
Διαχείριση Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

Ενότητα #3: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 
 

Χρήστος Δρόσος  
Τμήμα  Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά 
Τεχνολογικού Τομέα 



Άδειες Χρήσης 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες 
χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται 
σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης 
αναφέρεται ρητώς.  

2 



Χρηματοδότηση 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει 
χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του 
εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 
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Σκοποί  ενότητας 

• Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης αποφάσεων 

• Οικονομικά -  Λογιστικά MIS, Βιομηχανικά MIS 

• Marketing MIS, MIS Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων 

• Αλλά Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης 

• Επισκόπηση των Decision Support Systems, Σύγκριση DSS και 
MIS 

• Group Support System 
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Περιεχόμενα ενότητας (1) 

• Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης αποφάσεων 

• Λήψη Απόφασης και Επίλυση Προβλήματος 

• Βέλτιστη, Ικανοποιητική και Ευρετική Προσέγγιση 

• Οφέλη των Πληροφοριακών Συστημάτων Υποστήριξης 
Αποφάσεων 

• Επισκόπηση MIS 

• Λειτουργικές Πτυχές των MIS 
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Περιεχόμενα ενότητας (2) 

• Οικονομικά -  Λογιστικά MIS 

• Επισκόπηση Χρηματοοικονομικού MIS 

• Βιομηχανικά MIS 

• Marketing MIS 

• MIS Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων 

• Αλλά Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης 

6 



Περιεχόμενα ενότητας (3) 

• Επισκόπηση των Decision Support Systems 

• Χαρακτηριστικά των DSS 

• Δυνατότητες των DSS 

• Σύγκριση DSS και MIS 

• Συστατικά ενός DSS 

• Group Support System 
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Περιεχόμενα ενότητας (4) 

• Χαρακτηριστικά των GSS 

• GSS Software 

• Εναλλακτικές λύσεις GSS 
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Πληροφοριακά Συστήματα 
Υποστήριξης αποφάσεων 



Πληροφοριακά Συστήματα 
Υποστήριξης αποφάσεων (1) 

• Καλές ικανότητες στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση 
προβλημάτων αποτελούν το κλειδί για την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και 
πληροφοριών. 
– Καθορισμός των σταδίων για τη λήψη απόφασης. 
– σημασία της εφαρμογής και παρακολούθηση  της επίλυσης 

• Τα MIS πρέπει να εφοδιάζουν με τη σωστή πληροφορία στη 
σωστή μορφή το σωστό άτομο στο σωστό χρόνο. 

• Τα DSS χρησιμοποιούνται σε αδόμητα προβλήματα 
• Specialized Support Systems, such as group support systems 

(GSSs) and Executive Support Systems (ESSs), χρησιμοποιούν 
τη προσέγγιση των DSS σε καταστάσεις λήψεις αποφάσεων 
σε επίπεδο ομάδας ή μετόχων 



Σύνδεση λήψης απόφασης με την επίλυση 
προβλήματος 
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Λήψη Απόφασης και Επίλυση 
Προβλήματος (1) 



Λήψη Απόφασης και Επίλυση 
Προβλήματος (2) 

• Intelligence Stage: Το πρώτο στάδιο της λήψης απόφασης 
όπου Στο οποίο πιθανά προβλήματα ή ευκαιρίες εντοπίζονται 
και καθορίζονται 

• Design Stage: Το δεύτερο στάδιο, στο οποίο αναπτύσσονται 
εναλλακτικές λύσεις στο πρόβλημα. 

• Choice Stage: Το τρίτο στάδιο όπου απαιτείται η επιλογή μιας 
πορείας δράσης. 

• Problem Solving: Μια διαδικασία που πηγαίνει πέρα από τη 
λήψη αποφάσεων και συμπεριλαμβάνει το στάδιο 
υλοποίησης. 
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Λήψη Απόφασης και Επίλυση 
Προβλήματος (3) 

• Implementation Stage: Ένα στάδιο της επίλυσης 
προβλημάτων στο οποίο μια λύση τίθεται σε ισχύ. 

• Monitoring Stage: Το τελικό στάδιο της διαδικασίας επίλυσης 
προβλήματος, στο οποίο γίνεται αξιολόγηση της λύσης που 
επιλέχτηκε. 
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Λήψη Απόφασης και Επίλυση 
Προβλήματος (4) 

Προγραμματισμένη έναντι μη προγραμματισμένης απόφασης 
– Προγραμματιζόμενες αποφάσεις γίνονται χρησιμοποιώντας ένα 

κανόνα, διαδικασία ή μια ποσοτική μέθοδο. Είναι εύκολο να 
υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας Η/Υ. 

– Μη προγραμματιζόμενες αποφάσεις ασχολούνται με ασυνήθιστες ή 
έκτακτες καταστάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι δύσκολο να 
ποσοτικοποιηθούν.  Ο καθορισμός ενός κατάλληλου προγράμματος 
εκπαίδευσης για νέους υπαλλήλους, η απόφαση για την παραγωγή 
ενός νέου προϊόντος είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.  
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Βέλτιστη, Ικανοποιητική και 
Ευρετική Προσέγγιση 



Βέλτιστη, Ικανοποιητική και 
Ευρετική Προσέγγιση (1) 

• Σε γενικές γραμμές, τα μηχανογραφημένα συστήματα 
υποστήριξης αποφάσεων μπορούν να βελτιστοποιήσουν ή να 
ικανοποιήσουν. Το μοντέλο βελτιστοποιήσεις βρίσκει τη 
καλύτερη λύση. 

• Το μοντέλο «ικανοποίησης» βρίσκει μια καλή αλλά όχι 
απαραίτητα και τη καλύτερη λύση. 
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Βέλτιστη, Ικανοποιητική και 
Ευρετική Προσέγγιση (2) 

• Η Ευρετική προσέγγιση συχνά αναφέρεται και ως κανόνας 
του αντίχειρα (rules of thumb) — κοινώς αποδεκτές 
κατευθυντήριες γραμμές ή διαδικασίες που βρίσκουν 
συνήθως μια καλή λύση, που χρησιμοποιούνται συχνά στη 
λήψη αποφάσεων.  

 Πχ μια εταιρεία θέλει να παραγγείλει προμήθειες 4 μηνών 
από ένα προϊόν όταν η ποσότητα του αποθέματος πέσει κάτω 
από 20 μονάδες 
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Οφέλη των Πληροφοριακών 
Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων 



Οφέλη των Πληροφοριακών Συστημάτων 
Υποστήριξης Αποφάσεων (1) 
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Επισκόπηση MIS 



Επισκόπηση MIS (1) 
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Επισκόπηση MIS (2) 

Είσοδοι στο MIS 

• Εσωτερικές Πηγές Δεδομένων: Τα διάφορα συστήματα 
επεξεργασίας συναλλαγών (TPS) του οργανισμού και τα 
επιχειρησιακά συστήματα (ERP). 

• Εξωτερικές Πηγές 

 να περιλαμβάνουν τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους 
ανταγωνιστές και τους μετόχους, τα δεδομένα των οποίων 
έχουν ήδη συλληφθεί από τα TPS, καθώς και από άλλες 
πηγές, όπως το Internet. 
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Έξοδοι ενός MIS 



Έξοδοι ενός MIS (1) 

 Η έξοδος των περισσότερων MIS είναι μια συλλογή 
αναφορών η οποίες διαχέονται στα διευθυντικά στελέχη. Τα 
είδη των αναφορών είναι: 

• Προγραμματιζόμενες: Μια αναφορά παράγεται περιοδικά 
όπως ημερησίως, εβδομαδιαίως ή μηνιαίος. 

• Βασικών Δεικτών: Μια περίληψη των κρίσιμων 
δραστηριοτήτων της προηγούμενης μέρας. 

• Κατ’ απαίτηση: Μια αναφορά που παράγεται για να δώσει 
συγκεκριμένες πληροφορίες σε κάποιο ερώτημα. 
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Έξοδοι ενός MIS (2) 

• Εξαίρεσης: Μια αναφορά που παράγεται αυτόματα όταν 
έχουμε μια ασυνήθιστη κατάσταση ή μια κατάσταση που 
απαιτεί τη προσοχή της διοίκησης. 

• Εμβάθυνσης: Μια αναφορά που παρέχει με πολύ μεγάλη 
ακρίβεια τη περιγραφή μιας κατάστασης. 
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Χαρακτηριστικά των MIS 



Χαρακτηριστικά των MIS (1) 

• Σε γενικές γραμμές τα MISs επιτελούν τις ακόλουθες 
λειτουργίες: 
– Παράγουν εκθέσεις με καθορισμένες και τυποποιημένες μορφές 

– Δημιουργούν έντυπες και ηλεκτρονικές αναφορές κατ’ εξαίρεση 

– Χρησιμοποιούν εσωτερικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο 
πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας 

– Επιτρέπουν στους χρήστες να φτιάχνουν προσαρμοσμένες αναφορές 

– Απαιτούν αιτήματα χρηστών για εκθέσεις που αναπτύχθηκαν από το 
προσωπικό των συστημάτων. 
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Λειτουργικές Πτυχές των MIS 
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Λειτουργικές Πτυχές των MIS (1) 
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Οικονομικά -  Λογιστικά MIS 
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Οικονομικά -  Λογιστικά MIS (1) 

• Πληροφοριακό σύστημα που παρέχει χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες όχι μόνο για τα στελέχη αλλά και για ένα 
ευρύτερο σύνολο των ανθρώπων για να κάνουν καλύτερες τις 
αποφάσεις σε καθημερινή βάση. 

• Λειτουργίες των χρηματοοικονομικών MISs: 
– Ενσωματώνουν οικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες  από 

πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, σε ένα 
ενιαίο σύστημα. 

– Παρέχει εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα τόσο των 
χρηματοοικονομικών όσο και μη χρηματοοικονομικών χρηστών, 
συχνά με τη χρήση ενός εταιρικού intranet για την παροχή πρόσβασης 
σε εταιρικές ιστοσελίδες με τα οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες. 
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Οικονομικά -  Λογιστικά MIS (2) 
– Παρέχουν άμεσα τα οικονομικά δεδομένα.  

– Ενεργοποιούν την ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων σε 
πολλές διαστάσεις. 

– Αναλύουν ιστορικά και τωρινά δεδομένα χρηματοοικονομικής 
δραστηριότητας. 

– Παρακολουθεί και ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων. 
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Επισκόπηση 
Χρηματοοικονομικού MIS 
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Επισκόπηση Χρηματοοικονομικού 
MIS (1) 

• Profit Center: Τμήμα της εταιρείας ή του οργανισμού που 
εστιάζει στην παραγωγή κερδών. 

• Revenue Center:Τμήμα της εταιρείας που παράγει πωλήσεις 
και έσοδα. 

• Cost Center: Τμήμα της εταιρείας που ασχολείται με το 
κόστος (δεν παράγει απ’ ευθείας έσοδα). 

• Auditing: Αναλύει τις χρηματοοικονομικές συνθήκες του 
οργανισμού ή της εταιρείας και επιβεβαιώνει ότι τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία που μας δίνει το MIS είναι 
ακριβή. 
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Επισκόπηση Χρηματοοικονομικού 
MIS (2) 

• Internal Auditing: Ο έλεγχος πραγματοποιείται από 
προσωπικό της εταιρείας. 

• External Auditing: Ο έλεγχος πραγματοποιείται από 
εξωτερικούς ελεγκτές. 
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Επισκόπηση Χρηματοοικονομικού 
MIS (2) 
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Βιομηχανικά MIS 
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Βιομηχανικά MIS (1) 

• Τα υποσυστήματα και οι έξοδοι των βιομηχανικών MIS 
χρησιμοποιούνται για την επίβλεψη και τον έλεγχο της ροής 
των υλικών, των προϊόντων και των υπηρεσιών διαμέσου του 
οργανισμού: 
– Economic Order Quantity (EOQ): Η ποσότητα που θα πρέπει να 

αναδιαταχθεί για να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό κόστος των 
αποθεμάτων. 

– Reorder Point (ROP): Μια κρίσιμη ποσότητα αποθεμάτων που 
καθορίζει πότε να παραγγελθούν περισσότερα αποθέματα. 

– Material Requirements Planning (MRP): Μηχανισμός ελέγχου 
αποθεμάτων.  
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Βιομηχανικά MIS (2) 
– Τεχνικές που βοηθούν το συντονισμό χιλιάδες στοιχείων 

αποθεμάτων, όταν η ζήτηση ενός στοιχείου εξαρτάται από τη ζήτηση 
για ένα άλλο. 

– Just-In-Time (JIT) Inventory: Μια φιλοσοφία διαχείρισης αποθεμάτων 
στην οποία τα υλικά παραδίδονται λίγο πριν χρησιμοποιηθούν στη 
παραγωγή. 
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Βιομηχανικά MIS (3) 

• Computer-Assisted Manufacturing (CAM): Ένα σύστημα που 
ελέγχει άμεσα τον εξοπλισμό παραγωγής. 

• Computer-Integrated Manufacturing (CIM): Χρήση 
υπολογιστών για τη σύνδεση των συστατικών της 
διαδικασίας παραγωγής σε ένα αποτελεσματικό σύστημα. 

• Flexible Manufacturing System (FMS): Μια προσέγγιση που 
επιτρέπει στις εγκαταστάσεις παραγωγής την ταχεία και 
αποτελεσματική αλλαγή από την παραγωγή ενός προϊόντος 
σε ένα άλλο. 

• Quality Control: Μια διαδικασία που εξασφαλίζει ότι το 
τελικό προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του πελάτη. 

40 



Βιομηχανικά MIS (4) 
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Marketing MIS 
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Marketing MIS (1) 

 Πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει της τεχνοκρατικές 
δραστηριότητες ανάπτυξης ενός προϊόντος 

• Υποσυστήματα των  marketing MIS: 

– Marketing Research: Πραγματοποιεί επίσημες μελέτες των 
προτιμήσεων της αγοράς και των πελατών. 

– Product Development: Περιλαμβάνει την μετατροπή των πρώτων 
υλών σε έτοιμα αγαθά και υπηρεσίες και επικεντρώνεται κυρίως στις 
φυσικές ιδιότητες του προϊόντος. 
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Marketing MIS (2) 
– Promotion and Advertising: Ο ποιος σημαντικός παράγοντας 

– Product Pricing: Ρύθμιση της Λιανικής τιμής, της τιμής χονδρικής 
πώλησης και την τιμή των εκπτώσεων 

– Sales Analysis: Μηχανογραφημένη ανάλυση των πωλήσεων για να 
προσδιοριστούν τα προϊόντα, το προσωπικό πωλήσεων, και οι 
πελάτες που συμβάλλουν στα κέρδη. 
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Marketing MIS (3) 
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MIS Διαχείρισης Ανθρώπινων 
Πόρων 
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MIS Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων 
(1) 

• Human Resource MIS: : Ένα πληροφοριακό σύστημα που 
ενδιαφέρεται για τις δραστηριότητες του προσωπικού. 

• Οι έξοδοι ενός Human Resource MIS περιλαμβάνουν εκθέσεις 
όπως  διάταξη του ανθρώπινου δυναμικού, αιτήσεις 
προσλήψεων, αξιολόγηση προσωπικού, δεξιότητες των 
εργαζομένων κλπ  
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MIS Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων 
(2) 
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Αλλά Πληροφοριακά 
Συστήματα Διαχείρισης 
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Αλλά Πληροφοριακά Συστήματα 
Διαχείρισης (1) 

• Λογιστικά MIS 

• Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Geographic 
Information System (GIS) 
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Decision Support Systems 

Επισκόπηση 
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Επισκόπηση των Decision Support 
Systems (1) 

• Ένα DSS είναι μια οργανωμένο σύνολο ανθρώπων, 
διαδικασιών, λογισμικού, βάσεων δεδομένων και συσκευών 
που χρησιμοποιείται ως βοήθεια στη λήψη αποφάσεων και 
την επίλυση προβλημάτων. 

•  Τα  DSS βοηθούν στη λήψη αποφάσεων όταν έχουμε να 
κάνουμε με αδόμητα ή ημι-δομημένα προβλήματα. Όπως και 
με τα  TPS (Transaction Processing System) και τα MIS, ένα  
DSS θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί έτσι ώστε 
να βοηθάει έναν οργανισμό ή μια εταιρεία να επιτυγχάνει 
τους στόχους της. 
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Επισκόπηση των Decision Support 
Systems (2) 

• Τα DSS προσφέρουν τη δυνατότητα της δημιουργίας 
υψηλότερων κερδών με μικρότερο κόστος και με καλύτερα 
προϊόντα και υπηρεσίες. Πχ οι τα νοσοκομεία με τη χρήση 
DSS βελτιώνουν τη φροντίδα των ασθενών μειώνοντας τα 
κόστος. 
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Χαρακτηριστικά των DSS 

54 



Χαρακτηριστικά των DSS (1) 
• Ταχύτατη πρόσβαση στη πληροφορία. 
• Χειρίζονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων από 

διαφορετικές πηγές. 
• Δίνουν ευέλικτες αναφορές και παρουσιάσεις . 
• Προσφέρουν και γραπτά και γραφικά αποτελέσματα. 
• Υποστηρίζουν την σε βάθος ανάλυση. 
• Υλοποιούν πολύπλοκες εξελιγμένες αναλύσεις και συγκρίσεις 

χρησιμοποιώντας προχωρημένα πακέτα λογισμικού. 
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Χαρακτηριστικά των DSS (2) 
• Υποστηρίζουν Βέλτιστη, Ικανοποιητική και Ευρετική 

προσέγγιση. 
• Υλοποιούν αναλύσεις εξομοιώσεων – η ικανότητα του DSS να 

διπλασιάζει τις λειτουργίες ενός πραγματικού συστήματος  
όπου η πιθανότητα αβεβαιότητας αυξάνεται. 
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Δυνατότητες των DSS 
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Δυνατότητες των DSS (1) 
• Ad Hoc DSS  
 Χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις ή αποφάσεις που θα 

πρέπει να παρθούν ελάχιστες φορές στο χρόνο λειτουργίας 
μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού. 

• An Institutional DSS  
 Χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων σε προβλήματα 

που παρουσιάζονται αρκετές φορές το χρόνο.  
• Highly Structured Problems  
 Προβλήματα που είναι απλά και απαιτούν γνωστά γεγονότα 

και σχέσεις. 
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Δυνατότητες των DSS (2) 
• Semi Structured or Unstructured Problems  
 Πολύπλοκα προβλήματα στα οποία οι σχέσεις ανάμεσα στα 

κομμάτια δεδομένων δεν είναι ξεκάθαρες  τα δεδομένα 
μπορεί να είναι σε διαφορετικές φόρμες και συχνά είναι 
δύσκολο να υπολογιστούν ή να αποκτηθούν. 
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Δυνατότητες των DSS (3) 
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Σύγκριση DSS και MIS 
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Σύγκριση DSS και MIS (1) 
Factor DSS MIS 

Είδος 
προβλήματος 

DSS μπορεί να χειριστεί αδόμητα 
προβλήματα που δεν μπορούν 
εύκολα να προγραμματιστούν. 

MIS συνήθως 
χρησιμοποιείται σε 
δομημένα προβλήματα. 

Χρήστες DSS Στηρίζει τους ανθρώπους, 
μικρές ομάδες, καθώς και ολόκληρο 
τον οργανισμό. Βραχυπρόθεσμα, οι 
χρήστες συνήθως έχουν 
περισσότερο έλεγχο πάνω από ένα 
DSS. 

MIS υποστηρίζει κυρίως 
των οργανισμό 
Βραχυπρόθεσμα, οι 
χρήστες συνήθως έχουν 
λιγότερο έλεγχο πάνω 
από ένα MIS. 

Υποστήριξη DSS όλα τις πτυχές και τις φάσεις της 
λήψης απόφασης, αλλά δεν 
αντικαθιστούν αυτόν που θα πάρει 
την απόφαση. Ο άνθρωπος 
αποφασίζει 

Μερικά  MIS παίρνουν 
αυτόματα αποφάσεις. 

Έμφαση DSS δίνει έμφαση σε πραγματικές 
αποφάσεις. 

MIS συνήθως δίνει 
έμφαση μόνο στη 
πληροφορία. 62 



Σύγκριση DSS και MIS (2) 
Factor DSS MIS 

Προσέγγιση DSS είναι ένα απ’ ευθείας υποστηρικτικό 
σύστημα που εφοδιάζει με αναφορές την 
οθόνη του υπολογιστή. 

MIS είναι τυπικά ένα 
έμμεσο υποστηρικτικό 
σύστημα. 

Σύστημα Ο εξοπλισμός Η/Υ που εφοδιάζονται τα 
DSS είναι συνήθως πάντα σε λειτουργία 
και σε πραγματικό χρόνο εφοδιάζουν με 
αναφορές τις οθόνες των υπολογιστών. 

MIS, δίνει εκτυπωμένες 
αναφορές σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Δεν μπορεί να 
παρουσιάσει άμεσα 
αποτελέσματα 

Ταχύτητα DSS είναι ευέλικτα και μπορεί να 
υλοποιηθεί από τους χρήστες παίρνει 
συνήθως λιγότερο χρόνο στην ανάπτυξή 
του και έχει καλύτερη ικανότητα 
απόκρισης στα αιτήματα των χρηστών. 

Η χρονική απόκριση ενός 
MIS’s είναι μεγαλύτερη. 



Σύγκριση DSS και MIS (3) 
Factor DSS MIS 

Έξοδος Οι αναφορές ενός DSS προορίζονται κυρίως 
για εμφάνιση στην οθόνη του Η/Υ αλλά 
μπορούν και να εκτυπωθούν. 

Στα  MIS tοι αναφορές είναι 
κυρίως σε έντυπη μορφή. 

Ανάπτυξη Στα DSS οι χρήστες εμπλέκονται 
περισσότερο στην ανάπτυξή τους. 
 

Ένα  MIS συχνά είναι 
αρκετών χρόνων και 
συνήθως έχει αναπτυχθεί 
από ανθρώπους που έχουν 
αποσυρθεί. 



Συστατικά ενός DSS 

65 



Συστατικά ενός DSS (1) 

• Στο επίκεντρο του DSS είναι μια βάση δεδομένων και ένα 
βασικό μοντέλο. Επιπλέον, ένα τυπικό DSS περιέχει και μια 
διεπαφή χρήστη που ονομάζεται «dialogue manager», η 
οποία επιτρέπει στους λήπτες αποφάσεων να έχουν εύκολη 
πρόσβαση στο DSS να το χειρίζονται και να χρησιμοποιούν 
κοινούς επιχειρηματικούς όρους και φράσεις.  
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Συστατικά ενός DSS (2) 
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Συστατικά ενός DSS (3) 

• The Database Management System allows managers and 
decision makers to perform qualitative analysis on the 
company’s vast stores of data in databases, data warehouses, 
and data marts. 

• The model base allows managers and decision makers to 
perform quantitative analysis on both internal and external 
data. A model-driven DSS primarily performs mathematical or 
quantitative analysis. The model base gives decision makers 
access to a variety of models so that they can explore 
different scenarios and see their effects. 
–  Model Management Software:  Software that coordinates the use of 

models in a DSS. DSSs often use financial, statistical, graphical, and 
project-management models. 
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Group Support System 
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Group Support System (1) 

• Group Support System (GSS): Είναι ουσιαστικά ένα DSS 
σύστημα το οποίο περιλαμβάνει λειτουργίες ώστε να 
υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ομάδας 
(συλλογική απόφαση) 

• Group Support Systems χρησιμοποιούνται στις περισσότερες 
βιομηχανίες, κυβερνήσεις, και στο στρατό. 
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Group Support System (2) 
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Χαρακτηριστικά των GSS 
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Χαρακτηριστικά των GSS (1) 

• Ειδικός σχεδιασμός 

 Η προσέγγιση των GSS αναγνωρίζει ότι ειδικές διαδικασίες 
και συσκευές απαιτούνται για την λήψη απόφαση σε 
επίπεδο. Πρέπει να προωθείτε η δημιουργική σκέψη, η 
επικοινωνία, και οι καλές τεχνικές λήψης απόφασης σε 
επίπεδο ομάδας. 

• Ευκολία Χρήσης 

 GSS πρέπει να είναι εύκολα στη χρήση και την εκμάθηση. 

• Ευελιξία 

 Δύο ή περισσότεροι λήπτες αποφάσεων που δουλεύουν στο 
ίδιο πρόβλημα μπορεί να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις 
στη διαδικασία λήψης μιας απόφασης. 73 



Χαρακτηριστικά των GSS (2) 

• Υποστήριξη αποφάσεων:  

 Ένα GSS μπορεί να υποστηρίξει πολλές διαφορετικές 
προσεγγίσεις στη λήψη μιας απόφασης: 
– delphi approach: Η ομάδα ανθρώπων που αποφασίζει είναι 

διασκορπισμένη γεωγραφικά. Ενθαρρύνει τη πολυμορφία της ομάδα 
προάγοντας τη δημιουργικότητα και τη πρωτότυπη σκέψη στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

– Brainstorming: Μια προσέγγιση στην οποία τα μέλη προσφέρουν 
συνεχώς ιδέες με καταιγιστικό ρυθμό. 

– group consensus approach: Ωθεί τα μέλη της ομάδας να καταλήξουν 
σε ομόφωνη απόφαση 
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Χαρακτηριστικά των GSS (3) 

– nominal group technique: Ενθαρρύνει την λήψη ανατροφοδότησης από 
τα μέλη της ομάδας και η λήψη της απόφασης λαμβάνεται με 
ψηφοφορία. 

• Ανώνυμες είσοδοι 

 Πολλά GSSs επιτρέπουν τις ανώνυμες εισόδους όπου το 
πρόσωπο που δίνει την είσοδο δεν είναι γνωστό στα μέλη της 
ομάδας. 
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Χαρακτηριστικά των GSS (4) 

• Μείωση των αρνητικών συμπεριφορών στην ομάδα 

 καταστέλλει ή εξαλείφει  τη συμπεριφορά της ομάδας που 
είναι αντιπαραγωγική ή επιβλαβής για την αποτελεσματική 
λήψη αποφάσεων. 

– Ένας εκπαιδευμένος συντονιστής της σύσκεψης μπορεί να βοηθήσει 
στο να οδηγήσει τη διαδικασία στη λήψη αποφάσεων και να 
αποφευχθεί η αγελαία σκέψη (τα μέλη της ομάδας θα μπορούσαν να 
υποθέσουν ότι έχουν πάρει τη σωστή απόφαση, χωρίς να εξετάσουν 
εναλλακτικές λύσεις). 
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Χαρακτηριστικά των GSS (5) 

• Παράλληλη και ενοποιημένη επικοινωνία 

 Στις παραδοσιακές συναντήσεις τα άτομα αναλάμβαναν εκ 
περιτροπής το λόγο για την αντιμετώπιση των διαφόρων 
θεμάτων, με τα  GSS, κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να 
ασχοληθεί με διάφορα θέματα την ίδια στιγμή με τη βοήθεια 
του υπολογιστή. 

• Αυτοματοποιημένη Τήρηση αρχείου 

 Τα περισσότερα  GSSs μπορούν να κρατήσουν λεπτομερή 
αρχεία μιας συνάντησης με αυτόματο τρόπο.  
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GSS Software 
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GSS Software (1) 

 Το λογισμικό των GSS βοηθάει  το προγραμματισμό των 
κοινών ομάδων εργασίας, την επικοινωνία και τη 
διαχείριση. 
– Autodesk έχει δυνατότητες GSS capabilities επιτρέποντας σε ομάδες 

να δουλεύουν μαζί στο σχεδιασμό. 

– Lotus Notes, μπορεί να συλλέξει, να αποθήκευσή να επεξεργαστεί, 
και να διαμοιράσει  σημειώματα και επικοινωνίες που γίνονται κατά 
τη διάρκεια ανάπτυξης του project 

– Office Communicator, είναι ένα εργαλείο της Microsoft το οποίο 
αναπτύχθηκε για να προσφέρει καλύτερη και ταχύτερη συνεργασία. 
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GSS Software (2) 
 Διαθέσιμα εργαλεία στο Internet: 

– Sharepoint (www.microsoft.com) 

– WebOffice (www.weboffice.com) 

– BaseCamp (www.basecamphq.com)  

– Twitter (www.twitter.com) και  Jaiku (www.jaiku.com) κάποιοι 
οργανισμοί τα χρησιμοποιούν για να βοηθήσουν χρήστες και ομάδες 
να μείνουν συνδεδεμένοι και να συντονίσουν τα προγράμματα 
εργασίας. 

– Sermo (www.sermo.com) είναι κοινωνικής δικτύωσης site που 
χρησιμοποιείται από γιατρούς για να συνεργάζονται με άλλους 
γιατρούς, διαμοιράζοντας της ιατρικές τους εμπειρίες ακόμη μπορεί 
να τους βοηθήσει να κάνουν διάγνωση 
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GSS Software (3) 

 Τα GSSs χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία: 
– E-mail, instant messaging (IM), and text messaging (TM) 

– Videoconferencing 

– Group scheduling 

– Project management 

– Document sharing 
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Εναλλακτικές λύσεις GSS 
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Εναλλακτικές λύσεις GSS (1) 

• Οι εναλλακτικές λύσεις GSS περιλαμβάνουν έναν 
συνδυασμό: 
– Δωμάτια αποφάσεων: Τα μέλη της ομάδας λήψης αποφάσεων 

βρίσκονται στον ίδιο χώρο και η τεχνολογία κάνει της συνάντηση πιο 
δημιουργική. 

– Local Area Networks :χρησιμοποιούνται όταν τα μέλη της ομάδας a 
βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους και πρέπει να λαμβάνονται 
αποφάσεις  σε συχνή βάση. 

– Teleconferencing: χρησιμοποιείται όταν η συχνότητα λήψης 
αποφάσεων είναι μικρή και τα μέλη της ομάδας είναι 
απομακρυσμένα. 

– Wide Area Networks :   όταν η συχνότητα λήψης αποφάσεων είναι 
συχνή και τα μέλη της ομάδας είναι απομακρυσμένα. 
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