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Περίληψη
Στις μέρες μας οι εταιρείες αποτελούν πολύπλοκους και μεταβαλλόμενους οργανισμούς κυρίως
οι εταιρίες πληροφορικής. Η διαχείριση έργων πληροφορικής με τη μεθοδολογία Agile
χρησιμοποιείται ευρέως και αποτελεί μια διαδικασία περιπλοκή με πολλές πτυχές που απαιτεί
οργάνωση και προσοχή για να επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το πως θα διαχειριστεί
ένας εργαζόμενος το χρόνο του και θα καταφέρει να συνεισφέρει σε ένα έργο μεγάλης
κλίμακας και πως όλο αυτό θα είναι αποτελεσματικό και κερδοφόρο είναι ένα από τα
σημαντικότερα στοιχεία ενός οργανισμού. Η διαχείριση έργων πληροφορικής γίνεται ολοένα
και πιο σημαντική σε μια μεταβαλλόμενη και συνεχώς εξελισσόμενη πραγματικότητα και έχει
απαιτήσεις βελτιστοποίησης.
Παράλληλα, στην εποχή των μεγάλων δεδομένων (Big Data) και της μηχανικής μάθησης, η
οπτικοποιηση δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη λήψη αποφάσεων αρχίζει
να γίνεται απαραίτητη σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης ενός προϊόντος λογισμικού (από τεχνικό
επίπεδο μέχρι το επίπεδο του μάρκετινγκ) και όχι μόνο. Η ανάλυση και οπτικοποιηση των
δεδομένων λόγω της αμεσότητας της παρουσίασης τους αλλά και άλλων πλεονεκτημάτων
όπως η παρατήρηση ενός φαινομένου στο χρόνο αποτελεί σταδιακά ένα αναπόσπαστο κομμάτι
των οργανισμών.
Τα εργαλεία επιχειρησιακής νοημοσύνης (BI tools) έχουν αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια
δίνοντας δυνατότητες παρακολούθησης και επισκόπησης των δεδομένων που παλαιότερα δεν
ήταν εφικτές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και από ανθρώπους που δεν έχουν
γνώσεις πληροφορικής.
Στη παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται μια πρόταση οπτικοποίησης δεδομένων που
αφορούν το Project Management. Σκοπός είναι η ανάπτυξη κάποιων dashboards με τη χρήση
του εργαλείου Tableau Desktop που θα χρησιμοποιηθούν από τους διαχειριστές έργων
πληροφορικής για τη παρακολούθηση και επισκόπηση των έργων.

Abstract
Nowadays, companies are complex and constantly changing organisms, especially the
Information Technology (IT) organizations. IT project management using Agile methodology
is widely used and is a complex, multi-faceted process that requires planning and attention to
detail to deliver the expected results. Where an employee will allocate their time to contribute
to a large-scale project and how it will be efficient and profitable is one of the most important
questions for an organisation. IT project management is becoming increasingly important in a
changing and constantly evolving reality and has optimization requirements. At the same time,
in the era of Big Data and machine learning, data visualisation for inference and decision
making is becoming essential at all levels of software product development and beyond. The
analysis and visualisation of data due to the immediacy of their presentation and other
advantages is gradually becoming an integral part of organisations. Business intelligence tools
(BI tools) have been developed a lot in recent years as they enable the monitoring and review
of data and can be used even by people who do not have IT skills. In this thesis a proposal for
data visualization related to Project Management is attempted. The purpose of this thesis is to
develop dashboards using the Tableau Desktop tool that will be used by IT project managers to
monitor and review their projects.
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Εισαγωγή
1.1 Στόχος της Εργασίας
Στο παρελθόν, πολλά έργα λογισμικού έχουν αποτύχει πριν καν φτάσουν να ολοκληρωθούν.
Αυτό συνέβαινε, λόγο έλλειψης σωστού σχεδιασμού και απουσίας τεχνικών και εργαλείων της
διαχείρισης έργου. Η σωστή κατανόηση και εφαρμογή των διαδικασιών και των μεθοδολογιών,
που διέπουν τη διαχείριση έργου, τόσο από τον διαχειριστή έργου όσο και από την ομάδα του
μπορούν να οδηγήσουν το έργο προς την επιτυχία και να προσδώσουν αξία στον οργανισμό.
Παράλληλα,

στην

εποχή

των

μεγάλων

δεομένων

και

καθώς

οι

επιχειρήσεις

δραστηριοποιούνται σε ένα ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον τίθεται
συνεχώς η ανάγκη απόκτησης από τους οργανισμούς έγκαιρης πληροφορίας, κατανόησης των
αναγκών των πελατών και των τάσεων της αγοράς. Για αυτούς τους λόγους, όλο και
περισσότερο, οι οργανισμοί στρέφονται προς τη χρήση της επιχειρηματικής νοημοσύνης.
Παρόλο, που ο τομέας της ΕΝ έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια εξακολουθεί να
θεωρείται μείζον θέμα για τους οργανισμούς, λόγω της δυσκολίας που αφορά την απόκτηση
ουσιαστικών πληροφοριών, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημά. Πληθώρα, εργαλείων ΕΝ
έχουν αναπτυχθεί με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάλυσης των δεδομένων και υπάρχουν πολλά
εργαλεία οπτικοποίησης που παρουσιάζουν τα δεδομένα σε γραφική μορφή ώστε η
πληροφορία να είναι εύκολα κατανοήσιμη και αξιοποιήσιμη από τους διευθυντές και τους
διαχειριστές έργου, προκειμένου να προβούν στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων συντονισμένων
με τη στρατηγική και τους στόχους του εκάστοτε οργανισμού. Στη παρούσα διπλωματική
εργασία, επιχειρείται η ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων εργαζομένων μιας επιχείρησης
μέσω του εργαλείου επιχειρηματικής νοημοσύνης Tableau Desktop με σκοπό τη χρήση τους
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από διαχειριστές έργου για τη κατανόηση των δυνάμεων και των αδυναμιών της ομάδας του
έργου. Στόχος, της ανάλυσης και οπτικοποίησης που πραγματοποιείται, είναι η κατανόηση των
δεδομένων που αφορούν την ομάδα του έργου, ώστε οι διαχειριστές έργου να είναι σε θέση να
προβούν στη λήψη ταχύτερων και βέλτιστών αποφάσεων προς όφελος του οργανισμού.

1.2 Βιβλιογραφική Αιτιολόγηση
Για τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετήθηκαν 27 διαφορετικές πηγές.
Από τις πηγές αυτές, οι 10 είναι διαδικτυακές πηγές και οι υπόλοιπές 17 είναι δημοσιευμένα
επιστημονικά άρθρα και βιβλία. Τα ακαδημαϊκά κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν είναι
δημοσιευμένα, κυρίως μετά το 2019 και αντλήθηκαν από το εργαλείο Google Scholar. H
διαδικτυακές πηγές, αφορούν ιστοσελίδες με άρθρα από τις οποίες μελετήθηκαν κυρίως
κάποιες βασικές έννοιες για τη διαχείριση έργου και τη διαδικασία ETL. Η βιβλιογραφία που
αξιοποιήθηκε παρέχει θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις στους τομείς της Διαχείρισης Έργου
και της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης. Στο τέλος, του 6ου κεφαλαίου, παρέχεται αναλυτικά η
βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.

1.3 Διάρθρωση της Διπλωματικής Εργασίας
Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται βασικά στοιχεία που αφορούν την εκπόνηση της
παρούσας διπλωματικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η κύρια ιδέα και ο
σκοπός της εργασίας, η βιβλιογραφία που μελετήθηκε για την συγγραφή της και η δομή και το
περιεχόμενο των κεφαλαίων που την απαρτίζουν.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, αρχικά, αναλύεται ο ορισμός του έργου, κάποια χαρακτηριστικά που
το απαρτίζουν όπως ο ‘Τριπλός Περιορισμός’ και περιγράφονται οι φάσεις του κύκλου ζωής
ενός έργου.Έπειτα, παρατίθεται ο ορισμός της διαχείρισής έργου λογισμικού, καθώς και οι
γνωστικές περιοχές στη διαχείριση έργου. Παρουσιάζεται, ο ρόλος του διαχειριστή έργου και
οι ιδανικές δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι ενός έργου και κατ’
επέκταση του οργανισμού. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι μεθοδολογίες στην διαχείριση
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έργου δίνοντας έμφαση στις ευέλικτες μεθοδολογίες, παρουσιάζονται τα μοντέλα Scrum και
Kanban και οι συγχρονές τάσεις και πρακτικές.
Στο τρίτο κεφάλαιο, ορίζεται η έννοια της διαχείριση Επιχειρησιακής Απόδοσης και αναλύεται
ένα προτεινόμενο πλαίσιο αυτής για την κατανόηση της αξίας που προσδέσει η υιοθέτηση της
στους οργανισμούς. Έπειτα, ως ένα αναπόσπαστό κομμάτι της Επιχειρησιακής Απόδοσης,
παρουσιάζεται η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη, περιγράφονται κάποια από τα βασικά της
στοιχεία, τα οφέλη, τα εργαλεία και οι προκλήσεις της, αλλά και οι σύγχρονές τάσεις του τομέα
αυτού.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, αρχικά ορίζεται η ‘Πυραμίδα της Γνώσης’ ώστε να γίνει αντιληπτή η
σχέση δεδομένων και πληροφορίας. Έπειτά, παρουσιάζονται τα δεδομένα μεγάλου όγκου και
η αλυσίδα αξίας τους. Στη συνέχεια, αναλύεται η διαδικασία ETL, οι διαφορές με τη διαδικασία
ELT και οι προκλήσεις στην εφαρμογή της. Επιπλέον, περιγράφεται η αποθήκη δεδομένων, οι
διαφορές OLAP και OLTP και παρουσιάζονται κάποιες αρχιτεκτονικές αποθηκών δεδομένων
που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς. Προχωρώντας, γίνεται αναφορά στην
οπτικοποίηση δεδομένων και στα οφέλη της για τις επιχειρήσεις σήμερα. Τέλος, παρουσιάζεται
αναλυτικά μια μελέτη περίπτωσης που εφαρμόζει λύσεις BI για την ανάπτυξή στρατηγικών
μάρκετινγκ σε μια εταιρεία κατασκευής βρεφικών καθισμάτων αυτοκινήτου.
Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μια πρόταση δημιουργίας διαδραστικών dashboards
μέσω του εργαλείου Tableau Desktop για τη χρήση τους από διαχειριστές έργου. Η διαδικασία
υλοποίησης παρουσιάζεται αναλυτικά βήμα-βήμα από την κατασκευή του συνόλου δεδομένων
μέχρι και την οπτικοποίηση τους με τη χρήση του εργαλείου Tableau.
Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προήλθαν από την εκπόνηση της
διπλωματικής εργασίας, η βιβλιογραφία και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά το μέρος
της υλοποίησης.
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Διαχείριση Έργων πληροφορικής: Βασικές έννοιες

2.1 Ορισμός του Έργου
Ως έργο, σύμφωνα με τον Οδηγό Βασικών Γνώσεων στη Διοίκηση Έργων (A Guide to the
Project Management Body of Knowledge), ορίζεται: «Μια ορισμένου χρόνου προσωρινή
προσπάθεια που αναλαμβάνεται για τη δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος, υπηρεσίας ή
αποτελέσματος».
Η έννοια του ορισμένου (πεπερασμένου) χρόνου χρησιμοποιείται, για να υποδηλώσει ότι κάθε
έργο έχει καθορισμένη αρχή και τέλος. Επιπλέον, προσωρινή προσπάθεια δε σημαίνει
απαραίτητα ότι το έργο είναι μικρής διάρκειας, η ολοκλήρωση ενός έργου επέρχεται συνήθως
με τους εξής τρόπους:


Με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.



Όταν οι στόχοι που έχουν τεθεί δε μπορούν να επιτευχθούν.



Σε περίπτωση που η αναγκαιότητα για την υλοποίηση του για οποιοδήποτε λόγο
πάψει να υπάρχει.

Ένα έργο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αρχίζει και ολοκληρώνεται σε ορισμένο χρόνο, αλλά
το παραδοτέο του μπορεί να διαρκέσει και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Το παραδοτέο
ενός έργου μπορεί να είναι είτε υλικό είτε άυλο και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που
έχουν καθοριστεί.
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Όσον αναφορά την έννοια του μοναδικού προϊόντος, υπηρεσίας ή αποτελέσματος που
αναφέρεται στον ορισμό, αυτή αφορά σε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να
έχει το τελικό προϊόν ή υπηρεσία του έργου, ώστε να το καθιστά ξεχωριστό από τα υπόλοιπα
προϊόντα και υπηρεσίες αντίστοιχα [1].

2.1.1 Τρίγωνο Διαχείρισης Έργου
Το Τρίγωνο Διαχείρισης Έργου, ονομάζεται και Σιδερένιο Τρίγωνο ή αλλιώς Τριπλός
Περιορισμός, είναι μια θεμελιώδης ιδέα στη διαχείριση έργων που αντιπροσωπεύει την
επιτυχία/ποιότητα του έργου μέσα από τη σχέση των βασικών κριτηρίων απόδοσης: Κόστος,
Αντικείμενο/Πεδίο Εφαρμογής, Χρόνος. Σχηματικά, το Τρίγωνο Διαχείρισης Έργου
απεικονίζεται στην εικόνα 1:

Εικόνα 1 Τρίγωνο Διαχείρισης Έργου
Πηγή: https://medium.com/@harpreet.dhillon/iron-triangle-triple-constraints-of-project-managemente818e631826c

Η κύρια αρχή που διέπει το Τρίγωνο της Διαχείρισης Έργου είναι ότι οι παράμετροι Κόστος,
Χρόνος, Αντικείμενο συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε οποιαδήποτε μεταβολή συμβεί σε μια
από αυτές τις μεταβλητές, δε μπορεί να μην επηρεάσει τουλάχιστον μια από τις υπόλοιπες.
Το Τρίγωνο Έργου θα μπορούσε να περιγραφεί και ως εξής:
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Κόστος + Χρόνος + Αντικείμενο = Ποιότητα

Κόστος:
Το κόστος για τους σκοπούς του Τριγώνου του Έργου δεν περιορίζεται μόνο στην
κυριολεκτική έννοια των χρήματων. Συχνά αναφέρεται και ως Πόροι, Προϋπολογισμός. Το
σημείο αυτό του τριγώνου αφορά όλο τον εξοπλισμό, τα εργαλεία και την υποστήριξη που
απαιτούνται για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του έργου.
Η μεταβλητή του Κόστους, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:


Οικονομικό Προϋπολογισμό.



Εξοπλισμό και Εγκαταστάσεις.



Αριθμό Μελών της ομάδας του έργου.

Αντικείμενο/Πεδίο Εφαρμογής:
Το αντικείμενο/πεδίο εφαρμογής αφορά τη ποιότητα, τη λεπτομέρεια και το μέγεθος των
παραδοτέων του έργου. Όταν αυτή η μεταβλητή αυξάνεται οδηγεί στην αύξηση του κόστους
και του χρόνου. Είναι σημαντικό το πεδίο εφαρμογής να έχει οριστικοποιηθεί με τη σύμφωνη
γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών του έργου πριν ξεκινήσει η παραγωγή του.
Χρόνος:
Ο χρόνος αποτελεί βασικό περιορισμό στη διαχείριση έργου καθώς κάθε έργο έχει μια
ημερομηνία που καθορίζει την αρχή του και μια επιθυμητή ημερομηνία ολοκλήρωσης.
Επιπλέον, στοιχεία του χρόνου μεταξύ άλλων μπορεί να είναι:


Οι ώρες εργασίας που απαιτούνται για το έργο.



Ο καθορισμός και ο αριθμός φάσεων του έργου.



Ο χρόνος που πρέπει να διατεθεί στο σχεδιασμό και τη στρατηγική που θα υιοθετηθεί.



Το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου.
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Ποιότητα:
Η ποιότητα αποτελεί το τέταρτο μέρος του Τριγώνου της Διαχείρισης Έργου. Οποιαδήποτε
αλλαγή στις τρείς παραπάνω μεταβλητές του τριγώνου επηρεάζει την ποιότητα του έργου.
Στόχος είναι να εξισορροπήσουμε τις αλλαγές των παραπάνω μεταβλητών, ώστε να
επιτυγχάνεται κάθε φορά η ποιότητα που έχει οριστεί για το έργο.
Εδώ, οφείλει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν καθολικά πρότυπα ποιότητας για το εκάστοτε
έργο. Σε ορισμένους οργανισμούς η διατήρηση του κόστους/προϋπολογισμού είναι το
βασικότερο στοιχείο που χαρακτηρίζει την ποιότητα ενός έργου. Ενώ σε άλλους, ο χρόνος
παίζει σημαντικότερο ρόλο ως προς την ποιότητα. Ο διαχειριστής έργου, ο οποίος θα αναλάβει
ένα συγκεκριμένο έργο οφείλει να γνωρίζει τους τρόπους με τους οποίους καθορίζεται η
ποιότητα του έργου στον οργανισμό στον οποίο δραστηριοποιείται.
Για να κατανοηθούν καλύτερα οι συσχετίσεις των μεταβλητών που υλοποιούν το «Τρίγωνο
του Έργου», θα εξετάσουμε συνοπτικά τα δύο είδη συσχετίσεων στο Τρίγωνο Διαχείρισης
Έργου:


Ο πρώτος τύπος συσχέτισης αναφέρεται στο Πεδίο Εφαρμογής σε σχέση με τις άλλες
δυο μεταβλητές του τριγώνου (Κόστος, Χρόνος). Το Πεδίο εφαρμογής είναι ανάλογο
με τις μεταβλητές του Κόστους και του Χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι, όταν το Πεδίο
εφαρμογής αυξάνεται τότε πρέπει να αυξηθεί και το Κόστος και ο Χρόνος, ώστε να
επιτευχθεί η αναμενόμενη ποιότητα.



Ο δεύτερος τύπος συσχέτισης αναφέρεται στη σχέση που έχουν οι μεταβλητές Χρόνος
και Κόστος, οι οποίες είναι αντίστροφός ανάλογες. Αν το κόστος πρέπει να μειωθεί,
τότε οι προθεσμίες για το έργο θα πρέπει να παραταθούν, δηλαδή ο Χρόνος να
αυξηθεί. Αν υπάρξουν καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια του έργου θα πρέπει να
αυξηθεί το κόστος για να προσαρμοστεί το έργο στα νέα μικρότερα χρονικά
διαστήματα.

Οι παραπάνω συσχετίσεις δεν μπορούν να αλλάξουν με την έννοια ότι τίποτα δε μπορεί να
εμποδίζει την αλλαγή μιας μεταβλητής του τριγώνου όταν έχει προκληθεί αλλαγή σε μια άλλη
μεταβλητή του. Για το λόγο αυτό, το Τρίγωνο Διαχείρισης Έργου αναφέρεται συχνά, όπως και
παραπάνω, ως Τρίγωνο Τριπλών Περιορισμών[2].
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2.1.2 Κυκλός Ζωής του Έργου
Μία από τις ευρέως γνωστές προσεγγίσεις στη διαχείριση έργου που είναι γνωστή και ως
«παραδοσιακή προσέγγιση», χωρίζει το έργο σε τέσσερις φάσεις. Το σύνολο των φάσεων
αυτών ονομάζεται «Κύκλος Ζωής του Έργου». Αναλυτικότερα, οι φάσεις που απαρτίζουν το
κύκλο ζωής του έργου παρουσιάζονται παρακάτω.

Εικόνα 2 Κύκλος Ζωής του Έργου
Πηγή: https://medium.com/edureka/project-management-life-cycle-f9a336c83aa4

Φάση 1: ‘Έναρξη του ‘Έργου
Στη πρώτη φάση του έργου προσδιορίζεται μια επιχειρηματική ανάγκη, ένα πρόβλημα ή μια
ευκαιρία και βρίσκονται τρόποι, ώστε να καλυφθεί η ανάγκη, να λυθεί το πρόβλημα ή να
εκμεταλλευτεί η ευκαιρία αυτή. Επιπλέον, μελετάται αν το έργο είναι εφικτό ή όχι και
προσδιορίζεται ο στόχος του καθώς και τα κύρια παραδοτέα του έργου.
Διαδικασίες, που αφορούν τη φάση «Έναρξη του Έργου» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:


Μελέτη σκοπιμότητας. Προσδιορίζεται το πρόβλημα, που καλείται να επιλυθεί και το
κατά πόσο είναι εφικτό να δοθεί λύση μέσω του έργου.



Προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής του έργου.
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Προσδιορισμός των παραδοτέων του έργου. Καθορίζεται το προϊόν ή η υπηρεσία, που
θα υλοποιηθεί.



Προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών. Ερευνώνται οι ανάγκες και οι απατήσεις
των ενδιαφερόμενων μερών.



Επιλογή των εργαλείων διαχείρισης έργου, που θα χρησιμοποιηθούν.



Υπολογισμός του κόστους του έργου και σύγκριση με τα αναμενόμενα οφέλη του.

Φάση 2: Σχεδιασμός του Έργου
Κατά τη φάση αυτή, μόλις το έργο εγκριθεί γίνεται η ανάλυση του και στη συνέχεια χωρίζεται
σε μικρότερα τμήματα/εργασίες. Δημιουργείται η ομάδα του έργου και ένα χρονοδιάγραμμα
για την ολοκλήρωση των επιμέρους εργασιών. Καθώς, το έργο πλέον, έχει σπάσει σε μικρότερα
τμήματα δημιουργούνται και μικρότεροι στόχοι για κάθε τμήμα οι οποίοι πρέπει να είναι
εφικτοί εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου και να έχουν υψηλές δυνατότητες επιτυχίας.
Διαδικασίες, που αφορούν τη φάση «Σχεδιασμός του Έργου» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:


Δημιουργία σχεδίου του έργου. Προσδιορίζετε το χρονοδιάγραμμα, οι φάσεις, οι
εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν και οι πιθανοί περιορισμοί του έργου.



Δημιουργία διαγραμμάτων ροής.



Εκτίμηση και δημιουργία σχεδίου για τον προϋπολογισμό.



Συγκέντρωση πόρων που θα χρειαστούν για την υλοποίηση του έργου.



Πρόβλεψη κινδύνων και πιθανών δυσκολιών. Σχεδιάζονται τεχνικές για την αποφυγή
των κινδύνων, που μπορούν να επηρεάσουν τη ποιότητα και το χρονοδιάγραμμα, του
έργου.

Φάση 3: Εκτέλεση του Έργου
Στη φάση αυτή έχει ληφθεί η έγκριση του οργανισμού για την ανάπτυξη και υλοποίηση, του
έργου. Μεταφερόμαστε, λοιπόν, από το σχεδιασμό στην υλοποίηση του έργου. Ρόλος, του
διαχειριστή έργου, στη φάση αυτή είναι να οργανώσει τα μέλη της ομάδας του έργου, να
διαχειρίζεται το χρονοδιάγραμμα και να εξασφαλίσει ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το
αρχικό σχέδιο.
Διαδικασίες, που αφορούν τη φάση «Εκτέλεση του Έργου» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Φρειδερίκη Τριανταφύλλου-Γκεσούλη Α.Μ. 1041395

15

Χρήση Εργαλειών Επιχειρησιακής Νοημοσύνης στη Διαχείριση Έργου



Προσδιορισμός των εργασιών του έργου. Ανάθεση των εργασιών στα μέλη της
ομάδας του έργου.



Ενημέρωση των μελών της ομάδας για τα καθήκοντα τους και παροχή οδηγιών
σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης των εργασιών τους.



Επικοινωνία με τον πελάτη και τη διοίκηση καθώς και ενημέρωση σε όλα τα στάδια
του έργου προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.



Συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του έργου. Τα μέλη, που εργάζονται για το
έργο, πρέπει να ανταποκρίνονται στους στόχους που έχουν τεθεί σχετικά με το χρόνο
και τη ποιότητα, του έργου.



Διαχείριση του προϋπολογισμού.

Φάση 4: Κλείσιμο του Έργου
Στη τελική φάση του κύκλου ζωής του έργου, προσκομίζονται τα τελευταία παραδοτέα,
αποδεσμεύονται οι πόροι του έργου και προσδιορίζεται η επιτυχία του. Ο διαχειριστής έργου,
στη φάση αυτή, αξιολογεί τι λειτούργησε και τι όχι κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής, του
έργου.
Διαδικασίες, που αφορούν τη φάση «Κλείσιμο του Έργου» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:


Ανάλυση της επίδοσης του έργου. Καθορίζεται το κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι
του έργου ή εάν το αρχικό πρόβλημα, που είχε να αντιμετωπίσει το έργο, επιλύθηκε.



Ανάλυση της επίδοσης της ομάδας του έργου. Αξιολογείται το πως έδρασε η ομάδα
του έργου. Εάν, για παράδειγμα, η ομάδα πέτυχε τους στόχους, που τις είχαν ανατεθεί
μέσα στο χρονοδιάγραμμά, που είχε καθοριστεί παράλληλα, με την απαιτούμενη
ποιότητα.



Υπολογισμός των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν και διάθεση των αχρησιμοποίητων
πόρων για μελλοντικά έργα.

Η ανάλυση που γίνεται στη τελευταία φάση είναι πολύ σημαντική, διότι μέσω αυτής αποκτάτε
η γνώση των δυνάμεων και των αδυναμιών της ομάδας του έργου, η οποία είναι πολύτιμη για
τα μελλοντικά έργα του οργανισμού[3].
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2.2 Διαχείριση Έργου Λογισμικού
Η διαχείριση έργων λογισμικού εφαρμόζει γνώσεις, εργαλεία και τεχνικές, ώστε να καταφέρει
να διαχειριστεί μια σειρά χρονολογικών εργασιών, με στόχο να καλύψει τις απαιτήσεις του
έργου και να καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Η διαχείριση ενός έργου, σύμφωνα με το PMBOK® Guide, συνήθως περιλαμβάνει:


Προσδιορισμό και ανάλυση των απαιτήσεων του έργου.



Καθορισμό των αναγκών και των προσδοκιών, των ενδιαφερόμενων μερών
(stakeholders).



Δημιουργία και διατήρηση επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.



Διαχείριση πόρων.



Εξισορρόπηση των ανταγωνιστικών περιορισμών.

Οι συνθήκες στις οποίες υλοποιείται το έργο επηρεάζουν τη διαδικασία της διαχείρισης έργου
και τον τρόπο με τον οποίο ιεραρχούνται οι περιορισμοί του[1],[4].

2.2.1 Περιοχές Γνώσης στην Διαχείριση Έργων
Σύμφωνα, με τον ‘Οδηγό Βασικών Γνώσεων στη Διοίκηση Έργων’ (A Guide to the Project
Management Body of Knowledge), οι περιοχές γνώσεις στη διαχείριση έργου είναι τομείς ή
περιοχές εξειδίκευσης κοινά χρησιμοποιούμενες κατά τη διαχείριση ενός έργου. Μία γνωστική
περιοχή είναι ένα σύνολο διαδικασιών, που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο τομέα, της
διαχείρισης έργου.
Στο παρελθόν, πολλά έργα λογισμικού απέτυχαν πριν καν ολοκληρωθούν, λόγω έλλειψής
σωστού σχεδιασμού και έλλειψη εφαρμογής πρακτικών μεθόδων και εργαλείων της
διαχείρισης έργων. Η διαχείριση έργων λογισμικού αποτελείται από δέκα περιοχές γνώσης από
τις οποίες οι τέσσερις είναι βασικές και περιλαμβάνουν τη διαχείριση του πεδίου εφαρμογής,
τη διαχείριση χρόνου, τη διαχείριση κόστους και τη διαχείριση ποιότητας του έργου, οι
υπόλοιπες έξι περιοχές γνώσεις, καλούνται υποστηρικτικές. Εάν, το έργο λογισμικού
αναπτυχθεί ακολουθώντας όλα τα εργαλεία και τεχνικές της διαχείρισης έργου, θα οδηγηθεί
σίγουρα στην επιτυχία.
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Οι δέκα περιοχές γνώσης αποτελούν το βασικό τεχνικό αντικείμενο το οποίο είναι απαραίτητο
για την αποτελεσματική διαχείριση του έργου. Συνοπτικά, παρακάτω, περιγράφονται οι δέκα
περιοχές γνώσης, όπως αυτές παρουσιάζονται, στο PMBOK® Guide :
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργου:
Αυτή η γνωστική περιοχή εφαρμόζεται και στις τέσσερις φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου
(έναρξη, σχεδιασμός, εκτέλεση, κλείσιμο). Η περιοχή αυτή ενοποιεί τις διαδικασίες και τις
εργασίες και τις μετατρέπει σε ένα ενιαίο έργο με καθορισμένα παραδοτέα.
Διαχείριση Πεδίου Εφαρμογής του έργου:
Σε αυτή τη γνωστική περιοχή περιέχονται όλες οι διαδικασίες, ώστε να είναι σίγουρο ότι το
έργο περιλαμβάνει όλες τις εργασίες, που απαιτούνται και μόνον αυτές, έτσι ώστε το έργο να
ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Διαχείριση Χρόνου
Περιλαμβάνονται οι διαδικασίες, που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση
του έργου.
Διαχείριση Κόστους
Αυτή η περιοχή, περιλαμβάνει τις διαδικασίες του προγραμματισμού, της εκτίμηση και της
διαχείρισης του προϋπολογισμού και του του ελέγχου του κόστους, ώστε το έργο να
ολοκληρωθεί εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Διαχείριση Ποιότητας
Η διαχείριση ποιότητας του έργου περιλαμβάνει τις διαδικασίες ενσωμάτωσης της πολιτικής
ποιότητας του οργανισμού στο σχεδιασμό, στη διαχείριση και στον έλεγχο των απαιτήσεων
ποιότητας του έργου προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες, των ενδιαφερόμενων
μερών.
Διαχείριση Πόρων
Η διαχείριση πόρων του έργου περιλαμβάνει τις διαδικασίες για τον καθορισμό, την απόκτηση
και τη διαχείριση των πόρων, που απαιτούνται, για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.
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Διαχείριση Επικοινωνιών
Η γνωστική αυτή περιοχή διασφαλίζει την έγκαιρη και με κατάλληλο σχεδιασμό, συλλογή,
παρακολούθηση και τελική διανομή των πληροφοριών του έργου.
Διαχείριση Κινδύνου
Η διαχείριση κινδύνου περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή σχεδιασμού, που
αφορά τη διαχείριση και τη παρακολούθηση των κινδύνων σε ένα έργο.
Διαχείριση Προμηθειών
Η διαχείριση προμηθειών περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, που αφορούν την
αγορά ή την απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών, που χρειάζονται για την υλοποίηση του
έργου.
Διαχείριση Ενδιαφερόμενων Μερών Έργου
Η διαχείριση των ενδιαφερόμενων μερών του έργου περιλαμβάνει τις διαδικασίες, που
απαιτούνται, για τον εντοπισμό των ατόμων, των ομάδων ή των οργανισμών που θα μπορούσαν
να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από την υλοποίηση του έργου. Ακόμη, εμπεριέχονται οι
διαδικασίες ανάλυσης των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών και του αντίκτυπου τους
στο έργο, με σκοπό να αναπτυχθούν κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης που αφορούν την
αποτελεσματική εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών στις αποφάσεις κατά την εκτέλεση του
έργου[1],[5].

2.3 Διαχειριστής Έργου
Ο διαχειριστής έργου είναι ένα άτομο το οποίο έχει επιλεχθεί από τον οργανισμό και ο ρόλος
του είναι να ηγηθεί και να οδηγήσει την ομάδα του έργου στην επίτευξη των στόχων που έχουν
οριστεί για το έργο, ενώ παράλληλα, έχει ως στόχο να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των
ενδιαφερόμενων μερών. Επιπλέον, ο διαχειριστής έργου εργάζεται με τους διαθέσιμους
πόρους του οργανισμού ώστε να εξισορροπήσει τους ανταγωνιστικούς περιορισμούς του
έργου.
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Οι διαχειριστές έργων συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες υλοποίησης του έργου από την
αρχή μέχρι τη λήξη του. Σε κάποιους οργανισμούς, οι διαχειριστές έργων παίρνουν μέρος και
σε διαδικασίες αξιολόγησης και ανάλυσης πριν την έναρξη του έργου. Αυτές οι διαδικασίες
συνήθως περιλαμβάνουν συζητήσεις με τα στελέχη του οργανισμού που αφορούν τη προώθηση
των στρατηγικών στόχων, τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού και την ικανοποίηση
των αναγκών των πελατών. Παράλληλα, ο διαχειριστής έργου μπορεί να κληθεί να διαχειριστεί
ή να βοηθήσει την επιχειρηματική ανάλυση, την ανάπτυξη επιχειρηματικών περιπτώσεων και
πτυχές που αφορούν τη διαχείριση χαρτοφυλακίου για ένα έργο. Τέλος, ο διαχειριστής έργου
μπορεί να συμμετάσχει σε διαδικασίες που αφορούν την κατανόηση και επίτευξη των
επιχειρηματικών οφελών που προέρχονται ή θα προέλθουν με την υλοποίηση του έργου.
Συμπερασματικά, ο ρόλος του διαχειριστή έργου είναι προσαρμοσμένος, ώστε να ταιριάζει
στον εκάστοτε οργανισμό με τον ίδιο τρόπο, που οι διαδικασίες της διαχείρισης έργου είναι
προσαρμοσμένες για να ταιριάζουν στο έργο[1].

2.3.1 Το PMI Τρίγωνο Ταλέντου
Σύμφωνα, με το PMI (Project Management Institute) τρίγωνο ταλέντου διατυπώθηκαν οι
κύριες/ιδανικές ικανότητες που απαιτείται να κατέχουν οι διαχειριστές έργων. Όπως φαίνεται,
στην Εικόνα 3:

Εικόνα 3 PMI Τρίγωνο Ταλέντου
Πηγή: https://pmi-greece.org/2019-08-28-08-52-48/professional-development-units-pdus
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Τεχνική διαχείριση έργου: Η γνώση, συμπεριφορά και ικανότητα, που αφορούν
συγκεκριμένα πεδία της διαχείρισης έργου.
Ηγεσία: Η γνώση, συμπεριφορά και ικανότητα, που απαιτούνται, ώστε ο διαχειριστής έργου
να δώσει κίνητρο και να εμπνεύσει την ομάδα του έργου για να βοηθήσει τον οργανισμό με
σκοπό να επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί του στόχοι.
Στρατηγική και Επιχειρηματική Διαχείριση: Γνώση και εξειδίκευση πάνω στον ίδιο τον
οργανισμό, αλλά και σε ό,τι αναφορά τη βιομηχανία συνολικότερα, ώστε να επιτυγχάνονται οι
καλύτερες δυνατές επιδόσεις στα προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης[1].

2.3.1.1 Τεχνική Διαχείριση Έργου
Οι δεξιότητες, που αφορούν την τεχνική διαχείριση έργου, ορίζονται ως η ικανότητα
εφαρμογής της γνώσης στο τομέα της διαχείρισης έργου που έχει ως αποτέλεσμα την
υλοποίηση των επιθυμητών παραδοτέων για ένα έργο.
Οι κορυφαίοι διαχειριστές έργων συχνά έχουν ικανότητες, που αφορούν:


Την εστίαση στα τεχνικά στοιχεία της διαχείρισης έργου στα έργα για τα οποία είναι
υπεύθυνοι.



Την ευελιξία να εφαρμόζουν τόσο παραδοσιακά όσο και ευέλικτα εργαλεία και
μεθόδους σε κάθε έργο.



Την αποδοτική διαχείριση του χρονοδιαγράμματος, του κόστους και των κινδύνων
του έργου[1].

2.3.1.2 Ηγεσία
Κοινός παρονομαστής σε όλα τα έργα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και η αποτελεσματική
του διαχείριση, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και η στρατηγική, του κάθε οργανισμού. Για το
λόγο αυτό, ένας διαχειριστής έργου καλείται να κατέχει άριστες επικοινωνιακές και ηγετικές
ικανότητες.
Οι ηγετικές δεξιότητες που αφορούν το διαχειριστή έργου συνήθως περιλαμβάνουν ικανότητες
που αφορούν τη καθοδήγηση και παρακίνηση της ομάδας του έργου. Καθώς και δεξιότητες,
που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση, την επίλυση προβλημάτων, τη κριτική σκέψη και την
ομαλή διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα σε μία ομάδα[1].
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2.3.1.3 Στρατηγική και Επιχειρηματική Διαχείριση
Οι δεξιότητες που αφορούν τη στρατηγική και την επιχειρηματική διαχείριση περιλαμβάνουν
τη γνώση και άλλων λειτουργιών του οργανισμού, όπως τα χρηματοοικονομικά και το
μάρκετινγκ.
Οι διαχειριστές έργου θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι σχετικά με τον οργανισμό,
ώστε να είναι σε θέση να:


Εξηγήσουν σε τρίτους τα καίρια επιχειρηματικά σημεία του έργου.



Εργαστούν με το χρηματοδότη, την ομάδα και ειδικούς ώστε να αναπτυχθεί
κατάλληλη στρατηγική για τη παράδοση του έργου.



Εφαρμόσουν την στρατηγική που αναπτύχθηκε με τρόπο που να μεγιστοποιεί την
επιχειρηματική αξία του έργου[1].

2.3.2 Αναθεωρημένο PMI Τρίγωνο Ταλέντου
Το PMI (Project Management Institute), με σκοπό να συμβαδίσει με τις τεχνολογικές εξελίξεις
και τις νέες απαιτήσεις των οργανισμών και της αγοράς εργασίας ανανέωσε, το Τρίγωνο
Ταλέντου, συγχωνεύοντας τις βασικές γνώσεις στη διαχείριση έργου σε τρείς νέες κατηγορίες
δεξιοτήτων οι οποίες είναι :

Εικόνα 4 Αναθεωρημένο PMI Τρίγωνο Ταλέντου
Πηγή: https://www.pmi.org/learning/training-development/talent-triangle

Φρειδερίκη Τριανταφύλλου-Γκεσούλη Α.Μ. 1041395

22

Χρήση Εργαλειών Επιχειρησιακής Νοημοσύνης στη Διαχείριση Έργου

Τρόποι Εργασίας (Πρώην Τεχνική διαχείριση έργου):
Είτε πρόκειται για προγνωστική, ευέλικτη, σχεδιαστική σκέψη ή νέες πρακτικές που πρέπει να
αναπτυχθούν είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πλέον περισσότεροι από ένας τρόποι να αναπτυχθεί
ένα έργο. Άρα, είναι απαραίτητο οι διαχειριστές έργων να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τη
κατάλληλη τεχνική στη σωστή στιγμή, ώστε να έχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα.
Δεξιότητες Δύναμης (Πρώην Ηγεσία):
Αναφέρεται σε διαπροσωπικές δεξιότητες που περιλαμβάνουν συνεργατική ηγεσία,
επικοινωνία, καινοτόμο τρόπο σκέψης και ενσυναίσθηση. Ο διαχειριστής έργου διασφαλίζει
ότι η ομάδα του διαθέτει τις συγκεκριμένες δεξιότητες, ώστε να διατηρηθεί η επιρροή της
ομάδας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου κάτι που είναι απαραίτητο για την επίτευξη
των στόχων του έργου.
Επιχειρηματική ευφυία (Πρώην Στρατηγική και Επιχειρηματική Διαχείριση):
Οι διαχειριστές έργων που διαθέτουν επιχειρηματική οξυδέρκεια είναι σε θέση να
κατανοήσουν τόσο τις μικρές όσο και τις μεγάλες επιρροές/αλλαγές στον οργανισμό και τη
βιομηχανία και είναι ικανοί να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις προς όφελος της εταιρείας.
Οι επαγγελματίες σε όλα τα επίπεδα, πόσο μάλλον οι διαχειριστές έργων, θα πρέπει να είναι σε
θέση να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις και να κατανοούν πως το έργο τους ευθυγραμμίζεται
με την ευρύτερη στρατηγική και οργανωτική δομή της επιχείρησης και των τάσεων της αγοράς
παγκοσμίως[6].

2.4 Μεθοδολογίες στη διαχείριση έργων
Ο όρος μεθοδολογία χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα αυστηρό σύνολο κανόνων,
μεθόδων ή αρχών που εφαρμόζονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση ή αντικείμενο. Γενικά,
ως μεθοδολογία στη διαχείριση έργου, ονομάζεται ένα σύνολο αρχών και πρακτικών που
καθορίζουν και καθοδηγούν την οργάνωση του έργου σε όλη τη διαδικασία υλοποίησης του,
με στόχο τη βέλτιστη απόδοση του έργου, από την αρχή μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση και το
τερματισμό του. Ο διαχειριστής έργου χρησιμοποιεί μεθοδολογίες της διαχείρισης έργου. Έχει
την ευθύνη να σχεδιάσει τις εργασίες και να παρακολουθήσει τη πρόοδο τους, ώστε να
εξασφαλιστεί η ποιότητα των παραδοτέων και να επιτευχθεί ο σκοπός του έργου.
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Τα μοντέλα στα οποία βασίζονται οι μεθοδολογίες στη διαχείριση έργων χωρίζονται σε τρείς
βασικές κατηγορίες οι οποίες είναι: τα παραδοσιακά μοντέλα, τα ευέλικτα μοντέλα και τα
υβριδικά μοντέλα που είναι ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων διαφορετικών μεθοδολογιών
της διαχείρισης έργων[7],[8].

2.4.1 Παραδοσιακά Μοντέλα στη Διαχείριση Έργου
Οι παραδοσιακές μεθοδολογίες, στη Διαχείριση έργου, βασίζονται σε μια γραμμική
προσέγγιση που σημαίνει ότι κάθε εργασία πραγματοποιείται με μία σειρά και παράλληλα κάθε
εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε να ξεκινήσει η επόμενη στη σειρά εργασία. Επιπλέον, οι
παραδοσιακές μεθοδολογίες απαιτούν για την υλοποίηση του έργου να έχει καθοριστεί εξ
αρχής ο προϋπολογισμός, ο χρόνος ,το πεδίο εφαρμογής και η ποιότητα του έργου.
Τα έργα, όπως και οι οργανισμοί, σήμερα γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικά στη διαχείρισή
τους, έχοντας αυξημένο αριθμό καθηκόντων και πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις/εξαρτήσεις, ενώ
η παραδοσιακή προσέγγιση βασίζεται κυρίως σε ιεραρχικές και γραμμικές σχέσεις των
εργασιών που δε μπορούν να αντικατοπτρίσουν αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα των
σημερινών έργων. Δεύτερο σημαντικό μειονέκτημα της παραδοσιακής προσέγγισης είναι η
υπόθεση ότι το έργο είναι ανεπηρέαστο από το επιχειρηματικό περιβάλλον υλοποίησής του.
Στη πραγματικότητα οι αλλαγές στα αρχικά σχέδια είναι αναπόφευκτές, λόγω προσαρμογών
σε απρόβλεπτες και δυναμικές αλλαγές που επιφέρει το περιβάλλον υλοποίησης του έργου ή
αλλαγές στο εσωτερικό του ίδιου του έργου. Η ακαταλληλότητα, λοιπόν της παραδοσιακής
προσέγγισης για τη πλειοψηφία των σημερινών έργων προέρχεται από τη πολυπλοκότητα των
έργων, την αβεβαιότητα στο προσδιορισμό των στόχων, την ακαμψία στις αλλαγές, και τους
χρονικούς περιορισμούς του έργου.
Κάποια παραδείγματα δημοφιλών παραδοσιακών μεθοδολογιών είναι η μεθοδολογία του
Καταρράκτη,

η μέθοδος Κρίσιμης

Διαδρομής

(CPM) και η μέθοδος Κρίσιμης

Αλυσίδας(CCPM)[7],[8].

2.4.1.1 Μεθοδολογία του Καταρράκτη (Waterfall)
Το παραδοσιακό μοντέλο του καταρράκτη είναι ένα σειριακό μοντέλο, το οποίο διαχωρίζει την
ανάπτυξη του έργου σε διακριτές φάσεις που ολοκληρώνονται διαδοχικά. Κάθε φάση δεν
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μπορεί να ξεκινήσει πριν ολοκληρωθεί η προηγούμενη. Οι φάσεις του μοντέλου αυτού είναι
συνήθως:


Ανάλυση Απαιτήσεων



Σχεδιασμός



Υλοποίηση



Έλεγχος



Συντήρηση

Εικόνα 5 Μοντέλο Καταρράκτη
Πηγή: https://www.researchgate.net/figure/A-standard-waterfall-model-for-softwarecreation_fig2_23142609

Κάποια από τα πλεονεκτήματα του μοντέλου αυτού που το έκαναν ευρέως διαδεδομένο στο
παρελθόν είναι:


Ότι είναι εύκολο στην εφαρμογή του



Ότι φαίνεται μια τακτική και μετρήσιμη διαδικασία ανάπτυξης έργων



Ότι αποτελούσε την τυπική διαδικασία ανάπτυξης έργων σε πολλούς οργανισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο αυτό λειτουργεί σωστά υπό τη προϋπόθεση ότι τα
χαρακτηριστικά του έργου, η τεχνολογία και ο ανταγωνισμός είναι εύκολο να προβλεφθούν
και εξελίσσονται αργά. Αυτές οι συνθήκες, ωστόσο, σπάνια υπάρχουν στα σημερινά έργα
λογισμικού[7].
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2.4.2 Ευέλικτα Μοντέλα στη Διαχείριση Έργου
Η ευελιξία είναι ένας όρος ομπρέλα πρακτικών, που αφορούν την ανάπτυξη λογισμικού και
χαρακτηρίζεται από την ικανότητα γρήγορης προσαρμογής σε οποιαδήποτε αλλαγή, του έργου.
Τα ευέλικτα μοντέλα ξεκινάνε με μια αρχική φάση σχεδιασμού και συνεχίζουν προς τη φάση
ανάπτυξης που περιλαμβάνει επαναληπτικές και αυξητικές διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου.
Πρωταρχικός στόχος, των ευέλικτων μοντέλων, είναι να μειώσουν τα έξοδα στη διαδικασία
ανάπτυξης του λογισμικού, πράγμα που πετυχαίνουν, καθώς έχουν την ικανότητα να
προσαρμόζονται στις αλλαγές, χωρίς να κινδυνεύει η ανάπτυξη του λογισμικού. Κύρια ιδιότητά
είναι ότι το έργο χωρίζεται σε μικρότερα λειτουργικά για το χρήστη κομμάτια (user stories) τα
οποία υλοποιούνται κατά προτεραιότητα, ανάλογα με τις απαιτήσεις και παραδίδονται
συνεχώς, μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου.
Τα ευέλικτα μοντέλα αποδίδουν πολύ καλά στις αλλαγές, πράγμα πού σημαντικό για τα
σημερινά έργα. Καθώς το περιβάλλον του υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές, η ομάδα του έργου
αναδιαμορφώνει τη δομή, τις σχέσεις και τη συμπεριφορά της, κρατώντας τις πρακτικές που
αποδίδουν για τις ανάγκες του έργου και αφήνοντας πίσω εκείνες που στεκόντουσαν εμπόδιο.
Λόγω του μειωμένου κόστους και κινδύνου και την αύξηση της παραγωγικότητας και της
ποιότητας, τα ευέλικτα μοντέλα υιοθετήθηκαν ευρέως από την βιομηχανία.
Τα κύρια πλεονεκτήματα των ευέλικτων μοντέλων λογισμικού είναι:


Η ευελιξία που προσδίδουν στο σχεδιασμό.



Η ταχύτητα ολοκλήρωσης των παραδοτέων.



Η βελτιωμένη επικοινωνία και ο συντονισμός μεταξύ των μελών της ομάδας του
έργου.



Η μείωση του κόστους και των κινδύνων του έργου.

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι αρχές και οι αξίες που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε
ευέλικτη μεθοδολογία, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο «Μανιφέστο για την Ευέλικτη
Ανάπτυξη Λογισμικού» και θα αναλυθούν οι μεθοδολογίες Scrum και Kanban[9].
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2.4.2.1 Ευέλικτη Μεθοδολογία (Agile)
Η ευέλικτη μεθοδολογία είναι ένας επαναληπτικός τρόπος ανάπτυξης έργων λογισμικού που
χαρακτηρίζεται από συχνές αλλαγές, γρήγορη παράδοση και μειώνει τους κινδύνους του έργου.
Το 2001 μια ομάδα δεκαεφτά μηχανικών λογισμικού, στη προσπάθειά τους να βρουν έναν
εναλλακτικό τρόπο ανάπτυξης λογισμικού, διατύπωσαν το «Μανιφέστο για την Ευέλικτη
Ανάπτυξη Λογισμικού» (Agile Manifesto).Το μανιφέστο αποτελείται από τέσσερις αξίες και
δώδεκα αρχές. Αυτές οι αρχές και αξίες παρέχουν τη βάση για μια αποτελεσματική ανάπτυξη
λογισμικού και προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει κάθε ευέλικτη
μέθοδος.
Οι αξίες που θα πρέπει να διέπουν κάθε ευέλικτη μεθοδολογία, όπως αναφέρετε από τους
συγγραφείς του μανιφέστο, είναι:
“Ανακαλύπτουμε καλύτερους τρόπους ανάπτυξης λογισμικού στην πράξη και βοηθάμε τους
άλλους να κάνουν το ίδιο. Αυτή η δραστηριότητα μας έχει οδηγήσει στο να αξιολογούμε:


Τα άτομα και τις αλληλεπιδράσεις πάνω από τις διαδικασίες και τα εργαλεία.



Το λογισμικό που λειτουργεί πάνω από την εκτενή τεκμηρίωση.



Την συνεργασία με τον πελάτη πάνω από τις συμβατικές διαπραγματεύσεις.



Την ανταπόκριση στην αλλαγή πάνω από την τήρηση ενός προδιαγεγραμμένου
σχεδίου.

Με άλλα λόγια, παρόλο που είναι αξιόλογες οι δηλώσεις στα αριστερά προσδίδουμε μεγαλύτερη
αξία στις δηλώσεις στα αριστερά. ”
Οι δώδεκα αρχές που θα πρέπει να διέπουν το ευέλικτο λογισμικό, όπως διατυπώθηκαν,
παρατίθενται παρακάτω:


Πρωταρχική προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η ικανοποίηση του πελάτη μέσω της
έγκαιρής και συνεχούς παράδοσης χρήσιμου λογισμικού.



Ακόμη και σε προχωρημένα στάδια οι αλλαγές στις απαιτήσεις είναι ευπρόσδεκτές.



Παράδοση λειτουργικού λογισμικού, σε διαστήματά μερικών εβδομάδων ή μηνών, με
προτίμησή τη συντομότερη χρονική κλίμακα.



Συνεργασία των προγραμματιστών με τους ειδικούς της αγοράς καθ’ όλη τη διάρκεια
του έργου.
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Ανθρωποκεντρική προσέγγιση των έργων. Δίνεται κίνητρο και υποστήριξη στα άτομα
του έργου ώστε να εργαστούν με πάθος και ενδιαφέρον για να φέρουν εις πέρας την
αποστολή του έργου.



Η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη μέθοδος για τη μετάδοση της πληροφορίας
προς και εντός της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού θεωρείται η συνομιλία πρόσωπο με
πρόσωπο.



Η κύρια μετρική προόδου του έργου θεωρείται το λειτουργικό λογισμικό.



Οι ευέλικτες διαδικασίες θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν ένα σταθερό ρυθμό
ανάπτυξης επ’ αόριστόν ρυθμός αυτός θα πρέπει να διατηρείται από την ομάδα
ανάπτυξης λογισμικού αλλά και από το πελάτη.



Δίνεται έμφαση στην τεχνική αρτιότητα και στην εύρυθμη σχεδίαση με σκοπό την
ενίσχυσης της ευελιξίας του έργου.



Έμφαση στην απλότητα. Η μεγιστοποίηση της δουλεία που δεν είναι απαραίτητο να
γίνει είναι ουσιώδης για την ανάπτυξη του έργου.



Αυτό-οργανωμένες ομάδες υλοποιούν καλύτερες αρχιτεκτονικές, απατήσεις και
σχέδια.



Αξιολόγηση της ομάδας σε τακτά χρονικά διαστήματα, για το πως θα γίνει πιο
αποτελεσματική, επαναπροσδιορίζοντας τη συμπεριφορά της όταν αυτό είναι
απαραίτητο[10].

2.4.2.2 Μεθοδολογία Scrum
Η μεθοδολογία Scrum βασίζεται στην ευέλικτη μεθοδολογία και είναι η πλέον ευρέως
χρησιμοποιούμενη ευέλικτη μεθοδολογία της διαχείρισης έργων λογισμικού. Η Scrum
μεθοδολογία προσφέρει ευελιξία στον έλεγχο και τη διαχείριση των απαιτήσεων και της
ανάπτυξης του έργου λογισμικού. Είναι μια επαναληπτική και επαυξητική μεθοδολογία στην
οποία η υλοποίηση του λογισμικό ‘’σπάει’’ σε μικρά κομμάτια και αναπτύσσετε με
επαναληπτικό τρόπο. Το Scrum σχεδιάστηκε ώστε να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα της
διαδικασίας ανάπτυξης, να ευθυγραμμίσει τη στρατηγική εργαζομένων και οργανισμού, να
δοθεί βαρύτητα σε μικρές ομάδες ανάπτυξης και να έχει καλή απόδοση σε όλα τα επίπεδα του
έργου. Η μεθοδολογία αυτή είναι τόσο ευέλικτη που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε έργο και
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σε οποιονδήποτε οργανισμό. Μπορεί, επιπλέον, να είναι χρήσιμη και αποδοτική τόσο σε μικρά
όσο και σε μεγάλα έργα.
Η ομάδα έργου που εφαρμόζει τη μεθοδολογία Scrum αποτελείται από:


τον ιδιοκτήτη του προϊόντος



τον Scrum Master



την ομάδα ανάπτυξης.

Οι ομάδες είναι αυτό-οργανωμένες που σημαίνει ότι επιλέγουν το τρόπο λειτουργίας τους αντί
να οργανώνονται από τρίτους και είναι σχεδιασμένες να εργάζονται με υψηλή παραγωγικότητα
και δημιουργικότητα. Ο επαναληπτικός τρόπος παράδοσης των προϊόντων δίνει την
δυνατότητα στην ομάδα να έχει συνεχή αξιολόγηση των παραδοτέων από τον πελάτη.

Ιδιοκτήτης Προϊόντος
Συνήθως είναι ή αντιπροσωπεύει τον τελικό πελάτη. Η κύρια εργασία του ιδιοκτήτη προϊόντος
είναι η διασφάλιση ότι το προϊόν είναι υψηλής ποιότητας. Συνήθως, ο ιδιοκτήτης προϊόντος
είναι ένα άτομο το οποίο είναι υπεύθυνό για τη διαχείρισή των εκκρεμοτήτων (backlogs) του
προϊόντος. Η διαχείριση αυτή περιλαμβάνει:


Εντοπισμό εκκρεμών στοιχείων (backlog items).



Τοποθέτηση των στοιχείων του έργου σε σειρά εκτέλεσης ώστε να επιτυγχάνονται οι
στόχοι του έργου.



Βελτίωση της ποιότητας εργασίας της ομάδας ανάπτυξης του έργου.



Αποσαφήνιση των backlog ώστε να γίνουν κατανοητά από τα μέλη της ομάδας.



Διασφάλιση ότι όλοι γνωρίζουν τη δουλειά που έχει να γίνει.

Για να είναι επιτυχημένη η ομάδα Scrum θα πρέπει όλα τα μέλη να σέβονται τις αποφάσεις που
λαμβάνονται από τον ιδιοκτήτη του προϊόντος.

Scrum Master
Ο Scrum Master φροντίζει ότι όλα τα μέλη της ομάδας θα κατανοήσουν τις αρχές, τους κανόνες
και τις αξίες της θεωρίας Scrum, ώστε να γίνει η σωστή εφαρμογή της και να μεγιστοποιηθεί
η αξία που προέρχεται από την υιοθέτηση της μεθοδολογίας αυτής. Ο Scrum Master πρέπει να
εργάζεται μόνο σε ένα έργο τη φορά, ώστε να δώσει την απαραίτητη προσοχή στο έργο αυτό.
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Παρότι, ο ρόλος του δεν είναι διαχειριστικός πρέπει να κάνει το καλύτερο δυνατό για να
αυξήσει την επιτυχία του έργου.
Ομάδα Ανάπτυξης
Η ομάδα ανάπτυξής αποτελείται από επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση
του έργου σύμφωνα με τις επιθυμητές προδιαγραφές.
Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει η ομάδα ανάπτυξής είναι:


Αυτό-οργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δε μπορεί να υποδείξει στην ομάδα πως να
μετατρέψει τα backlogs σε παραδοτέο προϊόν.



Διαλειτουργικότητα. Δεν απαιτείται κανείς εκτός της ομάδας για να ολοκληρωθούν οι
εργασίες.



Δεν υπάρχουν υπό-ομάδες, παρόλο που τις περισσότερες φορές τα μέλη δουλεύουν
πάνω σε διαφορετικούς τομείς.



Τα μέλη της ομάδας έχουν εξειδικευμένες ικανότητες, αλλά μπορούν να εργαστούν και
σε διαφορετικούς τομείς εντός της ομάδας.

Στην εικόνα 2.4.2 παρουσιάζεται σχηματικά η μεθοδολογία Scrum:

Εικόνα 6 Μεθοδολογία Srcrum [11]

Το Scrum για να εφαρμοστεί απαιτεί η ομάδα του έργου να γνωρίζει πλήρως τη μεθοδολογία.
Με το τρόπο αυτό θα αποφευχθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση χρόνου
και προϋπολογισμού.
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Ο κύκλος ζωής της μεθοδολογίας Scrum ξεκινά με την οργάνωση του προϊόντος προς εκτέλεση
(Product Backlog) το οποίο επιβλέπεται από τον Scrum Master. Στη συνέχεια, ξεκινά ο
σχεδιασμός του sprint το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ένα παραδοτέο προϊόν έτοιμο να το λάβει
ο πελάτης. Μετά ο ίδιος κύκλος επαναλαμβάνεται επαναληπτικά μέχρι την ολοκλήρωση του
έργου.
Τα στάδιά του κύκλου ζωής της μεθοδολογίας Scrum, είναι:


Product Backlog: Ο ιδιοκτήτης Προϊόντος παραθέτει κατά προτεραιότητα τις
εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν για το έργο. Με τη διαδικασία αυτή
καθορίζονται οι σημαντικές λειτουργίες που θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει το προϊόν,
ακολουθούν τα λιγότερα σημαντικά χαρακτηριστικά και τέλος ότι δεν ταιριάζει στο
χρονοδιάγραμμα που έχει καθοριστεί.



Σχεδιασμός του Sprint: Η ομάδα ανάπτυξης εργάζεται με τα αντικείμενα του
backlog κατά προτεραιότητα. Τα μέλη της ομάδας σε αυτό το στάδιο αποφασίζουν το
τρόπο με τον οποίο θα εργαστούν και έχουν τη δυνατότητα, να έρθουν σε επικοινωνία
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και των ιδιοκτήτη προϊόντος, σχετικά με τα
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει το προϊόν.



Sprint: Στο στάδιο αυτό, η ομάδα ανάπτυξης θα κάνει τις εργασίες που
συμφωνήθηκαν για την αποστολή του προϊόντος. Οι εργασίες που θα
πραγματοποιηθούν είναι αυτές που επιλέχθηκαν κατά τη συνάντηση σχεδιασμού,
σύμφωνα με τη προτεραιότητα και την εκτιμώμενη απαιτούμενη εργασία που
ταιριάζει για τη φάση του sprint.To sprint ξεκινά με μια σύσκεψη ώστε να
διασφαλιστεί ότι όλα γίνονται όπως έχουν σχεδιαστεί και κατά τη διάρκεια του δεν
επιτρέπονται αλλαγές. Ένα sprint θεωρείται σαν ένα διακριτό έργο με συγκεκριμένο
στόχο, όπου όλα τα χαρακτηριστικά που προστίθενται σε αυτή τη φάση στο προϊόν
πρέπει να είναι ολοκληρωμένα, δοκιμασμένα και έτοιμά προς παράδοση. Τις
περισσότερες φορές, η διάρκεια του sprint είναι από δύο έως τέσσερις εβδομάδες,
αλλά όχι περισσότερο από ένα μήνα. Όταν η διάρκεια αυξηθεί προκαλείται αλλαγή
στο backlog του προϊόντος, κάτι που μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερό κόστος,
κίνδυνους και να προσθέσει πολυπλοκότητα στο έργο.



Αξιολόγηση του Sprint: Μετά το τέλος κάθε Sprint γίνεται μια σύσκεψη των μελών
της ομάδας, όπου αξιολογείται το τι πήγε καλά και τι όχι. Αυτό έχει θετικό αντίκτυπο
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για τα επόμενα sprint που θα ακολουθήσουν, καθώς κατανοούνται οι δυνάμεις και
βρίσκονται λύσεις για τις αδυναμίες της ομάδας.


Επανάληψη: Ξεκινώντας από το αντικείμενο στη κορυφή του backlog , ο ίδιος
κύκλος επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά ακολουθώντας τα ίδια βήματα. Με αυτό το
τρόπο, βελτιώνεται η διαδικασία μέσα από την εμπειρία και τις νέες ιδέες, ώστε η
εργασία της ομάδας ανάπτυξης να επιτύχει τη παράδοση υψηλής ποιότητας
προϊόντος[11].

2.4.2.3 Μεθοδολογία Kanban
Η μέθοδος Kanban χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην εταιρεία Toyota για τη
παρακολούθηση διαδικασιών στο σύστημα παραγωγής. Με τη χρήση του Kanban η
επικοινωνία των εργαζομένων έγινε πιο αποτελεσματική καθώς αυτό το εργαλείο παρείχε
πληροφορίες σχετικά με το πότε και ποιες εργασίες πρέπει να εκτελεστούν. Η μεθοδολογία
Kanban είναι το κύριο εργαλείο της just in time (JIT) και Lean κατασκευής.
Το σύστημα Kanban συμβάλει στον ανεφοδιασμό και εξαλείφει την υπέρ - αποθήκευση
προϊόντων σε διαφορετικά επίπεδα του συστήματος παραγωγής. Ένα από τα σημαντικά
πλεονεκτήματα, είναι ότι μπορεί ευκολά να εντοπίσει σημεία συμφόρησης που επηρεάζουν τη
ροή της εργασίας και ότι μετρά την παραγωγικότητα μέσω του χρόνου παράδοσης.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας Kanban:
Οπτικοποίηση Εργασίας
Κατασκευάζεται ένας πίνακας Kanban ο οποίος περιέχει στις στήλες του τη κατάσταση στην
οποία βρίσκεται κάθε εργασία, Όταν η κατάσταση εργασίας αλλάξει αυτή μετακινείται στη
στήλη που δείχνει τη κατάσταση της εργασίας εκείνη τη στιγμή. Έτσι, κάθε εργασία μπορεί να
παρατηρηθεί, να εντοπιστεί και να αξιολογηθεί με εύκολο τρόπο. Ο πίνακας Kanban, όπως
φαίνεται και στην εικόνα, αποτελείται από τρείς στήλες, οι οποίες είναι οι:


To do: Ταξινομούνται βάση προτεραιότητας όλες οι εργασίες που πρέπει να
ξεκινήσουν.



Work in progress: Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη τη
συγκεκριμένη στιγμή.



Done: Στη στήλη αυτή τοποθετούνται οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί.
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Ο πίνακας με απλό τρόπο συμβάλλει στη κατανόηση αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει και
καταδεικνύει την ύπαρξη ή μη συμφόρησης εργασιών.
Εργασία σε Εξέλιξη (WIP)
Σε αυτό το βήμα ελαχιστοποιείται το μέγεθος της εργασίας που πρέπει να γίνει πριν τη
παράδοσή της. Αυτό μειώνει το χρόνο που απαιτείται για να μετακινηθεί το αντικείμενο
εργασίας στον πίνακα Kanban.
Εστίασή στη Ροή των Εργασιών
Εστιάζοντας στη ροή των εργασιών βελτιστοποιείται η μέθοδος Kanban. Εφαρμόζονται
βασικές αρχές, για μειωθούν οι εργασίες σε εξέλιξη, ώστε να αποφευχθεί η συμφόρηση
εργασιών στο σύστημα.
Συνεχής Βελτίωση
Η διαδικασία Kanban παρουσιάζει συνεχή βελτίωση της απόδοσης με τη πάροδο του χρόνου,
μέσω της επίτευξης μικρότερου χρόνου παράδοσης, καλύτερης ροής εργασιών και
ποιότητας[11].

Εικόνα 7 Μεθοδολογία Kanban [11]
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2.5 Τάσεις και Πρακτικές στη Διαχείριση Έργου
Η όλο ένα και πιο γρήγορα μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, που διέπει την αγορά
παγκοσμίως, καθώς και ο όγκος των δεδομένων και πληροφοριών, που πρέπει να διαχειριστούν
οι οργανισμοί, ώστε να προβούν σε γρήγορες και βέλτιστες αποφάσεις, καθορίζουν νέες τάσεις
και πρακτικές, που πρέπει να ενσωματωθούν στη διαχείριση έργων. Παρακάτω,
παρουσιάζονται κάποιες από τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές, στη διαχείριση έργου:


Χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων. Ο μεγάλος όγκος δεδομένων και
πληροφορίας που χρειάζεται να διαχειριστούν οι PMs, απαιτεί τη χρήση
πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργων και αυτοματοποιημένων εργαλείων
για τη ορθή συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση των πληροφοριών με στόχο την
αποτελεσματική υλοποίηση του έργου προς όφελος του οργανισμού.



Χρήση εργαλείων οπτικοποίησης. Στις σημερινές ομάδες διαχείρισης έργου
χρησιμοποιούνται εργαλεία οπτικοποίησης, αντί για γραπτά σχέδια και έγγραφά, ώστε
να αποτυπώνονται και να επιβλέπονται κρίσιμα στοιχεία που αφορούν το έργο. Μέσω,
της οπτικής αναπαράστασης παρουσιάζονται στοιχεία του έργου σε πραγματικό
χρόνο, που γίνονται εύκολα κατανοητά και βοηθούν στην έγκαιρη επίλυση
προβλημάτων, τόσο από την ομάδα του έργου όσο και από τα ενδιαφερόμενα μέρη
του.



Επέκταση των αρμοδιοτήτων του διαχειριστή έργου. Ο διαχειριστής έργου
καλείται να ξεκινήσει το έργο αναπτύσσοντάς την επιχειρηματική υπόθεση και να
ολοκληρώσει το έργο αναλύοντας τα οφέλη που προήλθαν από την υλοποίηση του.
Ιστορικά, η ευθύνη αυτή ήταν της διοίκησης και του γραφείου διαχείρισης έργου,
όμως οι διαχειριστές έργου, πλέον, συνεργάζονται συχνότερα μαζί τους για να
επιτευχθούν οι στόχοι του έργου και να προσδιοριστούν τα οφέλη του. Οι διαχειριστές
έργου, επίσης, συμμετέχουν στην διαχείριση των απαιτήσεων και των επικοινωνιών
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ανώτερο διοικητικό προσωπικό.



Υβριδικές μεθοδολογίες. Ορισμένες από τις κλασικές και μεθοδολογίες εξελίσσονται
ώστε να ενσωματώνουν επιτυχώς τις νέες πρακτικές. Ο συνδυασμός διαφορετικών
μοντέλων για την υλοποίηση ενός έργου χρησιμοποιείται ευρέως στις επιχειρήσεις
παγκοσμίως[1].
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Διαχείριση Επιχειρησιακής Απόδοσης και
Επιχειρησιακή Νοημοσύνη

3.1
Η

Διαχείριση Επιχειρησιακής Απόδοσης
διαχείριση επιχειρησιακής απόδοσης (BPM) χρησιμοποιείται για να περιγράφει τις

μεθόδους που υιοθετεί ένας οργανισμός για να μετρήσει την απόδοσή του, να επικοινωνήσει
τα αποτελέσματα του στα ενδιαφερόμενα μέρη και να κάνει τροποποιήσεις βάσει των
αποτελεσμάτων απόδοσης. H BPM, αφορά τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού,
επιτρέποντάς του να επικεντρωθεί σε ότι δημιουργεί πραγματική επιχειρηματική αξία,
διασφαλίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη συνέχεια του. Παράλληλα, βελτιώνεται η
διαχείριση των οικονομικών, του ανθρώπινου δυναμικού και των υλικών πόρων.
Η BPM περιλαμβάνει μια ποικιλία επιχειρησιακών και αναλυτικών διαδικασιών οι οποίες
αφορούν δύο διαδοχικές δραστηριότητες. Αρχικά, ορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι και βασικοί
δείκτες απόδοσης (KPIs) για την εταιρεία. Έπειτα, οι στόχοι συνδέονται με λειτουργικές
μετρήσεις, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική
εκτέλεση της στρατηγικής.
Αναπόσπαστο κομμάτι ενός συστήματος BPM, είναι η έννοια της Επιχειρησιακής
Νοημοσύνης, η οποία θα αναλυθεί παρακάτω[12].
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3.1.1 Πλεονεκτήματα της Διαχείρισης Επιχειρησιακής Απόδοσης
Τα πλεονεκτήματα της διαχείρισης επιχειρησιακής απόδοσης είναι πολλά ειδικά όταν
εφαρμοστεί με το σωστό τρόπο. Κάποια από τα πλεονεκτήματα αφορούν:


Βελτίωση της ροής εργασιών: Ανάπτυξη νέων διαδικασιών που βελτιώνουν τις
εργασίες και τη παραγωγικότητα.



Υπευθυνότητα: Παρέχοντας ορισμένα πρότυπα εργασίας και στόχων οι εργαζόμενοι
γίνονται περισσότερο υπεύθυνοι ως προς την απόδοση τους.



Συντονισμός Στόχων: Οι διευθυντές μπορούν ευθυγραμμίσουν τα καθήκοντα των
εργαζομένων με τους στόχους του οργανισμού.



Επικοινωνία: Η ΒPM συμβάλει και στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ
διευθυντών και προσωπικού.

3.2

Πλαίσιο Διαχείρισης Επιχειρησιακής Απόδοσης

Ένα πλαίσιο BPM, όπως προτάθηκε στο άρθρο [12], περιέχει πέντε βασικά συστατικά στοιχεία,
όπως φαίνεται στην Εικόνα 8:

Εικόνα 8 Business Performance Management Framework [12]
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3.2.1 Περιβάλλον
Το πλαίσιο ή περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση περιλαμβάνει όλες τις
δυνάμεις και οργανισμούς που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση, τη λειτουργία και τους
πόρους διαμορφώνοντας έτσι την οργανωτική δομή του οργανισμού. Εξωτερικοί παράγοντες
που επηρεάζουν την απόδοση μπορεί να είναι πολιτικοί (P), οικονομικοί (Ε), κοινωνικόπολιτιστικοί (S) και τεχνολογικοί (T). Πραγματοποιείται έτσι, η ανάλυση PEST που αναλύει
το τωρινό και μελλοντικό περιβάλλον στα πλαίσια της διαχείρισης της επιχειρηματικής
στρατηγικής.
Ο παράγοντας που αφορά τη πολιτική περιλαμβάνει τις νομοθεσίες του κράτους που αφορούν
τα εργασιακά, το περιβάλλον, τη ρύθμιση της αγοράς κ.α. Καθώς και πρότυπα που επηρεάζουν
την απόδοση του οργανισμού. Ένα παράδειγμα είναι ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για
την Προστασία Δεδομένων (GDPR).
Ο οικονομικός παράγοντας αντιπροσωπεύει τη συνολική οικονομική κατάσταση της χώρας ή
της περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται ο οργανισμός. Κάποιοι από τους οικονομικούς
παράγοντες είναι το ποσοστό πληθωρισμού και ανεργίας και η συναλλαγματική ισοτιμία.
Οι κοινωνικό-πολιτισμικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα
έθιμα και τις αξίες του πληθυσμού της χώρας ή της περιοχής όπου δραστηριοποιείται ο
οργανισμός.
Ο τεχνολογικός παράγοντας αντιπροσωπεύει την τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο σε ένα
τομέα της αγοράς καθώς και της κοινωνίας γενικότερα. Έτσι καταγράφονται τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα του οργανισμού.
Στο περιβάλλον λειτουργίας του οργανισμού υπάρχει επίσης και η επιρροή που προέρχεται από
τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους μετόχους[12].

3.2.2 Οργανωτική Κουλτούρα
Αποτελεί το όραμα, τις αξίες και την αποστολή του οργανισμού μέσω των οποίων οι άνθρωποι
που είναι μέρος του εμπνέονται ως προς το τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς και δράσης και
καθορίζεται το κίνητρο και οι ενέργειές τους. Επηρεάζεται έτσι, η ατομική απόδοση και εν
συνεχεία η απόδοση του οργανισμού.
Το όραμα είναι αυτό που θέλει και στοχεύει να πετύχει ο οργανισμός. Αποτελεί τη
μακροπρόθεσμη προοπτική της επιχείρησης.
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Η αποστολή είναι ο σκοπός του οργανισμού, ο λόγος ύπαρξής του.
Οι αξίες αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία του οργανισμού. Είναι οι συμπεριφορές των
ανθρώπων που οδηγούν τον οργανισμό να εκπληρώσει το όραμα και την αποστολή του.
Περιλαμβάνει τις πεποιθήσεις, τις υποθέσεις και τις ηθικές αξίες που οδηγούν τους ανθρώπους
στη δράση και επηρεάζουν την απόδοση του οργανισμού.
Επιπλέον, μέρος του οργανισμού θα πρέπει να είναι και η ευέλικτη (Agile) κουλτούρα η οποία
είναι προσανατολισμένη στη συνεχή βελτίωση της απόδοσης με ανταλλαγή γνώσεων και
διαφανή επικοινωνία. Ένας ευέλικτος οργανισμός είναι εκείνος που διαθέτει την ικανότητα
γρήγορης προσαρμογής στις αλλαγές και επιτυχίας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον.
Η επικοινωνία του οράματος, της αποστολής και των αξιών του οργανισμού είναι κρίσιμης
σημασίας. Όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν τους στόχους και τα σχέδια της επιχείρησης και είναι
ενήμεροι σχετικά με τις αρμοδιότητες τους κα τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτύχουν, τότε
αυξάνεται η υπευθυνότητα και η απόδοση τους[12].

3.2.3 Συστήματα και Τεχνολογία Πληροφορίας
Τα συστήματα και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας περιλαμβάνουν υποδομές υποστήριξης,
αρχιτεκτονικές, εφαρμογές, λογισμικό και συστήματα αρχιτεκτονικής Επιχειρησιακής
Νοημοσύνης που τροφοδοτούν το σύστημα BPM. Ένα τεχνολογικό πλαίσιο του συστήματος
BPM φαίνεται στην εικόνα 9:

Εικόνα 9 Τεχνολογικό Πλαίσιο BPM Συστήματος [12]
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Το τεχνολογικό πλαίσιο, ενός συστήματος BPM, περιλαμβάνει τα παρακάτω υπόχαρακτηριστικά, όπως φαίνονται, στο πίνακα 1:
Πίνακας 1 Υπο-χαρακτηριστικά Τεχνολογικού Πλαισίου ενός BPM συστήματος [12]

Υπό-χαρακτηριστικό

Περιοχή

Παράδειγμα

Εταιρικά Συστήματα

Πηγές Δεδομένων

SAP ERP, CRMs

Άλλες Πηγές

Πηγές Δεδομένων

Αρχεία Excel ή κειμένου
χειροκίνητες, εισόδους,
αποτελέσματα ερευνών

BI Αρχιτεκτονική

Λύσεις ΒΙ

Διαδικασία ETL, Αποθήκες
Δεδομένων

Σύστημα BPM

Λύσεις ΒΙ

Διαδικασία ETL

Αναλύσεις και προηγμένες
αναλύσεις

Λύσεις ΒΙ, Αναλύσεις

Metadata

Metadata

Dashboards, ερωτήματα,
Προβλεπτικά μοντέλα, ΒΙ
εργαλεία, Οπτικοποίηση
δεδομένων
Διαχείριση γνώσης με
δεδομένα που αφορούν τα
δεδομένα και περιλαμβάνουν
πίνακες, τύπους πηγών και
μετρήσεων κ.α.

Η σημασία των metadata, ως διαχείριση της γνώσης όλων των πληροφοριών, είναι η
διασφάλιση της συνοχής των δεδομένων και της μεγιστοποίησης της απόδοσης επένδυσης
(ROI) για το λόγο αυτό τα metadata πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένα.

3.2.4 Διαδικασίες
Το στοιχείο περιλαμβάνει όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες του οργανισμού σε διάφορους
τομείς. Συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών πληροφορικής, της διαχείρισης
πληροφορίας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η εφαρμογή

διαδικασιών

αυτοματοποίησης, απλούστευσής και ψηφιοποίησης σε συνδυασμό με την ευέλικτη κουλτούρα
που βασίζεται στην απόδοση, οδηγούν σε συνεχή βελτίωση του οργανισμού[12].
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3.2.5 Ανθρώπινο Δυναμικό
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον βασικότερο πόρο του οργανισμού γιατί χωρίς αυτό δεν
μπορεί να λειτουργήσει. Όντας το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του οργανισμού, το
ανθρώπινο δυναμικό είναι η καρδιά του συστήματος BPM. Είναι, λοιπόν, υψηλής σημασίας να
καθοριστεί μια στρατηγική για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που θα
ενσωματώνεται στην ευρύτερη επιχειρησιακή στρατηγική και θα επιτρέπει στον οργανισμό να
επιτύχει τους στόχους του. Η στρατηγική που αφορά το ανθρώπινο δυναμικό προωθεί τη
βελτίωση της ατομικής απόδοσης μέσω:


Της Οργανωτικής Κουλτούρας η οποία δίνει στους εργαζομένους σαφή κατεύθυνση,
ευθυγράμμιση με τη στρατηγική, κατανόηση του σκοπού και αίσθημα ευθύνης
δίνοντας έτσι νόημα στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.



Της συνέπειας στις πρακτικές της ηγεσίας του οργανισμού που αντανακλούν τη
κουλτούρα του. Οι ηγέτες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ειλικρίνεια στην
επικοινωνία, πειθαρχία και αφοσίωση, ώστε να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον
εμπιστοσύνης. Οι ηγέτες γενικά έχουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των εργαζομένων.



Της ανάπτυξης των ηγετών με τις απαιτούμενες ικανότητες για το ρόλο τους που
αποτελούνται από σωματική, πνευματική και συναισθηματική δύναμη και τους
οδηγεί στην εκπλήρωση των στόχων τους, εμπνέοντας και άλλους να ακολουθήσουν.



Της ενθάρρυνσης των θετικών συμπεριφορών μέσω των ηγετών προκειμένου να
αναπτυχθεί μεγαλύτερός ενθουσιασμός και κίνητρο για ενεργότερη συμμετοχή από
τους εργαζομένους.



Της διατήρησης των ταλέντων με τη καθιέρωση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που τους ενθαρρύνουν και αναπτύσσουν τις ικανότητες τους.



Της συμμετοχής των εργαζομένων στην κοινότητα, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής
του οργανισμού εντάσσοντας εθελοντικές δραστηριότητες.



Λήψη μέτρων που επιτρέπουν την ισορροπία προσωπικής ζωής-εργασίας. Τα
προγράμματα βοήθειας εργαζομένων, η τηλεργασία, το ευέλικτο ωράριο είναι κάποια
από τα παραδείγματα που συμβάλλουν στην ευημερία και την ικανοποίηση των
εργαζομένων. Η υγεία και η ευτυχία των εργαζομένων αποτελεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα για τους οργανισμούς.
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Συνοψίζοντας, η δημιουργία ενός αποδοτικού οργανισμού βασίζεται σημαντικά στην εύρεση
των ισορροπιών μεταξύ της απόδοσης και του ανθρώπινου δυναμικού[12].

3.3

Ορισμός Επιχειρησιακής Νοημοσύνης

Η ΕΝ αυξάνει τη επιχειρησιακή απόδοση των οργανισμών, καθώς παρέχει σημαντικές
πληροφορίες που καθιστούν δυνατή τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων από τα στελέχη του
οργανισμού. Η επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται σημαντικά από τη γνώση που αφορά την
ανάλυση των δεδομένων των πελατών και των εργασιών εντός του οργανισμού καθώς και τη
γνώση των ανταγωνιστών και των τάσεων της αγοράς. Αυτή η γνώση παρέχεται με
αποτελεσματικό τρόπο στις επιχειρήσεις από τα συστήματα και εργαλεία της επιχειρησιακής
νοημοσύνης.
Ο όρος επιχειρησιακή νοημοσύνη, λοιπόν, αναφέρεται στα συστήματα και εργαλεία που
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων σε έναν
οργανισμό. Ο κύριος στόχος της επιχειρηματικής ευφυίας είναι να επιτρέψει στους διευθυντές
της επιχείρησης να έχουν εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα του οργανισμού, ώστε να είναι σε
θέση να τα αναλύσουν και να τα μετατρέψουν σε χρήσιμη γνώση, για τον οργανισμό. Με το
τρόπο αυτό, λαμβάνονται γρήγορες και βέλτιστες αποφάσεις, η ποιότητα αυξάνεται και ο
ανταγωνισμός αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα.
Το BI μπορεί να οριστεί και ως η διαδικασία μετασχηματισμού δεδομένων σε πληροφορία και
πληροφορίας σε γνώση. Κύρια στοιχεία μιας EN αρχιτεκτονικής είναι η διαδικασία ETL, η
αποθήκη δεδομένων , η διαδικτυακή αναλυτική επεξεργασία και τα μεταδιδόμενα.
Τα εφτά στάδια για την ανάπτυξη συστημάτων BI, είναι:
1. Καθαρισμός των δεδομένων.
2. Εκπαίδευση των εργαζομένων.
3. Γρήγορη ανάπτυξη του συστήματος και στη συνέχεια προσαρμογή στις απαιτήσεις
του οργανισμού.
4. Κατασκευή αποθήκης δεδομένων η οποία πρέπει να διαθέτει κατάλληλη στρατηγική
για τα δεδομένα.
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5. Καθορισμός της απόδοσης της επένδυσης. Αναλυτική καταγραφή των
πλεονεκτημάτων που αναμένονται και στη συνέχεια πραγματοποίηση ελέγχου
αναμενόμενων αποτελεσμάτων κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο.
6. Εστίαση στους στόχους του οργανισμού.
7. Πλήρης κατανόηση της ιδέας και των πλεονεκτημάτων που θα προκύψουν από τη
χρήση του BI[13].

3.3.1 Τα στάδια της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης
Η εφαρμογή της επιχειρησιακής νοημοσύνης μπορεί να περιγραφεί σε πέντε στάδια τα οποία
είναι: η Συλλογή, η Οργάνωση, η Ανάλυση, η Κοινοποίηση και ο Έλεγχος. Όπως φαίνεται,
στην εικόνα 10.
Η επεξεργασία των δεδομένων αρχίζει κατά το στάδιο της ‘Συλλογής’, όπου καθορίζεται ο
τύπος των δεδομένων που θα συλλεχθούν. Κατά το δεύτερο στάδιο, τα συλλεχθέντα δεδομένα
οργανώνονται, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ανάλυση τους. Έπειτα, πραγματοποιείται η
ανάλυση των δεδομένων που οργανώθηκαν στο προηγούμενο στάδιο ενώ, κατά τα στάδια
‘Κοινοποίησης’ και ‘Ελέγχου’, πραγματοποιείται ανταλλαγή και έλεγχος των δεδομένων που
αναλύθηκαν ώστε να τεθούν σε εφαρμογή τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τα
δεδομένα[14].

Εικόνα 10 Στάδια Επιχειρησιακής Νοημοσύνης [14]
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3.3.2 Επιχειρησιακή Ανάλυση – Business Analytics
Η επιχειρησιακή νοημοσύνη έχει γίνει απαραίτητη, τα τελευταία χρόνια, στα στελέχη των
επιχειρήσεων, αφού τους επιτρέπει να αναλύουν μεγάλου όγκου δεδομένα. Μέσω
ανάλυσης αυτής, τα στελέχη, είναι σε θέση να προετοιμάζουν

της

και να εφαρμόζουν με

αποδοτικότερο τρόπο το στρατηγικό πλάνο του οργανισμού. Η ΕΝ και το business analytics
είναι δυο πολύ κοντινές έννοιες, αλλά έχουν μια ουσιαστική διαφορά. Ενώ, η ΕΝ
επικεντρώνεται στις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν βασισμένες σε παρελθοντικά δεδομένα,
οι επιχειρησιακές στατιστικές αναλύσεις είναι προσανατολισμένες στο τι είναι πιο πιθανό να
συμβεί στο μέλλον και τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν ανάλογά με τις προβλέψεις των
κινδύνων, των τάσεων της αγοράς και της τεχνολογίας. Η ανάλυση επιχειρησιακών δεδομένων
μετατρέπει τα ακατέργαστα δεδομένα σε χρήσιμή πληροφορία που μπορεί να αξιοποιηθεί για
να ληφθούν βέλτιστες αποφάσεις.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι ανάλυσης δεδομένων που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις
για σωστή στρατηγική και λήψη αποφάσεων:


Περιγραφική Ανάλυση: Προκαταρκτικό βήμα ανάλυσης για την εφαρμογή των
επόμενων τύπων αναλύσεων. Βασίζεται σε παλαιότερα και τωρινά δεδομένα για να
απαντήσει σε ερωτήσεις, όπως τι συμβαίνει τώρα, πόσο συχνά συμβαίνει ένα γεγονός
και πως αυτό σχετίζεται με τη στρατηγική του οργανισμού.



Διαγνωστική Ανάλυση: Γίνεται έλεγχος των προηγούμενων επιδόσεων ώστε να
προσδιοριστεί τι συμβαίνει και γιατί, μέσω ανάλυσης, ερωτημάτων και επίλυσης
διλλημάτων, όπως γιατί συμβαίνει αυτό και ποιο είναι το πρόβλημα.



Προγνωστική Ανάλυση: Παρέχονται σενάρια για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον.
Τα παραδοτέα της ανάλυσης αυτής είναι συνήθως προγνωστικές προβλέψεις. Οι
διευθυντές, μέσω της ανάλυσης αυτής, μπορούν να διεξάγουν πειράματα δοκιμής
νέων επιχειρηματικών μοντέλων και στη συνέχεια να ακολουθήσουν μια διαδικασία
λήψης αποφάσεων βασισμένη σε στοιχεία.



Καθοδηγητική Ανάλυση: Στόχος είναι να αναδειχθούν οι ενέργειες που πρέπει να
γίνουν οι οποίες αποτελούν πολύτιμό είδος ανάλυσης, χάρης σε τεχνικές που
διευκολύνουν τη κατανόηση του τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Αυτό συνήθως
οδηγεί σε προτάσεις και κανόνες που αφορούν τη διαχείριση απόδοσης[13].
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3.4

Συστατικά των συστημάτων Επιχειρησιακής Νοημοσύνης

Η επιχειρηματική νοημοσύνη αποτελείται από ένα σύνολο εργαλείων και τεχνολογιών τα οποία
χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, ανάλυση, ενοποίηση και διαμοίραση των δεδομένων. Τα
συστήματα ΕΝ, αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία:


Εξόρυξη Δεδομένων: Ταξινόμηση δεδομένων χρησιμοποιώντας αλγορίθμους
μηχανικής μάθησης, βάσεις δεδομένων και στατιστικά στοιχεία με σκοπό να
εντοπιστούν οι τάσεις και οι σχέσεις των δεδομένων.



Μεγάλου Όγκου Δεδομένα: Μέσω της ΕΝ οργανώνονται, αναλύονται και εξάγονται
μεγάλου όγκου δεδομένα ώστε να βοηθήσουν τη στρατηγική και τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων του οργανισμού.



Ερώτημα: Η ζήτηση συγκεκριμένων δεδομένων ή πληροφορίας από τη βάση
δεδομένων.



Προετοιμασία Δεδομένων: Η διαδικασία συνδυασμού και δόμησης των δεδομένων
ώστε να είναι έτοιμα προς ανάλυση



Αναφορά: Η παρουσίαση της ανάλυσης των δεδομένων, στα στελέχη του
οργανισμού, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα και να ληφθούν οι απαραίτητες
αποφάσεις.



Συγκριτική Αξιολόγηση: Σύγκριση των μετρικών απόδοσης και των διαδικασιών
του οργανισμού, για την παρακολούθηση και την εξάλειψη του ανταγωνισμού.



Περιγραφική Ανάλυση: Ανάλυση παλαιότερων δεδομένων ώστε να κατανοηθούν
καλύτερα οι αλλαγές που συνέβησαν μέσα στον οργανισμού.



Διαχείριση και ενοποίηση Δεδομένων: Τα δεδομένα προετοιμάζονται για αναλύσεις
και αναφορές. Εμπεριέχεται, στο στοιχείο αυτό, η ανάλυση, οι αναφορές και η
παρουσίαση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μοντελοποίηση των
επιχειρηματικών προβλημάτων τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση και τη διαμοίραση
της πληροφορίας.



Διαδικτυακή Αναλυτική Επεξεργασία(OLAP): Χρησιμοποιείται για δεδομένα
μεγάλου όγκου. Οι πληροφορία αποθηκεύεται σε κύβους OLAP και παρέχει μια
πολυδιάστατη προβολή των δεδομένων.
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Οπτικοποιηση Δεδομένων: Η οπτική αναπαράσταση των δεδομένων μετατρέπει
μεγάλες ποσότητες δεδομένων σε χρήσιμη και εύκολη στη κατανόηση πληροφορία με
τη βοήθεια γραφημάτων, διαγραμμάτων, βίντεο, εικονικής πραγματικότητας κ.α.



Αποθήκη Δεδομένων: Γίνεται αποθήκευση των δεδομένων που έχουν αναλυθεί και
επιτρέπει τη παραγωγή αναφορών με λιγότερο κόστος[13].

Στην εικόνα 11, φαίνονται κάποια από τα συστατικά στοιχεία, της επιχειρησιακής νοημοσύνης.

Εικόνα 11 Συστατικά Στοιχεία Επιχειρησιακής Νοημοσύνης [13]

3.5 Οφέλη της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης
Στόχος της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης είναι η επίτευξη λήψης καλύτερων επιχειρηματικών
αποφάσεων. Μέσω της ΕΝ, οι οργανισμοί ανέπτυξαν νέες δυνατότητες που αφορούν την
ανάλυση και συλλογή των δεδομένων, τα συστήματα υποστήριξης των αποφάσεων.
Παράλληλα, επήλθε βελτίωση στους τομείς του μάρκετινγκ, της παραγωγής, της στρατηγικής
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και των οικονομικών. Τα εργαλεία της ΕΝ, μέσω της οπτικοποίησης των δεδομένων,
βελτιώνουν τη ποιότητα των δεδομένων και οι αποφάσεις που λαμβάνονται τεκμηριώνονται με
τρόπο πιο κατανοητό. Τα συστήματα ΕΝ, βοηθούν τον οργανισμό να εντοπίσει τόσο τις τάσεις
της αγοράς όσο και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μια εταιρεία εφαρμόζει
συστήματα ΕΝ για διάφορους λόγους, όπως υποστήριξη των λειτουργειών της, βελτίωση της
παραγωγής και αποτελεσματικότερο μάρκετινγκ.
Κάποια από τα οφέλη που προέρχονται από την εφαρμογή της ΕΝ σε έναν οργανισμό, είναι:


Λήψη Αποφάσεων: Με τα συστήματα ΕΝ οι λήπτες αποφάσεων μπορούν να
χρησιμοποιούν και να αλλάζουν τα δεδομένα και τα μοντέλα σε πραγματικό χρόνο.
Κατέχονται, δεδομένα υψηλής αξίας και ποιότητας έτσι η διαδικασία λήψης
αποφάσεων γίνεται γρηγορότερη και ορθότερη προς όφελος του εκάστοτε
οργανισμού.



Προστασία των Δεδομένων: Καθώς όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα
συγκεκριμένο σημείο, την Αποθήκη Δεδομένων, υπάρχει ένα μόνο σημείο πρόσβασης
σε αυτά. Η πρόσβαση στα δεδομένα παρέχεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.



Αυξημένο Κέρδος και Μειωμένο Κόστος: Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει η ανάγκη
μείωσης του κόστους σε όλους τους τομείς. Με την ΕΝ μειώνονται οι εργασίες που δε
φέρουν την απαραίτητη αξία και το κόστος κατά συνέπεια μειώνεται.



Πρόβλεψη: Με την ΕΝ παρέχονται τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να γίνουν ακριβείς
προβλέψεις για το μέλλον του οργανισμού, της τεχνολογίας και των τάσεων της
αγοράς. Όμως, για να πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις αυτές χρειάζεται εμπειρία,
χρόνος και επαρκείς πληροφορίες.



Ενίσχυση της Παραγωγικότητας: Αυξάνεται η παραγωγικότητα των εργαζομένων,
καθώς η χρήση εργαλείων ΕΝ εξοικονομεί πολύ χρόνο και πόρους.



Προάγει το Αίσθημα Ευθύνης: Μέσω του συστήματος ΕΝ εκχωρείτε ευθύνη σε
συγκεκριμένα άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα να ενεργήσουν με γνώμονα την
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τον οργανισμό.



Βελτίωση των Διαδικασιών της Επιχείρησης: Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών
της επιχείρησης εξαλείφεται. Οι αναλύσεις αυτοματοποιούνται, καθώς παρέχονται οι
δυνατότητες πρόβλεψης, μοντελοποιησης, συγκριτικής αξιολόγησης και άλλες
μεθοδολογίες.
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Ευκολία στην Ανάλυση: Μέσω των λογισμικών ΕΝ επιτρέπεται η συλλογή και
επεξεργασία δεδομένων ακόμη και από χρήστες χωρίς τεχνική κατάρτιση.



Βελτίωση Απόδοσης της Επένδυσης: Η ΕΝ συμβάλει στον εντοπισμό των
απαιτούμενων πόρων για την επίτευξη των στόχων και βοηθά στην εύρεση νέων ροών
εισόδων[13].

3.6 Εργαλεία Επιχειρησιακής Νοημοσύνης
Ο πυρήνας των περισσότερων μεγάλων επιχειρήσεων στις μέρες μας ασχολείται με τη
τεχνολογία της πληροφορίας. Η υλοποίηση ενός συστήματος BI δεν αποτελεί ένα συμβατικό
έργο που βασίζεται σε εφαρμογές, όπως ένα λειτουργικό σύστημα ή ένα σύστημα συναλλαγών.
Η δημιουργία BI συστημάτων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που χρειάζεται κατάλληλη
υποδομή, πόρους και απαιτεί πολύ χρόνο ο οποίος πρέπει να ελαχιστοποιηθεί κατά το
περισσότερο δυνατό. Η ύπαρξη μιας ποιοτικής αποθήκης δεδομένων αποτελεί το κλειδί για
πολλά έργα που χρησιμοποιούν την επιχειρησιακή νοημοσύνη και αποτελεί την κύρια αιτία της
επιτυχίας του έργου.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στο BI χρησιμοποιείται ένα ολοκληρωμένο σύνολο
εργαλείων, τεχνολογιών και προϊόντων που καθιστά τα δεδομένα διαθέσιμα και επιτρέπει τη
συλλογή, ενοποίηση και ανάλυση τους. Σε ένα παραδοσιακό σύστημα BI εξειδικευμένοι
χρήστες εξυπηρετούν τις απαιτήσεις λιγότερο έμπειρων περιστασιακών χρηστών.
Εξιδεικευμένοι χρήστες, λοιπόν, συλλέγουν, αναλύουν δεδομένα και παράγουν αναφορές και
οπτικοποιήσεις με τις οποίες περιστασιακοί χρήστες βασίζουν τις αποφάσεις τους.
Με τα εργαλεία BI διαχειριστές έργων και διευθυντές έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται
και να οπτικοποιούν τα δεδομένα του οργανισμού με τέτοιο τρόπο που τους επιτρέπει να
προβλέπουν τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις, να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις και να
εξαλείφουν τον ανταγωνισμό. Μέσω των εργαλείων BI, αναλύουν τα δεδομένα, δημιουργούν
αναφορές, dashboards,

γραφήματα, διαγράμματα και πίνακες παρέχοντας έτσι προς τα

ενδιαφερόμενα μέρη αναλυτικές πληροφορίες για την πορεία και τα αποτελέσματα του έργου.
Τα εργαλεία επιχειρησιακής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται κυρίως για τον στρατηγικό
σχεδιασμό, τη βελτίωση της σχέσης πελάτη-οργανισμού, την ανάλυση της κερδοφορίας που
προέρχεται από τα προϊόντα/υπηρεσίες, την ανάλυση εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης
και τη λειτουργική απόδοση του οργανισμού. Κάποια παραδείγματα BI εργαλείων είναι το
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Tableau, το Microsoft Power BI, το ΙΒΜ Cognos, το Oracle BI Foundation Suite, το SAP
Business Objects και το Qlik Sense[13],[14].

3.7 Το μέλλον της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης
Όλο και περισσότερες παγκοσμίως χρησιμοποιούν τα εργαλεία και τις πρακτικές των
συστημάτων BI για να μάθουν από το παρελθόν και να προβλέψουν το μέλλον. Αναμφίβολα,
η τεχνολογία της επιχειρησιακής νοημοσύνης αποτελεί το μέλλον για κάθε οργανισμό.
Παρακάτω, παρατίθενται ορισμένες από τις τάσεις στην επιχειρησιακή ευφυία και ανάλυση
που καταδεικνύουν το μέλλον του BI:


Τεχνητή Νοημοσύνη: Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση βασισμένες
στην ανθρώπινη νοημοσύνη έρχονται να επιλύσουν πολύπλοκες εργασίες. Η
δυνατότητα αξιοποιείται για την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, μέσω
αναφορών και dashboards. Η επιχειρησιακή νοημοσύνη μπορεί να περιγράφει ως μια
αυτοματοποιημένη διαδικασία συλλογής ακατέργαστων δεδομένων από ετερογενής
πηγές όπου τα δεδομένα οργανώνονται με τρόπο τέτοιο ώστε η εξαγόμενη
πληροφορία να συμβάλει στην βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης. Η
συγχώνευση AI και ΒΙ θα κάνει ακόμη ισχυρότερους τους οργανισμούς.



Ανάλυση στο Cloud: To υπολογιστικό νέφος παρέχει νέες δυνατότητές στην
επιχειρησιακή νοημοσύνη. BI υπηρεσίες θα παρέχονται στο Cloud και οι οργανισμοί
θα στραφούν όλο και περισσότερο προς την τεχνολογία αυτή. Λόγοι υιοθέτησης της
τεχνολογίας του υπολογιστικού νέφους είναι η εξοικονόμηση χρημάτων και πόρων, η
ευελιξία και η γρήγορη ανάπτυξη των προϊόντων. Καθώς οι επιχειρήσεις
μετακινούνται όλο και περισσότερο στο cloud τα συστήματα BI κάνουν χρήση cloud
εφαρμογών που εξάγουν πληροφορίες, κάνουν προτάσεις και οπτικοποιούν τα
δεδομένα. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην ασφάλεια των δεδομένων, αν
επιλεχθεί να υιοθετηθεί η ανάπτυξη στο cloud.



Ενσωματωμένο BI: Το ενσωματωμένο ΒΙ παρέχει όλες ή μέρος των δυνατοτήτων
ενός ΒΙ συστήματος απευθείας στο χρήστη μέσω μιας υπάρχουσας εφαρμογής.
Παρέχεται έτσι, στους χρήστες ή τους πελάτες πλουσιότερο περιεχόμενο και
πληροφορίες εντός των εφαρμογών που ήδη γνωρίζουν. Η εισαγωγή, αυτή, των ΒΙ
λειτουργιών σε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους χρήστες
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αυξάνει την υιοθέτηση και την αξία του ΒΙ και τις καθιστά πολυτιμότερες σε σχέση
με τα παραδοσιακά συστήματα και αναλύσεις της επιχειρησιακής νοημοσύνης.


Συνεργατικό BI: Τα ΒΙ λογισμικά σε συνδυασμό με εργαλεία, όπως τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και άλλα συνεργατικά εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας,
συμβάλλουν στην ανάπτυξη ομάδων εργασίας και ενισχύουν τη συλλογική λήψη
αποφάσεων[13].
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Από το αρχικά ακατέργαστα δεδομένα
έως την οπτικοποίηση για την λήψη
αποφάσεων

4.1 Πυραμίδα της Γνώσης - Η ιεραρχία DIKW (Data – Information
– Knowledge - Wisdom)
Η ιεραρχία δεδομένων – πληροφορίας – γνώσης – σοφίας ονομάζεται και αλλιώς ως ‘ιεραρχία
της πληροφορίας’ ή ‘πυραμίδα της γνώσης’ και είναι ένα ευρέως διαδεδομένο μοντέλο στη
διαχείριση πληροφορίας και γνώσης. Η δομή της ιεραρχία χρησιμοποιείται για να καταδείξει
τη σχέση μεταξύ δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης και σοφίας και για να προσδιορίσει τις
διαδικασίες που μετατρέπουν μια οντότητα χαμηλότερου επιπέδου σε μια υψηλότερου σε
ιεραρχία. Κάθε οντότητα, λοιπόν, που είναι υψηλότερα στην ιεραρχία περιλαμβάνει τα
χαρακτηριστικά των οντοτήτων που βρίσκονται χαμηλότερα.
Τα δεδομένα μπορούν να οριστούν ως τα σύμβολά που προκύπτουν μετά από μια
καταγραφή/παρατήρηση και περιγράφουν ιδιότητες γεγονότων ή αντικειμένων, όμως, ένα
ακατέργαστό δεδομένο δεν έχει καμία πρακτική αξία πριν μετασχηματιστεί καθώς δεν μπορεί
να απαντήσει σε κανένα ερώτημα.
Η πληροφορία προέρχεται από τον μετασχηματισμό των δεδομένων. Μια πληροφορία παρέχει
απαντήσεις σε ερωτήματα.
Η κατοχή γνώσης αποκτάται είτε από τη μεταφορά της από κάποιον που τη κατέχει είτε από
την εμπειρία του ίδιου του ατόμου και είναι απαραίτητη για τη μετατροπή των πληροφορίων
σε οδηγίες που αφορούν το πώς θα επιτευχθεί κάτι.

<Ονοματεπώνυμο Φοιτητή>- Α.Μ. <Α.Μ. Φοιτητή>
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Η σοφία μπορεί να θεωρηθεί ως γνώση με μεγαλύτερη αξία και προϋποθέτει ικανότητα
κριτικής

σκέψης.

Η

κατάκτησή

της

συνεπάγεται

και

ικανότητα

αύξησης

της

αποτελεσματικότητας[15].
Στην εικόνα 12 , φαίνεται η ‘Πυραμίδα της Γνώσης’:

Εικόνα 12 Πυραμίδα της Γνώσης
Marcin Gajzler, Usefulness of Mining Methods in Knowledge Source Analysis in the Construction
Industry 2016

4.2 Μεγάλου Όγκου Δεδομένα - Big Data
Στη σημερινή εποχή είναι δύσκολο να βρεθεί κάποια συσκευή που να μην παράγει δεδομένα
π.χ. αισθητήρες, βίντεο, ηλεκτρονικές συναλλαγές, emails, ψηφιακή καταγραφή αρχείων
υγείας, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά άλλα. Η μαζική παραγωγή δεδομένων έχει
οδηγήσει σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων που δεν μπορούν να επεξεργαστούν με τις
κλασσικές τεχνολογίες. Αυτά τα δεδομένα, ονομάζονται big data και πολλές εταιρίες ανά τον
κόσμο επενδύουν σε αυτά, καθώς η σωστή διαχείρισή τους, για την εξαγωγή πληροφοριών
φέρει μεγάλη επιχειρηματική αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όμως, συγχρόνως,
αποτελεί και μεγάλη πρόκληση για τους οργανισμούς.
Τα big data, λοιπόν, είναι δεδομένα μεγάλου όγκου με υψηλή πολυπλοκότητα και ασάφεια. Για
το λόγο αυτό είναι αδύνατον να επεξεργαστούν με παραδοσιακές τεχνικές και αλγορίθμους και
επιβάλλουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ικανών να τα μετατρέπουν με γρήγορο τρόπο σε
πληροφορίες υψηλής αξίας[16].
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4.2.1 Αλυσίδα Αξίας για τα Μεγάλου Όγκου Δεδομένα
Για να εξετάσουμε τα μεγάλου όγκου δεδομένα με ένα πιο μεθοδικό τρόπο θα παρουσιαστεί η
αλυσίδα αξίας των big data. Συνοπτικά, η αλυσίδα αξίας των μεγάλων δεδομένων μπορεί να
χωριστεί σε τέσσερα διαδοχικά μέρη τα οποία είναι η παραγωγή των δεδομένων, η απόκτηση
των δεδομένων, η αποθήκευση των δεδομένων και η ανάλυση των δεδομένων.
Η παραγωγή δεδομένων είναι το πρώτο στοιχείο της αλυσίδας αξίας των big data και εκφράζει
το τρόπο με τον οποίο παράγονται τα δεδομένα. Δυο παραδείγματα παραγωγής δεδομένων
είναι:


Δεδομένα Internt of Things (IoT): Στον IoT τομέα οι αισθητήρες των συσκευών
παράγουν ανάλογα με τη λειτουργία τους διαφορετικά είδη δεδομένων. Τα δεδομένα
αυτά θα αποτελέσουν ένα μεγάλο κομμάτι των δεδομένων μεγάλου όγκου στο κοντινό
μέλλον.



Επιχειρησιακά δεδομένα: Τα επιχειρησιακά δεδομένα αποτελούν το σημαντικότερο
κομμάτι των big data. Αποτελούνται κυρίως από δομημένα δεδομένα που
διαχειρίζονται σε συστήματα σχεσιακών βάσεων δεδομένων και οι εγγραφές τους
περιέχουν όλες τις πιθανές ενέργειες που μπορούν να διατελέσουν και είναι ικανές
καταγραφής σε μια επιχείρηση. Όσο, ο όγκος και η πολυπλοκότητα των δεδομένων
αυξάνεται, τόσο πιο απαραίτητη γίνεται η ανάγκη για προηγμένες τεχνολογίες
ανάλυσης, ώστε να λαμβάνονται βέλτιστες αποφάσεις.

Δεύτερο, κομμάτι της αλυσίδας αποτελεί η απόκτηση των δεδομένων που αναφέρεται στην
συλλογή και μεταφορά των big data στην αποθήκη δεδομένων. Αυτό μπορεί να γίνει με τα εξής
βήματα. Αρχικά, τα δεδομένα συλλέγονται από μια πηγή έπειτα μεταδίδονται και τέλος γίνεται
η προ επεξεργασία τους ώστε να αποθηκευτούν στην αποθήκη. Η προ επεξεργασία μπορεί να
γίνει και πριν το βήμα μετάδοσης
Το τρίτο κομμάτι της αλυσίδας αναφέρεται στα συστήματα αποθήκευσης των δεδομένων. Τα
δεδομένα αποθηκεύονται σε αποθήκη δεδομένων οι οποίες λόγω της υψηλής ευκολίας
παραγωγής δεδομένων, αποτελούν πλέον από τις βασικότερες υποδομές των οργανισμών
πληροφορικής.
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Το τελευταίο μέρος, αποτελεί την ανάλυση των δεδομένων. Η αποθήκευση απλώς τεράστιων
ποσοτήτων από δεδομένα αποτελεί διαδικασία, χωρίς καμία αξία. Για το λόγο αυτό, η ανάλυση
των δεδομένων είναι πολύ σημαντική, καθώς μέσω αυτής τα δεδομένα αποκτούν νόημα και
επιτρέπουν στους διευθυντές των οργανισμών να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις. Αυτό
επιτυγχάνεται, μέσω της εξόρυξης των δεδομένων που ακολουθεί ένα σύνολο τεχνικών και
διαδικασιών για την εξαγωγή πληροφοριών από τα δεδομένα, την ανακάλυψη μοτίβων και
σχέσεων που οδηγούν σε συμπεράσματα και προβλέψεις και υποστηρίζουν τις αποφάσεις των
επιχειρήσεων[17].

4.3 Διαδικασία ETL
To ETL είναι το ακρωνύμιο των λέξεων εξαγωγή-μετασχηματισμός-φόρτωση και είναι μια
διαδικασία που χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς ώστε να συλλέξουν δεδομένα από
διάφορες πηγές και στη συνέχεια να τα συγκεντρώσουν για να προβούν σε αναλύσεις,
ανακαλύψεις και λήψεις αποφάσεων.
Διαφορετικές πηγές δεδομένων μπορεί να σημαίνει και διαφορές στα δεδομένα ως προς τον
τύπο, τη μορφή, τον όγκο και την αξιοπιστία. Απαιτείται, λοιπόν, η επεξεργασία τους ώστε τα
δεδομένα να είναι χρήσιμα και να μπορούν να αξιοποιηθούν. Έπειτα, από την διαδικασία ETL
τα δεδομένα ανάλογα με την τεχνική υλοποίησης και τους στόχους του οργανισμού, μπορούν
να αποθηκευτούν σε αποθήκες δεδομένων, βάσεις δεδομένων ή data lakes[18],[19].

4.3.1 Εξαγωγή
Τα δεδομένα μπορεί να προέρχονται από διάφορές πηγές δομημένες ή αδόμητες όπως αρχεία
επίπεδα αρχεία, emails, επιχειρησιακές εφαρμογές, βάσεις δεδομένων, αισθητήρες και άλλα
πολλά. Για να αποφευχθεί η μεταφορά κατεστραμμένων δεδομένων στην αποθήκη αυτά
εξάγονται πρώτα σε μια μεταβατική περιοχή .Οπότε, στο βήμα αυτό γίνεται και επικύρωση των
δεδομένων, πριν αποθηκευτούν. Τυχόν, λανθασμένα δεδομένα μπορούν να σταλθούν πίσω στη
πηγή τους, για τον εντοπισμό και τη διόρθωση λανθασμένων τιμών. Κατά την εξαγωγή στη
διαδικασία ETL αντιγράφονται τα δεδομένα από τη πηγή τους, ώστε να είναι ικανά να
μεταφερθούν σε ένα χώρο αποθήκευσης. Οι τρόποι για να γίνει το βήμα της εξαγωγής είναι
πολλοί, θα αναφέρουμε ενδεικτικά τρεις από αυτούς οι οποίοι είναι: Πλήρης Εξαγωγή, Μερική
εξαγωγή-χωρίς ειδοποίηση ενημέρωσης και Μερική εξαγωγή-με ειδοποίηση ενημέρωσης.
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Στη πλήρη εξαγωγή, τα δεδομένα εξάγονται πλήρως από το σύστημα προέλευσής. Στον τύπο
αυτό εξαγωγής όλα τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή στο σύστημα
προέλευσης εξάγονται, για αυτό δε χρειάζεται να παρακολουθούνται οι αλλαγές των
δεδομένων στη πηγή μετά από την τελευταία επιτυχημένη προσπάθεια εξαγωγής. Αυτός ο
τύπος είναι κατάλληλος κυρίως για μικρούς πίνακες και για συστήματα πηγής που δεν μπορούν
να προσδιορίσουν ποια δεδομένα έχουν αλλάξει. Όταν μια πηγή δε μπορεί να προσδιορίσει τις
αλλαγές απαιτείται ένα αντίγραφό ασφαλείας της προηγούμενης εξαγωγής για να μπορούν να
προσδιοριστούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.
Η πιο απλή περίπτωση, είναι η μερική εξαγωγή-με ειδοποίηση ενημέρωσης χρησιμοποιείται
όταν το σύστημα προέλευσης μπορεί να ειδοποιεί όταν τροποποιείται μια εγγραφή.
Στη περίπτωση της μερικής εξαγωγής-χωρίς ειδοποίηση ενημέρωσης, το σύστημα πηγής δε
μπορεί να πραγματοποιήσει ενημέρωση, αλλά μπορεί να υποδείξει τις εγγραφές που έχουν
τροποποιηθεί, έτσι οι εγγραφές αυτές μπορούν να εξαχθούν.
Οποία μέθοδος και να χρησιμοποιηθεί, δε θα πρέπει να έχει αντίκτυπο στην απόδοση ή το
χρόνο απόκρισης των συστημάτων πηγής, καθώς οποιαδήποτε επιβράδυνσή τους θα έχει
αρνητικό αντίκτυπο για την επιχείρηση[18],[20].

4.3.2 Μετασχηματισμός
Τα δεδομένα που εξήχθησαν στο προηγούμενο βήμα, είναι στην αρχική τους μορφή, δηλ. είναι
ακόμη ακατέργαστα. Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει αντιστοίχιση και μετασχηματισμός των
δεδομένων ανάλογά με τις απαιτήσεις του χρήστη ή του πελάτη, ώστε να είναι στη συνέχεια
έτοιμα να αποθηκευτούν. Σε αυτό το βήμα, στο ETL επαληθεύονται, αφαιρούνται τυχόν
διπλότυπα και συγκεντρώνονται τα δεδομένα με τρόπους ώστε μετά το μετασχηματισμό τα νέα
δεδομένα που θα προκύψουν να είναι αξιόπιστα και έτοιμα να παράξουν τις προσδοκώμενες
πληροφορίες.

Από

πλευράς

αρχιτεκτονικής

υπάρχουν δύο

προσεγγίσεις

για

τον

μετασχηματισμό ETL:


Μετασχηματισμός σε πολλαπλά στάδια: Είναι η κλασική ETL διαδικασία. Τα
εξαγόμενα δεδομένα μετακινούνται σε μια μεταβατική περιοχή όπου εκεί γίνονται
όλοι οι μετασχηματισμοί πριν τη φόρτωση στην αποθήκη.



Μετασχηματισμός εντός της αποθήκης δεδομένων: Στη περίπτωση αυτή έχουμε
αλλαγή στη ροή της διαδικασία. Η διαδικασία που προκύπτει ονομάζεται ELT. Τα
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δεδομένα εξάγονται και φορτώνονται στην αποθήκη δεδομένων και εκεί γίνονται οι
μετασχηματισμοί.
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια στροφή προς τον μετασχηματισμό που πραγματοποιείται
εντός της αποθήκης, καθώς παρουσιάζει αυξημένη απόδοση και επεκτασιμότητα. Επιπλέον, η
επιλογή των αναλυτών δεδομένων της γλώσσας SQL η οποία δίνει τη δυνατότητα
μετασχηματισμού μέσα στη βάση δεδομένων[18],[21].

4.3.3 Φόρτωση

Η φόρτωσή είναι το τελικό στάδιο της διαδικασίας. Σε αυτό το βήμα ένας μεγάλος όγκος
δεδομένων πρέπει να εγγραφεί στην τελική βάση προορισμού. Μετά το μετασχηματισμό τους,
τα δεδομένα μπορούν να φορτωθούν είτε όλα μαζί είτε σταδιακά. Επίσης, ενώ η διαδικασία
είναι σε εξέλιξή ο διαχειριστής της αποθήκης δεδομένων παρακολουθεί συνεχώς τη διαδικασία
και μπορεί να μειώσει τη συχνότητα φόρτωσης, βασιζόμενος στη απόδοση του server. Στον
πίνακά,

παρουσιάζονται

οι

διαφορές

πλήρους

και

σταδιακής

φόρτωσης

των

δεδομένων[18],[22].

Πίνακας 2 Πλήρης Φόρτωση vs Σταδιακή Φόρτωση [22]

Πλήρης Φόρτωση

Σταδιακή ή Αυξητική Φόρτωση

Φορτώνονται όλες οι γραμμές των

Φορτώνονται μόνο οι εγγραφές που είναι

δεδομένων πηγής

νέες ή ενημερωμένες

Απαιτεί περισσότερο χρόνο

Ο χρόνος φόρτωσης είναι μικρότερος

Είναι εύκολη διαδικασία

Πρέπει να ελεγχθεί η ύπαρξη νέας ή
ενημερωμένης εγγραφής. Ύπαρξή
προβλήματος στα δεδομένα αντιμετωπίζεται
πιο δύσκολά.

4.3.4 Διαφορές ETL και ELT
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στη διαδικασία ELT ο μετασχηματισμός των δεδομένων γίνεται
εντός της αποθήκης δεδομένων. Το βήμα του μετασχηματισμού είναι η πιο περίπλοκη από τις
τρείς διαδικασίες. Το ETL και το ELT διαφέρουν σε δύο σημαντικά σημεία τα οποία είναι το
πότε και το που γίνεται ο μετασχηματισμός των δεδομένων.
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Στις παραδοσιακές αποθήκες δεδομένων γίνεται εξαγωγή αρχικά από συστήματα πηγής, π.χ.
ERP και CRM συστήματα. Έπειτα, οι μετασχηματισμοί γίνονται πριν τη φόρτωση των
δεδομένων στο σύστημα προορισμού, συνήθως σε μια σχεσιακή αποθήκη δεδομένων. Ωστόσο,
η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει καταστήσει δυνατή τη διαδικασία του μετασχηματισμού εντός
του συστήματος προορισμού[18].

4.3.5 Προκλήσεις στην διαδικασία ETL
Τα περισσότερα προβλήματα που αφορούν την διαδικασία ETL προκύπτουν από τη λάθος
εκτίμηση των απαιτήσεων που επιβάλλει η διαδικασία του μετασχηματισμού, με αποτέλεσμα
τα δεδομένα να είναι γεμάτα ασυνέπειες και να χάνουν την αξία τους πράγμα που οδηγεί τα
στελέχη με τη σειρά τους να χάσουν την εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία των δεδομένων.
Επιπλέον, η αντιμετώπιση μεγάλων όγκων δεδομένων οδηγεί, πολλές φορές, σε λάθη. Μπορεί,
κατά τη λάθος εκτέλεση της διαδικασίας μετασχηματισμού, να υπάρξει απώλεια δεδομένων,
διπλότυπα, κατεστραμμένα ή και άσχετα δεδομένα. Παράλληλα, δεν είναι όλες οι βάσεις
δεδομένων πηγής ευθυγραμμισμένες με τα συστήματα προορισμού πράγμα που δυσχεραίνει
ακόμη περισσότερο τη διαδικασία μετασχηματισμού.
Το κόστος συντήρησης είναι ένας ακόμη παράγοντας πρόκληση για το ETL καθώς η επισκευή
καταστραμμένων συνδέσεων ή για και η προσθήκη νέων είναι μια ακριβή διαδικασία και θα
πρέπει να συνυπολογίζεται από τους διαχειριστές του οργανισμού.
Τέλος, πρόκληση αποτελεί και ότι οι μορφές των δεδομένων αλλάζουν με τη πάροδο του
χρόνου, αλλά και η αύξηση της ταχύτητας με την οποία παράγονται, διανέμονται και
συλλέγονται τα δεδομένα, λόγω της αύξησης των IoT συσκευών και της αύξησης των ατόμων
που αλληλοεπιδρούν με το διαδίκτυο[23].

4.4 Αποθήκη Δεδομένων - Data Warehouse
Η αποθήκη δεδομένων παρέχει εργαλεία και αρχιτεκτονικές για την οργάνωσή, τη κατανόηση
των δεδομένών στα στελέχη των οργανισμών ώστε να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιούν για
τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Η αποθήκη δεδομένων είναι μια βάση δεδομένων
ξεχωριστή από τις υπόλοιπες του οργανισμού Τα δεδομένα προέρχονται από συστήματα
συναλλαγών (CRM,ERP), σχεσιακές βάσεις δεδομένων και άλλες πηγές. Η αποθήκευση θα
πρέπει να υπακούει στους επιχειρησιακούς στόχους οι οποίοι είναι ευθυγραμμισμένοι με τις
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απαιτήσεις του οργανισμού. Η προετοιμασία και ο σχεδιασμός των δεδομένων, ώστε αυτά να
έχουν κατάλληλη μορφή είναι απαραίτητα βήματα, για την αποθήκευσης τους στο DW, καθώς
δεν έχει καμία αξία η απλή αντιγραφή τους.
Κάποιά βασικά χαρακτηρίστηκα των αποθηκών δεδομένων είναι:


Η αποθήκη δεδομένων αντί να επικεντρώνεται στις καθημερινές λειτουργίες ενός
οργανισμού δίνει βαρύτητα στα δεδομένα που αφορούν τα στελέχη του οργανισμού.



Κατασκευάζονται συνήθως με ενσωμάτωση πολλών ετερογενών πηγών.



Τα δεδομένα που αποθηκεύονται μπορούν να παράξουν μια επισκόπηση
παρελθοντικών καταστάσέων[24],[25].

4.4.1 Διαφορές OLTP με OLAP
Καθώς, περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με τα εμπορικά συστήματα σχεσιακών
βάσεων δεδομένων γίνεται πιο ευκολά κατανοητή η έννοια των αποθηκών δεδομένων μέσα
από τη σύγκριση αυτών των δυο ειδών συστημάτων.
Υπάρχει, λοιπόν, σαφής διαχωρισμός των επιχειρησιακών βάσεων δεδομένων και της
αποθήκης δεδομένων. Αυτό συμβαίνει, γιατί τα δύο αυτά συστήματα εξυπηρετούν
διαφορετικές ανάγκες και υποστηρίζουν λειτουργίες σε διαφορετικούς τομείς των οργανισμών.
Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών
ονομάζονται OLTP, ενώ αυτά που βοηθάνε στην ανάλυση δεδομένων και στη λήψη
αποφάσεων, λέγονται OLAP.
Η κύρια λειτουργία των συστημάτων OLTP είναι η υποστήριξη των καθημερινών διαδικασιών
ενός οργανισμού. Ενώ, τα συστήματα αποθήκης OLAP επιτελούν την οργάνωση και τη
παρουσίαση των δεδομένων σε διάφορες μορφές εξυπηρετώντας τις ανάγκες εργαζομένων και
διευθυντών. Οι κύριες διαφορές των δύο συστημάτων είναι:


Ενώ το OLTP είναι προσανατολισμένο στους πελάτες και χρησιμοποιείται από
υπαλλήλους και πελάτες. Το OLAP είναι προσανατολισμένο στην αγορά και
χρησιμοποιείται για ανάλυση δεδομένων από στελέχη και εξειδικευμένο προσωπικό.



Το OLTP διαχειρίζεται δεδομένα που συνήθως δε οδηγούν στη λήψη αποφάσεων ενώ,
το OLAP διαχειρίζεται μεγάλο όγκο ιστορικών δεδομένων που χρησιμοποιείται για το
λόγο αυτό.
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Καθώς τα OLTP περιέχουν κυρίως σύντομές ατομικές συναλλαγές η πρόσβαση στα
δεδομένα απαιτεί μηχανισμούς ελέγχου, ενώ η πρόσβαση στα OLAP συστήματα
απαιτεί κυρίως πράξεις αναγνώρισης.



Ένα OLAP σύστημα συνήθως υιοθετεί ένα μοντέλο οντοτήτων – συσχετίσεων
σχεδιασμού βάσης δεδομένων ενώ, το OLAP υιοθετεί μοντέλο αστέρα ή snowflake με
‘προσανατολισμένο στο θέμα’ σχεδιασμό βάσης.



Ο χρόνος απόκρισης, του OLΤP, είναι χιλιοστά του δευτερολέπτου, ενώ, του OLAP,
είναι μεγαλύτερος και μπορεί να γίνει σημαντικά μεγαλύτερος ανάλογά του όγκου
δεδομένων που έχει να διαχειριστεί.



Το OLTP επικεντρώνεται στα τρέχον δεδομένα χωρίς να αναφέρεται σε παλαιότερα
δεδομένα ή σε άλλες επιχειρήσεις. Ενώ, το OLAP καλύπτει πολλαπλές εκδόσεις ενός
σχήματος βάσης δεδομένων καθώς η εταιρεία εξελίσσετε με το χρόνο. Επιπλέον, το
OLAP, ασχολείται και με δεδομένα που αναφέρονται σε διαφορετικές εταιρείες[25].

4.4.2 Αρχιτεκτονικές Αποθηκών Δεδομένων
Στην εικόνα φαίνονται μια τυπική αρχιτεκτονική αποθήκης δεδομένων. Οι τελικοί χρήστες
έχουν απευθείας πρόσβαση στα μεταδεδομένα και τα ακατέργαστα δεδομένα που
προέρχονται από μια πηγή OLTP συστήματος. Τα ‘συνοπτικά’ δεδομένα περιέχουν
στατιστικές εγγραφές που προέρχονται από ελεγχόμενες ή προστατευόμενες πληροφορίες.

Εικόνα 13 Βασική Αρχιτεκτονική Αποθήκης Δεδομένων [24]
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Τα δεδομένα όμως, όπως αναφέρθηκε ήδη, θα πρέπει να μετασχηματιστούν σε μια μεταβατική
περιοχή πριν την αποθήκευση τους στο DW. Αυτό φαίνεται, στην εικόνα 14:

Εικόνα 14 Αρχιτεκτονική Αποθήκης δεδομένων με Staging Area [24]

Η παραπάνω αρχιτεκτονική, παρόλο που χρησιμοποιείται συχνά ώς έχει, μπορεί να
προσαρμοστεί περαιτέρω σε περίπτωση που ένας οργανισμός θέλει να ομαδοποιήσει τα
δεδομένα σε σχέση με τους διαφορετικούς τομείς, εντός της επιχείρησής. Αυτό γίνεται με τη
προσθήκη των data marts, τα οποία είναι συστήματα σχεδιασμένα για έναν συγκεκριμένο
επιχειρησιακό κλάδο[24]. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική φαίνεται, στην εικόνα 15:

Εικόνα 15 Αρχιτεκτονική Αποθήκης Δεδομένων με Staging Area και Data Marts [24]
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4.5 Οπτικοποίηση Δεδομένων
Ως οπτικοποίηση δεδομένων, ορίζεται η χρήση ανθρώπινων δεξιοτήτων για τη βελτίωση της
επεξεργασίας δεδομένων και της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού. Με την άνοδο των
μεγάλων δεδομένων μια εταιρεία πρέπει να διαχειριστεί και να ερμηνεύσει μεγάλες παρτίδες
από δεδομένα . Είναι πρακτικά αδύνατο, για ένα άτομο να περιηγηθεί, γραμμή προς γραμμή,
στα δεδομένα και να ερμηνεύσεις τις συσχετίσεις τους. Η αναπαράσταση των δεδομένων σε
γραφήματα, διαγράμματα, dashboards και άλλες μορφές οπτικοποιήσης, βοηθούν στη
διαχείριση σύνθετων πληροφοριών. Η

οπτικοποιηση διευκολύνει την ανάλυση, καθώς

καταδεικνύει τις σχέσεις των δεδομένων και έτσι επιτρέπει την εύρεση τάσεων και μοτίβων για
την εξαγωγή χρήσιμής πληροφορίας.
Δεδομένου, ότι σκοπός της ανάλυσης δεδομένων είναι η απόκτηση γνώσης, ώστε να ληφθούν
βέλτιστες αποφάσεις. Η οπτικοποίηση των δεδομένων είναι ένα ισχυρό εργαλείο, καθώς ο
ανθρώπινος εγκέφαλος κατανοεί καλύτερα και γρηγορότερα, όπως είναι προφανές, μια οπτική
σύνοψη πληροφοριών, παρά χιλιάδες σειρές σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Επιπλέον, ακόμη και
να υπάρξει κατανόηση των δεδομένων, χωρίς την οπτική τους αναπαράσταση, η γνώση που
αποκτήθηκε θα είναι δύσκολο να επικοινωνηθεί σε τρίτους, για το λόγο αυτό η χρήση της
οπτικής αναπαράστασης των δεδομένων είναι μια διαδικασία που δε θα πρέπει να
παραλείπετε[25],[26].

4.5.1 Οπτικοποίηση Πολύπλοκών Δεδομένων
Παλαιότερα, η οπτικοποίηση αφορούσε αριθμητικά δεδομένα, όμως σήμερα τα δεδομένα είναι
πλέον όλο και περισσότερο μη αριθμητικά. Λόγω ,των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και
γενικότερα του διαδικτύου η ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από κείμενα έχει αυξημένο
ενδιαφέρον και προσελκύει τους οργανισμούς. Ένα τέτοιο παράδειγμά δεδομένων, που
προέρχεται από κείμενα είναι οι ετικέτες (tags), που χρησιμοποιούν καθημερινά οι χρήστες,
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ένα νέφος ετικετών είναι μια μορφή στατιστικής οπτικοποίησης της δημιουργίας ετικετών από
χρήστες. Στο νέφος αυτό, οι ετικέτες εμφανίζονται αλφαβητικά ή με βάση τη σειρά που προτιμά
ο χρήστης. Το πόσο σημαντική είναι μια ετικέτα φαίνεται με το μέγεθός της γραμματοσειράς
ή το χρώμα.
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Παράδειγμα, τέτοιας οπτικοποίησης είναι η χρήση των ετικετών, που χρησιμοποιούν πολλοί
χρήστες στο διαδίκτυο, για να επισημάνουν αντικείμενα, όπως εικόνες.
Στην εικόνα 16, εμφανίζονται οι δημοφιλέστερες ετικέτες που εμφανίζονται σε έναν ισότοπο:

Εικόνα 16 Χρήση Tree-Maps για την οπτικοπίηση των επικεφαλίδων του Google News [25]

Για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο το μέγεθός της ετικέτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
αναπαραστήσει τον αριθμό που εφαρμόστηκε η ετικέτα στο συγκεκριμένο αντικείμενο από
διαφορετικούς χρήστες. Επίσης, για πολλά αντικείμενα χρησιμοποιείται το μέγεθος της
ετικέτας

που αναπαριστά τον αριθμό των αντικειμένων στα οποία έχει εφαρμοστεί μια

συγκεκριμένη ετικέτα και έτσι μπορεί να εξεταστεί η δημοφιλία της ετικέτας αυτής[25].

4.5.2 Το εργαλείο Tableau
To Tableau χρησιμοποιείται ευρέως στο πεδίο της επιστήμης των δεδομένων και είναι πολύ
δημοφιλές στους οργανισμούς παγκοσμίως. Είναι ένα λογισμικό επιχειρησιακής νοημοσύνης
και οπτικοποίησης δεδομένων, που βοηθάει τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν καλύτερες
αποφάσεις προσφέροντας dashboards υψηλής αξίας. Το μεγάλο του πλεονέκτημά, είναι η
ικανότητα δημιουργίας διαδραστικών dashboards, χωρίς να χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση
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προγραμματισμού. To εργαλείο προσφέρει μια μεγάλη γκάμα οπτικών αναπαραστάσεων που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαδραστικές παρουσιάσεις των δεδομένων[26].

4.6 Μελέτη Περιπτώσης: Εφαρμογή λύσεων BI για την
ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ σε εταιρεία
κατασκευής βρεφικών καθισμάτων αυτοκινήτου
Στόχος
Η μελέτη περίπτωσης που θα παρουσιαστεί αφορά μια εταιρεία κατασκευής βρεφικών
καθισμάτων αυτοκινήτου με σημεία πώλησης κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Οι πωλήσεις της συγκεκριμένης εταιρείας έχουν μειωθεί δραματικά και έχει τεθεί σαν στόχος
η αύξηση των πωλήσεων ανά μονάδα προϊόντος κατά 1000 μονάδες, με προτεραιότητα τα
σημεία πωλήσεων στις ΗΠΑ που παρουσιάζουν τις χαμηλότερες επιδόσεις. Παρατηρήθηκε,
ότι αν και ο προϋπολογισμός για τη διαφήμιση αυξήθηκε αυτό δεν βελτίωσε τον αριθμό τον
πωλήσεων σημαντικά. Για το λόγο αυτό, στη παρούσα μελέτη προτείνεται μια διαφορετική
προσέγγιση για την αξιολόγηση της απόδοσης των καταστημάτων μέσω βασικών δεικτών
απόδοσης (KPIs).Επιδιώκεται, η ανάλυση και η βελτίωση των στρατηγικών μάρκετινγκ ώστε
να ενισχυθεί η ανταγωνιστική απόδοση της εταιρείας.
Ορίστηκε, λοιπόν, ένας δείκτης απόδοσης KPI που αφορά το λόγο πωλήσεων προς διαφήμιση
ο οποίος θα πρέπει να έχει τιμή μεγαλύτερη ή ίση από το 1,5 για κάθε σημείο πώλησης. Σημεία
πώλησης με μικρότερη τιμή από το 1,5 θεωρούνται ότι έχουν κακή απόδοση ενώ σημεία που
παρουσιάζουν πωλήσεις άνω το 5000 μονάδων χωρίς διαφήμιση εξαιρούνται από το
συγκεκριμένο δείκτη KPI.
Δεδομένα
Τα δεδομένα για τη παρούσα μελέτη περίπτωσης αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα kaggle
(https://www.kaggle.com/c/carseat-sales/data).
Το σύνολό των δεδομένων της εταιρείας κατασκευής βρεφικών καθισμάτων αυτοκινήτου
περιλαμβάνει δεδομένα από 400 σημεία πωλήσεων. Κάθε εγγραφή αντιπροσωπεύει ένα
σημείο πωλήσεις που ανήκει είτε στις ΗΠΑ είτε αλλού. Αναλυτικότερα, το σύνολο των
δεδομένων και η περιγραφή τους παρουσιάζονται στο πίνακα 3.
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Πίνακας 3 Περιγραφή των δεδομένων του dataset

Στήλη

Περιγραφή

Location Id

Μοναδικός αριθμός id που προσδιορίζει τη
θέση του σημείου πώλησης
Αριθμός των καθισμάτων που πουλήθηκαν
σε κάθε περιοχή
Τιμή προϊόντος σε δολάρια που χρεώνει ο
ανταγωνιστής σε κάθε περιοχή
Μέσος όρος εισοδήματος σε δολάρια σε
κάθε περιοχή
Προϋπολογισμός της εταιρίας σε δολάρια
που αφορά το κομμάτι της διαφήμισής σε
κάθε περιοχή
Ο πληθυσμιακός αριθμός κάθε περιοχής
Τιμή προϊόντος σε δολάρια που χρεώνει η
εταιρεία σε κάθε περιοχή
Κατηγορία που παίρνει τιμές Bad, Medium
και Good και υποδηλώνει την ποιότητα των
ραφιών που τοποθετούνται τα προϊόντα ανά
περιοχή
Μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού κάθε
περιοχής
Επίπεδο μόρφωσης κάθε περιοχής
Δηλώνει αν το σημείο πώλησης βρίσκεται σε
αστικό κέντρο ή όχι.
Δηλώνει τη τοποθεσία των σημείων
πώλησης

Sales
Competitor Price
Income
Advertising

Population
Price
Shelve Location

Age
Education
Urban
USA

Εργαλεία
Στη παρούσα μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία Tableau 10.5 και SQL Server
Data Tools-Business Intelligence (SSDT-BI). Το SSDT-BI χρησιμοποιείται στη διαδικασία
ETL και επιλέχθηκε για την διευκόλυνση της δημιουργίας και του καθαρισμού και της
ενοποίησης των εταιρικών δεδομένων. Το Tableau επιλέχθηκε λόγω της δυνατότητας
δημιουργίας διαδραστικών dashboard.

Διαδικασία ETL
Το SQL Server Integration Services (SSIS) χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή της
διαδικασίας ETL στο σύνολο των δεδομένων. Αρχικά, εφαρμόστηκε στα δεδομένα conditional
split για τον διαχωρισμό των εγγραφών ανάλογα με το αν η τοποθεσία βρίσκεται στις ΗΠΑ ή
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όχι. Καθώς, τα σημεία πώλησης που βρίσκονται εκτός ΗΠΑ δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για
τη συγκεκριμένη BI λύση. Περαιτέρω ETL εφαρμόστηκε στο διαχωρισμένο σύνολο δεδομένων
που εμπεριέχει μόνο τα σημεία πωλήσεων που βρίσκονται στις ΗΠΑ τα οποία ταξινομήθηκαν
σε αύξουσα σειρά ως προς τις πωλήσεις ανά μονάδα προϊόντος. Με το τρόπο αυτό γίνονται
εύκολα και γρήγορα αντιληπτά τα σημεία πώλησης εκείνα που παρουσιάζουν τις χαμηλότερες
επιδόσεις ΄ως προς τις πωλήσεις ανά μονάδα προϊόντος. Τέλος, δημιουργήθηκε μια νέα στήλη
που ονομάστηκε Price Difference και περιέχει για κάθε εγγραφή τη τιμή του υπολογισμού της
διαφοράς μεταξύ της τιμής του ανταγωνιστή και της τιμής της εταιρείας. Η ροή των δεδομένων
της διαδικασίας ETL φαίνεται στην εικόνα.
Η δημιουργία της στήλης Price Difference έχει ως στόχο να αναδείξει το κατά πόσο επηρεάζει
η διαφοράς τιμής την επίδοση των πωλήσεων σε κάθε περιοχή. Με μια πρώτη ματιά, όπως
φαίνεται στην εικόνα, η τοποθεσία με τη χαμηλότερη επίδοση σε πωλήσεις με Location Id
1000166 έχει υψηλή διαφορά τιμής (Price Difference = -44) σε σύγκρισή με τη τιμή του
ανταγωνιστή πράγμα που θα μπορούσε να είναι ένας πιθανός λόγος που θα μπορούσε να
δικαιολογήσει τις χαμηλές πωλήσεις της εταιρείας στη τοποθεσία αυτή.

Εικόνα 17 Ροή των Δεδομένων [27]
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Εικόνα 18 Πίνακας δεδομένων μετα τη διαδικασία ETL [27]

Οπτικοποίηση και Aνάλυση Δεδομένων
Η οπτικοποίηση των δεδομένων και το dashboard παρέχουν διάφορες πληροφορίες που
συμβάλουν στη κατανόηση της επίδρασης των διάφορων στρατηγικών μάρκετινγκ στις
πωλήσεις.
Στη παρούσα μελέτη η έξοδος της ETL διαδικασίας η οποία είναι το Excel Destination File
εισήχθη στο Tableau. Κατασκευάστηκε, όπως φαίνεται στην εικόνα 19, το Marketing
Strategies Dashboard με σκοπό τη εξαγωγή συμπερασμάτων και τη λήψη αποφάσεων σχετικά
με τις στρατηγικές μάρκετινγκ που πρέπει να ακολουθηθούν στα σημεία πωλήσεων που
βρίσκονται στις ΗΠΑ.
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Εικόνα 19 Marketing Strategies Dashboard [27]

Όσον αναφορά, το διάγραμμα Sales Vs Sales to-Advertising Ratio, o δείκτης KPI, όπως
αναφέρθηκε, θα πρέπει να έχει τιμή μεγαλύτερη ή ίση του 1,5 για το λόγο πωλήσεων προς
διαφήμιση. Ωστόσο, όπως φαίνεται στην εικόνα, τα περισσότερα σημεία πώλησης έχουν KPI
μικρότερο του 1,5.
Ο μέσος όρος SAR για όλα τα σημεία πώλησης υπολογίστηκε στο 1,1 αν και ένα συγκεκριμένο
κατάστημα ξεχώρισε με το SAR να είναι 12,53 αυτό είναι ένα ακραίο σημείο, καθώς η διάμεσος
είναι, επίσης, πολύ χαμηλότερη από τη μέση τιμή, με τιμή 0,74.
Διαπιστώθηκε, όπως φαίνεται στην εικόνα 20, ότι χαρακτηριστικά των πελατών όπως η ηλικία
και το εισόδημα καθώς και ο συνολικός πληθυσμός μίας τοποθεσίας δεν είχαν σημαντικό
αντίκτυπο στις πωλήσεις.
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Εικόνα 20 Επίδραση του Ειδοσήματος, της Ηλικίας και του Πληθυσμού στις Πωλήσεις [27]

Όσον αναφορά, το διάγραμμα Sales Vs Advertising and Price Difference ,ένα άλλο
χαρακτηριστικό που μελετήθηκε σχετικά με τη σχέση που έχει τόσο με τις πωλήσεις όσο και
με τη διαφήμιση είναι το Price Difference των προϊόντων που πουλήθηκαν. Οι 258 εγγραφές
μοντελοποιήθηκαν για τον υπολογισμό μιας γραμμικής τάσης για τις πωλήσεις δεδομένης της
διαφήμισης, εικόνα 21.

Εικόνα 21 Sales vs. Advertising and Price Difference [27]

Φρειδερίκη Τριανταφύλλου-Γκεσούλη Α.Μ. 1041395

68

Χρήση Εργαλειών Επιχειρησιακής Νοημοσύνης στη Διαχείριση Έργου

Η γραμμή τάσης δηλώνει αύξηση των πωλήσεων με ανάλογη αύξηση του κόστους διαφήμισης.
Όμως, όπως διαπιστώθηκε, η αύξηση των πωλήσεων δε προέρχεται μόνο από τις στρατηγικές
διαφήμισης. Στην εικόνα 21, τα χρώματα κόκκινό και πράσινο δηλώνουν τη διαφορά τιμής
μεταξύ των διαφορών ανταγωνιστών της εταιρείας. Το κόκκινο χρώμα δηλώνει υψηλότερη
τιμή και το πράσινο χαμηλότερη τιμή της εταιρείας σε σύγκριση με τη τιμή των ανταγωνιστών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρατηρήθηκε ότι το άνω μισό του διαγράμματος είναι
κυρίως με πράσινο χρώμα πράγμα το οποίο σημαίνει όταν το Price Difference είναι θετικό
οδηγεί σε αύξηση των πωλήσεων. Οι πωλήσεις στο άνω μέρος μπορούν να μεταβληθούν
ελαφρώς με ή χωρίς την υποστήριξη της διαφήμισης. Αντίστοιχα, στο κάτω μισό του
διαγράμματος υπάρχει η πλειονότητα των σημείων πώλησης που χαρακτηρίζονται με αρνητικό
Price Difference κάτι που σημαίνει ότι στις τοποθεσίες όπου οι τιμές είναι υψηλότερες από
αυτές των ανταγωνιστών οι πωλήσεις ως επί το πλείστων μειώθηκαν.
Κάτι άλλο που παρατηρήθηκε, είναι ότι υπάρχουν σημεία πώλησης με αρνητικό Price
Difference και παρόλα αυτά παρουσιάζουν καλή απόδοση πωλήσεων. Αυτά τα αποτελέσματα,
θα μπορούσαν να αποδοθούν σε ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό που είναι η τοποθέτηση
των προϊόντων στα ράφια. Βλέποντας ξανά την εικόνα , καταδεικνύεται ότι η εταιρεία έχει
μόλις το 24% των σημείων πώλησης με καλή τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια.
Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν σημεία πώλησης που παρουσιάζουν υψηλή επίδοση με
μηδενικό διαφημιστικό προϋπολογισμό. Αυτό θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί από την εταιρεία
καθώς τα κέρδη που προέρχονται από σημεία πώλησης χωρίς κόστος διαφήμισης θα
μπορούσαν να καλύψουν τις δαπάνες των περιοχών με χαμηλή απόδοση.
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ενώ ορισμένα σημεία πώλησης παρουσιάζουν υψηλή επίδοση
πωλήσεων παρόλα αυτά ο δείκτης KPI εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος του 1,5. Κάτι τέτοιο
θα μπορούσε να αποδοθεί στον ανταγωνισμό στις συγκεκριμένες τοποθεσίες και ίσως ο μόνος
τρόπος για τη διατήρηση των αυξημένων επιδόσεων στις πωλήσεις να είναι η συνεχής
διαφήμιση.
Συνοψίζοντας, κατά κύριο λόγο υψηλότερα ποσοστά πωλήσεων αποδίδονται σε μια καλή
διαφορά τιμής σε σχέση με τον ανταγωνιστή. Βέβαια, αν η διαφορά τιμής είναι είτε αρνητική
είτε ελάχιστη οι πωλήσεις μπορούν να διατηρηθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα αν το προϊόν
έχει καλή τοποθεσία στα ράφια των καταστημάτων. Σημεία πωλήσεων που παρουσιάζουν
υψηλή αρνητική διαφορά τιμής στα προϊόντα με υψηλές πωλήσεις μπορούν να διατηρήσουν
την επίδοση αυτή μόνο με τη διάθεση μεγάλου προϋπολογισμού για τη διαφήμιση. Τέλος, δεν
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παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, ωστόσο οι
αγροτικές περιοχές επηρεάζονται περισσότερο από τη διαφορά τιμής παρά από τη διαφήμιση
ενώ στις αστικές περιοχές συμβαίνει το αντίστροφο.
Συμπεράσματα - Προτάσεις
Βάσει των παραπάνω συντάχθηκαν κάποιες προτάσεις ώστε να βοηθήσουν την εταιρεία να
βελτιώσει την απόδοση των πωλήσεων της στις διαφορές τοποθεσίες πωλήσεων. Μέσω των
προτάσεων αυτών η εταιρεία θα αναθεωρήσει τους στρατηγικούς και επιχειρηματικούς της
στόχους καθώς στοχεύει να αναδειχθεί σε κορυφαίο οργανισμό κατασκευής βρεφικών
καθισμάτων αυτοκινήτου. Για το λόγο αυτό η εταιρεία θα πρέπει να εξετάσει τις εξής
προτάσεις:


Ελαχιστοποίηση της διαφοράς τιμής (Price Difference): Παρατηρήθηκε ότι
τοποθεσίες με υψηλή διαφορά τιμής σε σχέση με τον ανταγωνιστή παρουσιάζουν
χαμηλότερες επιδόσεις. Μειώνοντας τη διαφορά αυτή η εταιρεία μπορεί να
επωφεληθεί με αύξηση των πωλήσεων στις τοποθεσίες αυτές και παράλληλα να
διατηρήσει την αφοσίωση των πελατών της.



Βελτίωση των εγκαταστάσεων και της θέσης των προϊόντων στα ράφια των
καταστημάτων: Παρατηρήθηκε, ότι το ποσοστό των τοποθεσιών με ‘κακά’ και
‘μέτρια’ ράφια είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που χαρακτηρίστηκε ως ‘καλά’. Για
το λόγο αυτό, η εταιρεία θα πρέπει να μεριμνήσει για τη βελτίωση των ραφιών που
τοποθετούνται τα προϊόντα της ώστε να προσελκύσει νέους πελάτες.



Εύρεση νέων σημείων πώλησης: Από την οπτικοποίηση των δεδομένων διαπιστώθηκε
ότι ορισμένα σημεία πώλησης παρουσιάζουν υψηλή απόδοση πωλήσεων χωρίς να
δαπανάτε κανένα κόστος για τη διαφήμιση. Αυτό αποκαλύπτει τοποθεσίες στις οποίες
θα μπορούσε να επενδύσει ο οργανισμός επεκτείνοντας τα σημεία πωλήσεων στις
συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Στη συγκεκριμένη λύση επειχηρισιακής νοημοσύνης τα ακατέργαστά δεδομένα
μετατράπηκαν σε ένα ποιοτικό σύνολο δεδομένων που μπόρεσε να χρησιμοποιηθεί για
περαιτέρω ανάλυση. Αναλύθηκαν, οι αδυναμίες των στρατηγικών μάρκετινγκ που
εφάρμοζε η εταιρεία μέχρι τώρα και η επίδρασή τους στις πωλήσεις. Επιχειρήθηκε μια πιο
λεπτομερής ανάλυση των σημείων πώλησης με χαμηλές επιδόσεις και μέσω αυτής
αποκαλύφθηκαν περαιτέρω αιτίες που συνέβαλλαν στη μείωση των πωλήσεων. Τέλος
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παρουσιάστηκαν κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση των στρατηγικών μάρκετινγκ του
οργανισμού.
Με την ανάλυση της παρούσας μελέτης περίπτωσης έγινε μια προσπάθεια να αναδειχθεί η
χρησιμότητα και η αξία που προέρχονται από την υιοθέτηση των τεχνολογιών της
οπτικοποίησης δεδομένων ως υποστηρικτικό μέρος στις λύσεις επιχειρησιακής
νοημοσύνης[27].
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Δημιουργία
Dashboards
μέσω
του
Tableau Desktop για χρήση από Project
Managers

5.1 Παρουσίαση και Ανάλυση των δεδομένων
Για τις ανάγκες τις παρούσας διπλωματικής εργασίας έγινε έρευνα στο διαδίκτυο για την
ύπαρξη ενός κατάλληλου dataset (που να περιέχει τη πορεία διάφορων project και time log
εγγραφές), δυστυχώς δε βρέθηκε κατάλληλο dataset με αυτά τα χαρακτηριστικά καθώς τέτοια
δεδομένα συνήθως δε δημοσιεύονται καθώς αποτελούν εμπιστευτικά δεδομένα του
οργανισμού. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε ένα πρότυπο dataset το οποίο αποτελεί ένα απλό
μοντέλο ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση μιας πρότασης οπτικοποιησης δεδομένων για
χρήση από τους project managers ενός οργανισμού. Χωρίς σφάλμα γενίκευσης με αφετηρία τις
συγκεκριμένες οπτικοποιήσεις και τη δομή του μοντέλου που δημιουργήθηκε, η πρόταση που
φέρει η συγκεκριμένη διπλωματική μπορεί να εφαρμοστεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω σε
πραγματικά δεδομένα, αφού αυτά έχουν πρώτα μοντελοποιηθεί.
Η κατανόηση των δεδομένων πρόκειται για μια διαδικασία η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα
που απαιτείται πριν ξεκινήσει κανείς την οποιαδήποτε διαδικασία προς την οπτικοποίηση.
Παρακάτω, παρουσιάζεται κάθε πίνακας ξεχωριστά και αιτιολογείται η απόφαση δημιουργίας
του.

5.1.1 Πίνακας project_managers
Ο πίνακας αυτός περιέχει τα ονόματά των PM και το id τους. Οι στήλες αναλυτικά:


id: Περιέχει το μοναδικό id για καθέναν από τους διαχειριστές έργου.
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project_manager: Περιέχεται το όνομα του project manager.

Εικόνα 22 Πίνακας project_managers

Εξήγηση: Στη πρώτη γραμμή βλέπουμε ότι ο PM με το όνομα Bob έχει id τον αριθμό 1.

5.1.2 Πίνακάς engineers
Ο πίνακας αυτός περιέχει το μοναδικό id των μηχανικών, το όνομα τους, τον τίτλο εργασίας
τους, τα χρόνια εμπειρίας που διαθέτουν και το επίπεδο της θέσης εργασίας τους.
Αναλυτικότερα οι στήλες είναι:


id: Είναι το μοναδικό id για κάθε έναν από τους μηχανικούς της εταιρείας.



name: Περιέχει τα ονόματα των μηχανικών.



job_title: Περιέχει το τίτλο της εργασίας των μηχανικών της εταιρείας.



year_of_experience: Περιέχει τα χρόνια εμπειρίας των μηχανικών της εταιρείας.



level: Περιέχει το επίπεδο της θέσης εργασίας για τους μηχανικούς της εταιρείας.

Εικόνα 23 Πίνακάς engineers

Εξήγηση_1: Στη πρώτη γραμμή, φαίνεται η εγγραφή για την μηχανικό με όνομα Ann και id τo
αλφαριθμητικό a1 είναι Senior Software Engineer με εμπειρία 4 χρόνια.
Εξήγηση_2: Στη τρίτη γραμμή, έχουμε την εγγραφή για τον μηχανικό με όνομα Leo που έχει
id με τιμή b1 ο οποίος είναι Junior Tester με 1 χρόνο εμπειρίας.
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5.1.3 Πίνακάς projects
Ο πίνακας, όπως φαίνεται, στην εικόνα 24, αποτελείται από έντεκα γραμμές και εννέα στήλες
για κάθε εγγραφή περιέχεται το μοναδικό id των project που εκτελούνται στην εταιρεία, το
όνομα του project, η διάρκεια του project σε μέρες, το είδος του project, η προτεραιότητα του
project, το id του PM που είναι υπεύθυνος για το project, την ημερομηνία έναρξης του project,
την ημερομηνία που θα πρέπει να έχει τελειώσει το έργο και τη κατάστασή του.
Αναλυτικότερα, οι στήλες είναι οι εξής:


id: Είναι ο μοναδικός αριθμός id που έχει κάθε project της εταιρείας.



project_name: Περιέχει το όνομα για κάθε ένα από τα project της εταιρείας. Το
DAY_OFF αναφέρεται στις μέρες άδειας ή του Σαββατοκύριακου όπου οι
εργαζόμενοι δεν δουλεύουν σε κάποιο project.



duration_in_days: Περιέχει τη διάρκεια που έχει καταγραφεί για το project μέχρι τη
στιγμή που καταχωρήθηκε η εγγραφή, σε μέρες.



project_type: Περιέχει τον τύπο του έργου. Αναλυτικότερα οι τιμές στη στήλη αυτή
εκφράζουν:
o development: Έργο ανάπτυξης προϊόντος ή υπηρεσίας.
o fix: διορθωτική ενέργεια σε υπάρχουσα δομή που απαιτεί σχεδιασμό και
ανάπτυξη.
o hot_fix: διορθωτική ενέργεια σε υπάρχουσα δομή, μικρής εμβέλειας και
υψηλής προτεραιότητας.
o support: παροχή υποστήριξης σε έργα για οτιδήποτε έκτακτο.
o internal: Εσωτερικό έργο που αφορά την ίδια την εταιρεία.



priority: Είναι η προτεραιότητα που έχει δοθεί σε ένα έργο. Παίρνει τιμές από το 1
έως το 3, όπου το 1 είναι η υψηλότερη προτεραιότητα και το 3 η χαμηλότερη.



project_manager: Ξένο κλειδί δείχνει στο πίνακα project_managers. Περιέχει για
κάθε εγγραφή το id του PM που είναι υπεύθυνος για το έργο.



start_date: Είναι η ημερομηνία έναρξης του έργου. Οι τιμές στη στήλη αυτή είναι της
μορφής ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ.
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deadline: Το deadline που έχει οριστεί για το έργο. Δηλαδή, η ημερομηνία κατά την
οποία το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί. Οι τιμές στη στήλη αυτή είναι της μορφής
ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ.



status: Είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έργο. Αναλυτικότερα οι τιμές στη
στήλη αυτή εκφράζουν:
o active: Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησής του.
o completed: Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Εικόνα 24 Πίνακας projects

Εξήγηση: Στη πρώτη γραμμή βλέπουμε τις τιμές της εγγραφής για το έργο με όνομά
PROJECT_A και αριθμό id το 1 το οποίο είναι έργο ανάπτυξης με προτεραιότητα 2 (μεσαία
προτεραιότητα).Η διάρκεια του έργου τη στιγμή καταχώρησης της εγγραφής είναι 105 ημέρες.
Ο υπεύθυνος PM για το project αυτό έχει id τον αριθμό 2, δηλαδή είναι η Alice. To project
ξεκίνησε την 1 Μαΐου το 2022 και έχει deadline μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου το 2022. Η
κατάσταση του έργου τη στιγμή της καταχώρησης της εγγραφής είναι active.

5.1.4 Πίνακας time_log
Για το πίνακα αυτό, δημιουργήθηκαν 227 εγγραφές.
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Ο συγκεκριμένος πίνακάς περιέχει τις εγγραφές των μηχανικών σε επίπεδο ωρών της ημέρας
ώστε να δείχνει το χρόνο και το project που εργάστηκαν σε επίπεδο ημέρας. Η λογική του
πίνακα αυτού αποτυπώνει την ανάγκη, σε μια εταιρεία πληροφορικής που ασχολείται με πολλά
project, για ακριβή καταγραφή του χρόνου ενασχόλησης με το κάθε project/task. Για τον λόγο
αυτό, άλλωστε, ο ρόλος του PM είναι απαραίτητος στις σύγχρονες εταιρείες πληροφορικής.
Αναλυτικότερα οι στήλες είναι:


id: Το μοναδικό id εγγράφης των μηχανικών για το task/project.



engineer_id: Ξένο κλειδί δείχνει στον πίνακά engineers. Περιέχει για κάθε εγγραφή
το id του μηχανικού.



project_id: Ξένο κλειδί δείχνει στον πίνακα projects. Περιέχει για κάθε εγγραφή το id
του έργου στο οποίο εργάζεται ο μηχανικός που καταχώρησε την εγγραφή.



start_time: Είναι η ημερομηνία και η ώρα που άρχισε να εργάζεται ο μηχανικός σε
ένα project/task. Οι τιμές στη στήλη αυτή είναι της μορφής ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ ΩΩ:ΛΛ.



end_time: Είναι η ημερομηνία και η ώρα που σταμάτησε να εργάζεται ο μηχανικός σε
ένα project/task. Οι τιμές στη στήλη αυτή είναι της μορφής ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ ΩΩ:ΛΛ.



comments: Σχόλια που έκανε ο μηχανικός που αφορούν μια συνοπτική περιγραφή της
εργασίας του κατά τις ώρες που ασχολούνταν με το task/project.Το πεδίο αυτό μπορεί
να έχει και τη τιμή null Αναλυτικότερα, οι τιμές στη στήλη αυτή είναι:
o set up
o learning new features of tool
o tutorials
o support test
o testers gather
o onboarding
o interns day, internal project planning
o interns internal project
o attend problem solution
o status day
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Εικόνα 25 Πίνακας time_log

5.1.5 Διάγραμμά ER
Παρακάτω, παρουσιάζεται το ER διάγραμμά, της βάσης δεδομένων:

Εικόνα 26 Διάγραμμα ER
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5.2 Διαδικασία ETL με χρήση του εργαλείου Tableau Prep
Αφού τα δεδομένα κατανοηθούν, δηλαδή αποκωδικοποιηθεί το νόημα τους, οι συσχετίσεις
τους και οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου dataset. Οι επόμενες διαδικασίες αφορούν το
data curation, τη κανονικοποίηση των δεδομένων και τελικά τη μοντελοποίηση τους.
Η διαδικασία ETL περιέχει την εξόρυξη και τη μεταφορά των δεδομένων, αλλά και τη
μετατροπή των δεδομένων σε μια μορφή η οποία να είναι κατάλληλη, για περαιτέρω χρήση.
Στη περίπτωσή μας, πραγματοποιήθηκε οπτικοποίηση με BI tool. Στη συγκεκριμένη εργασία,
επειδή, το dataset δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της εργασίας οι
διαδικασίες τις εξόρυξης και της μεταφοράς δεν υλοποιήθηκαν. Ωστόσο, η μετατροπή των
δεδομένων μέσω του εργαλείου Tableau Prep ήταν απαραίτητη ώστε τα δεδομένα να έρθουν
σε μορφή κατάλληλη για χρήση από το Tableau.
Παρακάτω παρουσιάζεται η ροή ETL που υλοποιήθηκε, το κάθε βήμα της ροής των δεδομένων
και οι ενέργειες που εκτελέστηκαν.

Εικόνα 27 Ροή των Δεδομένων στο Tableau Prep
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5.2.1 Σύνδεση στα δεδομένα
Το πρώτο βήμα είναι να συνδεθούμε στη βάση δεδομένων. Στη περίπτωση, μας ένα excel
αρχείο.

Εικόνα 28 Σύνδεση των δεδομένων στο Tableau Prep

5.2.2 Βήματα εισαγωγής πινάκων
Αφού έχουν συνδεθεί τα δεδομένα, με drag and drop εισάγω τους πίνακες της βάσης που θέλω
να εμπεριέχονται στη ροή, σαν εναρκτήρια σημεία.

Εικόνα 29 Εισαγωγή Πινάκων στο Tableau Prep
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Οι δυνατότητες που έχει κάποιος σε αυτό το βήμα είναι: να διαγράψει εξ αρχής κάποια στήλη
της βάσης και να επιλέξει με ποιο δείγμα δεδομένων θα δουλέψει στη συνέχεια. Αυτό
χρησιμοποιείται, στη περίπτωση των big data όπου η διαδικασία δειγματοληψίας είναι
απαραίτητη, για να επιτευχθεί το graphical ETL.

5.2.3 Clean step: To απαραίτητο βήμα μετά την εισαγωγή πινάκων

Εικόνα 30 Clean Step στο Tableau Prep

Όπως περιγράφεται και παραπάνω, ενώ στο βήμα εισαγωγής παρέχεται μια προεπισκόπηση
των στηλών και μπορούν να διατελέσουν κάποιες ενέργειες, δεν παρέχεται η δυνατότητα
επιπλέον ενεργειών και προεπισκόπησης των δεδομένων. Ένα γενικό βήμα στο Tableau Prep
το οποίο είθισται να ακολουθεί κάθε εξειδικευμένο βήμα είναι το clean step σε αυτό το βήμα,
ο χρήστης του Tableau Prep, έχει τη δυνατότητα:


να μετονομάσει στήλες και δεδομένα.



να διαγράψει ή να κρύψει στήλες και δεδομένα.



να κάνει group.



να φτιάξει νέα πεδία.
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να φιλτράρει δεδομένα.



να εκτελέσει διαφορές ενέργειες curation.

Επίσης, σε κάθε clean step δίνεται η δυνατότητα προεπισκόπησής:


Κατανομής των δεδομένων. Για παράδειγμα επιλέγοντας τη 05/01/2022 , στην εικόνα
31, βλέπουμε πόσα project έχουν ξεκινήσει την ημερομηνία αυτή, ποια είναι τα έργα
που ξεκίνησαν τότε και την επιμέρους κατανομή τους.

Εικόνα 31 Κατανομή δεδομέων για 05/01/2022



Τον τύπο δεδομένων και τα περιεχόμενα κάθε στήλης. Για παράδειγμα αλφαριθμητικό
διακριτό ή συνεχές. Αν περιέχει null τιμές και ποιες τιμές περιέχει.



Τέλος, μπορούν να γίνουν αλλαγές στο βήμα αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε
τις αλλαγές και τη σειρά με την οποία έγιναν. Επειδή, το ETL αποτελεί μια γραμμική
διαδικασία, η δυνατότητα προεπισκόπησης των αλλαγών και της σειράς τους, είναι
πολύ σημαντική, γιατί παρέχει τη δυνατότητα εύκολης διόρθωσης σε περίπτωση
λάθους και τροποποίησης σε περίπτωση αλλαγής των ζητουμένων.

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό, στην εικόνα 32, παρουσιάζονται οι αλλαγές που έγιναν
στον πίνακα project.

Εικόνα 32 Αλλαγές στο πίνακα project
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Στο cleaning step του πίνακά project έγιναν οι εξής αλλαγές, όπως φαίνονται στην εικόνα 32,
με τη σειρά :


Calculated Field: Δημιουργήθηκε μια νέα στήλη, μέσω της στήλης
‘duration_in_days’, η οποία ονομάστηκε ‘duration_in_hours’ και είναι το
αποτέλεσμα της πράξης ‘[duration_in_days] *8’. Καθώς, οι εργαζόμενοι εργάζονται 8
ώρες την ημέρα.

Εικόνα 33 Δημιουργία στήλης ‘duration_in_hours’



Rename Field: Για την καλύτερη κατανόησή του χρήστη μετονομάστηκε το πεδίο ‘id’
σε ‘project_id’.



Group Values: H null τιμή στη στήλη ‘project_type’ που προέρχονταν από την τιμή
DAY_OFF της στήλης ‘project_name’, αντικαταστάθηκε με τη τιμή day_off.



Change Type: Ο τύπος δεδομένων του πεδίου ‘priority’ άλλαξε σε string.



Group Values: Για τη ευκολότερη κατανόηση των δεδομένων στη στήλη priority, οι
τιμές έγιναν HIGH, MEDIUM, LOW και NO_PRIORITY (για το DAY_OFF).

5.2.4 Join Step

Εικόνα 34 Join Step στο Tableau Prep
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Στο Tableau Prep είναι πολύ εύκολο να κάνουμε join και unions. Απλώς, με drag and drop, του
ενός βήματος πάνω σε άλλο. Με την ενέργεια αυτή, το Tableau Prep καταλαβαίνει ότι θέλουμε
να ενώσουμε δυο ροές. Στο συγκεκριμένο dataset η χρήση joins ήταν απαραίτητη για να
καταλήξουμε σε μια μορφή των δεδομένων φιλική και κατάλληλη για χρήση από το Tableau
desktop. Όπως φαίνεται και από το ER διάγραμμα για να καταλήξουμε σε ένα πίνακα που να
έχει όλα τα στοιχεία είναι απαραίτητο να γίνουν κάποια joins για να καταλήξουμε σε ένα
μεγάλο πίνακα που να έχει όλα τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν.
Οπότε, έπρεπε να γίνουν τα εξής joins :


Inner join: μεταξύ των πινάκων projects και time_log.



Left join: μεταξύ της προηγούμενης εξόδου και του πίνακα project_managers. Η
επιλογή του left join έγινε λόγω της null τιμής ανάθεσης σε συγκεκριμένο project
manager του κωδικού αδειών ΄DAY_OFF΄



Inner join: μεταξύ της προηγούμενης εξόδου και του πίνακα engineers.

Στο join step, δίνονται οι δυνατότητες:


Επιλογή πεδίων-στηλών που θα χρησιμοποιηθούν στο join



Επιλογής είδος του join ( inner, outer, left, right ή full ). Η δυνατότητα αυτή παρέχετε
με κλικ πάνω σε ένα διάγραμμα Venn, όπου επιλέγονται τα στοιχεία που θέλουμε να
συμπεριλάβουμε π.χ. – η default επιλογή μόνο της τομής των συνόλων εκτελεί ένα
inner join, ενώ η επιλογή της τομής και όλου το αριστερού συνόλου, όπως φαίνεται,
στην εικόνα 35, εκτελεί ένα left join.
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Εικόνα 35 Left Join



Γρήγορη προεπισκόπηση συμπερίληψης ή αποκλεισμού όγκου δεδομένων από το
κάθε πίνακα. Το αποτέλεσμα του κάθε join μπορεί να αποκλείει κάποια δεδομένα
αυτό φαίνεται ακριβώς κάτω από την επιλογή του join δείχνοντας τον όγκο
δεδομένων του κάθε πίνακά. και ακριβώς από κάτω πόσες είναι οι γραμμές του
αποτελέσματος και πόσα δεδομένα αποκλείονται. Η προεπισκόπηση αυτή είναι πολύ
σημαντική γιατί ευκολά μπορούν να εντοπιστούν miss matches σε κλειδιά πεδία στα
οποία θέλουμε να υπάρχει πλήρης ταύτιση. π.χ. ένα id μπορεί να είναι lower case σε
μια περίπτωση uppercase σε άλλη με αυτό το τρόπο γίνεται άμεσα διακριτή η ανάγκη
να παρθεί μια απόφαση είτε γυρίζοντας πίσω και κάνοντας μια αλλαγή σε κάποιο
clean step είτε αλλάζοντας το είδος του join είτε η απόφαση να αποκλειστούν κάποια
δεδομένα.



Γρήγορη προεπισκόπηση των δυο ή παραπάνω στηλών στις οποίες γίνεται join και
των τιμών, που δεν αντιστοιχούν με άλλες τιμές.



Προεπισκόπηση στηλών, για τη κατανόηση των δεδομένων, μετά το join.

‘
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Εικόνα 36 Προεπισκόπηση στηλών μετά το join

5.2.4.1 Προεπισκόπηση δεδομένων μετά το join
Όπως γίνεται κατανοητό, από τις δυνατότητες που περιεγράφηκαν στο join step ο χρήστης
μπορεί να έχει μια πολύ καλή εικόνα του αποτελέσματος που θα δημιουργηθεί μετά το join.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα του Tableau Prep, καθώς ο χρήστης μπορεί να κάνει
γρήγορες και σωστές επιλογές και να διακρίνει άμεσα προβλήματα ή αποφάσεις που πρέπει να
παρθούν για τα συγκεκριμένα δεδομένα.
Για να γίνει πιο κατανοητό το βήμα join παρουσιάζουμε το βήμα αυτό παρακάτω, στην εικόνα
37.
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Εικόνα 37 Προεπισκόπηση δεδομένων μετά το join

5.2.5 Clean Step μετά to join
Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενος μετά από κάθε πιο εξειδικευμένο βήμα (Pivot, Aggregate,
Join, Union) είθισται να ακολουθεί ένα clean step. με το clean step παρέχεται μια
προεπισκόπηση της εικόνας των δεδομένων μέχρι εκείνη τη στιγμή και δυνατότητα
διορθωτικών κινήσεων. Για παράδειγμα, μετά το join το Tableau Prep, διατηρεί και τις δυο
στήλες στις οποίες έγινε το join. Επίσης, όταν δυο στήλες έχουν το ίδιο όνομα τις διατηρεί
βάζοντας ένα επίθεμα στη μια από τις δύο. Στο clean step, που ακολουθεί το join συνήθως
διορθώνονται τέτοιου είδους καταστάσεις.
Για παράδειγμα, όπως φαίνεται, στην εικόνα 38, μετά το join step των πινάκων projects και
time_log. Έγιναν οι εξής αλλαγές:


Remove Field: Αφαιρέθηκαν οι στήλες project_id-1 και project_id



Rename Field: Για να είναι πιο κατανοητά τα πεδία στο χρήστη μετονομάστηκαν οι
στήλες start_date σε project_strart_date και deadline σε project_deadline.
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Εικόνα 38 Αλλαγές μετά το inner join

5.2.6 Εξαγωγή των δεδομένων - Output Step

Εικόνα 39 Εξαγωγή Δεδομένων

Κατά τη διάρκεια, πραγματοποίησης της διαδικασίας ETL, στο Tableau Prep, δίνεται η
δυνατότητα σε κάθε βήμα της προεπισκόπησης των δεδομένων εκείνη τη στιγμή, στο Tableau.

Εικόνα 40 Προεπισκόπηση δεδομένων στο Tableau Desktop
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Ωστόσο, αυτός ο τρόπος αποτελεί έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο να δει κάποιος το δείγμα
των δεδομένων στο Tableau, αλλά όχι το τελικό σύνολο των δεδομένων. Αποτελεί κάτι
προσωρινό που χρησιμοποιείται για διόρθωση λαθών.
Για να εξαχθεί το σύνολο των δεδομένων στη τελική του μορφή είναι απαραίτητο ένα output
step. Στο output step ο χρήστης έχει τις εξής δυνατότητες:


Δυνατότητα επιλογής τύπου αρχείου Output: Αφού τρέξει η ροή του ETL τα δεδομένα
αποθηκεύονται σε κάποια μορφή ή διοχετεύονται σε κάποια βάση. Η default επιλογή
τύπου αρχείου είναι ο τύπος tableau extract, ο οποίος αποτελεί το βέλτιστο τρόπο
αποθήκευσης στατικών δεδομένων, για χρήση από το tableau Desktop. Τα δεδομένα
αυτά, βέβαια, μπορούν να ανανεώνονται με μεγάλη συχνότητα για να προσμοιάζουν
τη κατάσταση μιας ζωντανής- live σύνδεσης.



Tη δυνατότητα επιλογής ονόματος και τοποθεσίας του output αρχείου.



Προεπισκόπηση της τελικής μορφής των δεδομένων

Αφού, ρυθμιστούν οι παραπάνω παράμετροι του βήματος, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την
ενέργεια run flow για να δημιουργηθεί το output αρχείο ή να εκχωρηθούν τα δεδομένα στη
βάση. Σε περίπτωση που γίνουν αλλαγές στα προηγούμενα βήματα/ροή για να ανανεωθεί η
τελική μορφή των δεδομένων πρέπει να ξανατρέξει το output step.

5.3 Οπτικοποιηση Δεδομένων με Tableau Desktop
Αφού έχουν γίνει οι παραπάνω ενέργειες τα δεδομένα πια είναι έτοιμα για χρήση από το
Tableau Desktop .Παρακάτω, περιγράφονται τα βήματα σύνδεσης των δεδομένων, η
δημιουργία νέων πεδίων( calculated fields), ο σχεδιασμός διαγραμμάτων, η εφαρμογή φίλτρων
και η σύνθεση διαγραμμάτων σε διαδραστικά dashboards.

5.3.1 Σύνδεση με τα Δεδομένα
Αντίστοιχά, με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στο Tableau prep, γίνεται και η σύνδεση
δεδομένων, στο Tableau Desktop
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Εικόνα 41 Σύνδεση δεδομένων στο Tableau Desktop

Αφού, συνδεθούμε στα δεδομένα στο ‘data source tab’ έχουμε τη προεπισκόπηση των
δεδομένων και των στηλών τις λεπτομέρειες της σύνδεσης με τα δεδομένα και επιλογή φίλτρων
και τύπου σύνδεσης, live και extract.

5.3.2 Σχεδιασμός Διαγραμμάτων

Εικόνα 42 Δημιουργία sheet στο Tableau Desktop
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Δημιουργώντας καινούργια sheets - worksheets εμφανίζεται κάθε φορά ένας κεντρικός κενός
καμβάς, αριστερά οι στήλες δεδομένων και τα νέα πεδία, όπως, επίσης και χώροι για εφαρμογή
φίλτρων, χρωμάτων κ.α.
Η διαδικασία σχεδιασμού στο Tableau γίνεται μέσω drag and drop στηλών σε διάφορα μέρη
του καμβά και των υπόλοιπων επιλογών. Αφού, επιλεχθούν τα πεδία και τοποθετηθούν στη
σωστή θέση, δίνεται η δυνατότητα επιλογής τύπου διαγράμματος και ο εμπλουτισμός του με
επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες (χρώματα, μεγέθη, tooltips, labels). Επίσης, μπορούν να
προστεθούν φίλτρα και παράμετροι ώστε ο τελικός χρήστης του διαγράμματος να μπορεί να
ελέγχει και να επιλέγει τα δεδομένα που θα απεικονίζονται.
Παρακάτω, περιγράφεται και επεξηγείτε η διαδικασία σχεδιασμού για κάθε ξεχωριστό τύπο
διαγράμματος. Επίσης, παρουσιάζονται τα νέα πεδία που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες του
κάθε διαγράμματος.

5.3.2.1 Bar Chart – Time for Engineers
Ένας από τους πιο απλούς τύπους διαγραμμάτων στο Tableau είναι τα Bar Charts,
διαγράμματα στηλών. Για τη δημιουργία τους απαιτείται απλά η τοποθέτηση ενός διακριτού
πεδίου στις στήλες και ενός συνεχούς πεδίου στις γραμμές. Παρουσιάζουμε, ως παράδειγμα,
το worksheet ‘time for engineers’ , ενώ για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας
δημιουργήθηκε άλλο ένα αντίστοιχο διάγραμμα ‘Time of Selected Engineer’.

Εικόνα 43 Bar Chart ‘time for engineers’
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Στο συγκεκριμένο worksheet θα θέλαμε να βλέπουμε, τις ώρες που έχει εισάγει στο σύστημα,
ο κάθε μηχανικός τη κάθε μέρα. Για να το πετύχουμε αυτό, απαραίτητη ήταν η δημιουργία ενός
πεδίου που θα επιστρέφει την διάρκεια σε ώρες κάθε εγγραφής κάθε μηχανικού. Καθώς, αυτό
το πεδίο δεν υπάρχει εξαρχής, δεν προβλέφθηκε η δημιουργία του κατά την διαδικασία ETL,
δημιουργήθηκε στο Tableau Desktop.
Επιλέγοντας την ενέργεια Create Calculated Field, δίνεται η δυνατότητα στον σχεδιαστή να
δημιουργήσει νέα βοηθητικά πεδία που να περιέχουν υπολογισμούς. Κατασκευάστηκε το πεδίο
που φαίνεται στην εικόνα 44, ώστε να μπορούμε να εισάγουμε την διάρκεια της εγγραφής στο
διάγραμμα. Χρησιμοποιήθηκε, η συνάρτηση DATEDIFF(), που υπολογίζει την διάρκεια
μεταξύ δύο ημερομηνιών σε επιλεγμένη διαίρεση του χρόνου.

Εικόνα 44 Πεδίο 'Time Log Duration in Hours'

Αφού, δημιουργήθηκε το πεδίο η επόμενη κίνηση θα ήταν να το φέρουμε, στο πεδίο των
γραμμών, όπου αρχικά φαίνεται ο συνολικός χρόνος όλων των μηχανικών για όλες τις μέρες.
Φέρνοντας και την ημερομηνία εγγραφής, start_time, στις στήλες, πλέον βλέπουμε τις ώρες
εγγραφής, σε κάθε ημέρα (αφού πρώτα έχουμε επιλέξει το start_time να εμφανίζεται σε
κλίμακα ημέρας). Τελικά, για να βλέπουμε ξεχωριστά τον χρόνο του κάθε μηχανικού φέρνουμε
στις γραμμές και το πεδίο που δίνει το όνομα του μηχανικού, Engineer name. Για να έχουμε το
τελικό αποτέλεσμα της πρώτης εικόνας, δηλαδή της πληροφορίας του είδους του project μέσω
των χρωμάτων, σύραμε το πεδίο project type στο πεδίο των χρωμάτων
Έχοντας, το παραπάνω διάγραμμα, μπορούμε να δούμε, λοιπόν, πόσες ώρες έχει εισάγει κάθε
μηχανικός τη κάθε ημέρα και σε τι τύπο project απασχολήθηκε κάθε μέρα.
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5.3.2.2 Tree Maps – Time Distribution for May
Τα διαγράμματα Tree Maps, όπως και τα διαγράμματα Bubbles και Pie Charts
χρησιμοποιούνται συχνά για να δηλώσουν μέσω του μεγέθους ή της γωνίας στα Pie Charts τον
όγκο που καταλαμβάνει μια συγκεκριμένη κατηγορία αναφορικά με ένα μετρήσιμο μέγεθος.
Στη παρούσα διπλωματική ,κρίθηκε ότι θα ήταν χρήσιμο για κάποιον project manager να
μπορεί να βλέπει την κατανομή του χρόνου ανά τύπο project συνολικά (worksheet ‘Time
Distribution for May’) και ανά μηχανικό ή ομάδες μηχανικών (worksheet ‘Engineers Time
Distribution for May’). Στο παρόν υποκεφάλαιο, αναλύεται ο τρόπος σχεδιασμού του
worksheet ‘Time Distribution for May’.

Εικόνα 45 Worksheet ‘Time Distribution for May’

Για να δημιουργηθεί ένα Tree Map χρειάζεται ένα διακριτό πεδίο που να υποδηλώνει
κατηγορία και ένα τουλάχιστον συνεχές πεδίο. Στη δημιουργία του παραπάνω Tree Map
επιλέχθηκαν τα πεδία ‘project_type’ και ‘Time Log Duration In Hours’. Επίσης, για να γίνεται
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ακόμη πιο σαφής ο διαχωρισμός το πεδίο project_type χρησιμοποιήθηκε και ως χρωματικός
διαχωρισμός (βλέπε legends εικόνα πάνω δεξιά). Η επιλογή του Tree Map, ως τύπου
διαγράμματος, γίνεται μέσω του παραθύρου Show Me, που έχει διάφορους έτοιμους τύπους
διαγραμμάτων.
Πολύ σημαντικό κομμάτι στα διαγράμματα Tree Maps είναι η χρήση των labels, δηλαδή
ετικετών, γραπτού λόγου πάνω στο διάγραμμα, ώστε αυτό να γίνεται πιο εύληπτο. Όπως,
φαίνεται και στην εικόνα παραπάνω κάθε μέρος του Tree Map περιέχει κάποια γραπτή
πληροφορία. Πέρα από τα πεδία ‘project_type’ και ‘Time Log Duration In Hours’, που
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του Tree Map, χρήσιμο θεωρήθηκε – εφόσον
αναφερόμαστε σε συνολική κατανομή χρόνου – να δίνεται και η πληροφορία της διάρκειας σε
μέρες. Για αυτόν τον σκοπό, δημιουργήθηκε ένα αντίστοιχο πεδίο με το ‘Time Log Duration
In Hours’, το πεδίο ‘Time Log Duration In Days’, το οποίο και φέραμε στο πεδίο των Labels.
Στην συνέχεια, το label διαμορφώθηκε ώστε να είναι αισθητικά ορθό και να αποδίδει την
κατάλληλη πληροφορία, με τον τρόπο που φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα 46 Label

5.3.2.3 Area Chart – Running Time of Engineers
Τα Area Charts είναι διαγράμματα τα οποία δείχνουν μέσω μιας περιοχής την πορεία ενός
μεγέθους, συνήθως σε συνάρτηση με τον χρόνο. Σαν ερώτημα, το πόσος χρόνος έχει επενδυθεί
μέχρι σήμερα, από ποιους μηχανικούς και ποια περίοδο, θεωρήθηκε ενδιαφέρον από την
πλευρά ενός project manager. Για να έχει μια γρήγορη επισκόπηση, επιλέχθηκε ο τύπος
διαγράμματος Area, αλλά και η εφαρμογή ενός Table Calculation, για τον υπολογισμό του
Running Total των ωρών.
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Εικόνα 47 Area Cart - Running Time of Engineers

Αρχικά, τοποθετήθηκαν τα πεδία ‘Start_Time’ στις στήλες και ‘Time Log Duration in Hours’
στις γραμμές. Στην συνέχεια επιλέχθηκε ο τύπος διαγράμματος να αλλάξει σε Area. Έπειτα, με
δεξί κλικ στο πεδίο των γραμμών και με την επιλογή Quick Table Calculation και στην
συνέχεια την επιλογή Running Total, εμφανίζονται οι μέρες για κάθε project αθροιστικά. Για
να εστιάσει κάποιος σε ένα συγκεκριμένο project, τοποθετήθηκε στο πεδίο των φίλτρων το
πεδίο ‘Project_Name’, ώστε ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να βλέπει κάθε φορά την πορεία
του χρόνου του project που επιθυμεί. Για να μπορεί να βλέπει και τον χρόνο κάθε μηχανικού
ξεχωριστά, το πεδίο ‘Engineer_Name’ τοποθετήθηκε στο πεδίο Details, ενώ για να μπορεί να
διακρίνει χρωματικά το είδος των μηχανικών που συμμετείχαν, στο πεδίο των χρωμάτων
τοποθετήθηκε ένα νέο πεδίο που δημιουργήθηκε, το ‘Full_Job_Title’, που απλά συρράπτει δύο
αλφαριθμητικά πεδία, το πεδίο ‘engineer_level’ και το πεδίο ‘Job_Title’.
Έχοντας λοιπόν την παραπάνω εικόνα, ένας project manager μπορεί εύκολα να δει πόσος
χρόνος έχει επενδυθεί σε ένα συγκεκριμένο project μέχρι σήμερα, πότε αυτός έχει εισαχθεί,
ποιοι έχουν δουλέψει στο συγκεκριμένο project και πόσο, και τι είδους μηχανικοί χρειάστηκαν.
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Tableau σαν εργαλείο, είναι ότι τα διαγράμματά του
είναι διαδραστικά, όχι μόνο σε επίπεδο εφαρμογής φίλτρων και αλλαγής τιμών παραμέτρων,
αλλά και αλληλεπίδρασης με το ίδιο το διάγραμμα. Έτσι, παρόλο που η παραπάνω εικόνα δίνει
αμέσως μια ποιοτική αναπαράσταση, ίσως κάποιος διερευνώντας που ακριβώς βρίσκεται το
project αυτή την στιγμή, να ήθελε παραπάνω πληροφορίες.
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Το Tableau δημιουργεί αυτόματα την λειτουργία των Tooltips, η οποία κάνοντας hover σε μια
συγκεκριμένη περιοχή στο διάγραμμα, εμφανίζει πληροφορίες για όλα τα πεδία που έχουν
χρησιμοποιηθεί στο διάγραμμα και την τιμή τους στην συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, αυτό
επειδή ακριβώς παράγεται αυτόματα, πολλές φορές χρειάζεται προσαρμογή. Παρακάτω
φαίνονται, στις εικόνες 48 και 49, η προσαρμογή του tooltip, και η λειτουργία του αντίστοιχα.

Εικόνα 48 Tooltip

Εικόνα 49 Area Cart και λειτουργία του tooltip
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5.3.2.4 Text – Selected Engineer in Project Details

Εικόνα 50 Text – Selected Engineer in Project Details

Ήδη, είδαμε παραπάνω, ότι στη περίπτωση των labels, αλλά και των Tooltips, ότι ενώ τα
διαγράμματα είναι πού ισχυρά στο να αναπαραστήσουν πληροφορία και να δώσουν άμεσα μια
σαφή μεγάλη εικόνα πολλές φορές είναι απαραίτητο να παρουσιάζονται και λεπτομερή
δεδομένα. Το Tableau παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας worksheets τύπου text. Σε αυτά τα
worksheets, στη θέση του διαγράμματος υπάρχει μόνο γραπτός λόγος. Μπορούν να φτιαχτούν
worksheets που να προσμοιάζουν φύλλα του excel ή απλά να δίνουν πληροφορία μέσω
κειμένου.
Για τις ανάγκες πληρότητας ενός dashboard, που θα δούμε στη συνέχεια, σχεδιάστηκε ένα
worksheet τύπου text το οποίο δίνει αναλυτικές πληροφορίες για έναν εργαζόμενο και τον
χρόνο που έχει επενδύσει σε ένα συγκεκριμένο project.
Όπως, φαίνεται, στην εικόνα 50, στο πεδίο text έχουν τοποθετηθεί διάφορα πεδία όπως
engineer name, full job title, min(start time), max(end time) κ.α. Ώστε, να μπορέσει να
διαμορφωθεί ένα κείμενο το όποιο να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες. Η επιλογή του
μηχανικού και του project γίνεται μέσω φίλτρων, όπως έχει περιγράφει και παραπάνω.
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5.3.2.5 Bullet Graph – Health Preview

Εικόνα 51 Bullet Graph - Project Status and Health

Τα Bullet Graphs σαν διαγράμματα μοιάζουν πάρα πολύ με τα Bar Charts. Στην ουσία
αποτελούνται από ένα Bar Chart και μια γραμμή η οποία υποδεικνύει το στόχο, το deadline μια
κρίσιμη τιμή δηλαδή του μεγέθους που απεικονίζεται στο Bar Chart.
Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου project θεωρήθηκε χρήσιμο σαν ερώτημα για έναν PM, το
που βρίσκεται η κατανάλωση χρόνου για ένα project σε σχέση με το budget που έχει εγκριθεί.
Έχοντας αυτή τη πληροφορία ο PM και συνδυάζοντάς τη με την πληροφορία από τους
μηχανικούς για τη κατάσταση του project (π.χ. αν πλησιάζει την ολοκλήρωση ή εάν χρειάζεται
ακόμη πολύς χρόνος) μπορεί να προβεί έγκαιρά σε σωστές στρατηγικές κινήσεις. Για
παράδειγμα, να επιστρατεύσει έναν πιο έμπειρο μηχανικό ή να διαπραγματευτεί με τον πελάτη
ή να επανoορίσει εσωτερικά το budget.
Στο συγκεκριμένο διάγραμμα, θα θέλαμε να φαίνεται ανά project ο χρόνος, που έχει
καταναλωθεί σε σχέση με το budget και η κατάσταση, ενός project. Τοποθετήθηκε το πεδίο
project name στις γραμμές και το πεδίο Time Log Duration In Days στις στήλες, ενώ για να
εισάγουμε την γραμμή αναφοράς, τοποθετήθηκε το πεδίο project duration in days στο πεδίο
των Details, και επιλέχθηκε η εισαγωγή ενός Constant Line με την τιμή του πεδίου αυτού.
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Για να προσδώσουμε, μια περεταίρω πληροφορία, μέσω ενός χρωματικού κώδικα για τη
κατάσταση υγείας κάθε project, δημιουργήθηκε το παρακάτω πεδίο το οποίο εξετάζοντας αν
το status του project είναι active ή completed και αν οι μέρες που έχουν καταναλωθεί
υπερβαίνουν το budget ή όχι επιστρέφει μια κατάσταση. Αντίστοιχα πεδία, θα μπορούσαν να
δημιουργηθούν ανάλογα με το ποσοστό του χρόνου που έχει καταναλωθεί, να λαμβάνεται
υπόψη η προτεραιότητα του project ή οποιοδήποτε άλλος συνδυασμός.

Εικόνα 52 Πεδίο Project Health Flag

Επίσης, κρίθηκε αρκετά χρήσιμο μέσω των labels να δίνεται η πληροφορία του ποσοστού
κατανάλωσης χρόνου για το συγκεκριμένο project, π.χ. αν έχει καταναλωθεί το 70% ή το 105%
του budget. Για να το επιτύχουμε αυτό, δημιουργήθηκε, το παρακάτω πεδίο, το οποίο
τοποθετήθηκε στο πεδίο των Labels. Η χρήση της δεσμευμένης λέξης FIXED, αποτελεί μια
κατηγορία υπολογισμών στο Tableau που ονομάζονται LOD (Level of Detail), και ορίζουν το
επίπεδο στο οποίο επιθυμούμε να πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός, στην δική μας περίπτωση,
σε επίπεδο project.

Εικόνα 53 Πεδίο %time consumption
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Όπως φαίνεται στην αρχική εικόνα 51, έχει εφαρμοστεί ένα φίλτρο για το επίπεδο των
μηχανικών (πεδίο engineer_level). Υπάρχει περίπτωση κάποιος PM να μην θέλει να
προσμετρήσει τον χρόνο των interns, ή να θέλει να δει μόνο τον χρόνο των seniors. Ωστόσο,
για να μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το φίλτρο και σε πεδία που χρησιμοποιούν LOD εκφράσεις,
πρέπει να προστεθεί στο Context, να εφαρμοστεί δηλαδή πριν ‘φιξάρει’ σε επίπεδο project ο
υπολογισμός. Επίσης, τα φίλτρα όπως θα δούμε και στην συνέχεια, μπορούν να εφαρμόζονται
σε πολλά worksheets, ώστε να υπάρχει συντονισμός όταν αυτά παρουσιάζονται σε μία κοινή
εικόνα.

5.3.2.6 Gantt Chart – Deadlines Preview

Εικόνα 54 Gantt Chart – Deadlines Preview

Τα Gantt Charts, συνήθως, χρησιμοποιούνται για να δείξουν πως εκτυλίσσονται διάφορα
φαινόμενα-tasks στο χρόνο, ώστε να φαίνεται η διάρκεια τους, το αν γίνονται παράλληλα αν
υπάρχει κάποια σύγκρουσή κ.λπ. Επομένως ο άξονας x είθισται να είναι τού ημερομηνία, ώρα
κ.λπ.
Η παρακολούθηση των projects σε σχέση με το χρόνο είναι πολύ σημαντική για έναν project
manager είτε αυτό αφορά την έναρξη του project και το deadline του είτε αφορά την έναρξη
και την ολοκλήρωση του. Το Gantt chart επιλέχθηκε στη συγκεκριμένη εργασία για να
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αποδώσει τη διάρκεια ζωής ενός project με αφετηρία την έναρξη του project- task και
τερματισμό το deadline του, δηλαδή την συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης του. Είναι
σημαντικό για έναν PM να βλέπει τη χρονική στιγμή εκείνη που βρίσκεται σε σχέση με αυτά
που πρέπει να παραδώσει η ομάδα έργου, ώστε να μπορεί να ξέρει εγκαίρως αν ένα project έχει
μείνει πίσω και να μπορεί να διακρίνει αν γίνεται σωστή διαχείριση χρόνου.
Για την δημιουργία ενός Gantt Chart στο Tableau, απαιτείται ένα πεδίο τύπου Date/Date-time
στις στήλες, ένα διακριτό πεδίο που να υποδηλώνει κατηγορία στις γραμμές, και ένα πεδίο το
οποίο να δείχνει την διάρκεια στο πεδίο Size, δηλαδή, το μέγεθος της μπάρας. Για να
κατασκευαστεί ένα διάγραμμα το οποίο να απαντάει στο παραπάνω ερώτημα, τοποθετήθηκε
στις γραμμές το πεδίο ‘Project_Name’ ώστε να βλέπουμε στο κάθε project ξεχωριστά, στις
στήλες το πεδίο ‘Project_Start_Date’ ώστε να δημιουργηθεί ο άξονας του χρόνου και να
μπορεί να εντοπιστεί η εναρκτήρια ημερομηνία του κάθε project, και τέλος δημιουργήθηκε το
πεδίο ‘Project Max Duration in Real Days’ το οποίο υπολογίζει την μέγιστη διάρκεια του κάθε
project, με την χρήση της συνάρτησης DATEDIFF υπολογίζοντας την διαφορά σε ημέρες
μεταξύ της έναρξης (πεδίο ‘Project_Start_Date’) και της προθεσμίας παράδοσης (πεδίο
‘Project_Deadline’) ενός project. Το τελευταίο πεδίο τοποθετήθηκε στο πεδίο Size. Επιπλέον,
για να μπορεί να έχει ο PM άμεση πληροφορία της υγείας του project, στο πεδίο Colorχρωματισμού αλλά και στο πεδίο Label τοποθετήθηκε το πεδίο ‘Project_Health_Flag’.
Αφού όμως ολοκληρώθηκε η σχεδίαση του Gantt Chart παρατηρήθηκε ότι δεν ήταν διακριτό
το ποια είναι η συγκεκριμένη ημερομηνία στην οποία κάποιος κοιτάει το διάγραμμα.
Δεδομένου ότι το κατασκευασμένο dataset περιλαμβάνει ημερομηνίες για όλη τη διάρκεια του
Μάιου του 2022 εισάχθηκε μια constant line με τη τελευταία ημερομηνία του Μάιου ( δηλ. 31
Μάιου 2022). Ενώ ‘οι μελλοντικές ημερομηνίες’ χρωματίστηκαν με γκρι. Σε περίπτωση που
το dataset ανανεωνότανε καθημερινά θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα πεδίο που να επιστρέφει τη
σημερινή ημερομηνία και να ορίζει τη τιμή της constant line. Επίσης θα μπορούσε να οριστεί
το παρελθοντικό διάστημα που μπορεί να βλέπει ο PM με ένα φίλτρο στο χρόνο.
Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο διάγραμμα καθώς παράλληλα μπορεί να αξιολογηθεί και η
παρελθοντική διαχείριση χρόνου και δυναμικού αλλά και να σχεδιαστεί ορθότερα η μελλοντική
διαχείριση.
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5.3.3 Dashboards
Παραπάνω επιχειρήσαμε να περιγράψουμε το σχεδιασμό διάφορων τύπων διαγραμμάτων που
χρησιμοποιήθηκαν στο Tableau και να αναδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτά απαντούν σε
ερωτήματα. Ωστόσο όταν κάποιος θέλει να δει την εικόνα μιας κατάστασης δεν μπορεί εύκολα
να κατανοήσει την κατάσταση βλέποντας αποσπασματικά εικόνες.
ΤΑ Tableau Dashboards αποτελούν οθόνες οι οποίες συνδυάζουν διάφορα διαγράμματαworksheets φίλτρα, legends, επιπλέον στοιχεία πληροφορίας ώστε να δώσουν μια συνολική
εικόνα μιας κατάστασης ή ενός φαινομένου. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα τα διαγράμματα
να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και να είναι δια δραστικά, ώστε ο τελικός χρήστης των
dashboards να μπορεί να εξερευνά, να βρίσκει την αιτία μιας κατάστασης, να κατεβαίνει σε
επίπεδο λεπτομέρειας και όχι απλά να κοιτάζει ένα status report.
Για τις ανάγκες τις συγκεκριμένης διπλωματικής δημιουργήθηκαν δυο dashboards για να
απαντήσουν σε δυο ερωτήματα συνολικά και όχι επιμέρους.
Παρακάτω παρουσιάζονται αυτά τα δυο dashboards, τα ερωτήματα στα οποία απαντάνε, τα
στοιχεία τα οποία τα συνθέτουν και το πως τα στοιχεία αυτά αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους.

5.3.3.1 Budget Project Overview Dashboard
Σαν ένα πρώτο και κύριο ερώτημα που απηύθυνε ένας PM θα ήταν σε τι κατάσταση βρίσκονται
τα project σήμερα σε σχέση με το budget που έχουμε υπολογίσει και το deadline που έχουμε
υποσχεθεί. Σαν προέκτασή του ερωτήματος θα μπορούσε να είναι η ερώτηση γιατί ένα project
βρίσκεται στη συγκεκριμένη κατάσταση; Το πρώτο ερώτημα μπορεί να απαντηθεί γρήγορα με
το bullet Graph και το Gantt Chart που παρουσιάστηκαν νωρίτερα. Στο δεύτερό ερώτημα μια
πιθανή εξερεύνηση θα ήταν ποιοι δούλεψαν σε αυτό το project και πόσο. Το αποτέλεσμα της
σύνθεσης των παραπάνω αποτελεί το Dashboard της εικόνας 55.
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Εικόνα 55 Budget Project Overview Dashboard

Ας αναλύσουμε αρχικά τα μέρη που συνθέτουν το dashboard.
Αρχικά, έχουμε τον τίτλο του Dashboard ο οποίος σκοπό έχει να καθοδηγεί τον χρήστη σε
σχέση με το ποιο ερώτημα το dashboard θέλει να απαντήσει (αντίστοιχη λογική
χρησιμοποιείται και για τους τίτλους τον worksheets στα επιμέρους ερωτήματα).

Εικόνα 56 Τίτλος του Dashboard
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Στη συνέχεια, έχουμε τα worksheets που έχουν δημιουργηθεί για να απαντήσουν στα επιμέρους
ερωτήματα του κεντρικού ερωτήματος. Ετσι σχεδιάστηκαν και προστέθηκαν:


Project Status and Health: Ένα bullet Graph που δείχνει την κατάσταση
κατανάλωσης χρόνου- budget ανά project.



Deadlines Preview: Ένα Gantt Chart που δείχνει το διάστημα έναρξης έως τη
προθεσμία παράδοσης ενός project.



Engineers Time Contribution in Selected Project: Ένα Area Graph το οποίο
δείχνει τον αθροιστικό χρόνο που έχει επενδυθεί σε ένα επιλεγμένο project καθώς και
την κατηγορία των μηχανικών που εργάζονται σε αυτό.



Selected Engineer Time Contribution in Selected Project: Ένα Text Worksheet
που δίνει σε μορφή γραπτού λόγου λεπτομερείς για έναν επιλεγμένο μηχανικό που
εργάζεται στο επιλεγμένο project.



Time of Selected Engineer in Selected Project: Ένα Bar Chart που δείχνει τις
εγγραφές του συγκεκριμένου μηχανικού για το συγκεκριμένο project στο χρόνο.

Τα worksheets αυτά, προσπαθούν να απαντήσουν συνολικά στο ερώτημα ποια είναι η
κατάσταση των projects, και γιατί ένα project βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Στην
συνέχεια, θα δείξουμε και πως αυτά αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, ώστε να μπορεί η
εξερεύνηση να γίνεται πιο γρήγορα.

Εικόνα 57 Επιμέρους Worksheet του Dashboard
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Όπως, περιγράψαμε, στη διαδικασία δημιουργίας των worksheets επιλέγουμε πολλές φορές
κάποιον χρωματικό κώδικα για να προσδώσουμε παραπάνω πληροφορίες στο διάγραμμα.
Επειδή, ο τελικός χρήστης δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι εξοικειωμένος με το χρωματικό
κώδικά αυτό προστίθενται τα απαραίτητα legends, τα οποία αποκωδικοποιούν τα διάφορα
χρώματα στα διαγράμματα.

Εικόνα 58 Legends

Τέλος, με την ίδια ακριβώς λογική που προστέθηκαν φίλτρα στα worksheets προσθέτουμε
φίλτρα και στα dashboards. Η λογική στα dashboards είναι ότι όλα τα worksheets επηρεάζονται
από τα ίδια φίλτρα κα ως φίλτρα εισάγονται τα πεδία τα οποία ενδεχόμενος ο τελικός χρήστης
να θέλει να ρυθμίσει. Έτσι, στο συγκεκριμένο dashboard έχουμε:


Project Name: Σε περίπτωση που κάποιος project manager θέλει να εστιάσει σε
κάποια συγκεκριμένα project ή να μη βλέπει κάποια project που έχουν ολοκληρωθεί.



Engineer Level: Στο συγκεκριμένο dataset όπως παρουσιάστηκε στην ανάλυση του
οι μηχανικοί χωρίζονται σε interns, juniors και seniors. Υπάρχει περίπτωση κάποιος
project manager να επιθυμεί να μην συνυπολογίσει τον χρόνο των interns.



Comments: Στην ίδια λογική με το προηγούμενο μπορεί στη τελική εικόνα ένας
project manager να μη θέλει να συμπεριλάβει ορισμένες εγγραφές που συνοδεύονται
από ένα συγκεκριμένο σχόλιο.



Priority: Υπάρχει περίπτωση – ειδικά αν τρέχουν πολλά project παράλληλα – ένας
project manager να θέλει να επικεντρωθεί σε project υψηλότερης προτεραιότητας.
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Project Manager Name: Σε περίπτωση που οι project manager είναι παραπάνω από
ένας ο καθένας θα θέλει να βλέπει τα δικά του project και όχι των υπολοίπων.

Εικόνα 59 Φίλτρα του Dashboard

Όπως περιγράψαμε στα worksheets κάθε worksheet έχει κάποιο tooltip ή όχι ανάλογα με τη
πληροφορία που θέλουμε να εμφανίζεται. Αυτό διατηρείται και στα dashboards και μαζί με τα
φίλτρα τα καθιστά διαδραστικά. Υπάρχει όμως, ένα ακόμη πολύ μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο
καθιστά τα dashboards ακόμη πιο φιλικά στο τελικό χρήστη. Αυτό είναι τα Actions. Υπάρχει
μια λίστα επιλογών από Actions τα οποία μπορούν ανάλογα με κάποια ενέργεια του χρήστη
(hover, select, menu selection) είτε να κάνουν highlight κάποια συγκεκριμένη περιοχή είτε να
φιλτράρουν βάση κάποιου πεδίου ή πεδίων ή ακόμα να κάνουν navigation σε κάποιο άλλο
dashboard ή ακόμη και στο διαδίκτυο.
Στο συγκεκριμένο dashboard χρησιμοποιήθηκαν δυο action filters ώστε ο τελικός χρήστης να
μπορεί να επιλέγει γρήγορα και άμεσα ένα project το οποίο θέλει να διερευνήσει και αντίστοιχα
να επιλέγει να δει λεπτομέρειές για κάποιον μηχανικό στο συγκεκριμένο project. Αυτό γίνεται
στη πρώτη περίπτωση επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο project στα διαγράμματα ‘Project Status
and Health’ και ‘Deadlines Preview’ και στη δεύτερη περίπτωση επιλέγοντας τη περιοχή που
αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο μηχανικό. Παρακάτω, φαίνεται ο ορισμός των δυο actions, η
πηγή από την οποία δέχονται ενέργεια και ο στόχος, το είδος της ενέργειας, τι γίνεται όταν
ανακληθεί η ενέργεια και ποιο πεδίο επηρεάζεται.
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Εικόνα 60 FilterProject Action

Εικόνα 61 FilterEngineerName Action

Ό,τι ενέργεια γίνεται με τα συγκεκριμένα action θα μπορούσε να γίνεται και με τα κανονικά
φίλτρα. Ωστόσο, δεν θα ήταν τόσο διαδραστικό, άμεσο, γρήγορο και φιλικό στον χρήστη.

5.3.3.2 Engineers Time Overview Dashboard
Ένα επόμενο ερώτημα που θεωρήθηκε σημαντικό να μπορεί να απαντηθεί για έναν project
manager, είναι το πως κατανέμεται ο χρόνος των εργαζομένων συνολικά και ανά εργαζόμενο.
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Όσο αυξάνει η πολυπλοκότητα της διαχείρισης του χρόνου πολλές φορές οι μηχανικοί
επιφορτίζονται με πολλά και διαφορετικά projects – tasks. Η κατανομή των έργων μέσα στην
ομάδα αποτελεί μεγάλο θέμα διαχείρισης ένας project manager έχοντας συνολική εικόνα του
που καταναλώνεται ο χρόνος μπορεί να αναθέσει τις διάφορες εργασίες που προκύπτουν πιο
στενευμένα χωρίς να επιβαρύνει συγκεκριμένα άτομα και επιλέγοντας τα κατάλληλα άτομα για
να δημιουργηθεί η ομάδα έργου. Στη προσπάθεια να απαντηθεί αυτό το ερώτημα για τη
διάρκεια ενός μήνα τον οποίο αφορούν τα δεδομένα του dataset σχεδιάστηκε το παρακάτω
dashboard με τίτλο ‘Engineers Time Overview Dashboard’.

Εικόνα 62 Engineers Time Overview Dashboard

Τα worksheets που συνθέτουν το dashboard είναι τα εξής:


Time Distribution for May Ένα tree map που δείχνει τη συνολική κατανομή του
χρόνου ανά τύπο project για το μήνα Μάιο (αφού αυτά τα δεδομένα διαθέτουμε)



Engineers Time Distribution for May Eνα tree map που δείχνει τη κατανομή χρόνου
ανά τύπο project για κάθε μηχανικό το μήνα Μάιο.



Time Consumption for Selected Engineer Ένα bar chart που δείχνει για τον
επιλεγμένο ή τους επιλεγμένους μηχανικούς τις εγγραφές τους στο χρόνο με
χρωματική κωδικοποίηση ανά τύπο project.
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Εικόνα 63 Worksheets του Dashboard
Τα φίλτρα και τα legends ακολουθούν αντίστοιχη λογική με το προηγούμενο dashboard. Τα
φίλτρα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα εξής.


Job Title: Σε περίπτωση που κάποιος project manager θέλει να εστιάσει σε
συγκεκριμένη κατηγορία μηχανικών και στη κατανομή του χρόνου τους (π.χ. ο χρόνος
των testers).



Engineer Level: Στο συγκεκριμένο dataset όπως παρουσιάστηκε στην ανάλυση του
οι μηχανικοί χωρίζονται σε interns, juniors και seniors. Υπάρχει περίπτωση κάποιος
project manager να επιθυμεί να μην συνυπολογίσει τον χρόνο των interns.



Status: Σε περίπτωση μόνο σε ολοκληρωμένα ή σε ανοιχτά project.



Comments: Στην ίδια λογική με το προηγούμενο μπορεί στη τελική εικόνα ένας
project manager να μη θέλει να συμπεριλάβει ορισμένες εγγραφές που συνοδεύονται
από ένα συγκεκριμένο σχόλιο.



Project Type: Σε περίπτωση που ο project manager θέλει να συγκρίνει τη κατανομή
χρόνου ανάμεσα σε συγκεκριμένους τύπους project.
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Εικόνα 64 Φίλτρα του Dashboard

Και στο συγκεκριμένο dashboard χρησιμοποιήθηκαν filter actions για να φιλτράρεται εύκολα
ο τύπος project και το όνομα του μηχανικού. Πιο συγκεκριμένα, επιλέγοντας μια περιοχή από
το αρχικό Tree map, ‘Time Distribution of May’ φιλτράρονται τα άλλα δύο worksheets ώστε
να δείχνουν το συγκεκριμένο τύπο project. Αντίστοιχα, επιλέγοντας κάποιον μηχανικό ή μια
ομάδα μηχανικών από το δεύτερο Tree map, ‘Engineers Time Distribution of May’,
εμφανίζονται στο Bar Chart στο κάτω μέρος οι εγγραφές στον χρόνο για τους επιλεγμένους
μηχανικούς.

Εικόνα 65 Action του Dashboard
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Συμπεράσματα

6.1 Συμπεράσματα
Η στροφή των οργανισμών προς την υιοθέτηση και εφαρμογή cloud - τεχνολογιών , αλλά και
οι ραγδαίες εξελίξεις που θα φέρει το IoΤ. Καθιστούν, τώρα περισσότερο, από ποτέ αναγκαία
την σωστή λήψη αποφάσεων από τα στελέχη του οργανισμού, αλλά και από τους διευθυντές
και διαχειριστές έργων.
Η υιοθέτηση της επιχειρησιακή νοημοσύνης, με τις τεχνολογίες και τα εργαλεία που παρέχει,
έχει γίνει απαραίτητη για την επιτυχία των στόχων και το μέλλον των οργανισμών. Καθώς
μέσω αυτής τα στελέχη και οι διαχειριστές έργου μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά,
τους όλο και αυξανόμενους όγκους δεδομένων, ώστε να εξαγάγουν χρήσιμη και πολύτιμη
πληροφορία, που προσδίδει μεταξύ άλλων ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στους οργανισμούς.
Παράλληλα, μέσω των εργαλείων επιχειρησιακής νοημοσύνης δίνεται η δυνατότητα
κατασκευής διαδραστικών dashboard που μέσω αυτών πολύ εύκολα και γρήγορα ένας τελικός
χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει για να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα, να εξάγει
συμπεράσματα και να προβεί στη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων.
Η υιοθέτηση, άρα, των τεχνολογιών αυτών από τους οργανισμούς, πέραν του ότι είναι το
μέλλον της αγοράς, είναι και ζωτικής σημασίας στις μέρες μας για την ποιότητα και την
επιτυχία των επιχειρήσεων παγκοσμίως.
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