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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βασικοί Ορισμοί

1.1 Παρουσίαση βασικών ορισμών

Α. Δεδομένα
Ο όρος δεδομένα (data) εκφράζει οποιοδήποτε ακατέργαστο στοιχείο ή
παρατήρηση μπορεί να καταγραφεί και έχει περιέλθει στην προσοχή μας χωρίς να
μας προσφέρει κάποια συγκεκριμένη γνώση.

Β. Πληροφορίες
Ο όρος πληροφορίες (information) εκφράζει όλα τα δεδομένα (τα οποία πιθανώς
έχουν δεχθεί κάποια επεξεργασία) που μεταφέρουν πραγματική και χρήσιμη
γνώση.

Γ. Υπολογιστής
Ένας υπολογιστής (computer) είναι μία ηλεκτρονική μηχανή η οποία επεξεργάζεται
δεδομένα και κάνει υπολογισμούς σε πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Δ. Δίκτυο Η/Υ
Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer network) ονομάζεται ένα σύνολο
αυτόνομων υπολογιστών οι οποίοι είναι διασυνδεδεμένοι με μία κοινή τεχνολογία
έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταλλάσουν πληροφορίες και να χρησιμοποιούν
από κοινού διάφορους πόρους.

Ε. Αλγόριθμος
Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα σύνολο σαφώς καθορισμένων βημάτων τα
οποία έχουν ως στόχο την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος τα οποία
τελειώνουν σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

Στ. Πρόγραμμα
Πρόγραμμα υπολογιστή (computer program) ονομάζεται η αναπαράσταση ενός
αλγορίθμου σε μια οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού μέσω ενός συνόλου
ιεραρχημένων εντολών.

Ζ. Υλικό (Hardware)
Υλικό (hardware) ονομάζεται το σύνολο των φυσικών μερών και εξαρτημάτων
(ηλεκτρονικών, μαγνητικών, μηχανικών) τα οποία συνθέτουν τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή.
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Η. Λογισμικό (Software)
Λογισμικό (software) ονομάζεται το σύνολο των προγραμμάτων που καθορίζουν
την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων έργων του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Θ. Πληροφοριακό Σύστημα
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) (information system) είναι ένα σύνολο ανθρώπων,
μέσων (δηλαδή εξοπλισμού) και συγκεκριμένων διαδικασιών που έχουν ως στόχο
τη συλλογή, αποθήκευση, και επεξεργασία δεδομένων ώστε να παρέχουν
πληροφορίες.

1.2 Τα Χαρακτηριστικά των δεδομένων και των πληροφοριών

Όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη υποενότητα, ο όρος δεδομένα
(data) εκφράζει οποιοδήποτε ακατέργαστο στοιχείο ή παρατήρηση μπορεί να
καταγραφεί και έχει περιέλθει στην προσοχή μας χωρίς να μας προσφέρει κάποια
συγκεκριμένη γνώση. Τα δεδομένα για να είναι χρήσιμα πρέπει να έχουν τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:

 Ορθά, δηλαδή να μην περιέχουν σφάλματα. Για να συμβεί αυτό πρέπει η
διαδικασία συλλογής των δεδομένων να ελέγχει, στο μέτρο του δυνατού, την
ακρίβεια των δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται.

 Πλήρη, δηλαδή όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τη λύση ενός
προβλήματος ή για τη λήψη μίας απόφασης πρέπει να υπάρχουν και είναι
διαθέσιμα σε αυτούς που τα χρειάζονται.

 Σχετικά, δηλαδή να είναι απαραίτητα και χρήσιμα για τη λύση ενός
συγκεκριμένου προβλήματος που αντιμετωπίζει κάποιος.

 Έγκαιρα, δηλαδή να είναι διαθέσιμα τη χρονική στιγμή που τα χρειάζεται
κάποιος για να κάνει κάποια εργασία ή να πάρει μία απόφαση.

Όπως επίσης περιγράφηκε παραπάνω, ο όρος πληροφορίες (information) εκφράζει
όλα τα δεδομένα (τα οποία πιθανώς έχουν δεχθεί κάποια επεξεργασία) που
μεταφέρουν πραγματική και χρήσιμη γνώση. Η επεξεργασία των δεδομένων με
στόχο τη δημιουργία πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνει:

 απλές πράξεις (όπως, για παράδειγμα, τον υπολογισμό μερικών και ολικών
συνόλων, τη σύγκριση, ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση), ή

 σύνθετες πράξεις (όπως, για παράδειγμα, τον υπολογισμό παραμέτρων
πολύπλοκων στατιστικών μοντέλων).

Το σημαντικό είναι ότι η επεξεργασία των αρχικών δεδομένων, είτε είναι απλή είτε
πολύπλοκη, προσθέτει αξία στα δεδομένα.
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1.3 Παράδειγμα απλών επεξεργασιών δεδομένων

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων και η μετατροπή
τους σε πληροφορίες, παρουσιάζεται το παρακάτω παράδειγμα. Ας υποτεθεί ότι
μία επιχείρηση έχει έναν κατάλογο με τις ημερήσιες εισπράξεις από τους πελάτες
της. Για κάθε πελάτη έχουμε στον κατάλογο αυτό το όνομα του πελάτη και το ποσό
που η επιχείρηση εισέπραξε σήμερα από τον πελάτη αυτόν.

Μία πολύ απλή επεξεργασία που μπορεί να εφαρμοστεί στα δεδομένα αυτά, είναι
να ταξινομηθούν ώστε να εμφανίζονται οι εισπράξεις της επιχείρησης από τους
πελάτες κατά φθίνουσα σειρά. Έτσι, στην κορυφή του νέου καταλόγου θα
εμφανίζονται οι πελάτες που κατέβαλλαν τα περισσότερα χρήματα στην
επιχείρηση, ενώ στο τέλος του καταλόγου θα βρίσκονται οι πελάτες που
κατέβαλλαν τα λιγότερα χρήματα. Με τον τρόπο αυτό, από τα αρχικά δεδομένα, με
μία ταξινόμησή τους, δημιουργείται μία ταξινόμηση η οποία μας πληροφορεί για το
ποιοι είναι οι «καλύτεροι» πελάτες της επιχείρησης.

Τα ίδια δεδομένα μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και με άλλους τρόπους. Για
παράδειγμα:

 Μπορούμε να αθροίσουμε το σύνολο των ποσών που κατέβαλαν οι πελάτες
ώστε να βρούμε το συνολικό ποσό είσπραξης της επιχείρησης για μία
συγκεκριμένη ημέρα.

 Μπορούμε να μετρήσουμε τους πελάτες που κατέβαλαν κάποιο ποσό στην
επιχείρηση, ώστε να γνωρίζει η επιχείρηση πόσοι πελάτες προχώρησαν σε
πληρωμές για μία συγκεκριμένη ημέρα.

 Τέλος, μπορούμε να συγκρίνουμε το ποσό που κατέβαλε κάθε πελάτης με το
ποσό των 3.000€, ώστε να εντοπίσουμε τους πελάτες που κατέβαλαν στην
επιχείρηση ποσό μεγαλύτερο των 3.000€ για μία συγκεκριμένη ημέρα.



1.4 Η σημασία των δεδομένων και της πληροφορίας

Ένα μεγάλο πλήθος δεδομένων που συλλέγουν οι επιχειρήσεις δημιουργείται κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης των επιχειρηματικών διαδικασιών. Στο προηγούμενο
παράδειγμα, το ποσό που εισπράττει η επιχείρηση από κάθε πελάτη, γίνεται
γνωστό κατά την πληρωμή που κάνει ένας πελάτης στην επιχείρηση.

Η πληρωμή είναι μία επιχειρηματική εργασία η οποία πολλές φορές ολοκληρώνει
μία πώληση. Άλλες επιχειρηματικές εργασίες είναι η λήψη μία παραγγελίας από
έναν πελάτη, η προετοιμασία της παραγγελίας ενός πελάτη, η αποστολή της
παραγγελίας ενός πελάτη, η πληρωμή της παραγγελίας. Όλες αυτές οι
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επιχειρηματικές εργασίες δημιουργούν δεδομένα τα οποία μία επιχείρηση
(συνήθως) καταχωρεί για να τα επεξεργαστεί στη συνέχεια.

Στη συνέχεια, ακολουθούν μερικά παραδείγματα δεδομένων που δημιουργούνται
κατά την εκτέλεση επιχειρηματικών εργασιών:

 Δεδομένα που δημιουργούνται κατά τη λήψη της παραγγελίας είναι τα στοιχεία
του πελάτη, τα στοιχεία του προϊόντος που παραγγέλνει ο πελάτης, η ποσότητα
του προϊόντος που παραγγέλνει ο πελάτης.

 Δεδομένα που δημιουργούνται κατά την προετοιμασία παραγγελίας είναι ο
χρόνος έναρξης της προετοιμασίας της παραγγελίας και ο χρόνος ολοκλήρωσης
της προετοιμασία της παραγγελίας

 Δεδομένα που δημιουργούνται κατά την αποστολή της παραγγελίας στον
πελάτη είναι ο χρόνος έναρξης αποστολής της παραγγελίας στον πελάτη και ο
χρόνος παράδοσης της παραγγελίας στον πελάτη

 Δεδομένα που δημιουργούνται κατά την πληρωμή της παραγγελίας είναι το
ποσό που πλήρωσε ο πελάτης για την παραγγελία.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Τα Πληροφοριακά Συστήματα

2.1 Ορισμός των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ)

Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις συλλέγουν δεδομένα, τα επεξεργάζονται για να
δημιουργήσουν πληροφορίες και παρέχουν τις πληροφορίες στους εργαζόμενους
και τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης ώστε αυτοί να εκτελέσουν τις εργασίες
τους ή να λάβουν αποφάσεις χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αυτές. Τα
πληροφοριακά συστήματα είναι τα μέσα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να
εξασφαλίσουν την παροχή κατάλληλων πληροφοριών στους εργαζόμενους και τα
διοικητικά στελέχη τους.

Με βάση τα παραπάνω, ως Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) (information system)
ορίζεται ένα σύνολο ανθρώπων, μέσων (δηλαδή εξοπλισμού) και συγκεκριμένων
διαδικασιών που έχουν ως στόχο τη συλλογή, αποθήκευση, και επεξεργασία
δεδομένων ώστε να παρέχουν πληροφορίες.

Ορισμένα από τα μέσα ενός Π.Σ. είναι κατασκευές (τεχνουργήματα) όπως για
παράδειγμα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το κινητό τηλέφωνο, ή το μολύβι και το
χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των δεδομένων. Τα μέσα
αυτά εξαρτώνται από την τεχνολογία της κάθε εποχής. Επίσης πολλές από τις
διαδικασίες που ακολουθούνται σε ένα ΠΣ εξαρτώνται από τα μέσα. Για
παράδειγμα η διαδικασία καταγραφής δεδομένων είναι διαφορετική όταν τα
δεδομένα καταχωρούνται σε χαρτί απ’ότι όταν καταχωρούνται στο κινητό
τηλέφωνο. Έτσι λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι τα ΠΣ χρησιμοποιούν μέσα τα οποία
αλλάζουν στην πάροδο του χρόνου καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία και υιοθετούν
διαδικασίες που σε ένα βαθμό τουλάχιστον είναι προσαρμοσμένες στα μέσα που
χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, όλα τα Π.Σ. ανεξαρτήτως της εποχής που εμφανίζονται,
χρειάζονται ανθρώπους που θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα που έχουν διαθέσιμα.

2.2 Συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων στα ΠΣ

2.2.1 Συλλογή δεδομένων
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από μία επιχείρηση σε ένα πληροφοριακό
σύστημα μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές. Οι πιο σημαντικές πηγές
είναι οι παρακάτω:

 Εσωτερικές πηγές (internal sources): Είναι πηγές που βρίσκονται μέσα στην ίδια
την επιχείρηση. Για παράδειγμα, δεδομένα που σχετίζονται με την κατάσταση
των παραγγελιών (ποιες παραγγελίες είναι ήδη έτοιμες, ποιες παραγγελίες
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ετοιμάζονται τώρα, ποιος είναι ο αναμενόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της
προετοιμασίας των παραγγελιών).

 Εξωτερικές πηγές (external sources): Είναι πηγές βρίσκονται έξω από την
επιχείρηση, αλλά με τις οποίες η επιχείρηση έχει κάποια αλληλεπίδραση. Για
παράδειγμα, δεδομένα που αφορούν την αγορά των πρώτων υλών που
προμηθεύεται η επιχείρηση όπως είναι η τιμή των πρώτων υλών, οι διαστάσεις
στις οποίες είναι διαθέσιμες οι πρώτες ύλες ή οι χρωματισμοί στους οποίες
διατίθενται οι πρώτες ύλες, είναι δεδομένα που προέρχονται από τους
προμηθευτές της επιχείρησης άρα είναι δεδομένα από εξωτερικές πηγές.

 Από το περιβάλλον: Είναι δεδομένα που προέρχονται από πηγές έξω από την
επιχείρηση με τις οποίες η επιχείρηση δεν έχει κάποια αλληλεπίδραση. Για
παράδειγμα, δεδομένα που αφορούν τους ανταγωνιστές της επιχείρησης, όπως
το μερίδιο της αγοράς που κατέχει κάθε ανταγωνιστής, είναι δεδομένα που
αφορούν το περιβάλλον στο οποίο δρα η επιχείρηση.

2.2.2 Αποθήκευση δεδομένων
Συνήθως, μετά τη συλλογή τους, τα δεδομένα καταγράφονται και αποθηκεύονται
σε κάποιο μέσο (για παράδειγμα σε χαρτί) ή εισάγονται κατευθείαν στο ΠΣ. Σε κάθε
περίπτωση, τα δεδομένα κατά την εισαγωγή τους στο ΠΣ ελέγχονται για να
εξασφαλισθεί στο μέτρο του δυνατού η ορθότητά τους.

Με την αποθήκευση τα δεδομένα φυλάσσονται με έναν οργανωμένο τρόπο για
μελλοντική χρήση. Για την αποθήκευση των δεδομένων μπορεί να
χρησιμοποιηθούν συμβατικά μέσα όπως το χαρτί, οι φάκελοι μέσα στους οποίους
φυλάσσονται φύλλα χαρτιού και οι παραδοσιακές βιβλιοθήκες στις οποίες
τοποθετούνται οι φάκελοι.

2.2.3 Επεξεργασία δεδομένων
Η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να είναι αρκετά πολύπλοκη, όπως για
παράδειγμα στην περίπτωση της στατιστικής ανάλυσης. Ωστόσο, το μεγαλύτερο
ποσοστό πληροφοριών που χρησιμοποιούνται σε μία επιχείρηση προέρχεται από
απλές επεξεργασίες δεδομένων που περιλαμβάνουν απλές αριθμητικές πράξεις,
συγκρίσεις, ταξινομήσεις και ομαδοποιήσεις. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που
αφορούν μία αγορά ενός πελάτη μπορεί:

Α. Να προστεθούν στο πιστωτικό σύνολο των αγορών του πελάτη.
Β. Να συγκριθούν με το ποσό που καθιστά τον πελάτη δικαιούχο κάποιας έκπτωσης.
Γ. Να προστεθούν στο μερικό σύνολο τζίρου κάθε κατηγορίας προϊόντων (π.χ.

τρόφιμα, απορρυπαντικά, κ.α.).
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2.3 Διάδοση πληροφοριών στα ΠΣ

Ο στόχος ενός Πληροφοριακού Συστήματος είναι η διάδοση πληροφοριών. Η
πληροφορία μπορεί να διαδοθεί σε διάφορες μορφές:

 Ως ελεύθερο κείμενο σε ένα ηλεκτρονικό μηνύματα.
 Ως αριθμοί και μικρά κείμενα σε μία δομημένη φόρμα.
 Ως αριθμοί σε μορφή ενός γραφήματος.

Η μορφή στην οποία διαδίδεται η πληροφορία πρέπει να καθιστά την πληροφορία
εύκολα κατανοητή. Κάθε σύστημα (επομένως και ένα ΠΣ) έχει εισροές,
επεξεργασίες και εκροές.

Εισροές (ή είσοδοι) ενός συστήματος είναι τα συστατικά εκείνα που είναι
απαραίτητα για τη λειτουργία ενός συστήματος. Εισροές (ή είσοδοι) σε ένα ΠΣ είναι
κυρίως τα δεδομένα με τα οποία τροφοδοτείται το πληροφοριακό σύστημα. Επίσης
ως εισροές μπορούν να θεωρηθούν και οι άνθρωποι, τα μέσα και οι διαδικασίες
που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει το ΠΣ.

Επεξεργασίες σε ένα σύστημα είναι οι λειτουργίες που εκτελούνται στο σύστημα
και έχουν ως αποτέλεσμα την μετατροπή των εισροών σε εκροές. Σε ένα ΠΣ
επεξεργασίες είναι οι υπολογισμοί που γίνονται και μετατρέπουν τα δεδομένα με
τα οποία τροφοδοτήθηκε το ΠΣ σε πληροφορία.

Εκροές (ή έξοδοι) ενός συστήματος είναι τα συστατικά εκείνα που παράγονται από
το σύστημα. Εκροές (ή έξοδοι) για ένα ΠΣ είναι κυρίως οι πληροφορίες που παράγει
το ΠΣ. Επίσης ως εκροές μπορούν να θεωρηθούν και τα αποτελέσματα που έχει το
ΠΣ για παράδειγμα στην αύξηση της παραγωγικότητας ή στην βελτίωση της
ποιότητας λόγω των πληροφοριών που παρέχει.

2.4 Οι πόροι των ΠΣ

Οι βασικοί πόροι ενός Πληροφοριακού Συστήματος είναι οι παρακάτω τέσσερις:

Α. Ανθρώπινοι πόροι (οι άνθρωποι που αναπτύσσουν και συντηρούν το ΠΣ καθώς
και οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το ΠΣ).
Β. Υλικοί πόροι (το σύνολο συσκευών το οποίο χρησιμοποιείται για την εισαγωγή,
την επεξεργασία και την αποθήκευση των δεδομένων).
Γ. Πόροι λογισμικού (προγράμματα και διαδικασίες).
Δ. Πόροι δεδομένων (βάσεις δεδομένων, βάσεις μοντέλων και βάσεις γνώσεων).
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2.4.1 Ανθρώπινοι πόροι
Όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα περιλαμβάνουν ανθρώπους και για τον λόγο
αυτό τα Π.Σ. είναι κοινωνικά συστήματα. Οι άνθρωποι που αποτελούν τους
ανθρώπινους πόρους ενός Π.Σ. είναι είτε τελικοί χρήστες είτε ειδικοί της
πληροφορικής.

 Οι τελικοί χρήστες είναι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν άμεσα ένα
Πληροφοριακό Σύστημα, π.χ. εισάγοντας σε αυτό δεδομένα, καθώς και εκείνοι οι
οποίοι χρησιμοποιούν έμμεσα το Πληροφοριακό Σύστημα, π.χ. λαμβάνουν και
χρησιμοποιούν για την εργασία τους πληροφορίες που παράγει ένα
Πληροφοριακό Σύστημα. Οι τελικοί χρήστες μπορεί να είναι μηχανικοί,
υπάλληλοι, λογιστές, διοικητικοί κ.λ.π.

 Οι ειδικοί της πληροφορικής αναπτύσσουν και συντηρούν τα Πληροφοριακά
Συστήματα. Στους ειδικούς πληροφορικής ανήκουν οι αναλυτές συστημάτων, οι
σχεδιαστές συστημάτων, οι προγραμματιστές, οι ειδικοί δικτύων κ.λ.π.

2.4.2 Υλικοί πόροι
Στους υλικούς πόρους ενός πληροφοριακού Συστήματος ανήκουν:

 Το υλικό (hardware), δηλαδή τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία
αποτελούνται από κεντρική μονάδα επεξεργασίας, τα περιφερειακά
(πληκτρολόγιο, οθόνη, εκτυπωτής κ.λ.π.) και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών.

 Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση δεδομένων (χαρτί, σκληροί
δίσκοι, ψηφιακοί δίσκοι κ.λ.π.).

2.4.3 Πόροι λογισμικού
Οι πόροι λογισμικού ενός πληροφοριακού Συστήματος είναι ένας πολύ γενικός όρος
και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 Το λογισμικό συστήματος, το οποίο ελέγχει και υποστηρίζει τις λειτουργίες του
ηλεκτρονικού υπολογιστή, π.χ τα λειτουργικά συστήματα.

 Το λογισμικό εφαρμογών, το οποίο παρέχει στον τελικό χρήστη την δυνατότητα
επεξεργασίας ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Για παράδειγμα, λογισμικό
εφαρμογής είναι ένας επεξεργαστής κειμένου, ένα πρόγραμμα για την ανάλυση
των πωλήσεων ή το προγράμματα της μισθοδοσίας.

 Τις διαδικασίες, δηλαδή τις οδηγίες προς τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το
Πληροφοριακό Σύστημα, π.χ. οι οδηγίες συμπλήρωσης μίας φόρμας, οι οδηγίες
χρήσης ενός προγράμματος, κ.α.
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2.4.4 Πόροι δεδομένων
Τα δεδομένα αποτελούν σημαντικό πόρο για έναν οργανισμό. Για τον λόγο αυτό, η
διαχείριση των δεδομένων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να
επωφελούνται όλοι οι τελικοί χρήστες.  Τα δεδομένα μπορούν να πάρουν διάφορες
μορφές (κείμενο, εικόνα, ήχος) και οργανώνονται στις εξής βάσεις:

 Βάσεις δεδομένων που αποθηκεύουν και διαχειρίζονται οργανωμένα δεδομένα.
 Βάσεις προτύπων που αποθηκεύουν μαθηματικά και λογικά πρότυπα τα οποία

περιέχουν σχέσεις, υπολογισμούς και αναλυτικές τεχνικές.
 Βάσεις γνώσεων που αποθηκεύουν γεγονότα και κανόνες για διάφορα

προβλήματα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων

3.1 Ιστορική εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστημάτων

Οι πρώτες εφαρμογές των υπολογιστών στις επιχειρήσεις εμφανίστηκαν την
δεκαετία του 50 και είχαν ως στόχο να υποστηρίξουν εργασίες του λογιστηρίου
(κυρίως μισθοδοσία και τιμολόγηση) οι οποίες απαιτούσαν επαναλαμβανόμενους
υπολογισμούς σε μεγάλο αριθμό δεδομένων. Οι εφαρμογές αυτές αναπτύχθηκαν
παράλληλα με την εξέλιξη του υλικού (hardware) που εμφανίστηκε την περίοδο
εκείνη και είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία φθηνότερων, καλύτερων και
φιλικότερων σε σχέση με το παρελθόν υπολογιστών.

Οι επιχειρήσεις της εποχής εκείνης διαπίστωσαν τις ωφέλειες που μπορεί να
προκύψουν από τη χρήση των υπολογιστών και τους υιοθέτησαν αρχικά για το
λογιστήριο κυρίως επειδή αυτό ήταν (και σε μεγάλο βαθμό ακόμη είναι) το μόνο
τμήμα μίας επιχείρησης που έχει τόσο ξεκάθαρο και τυποποιημένο τρόπο
λειτουργίας.

Στην δεκαετία του ΄60 άρχισαν να αναπτύσσονται συστήματα που είχαν την
δυνατότητα να πληροφορούν με έναν περιεκτικό τρόπο τα διοικητικά στελέχη μίας
επιχείρησης, επιτρέποντας έτσι στη διοίκηση να σχηματίσει μία ολοκληρωμένη
συνολική εικόνα της πορείας της επιχείρησης, χωρίς να χάνεται σε επουσιώδεις
λεπτομέρειες. Τα πληροφοριακά αυτά συστήματα χαρακτηρίζονταν κυρίως από την
δυνατότητα να παρέχουν περιοδικές εκθέσεις (αναφορές) που είχαν ιστορικό
χαρακτήρα, δηλαδή ενημέρωναν για το τι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια μίας
παρελθούσας χρονικής περιόδου.

Στις αρχές της δεκαετίας του ΄70 τα υπολογιστικά συστήματα χρησιμοποίησαν το
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με τυπικό παράδειγμα τα συστήματα κράτησης θέσεων
στις αεροπορικές πτήσεις. Η χρήση αυτή των επικοινωνιών επεκτάθηκε αργότερα
και σε άλλους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνετέλεσε μαζί με την
διάδοση των συστημάτων επεξεργασίας κειμένου στην εμφάνιση των συστημάτων
αυτοματισμού γραφείου.

Την ίδια εποχή εμφανίσθηκε η έννοια του συστήματος στήριξης αποφάσεων με
βασικό στόχο την υποστήριξη πολύπλοκων ημι-δομημένων αποφάσεων που πρέπει
να λαμβάνουν τα διοικητικά στελέχη μίας επιχείρησης. Ωστόσο, το κόστος
ανάπτυξης των συστημάτων αυτών εξακολουθούσε να είναι υψηλό.
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Η κατάσταση άλλαξε με την εμφάνιση των προσωπικών υπολογιστών στις αρχές της
δεκαετίας του ΄80. Το φθηνό κόστος των συστημάτων αυτών καθώς και η ευκολία
χρήσης και προγραμματισμού τους, επέτρεψαν σε πολλούς χρήστες να
δημιουργήσουν τα δικά τους συστήματα.

Στα μέσα της δεκαετίας του ΄80 αναπτύχθηκε ένας νέος και πολλά υποσχόμενος
τομέας, η τεχνητή νοημοσύνη. Νέα έξυπνα συστήματα αναπτύχθηκαν, με
περισσότερο δημοφιλή τα έμπειρα συστήματα. Τα συμβουλευτικά αυτά συστήματα
είναι τελείως διαφορετικά από τα συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών  (που
δίνουν έμφαση στα δεδομένα) και από τα συστήματα διοίκησης και υποστήριξης
αποφάσεων (με έμφαση στην επεξεργασία πληροφοριών).

3.2 Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων
Για να διευκολυνθεί η μελέτη των Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν προταθεί
διάφοροι τρόποι κατηγοριοποίησής τους. Τα κριτήρια που συνήθως
χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση ενός Π.Σ. βασίζονται στα εξής:

 Στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί.
 Στον τρόπο δημιουργίας του.
 Στο εύρος του οργανισμού που υποστηρίζει.
 Στην επιχειρηματική δραστηριότητα που υποστηρίζει.
 Στο είδος της υποστήριξης που παρέχει.

Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, ένα Πληροφοριακό
Σύστημα μπορεί να είναι είτε χειρωνακτικό είτε βασισμένο σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Ένα Πληροφοριακό Σύστημα που βασίζεται στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή χρησιμοποιεί την τεχνολογία του υπολογιστή για να εκπληρώσει έναν ή
περισσότερους από τους στόχους του.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο δημιουργίας του ένα Πληροφοριακό
Σύστημα μπορεί να είναι τυπικό ή άτυπο. Τα τυπικά πληροφοριακά συστήματα
λειτουργούν βάσει προδιαγεγραμμένων διαδικασιών, με προαποφασισμένες
εισόδους και προσχεδιασμένες εξόδους. Τα άτυπα πληροφοριακά συστήματα, από
την άλλη μεριά, δεν ακολουθούν προσχεδιασμένες διαδικασίες συλλογής,
αποθήκευσης και διάδοσης των πληροφοριών. Οι εργαζόμενοι σχηματίζουν τέτοια
άτυπα συστήματα όταν χρειάζονται πληροφορίες που δεν παρέχονται από τα
υπάρχοντα τυπικά συστήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα άτυπων
πληροφοριακών συστημάτων, είναι αυτά που σχηματίζονται κατά την ανταλλαγή
μηνυμάτων μεταξύ φίλων στους χώρους κοινωνικής δικτύωσης.
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3.2.1 Τύποι ΠΣ ανάλογα με το εύρος του οργανισμού που υποστηρίζουν
Οι οργανισμοί είναι διαρθρωμένοι σε μικρότερες λειτουργικές μονάδες όπως είναι
οι διευθύνσεις τα τμήματα ή τα γραφεία. Τέτοιες τυπικές λειτουργικές μονάδες σε
επίπεδο διεύθυνσης είναι: η διεύθυνση οικονομικών, η διεύθυνση παραγωγής και
σε επίπεδο τμήματος: το τμήμα παραγωγής, το τμήμα πωλήσεων κ.λ.π. Η
πλειονότητα των οργανισμών σήμερα είναι δομημένη με αυτόν τον τρόπο.

Ένας τρόπος οργάνωσης των Πληροφοριακών Συστημάτων ενός οργανισμού είναι
να δομηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα του οργανισμού σύμφωνα με τις
λειτουργικές μονάδες του. Έτσι, μπορεί να δημιουργηθούν Πληροφοριακά
Συστήματα για διευθύνσεις, τμήματα, γραφεία ή ακόμη και για συγκεκριμένους
εργαζόμενους. Τα συστήματα αυτά μπορεί να είναι είτε αυτόνομα, ανεξάρτητα το
ένα από το άλλο, ή να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Πληροφοριακά συστήματα
σύμφωνα με την ιεραρχική δομή είναι:

(i) Τμηματικά ΠΣ: Συστήματα για μία λειτουργική μονάδα της επιχείρησης: Συχνά,
οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ΠΣ τα οποία είναι
προσανατολισμένα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μία μόνο λειτουργικής
μονάδας. Για παράδειγμα, το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται για
την παρακολούθηση των αιτήσεων πρόσληψης που υποβάλουν ενδιαφερόμενοι
που θα ήθελαν να προσληφθούν στον οργανισμό είναι ένα σύστημα που
υποστηρίζει μία μόνο λειτουργική μονάδα της επιχείρησης, το τμήμα ανθρώπινου
δυναμικού. Επειδή συνήθως τα ΠΣ που υποστηρίζουν μία λειτουργική μονάδα
της επιχείρησης ή του οργανισμού είναι προσανατολισμένα στο επίπεδο του
τμήματος, τα πληροφοριακά αυτά συστήματα είναι γνωστά ως τμηματικά Π.Σ.

(ii) Διατμηματικά ΠΣ: Συστήματα για δύο ή περισσότερες λειτουργικές μονάδες της
επιχείρησης. Επειδή οι διάφορες λειτουργικές μονάδες μίας επιχείρησης
συνήθως χρειάζονται παραπλήσια δεδομένα και πληροφορίες έχει αποδειχθεί
ότι είναι πιο αποτελεσματικό τα ΠΣ να διαρθρώνονται έτσι ώστε να
υποστηρίζουν τις ανάγκες περισσότερων από μίας λειτουργικών μονάδων. Αυτά
τα ΠΣ είναι γνωστά ως διατμηματικά πληροφοριακά συστήματα.

(iii) Επιχειρησιακά ΠΣ: Συστήματα για όλη την επιχείρηση. Ένα ΠΣ το οποίο
καλύπτει δραστηριότητες που απλώνονται σε όλο το εύρος της επιχείρησης,
διαπερνώντας όλες τις λειτουργικές μονάδες της είναι γνωστά ως επιχειρησιακά
πληροφοριακά συστήματα.

(iv) Διεπιχειρησιακά ΠΣ: Συστήματα για δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις. Είναι
σύνθετα Π.Σ. που υποστηρίζουν λειτουργίες δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων ή
οργανισμών. Για παράδειγμα, το παγκόσμιο σύστημα κράτησης θέσεων σε
πτήσεις αποτελείται από τα συστήματα που ανήκουν σε διαφορετικές
αεροπορικές εταιρίες.
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3.2.2 Τύποι ΠΣ ανάλογα με το είδος της υποστήριξης που παρέχουν
Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, για την κατηγοριοποίηση ενός Πληροφοριακού
Συστήματος εξετάζεται το είδος της υποστήριξης που παρέχεται από το
Πληροφοριακό Σύστημα. Τα Πληροφοριακά Συστήματα ανάλογα με το είδος της
υποστήριξης που παρέχουν διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στα
συστήματα που υποστηρίζουν τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης και στα
συστήματα που υποστηρίζουν τη διοίκηση της επιχείρησης.

Καθεμία από τις κατηγορίες αυτές υποδιαιρείται σε περισσότερες κατηγορίες. Έτσι,
τα Πληροφοριακά Συστήματα που υποστηρίζουν τις καθημερινές λειτουργίες της
επιχείρησης περιλαμβάνουν:

 Τα συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (transaction processing systems).
 Τα συστήματα αυτοματοποίησης γραφείου (office automation systems).

Τα Πληροφοριακά Συστήματα που υποστηρίζουν την διοίκηση της επιχείρησης από
την άλλη πλευρά περιλαμβάνουν:

 Τα συστήματα αναφορών (information reporting systems).
 Τα συστήματα λήψης αποφάσεων (decision support systems).
 Τα έμπειρα συστήματα (expert systems).


