλίδεηαη κηα ππεξαχμεζε, ηελ νπνία φκσο δε
κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε πεξαηηέξσ, θαζψο απνηειεί έλα δπζαλάινγν κέγεζνο θαη
ηαπηφρξνλα ην δείγκα είλαη πνιχ κηθξφ γηα αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.

4.2.3.4.4 Β4.4 Διαχρονική κατανομή data επιπέδου
Ζ ρξνληθή θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο έρνπλ σο βαζηθφ ζέκα ηνπο ην επίπεδν
δεδνκέλσλ απνηππψλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα:

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ DATA CONCERN
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Δηάγξακκα 32: E-Business - Δηαρξνληθή θαηαλνκή πξνβιεκάηωλ ζε επίπεδν δεδνκέλωλ
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Παξαηεξνχκε φηη ε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλαπαξάζηαζε θαη αληαιιαγή
δεδνκέλσλ παξακέλεη ζηαζεξή ρξνληθά κε εμαίξεζε ην 2009. Απηφ καο δείρλεη κηα ζηαζεξή
αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ αληίζηνηρσλ ηερλνινγηψλ. πγθεθξηκέλα γηα ην 2009
παξνπζηάδεηαη κηα κείσζε πνπ ελδερνκέλσο λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ αχμεζε πνπ
παξαηεξείηαη ζην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ θαηά ην έηνο απηφ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αχμεζε, πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ην 2008, νθείιεηαη ζηε γεληθή
θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ. πλππνινγίδνληαο απηφ θηάλνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ
αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ.

4.2.3.5 Β5 Ποςοςτιαύα κατανομό εργαςιών ϋτουσ ανϊ εμπόδιο
διαλειτουργικότητασ
Με ην δείθηε απηφ παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ θάζε έηνπο ζηα
εκπφδηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (interoperability barrier). Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε
παξαθνινχζεζε ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο κεηαμχ ησλ interoperability barriers.

ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΣΟΤ ΑΝΑ
ΕΜΠΟΔΙΟ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ
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Δηάγξακκα 33: E-Business
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο
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εκπόδην

Ζ θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε εκπφδηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δελ
παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαη ζηαζεξή ηάζε κεηαμχ ησλ εηψλ ηνπ δείγκαηνο.
Μφλν ε ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα δηαθνξνπνηείηαη ζε γεληθέο γξακκέο, θαζψο
εκθαλίδεη κηα ηάζε αχμεζεο αλ εμαηξέζνπκε ην έηνο 2005.
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Γεληθά κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ην ζηαζεξά πςειφ πνζνζηφ ησλ ζεκαζηνινγηθψλ
πξνβιεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ θαηεχζπλζε γηα ζσζηή θαη
εξκελεχζηκε αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζεκαζηνινγία ησλ δηαδηθαζηψλ. Με
απηφ ηνλ ηξφπν πξνσζείηαη ε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ.

4.2.3.6 Ποςοςτιαύα κατανομό εργαςιών ϋτουσ ανϊ ζότημα
διαλειτουργικότητασ
Ζ πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ ηνπ θάζε έηνπο αλά δήηεκα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
(interoperability concern) απνηππψλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα:

ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΣΟΤ ΑΝΑ
ΖΗΣΗΜΑ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ
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Δηάγξακκα 34: E-Business
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο
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Παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ ησλ εξγαζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα δεδνκέλσλ θαη
δηαδηθαζηψλ είλαη ζηαζεξά πςειφ ζε φια ηα έηε ηνπ δείγκαηνο. Απηφ, φπσο έρεη αλαιπζεί θαη
ζε πξνεγνχκελνπο δείθηεο απνηππψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζπαζνχλ νη επηρεηξήζεηο
λα βειηηψζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κέζσ ηεο ζχγθιηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο θνηλήο
ρξήζεο ζεκαζηνινγηθά νξζψλ δεδνκέλσλ.
Απφ ην δηάγξακκα δελ εμάγεηαη θάπνην άιιν ζπκπέξαζκα, θαζψο νη εκθαληδφκελεο
δηαθπκάλζεηο είλαη έληνλεο.
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4.2.3.7 Β7 Ποςοςτιαύα κατανομό δημοςιεύςεων ςτον πύνακα

διαλειτουργικότητασ
ηνλ πίλαθα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, φπσο απηφο νξίζηεθε ζην 3ν θεθάιαην δηαζηαπξψλνληαη
δχν ρψξνη πξνβιεκάησλ κε κεγάιε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο θαη, έηζη, δίλνπλ κηα πην θαζαξή
εηθφλα ησλ πξνβιεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Ο πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηελ αληηζηνίρεζε
κεηαμχ ηνπ ρψξνπ εκπνδίσλ θαη απηφλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ επηπέδσλ, θαζηζηψληαο ην δείθηε
απηφ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ.

ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

business

process

service

organizational

8.85%

11.50%

2.65%

semantic

1.77%

14.16%

11.50%

21.24%

technical

7.96%

3.54%

2.65%

14.16%

Δηάγξακκα 35: E-Business
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο

-

Πνζνζηηαία

θαηαλνκή

data

δεκνζηεύζεωλ

ζηνλ

πίλαθα

Παξαηεξνχκε φηη ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ είλαη
νη ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξίαο (semantic data), ε ζχληαμε θαη ε
ζεκαζηνινγία δηαδηθαζηψλ (semantic process), θαζψο θαη νη ηερλνινγίεο απνζήθεπζεο θαη
αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο (technical data). Μηα δεχηεξε θαηεγνξία ζεκάησλ πνπ απαζρνιεί
είλαη ε ζεκαζηνινγία γηα ηελ πεξηγξαθή θαη αλεχξεζε ππεξεζηψλ (semantic service) θαη ν
ηξφπνο νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ (organizational process).
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4.2.3.8 Β8 Τα ςημαντικότερα περιοδικϊ
Αλαθέξνληαη ηα 5 ζεκαληηθφηεξα πεξηνδηθά ζην πεδίν κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαζηψλ πνπ
έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε απηά.

ΣΑ ΠΙΟ ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Computers in Industry

6

Information and Software Technology
5
IEEE Transactions on Knowledge and Data
Engineering
IEEE Internet Computing

4

Journal of Huazhong University of Science and
Technology (Natural Science Edition)
ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS

3
2

Concurrent Engineering Research and
Applications
Computer Standards and Interfaces

1

Computer Integrated Manufacturing Systems,
CIMS
Annual Reviews in Control

0

Δηάγξακκα 36: E-Business - Τα πην ζεκαληηθά πεξηνδηθά

4.2.3.9 Β9 Τα ςημαντικότερα ςυνϋδρια
Αλαθέξνληαη ηα 5 ζεκαληηθφηεξα ζπλέδξηα ζην πεδίν κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνζηεχζεσλ
πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε απηά.
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ΣΑ ΠΙΟ ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑ
9
6th International Conference on Business
Process Management

8
7

5

International Conference on
Interoperability for Enterprise Software
and Applications, IESA 2009
ICEIS International Conference on
Enterprise Information Systems

4

BPM International Workshops

6

3
IEEE International Conference on ECommerce Technology, CEC

2
1

IEEE International Conference on Web
Services (ICWS)

0

Δηάγξακκα 37: E-Business - Τα πην ζεκαληηθά ζπλέδξηα
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4.2.4 Σύνοψη αποτελεςμϊτων Ηλεκτρονικού Επιχειρεύν
Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο ηνκείο νη νπνίνη επηρείξεζαλ λα
εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.
Δπηπιένλ, ηα νθέιε, πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφ, αλαβαζκίδνπλ ηφζν ηελ εζσηεξηθή
ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο φζν θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο
ηεο (B2C θαη B2B κνξθέο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ). Κνκβηθφ ξφιν ζηα παξαπάλσ θαηέρεη ε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε πνιιαπιά επίπεδα.
Απφ ηηο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, πνπ αλαιχζεθαλ, εληνπίζηεθαλ νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο
πάλσ ζηηο νπνίεο θαηεπζχλζεθε ε έξεπλα γηα ην πεδίν ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα. Απηέο είλαη ε
αλακφξθσζε θαη ε νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ε δηαρείξηζε ησλ
δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ.
ηελ πξψηε πεξίπησζε ηα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εζσηεξηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Αλαιπηηθφηεξα, ηδηαίηεξε
ζεκαζία θαίλεηαη λα έρεη ε αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε ζεκαζηνινγία ηνπο θαη ε
ζχγθιηζε ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ θαη δηεξγαζηψλ. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε απηή ηελ
πεξίπησζε θαιχπηεη θπξίσο ην επίπεδν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη έρεη σο απνηέιεζκα επέιηθηεο
ζπλεξγαζίεο (πρ εηθνληθέο επηρεηξήζεηο) θαη πην νξζνινγηθή δηάξζξσζε ησλ εζσηεξηθψλ
δηαδηθαζηψλ.
ηελ πεξίπησζε ηεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, απηή πεξηιακβάλεη ζέκαηα ηφζν ζεκαζηνινγηθά
φζν θαη ηερληθά. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηηο επηρεηξήζεηο είλαη λα κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ
δεδνκέλα κε εχθνιν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ηαρεία θαη
επέιηθηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. Απφ ηηο εξγαζίεο βιέπνπκε φηη ε
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πεξλάεη απφ ηε ζσζηή κνληεινπνίεζε θαη ζεκαζηνινγία ησλ
δεδνκέλσλ, ηελ νξζή επηινγή πξνηχπσλ θαη ηελ θαηάιιειε αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ
ηνπο.
Σέινο, ηα επί κέξνπο ζέκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο εξγαζίεο αθνξνχλ ηελ ππνδνκή
πιεξνθνξηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζήο ηνπο.
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4.3 Ανϊλυςη των πιο ςυχνών ςυγγραφϋων
Ζ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ησλ πην ζπρλψλ ζπγγξαθέσλ ζηηο
εξγαζίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σα
ζηνηρεία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ βαζίδνληαη ζηε κεζνδνινγία πνπ
αλαπηχρζεθε ζην θεθάιαην 3. Αξρηθά, γίλεηαη κηα γεληθή παξνπζίαζε ησλ πην ζπρλψλ
ζπγγξαθέσλ, αθνινπζνχλ ηα ζηνηρεία απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηέινο
παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηνπο πην ζπρλνχο ζπγγξαθείο.

4.3.1 Γενικό επιςκόπηςη
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ πξνέθπςαλ 27 ζπγγξαθείο κε πεξηζζφηεξεο ησλ δχν
δεκνζηεχζεσλ, ζηνπο νπνίνπο αληηζηνηρνχλ 52 ηίηινη εξγαζηψλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα
παξαηίζεληαη νη ζπγγξαθείο κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ ηφζν ζε απφιπην αξηζκφ
φζν θαη πνζνζηηαία.

υγγραφζασ
Chen D
Askounis D
He K
Charalabidis Y
Werth D
Mouzakitis S
Burkhart T
Lampathaki F
Peristeras V
Quartel D
Rifon LEA
Sabucedo
LMA
Scholl HJ
Sourouni A-M

δημοςιεφςεισ %
6 11.54%
5 9.62%
5 9.62%
5 9.62%
4 7.69%
4 7.69%
4
4
4
3
3

7.69%
7.69%
7.69%
5.77%
5.77%

3
3
3

5.77%
5.77%
5.77%

υγγραφζασ
Stalker ID
Tarabanis K
Vallespir B
Wang C
Liu J
Loos P
Mehandjiev
N
Carpenter M
Daclin N
Guijarro L
Panetto H

δημοςιεφςεισ
3
3
3
3
3
3

%
5.77%
5.77%
5.77%
5.77%
5.77%
5.77%

3
3
3
3
3

5.77%
5.77%
5.77%
5.77%
5.77%

He Y
Helaakoski H

3 5.77%
3 5.77%

Πίλαθαο 4-1: Αξηζκόο δεκνζηεύζεωλ ηωλ πην ζπρλώλ ζπγγξαθέωλ

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ δχν ζρεκαηηδφκελεο ππν-νκάδεο, ε πξψηε κε ζπγγξαθείο πνπ
έρνπλ ηέζζεξεηο δεκνζηεχζεηο ή πεξηζζφηεξεο θαη ε δεχηεξε κε ηξεηο δεκνζηεχζεηο ν
θαζέλαο. Λακβάλνληαο ππφςε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ εξγαζηψλ κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε
ηελ πξψηε σο αζρνινχκελε ζπζηεκαηηθά κε ην ζέκα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηε δεχηεξε
95

κε κεγάιν βαζκφ ελαζρφιεζεο. Οη δχν νκάδεο έρνπλ ζπκκεηνρή ζην 4.48% ηνπ ζπλφινπ ησλ
δεκνζηεχζεσλ θαη απνηεινχλ ην βαζηθφ ππξήλα ησλ εξεπλεηψλ ηνπ πεδίνπ ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. Δίλαη
εκθαλέο φηη νη ζπγγξαθείο κε ηε κεγαιχηεξε πξνζθνξά ζην πεδίν απνηεινχλ έλα πνιχ κηθξφ
πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ, αθφκε θαη κε ηα ραιαξά θξηηήξηα ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ δχν
δεκνζηεχζεσλ κέζα ζε 5 έηε. ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο ελαζρφιεζεο
ησλ πην ζπρλψλ ζπγγξαθέσλ κε ην πεδίν ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.

δημοςιεφςεισ ανά ςυγγραφζα # αθροιςτικά ποςοςτό
5 ή περιςςότερεσ
4
4
0.68%
4
5
9
0.85%
3
18
27
3.05%
1 ζωσ 2
563
590
95.42%
590
100.00%

βαθμόσ εναςχόληςησ
υςτηματικά
υςτηματικά
Τψηλόσ
Περιςταςιακά

Πίλαθαο 4-2: Ο βαζκόο ελαζρόιεζεο ηωλ πην ζπρλώλ ζπγγξαθέωλ κε ην πεδίν ηεο
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζηνπο ηνκείο ηνπ ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο όπωο θαζνξίδεηαη από ηνλ αξηζκό ηωλ δεκνζηεύζεωλ

ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδνληαη ηα νλφκαηα ησλ πην ζπρλψλ ζπγγξαθέσλ κε έλα
«ζχλλεθν» πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο. Ζ
ζρέζε αλάκεζα ζην κέγεζνο ησλ νλνκάησλ ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
δεκνζηεχζεσλ ηνπ θαζελφο είλαη γξακκηθή.

Εηθόλα 4-1 Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηωλ πην ζπρλώλ ζπγγξαθέωλ
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4.3.2 Κατηγοριοπούηςη εργαςιών
ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαζηψλ θαη ε
θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζηα δηάθνξα επίπεδα θαη πηπρέο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Αλαιχνληαη
επίζεο ηα ζέκαηα θαη νη ηερλνινγίεο κε ηηο νπνίεο αζρνινχληαη, ελψ επηρεηξείηαη θαη ε
θαηαλνκή ηνπο ζηνλ πίλαθα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
Ζ πξψηε θαηαλνκή έρεη λα θάλεη κε ηε δηαζπνξά ησλ εξγαζηψλ ζηα έηε ηεο έξεπλαο. Απφ ηα
ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη απφ ηηο 52 εξγαζίεο νη πεξηζζφηεξεο αθνξνχλ ηα έηε 2008 θαη 2009,
δειαδή ηα ηειεπηαία κέζα ζηελ πεληαεηία ηεο έξεπλαο. Ζ αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ηα δχν
απηά ρξφληα είλαη αμηνζεκείσηε. Δπηρεηξψληαο κηα εμήγεζε κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη
ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα ηάζε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα θξάηε γηα πεξηζζφηεξε
ζπλεξγαζία θαη δηαιεηηνπξγία, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ βειηησκέλα πξντφληα θαη
ππεξεζίεο αιιά θαη κηθξφηεξα θφζηε. Απηφ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε δήηεζε γηα έξεπλα θάηη
πνπ απνηππψλεηαη θαη ζηελ είζνδν λέσλ ζπγγξαθέσλ ηα δχν ηειεπηαία έηε (βιέπε πίλαθα
δεκνζηεχζεσλ ησλ ζπγγξαθέσλ αλά έηνο ζηελ επφκελε ελφηεηα). Σέινο, ε γεληθή ηάζε γηα
κειέηεο πάλσ ζην ζέκα απφ ηνπο πην ζπρλνχο ζπγγξαθείο βαίλεη απμεηηθά, θάηη πνπ είλαη
αλακελφκελν φπσο εμεγήζεθε ήδε. ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε ρξνληθή θαηαλνκή
ησλ εξγαζηψλ ησλ πην ζπρλψλ ζπγγξαθέσλ.

Χρονική κατανομή εργαςιών των πιο ςυχνών ςυγγραφζων
18
16
14
12
10
8

Αριθμόσ εργαςιϊν

6
4
2
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Δηάγξακκα 38: Φξνληθή θαηαλνκή ηωλ εξγαζηώλ ηωλ πην ζπρλώλ ζπγγξαθέωλ
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Αλάινγα κε ην επηζηεκνληθφ πεδίν ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο θαηαλέκνληαη θαηά
44.23% ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, 32.69% ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ην 23.08%
έρεη κηα πην γεληθή ζεψξεζε.
Ζ

πιεηνςεθία

ησλ

εξγαζηψλ

κε

πνζνζηφ

51.92%

αθνξά

ηε

ζεκαζηνινγηθή

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ελψ δεχηεξν έξρεηαη ην νξγαλσζηαθφ επίπεδν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε
26.92%. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πνζνζηά απηά δηαηεξνχληαη αλεμαξηήησο επηζηεκνληθνχ
πεδίνπ, κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο, θαη αθνινπζνχλ ηα πνζνζηά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ. Βιέπνπκε θαη πάιη φηη ε ζεκαζηνινγηθή
δηαιεηηνπξγηθφηεηα απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν αληηθείκελν ησλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ ζε
αληίζεζε κε ηελ ηερληθή, ηεο νπνίαο ηα πξνβιήκαηα έρνπλ επηιπζεί ζε κεγάιν βαζκφ. ην
δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη ηα πνζνζηά ησλ εξγαζηψλ αλά επίπεδν
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.

Κατανομή εργαςιών ανά επίπεδο διαλειτουργικότητασ
60.00%
50.00%

51.92%

40.00%
30.00%
20.00%

26.92%
21.15%

10.00%
0.00%
organizational
Δηάγξακκα 39:
Καηαλνκή
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο

εξγαζηώλ

semantic
ηωλ

πην

ζπρλώλ

technical
ζπγγξαθέωλ

αλά

επίπεδν

Μηα αθφκε ζεκαληηθή θαηεγνξηνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε ηα δηάθνξα επίπεδα ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ.
ε απηήλ θαίλεηαη ζρεδφλ κία ζηηο ηξεηο εξγαζίεο λα αζρνιείηαη κε ζέκαηα ππεξεζηψλ θαη
κία ζηηο ηέζζεξεηο κε ζέκαηα νξγαλσηηθά. Τςειφ είλαη θαη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ αλαιχνπλ
πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα θαη ηε κνληεινπνίεζε απηψλ.
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ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ αλά επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ζην
ζχλνιν ησλ 52 εξγαζηψλ.

Κατανομή εργαςιών ανά επιχειρηςιακό επίπεδο
35.00%
32.69%

30.00%
25.00%

25.00%

23.08%

20.00%

19.23%

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
business

process

service

data

Δηάγξακκα 40: Καηαλνκή εξγαζηώλ ηωλ πην ζπρλώλ ζπγγξαθέωλ αλά επηρεηξεζηαθό επίπεδν

Ζ παξαπάλσ θαηαλνκή δε δηαηεξείηαη απηνχζηα ζηα δχν επηζηεκνληθά πεδία ηεο κειέηεο,
φπσο δείρλεη θαη ην παξαθάησ δηάγξακκα.

Κατανομή εργαςιών των πιο ςυχνών ςυγγραφζων ανά
επιχειρηςιακό επίπεδο και τομζα
Ηλεκτρονική διακυβζρνηςη

Ηλεκτρονικό επιχειρείν
58.82%

34.78%

30.43%
23.53%
13.04%

21.74%
11.76%
5.88%

business

process

service

data

Δηάγξακκα 41: Καηαλνκή εξγαζηώλ ηωλ πην ζπρλώλ ζπγγξαθέωλ αλά επηρεηξεζηαθό επίπεδν
θαη ηνκέα
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Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ζε
επηρεηξεζηαθφ επίπεδν είλαη ζεκαληηθέο θαη απεηθνλίδνπλ ηε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζε
επίπεδν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ηα ζηνηρεία είλαη
μεθάζαξα, πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο εξγαζίεο αζρνινχληαη κε ηηο ππεξεζίεο θαη ζηε
δεχηεξε ζέζε έξρνληαη ηα νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα. Απηφ ζπλάδεη κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο
πξσηνβνπιίεο απφ πιεπξάο θξαηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη εηδηθά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
πνπ έδσζαλ βάξνο ζηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ κέζσ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
ηειεπηθνηλσληψλ. Αληίζεηα, ζην πεδίν ησλ επηρεηξήζεσλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ
απαζρνινχλ είλαη ε ζπλεξγαζία κέζσ δηαιεηηνπξγίαο θαη ελνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο
θαζψο θαη ε κνληεινπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζνπλ.
ην επφκελν δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ζπλδπαζκέλα ε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ ηφζν ζηα
επίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο φζν θαη ζηα επηρεηξεζηαθά επίπεδα.

Διάγραμμα κατανομήσ εργαςιών των πιο ςυχνών ςυγγραφζων
ςτον πίνακα διαλειτουργικότητασ
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
business

process
organizational

service
semantic

data

technical

Δηάγξακκα 42: Δηάγξακκα θαηαλνκήο εξγαζηώλ ηωλ πην ζπρλώλ ζπγγξαθέωλ ζηνλ πίλαθα
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο

Παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εξγαζηψλ αθνξά ζεκαζηνινγηθά ζέκαηα πάλσ ζε
ππεξεζίεο κε θχξην αληηθείκελν ζε απηή ηελ θαηεγνξία ηε ζεκαζηνινγία γηα ηελ πεξηγξαθή
θαη ηελ αλεχξεζε ππεξεζηψλ. Γεληθά ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά πνπ εκθαλίδνληαη ζην
δηάγξακκα αθνξνχλ ζεκαζηνινγία δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ, έλα ηνκέα ζηνλ νπνίν πάζρνπλ
ηφζν νη επηρεηξήζεηο φζν θαη ε δηαθπβέξλεζε. Αληίζεηα, ηα ηερληθά πξνβιήκαηα
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο παξακέλνπλ ζε ρακειά επίπεδα ζε φια ηα επηρεηξεζηαθά επίπεδα,
θαζψο νη δηαζέζηκεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο έρνπλ θηάζεη ζε κεγάιν βαζκφ σξηκφηεηαο θαη
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έρνπλ κειεηεζεί δηεμνδηθά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ πεξίπησζε ησλ νξγαλσζηαθψλ
πξνβιεκάησλ επηθεληξψλεηαη ζηηο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο θαη
νξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ.
Αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα βάζεη ησλ δχν πεδίσλ ζηα νπνία εμεηάδεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα
πξνθχπηεη φηη γηα ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ
απαζρνινχλ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα είλαη ην νξγαλσηηθφ επίπεδν θαη ε ζεκαζηνινγία
ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. Άιισζηε ε ζεκαζία πνπ δίδεηαη
ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε επίπεδν ππεξεζηψλ ηνλίδεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη εξγαζίεο
ηερληθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αλαθέξνληαη κφλν ζε επίπεδν ππεξεζίαο. ηνλ ηνκέα ηνπ
ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ πςειά πνζνζηά εκθαλίδνληαη ζηελ νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη
ηε ζεκαζηνινγία ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. Σα ζηνηρεία απηά θαίλνληαη θαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα .

Level
Organizational Semantic Technical Organizational Semantic Technical
Domain
egovernment
ebusiness
Business
23.53%
4.35%
8.70%
Process
5.88%
5.88%
17.39%
8.70%
4.35%
Service
41.18%
17.65%
4.35%
17.39%
Data
5.88%
26.09%
8.70%
Domain
generic
all
Business
16.67%
16.67%
8.33%
13.46%
3.85%
5.77%
Process
8.33%
11.54%
5.77%
1.92%
Service
8.33%
8.33%
1.92%
23.08%
7.69%
Data
25.00%
8.33%
19.23%
5.77%
Πίλαθαο 4-3: Καηαλνκή
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο

εξγαζηώλ

ηωλ

πην

ζπρλώλ

ζπγγξαθέωλ

ζηνλ

πίλαθα

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο έγηλε ηαμηλφκεζε ησλ εξγαζηψλ κε βάζε ην θπξίσο ζέκα ή ην
βαζηθφ ηερλνινγηθφ εξγαιείν ή κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάιπζε. Σα ζέκαηα πνπ
απαζρνινχλ ζε γεληθέο γξακκέο ηηο εξγαζίεο ησλ πην ζπρλψλ ζπγγξαθέσλ παξαηίζεληαη ζηνλ
επφκελν πίλαθα.
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Γενική θεματολογία
frameworks
business process
registries & repositories
service interoperability
information sharing
ontologies
process modelling
business collaboration
enterprise interoperability
enterprise modelling
service composition
data modelling
enterprise architectures
data interoperability
web services
service architecture

Αριθμόσ εργαςιϊν
9
6
6
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

Πίλαθαο 4-4: Θέκαηα εξγαζηώλ ηωλ πην ζπρλώλ ζπγγξαθέωλ

Σν πην ζπρλφ ζέκα πνπ εκθαλίδεηαη είλαη ηα πιαίζηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ ζέηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξζή αλάπηπμή ηεο. Δπίζεο,
αξθεηέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο αζρνινχληαη κε ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ην πψο
κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ ηαρχηεξε θαη κε κηθξφ θφζηνο
ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ, ελψ δελ είλαη ιίγεο θαη απηέο πνπ
παξνπζηάδνπλ κεηξψα κνληέισλ, ππεξεζηψλ θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ
ζπληνληζκέλε αλάπηπμε δηαιεηηνπξγηθψλ ππεξεζηψλ. Σέινο, ζεκεηψλεηαη ν κεγάινο αξηζκφο
εξγαζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε κνληεινπνίεζε θαη δηακνηξαζκφ πιεξνθνξίαο θαη
αλαπαξάζηαζε κε νληνινγίεο.
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4.3.3 Ανϊλυςη ςυγγραφϋων
Οη πην ζπρλνί ζπγγξαθείο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ έξεπλα καδί κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαζηψλ
ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ αλά έηνο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

2005

Δημοςιεφςεισ ςυγγραφζων ανά ζτοσ
2006
2007
2008
Charalabidis
Carpenter M 1 Guijarro L
1 Y
Chen D
1 Liu J
1 Chen D
Daclin N
1 Panetto H 1 Askounis D
Peristeras
He Y
1 V
1 He K
Mehandjiev
N
1 Quartel D
1 Helaakoski H
Lampathaki
Quartel D
1 Scholl HJ
1 F

He K
Liu J
Peristeras V

2
2
1

Rifon LEA
Sabucedo
LMA

1

Scholl HJ

1

Tarabanis K
Guijarro L

1 Scholl HJ
1 Stalker ID
Vallespir B

1

1
1
1

Mouzakitis S
Vallespir B
Wang C
Werth D
Panetto H
Peristeras V
Quartel D
Sourouni AM
Tarabanis K

2010
Chen D
Rifon LEA
Sabucedo
LMA

1
1
1

Loos P
He Y
Burkhart T
Daclin N

2009
3 Askounis D
2 Burkhart T
2 Werth D

3
3
3

2 Sourouni A-M 2
2 Stalker ID

2

2 Carpenter M
Charalabidis
2 Y
2 Chen D
2 Lampathaki F
1 Loos P
Mehandjiev
1 N
1 Mouzakitis S
1 Panetto H

2

1 Peristeras V
1 Rifon LEA
Sabucedo
1 LMA
1 Daclin N
1 Guijarro L
1 He K
He Y
Helaakoski H
Tarabanis K
Wang C

1
1

2
2
2
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Πίλαθαο 4-5: Δεκνζηεύζεηο ηωλ πην ζπρλώλ ζπγγξαθέωλ αλά έηνο

Απφ ηνλ πίλαθα επηβεβαηψλεηαη φηη ε αχμεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ ηα έηε 2008 θαη 2009
ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ αχμεζε ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ αζρνινχληαη ελεξγά κε ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα.
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ηνλ επφκελν πίλαθα ηαμηλνκνχληαη νη πην ζπρλνί ζπγγξαθείο κε βάζε ην πφζεο αλαθνξέο
ππάξρνπλ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο. Παξαηεξνχκε φηη ε θαηάηαμε απηή
δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ θαηάηαμε κε ηηο πεξηζζφηεξεο δεκνζηεχζεηο θαη νη πην
δεκνθηιείο

εξγαζίεο

εκθαλίδεηαη

λα είλαη

απηέο

πνπ

αζρνινχληαη κε

πιαίζηα

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (Guijarro L, Scholl HJ) ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
θαη κε πιαίζηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αξρηηεθηνληθέο (Panetto H, Quartel D) ζηνλ ηνκέα
ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ.
υγγραφζασ
Guijarro L
Scholl HJ
Panetto H
Quartel D
Liu J
Chen D
Peristeras V
Mehandjiev N
Mouzakitis S
He K

Αναφορζσ
27
21
10
9
5
4
2
2
2
2

υγγραφζασ
Carpenter M
Charalabidis Y
Rifon LEA
Sabucedo LMA
Stalker ID
Tarabanis K
Lampathaki F
Vallespir B
Sourouni A-M
Askounis D

Αναφορζσ
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Πίλαθαο 4-6: Αλαθνξέο ζηηο εξγαζίεο ηωλ πην ζπρλώλ ζπγγξαθέωλ

Μία επίζεο ελδηαθέξνπζα θαηάηαμε είλαη ε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη νη ζπγγξαθείο βάζεη ηεο
παξνπζίαο ηνπο κε δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθά έηε.
υγγραφζασ
Chen D
Peristeras V
Daclin N
Guijarro L
He K
He Y
Panetto H
Quartel D
Rifon LEA
Sabucedo LMA
Scholl HJ
Tarabanis K
Askounis D
Burkhart T

Χρονική
διαςπορά

υγγραφζασ
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

Carpenter M
Charalabidis Y
Helaakoski H
Lampathaki F
Liu J
Loos P
Mehandjiev N
Mouzakitis S
Sourouni A-M
Stalker ID
Vallespir B
Wang C
Werth D

Χρονική
διαςπορά
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Πίλαθαο 4-7: Φξνληθή δηαζπνξά ηωλ εξγαζηώλ ηωλ πην ζπρλώλ ζπγγξαθέωλ
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ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε θαηάηαμε ησλ ζπγγξαθέσλ κε βάζε ηελ θαηάηαμε
ζηνπο ηνκείο έξεπλαο, δειαδή ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ.

Σομζασ ηλεκτρονικήσ Σομζασ ηλεκτρονικοφ Γενικοφ περιεχομζνου
διακυβζρνηςησ
επιχειρείν
δημοςιεφςεισ
Charalabidis Y
Peristeras V
Rifon LEA
Sabucedo LMA
Scholl HJ
Guijarro L
Lampathaki F
Askounis D
Tarabanis K
Mouzakitis S
Sourouni A-M

4
4
3
3
3
3
3
3
3
1
1

He K
Burkhart T
Werth D
Stalker ID
Wang C
Carpenter M
He Y
Liu J
Loos P
Mehandjiev N
Mouzakitis S
Panetto H
Helaakoski H
Askounis D
Sourouni A-M
Charalabidis Y
Lampathaki F
Quartel D

4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1

Chen D
Daclin N
Vallespir B
Quartel D
He K
Helaakoski H

6
3
3
2
1
1

Πίλαθαο 4-8: Οη πην ζπρλνί ζπγγξαθείο αλά ηνκέα

Παξαηεξνχκε έλα ζαθή δηαρσξηζκφ ησλ ζπγγξαθέσλ βάζεη ηνπ ηνκέα ηνλ νπνίν εξεπλνχλ.
Έηζη, ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ηηο πεξηζζφηεξεο δεκνζηεχζεηο εκθαλίδεηαη λα έρνπλ
νη Charalabidis θαη Peristeras, ελψ ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ νη He K, Burkhart θαη Werth.
Οη γεληθνχ πεξηερνκέλνπ δεκνζηεχζεηο θιίλνπλ πεξηζζφηεξν πξνο ηελ πιεπξά ηνπ
ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη έηζη ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη
ηνλ Chen D.

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο γηα ηνπο πην ζπρλνχο ζπγγξαθείο επηιέρζεθε απηνί λα
ραξηνγξαθεζνχλ ζηνλ πίλαθα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα λα θαηαζηεί δπλαηή κηα άκεζε
ζχλδεζε κε ηα επίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηα νπνία ζπλέβαιαλ κε ηηο εξγαζίεο ηνπο. Σν
απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
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business
Organiza- Askounis D,
tional
Chen D, Daclin
N, Guijarro L,
Mouzakitis S,
Scholl HJ,
Sourouni A-M,
Vallespir B
semantic

process
Burkhart T,
Carpenter M,
Daclin N, Loos
P, Mehandjiev
N, Scholl HJ,
Stalker ID,
Werth D

Chen D

Burkhart T, He
K, He Y, Loos
P, Peristeras V,
Tarabanis K,
Wang C,
Werth D

Burkhart T,
Carpenter M,
Chen D, He Y,
Werth D

Carpenter M,
Mehandjiev N,
Stalker ID

technical

service

data

Quartel D
Askounis D, Charalabidis
Y, Guijarro L, He K, He Y,
Helaakoski H, Lampathaki
F, Liu J, Mouzakitis S,
Peristeras V, Quartel D,
Rifon LEA, Sabucedo LMA,
Sourouni A-M, Tarabanis
K, Wang C
Askounis D, Charalabidis
Y, Lampathaki F,
Mouzakitis S, Quartel D,
Sourouni A-M, Rifon LEA,
Sabucedo LMA

Askounis D,
Charalabidis Y,
Chen D, He K,
Helaakoski H,
Lampathaki F,
Liu J,
Mouzakitis S,
Panetto H,
Wang C

Vallespir B,
Panetto H, He
K, Liu J

Πίλαθαο 4-9: Καηαλνκή ηωλ πην ζπρλώλ ζπγγξαθέωλ ζηνλ πίλαθα δηαιεηηνπξγηθόηεηαο

Απφ ηνλ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ππάξρεη κηα γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ
ζπγγξαθέσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζηεχζεσλ αλά ζέκα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
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4.3.4 Σύνοψη
ηελ ελφηεηα απηή έγηλε κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ πην ζπρλψλ ζπγγξαθέσλ ζην
πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ
αλαιχνληαη παξαθάησ.
Σα ηειεπηαία δχν έηε εκθαλίδεηαη κηα αμηνζεκείσηε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαζηψλ πνπ
έρνπλ σο βαζηθφ αληηθείκελν ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα είηε ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ είηε
ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Απηφ κεηαθξάδεηαη θαη ζε αχμεζε ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ
θαίλεηαη λα αζρνινχληαη κε ην πεδίν, πιένλ πην ελεξγά. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη παξάιιεια
κε ηνπο ζπγγξαθείο πνπ έρνπλ πνιπεηή παξνπζία εκθαλίδνληαη λένη ηα δχν απηά ηειεπηαία
έηε κε ζεκαληηθφ αξηζκφ εξγαζηψλ αλά έηνο. Δπίζεο, ζαθήο είλαη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ
απηψλ πνπ αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ έλα απφ ηνπο δχν ηνκείο έξεπλαο ζηα πιαίζηα
ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
Όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαζηψλ, ζε πνζνζηφ πνπ μεπεξλά ην 50%,
θαηαηάζζνληαη ζην επίπεδν ηεο ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο . Αλ απηφ αλαιπζεί γηα
θάζε ηνκέα μερσξηζηά πξνθχπηεη φηη ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε νη εξγαζίεο θηλνχληαη
θαηά θχξην ιφγν γχξσ απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηε ζεκαζηνινγία γηα ηελ πεξηγξαθή θαη
αλεχξεζή ηνπο, ελψ ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ κνηξάδνληαη αλάκεζα ζηηο ππεξεζίεο θαη ηε
κνληεινπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. εκαληηθφ κέξνο ησλ εξγαζηψλ
αζρνιείηαη επίζεο κε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ δηαδηθαζηψλ κε ζθνπφ ηελ
ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.
Σέινο, ηα ζέκαηα πνπ θαίλεηαη λα απαζρνινχλ πεξηζζφηεξν ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα
αθνξνχλ ηα πιαίζηα κέζα ζην νπνία νθείινπλ λα θηλνχληαη νη επηρεηξήζεηο θαη νη δεκφζηνη
θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ πην εμειηγκέλεο αιιά θαη ιηγφηεξν θνζηνβφξεο ππεξεζίεο
θαη πξντφληα. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίδεηαη ζηε δηαιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ζηνλ
ηξφπν πνπ δεκηνπξγνχληαη λέεο ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα πνιιαπιψλ
επηπέδσλ. Βαζηθά εξγαιεία ζηελ αλάιπζε απηή απνηεινχλ ε κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ,
ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, νη αξρηηεθηνληθέο πνπ ζρεδηάδνληαη θαη ηα κεηξψα πνπ
πεξηέρνπλ ηα πξνεγνχκελα θαη ηα θξαηνχλ κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ.
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4.4 Οι πιο ςυχνϊ αναφερόμενεσ επιςτημονικϋσ εργαςύεσ
Ζ ελφηεηα απηή απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πην ζπρλά αλαθεξφκελσλ
εξγαζηψλ απφ άιιεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο. Απφ απηέο 30 αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπ
ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, 13 ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 6 έρνπλ κηα
γεληθφηεξε ζεψξεζε.
Απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα γίλεηαη ζαθέο φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ζεκαζηνινγηθή
δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηελ έξεπλα.

Κατανομή εργαςιών ανά εμπόδιο διαλειτουργικότητασ
0.5
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0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
organizational
Δηάγξακκα 43: Καηαλνκή
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο

ηωλ

semantic
πην

ζπρλά

technical

αλαθεξόκελωλ

εξγαζηώλ

αλά

εκπόδην

ην δηάγξακκα θαηαλνκήο ησλ εξγαζηψλ ζε επηρεηξεζηαθά επίπεδα παξαηεξνχκε φηη ε
έξεπλα πεξηζηξέθεηαη θπξίσο γχξσ απφ ηα δεδνκέλα θαη ηελ νξγάλσζε.

Κατανομή εργαςιών ανά επιχειρηςιακό επίπεδο
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business

process
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Δηάγξακκα 44: Καηαλνκή ηωλ πην ζπρλά αλαθεξόκελωλ εξγαζηώλ αλά επηρεηξεζηαθό επίπεδν
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πλδπάδνληαο ηα παξαπάλσ ζην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε φηη νη πην δεκνθηιείο εξγαζίεο
αζρνινχληαη κε ζέκαηα κνληεινπνίεζεο θαη ζεκαζηνινγίαο δεδνκέλσλ, κε ηηο νξγαλσηηθέο
δνκέο θαη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, αιιά θαη κε ηε ζεκαζηνινγία πνπ δηέπεη ηηο ππεξεζίεο.
εκαληηθά θξίλνληαη επίζεο ηα πνζνζηά ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνδνκή
πιεξνθνξηθήο θαη ηε ζχληαμε θαη ζεκαζηνινγία ησλ δηαδηθαζηψλ.

Κατανομή ςτον πίνακα διαλειτουργικότητασ
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Δηάγξακκα 45: Καηαλνκή
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο

process
ηωλ

πην

service
ζπρλά

data
αλαθεξόκελωλ

εξγαζηώλ

ζηνλ

πίλαθα

Πην αλαιπηηθά, εμεηάδνληαο ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο εξγαζίεο, βάζεη ηηο θαηάηαμήο
ηνπο ζε ζεκαηηθέο, δηαπηζηψλνπκε φηη θπξηαξρεί ν ηξφπνο νξγάλσζεο κέζσ ηεο
επηρεηξεζηαθήο αξρηηεθηνληθήο, αιιά θαη ηα πιαίζηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ ζεκαζηνινγία
ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ εμεηάδεηαη ζηα πιαίζηα νληνινγηψλ θαη ηεο ρξήζεο web
services. εκαληηθή είλαη θαη ε κειέηε ησλ ξνψλ εξγαζίαο, θαζψο θαη ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ.
Σα παξαπάλσ δηαθξίλνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα πνπ παξνπζηάδεη ηηο ζεκαηηθέο ησλ πην
ζπρλά αλαθεξφκελσλ εξγαζηψλ:
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θεματική
enterprise architectures
frameworks
enterprise interoperability
ontologies
web services
workflow
business collaboration
data interoperability
service interoperability
standards & standardization
process modelling
registries & repositories
semantics
service architecture
service composition
system interoperability
organizational issues
data modelling
business process
enterprise modelling
information sharing
knowledge modelling

εργαςίεσ
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Πίλαθαο 4-10: Θέκαηα ηωλ πην ζπρλά αλαθεξόκελωλ εξγαζηώλ

Σέινο, νη πην ζπρλνί ζπγγξαθείο ησλ πην ζπρλά αλαθεξφκελσλ εξγαζηψλ παξνπζηάδνληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ςυγγραφζασ
Guijarro L
Quartel D
Liu J
Panetto H

εργαςίεσ
2
2
2
2

Πίλαθαο 4-11: Οη πην ζπρλνί ζπγγξαθείο ηωλ πην ζπρλά αλαθεξόκελωλ εξγαζηώλ

Αλαθέξεηαη, επίζεο, φηη απφ ηνπο πην ζπρλνχο ζπγγξαθείο νη Mehandjiev N, Scholl HJ,
Stalker ID, He K, Carpenter M, Chen D έρνπλ ζπγγξάςεη κία εξγαζία πνπ αλήθεη ζηηο πην
ζπρλά αλαθεξφκελεο.
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4.5 Ανϊλυςη εργαςιών με θεματικϋσ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ έγηλε θαη κηα εθηίκεζε γηα ην βαζηθφ
ζέκα πνπ ηηο απαζρνιεί. Σα ζέκαηα πξνέθπςαλ κε δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο έρεη λα θάλεη κε
ηελ αλάιπζε ησλ ηίηισλ (Παξάξηεκα Β) θαη ησλ πεξηιήςεσλ, απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ
γεληθέο θαηεγνξίεο ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηερλνινγία, νξγάλσζε, ζπλεξγαηηθφηεηα θα. Ο
δεχηεξνο είλαη εκπεηξηθφο θαη πξνέθπςε απφ ηελ κειέηε ησλ εξγαζηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο
θαηάηαμεο απηήο παξνπζηάδνληαη ζηνπο επφκελνπο πίλαθεο:

αριθμόσ
εργαςιϊν
21
17
17
15
14
14
11
11
10

θεματική
frameworks
ontologies
web services
data interoperability
business collaboration
business process
information sharing
workflow
system interoperability
enterprise
interoperability
process modelling
registries &
repositories
service interoperability

αριθμόσ
εργαςιϊν
8
8
8
7
6
5
4
4
4

θεματική
standards & standardization
data modelling
enterprise architectures
service architecture
organizational issues
system architecture
enterprise modelling
service composition
semantics

10
9

process alignment
knowledge modelling

3
3

9
9

legal issues

3

Πίλαθαο 4-12: Θέκαηα ηνπ ζπλόινπ ηωλ εξγαζηώλ

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη ζπγθεληξσκέλα ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ην ζχλνιν ησλ
εξγαζηψλ.

Παξαηεξνχκε

φηη

αξθεηέο

εξγαζίεο

παξνπζίαζαλ

πιαίζηα

γηα

ηε

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε δηάθνξα επίπεδα, ελψ πνιιέο ήηαλ απηέο πνπ αλέπηπμαλ νληνινγίεο
γηα ηε ζεκαζηνινγηθή πεξηγξαθή δεδνκέλσλ, ππεξεζηψλ θαη δηεξγαζηψλ. Ηδηαίηεξε δείρλεη
θαη ε ρξήζε web services πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηελ παξνρή εμειηγκέλσλ ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ.

Οη

πξψηεο

4

ζεκαηηθέο

καο

επηβεβαηψλνπλ

φηη

ε

ζεκαζηνινγηθή

δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ην θχξην ζέκα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ απαζρνιεί ηελ έξεπλα
ζήκεξα.
Οη επφκελεο 4 ζεκαηηθέο ζε ζπρλφηεηα αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ
νξγαληζκψλ θαη εζηηάδνπλ ζηε ζχγθιηζε ησλ ξνψλ εξγαζίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηε
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ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαίλεηαη λα έρεη θνκβηθφ ξφιν ζηελ
αληαιιαγή πιεξνθνξίαο θαη ζηε δηάξζξσζε θαη κνληεινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ.
Δπίζεο, πςειά ζηε ιίζηα ησλ ζεκάησλ βξίζθνληαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε επηρεηξεζηαθφ
επίπεδν, ε επηρεηξεζηαθή αξρηηεθηνληθή, ε δηαιεηηνπξγία ζε επίπεδν ζπζηεκάησλ θαη ηα
κεηξψα γλψζεο.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζεκαηηθέο γηα θάζε ηνκέα έξεπλαο μερσξηζηά:

ηλεκτρονική διακυβζρνηςη
αριθμόσ
θεματική
εργαςιϊν
frameworks
8
information sharing
6
web services
6
data interoperability
5
enterprise architectures
4
ontologies
4
organizational issues
registries & repositories
service interoperability
standards &
standardization
workflow
service architecture
process alignment
data modelling
business process
legal issues
system interoperability
knowledge modelling
enterprise
interoperability
process modelling
service composition
semantics

ηλεκτρονικό επιχειρείν
αριθμόσ
θεματική
εργαςιϊν
business collaboration
13
frameworks
12
business process
11
ontologies
10
web services
8
data interoperability
7
enterprise
interoperability
6
process modelling
6
data modelling
5
standards &
standardization
5
workflow
4
system interoperability
4
service architecture
4
system architecture
3
registries & repositories
2
enterprise modelling
2
enterprise architectures
2
information sharing
2

4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

knowledge modelling
legal issues
organizational issues
process alignment
service composition
service interoperability

2
1
1
1
1
1

Πίλαθαο 4-13: Θέκαηα εξγαζηώλ ζηνπο ηνκείο ηνπ ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο

Παξαηεξνχκε φηη ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε έρνπλ λα
θάλνπλ θπξίσο κε πιαίζηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, κε δηακνηξαζκφ πιεξνθνξίαο θαη

112

δεδνκέλσλ, κε ηε ζεκαζηνινγία ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη γεληθά κε ηε δφκεζε
θαη ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ.
ηελ άιιε πιεπξά, ηα ζέκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ έρνπλ λα θάλνπλ
κε ηε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ
ηνπο θαη ηεο δπλακηθήο αλαπξνζαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. Ζ έκθαζε ζε απηή ηελ
πεξίπησζε δίλεηαη ζηε κνληεινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα
πξνάγεηαη ε δπλακηθή, ηαρεία θαη ρακεινχ θφζηνπο ζπλεξγαζία. εκαληηθφ ξφιν ζε απηά
έρεη ε νξζή κνληεινπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο.
Δπηρεηξψληαο κηα εξκελεία ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ην
ελδηαθέξνλ ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε πεξηπιέθεηαη γχξσ απφ ηηο ππεξεζίεο, ελψ ζην
ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ ην δεηνχκελν είλαη νη απνηειεζκαηηθέο θαη δπλακηθέο ζπλεξγαζίεο.
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5 Συμπερϊςματα
Ζ εξγαζία απηή απνηέιεζε κηα πξνζπάζεηα αλαζθφπεζεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζε
ζέκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηνπο ηνκείο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ
ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Ζ αλάιπζε θαηέδεημε ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε ζεκαζία ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηνπο δχν απηνχο ηνκείο, ελψ ηαπηφρξνλα επέηξεςε θαη ηε κειέηε ηεο
θχζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηε δηαιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ ζήκεξα.
Απφ ηε κειέηε πξνθχπηεη φηη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη έλα πνιπζχλζεην θαη πνιπδηάζηαην
πξφβιεκα, ην νπνίν απαηηεί ζπληνληζκέλε θαη δηαξθή πξνζπάζεηα γηα ηελ επίιπζή ηνπ. ηηο
επφκελεο παξαγξάθνπο ζπλνςίδνληαη ηα θχξηα ζεκεία θαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ, πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζηα
πιαίζηα ηεο έξεπλαο.

5.1 Γενικϊ
Ζ παξνχζα κειέηε ζηεξίρζεθε ζηελ αλάιπζε πνζνηηθψλ θπξίσο ζηνηρείσλ πνπ απνξξένπλ
απφ επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πάλσ ζην ζέκα ηεο. Αξρηθά ζπγθεληξψζεθαλ εξγαζίεο κε κία
γεληθή κέζνδν πνπ εμαζθάιηζε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα
θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη πιαηζίσλ
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ αλάιπζε ήηαλ ηφζν ρξνληθή φζν θαη ζπλδπαζηηθή σο πξνο ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νξγαληζκνί.
Οη ηνκείο πνπ εξεπλήζεθαλ παξνπζηάδνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο αιιά θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο
κεηαμχ

ηνπο,

γεγνλφο

ην

νπνίν

έρεη

επίδξαζε

ζηηο

πξνζπάζεηεο

επίηεπμεο

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θπξηαξρείηαη απφ πεξηνξηζκνχο ζην
λνκηθφ πιαίζην, ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή, εκπφδηα πνπ
εκθαλίδνληαη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. Οη πεξηνξηζκνί απηνί
δπζρεξαίλνπλ ηηο αιιαγέο θαη θαζηζηνχλ δπζθνιφηεξε ηελ πξνζαξκνγή θαη αλαζρεδηαζκφ
ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ. Δπηπιένλ, πθίζηαληαη έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ ηξφπν
δηεθπεξαίσζεο ησλ ίδησλ δηεξγαζηψλ κε βάζε ηνλ ρξνληθφ θαη ηνπηθφ παξάγνληα, θπξίσο
εμαηηίαο ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζε επίπεδν λνκνζεζίαο θαη νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ
ππεξεζηψλ.
Βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ηνκέσλ είλαη νη νδεγνί θαη ηα θίλεηξα σο πξνο ηελ
πξνζέγγηζε πνιηηψλ – θαηαλαισηψλ, νη πξνζδνθίεο ησλ εκπιεθνκέλσλ (νηθνλνκηθέο –
θνηλσληθέο) θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ. ηνλ αληίπνδα, νη νκνηφηεηεο έρνπλ λα θάλνπλ
κε ην ζπληνληζκφ θαη ηελ επζπγξάκκηζε δηαδηθαζηψλ θαη ξνψλ εξγαζίαο, ηελ ελνπνίεζε ησλ
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ζπζηεκάησλ, ηε κείσζε θφζηνπο, ηε ζεκαζηνινγία θαη ην δηακνηξαζκφ ηεο πιεξνθνξίαο θαη
ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ.
Ζ έξεπλα έδεημε φηη ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν ππάξρεη ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ έξγν κε θχξην
αληηθείκελν ηνπο ηξφπνπο κνληεινπνίεζεο, απνζήθεπζεο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. Σα
πξφηππα, νη πιαηθφξκεο θαη ηα εξγαιεία πνπ αλαιχνληαη δείρλνπλ φηη ε έξεπλα ζε απηφ ην
επίπεδν είλαη πάληα επίθαηξε θαη ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθά ζε έλα θχθιν ζπλερνχο αλάπηπμεο
θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηερλνινγηθψλ πξνηχπσλ ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο.
Πάξαπηα, ν θχξηνο φγθνο ησλ εξγαζηψλ αθνξά ην επίπεδν ηεο ζεκαζηνινγηθήο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Οη ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ θξαηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ επηηάζζνπλ
ηελ εχθνιε, δηαθαλή θαη νξγαλσκέλε αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο. Πξνο επίηεπμε απηνχ,
απαηηείηαη πξνζπάζεηα γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ζεκαζηνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ
δεδνκέλσλ, αιιά θαη ηε κεηαθνξά ηεο ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα. Με δεδνκέλν ηα παξαπάλσ,
κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ εμειηγκέλεο ππεξεζίεο θαη απνηειεζκαηηθέο ζπλεξγαζίεο,
αμηνπνηψληαο ηελ δηαζέζηκε πξνο ρξήζε γλψζε.
Σα θχξηα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ βξίζθεηαη
δηεζπαξκέλε ζε πνιιά θαη ζπλήζσο απνκνλσκέλα ζπζηήκαηα, φπνπ ην θαζέλα έρεη ηε δηθή
ηνπ ινγηθή, θαη ε ζεκαζηνινγηθή πξνζέγγηζε ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Πνιιέο εξγαζίεο
αζρνινχληαη κε ηε ζεκαζηνινγία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε δεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ πνπ
επηηξέπνπλ ηελ εξκελεία ηεο πιεξνθνξίαο εληαία θαη κνλνζήκαληα απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο
θνξείο. Άιιεο αλαθέξνπλ ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο θαη αληηζηνίρηζεο ηεο γλψζεο κέζσ
νληνινγηψλ, ηδηαίηεξα ζην πεδίν ησλ δηαδηθαζηψλ φπνπ δεηνχκελν είλαη ε επζπγξάκκηζή
ηνπο. Σέινο, ζεκαληηθφ ζέκα αλαδεηθλχνληαη ηα κεηξψα θαη ηα απνζεηήξηα δεδνκέλσλ θαη
ππεξεζηψλ, ηα νπνία δηαηεξνχλ ζεκαζηνινγηθά δεδνκέλα, κε ζηφρν ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο
επθνιφηεξεο αλεχξεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, ην ηξίην αιιά κε ζεκαληηθφ πνζνζηφ
πξφβιεκα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ εμεηάδεηαη είλαη ην νξγαλσηηθφ. Οη ιχζεηο πνπ
πξνηείλνληαη επηθεληξψλνληαη ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ
νξγαλσηηθψλ δνκψλ θαη ηελ αλαδφκεζε, αληηζηνίρηζε θαη ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ,
ψζηε λα ππάξρεη ζχγθιηζε. Ο ζηφρνο είλαη ε επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κέζσ
ηεο δηαιεηηνπξγίαο ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν.
Σα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο δχν εμεηαδφκελνπο ηνκείο εμεηάδνληαη μερσξηζηά ζηηο επφκελεο
παξαγξάθνπο.
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5.2 Ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη
Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ παξνρή ζχγρξνλσλ
ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, ελψ κπνξεί λα θαηαζηεί θαη ην φρεκα γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο
δηαθπβέξλεζεο πξνζδίδνληαο επειημία, ηαρχηεηα θαη λέεο δπλαηφηεηεο. Ο βαζηθφο ζηφρνο
ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζην πιαίζηφ ηεο είλαη ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ,
ψζηε λα δηεθπεξαηψλνληαη νη ππνζέζεηο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηαρχηεξα θαη ρσξίο ηελ
εκπινθή ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ θαη
πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ήδε ζε άιινπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Δπίζεο κέζα απφ ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα εληζρπζεί θαη ν ζεζκφο ησλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο, ν νπνίνο
πξνσζείηαη ελεξγά θαη ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δηακνξθσζεί θάπνηεο ηάζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ, νη νπνίεο
απνηππψλνληαη θαη ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. Πξνθχπηεη, ινηπφλ, φηη ην ελδηαθέξνλ ηεο
επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο εληνπίδεηαη ζε δχν θπξίαξρα ππνπεδία. Σν πξψην έρεη λα θάλεη κε ηε
ζεκαζηνινγία ησλ δεδνκέλσλ, ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη ην δεχηεξν κε ηηο
δηνηθεηηθέο δνκέο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
Δίλαη γλσζηφ, φηη έλα βαζηθφ δεηνχκελν γηα ηα θξάηε ζήκεξα είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ κε
άκεζν, απιφ θαη γξήγνξν ηξφπν, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφ απνηειεί ε ζσζηή
κνληεινπνίεζε θαη ζεκαζηνινγία γηα ηελ νξζή εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ε
ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Έηζη, θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη
ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ παξνρή πην νπζηαζηηθψλ θαη κε επίθεληξν ηνλ πνιίηε ππεξεζηψλ.
Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν πξνθχπηνλ ππνπεδίν, ε αλάγθε γηα θαιχηεξε νξγάλσζε θαη
απνδνηηθφηεηα νδεγεί ζε κηα πξνζπάζεηα αλαδηνξγάλσζεο θαη αλαζρεδηαζκνχ ησλ
δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη δηεξγαζηψλ. ε απηφ ην πιαίζην είλαη ζαθέο, φηη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα
ηφζν ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ φζν θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαηέρεη ξφιν θιεηδί ζηελ επηηπρία.
Σα κέζα γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ελαξκφληζε θαη ζχγθιηζε
ησλ δηαδηθαζηψλ, ηε δηαιεηηνπξγία ησλ ξνψλ εξγαζίαο, ηελ επηρεηξεζηαθή αξρηηεθηνληθή θαη
ηελ θαηάξηηζε πιαηζίσλ ζπλεξγαζίαο.
Δπί κέξνπο ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη εκθαλίδνληαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζηελ
επηζηεκνληθή έξεπλα είλαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ, ν
δηακνηξαζκφο ηεο πιεξνθνξίαο, ε αξρηηεθηνληθή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηα κεηξψα δνκεκέλσλ
δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ.
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Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ε θχξηα έξεπλα
ηα ηειεπηαία ρξφληα αθνξνχζε ηε ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα, έλα πεδίν ζηαζεξά
αλεξρφκελν ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Οη αηηίεο απηήο ηεο ηάζεο βξίζθνληαη ζηελ
δαηδαιψδε δνκή ηνπ δεκνζίνπ, ζηηο πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο ηνπ, ηελ εηεξνγέλεηα ησλ
δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ.
Καηαιήγνληαο, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαιείηαη λα
ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγηθή αλαδηάξζξσζή θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ψζηε λα
εμππεξεηείηαη ν πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο πην άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά. Σελ ηειεπηαία
πεληαεηία απηφ έγηλε θπξίσο ζην επίπεδν ηεο ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη
ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ. Οη πξννπηηθέο πνπ δηαθαίλνληαη είλαη φηη
ζα ζπλερίζεη ζε απηφ ην πιαίζην, ελψ ηαπηφρξνλα ζα αλαπηπρζεί θαη ην ππνπεδίν ηεο
νξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ.

5.3 Ηλεκτρονικό επιχειρεύν
Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο ηνκείο νη νπνίνη επηρείξεζαλ λα
εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.
Ζ βαζηθή ηνπ δηαθνξά κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη φηη νη δνκέο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηα πξνβιήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη κηθξφηεξεο
θιίκαθαο θαη επηηξέπνπλ ηελ πην άκεζε θαη επέιηθηε επίιπζή ηνπο. ήκεξα, ν ηνκέαο απηφο
εκθαλίδεηαη σο ζεκαληηθή πξννπηηθή γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηελ αλάπηπμή ηνπο.
Σα νθέιε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ αλαβαζκίδνπλ ηφζν ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία κηαο
επηρείξεζεο φζν θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο (B2C θαη B2B
κνξθέο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ). Κνκβηθφ ξφιν ζε απηφ θαηέρεη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
πνιιαπιά επίπεδα.
Απφ ηηο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, πνπ αλαιχζεθαλ, εληνπίζηεθαλ νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο
πάλσ ζηηο νπνίεο θηλήζεθε ε έξεπλα γηα ην πεδίν ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα. Πξνέθπςε φηη ην
ζεκαληηθφηεξν ζέκα πνπ απαζρφιεζε ήηαλ ε ζεκαζηνινγία ησλ δεδνκέλσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ, θάηη πνπ είλαη αλακελφκελν αλ ζπλππνινγίζνπκε ην γεγνλφο φηη νη
πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο αληαιιάζζνπλ κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξίαο κε
πνιιέο άιιεο επηρεηξήζεηο θαη ε δπλαηφηεηα εχθνιεο εξκελείαο ηνπο απνηειεί ζεκείν θιεηδί
γηα ηηο ζπλεξγαζίεο. Μηα άιιε εμίζνπ ζεκαληηθή θαηεχζπλζε ήηαλ ε ζχληαμε θαη
ζεκαζηνινγία ησλ δηαδηθαζηψλ, κε ζηφρν ηηο δπλακηθέο.
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ηελ πεξίπησζε ηεο αλακφξθσζεο θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηα
ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
ηελ εζσηεξηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Αλαιπηηθφηεξα, ηδηαίηεξε ζεκαζία θαίλεηαη λα έρεη ε
αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε ζεκαζηνινγία ηνπο θαη ε ζχγθιηζε ησλ νξγαλσηηθψλ
δνκψλ θαη δηεξγαζηψλ. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαιχπηεη θπξίσο ην
επίπεδν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη έρεη σο απνηέιεζκα επέιηθηεο ζπλεξγαζίεο (πρ εηθνληθέο
επηρεηξήζεηο) θαη πην νξζνινγηθή δηάξζξσζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ.
ηελ πεξίπησζε ηεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, απηή πεξηιακβάλεη ζέκαηα ηφζν ζεκαζηνινγηθά
φζν θαη ηερληθά. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηηο επηρεηξήζεηο είλαη λα κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ
δεδνκέλα κε εχθνιν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ηαρεία θαη
επέιηθηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. Απφ ηηο εξγαζίεο βιέπνπκε φηη ε
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πεξλάεη απφ ηε ζσζηή κνληεινπνίεζε θαη ζεκαζηνινγία ησλ
δεδνκέλσλ, ηελ νξζή επηινγή πξνηχπσλ θαη ηελ θαηάιιειε αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ
ηνπο.
Σέινο, ηα επί κέξνπο ζέκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο εξγαζίεο αθνξνχλ ηελ ππνδνκή
πιεξνθνξηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζήο ηνπο.
Σα ζηνηρεία θαη γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ δείρλνπλ φηη ην ελδηαθέξνλ ηηο έξεπλαο έρεη
κεηαηνπηζηεί θπξίσο πξνο ηηο B2B

ππεξεζίεο, κε αλάιπζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ

πξνβιήκαηα ελαξκφληζεο ησλ δηεξγαζηψλ πξνο ηελ επίηεπμε ηζρπξψλ θαη δπλακηθψλ
ζπλεξγαζηψλ. Σα ζεκαζηνινγηθά πξνβιήκαηα απνηεινχλ θαη πάιη ην θεληξηθφ ζέκα
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ απαζρνιεί ηνλ ηνκέα θαη νη πξννπηηθέο βάζεη ησλ ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ δείρλνπλ φηη ην ππνπεδίν ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ νξγάλσζε θαη ηε
ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζα έρεη ζεκαληηθή αλάπηπμε.

5.4 Σύνοψη
Ζ παξνχζα έξεπλα απνηέιεζε κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο ησλ ζεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
πνπ απαζρνινχλ ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. Σα επξήκαηά
ηεο δείρλνπλ φηη ν ρεηξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ θαη ε κνληεινπνίεζή ηνπο έιθνπλ ζεκαληηθά
ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, θαζφηη ε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα
αλάπηπμεο ππεξεζηψλ θαη ζπλεξγαζηψλ. Δπίζεο, ζε πςειά επίπεδα θπκαίλεηαη θαη ε έξεπλα
γχξσ απφ ηελ νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ νη δπλακηθέο θαη
παξαγσγηθέο ζπλεξγαζίεο. Σέινο, ζεκαληηθή πξνθχπηεη θαη ε ζεκαζηνινγία γχξσ απφ ηηο
ππεξεζίεο, ζέκα πνπ απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ζπλδπαζκφ ηνπο γηα ηελ
παξαγσγή λέσλ θαη πην εμειηγκέλσλ ππεξεζηψλ.
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Καηαιήγνληαο, νη δχν εμεηαδφκελνη ηνκείο, ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ
ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, παξνπζηάδνπλ θνηλά πξνβιήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη
αθνινπζνχλ ην ίδην ζχλνιν πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ γηα ηελ επίιπζε ηνπο. Δζηηάδνπλ, φκσο,
ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο, εμππεξεηψληαο ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο ηνπο.
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Παρϊρτημα Α: Ενδεικτικϊ παραδεύγματα ερωτημϊτων
ςτισ μηχανϋσ αναζότηςησ
θνπφο ηνπ παξαξηήκαηνο απηνχ είλαη ε παξάζεζε ελδεηθηηθψλ παξαδεηγκάησλ απφ ηηο
ζρεηηθέο επεξσηήζεηο νη νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο Scopus θαη ISIThomson, ψζηε λα γίλεη άκεζα αληηιεπηή ε δηαδηθαζία αλάθηεζεο ησλ εξγαζηψλ.
Γηα παξάδεηγκα πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζνπκε εξγαζίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κεηά ην 2005 θαη πεξηνξίδνληαο ηελ
αλαδήηεζε καο ζε ζπγθεθξηκέλνπο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο ππνβάινπκε ηελ αθφινπζε
ζχλζεηε επεξψηεζε.

Your query: (TITLE(interoperability) AND TITLE(e-government)) AND SUBJAREA(mult
OR ceng OR CHEM OR comp OR eart OR ener OR engi OR envi OR mate OR math OR
phys OR mult OR arts OR busi OR deci OR econ OR psyc OR soci) AND PUBYEAR AFT
2004 AND (EXCLUDE(SUBJAREA, "BIOC"))

Ζ ζθνπηκφηεηα απηήο ηεο επεξψηεζεο ζηε κεραλή αλαδήηεζεο Scopus είλαη ε αλάθηεζε
επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ρσξίο
σζηφζν λα πξνζδηνξίδνπκε θάπνηα επηπιένλ παξάκεηξν γηα ην ζέκα. Απφ ηα απνηειέζκαηα
εμαηξέζεθαλ απηά πνπ αλαθέξνληαλ ζε βηνρεκεία, πεδίν κε ζρεηηδφκελν κε ηελ έξεπλα.
Ζ αληίζηνηρε εξψηεζε ζηε κεραλή αλαδήηεζεο ISI-Thomson είλαη ε εμήο:

Title=(interoperability) AND Title=(egovernment)
Timespan=2005-2010. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI

Δίλαη πξφδειν φηη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο επηκέξνπο επεξσηήζεηο
εμεηάδνληαη πεξαηηέξσ γηα ηνλ βαζκφ ζπλάθεηαο ηνπο κε ην πξνο αλάιπζε ζέκα κέζσ ηεο
αλάιπζεο θαη αλάγλσζεο ηεο ζχλνςήο (abstract).
Σέινο ηα απνηειέζκαηα ελνπνηνχληαη ζηελ ηειηθή ιίζηα εξγαζηψλ.
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Παρϊρτημα Β: Λεκτικό ανϊλυςη τύτλων εργαςιών
Καηά ηε θάζε ηεο αλάθηεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ,
ρξεζηκνπνηήζεθε κηα γεληθή κέζνδνο κε αλαδήηεζε ησλ βαζηθψλ φξσλ ηεο έξεπλαο κφλν
ζηνλ ηίηιν. Καηφπηλ έγηλε κηα αλάιπζε ησλ πεξηιήςεψλ ηνπο θαη απηέο κεηψζεθαλ ζε έλα
πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 10%. Έκεηλαλ δειαδή κφλν απηέο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην
αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο.
ε απηφ ην παξάξηεκα επηρεηξείηαη κηα αλάιπζε ησλ ηίηισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνέθπςαλ
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ κε πνζνηηθφ ηξφπν ηα
ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο εξγαζίεο. Απηφ έρεη δχν ζηφρνπο. Αθελφο λα δψζεη ζπλδπαζκνχο
ιέμεσλ θιεηδηψλ γηα κηα πην ζηνρεπκέλε θαη γξήγνξε έξεπλα γηα ην ίδην ζέκα ζην κέιινλ,
αθεηέξνπ λα βνεζήζεη ζηελ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ ζε
επηκέξνπο ζέκαηα θαη επίπεδα. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ.
ηνλ επφκελν πίλαθα δίλεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ πην ζπρλά εκθαληδφκελσλ ιέμεσλ ζηνπο
ηίηινπο ησλ επηζηεκνληθψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.

λζξη
ςυχνότητα
interoperability
155
semantic
59
e-Government
58
Service
54
e-business
47
process
37
Enterprise
31
system
27
Framework
25
Model
21
collaboration
21
approach
20
ontology
20
architecture
19

λζξη
ςυχνότητα
integration
19
information
19
Business
17
modelling
15
organizational
11
technology
10
workflow
10
standards
8
knowledge
8
applications
8
data
8
Metadata
7
study
7
platform
7

Πίλαθαο 0-1: Οη πην ζπρλά εκθαληδόκελεο ιέμεηο θιεηδηά ζηνπο ηίηινπο ηωλ εξγαζηώλ

Παξαηεξνχκε φηη πέξα απφ ηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ αλαδήηεζε
(interoperability,

e-government,

e-business)

νη

πην

ζπρλά

εκθαληδφκελεο

ιέμεηο

πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο έλλνηεο: ζεκαζηνινγία, ππεξεζίεο, (επηρεηξεζηαθέο) δηαδηθαζίεο,
επηρεηξεζηαθά κνληέια, ζπζηήκαηα, πιαίζηα, νληνινγίεο, αξρηηεθηνληθέο, νξγάλσζε,
δεδνκέλα, εθαξκνγέο, πιαηθφξκεο θ.α.
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ε κηα πξνζπάζεηα εχξεζεο ζεκάησλ ή νινθιεξσκέλσλ ελλνηψλ ζπζρεηίζηεθαλ νη βαζηθέο
ιέμεηο θιεηδηά ηεο έξεπλαο κε ηηο ππφινηπεο, σο πξνο ην αλ εκθαλίδνληαη καδί ζηνλ ηίηιν θαη
ην απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
interoperability
semantic
Service
enterprise
e-Government
process
framework
system
information
ontology
model
integration
architecture
collaboration
Business
through
standards
organizational
modelling
workflow
data
e-Business
Metadata

39
34
30
24
19
18
18
16
16
15
12
12
11
10
8
8
7
6
6
5
5
5

e-Government
interoperability 24
service
20
semantic
19
process
9
knowledge
8
framework
8
Metadata
7
modelling
6
architecture
5
documents
5
integration
5
information
4
collaboration
4
management
4
portal
4
model
4
standards
4
system
4
towards
3
workflow
3
data
3
applications
3

e-business
process
13
Service
9
Semantic
9
system
8
collaboration
7
modelling
7
framework
6
Integration
5
interoperability 5
business
4
technology
4
negotiation
3
ontology
3
electronic
3
applications
2
model
2
supply chain
2
architecture
2
contracts
2
DATA
2
organizational
2
platform
2

Πίλαθαο 0-2: Σπζρέηηζε κεηαμύ ιέμεωλ θιεηδηώλ ηωλ ηίηιωλ ηωλ εξγαζηώλ

Σα επξήκαηα απφ απηφ ην ζπζρεηηζκφ είλαη ζεκαληηθά. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπλδέεηαη ζε
κεγάιν βαζκφ κε ζεκαζηνινγία θαη ππεξεζίεο θαη γίλεηαη πξνθαλέο φηη αξθεηέο εξγαζίεο
αζρνινχληαη κε ηα ζεκαζηνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ νδεγνχλ ζηε δηαιεηηνπξγία ππεξεζηψλ.
εκαληηθφο είλαη θαη ν ζπζρεηηζκφο ηεο κε (επηρεηξεζηαθέο) δηαδηθαζίεο, πιαίζηα πνπ
ξπζκίδνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ζεκαζηνινγία θαη κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξίαο, νξγάλσζε, πξφηππα. ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ηα ζέκαηα πνπ
απαζρνινχλ είλαη πξσηίζησο νη ππεξεζίεο θαη εηδηθά ε ζεκαζηνινγία γχξσ απφ ηε
δηαρείξηζε θαη αλάπηπμή ηνπο, νη δηαδηθαζίεο, ε κεηαθνξά γλψζεο θαη πιεξνθνξίαο,
δηάθνξεο αξρηηεθηνληθέο θαη κνληεινπνηήζεηο, πξφηππα. ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ ηα
ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ζεκαζηνινγία ππεξεζηψλ, ζπζηήκαηα,
νξγάλσζε, ζπλεξγαζία.
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Παρϊρτημα Γ: Σχόμα βϊςησ δεδομϋνων για τισ
επιςτημονικϋσ εργαςύεσ
Ζ βάζε δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο
πεξηιακβάλεη 5 βαζηθνχο πίλαθεο. Ο docInfo πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ηηο επηζηεκνληθέο
εξγαζίεο (ηίηιν, εθδφηε, έηνο, πφζεο θνξέο έρεη γίλεη αλαθνξά ζηελ εξγαζία απφ άιιεο
εξγαζίεο, έθδνζε, ηφπνο δεκνζίεπζεο). Ο categories πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε κε
απηήλ λα έρεη πινπνηεζεί θαηά νκάδεο ραξαθηεξηζηηθψλ. Ο authors πεξηέρεη ηνπο ζπγγξαθείο.
Οη docCategories θαη docAuthors απνηεινχλ ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηνπο ηίηινπο κε ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηνπο ζπγγξαθείο αληίζηνηρα.

categories *
catID
group_desc
category

docInfo *

docCategories *

docID

docID

title

catID

publisher
year
cited
publication
source

docAuthors *

authors *

docID

authorID

authorID

authorName

Εηθόλα 0-1: Δηάγξακκα βάζεο

ηε βάζε ππάξρνπλ θαη άιινη βνεζεηηθνί πίλαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ αλάιπζε
ησλ ηίηισλ, ησλ ζπλφςεσλ θαη ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ.
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