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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

ήκεξα, ν παγθφζκηνο ηζηφο ιεηηνπξγεί σο κηα πιαηθφξκα δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ, φπνπ ν 

δηακνηξαζκφο γλψζεο θαη ε ζπγρψλεπζε ηδεψλ έρεη μεπεξάζεη θάζε πξνζδνθία. Απφ ηνπο 

ρψξνπο δεκφζηαο ζπδήηεζεο (fora) θαη ηηο ειεθηξνληθέο ιίζηεο ζπδεηήζεσλ (newsgroups) 

έσο ηελ πξφζθαηε έθξεμε ηεο δεκνζηφηεηαο ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ. 

Facebook, Twitter, LinkedIn), είλαη αλακθηζβήηεηε ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ην 

δηαδίθηπν γηα ηελ εμππεξέηεζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ επηθνηλσλίαο θαη 

ελεκέξσζεο. ε φηη αθνξά ηελ αληαιιαγή θαη δηαρείξηζε γλψζεο, εθηφο απφ ηα 

παξαδνζηαθά ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο (email, ζχγρξνλε επηθνηλσλία κέζσ chat), 

έλα ζχλνιν απφ ζπζηήκαηα αλαπηχζζνληαη απνζθνπψληαο ζηε δεκηνπξγία κηαο βάζεο 

γλψζεο. 

ηελ εθπαίδεπζε, ηφζν ζηελ παξαδνζηαθή φζν θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο, ςεθηαθά 

εξγαιεία κάζεζεο πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηελ παξνρή ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο 

παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, εμέηαζεο ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ θαη νξγάλσζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, παξαθάκπηνληαο ηνπο θπζηθνχο θξαγκνχο θαη εληζρχνληαο ην 

δηδαθηηθφ έξγν (Scardamalia θαη Bereiter 1993). 

ηελ παξνχζα εξγαζία αληηθείκελν απνηειεί ε κειέηε ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο 

ζπλεξγαζίαο, κε έκθαζε ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηνινγίαο θαη νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη ε έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο θαη ε αλάπηπμε δηαιφγσλ 

επηρεηξεκαηνινγίαο σο κηα κεζνδνινγία αλάιπζεο ηεο γλψζεο. Γηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε 

γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο απφ ηα παξαδνζηαθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ελψ παξάιιεια αλζξψπηλνη παξάκεηξνη φπσο ε νκνθσλία, ε 

αληηθσλία θαη ηα ζθάικαηα ιακβάλνληαη ππφςε ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηα 

ζπζηήκαηα απηά ππνζηεξίδνπλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν.  ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΟΛΟΓIΑ (ARGUMENTATION) 

 

1.1 Δλλνηνινγηθή Οξηνζέηεζε 

Ζ επηρεηξεκαηνινγία απνηειεί ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο θαη 

θπξίσο ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο φπνπ θαη είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο κε ηνλ νπνίν 

πξνσζείηαη θαη εμειίζζεηαη ε επηζηήκε (Kuhn, 1993; Kuhn et al., 2008). 

Γελ πεξηνξίδεηαη ζε έλα κφλν γλσζηηθφ αληηθείκελν γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε κειέηε ηεο 

απφ δηάθνξα πεδία ηεο επηζηήκεο φπσο γισζζνινγία, θηινζνθία, ςπρνινγία ή 

εθπαίδεπζε θαζψο θαη ζε ηνκείο δηεπηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο (Noroozi & Weinberger 

et al., 2012).  

πλαθφινπζα, θαη ν ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο δελ νξηνζεηήζεθε κε ηνλ ίδην 

ηξφπν ζηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία. Έηζη, σο επηρεηξεκαηνινγία είλαη δπλαηφ λα νξηζηεί 

«ην γέλνο ηνπ ιόγνπ πνπ επηζηξαηεύεηαη γηα λα πξνσζεζεί ε απνδνρή (από ηελ πιεπξά ηνπ 

απνδέθηε) κηαο ζέζεο σο αιεζνύο (αιιά θαη ςεπδνύο αλ πξόθεηηαη γηα αληίθξνπζε ηεο 

αληίπαιεο ζέζεο) ή ηεο αμηνιόγεζεο κηαο πεπνίζεζεο σο επηζπκεηήο ή αλεπηζύκεηεο» 

(Πνιίηεο, 2006) ή σο ε κειέηε ησλ δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο ζρεηηθά κε ηελ αιήζεηα κηαο πξφηαζεο ή 

ηελ πηνζέηεζε κηαο ελέξγεηαο (Reed & Norman, 2004). 

ε κηα πην δηαιεθηηθή κνξθή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ν Walton (1996; 2006) νξίδεη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία σο έλα ζηνρεπκέλν θαη δηαδξαζηηθφ δηάινγν ζηνλ νπνίν νη 

ζπκκεηέρνληεο αμηνπνηνχλ ην ιφγν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αλαπηπρζνχλ επηρεηξήκαηα 

πνπ εληζρχνπλ ή απνξξίπηνπλ ηζρπξηζκνχο.  

ην ίδην πλεχκα δηαιεθηηθφηεηαο, νη Van Eemeren, Grootendorst and Henkemans (2002) 

αληηκεησπίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία σο κία πξνθνξηθή (verbal), θνηλσληθή (social) θαη 

νξζνινγηθή (rational) δξαζηεξηφηεηα πνπ απνζθνπεί ζην λα πεηζηεί έλαο ινγηθφο θξηηήο 

γηα ηελ νξζφηεηα κίαο άπνςεο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο δειψζεσλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ή 

αληηθξνχνπλ κία ζέζε θαη πνπ επηζχξεη κία ζεηξά απφ αηηηνινγήζεηο απνδνρήο ή 

απφξξηςεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο (Van Eemeren, Grootendorst and Henkemans, 2002).  
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Χο πξνθνξηθή δξαζηεξηφηεηα, ε επηρεηξεκαηνινγία ραξαθηεξίδεηαη απφ δειψζεηο, 

εξσηήζεηο, δηαςεχζεηο ή άιινπ ιεθηηθνχ ηχπνπ εθθάλζεηο αιιά θαη απφ ηε ζπλνδεία κε 

πξνθνξηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο φπσο εθθξάζεηο θαη ρεηξνλνκίεο πνπ ζπλππνδειψλνπλ 

ηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ ιφγνπ. Παξάιιεια, ε θνηλσληθή ρξήζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

αθνξά ζηελ θνηλσληθή ρξήζε ηνπ ιφγνπ γηα ηελ θαηαλφεζε θαη θπξίσο πξφβιεςε 

ζπκπεξηθνξψλ θαη πξνζδηνξηζκφ ηδενινγηψλ. Δπηπξφζζεηα, ε επηρεηξεκαηνινγία 

εκπεξηέρεη θαη ηελ έλλνηα ηεο «θξίζεο» θπξίσο κε ηελ έλλνηα ηεο νξζνινγηθήο 

επεμήγεζεο ηεο ζέζεο πνπ ηίζεηαη. Βέβαηα, ε ελ ιφγσ νπηηθή γσλία δελ απαμηψλεη ηε 

ζεκαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ απιά εζηηάδεη ζηελ 

νξζνινγηθή παξνπζίαζε ηεο «ζέζεο» ή ηεο «αληίζεζεο» γηα ηελ ελδερφκελε παξαγσγή 

«ζχλζεζεο». 

ηελ νπζία, ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ νξηζκψλ είλαη ε ρξήζε 

ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο σο έλα «κέζν» κε ην νπνίν επηιχνληαη νξζνινγηθά δηαθνξέο 

απφςεσλ, εξσηήζεσλ θαη γεληθφηεξα ζεκάησλ ζε ζπδεηήζεηο θξηηηθήο αληηπαξάζεζεο 

(Jonassen & Kim, 2010). 

 

1.1.1 Θεσξία Δπηρεηξεκαηνινγίαο 

 

Ζ αλάπηπμε κηαο ζεσξίαο γηα ηελ επηρεηξεκαηνινγία, ζεσξείηαη πσο έρεη ηηο απαξρέο ηεο 

ζηνλ Αξηζηνηέιε (Van Eemeren et al., 1996). Ο Αξηζηνηέιεο πίζηεπε πσο φιε ε γλψζε, νη 

ηδέεο θαη νη απφςεηο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ κία νξζνινγηθή δηαδηθαζία ζθέςεο 

ζηεξίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα γλψζε, ηδέεο θαη απφςεηο (Van Eemeren et al., 1996). Με 

βάζε απηή ηελ ππφζεζε, ν κεγάινο θηιφζνθνο πξαγκαηνπνίεζε κία δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζε δηδαθηηθή, ξεηνξηθή 

θαη δηαιεθηηθή ζχκθσλα κε ην ήδε δηακνξθσκέλν δηαρσξηζκφ ησλ γισζζηθψλ επηζηεκψλ 

(Λνγηθή, Ρεηνξηθή θαη Γηαιεθηηθή) (Andriesen, 2006).  

Ζ δηδαθηηθή επηρεηξεκαηνινγία αλαθέξεηαη ζηε ζεκειηψδε δνκή ηεο γλψζεο ή ηεο 

επηζηήκεο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ινγηθήο θαη θαηά 

ζπλέπεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα απφιπηε θαη αμηφπηζηε γλψζε. Πιαίζην αλαθνξάο 
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ηεο είλαη ε Λνγηθή, ελ νιίγνηο ε «ηθαλόηεηα λα δηεμάγνπκε έξεπλα, λα ιύλνπκε πξνβιήκαηα, 

λα εθηηκνύκε, λα θξηηηθάξνπκε, λα απνθαζίδνπκε γηα ην πσο ζα πξάμνπκε θαη λα θηάλνπκε 

ζε κηα θαηαλόεζε ηνπ εαπηνύ καο, ησλ άιισλ αλζξώπσλ θαη ηνπ θόζκνπ» (Lakoff & 

Johnson, 1999). 

Ζ ξεηνξηθή επηρεηξεκαηνινγία αθνξά ζε κία δηαινγηθή ζρέζε κεηαμχ ελφο αηφκνπ πνπ 

επηρεηξεκαηνινγεί θαη ελφο πξαγκαηηθνχ ή θαληαζηηθνχ θνηλνχ κε ζηφρν ηελ πεηζψ 

(Jonassen & Kin, 2010) θαη ζπλεπψο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο ησλ 

δηαζέζηκσλ κέζσλ πεηζηηθφηεηαο.  

Δπηπξφζζεηα, ζρεηηθά κε ηε δηαιεθηηθή κνξθή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρνπλ ππνζηεξηθηέο 

αληηπαξαηηζέκελσλ απφςεσλ θαη νη νπνίνη θαινχληαη λα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο 

κέζσ θξηηηθήο ζπδήηεζεο θαη παξνπζίαζεο θαηάιιεισλ επηρεηξεκάησλ (Jonassen & Kim, 

2010).  

πλαθφινπζα, ε επηρεηξεκαηνινγία είλαη δπλαηφ λα ηδσζεί ζην πιέγκα ηεο παξνπζίαζεο 

ή αληαιιαγήο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο εθηίκεζεο ησλ επηρεηξεκάησλ. Χο επηρείξεκα 

(argument) πξνζδηνξίδεηαη ην ζηνηρείν πνπ παξέρεη κία δηαζχλδεζε αλάκεζα ζε κηα ζεηξά 

ππνζέζεσλ-παξαδνρψλ (premises) θαη ζην ζπκπέξαζκα πνπ νδεγεί ζε απηέο (Walton, 

2006). Ζ δε δηαδηθαζία ηεο ινγηθήο αλάιπζεο θαη επηινγήο θαηάιιεισλ επηρεηξεκάησλ 

ζηε δφκεζε επηρεηξεκαηηθνχ ιφγνπ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, αλαθέξεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία σο «αηηηνιφγεζε» (reasoning). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ηαγεηξίηε θηινζφθνπ, θαηεχζπλε ηελ 

έξεπλα ζηελ επηρεηξεκαηνινγία σο ηηο κέξεο καο. Αλαιπηηθφηεξα, ε ινγηθή θαη ε 

ξεηνξηθή απνηέιεζαλ, κέζσ ησλ επηξξνψλ ηεο θιαζζηθήο ξεηνξηθήο θαη ηνπ ξεηνξηθνύ 

Δηαθσηηζκνύ, ην βαζηθφ ηξφπν ζθέςεο ζηε δφκεζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ιφγνπ.  
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1.1.2 Γηαιεθηηθή Δπηρεηξεκαηνινγία 

ηε δηαιεθηηθή επηρεηξεκαηνινγία ε νπζία επηθεληξψλεηαη ζηε ζπιινγηθή αλαθάιπςε 

ηεο «αιήζεηαο» κέζσ δηαδηθαζηψλ δηαινγηθήο ζπκκεηνρηθφηεηαο (Anderssen, 2006). 

ηε βάζε, ζπλαθφινπζα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νπηηθήο, ηα ζπκκεηέρνληα κέιε 

αλαπηχζζνπλ επηρεηξήκαηα θαη θαηαζέηνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο γσλίεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλάπηπμε θνηλήο θαηαλφεζεο ελφο ζέκαηνο 

γεγνλφο πνπ δελ απνζθνπεί κφλν ζηελ εκθάληζε αληεπηρεηξεκάησλ ή ζηελ πεηζψ 

(Baker, 2009).  

Καηά ζπλέπεηα, σο θχξηνο ζθνπφο δελ ηίζεηαη θαη‟ αλάγθελ ε αιιαγή ζηάζεσλ θαη 

πεπνηζήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά ε εκβάζπλζε ζε έλλνηεο θαη ζέκαηα, ε 

θαηαγξαθή επηκέξνπο πηπρψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επξχηεξε θαηαλφεζεο ελφο 

δεηήκαηνο θαη ηέινο ε αλάπηπμε θαηαλφεζεο θαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ 

δεηήκαηνο θαη ζπλεπψο ηεο θαηαλφεζεο ησλ αληηθξνπφκελσλ ζέζεσλ (Baker, 2009). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο φηαλ ε επηρεηξεκαηνινγία βηψλεηαη σο αληαγσληζηηθή απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, είλαη πνιχ πηζαλφ νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα απνηππσζνχλ λα 

αθνξνχλ κία κνξθή αγψλα αληηινγίαο ελφο “debate-type win-lose situation” (Asterhan 

& Scharwz, 2009) πνπ ζα έρεη σο ζηφρν ηελ αλαίξεζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ 

αληηπάινπ θαη ηελ αλάδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ 

«επηηηζέκελνπ». ηελ πεξίπησζε ηεο δηαιεθηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο, ε ζπγθεθξηκέλε 

ζεψξεζε θαηαξξίπηεηαη θαη νη ζπκκεηέρνληεο δνπιεχνπλ απφ θνηλνχ ζηελ θαηάθηεζε 

ηεο γλψζεο. Μηαο θαη ην δεηνχκελν καο είλαη φρη ε πξνζπάζεηα επηβνιήο αιιά ε 

θαηάθηεζε θαη ε αλάδεημε ηεο γλψζεο κέζα απφ ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα, ζηα 

νπνία πξέπεη λα απνθιείεηαη ε δνκή αληηινγίαο, φπνπ νη ζπλδηαιεγφκελνη ζα 

αθνινπζνχλ θνηλά απνδεθηνχο θαλφλεο ψζηε ηα απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη λα είλαη 

ζσζηά θαη λα νδεγνχλ ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Γελ είλαη ην δεηνχκελν ε 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο απφ ην πην «ηζρπξφ» επηρείξεκα αιιά κέζα απφ κηα ζπιινγηθή 

πξνζπάζεηα. 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη πσο έρεη θαηαγξαθεί ζεκαληηθφο αξηζκφο νθειψλ απφ 

ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή επηρεηξεκαηνινγίαο ζε κεραληζκνχο κάζεζεο φπσο: 
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αηηηνιφγεζε (Kuhn, Shaw&Felton, 1997), ζπλεξγαζία ζηελ αλάπηπμε λέαο γλψζεο 

(Schwarz & Glassner, 2007), ελλνηνινγηθή κάζεζε (Asterhan & Scharwz, 2009) θαη 

επίιπζε πξνβιήκαηνο (Cho & Joanssen, 2007). 

Χζηφζν, αλ θαη ε επηρεηξεκαηνινγία απνηειεί κία δηαδηθαζία πνπ ζεκεηψλεηαη θαη 

αλαπηχζζεηαη ζηελ θνηλσληθή ζπλδηαιιαγή, είλαη αλαγθαίν λα ππάξμεη θαη εθκάζεζε 

ηνπ ηξφπνπ πνπ κπνξεί λα είλαη απνδνηηθή ε επηρεηξεκαηνινγία (Kuhn, 1991; 1992; 

2005; 2009). Γηα λα πξαγκαησζεί θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα ζαθήο 

ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ δηαιεθηηθή επηρεηξεκαηνινγία, λα 

δεκηνπξγεζνχλ δνκέο εθκάζεζεο, ζπγθεθξηκέλα:  

 Αξρηθά, νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαιεθηηθή επηρεηξεκαηνινγία πξέπεη λα 

θαηαζηνχλ ηθαλνί λα απνδέρνληαη ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηελ νκάδα δηαιφγνπ (Jonassen & Kim, 2010).  

 Δπηπξφζζεηα, είλαη αλάγθε λα δεκηνπξγεζνχλ νη δνκέο κάζεζεο αλάπηπμεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο κε βάζε νξηζκέλνπο θαλφλεο ζεβαζκνχ θαη εζηίαζεο ζηα 

ήδε δνζέληα επηρεηξήκαηα (Andriesen, 2006). Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη νη 

ζπκκεηέρνληεο λα κελ δέρνληαη ηελ θξηηηθή σο επηθξηηηθέο απφςεηο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο αιιά σο δεκηνπξγηθή 

αληηπαξάζεζε πνπ ζα νδεγήζεη ζε λένπο νξίδνληεο γλψζεο (Rourke & Kanuka, 

2007). 

 

 

1.2 Άιιεο Έλλνηεο 

Ζ αλαδήηεζε ηεο απάληεζεο ζην εξψηεκα “ηη είλαη γλώζε” ρξνλνινγείηαη απφ ηνπο 

αξραίνπο ρξφλνπο θαη ζπληζηά αληηθείκελν θηινζνθηθήο δηακάρεο ηνπιάρηζηνλ απφ ηφηε 

πνπ ν Πιάησλαο ζπλέδεζε ηε γλψζε κε ηελ αιήζεηα. Ζ Δπηζηεκνινγία είλαη ν θιάδνο ηεο 

Φηινζνθίαο πνπ αζρνιείηαη κε ην παξαπάλσ εξψηεκα θαη ίζσο ν πην απνδεθηφο νξηζκφο 

ηεο γλψζεο λα ζπλαληάηαη σο “ηεθκεξησκέλα αιεζήο πεπνίζεζε”. Παξφια απηά, ε 

δηεξεχλεζε ηεο θχζεο ηεο γλψζεο απνηειεί αληηθείκελν επξχηεξεο κειέηεο ζε θιαζηθνχο 
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επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, αιιά θαη ζηελ πνιηηηθή, ζηηο ζπνπδέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο έσο θαη ζηε ζξεζθεία.  

Ο φξνο Γηαρείξηζε Γλώζεο ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θνξέο κε αζάθεηα, πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξάςεη κεγάιν αξηζκφ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε 

δεκηνπξγία, ζηελ επεμεξγαζία θαη ζηε δηάρπζε γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο (Nonaka θαη 

Takeuchi 1995). ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξνζέγγηζεο αθνινπζείηαη ν παξαθάησ θνηλά 

απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ Prusak (2001): “Δηαρείξηζε Γλώζεο είλαη ε πξνζέγγηζε από ην 

ρώξν ηεο Δηνίθεζεο, ε νπνία κε εξγαιεία από ην ρώξν ηεο Πιεξνθνξηθήο επηηξέπεη ηε 

ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη νξγάλσζε ηεο γλώζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

κηαο επηρείξεζεο, όπσο ε ιήςε απνθάζεσλ. Σπρλά ελππάξρεη όρη κόλν ζε έγγξαθα θαη 

αξρεία, αιιά θαη ζηηο ξνπηίλεο, πξαθηηθέο θαη λόξκεο ελόο νξγαληζκνύ”. 

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλώζεο (ΓΓ) (Knowledge Management Systems) είλαη 

“εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ νη νπνίεο ζηόρν έρνπλ ηελ αλαπαξάζηαζε, εθκαίεπζε, δηάρπζε θαη 

επεμεξγαζία ηεο γλώζεο” (Alavi θαη Leidner 2001). ήκεξα, θάζε κνληέξλνο νξγαληζκφο 

νθείιεη λα είλαη έλαο νξγαληζκφο κε ηθαλφηεηα κάζεζεο θαη ππνζηήξημεο Γηαρείξηζεο 

Γλψζεο ζε θάζε θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ (Senge 1993). 

ηελ ππφ εμέηαζε θαηεγνξία ησλ εθαξκνγψλ πνπ επηρεηξνχλ ηε ζπζηεκαηηθή 

θσδηθνπνίεζε, απνζήθεπζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο γλψζεο, δηαθξίλεηαη κηα γεληθή νκάδα 

εθαξκνγψλ θαη ηερλνινγηψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη εθαξκνγέο 

απηέο ηππηθά ιεηηνπξγνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλεο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ, ελψ 

ηαπηφρξνλα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ 

νξγάλσζεο. Σα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Δπηρεηξεκαηνινγίαο (π.ρ. Conklin θαη 

Begeman 1987, Kunz θαη Rittel 1970) επηρεηξνχλ λα νξγαλψζνπλ έλαλ δηάινγν, ν νπνίνο 

ππαθνχεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη ε νπνία ππαγνξεχεηαη απφ ην ζχζηεκα. Μηα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηερλνινγία, κε κεγάιε απήρεζε, είλαη απηή πνπ πξνζπαζεί λα 

κνληεινπνηήζεη ηε γλψζε κε ηε ρξήζε νληνινγηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη 

πξνγξακκαηηζηέο θαη ζρεδηαζηέο ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ πξσηφθνιια πεξηγξαθήο 

νληνινγηψλ, φπσο ε Web Ontology Language (OWL) θαη επεμεξγαζηέο νληνινγηψλ φπσο 

ην Protégé (Gennari θ.ά. 2003). Οη νληνινγίεο είλαη “ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ, πνπ 

παξέρνπλ έλα ειεγρόκελν ιεμηιόγην από έλλνηεο, ε θάζε κία από ηηο νπνίεο είλαη ξεηά 
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νξηζκέλε ώζηε λα απνηειεί αληηθείκελν κεραληθήο επεμεξγαζίαο” (Maedche 2002). Έηζη, 

εηεξνγελείο εθαξκνγέο είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζνπλ επηηπγράλνληαο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability), ελψ παξάιιεια ε γλψζε θαη νη δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζήο ηεο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ απνδνηηθά ζε δηαθνξεηηθά θαη πνιιέο θνξέο 

θαηαλεκεκέλα ζην δηαδίθηπν πεξηβάιινληα. 

Έηζη, έρνληαο πεξηγξάςεη θαη πξνδηαγξάςεη έλα πιαίζην ζεψξεζεο, ην επφκελν θεθάιαην 

κειεηά ηελ επηρεηξεκαηνινγία σο κηα δηαδηθαζία δηαρείξηζεο γλψζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν.  ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΟΝΣΔΛΑ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1 Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ζπλεξγαηηθήο 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη δόκεζε ηνπο 

Ζ αλαγθαηφηεηα εμεχξεζεο ιχζεο ζε ζέκαηα πιένλ πνπ εθηείλνληαη εθηφο ηνπ 

αθαδεκατθνχ θχθινπ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία, φπσο ππήξμε 

δηακνξθσκέλε έσο πξφζθαηα, θαζψο θαη ε ιήςε απνθάζεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν 

νδήγεζε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξηθήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε αλάπηπμεο 

ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζε κηα κνξθή δνκήο 

δηαιφγνπ. 

πλαθφινπζα, ζρεδηάζηεθαλ ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ είλαη 

δπλαηφ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε βάζε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο ή ζπλήζσο κε γλψκνλα 

ηνλ ππνζηεξηδφκελν κνληέιν επηρεηξεκαηνινγίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ ρξεζηψλ. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ζηφρνο είλαη είηε ε ππνζηήξημε δηεξγαζηψλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ είηε ε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

επηρεηξεκαηνινγίαο.  

ε πην ηερληθφ επίπεδν θηλείηαη ε δεχηεξε θαηεχζπλζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ 

ρξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ έλα ζχζηεκα ζπλεξγαζίαο. Βέβαηα, θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα εληζρχεη κφλν ηελ ρξήζε ηνπ απφ έλα θαη κφλν 

ρξήζηε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν έλαο ρξήζηεο ζηελ νπζία είλαη νκάδα ρξεζηψλ πνπ 

δνκνχλ ζηελ ίδηα δηεπηθάλεηα ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο, γεγνλφο πνπ κεηαζέηεη ηα φξηα 

κεηαμχ ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ ζε single θαη multi-user, κηαο θαη δελ είλαη 

μεθάζαξν ζηνλ παξαηεξεηή αλ ην παξαγφκελν κνληέιν πξνήιζε απφ κηα νκάδα ή απφ έλα 

κεκνλσκέλν άηνκν. 
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Οη κνξθέο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ επηρεηξεκαηνινγίαο αθνινπζνχλ ηερληθέο 

παξνπζίαζεο ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ πνηθίινπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 

Αλαιπηηθφηεξα θαη κε ρξνληθή ζεηξά ηνπνζέηεζεο, σο ηερληθή εκθαλίδεηαη ν επζχο ή 

γξακκηθφο ηξφπνο παξνπζίαζεο φπνπ νη ρξήζηεο ηνπνζεηνχλ ηα κελχκαηά ηνπο αθξηβψο 

ην έλα θάησ απφ ην άιιν ζε θάζεηε δηάηαμε.  

Ζ ηνπνζέηεζε ηεξαξρείηαη κε βάζε ην ρξφλν (ζηε ζεηξά ησλ επηρεηξεκάησλ) πνπ 

ππνβιήζεθε ην επηρείξεκα ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη άλεηα θαη ε ρξήζε 

εθθξάζεσλ ή λεπκάησλ ή εηθφλσλ ηχπνπ (gif) πνπ αλαδεηθλχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

ρξεζηψλ. Όπσο είλαη πξνθαλέο, ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ππάξρεη απιφηεηα 

αλαπαξαζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ηφζν πιενλεθηήκαηα φζν θαη κεηνλεθηήκαηα. Απφ ηε 

κία πιεπξά ελππάξρεη επθνιία ρξήζεο θαη νηθεηφηεηα θαη απφ ηελ άιιε ν θίλδπλνο λα 

παξεθηξαπεί ε ζπδήηεζε θαη λα ππάξμεη κεγάιε παξέθθιηζε απφ ηελ αξρηθή ζέζε θαη ην 

ζθνπφ ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο είλαη ππαξθηφο. Δπίζεο, δελ είλαη δπλαηή ε δηεθπεξαίσζε 

ζπδεηήζεσλ κεγάισλ ζε δηάξθεηα ή πην πνιχπινθσλ ζε ζχλζεζε. Πην αλαιπηηθά ζα 

δνχκε ηα δεηήκαηα απηά ζηε ελφηεηα πνπ παξνπζηάδνπκε ηα εξγαιεία. 

Μηα αθφκε ηερληθή πνπ ζπλήζσο εθαξκφδεηαη είλαη ε ηερληθή ηεο ρξήζεο λεκάησλ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζπδήηεζεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ζπδεηήζεσλ. 

πλαθφινπζα, ε επηινγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπδήηεζεο νδεγεί ζηελ εκθάληζε θαη ηπρφλ 

ππνθαηεγνξηψλ ηεο, ηα ιεγφκελα λήκαηα ζπδεηήζεσλ. Αλαθνξηθά κε ην ρξήζηε, ε 

είζνδφο ηνπ ζηε ζπδήηεζε γίλεηαη εκθαλήο κέζα απφ δηαδηθαζίεο εγγξαθήο νη νπνίεο 

ζηνρεχνπλ ζηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε, θαη ζπλεπψο ζηελ απνζήθεπζε φρη κφλν ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ αιιά θαη ησλ ζπδεηήζεσλ ζηηο νπνίεο κεηέρεη. Δπηπξφζζεηα, 

ε ξνή ησλ επηρεηξεκάησλ δελ αλαπαξίζηαηαη κφλν ζε γξακκηθή κνξθή αιιά δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δέληξνπ, φπσο π.ρ. λα παξαζέζεη γηα 

παξάδεηγκα δχν πξνεγνχκελα κελχκαηα θαη λα απαληήζεη επί ησλ θεηκέλσλ ηνπο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη λα κελ ράλεηαη ε ζπδήηεζε ζε κε ζεκειηψδε ή δεπηεξεχνληα δεηήκαηα 

θαη λα επηηξέπεηαη ε ζπδήηεζε ζε πνιιέο ππννκάδεο ηαπηφρξνλα απφ ηνπο δηάθνξνπο 

ρξήζηεο. 

 Γεληθά, ην ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ δηαιφγνπο 

επηρεηξεκαηνινγίαο, δηαζέηεη έλα ζχλνιν εξγαιείσλ. Δπηηξέπεηαη άλεηα ε δηεμαγσγή λέα 
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επηρεηξεκαηνινγίαο, ε απνζήθεπζε θαη ε εθηχπσζε δεδνκέλσλ. Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη θνηλά ζχκβνια ζπζρέηηζεο φπσο θφκβνη θαη βέιε πνπ δειψλνπλ κε 

επθξίλεηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ δειψζεσλ ή ζέζεσλ. Ζ 

ρξήζε ρξσκάησλ γηα ηελ θαιχηεξε νπηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη 

επηκέξνπο δπλαηφηεηεο φπσο ε ρξήζε αξλεηηθψλ ή ζεηηθψλ βειψλ δίλνπλ θαιχηεξε 

απεηθφληζε ηεο δηεμαγσγήο κίαο επηρεηξεκαηνινγίαο. Πην αλαιπηηθά ζα δνχκε ηα 

δεηήκαηα απηά, θαη ζρεηηθά παξαδείγκαηα ζηελ ελφηεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ.  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ηα ζπζηήκαηα παξέρνπλ γξαθηθφ πεξηβάιινλ, είλαη ρξεζηηθά 

εξγαιεία ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη γεληθφηεξα εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα 

έλαληη ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ ηερληθψλ, ηεο γξακκηθήο παξνπζίαζεο ησλ 

επηρεηξεκάησλ θαη ηεο λεκαηνεηδνχο κνξθήο ησλ ζπδεηήζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ηα 

ζπζηήκαηα εκθαλίδνπλ κε ζαθήλεηα ηελ φιε δηαδηθαζία θαη νπηηθνπνηνχλ κε ηέηνην 

ηξφπν ηε δηεμαγσγή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ψζηε λα δηαθαίλεηαη άκεζα ην θχξην απφ ην 

παξεπφκελν θαη ην εληζρπηηθφ απφ ην αλαηξεηηθφ επηρείξεκα. 

Βέβαηα, φπσο ζε θάζε πεξίπησζε ηα πιενλεθηήκαηα εκθαλίδνληαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο. Έηζη, φηαλ νη ρξήζηεο είλαη εμαηξεηηθά πνιινί, ε νπηηθνπνίεζε πνπ νδεγεί 

ζε πιεζψξα ραξηψλ θαζηζηά ηελ φιε δηαδηθαζία επηρεηξεκαηνινγίαο αλαπνηειεζκαηηθή. 

πλαθφινπζα, ε κνληεινπνίεζε ησλ επηρεηξεκάησλ κε έκθαζε ζηελ νκαδνπνίεζε ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ήηαλ αλαπφθεπθηε. Έηζη παξαηεξείηαη έλαο 

θαιχηεξνο δηαρσξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαιφγνπ πνπ αλαθέξεηαη σο ηερληθή 

εγθιεηζκνχ δεδνκέλσλ.  

Μηα πξνζέγγηζε δηεπηθάλεηαο ρξήζεο δηαθξίλεηαη ζε θφξκεο θαη ν ρξήζηεο επηιέγεη ην 

ζέκα ην νπνίν επηζπκεί λα πξνβιεζεί. Σα ζπζηαηηθά ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

αλαπαξίζηαληαη νπηηθά απφ ηεηξάγσλα πνπ ελδερνκέλσο λα εγθιείνπλ θαη άιια ζηνηρεία. 

εκαληηθφ είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ επελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ρξσκάησλ 

ζηα αξηζηεξά θάζε ζηνηρείνπ θαη αλαδεηθλχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο αιιά θαη ηελ 

πηζαλή αλαγθαηφηεηα επηπξφζζεηεο αμηνιφγεζεο.  
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ε γεληθέο γξακκέο επηδηψθεηαη κηα απινπνίεζε ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθήο 

απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο γεγνλφο πνπ παξέρεη ηελ 

επθνιία ζην ρξήζηε λα παξαθνινπζεί κε ακεζφηεηα ηελ δνκή κεγάισλ ζπδεηήζεσλ θαη 

θαηά επέθηαζε λα κπνξεί λα ηηο θαηεγνξηνπνηεί, ψζηε λα θαηαιήγεη ζην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα θαη λα κελ επηθξαηεί ράνο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

Δπηπξφζζεηα, ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο δίλεη εκθαλέο πιενλέθηεκα ζηελ απνηχπσζε 

ηεο αμίαο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζην ζχλνιφ ηεο.  

Δληνχηνηο, θαηαινγίδνληαη ζηνλ ελ ιφγσ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ησλ επηρεηξεκάησλ 

κεηνλεθηήκαηα φπσο ηα επηπξφζζεηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ζηε πεξίπησζε πνπ ν ράξηεο δελ θαηαιήμεη ζε ζπκπέξαζκα. Απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηε ρξήζε θαη ηνλ ζπκβνιηζκφ ησλ επηρεηξεκάησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε. Όπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ Δηθφλα 2.1, ζε έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ 

NoteCards, ελφο πξσηνπφξνπ ζπζηήκαηνο ππεξθεηκέλνπ κε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θαη 

νξγάλσζεο πιεξνθνξίαο γεληθνχ ζθνπνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί δίθηπν κε θάξηεο 

δηαζπλδεδεκέλεο κε ζπλδέζκνπο. 

 

Δηθόλα 2.1 ηηγκηόηππν ηνπ Notecards (Πεγή: Halasz θ.ά. 1987). 
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Δλαιιαθηηθά, ε πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε, νη πίλαθεο, απνηειεί ηελ εμέιημε 

ηεο ηερλνινγίαο ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα 

ππεξθεξαζηνχλ νη αδπλακίεο πξνβνιήο ησλ ζρέζεσλ πνπ ελππάξρνπλ αλάκεζα ζε δχν 

ζπζηαηηθά ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο.  

Ζ ηερληθή ζπλίζηαηαη ζηελ ηνπνζέηεζε δχν ζηειψλ κε δεδνκέλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ζηελ χπαξμε κηαο επηπιένλ ζηήιεο ελδηάκεζα κε ζηφρν ηελ 

αλάδεημε πηζαλψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δεδνκέλσλ. Αμηνπνηείηαη θπξίσο σο 

ππνζηεξηθηηθή κέζνδνο καδί κε άιιεο ηερληθέο. 

Σα πιενλεθηήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ εχθνιε νπηηθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ δηαιφγνπ αιιά θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ γεγνλφησλ 

θαη ησλ ππνζέζεσλ. Δληνχηνηο, ε ζπγθεθξηκέλε νπηηθνπνίεζε είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δελ 

είλαη εχθνια αληηιεπηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δνκνχληαη ηα επηρεηξήκαηα θαη ζπλεπψο 

απαηηείηαη ε ζπλχπαξμε ηεο ηερληθήο ησλ πηλάθσλ κε άιινπ ηχπνπ ηερληθέο. 

 

2.2 Μνληέια Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκάησλ 

Ζ πξνζπάζεηα ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαζψο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε κεζνδνινγηψλ ππνζηήξημεο.  

Οη πξψηνη πνπ επηρείξεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα κνληέιν ζπλεξγαζίαο, νη Kunz & Rittel 

(1970), αλέπηπμαλ ηε κέζνδν IBIS (Issue Based Information Systems) πνπ δνκήζεθε ζηε 

βάζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απφθαζεο ζε κεγάια θαη 

ζχλζεηα ζρεδηαζηηθά πξνβιήκαηα (Δηθφλα 2.2). 
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Δηθόλα 2.2: To κνληέινIBIS (Conclin & Begeman, 1998) 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπδήηεζε, νη επνλνκαδφκελνη stakeholders, 

εληάζζνληαη ζε κία δηαδηθαζία θαηάζεζεο ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο γλψζεο ηνπο ζε έλα θνηλφ 

«ρσξνζεηηθά» ζεκείν κε απψηεξν ζηφρν ηελ επίιπζε ζρεδηαζηηθψλ πξνβιεκάησλ. Όπσο 

δηαθαίλεηαη, θνκβηθφ ζεκείν ηεο κεζνδνινγίαο IBIS απνηειεί ν δνκεκέλνο ζρεδηαζκφο 

κηαο ζπλεξγαζίαο κέζσ ηεο δηεπζέηεζεο ζεκάησλ επηρεηξεκαηνινγίαο (keyissues) πνπ 

νδεγεί ζε επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο δίπνινπ (ελίζρπζε, αλαίξεζε) πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην θάζε επηρείξεκα. πλεπψο, αξρηθά θαηαηίζεληαη θάπνηεο ζέζεηο θαη ζηε 

ζπλέρεηα μεηπιίγνληαη πνξείεο πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο ή 

αληίζηνηρα ηελ αλαίξεζή ηεο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο θαηάιιεισλ επηρεηξεκάησλ. Σειηθφο 

ζθνπφο ηίζεηαη ε δηακφξθσζε κηαο θνηλήο ζέζεο πνπ ζα νδεγεί θαη ζηε ιήςε αλαγθαίσλ 

απνθάζεσλ. Σα επηρεηξήκαηα θαηαγξάθνληαη ζε ζχζηεκα απνζήθεπζεο γλψζεο ελψ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο έρνπλ σο 

αθνινχζσο: 

i. Πιεξνθνξίεο κεηαμχ ησλ νκηιεηψλ πνπ αθνξνχλ γλψζεηο, εκπεηξίεο, απφςεηο, 

πξνηάζεηο, αλαθνξέο ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο θαη απνθάζεηο ή ζέκαηα ζπδήηεζεο. 



 22       

 

ii. Πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε εξσηήζεηο θαη απεπζχλνληαη θπξίσο ζε 

έκπεηξνπο ζπκκεηέρνληεο. 

iii. Πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαγξαθή εγγξάθσλ φπσο 

ληνθνπκέληα απφ ηε βηβιηνγξαθία πνπ ζηεξίδνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή ζεκεία 

παξαπνκπψλ ζε πξνεγνχκελα γεγνλφηα θαη  

iv. Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζρέζεηο κεηαμχ εμαξηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο πειαηεηαθήο ζρέζεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κε ην κνληέιν IBIS ε δηαδηθαζία επηρεηξεκαηνινγίαο γίλεηαη 

αξθεηά θαηαλνεηή αθφκα θα ζηνλ αξράξην ρξήζηε, ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα αθνινπζεζεί 

κία πνξεία επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ γίλεηαη θαηαλνεηή ζην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

2.2.1 Μνληέιν QQC 

ην κνληέιν QOC, ζηφρνο είλαη ε δηακφξθσζε ρψξνπ ζρεδηαζκνχ ζρεηηθά κε 

ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο θαη επηινγέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. Ζ βαζηθή δνκή ηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εηζαγσγή ελφο 

δηθηχνπ εξσηήζεσλ φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα θχξηα ζέκαηα (questions), ζηελ νπηηθνπνίεζε 

ησλ επηινγψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα (options) θαη ηέινο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηινγψλ κε θξηηήξηα (critera) γηα ηελ 

θαηαζθεπή επηρεηξεκάησλ.  

Οη επηινγέο θαζνξίδνπλ θαη ηελ αμηνινγηθή ζεψξεζε ησλ θξηηεξίσλ κέζσ ηεο 

ππνζηήξημήο ή αληίζηνηρα αλαίξεζήο ηνπο. Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεζνδνινγίαο απνηειεί ε επηθέληξσζε ζε έλα ρψξν πηζαλψλ ιχζεσλ θαη φρη ζηελ 

εμεχξεζε κίαο εληαίαο ιχζεο. 

Οη νληφηεηεο ζε έλα QOC γξάθεκα είλαη ηχπνπ: επηινγέο (options) πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηερλήκαηνο, εξσηήζεηο (questions) πνπ είλαη ην µέζν νξγάλσζεο 

ησλ δηαθφξσλ επηινγψλ θαη αληηζηνηρνχλ ζηα δεηήκαηα ηνπ IBIS, θξηηήξηα (criteria) πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή κεηαμχ ησλ επηινγψλ, θαη επηρεηξήκαηα (arguments) πνπ, φπσο 

ζην IBIS, ππνζηεξίδνπλ ή ελαληηψλνληαη ζε ζηνηρεία ελφο QOC κνληέινπ. Έλα ηππηθφ 

QOC κνληέιν έρεη ηε γξαθηθή κνξθή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 2.3. 
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Δηθόλα 2.3 Σν κνληέιν QOC (MacLean et al 1991) 

 

2.2.2 Argumentation Interchange Format (AIF) 

Ζ ζεσξία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο είλαη έλα πινχζην, δηεπηζηεκνληθφ πεδίν ηεο έξεπλαο 

πνπ ζηέθεηαη ηαπηφρξνλα ζηα πεδία ηεο θηινζνθίαο, ζηηο ζπνπδέο επηθνηλσλίαο, ζηε 

γισζζνινγία θαη ηελ ςπρνινγία. Σερληθέο θαη απνηειέζκαηά ηεο έρνπλ βξεη έλα επξχ 

θάζκα εθαξκνγψλ ηφζν ζην ζεσξεηηθφ φζν θαη ζηνλ πξαθηηθφ θιάδν ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο θαη ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ (Dung, 1995), ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ αλζξψπηλε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (Gordon & 

Karacapilidis, 1997), θαζψο θαη ζε εθαξκνγέο ζπζηεκάησλ πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ 

(Rahwan 2005, Rahwan, et al. 2005, Parsons, et al., 2006), ηέινο θαη ζηε δνκή ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηνπο (McBurney & Parsons, 2002).  

Παξά ηελ νπζηαζηηθή πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζεσξεηηθψλ 

ηδηνηήησλ δηαθνξεηηθήο ινγηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο (Prakken & Vreeswijk, 2002) θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ δηαιφγσλ επηρεηξεκαηνινγίαο (McBurney & Parsons, 2003), εμαθνινπζνχλ λα 

ππάξρνπλ ζεκαληηθά εκπφδηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξαθηηθή αλάπηπμε ησλ 

ζπζηεκάησλ επηρεηξεκαηνινγίαο. Έλα απφ απηά ηα εκπφδηα είλαη ε έιιεηςε κηαο θνηλά 
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ζπκθσλεκέλεο ζεκεηνγξαθίαο ή "κνξθήο αληαιιαγήο" γηα ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηα 

επηρεηξήκαηα.  

Ζ αλάιπζε θαη κειέηε ηνπ αλζξψπηλνπ επηρεηξήκαηνο ψζεζε ηελ αλάπηπμε 

εμεηδηθεπκέλσλ mark-up γισζζψλ επηρεηξεκαηνινγίαο, νη νπνίεο ζηελ νπζία παξέρνπλ 

κηα ζπληαθηηθή δηάθξηζε ησλ εγγξάθσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζπληάθηεο ζεκεηψλνπλ 

αλαζεσξεκέλεο νδεγίεο  κε κπιε ζηειφ ζε ρεηξφγξαθα έγγξαθα. Γχν ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο εμειίμεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη νη ClaiMaker (Shum et al., 2006) 

θαη AML (Reed & Rowe, 2004). Ζ ClaiMaker (Shum et al. 2006) παξέρεη έλα ζχλνιν 

εξγαιείσλ ζηα άηνκα ή ηηο θαηαλεκεκέλεο θνηλφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεχνπλ ηηο 

ηδέεο θαη ηα επηρεηξήκαηα ηνπο. Βαζίδεηαη ζηελ νληνινγία ScholOnto (Shum et al. 2000), 

ε νπνία κπνξεί λα εθθξάζεη κηα ζεηξά απφ βαζηθά ζπζηήκαηα ζπιινγηζηηθήο (αηηηφηεηα, 

ππνζηήξημε) θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ πνπ βξέζεθαλ ζε αθαδεκατθφ ιφγν (π.ρ. 

νκνηφηεηα ησλ ηδεψλ, ησλ ηαμηλνκήζεσλ ησλ ελλνηψλ θιπ). Ζ Argument-Markup 

Language (AML) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ζχζηεκα Araucaria είλαη κηα γιψζζα 

ζρεδηαζκέλε γηα ηελ ζήκαλζε ησλ αλαιπζέλησλ αλζξσπίλσλ επηρεηξεκάησλ. Ζ ζχληαμε 

ηεο AML θαζνξίδεηαη ζε έλαλ νξηζκφ ηχπνπ εγγξάθνπ (Document Type Definition-

DTD), ε νπνία επηβάιιεη δηαξζξσηηθνχο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηε κνξθή ησλ έγθπξσλ 

εγγξάθσλ AML. 

Απηέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ παξνρή mark-up γισζζψλ επηρεηξεκαηνινγίαο, κνηξάδνληαη 

δχν ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο. Πξψηνλ, θάζε ζπγθεθξηκέλε γιψζζα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα 

ρξήζε κε έλα εηδηθφ εξγαιείν (ζπλήζσο γηα ην ζθνπφ ηεο δηεπθφιπλζεο νπηηθνπνίεζεο 

ηνπ επηρεηξήκαηνο) θαη φρη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξεκάησλ αλάκεζα ζε κηα πνηθηιία εξγαιείσλ. Καηά ζπλέπεηα, ε ζεκαζηνινγία ησλ 

επηρεηξεκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη κε απηέο ηηο γιψζζεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε 

ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπζνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν θαη 

ζχκθσλα κε κηα ζπγθεθξηκέλε ππνθείκελε ζεσξία. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ηα 

επηρεηξήκαηα ζην επηηνκηθφ εξγαιείν ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο πξέπεη λα 

εξκελεχνληαη ζε ζρέζε κε κηα απζηεξή ζεσξία βαζηζκέλσλ ζην δήηεκα πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Δίλαη ζαθέο φηη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε απζεληηθή 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ θαη ησλ δνκψλ ηνπ επηρεηξήκαηνο ρξεηαδφκαζηε 
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κηα γιψζζα πεξηγξαθήο ηνπ επηρεηξήκαηνο πνπ λα κπνξεί λα επεθηαζεί πέξα απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία επηρεηξεκαηνινγίαο, δίλνληάο καο ηε δπλαηφηεηα λα θηινμελήζνπκε 

κηα πνηθηιία ζεσξηψλ επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ζρεκάησλ. Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ηεο 

παξαπάλσ mark-up γιψζζαο επηρεηξεκαηνινγίαο, είλαη φηη έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ 

παξνρή δπλαηφηεηαο ζηνπο ρξήζηεο λα δνκήζνπλ  επηρεηξήκαηα κέζα απφ κηα 

δηαγξακκαηηθή ζχλδεζε ησλ θπζηθψλ πξνηάζεσλ ηεο γιψζζαο (Kirschner et al. 2003). Χο 

εθ ηνχηνπ, νη mark-up γιψζζεο δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ επεμεξγαζία επίζεκσλ 

ινγηθψλ δειψζεσλ φπσο απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπζηήκαηα πνιιαπιψλ 

πξαθηφξσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε AML επηβάιιεη δηαξζξσηηθνχο πεξηνξηζκνχο ζε λνκηθά 

επηρεηξήκαηα, αιιά δελ παξέρεη ζεκαζηνινγηθφ κνληέιν. Έλα ηέηνην ζεκαζηνινγηθφ 

κνληέιν είλαη κηα θπζηθή πξνυπφζεζε γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε απηφκαηε επεμεξγαζία 

ησλ δνκψλ ηνπ επηρεηξήκαηνο απφ πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ. 

ηελ ππέξβαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνξηζκψλ, αλαπηχρζεθε κία Μνξθή Αληαιιαγήο 

Δπηρεηξεκαηνινγίαο (Argumentation Interchange Format) πνπ ελνπνηεί ζην κέγηζην 

δπλαηφ βαζκφ ην έξγν πνπ έρεη ήδε γίλεη ζηηο γιψζζεο επηρεηξεκαηνινγίαο κέζσ: 

a. ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο αλάπηπμεο θιεηζηψλ ή αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ πνιιαπιψλ 

πξαθηφξσλ (stakeholders) ψζηε λα καο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επηρεηξεκαηνινγίαο κε βάζε ηε ζπιινγηζηηθή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε έλα θνηλφ 

θνξκαιηζηηθφ ηξφπν θαη  

b. ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ 

επηρεηξεκαηνινγίαο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ επηρεηξεκάησλ. 

Δπηπξφζζεηα, θξίλεηαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε ηεο Μνξθήο Αληαιιαγήο Δπηρεηξεκάησλ 

AIF κε ζθνπφ λα κπνξεί ζπλερψο λα δηεπθνιχλεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα εθφζνλ ην 

ζεκέιην γηα ην κνληέιν AIF νξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν νξηζκψλ γηα πςεινχ επηπέδνπ 

έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα αθνξνχλ 

ζε: (α) επηρεηξήκαηα θαη δίθηπα επηρεηξεκάησλ πνπ ζηελ νπζία είλαη ν «γξάθνο» πνπ 

εμεγείηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν, (β) επηθνηλσλία ψζηε λα ππάξρεη θνηλή θαηαλφεζε 

ησλ ελλνηψλ θαη (γ) πιαίζην ηνπ γξαθήκαηνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην επηρείξεκα ζην 

νπνίν βαζίδνληαη νη έλλνηεο θαη νη ζρέζεηο. 
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Αλαιπηηθφηεξα, νληφηεηέο ηνπ επηρεηξήκαηνο κπνξνχλ λα παξαζηαζνχλ σο θφκβνη ζε έλα 

θαηεπζπλφκελν γξάθεκα (ν γξάθνο). Απηφο ν γξάθνο αλεπίζεκα νλνκάδεηαη δίθηπν ηνπ 

επηρεηξήκαηνο (Argument Network - AN). Ζ ινγηθή γηα λα κελ πεξηνξηδφκαζηε ζε 

θαηεπζπλφκελα άθπθια γξαθήκαηα (Directed Acyclic Graphs - DAGs) ή αθφκα θαη ζε 

δέληξα είλαη φηη νη θνξκαιηζκνί ζηελ επηρεηξεκαηνινγία πνηθίινπλ ζε κεγάιν βαζκφ. Μία 

απφ ηηο βαζηθέο παξαδνρέο εδψ είλαη φηη ε βαζηθή νληνινγία ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα 

απηέο ηηο δηαθνξέο (ηελ χπαξμε θχθισλ), θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπιιάβεη 

αθξαίεο πεξηπηψζεηο. 

Δπίζεο, ππάξρνπλ δχν είδε θφκβσλ, απηνί ησλ πιεξνθνξηψλ (I-θφκβνη) θαη απηνί ηνπ 

ζρήκαηνο (S-θφκβνη). Δλψ νη I-θφκβνη ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ απαηηήζεηο πνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ ηνκέα ηνπ ιφγνπ, νη S-θφκβνη 

απνηεινχλ εθαξκνγέο ησλ ζρεκάησλ. Σα ζρήκαηα απηά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ζαλ 

πξφηππα ηεο ζπιινγηζηηθήο. 

Αλ κηα εθαξκνγή θφκβνπ είλαη κηα εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ζπκπεξαζκνχ ηφηε απηφο 

απνηειεί θαλφλα ηνπ θφκβνπ εθαξκνγήο ζπκπεξαζκνχ (RA-node). Αλ κηα εθαξκνγή έλαο 

θφκβνπ ζρεκάησλ είλαη κηα εθαξκνγή ελφο ζρήκαηνο πξνηίκεζεο ηφηε νλνκάδεηαη 

θφκβνο αίηεζεο πξνηίκεζεο (PA-node). Οκνίσο, αλ έλαο S-θφκβνο είλαη κηα εθαξκνγή 

ελφο ζρήκαηνο ζχγθξνπζεο, θαιείηαη θφκβνο εθαξκνγήο ζχγθξνπζεο (CA-node).  

Οη θφκβνη κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο, φπσο ηίηιν, θείκελν, δεκηνπξγφ, 

είδνο (π.ρ. απφθαζε, δξάζε, ζηφρν, πίζηε), εκεξνκελία δεκηνπξγίαο, αμηνιφγεζεο (ή 

δχλακε, ή ππφ φξνπο πίλαθα αμηνιφγεζεο), απνδνρή θαη πνιηθφηεηα (π.ρ. αμίεο, φπσο ε 

"ππέξ" ή "θαηά"). Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα πνηθίιινπλ θαη δελ είλαη κέξνο ηνπ 

ππξήλα ηεο νληνινγίαο. Ο φξνο «ππφ φξνπο πίλαθα αμηνιφγεζεο» κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπιιάβεη ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

κεκνλσκέλσλ επηρεηξεκάησλ ή νκάδσλ επηρεηξεκάησλ. Οη πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο είλαη 

θαηάιιειεο, δειαδή, απαξαίηεηεο γηα ηνλ ίδην ηνλ θφκβν, ελψ άιιεο πξνθχπηνπλ. Οη 

ηδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ, φπσο ε απνδνρή κπνξεί λα δηαηίζεληαη απφ εηδηθέο ηδηφηεηεο 

ηνπ θφκβνπ κέζσ ππνινγηζκνχ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε απνδνρή ηνπ επηρεηξήκαηνο 

κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηελ αμηνιφγεζε κέζσ ησλ κεραληθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 
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ην πιαίζην ελφο γξαθήκαηνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην επηρείξεκα ζην νπνίν βαζίδνληαη νη 

έλλνηεο θαη νη ζρέζεηο, έλαο θφκβνο Α ππνζηεξίδεη έλαλ θφκβν Β εάλ θαη κφλν εάλ 

ππάξρεη κία αθκή ε νπνία ηξέρεη απφ ην Α ζην Β. Οη αθκέο δελ ρξεηάδεηαη λα 

επηζεκαίλνληαη ξεηά, αθνχ παξέρνληαη κε ζεκαζηνινγηθνχο δείθηεο. Δάλ είλαη επηζπκεηφ, 

ηα είδε αθκήο κπνξνχλ λα αλαθχςνπλ απφ ηνπο θφκβνπο πνπ ζπλδένπλ. Βαζηθά ππάξρνπλ 

δχν ηχπνη αθκψλ, απηέο ησλ ζρεκάησλ θαη απηέο ησλ δεδνκέλσλ. Οη αθκέο ζε έλα ζρήκα 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο S-θφκβνπο θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ ζηήξημε ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ S- θφκβν. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά κπνξεί λα είλαη είηε απφ I-

θφκβνπο είηε απφ S-θφκβνπο. Οη Αθκέο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ Η-θφκβνπο, 

αλαγθαζηηθά θαηαιήγνπλ ζε S-θφκβνπο, θαη πξννξίδνληαη λα παξέρνπλ δεδνκέλα, ή 

πιεξνθνξίεο ζε εθαξκνγέο ηνπ ζρήκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξνχκε λα κηιάκε γηα 

I-to-S αθκέο («πιεξνθνξίεο» ή «δεδνκέλα» πνπ παξέρνληαη ζηηο αθκέο), S-to-I αθκέο 

(αθκέο "ζπκπεξαζκάησλ") θαη S-to-S αθκέο (αθκέο "αηηεκάησλ"). εκεηψζηε φηη νη I-to-Η 

αθκέο απαγνξεχνληαη, γηαηί νη θφκβνη δελ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ρσξίο εμήγεζε. Τπάξρεη 

πάληα έλα ζρήκα, κηα αηηηνιφγεζε, έλα ζπκπέξαζκα, ή κηα ινγηθή πίζσ απφ κηα ζρέζε 

κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ I-θφκβσλ πνπ ζπιιακβάλνληαη ζε θάπνηα κνξθή S-node. 

Δπηπιένλ, κφλν Η-θφκβνη κπνξεί λα έρνπλ κεδέλ εηζεξρφκελεο αθκέο, θαζψο φινη νη S-

θφκβνη αθνξνχλ δχν ή πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο (γηα ηνπο RA -θφκβνπο, ηνπιάρηζηνλ έλαο 

πξνγελέζηεξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηεξίμεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζπκπέξαζκα, γηα ηνπο 

ΡΑ-θφκβνπο, ηνπιάρηζηνλ κία ελαιιαθηηθή ιχζε πξνηηκάηαη ε ηνπιάρηζηνλ κία άιιε, θαη 

γηα ηνπο CA-θφκβνπο, ηνπιάρηζηνλ έλα αίηεκα είλαη ζε ζχγθξνπζε κε ηνπιάρηζηνλ έλα 

άιιν). 
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Δηθόλα 2.4 Γηαγξακκαηηθή επηζθόπεζε ησλ θύξησλ νκάδσλ ησλ ελλνηώλ πνπ νξίδνληαη 

από ηνλ ππξήλα ηεο νληνινγίαο ηνπ AIF 

 

2.2.3 Σν κνληέιν επηρεηξήκαηνο ηνπ Toulmin 

ηε ξεηνξηθή εθδνρή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, ζεκαληηθή ππήξμε ε ζπκβνιή ηνπ Toulmin 

(1958) ν νπνίνο ζην βηβιίν ηνπ «The uses of argument» ζέηεη ηα ζεκέιηα ηεο ζχγρξνλεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο κε ηελ αλαιπηηθή εμέηαζε ηεο θχζεο ελφο επηρεηξήκαηνο ζηα πιαίζηα 

ηεο αλάδεημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ επηρεηξήκαηνο σο κηα δηαδηθαζία αηηηνιφγεζεο.  

Αλαιπηηθφηεξα, ν Toulmin εζηίαζε θπξίσο φρη ζηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ 

αιιά ζηε δηαδηθαζία εμεχξεζεο λέσλ ηδεψλ θαη πξφηεηλε έλα ζχλνιν απφ πεδία ηα νπνία 

ζεσξνχληαη θαη σο ζπζηαηηθά ηνπ επηρεηξήκαηνο θαη ινγίδνληαη πιένλ αλεμάξηεηα απφ ην 

ζεκαηηθφ/γλσζηηθφ πεδίν ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο αλ θαη ε αξρηθή ρξήζε ηνπο αθνξνχζε 

ηε λνκηθή επηζηήκε.  
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Δηθόλα 2.5 Σν κνληέιν επηρεηξήκαηνο ηνπ Toulmin (1958) 

 

Σα πεδία πξνζδηνξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

 Γεδνκέλα (evidences –data). Δίλαη ην γεγνλφο ην νπνίν θαη παξνπζηάδεηαη σο ε 

βάζε γηα ηνλ ηζρπξηζκφ. 

 Δγγχεζε (warrant). Απνηειεί κία δήισζε πνπ ζηελ νπζία εμνπζηνδνηεί ηε 

κεηάβαζε απφ ηα δεδνκέλα ζηνλ ηζρπξηζκφ. 

 Τπνζηήξημε (backing). Απνηειεί επηπιένλ ππνζηήξημε ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

εγγχεζεο θαη δελ είλαη πάληα αλαγθαία ε χπαξμή ηεο. 

 Βαζκφο βεβαηφηεηαο (qualifier). ηελ πξάμε πεξηιακβάλνληαη νη πξνηάζεηο πνπ 

εθθξάδνπλ ην βαζκφ βεβαηφηεηαο ηνπ ηζρπξηζκνχ. 

 Αλαζθεπή (rebuttal). Πεξηιακβάλνληαη νη δειψζεηο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ ηζρπξηζκνχ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ηνπ Toulmin αμηνπνηήζεθε θαη εμαθνινπζεί λα αμηνπνηείηαη 

ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζε πιήζνο δηεπηζηεκνληθψλ εξεπλψλ εθφζνλ ζηεξίδεηαη ζε 

κία «γξακκαηηθή» ηνπ επηρεηξήκαηνο θαη‟ αληηζηνηρία κε ηε δνκή πνπ δηέπεη κηα θαιά 

πξνζδηνξηζκέλε πξφηαζε. Δπηπξφζζεηα απνηειεί κία ελαιιαθηηθή ζηελ ζπλήζε 

αλαπαξάζηαζε ηεο ηππηθήο ινγηθήο γηα ηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ιφγνπ ηεο 

θπζηθήο γιψζζαο.  
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Δληνχηνηο, απνηέιεζε ζεκείν θξηηηθήο πνιιψλ επηζηεκφλσλ εθφζνλ θαζηζηά ην 

επηρείξεκα αλεμάξηεην απφ ην πεδίν ηνπ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί δπζρέξεηεο θπξίσο ζην 

ιφγν πνπ απαηηεί ζπλεξγαηηθή ζθέςε (Leitao, 2003). Δπίζεο, είλαη δχζθνιν ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο λα ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ ζπκπεξαζκάησλ φπσο ζηελ πεξίπησζε 

ησλ δειψζεσλ εγγχεζεο θαη ππνζηήξημεο (Andriessen, 2006), θαη απηφ γηαηί δελ ππάξρεη 

αθφκα απζηεξή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πεδίσλ (ησλ δειψζεσλ θαη ηεο 

ππνζηήξημεο. Αθφκε, δελ ππνινγίδεηαη θαη δελ αλαιχεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε 

αλάπηπμε επηρεηξήκαηνο αληίζεζεο ζε ήδε ππάξρνλ επηρείξεκα (Andriessen, 2006) ην 

νπνίν θαη απνηειεί ην βαζηθφ άμνλα αλάπηπμεο θαη εμέιημεο κηαο δηαιεθηηθήο θξηηηθήο 

ζπδήηεζεο (Vossetal., 1983). 

Καηά ζπλέπεηα, αλαπηχρζεθαλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο επηρεηξεκαηνινγίαο νη νπνίεο 

ζηεξίδνληαη ζηε δηαιεθηηθή δηάζηαζε θαη πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί. 

 

2.3 Παξαδείγκαηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο 

Δπηρεηξεκαηνινγίαο 

ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο δείρηεθε φηη ε επηρεηξεκαηνινγία, σο κηα εμέρνπζα 

κνξθή ιφγνπ, κπνξεί λα επλνήζεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θαιιηέξγεηα λέαο γλψζεο. Ζ 

αλάπηπμε ζπζηεκάησλ, ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε ζεσξία επηρεηξεκαηνινγίαο απνζθνπνχλ 

ζηελ παξνρή ελφο ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο ππνζηήξημεο επηρεηξεκαηνινγίαο. Ζ 

ζπλεξγαζία, σο δηαδηθαζία ηεο απφ θνηλνχ δεκηνπξγίαο, ήηαλ κηα παξάκεηξνο πνπ 

ιήθζεθε ππφςε, αιιά ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη 

αλαδείμεη κηα θαηλνχξηα γεληά πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Δπηρεηξεκαηνινγίαο (ΤΔ), ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνιιαπιψλ ρξεζηψλ. Καηά θαλφλα, ε πξφζβαζε 

ζηα ζπζηήκαηα απηά επηηξέπεηαη απφ ρξήζηεο απφ δηαθνξεηηθά κέξε. Ζ ελφηεηα απηή 

έρεη ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά ΤΔ μεθηλψληαο απφ ηα πξσηνπφξα 

θαη θηάλνληαο ζε ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο.  
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2.4 Δπηζθόπεζε πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Δπηρεηξεκαηνινγίαο 

Καηά ηελ επηζθφπεζε ησλ ΤΔ, ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε ζηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: 

 πλεξγαηηθή ζπιινγηζηηθή  

Δμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ έλα ΤΔ γηα ηελ απφ θνηλνχ 

ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία, δεκηνπξγία θαη γεληθφηεξα δηαρείξηζε επηρεηξεκάησλ θαη 

αληηθεηκέλσλ γλψζεο. ε αληίζεζε κε ηα πξψηα ΤΔ, ε λεφηεξε γεληά ζπζηεκάησλ 

έρεη επελδχζεη ζηελ παξνρή δπλαηφηεηαο ζπλεξγαζίαο, ηφζν κέζσ ηεο ζχγρξνλεο φζν 

θαη ηεο αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο. Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαηά ηε 

ζπλεξγαηηθή ζχλζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ιφγνπ είλαη ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο 

πηζαλψλ δηαθσληψλ ή ζπκθσληψλ αλάκεζα ζηα ζπκκεηέρνληα κέιε. Σέινο, ε ρξήζε 

ηνπ Γηαδηθηχνπ δηαπηζηψλεηαη σο ε θπξίαξρε πιαηθφξκα, πνπ κε δηάθνξεο 

ηερλνινγίεο επηηξέπεη ηελ ζπλεξγαζία ησλ ρξεζηψλ. 

 

 πιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απφθαζεο απνηειεί θξίζηκν ζηάδην γηα έλα ΤΔ. Έηζη, ηα 

ζπζηήκαηα θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε θάζε απηή κέζσ κηαο πξνηεηλφκελεο 

κεζνδνινγίαο εμέηαζεο θαη θξίζεο ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ. 

 

 

 Μνληέιν Δπηρεηξεκαηνινγίαο 

Όπσο ζα θαλεί θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά ηελ παξάζεζε ησλ ΤΔ, ην κνληέιν 

ππνζηήξημεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνηθίιιεη. ε θάζε πεξίπησζε, εμεηάδνληαη νη 

βαζηθέο νληφηεηεο θαη ηξφπνη δφκεζεο απηψλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ιφγνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνπο θαλφλεο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη 

ε ζπζρέηηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κνληέινπ επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ζηα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο κεραληζκνχο ηνπ κνληέινπ. 
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 Πεξηβάιινλ πνιιώλ ρξεζηώλ 

Ζ δπλαηφηεηα απηή ζπλδέεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ζπλεξγαζίαο, αιιά δίλεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πνιιαπιψλ ρξεζηψλ. 

 

 Πξνζαλαηνιηζκόο ζηελ εθπαίδεπζε 

Πξφθεηηαη γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ ήδε έρνπλ γίλεη επάλσ ζην ΤΔ θαη θαηά πφζν 

ηειηθά βαζηθφο άμνλαο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ δηελεξγείηαη απνηειεί ε 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Με ιίγα ιφγηα, αθνξά ζην 

θαηά πφζν θαιιηεξγεί ην ΤΔ δεμηφηεηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, 

βνεζά ην εθπαηδεπηηθφ λα απεηθνλίζεη απνηειεζκαηηθά ην κάζεκα ηνπ θαη ηειηθά ζην 

αλ παξέρεη ην ζχζηεκα απνδνηηθή δηαρείξηζε ηεο παξαγφκελεο γλψζεο σο αληηθείκελν, 

αιιά θαη ζην παξερφκελν πεξηβάιινλ θαη ζην θαηά πφζν απηφ επηηξέπεη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, αμηνιφγεζε θαη παξαγσγή λέαο γλψζεο. 

 

 Καηαζθεπή θαη αλάιπζε επηρεηξεκάησλ 

Έρνληαο εμεηάζεη ζπλαθείο πξνζεγγίζεηο, ππνγξακκίδεηαη ε αμία ηεο επηινγήο ελφο 

θαηάιιεινπ κνληέινπ (θαη θαηά ζπλέπεηα εξγαιείνπ) αλαπαξάζηαζεο γλψζεο θαη 

επηρεηξεκάησλ. Έλα εξγαιείν αλαπαξάζηαζεο είλαη κηα “θαηαζθεπή κε ηελ νπνία νη 

ρξήζηεο θαηαζθεπάδνπλ, εμεηάδνπλ θαη ρεηξίδνληαη εμσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο 

γλψζεο ηνπο” (Suthers 1999b). ηελ πεξίπησζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, έλα κνληέιν 

αλαθέξεηαη ζηηο παξερφκελεο νληφηεηεο, ζηνπο θαλφλεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ 

νληνηήησλ απηψλ αιιά θαη ζηνπο κεραληζκνχο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ε επηινγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξάζηαζεο δελ απνηειεί έλα 

απιφ δεηνχκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ιφγνπο αηζζεηηθνχο, επρξεζηίαο ή 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, αιιά ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε κεζνδνινγία αλάιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ απαζρνιεί ηνπο ρξήζηεο. 
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 Καηαζθεπή δηθηύσλ αηηίνπ αηηηαηνύ 

Ζ ζρέζε κεηαμχ αηηίνπ θαη αηηηαηνχ νλνκάδεηαη αηηηφηεηα. Με άιια ιφγηα ππάξρεη 

αηηηψδεο ζπλάθεηα δχν θαηαζηάζεσλ (αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο), φηαλ είλαη βέβαην 

φηη ε δεχηεξε θαηάζηαζε πξνέθπςε εμ αηηίαο ηεο πξψηεο. Σφζν ην αίηην, φζν θαη ην 

αηηηαηφ κπνξεί λα είλαη γεγνλφηα, δειαδή κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζηνλ αληηθεηκεληθφ 

θφζκν. Γηα παξάδεηγκα, ην πάηεκα ελφο δηαθφπηε είλαη ην αίηην θαη ην άλακκα ηεο 

ιάκπαο είλαη ην αηηηαηφ. Ζ ζρέζε (ε ζπλάθεηα) ζπλίζηαηαη ζην φηη ε ιάκπα άλαςε 

επεηδή είρε παηεζεί ν δηαθφπηεο θαη βεβαίσο δελ ζα είρε αλάςεη αλ δελ είρε παηεζεί ν 

δηαθφπηεο. Όκσο κπνξνχλ (ην αίηην ή/θαη ην αηηηαηφ) λα κελ απνηεινχλ γεγνλφηα, 

δειαδή κεηαβνιέο ζηνλ αληηθεηκεληθφ θφζκν. Γηα παξάδεηγκα ε δηαηήξεζε ηνπ 

ζθφηνπο ζε έλα θιεηζηφ δσκάηην κε ιάκπα θαη δηαθφπηε νθείιεηαη ζην φηη δελ 

παηήζεθε ν δηαθφπηεο. Τθίζηαηαη αηηηψδεο ζπλάθεηα αλάκεζα ζηε χπαξμε (θαη ζηε 

δηαηήξεζε) κηαο θαηάζηαζεο θαη ζηελ έιιεηςε (ή ζηελ παξάιεηςε) κηαο δξάζεο (ελφο 

γεγνλφηνο ή κηαο πξάμεο). εκείσζε: έλα γεγνλφο ραξαθηεξίδεηαη σο "πξάμε" φηαλ ε 

κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη ζηνλ αληηθεηκεληθφ θφζκν νθείιεηαη ζηελ αλζξψπηλε 

βνχιεζε. 

Ζ αηηηψδεο ζπλάθεηα δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ζρέζε κεηαμχ δχν θαη κφλνλ 

γεγνλφησλ ή θαηαζηάζεσλ, αιιά κπνξεί (θαη ζπλήζσο απηφ ζπκβαίλεη) λα απνηειεί κηα 

αηηηαηή δηαδνρή (κηα αιπζίδα) κεηαμχ αηηίσλ θαη αηηηαηψλ. Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

αηηηφηεηαο (ηεο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο) είλαη ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, δειαδή ηεο δηαδνρήο 

αηηίνπ θαη αηηηαηνχ (πεγή Wikipedia.org). 

Οη ηξεηο βαζηθέο ζπλζήθεο γηα λα ηζρχεη κηα αηηηαηή ζρέζε είλαη: α) νη δχν κεηαβιεηέο 

πξέπεη λα ζπζρεηίδνληαη, β) πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ε ρξνληθή δηαδνρή (ην αίηην λα 

πξνεγείηαη ηνπ αηηηαηνχ) θαη γ) θάπνηα παξαηεξνχκελε ζπζρέηηζε πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη δελ παξνπζηάδεηαη ιφγσ ηεο επίδξαζεο κηαο ηξίηεο εμσηεξηθήο 

κεηαβιεηήο (Blalock, 1964). 
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 Τπνζηήξημε θαηαζθεπήο δνκώλ επηρεηξεκαηνινγίαο 

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζπλαληάηαη ζηελ επηρεηξεκαηνινγία είλαη ην ζρήκα 

επηρεηξεκαηνινγίαο. Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη “ζηεξενηππηθά 

πξφηππα κε παξαγσγηθήο αηηηνιφγεζεο” (Reed θαη Rowe 2004). Σν ζρήκα δειαδή 

ζπληζηά κηα δνκή πεξηγξαθήο επηρεηξεκάησλ θαη πξνέθπςε θαηά ηε δηεμνδηθή κειέηε 

δηαθνξεηηθψλ παξαδεηγκάησλ επηρεηξεκάησλ. Σν ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζε εθείλα ηα 

επηρεηξήκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαλ κε πιάλεο, απνζθνπψληαο ζηελ αλαδήηεζε 

πξνηχπσλ, δνκψλ θαη θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλάκεζα ζε απηά ηα επηρεηξήκαηα. 

Έηζη, εθφζνλ ε παξαγσγηθή αηηηνιφγεζε είλαη εμ νξηζκνχ ζπλεπήο θαη θιεηζηή (έλα 

παξαγσγηθφ επηρείξεκα είλαη νξζφ, εθφζνλ νη ππνζέζεηο ηνπ είλαη νξζέο), ηα ζρήκαηα 

επηρεηξεκαηνινγίαο ζηελ νπζία κειεηνχλ επηρεηξήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ επαγσγηθή 

αηηηνιφγεζε θαη επηρεηξεκαηνινγία (Walton 2005). Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζρεκάησλ 

είλαη ηα επηρεηξήκαηα ηχπνπ modus ponens (εάλ θάηη, ηφηε θάηη άιιν, π.ρ. “εάλ νη 

ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα αηηηνινγήζνπλ, ηφηε κπνξνχλ λα ζθέπηνληαη”) θ.ά. 

Σα επηρεηξήκαηα πνιιέο θνξέο ζπληάζζνληαη κέζα απφ θάπνηεο δνκέο 

επηρεηξεκαηνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθνχλ, λα αλαιπζνχλ θαη λα θαηαηαρζνχλ. 

Κάζε κία απφ απηέ ηηο δνκέο δηαζέηεη έλα ζεη εξσηήζεσλ θξηηηθήο κε ην νπνίν εμεηάδεηαη 

ε ηζρχο, ε νξζφηεηα, ε ζπλέπεηα θαη ε αιήζεηα ηνπ επηρεηξήκαηνο (Walton, Reed θαη 

Macagno, 2008) Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη επηγξακκαηηθά θάπνηεο βαζηθέο δνκέο 

επηρεηξεκαηνινγίαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζπρλά. 

Είδε επηρεηξεκάησλ αλάινγα κε ην πφζν απζηεξή είλαη ε ζχλδεζε ησλ πξνηάζεσλ-

ππνζέζεσλ ηνπο έηζη ψζηε λα ηζρχεη ε πξφηαζε-ζπκπέξαζκα (Παξαγσγηθφ επηρείξεκα, 

Δπαγσγηθφ επηρείξεκα, Απιφ θαη πγθιίλνλ Δπηρείξεκα, πλδπαζκέλν Δπηρείξεκα) 

Δηθφλα 2.6. 
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Δηθόλα 2.6 ρεκαηηθό δηάγξακκα γηα ηηο πεξηπηώζεηο πλδπαζκέλν Δπηρείξεκα θαη 

πγθιίλνλ 

  

2.5 Βαζηθό Δξγαιείν Αλαπαξάζηαζεο ηνπ IBIS 

Έλα βαζηθφ εξγαιείν αλαπαξάζηαζεο ηνπ IBIS απνηειεί ην gIBIS (Conklin & Begeman, 

1998), έλα εξγαιείν πνπ αμηνπνηεί ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηεπθνιχλεη ηε 

δεκηνπξγία θαη αλαδήηεζε δηθηχσλ IBIS. Σν κνληέιν επηρεηξεκαηνινγίαο IBIS απνζθνπεί 

ζην ζπληνληζκφ θαη ζρεδηαζκφ ζε κηα δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο. Βαζηθά ηνπ ζηνηρεία 

απνηεινχλ ηα ζέκαηα (topics), δεηήκαηα (issues), εξσηήζεηο (questions), ζέζεηο 

(positions), επηρεηξήκαηα (arguments) θαη κνληέια πξνβιεκάησλ (model problems). Ζ 

ρξήζε ηνπ gIBIS μεθηλά κε ηελ αλαγλψξηζε κηαο αδφκεηεο πεξηνρήο πξνβιεκαηηζκνχ. 

Απφ εθεί πξνθχπηνπλ δηάθνξα ζέκαηα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο γελλνχλ έλα ζχλνιν 

απφ δεηήκαηα, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν πξνο δηεπζέηεζε. Δπηρεηξήκαηα 

θαηαζθεπάδνληαη πξνο ππεξάζπηζε ή θαηάξξηςε δηαθφξσλ ζέζεσλ, κέρξη νη 

ζπκκεηέρνληεο λα πεηζζνχλ σο πξνο ηελ νξζφηεηα κηαο ζέζεο. Σα εξσηήκαηα 

απνζθνπνχλ ζηελ απνζαθήληζε θαη δηεξεχλεζε ηεο πιεξνθνξίαο, κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ 

απαληήζεψλ ηνπο. Σν gIBIS ζεσξεί εληαία ηε θάζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε 

ηε θάζε ηεο επίιπζήο ηνπ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηε βηβιηνγξαθία εμεηάδεηαη φρη κφλν 

σο ζχζηεκα επηρεηξεκαηνινγίαο, αιιά θαη σο έλα πξσηνπφξν ζχζηεκα ππεξθεηκέλνπ. 

Σέινο, αλ θαη πξνδηαγξάθεη ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ αηφκσλ ζε κηα ζπδήηεζε, απηφ δελ 

ππνζηεξίδεηαη κέζσ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Ζ δεκηνπξγία ηνπ gIBIS ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππήξμε ν πξνπνκπφο ησλ λεφηεξσλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο σζηφζν εθηφο απφ ηελ 

χπαξμε ηερληθψλ δεηεκάησλ, ε απνπζία αηηηνιφγεζεο ηεο ιχζεο πνπ νδεγεί θαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, έδσζε ην έλαπζκα γηα ην ζρεδηαζκφ πιαηθφξκσλ ζπλεξγαηηθήο 

επηρεηξεκαηνινγίαο φπσο ην κνληέιν Questions-Options-Criteria (QOC) (Mac Lean et al., 

1991) ην νπνίν αλαθέξεηαη παξαπάλσ.  

Σα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο επηρεηξεκαηνινγίαο, δηαθξίλνληαη θπξίσο ζε 

δχν θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην αλ ππνζηεξίδνπλ ζπλεξγαζία (single-user systems) ή φρη 

(multi-users). 

 ηελ πξψηε νκάδα θαηαηάζζνληαη εθαξκνγέο φπσο νη αθφινπζεο: Reason!Able, 

Rationale, Athena, Carneades, Argumed, LARGO, SenseMaker θαη ConvinceMe. 

(Ainsworth, 1999) 

Αλαιπηηθφηεξα, θαη κε βαζηθφ άμνλα ηε θηινζνθία, ε νπνία αζρνιείηαη απφ ηηο απαξρέο 

ηεο κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία έρνπλ αλαπηπρζεί ζπζηήκαηα φπσο ην Reason!Able 

(vanGelder, 2002; 2003), ην θεκηζκέλν Rationale (vanGelder, 2007) θαη ην Athena (Rolf 

& Magnusson, 2002). 

Σν Reason!Able γηα παξάδεηγκα παξνπζηάδεη «γξήγνξε θαη εύθνιε δόκεζε, κεηαηξνπή θαη 

αμηνιόγεζε νπηηθνπνηεκέλσλ επηρεηξεκάησλ» (vanGelder, 2003, ζει. 106) ην νπνίν ζηελ 

νπζία απνηειεί ην ζεκείν-θιεηδί ηεο κεζφδνπ Reason! πνπ ζηνρεχεη ζηελ δηδαζθαιία ηεο 

«αηηηνιφγεζεο (reasoning)» θαη ηεο εθκάζεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. Έηζη, είλαη 

δπλαηή ε θαηαζθεπή απφ ην ρξήζηε δηαγξακκάησλ πνιχπινθσλ ζπιινγηζκψλ. Σν 

Reason!able αθνινπζεί κηα απιή δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ επηρεηξεκάησλ (Gelder 

2002). Σν ζχζηεκα δίλεη έκθαζε ζηελ επρξεζηία ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο 

παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα κεγέζπλζε (zoom), κεηαθίλεζε εηθφλαο (pan) θαη 

πεξηζηξνθή (rotate). Σα αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ είλαη ηζρπξηζκνί 

(claims), αηηίεο (reasons) θαη αληηξξήζεηο (objections), ηα νπνία απεηθνλίδνληαη 

δηαθνξεηηθά. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ “ράξηε επηρεηξεκάησλ” (argument map), νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηα αληηθείκελα κε θξηηήξηα α) ηελ ηζρχ ηνπο (strength), 

β) ην βαζκφ βεβαηφηεηαο (degree of confidence) θαη γ) ηε βάζε αηηηνιφγεζεο (π.ρ. θνηλή ή 

πξνζσπηθή γλψζε, καξηπξία θιπ.). Σέινο, ην Reason!able, εθφζνλ απεπζχλεηαη θαηά 
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θχξην ιφγν ζε καζεηέο, παξέρεη έλαλ εηθνληθφ ραξαθηήξα (ην σθξάηε), ν νπνίνο έρεη 

ζαλ ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο θαη ηα 

επηρεηξήκαηά ηνπο, κέζσ ππνδείμεσλ θαη ζπκβνπιψλ. (Δηθφλα 2.7). 

 

 

Δηθόλα 2.7 Γηάγξακκα Δπηρεηξεκαηνινγίαο ζην Reasn!Able 

 

 

Σν Araucaria απνηειεί αθφκα έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ 

βαζίδεηαη ζηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ επηρεηξεκάησλ (Reed θαη Rowe 2004), 

φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ Δηθφλα 2.8, ηα επηρεηξήκαηα απνζεθεχνληαη ζηε γιψζζα AML 

(Argument Markup Language), ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ XML. Έηζη, ην ζχζηεκα 

πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζε κηα online βάζε δεδνκέλσλ κε επηρεηξήκαηα, ελψ 

επηηξέπεη κε μερσξηζηφ εξγαιείν ηελ αλάπηπμε ζρεκάησλ επηρεηξεκάησλ κε ηα νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη έλα επηρείξεκα. Ζ επηρεηξεκαηνινγία κπνξεί λα μεθηλήζεη έρνληαο σο 

βάζε θάπνην ππάξρνλ θείκελν, πνπ εκθαλίδεηαη μερσξηζηά. Οη θφκβνη πνπ 



 38       

 

δεκηνπξγνχληαη ζην δηάγξακκα κπνξνχλ λα είλαη ππνζέζεηο ή ζπκπεξάζκαηα θαη απηφ 

δειψλεηαη κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε κηα θαηεπζπλφκελε γξακκή. Σν ζχζηεκα επηηξέπεη 

ηελ εμαγσγή ελφο δηαγξάκκαηνο-επηρεηξήκαηνο ηφζν ππφ ηε κνξθή θεηκέλνπ φζν θαη 

εηθφλαο. Ζ αμηνιφγεζε ελφο επηρεηξήκαηνο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο 

ζεκείσζεο κηαο ππφζεζεο, ελφο ζπκπεξάζκαηνο ή θφκβνπ κε ην ραξαθηεξηζκφ 

“ηδηνθηήηεο” απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο.  

 

 

Δηθόλα 2.8 Araucaria 

 

Γηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ζε ιήςεηο απνθάζεσλ έρνπλ εληαρζεί ζην ArguMed (Verheij, 

2003), έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ έρεη αμηνπνηεζεί ζηε Ννκηθή, 

θαζψο θαη ζην Hermes (Karacapalidis & Papadias, 2001) φπνπ επηηξέπεηαη ε ζπλεξγαηηθή 

ιήςε απνθάζεσλ ζε δχζθνια πξνβιήκαηα. Σν ArguMed δνκεί ηα επηρεηξήκαηα κε ηξφπν 

ψζηε ν καζεηήο λα επνπηεχεη ηε δηαδηθαζία ηνπ επηρεηξήκαηνο, λα παξαθνινπζεί ηηο 
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ππνζέζεηο πνπ γίλνληαη, λα εμεηάδεη ηνπο ιφγνπο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάγνληαη 

θαη ηέινο λα αμηνινγεί ηα επηρεηξήκαηα θαη αληεπηρεηξήκαηα (Δηθφλα 2.9). 

 

Δηθόλα 2.9 ArguMed 

 

ε αληίζεζε κε ηα ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ ζηεξίδνληαη ζε Intelligent Tutoring 

Systems, ην LARGO (Pinkwart et al, 2006) θαηεπζχλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε θνηηεηψλ 

Ννκηθήο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λνκηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο. Χο θχξηα 

εξγαζία ησλ θνηηεηψλ νξίδεηαη ε αλάιπζε ππνζεηηθψλ ζελαξίσλ πνπ παξαηεξνχζαλ 

(Pinkwart, Niels; Ashley, Kevin; Lynch, Collin; Aleven, Vincent, 2009).Τπνζεηηθά 

ζελάξηα θαηά ηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ ηνπ ακεξηθαληθνχ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ. Σν 

ζχζηεκα εηδηθά βνήζεζε ρακειφηεξεο ηθαλφηεηαο θνηηεηέο λα κάζνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο, θαη ην LARGO βειηίσζε ηηο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο ησλ θνηηεηψλ 

πνπ κειέηεζαλ ηα επηρεηξήκαηα ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ.  

Μηα δεχηεξε κειέηε κε LARGO δηεμήρζε ζηνπο ίδηνπο θνηηεηέο θαη παξά ην γεγνλφο φηη 

δελ ππήξραλ δηαθνξέο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ε δεχηεξε κειέηε έδεημε θάπνηα 
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ζηνηρεία φηη νη θνηηεηέο πνπ αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηα επηρείξεκα κέζσ 

δηαγξακκάησλ παξά κε ηηο ζπκβνπιέο είραλ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ (Pinkwart, 

Niels; Ashley, Kevin; Lynch, Collin; Aleven, Vincent, 2009).  

ην πεδίν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, αλαπηχρζεθε έλα άιιν ζχζηεκα επηρεηξεκαηνινγίαο 

ην SenseMaker (Bell, 1997) ζην νπνίν επηηξέπεηαη ε δφκεζε επηζηεκνληθψλ 

επηρεηξεκάησλ, είηε ζε αηνκηθφ, είηε ζε ζπιινγηθφ επίπεδν φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

ελεξγνχλ κπξνζηά ζηε δηεπηθάλεηα ρξήζεο ελφο ππνινγηζηή (Δηθφλα 2.10).  

 

 

Δηθόλα 2.10: SenseMaker 

 

ην ίδην πεδίν αλαθέξεηαη θαη ην ConvinceMe (Ranney & Schank, 1998) (Δηθφλα 2.11). 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν γηα λα παξνπζηάζνπλ θαη λα 
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αμηνινγήζνπλ επηρεηξήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε επηζηεκνληθέο αξρέο, πξνζδηνξίδνληαο ηε 

δνκή ηνπ επηρεηξήκαηνο αιιά θπξίσο ζέηνληαο αμηνινγηθέο εθηηκήζεηο γηα νξηζκέλα 

ζηνηρεία ηνπ επηρεηξήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, είλαη δπλαηφ λα ιάβνπλ αλαηξνθνδφηεζε απφ 

ην ζχζηεκα ηξέρνληαο έλα πξφγξακκα ζχγθξηζεο ησλ δηθψλ ηνπο αμηνινγηθψλ 

εθηηκήζεσλ κε ηηο ήδε δηακνξθσκέλεο ζε έλα ππνινγηζηηθφ κνληέιν αηηηνιφγεζεο 

απνθαινχκελν ECHO.  

 

 

Δηθόλα 2.11: ConvinceMe 

 

Δπηπξφζζεηα, κία άιιε ζεηξά εξγαιείσλ, ζρεδηαζκέλα κε βάζε ηε κεζνδνινγία IBIS 

(Issue Based Information System) (Kuhz & Rittel, 1970) θαη ηα πην πξφζθαηα ζηελ 

εμέιημε ηνπ IBIS, gIBIS ζηνρεχνπλ ηφζν ζηελ ππνζηήξημε φζν θαη ζηελ θαηαγξαθή 

αλαθαιππηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα πξνβιήκαηα πνπ 

εκθαλίδνπλ δπζρέξεηεο (wicked problems) (Rittel & Webber, 1973) ζηε δηακφξθσζε θαη 
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ην ζρεδηαζκφ. Χο αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα ηίζεληαη ην QuestMap (Δηθφλα 2.12) 

πνπ επίζεο αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ζηε Ννκηθή θαη ην Compendium ην νπνίν αθνξά 

θπξίσο ηε ζρνιηθή εθπαηδεπηηθή πξάμε γηα ηε δφκεζε επηζηεκνληθήο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

 

 

Δηθόλα 2.12: QuestMap 

 

Αθφκε, ην Digalo (Schwarz & Glassner, 2007) είλαη έλα επηρεηξεκαηνινγηθφ ζχζηεκα 

πνπ είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζην νπνίν νκάδεο καζεηψλ ησλ ηξηψλ έσο 

θαη επηά αηφκσλ ζπδεηνχλ έλα controversial topic φπσο ε αμηνπνίεζε πεηξακαηφδσσλ. Σν 

Digalo επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ θαη παξφιν πνπ αθνξνχζε 

θπξίσο άηππεο ζπδεηήζεηο δίρσο απζηεξά δηακνξθσκέλν θνξκαιηζηηθά πιαίζην εληνχηνηο 

ιεηηνχξγεζε ηθαλνπνηεηηθά θαη ζε εμ‟ απνζηάζεσο ζπδεηήζεηο, κε ζηφρν ε ςεθηαθή 

αληηπξνζψπεπζε ησλ ελ εμειίμεη ζπδεηήζεσλ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνληαη 
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ζε παξειζνληηθέο ελέξγεηεο, λα ηηο αμηνινγνχλ θαη λα ρηίδνπλ επάλσ ζε απηέο (e-

discussions) (deGroot et al., 2007). 

Δπίζεο, ην AcademicTalk (McAlister et al., 2004) αθνινπζεί κία δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ ππνζηήξημε ζπδεηήζεσλ κηθξψλ νκάδσλ, κέζσ ηεο παξνρήο 

δπλαηφηεηαο δηελέξγεηαο κάζεζεο κε ζπκκεηνρηθή δξάζε κεηαμχ καζεηψλ (peer learning). 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη πάλσ ζε κία δηεπηθάλεηα κε δνκεκέλεο ζπδεηήζεηο θαη 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνηάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε λέεο ππν-ζπδεηήζεηο. Σν ζχζηεκα βαζίδεηαη 

ζηε «dialogue game theory» ηνπ Walton πνπ αζρνιείηαη κε κνληέια πξαθηηθήο άζθεζεο 

(ηα νπνία θαζνδεγνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηνλ ρξήζηε ζηελ επηρεηξεκαηνινγία παξέρνληαο 

ηνπ εηζαγσγέο γηα θάζε ζρφιην πνπ πξφθεηηαη λα ππνβάιιεη) κε ειθπζηηθνχο δηαιφγνπο, 

πξνδηαγεγξακκέλνπο ξφινπο, θηλήζεηο αμίαο ζηε ζπδήηεζε θαη θαλφλεο αιιειεπίδξαζεο. 

Σα ζπλεζηζκέλα παηρλίδηα δηαιφγσλ είλαη νπζηαζηηθά αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ δπν ή 

πεξηζζνηέξσλ παηθηψλ φπνπ θάζε παίθηεο «θηλείηαη» ζχκθσλα κε θάπνηνπο θαλφλεο. Σν 

παηρλίδη έρεη θαλφλεο μεθηλήκαηνο, εθθξάζεηο, δειψζεηο ππφ ακθηζβήηεζε, αηηηνινγίεο κε 

απφδεημε ηνπ επηρεηξήκαηνο, δεζκεχζεηο θ.α. εκαληηθφ είλαη ζε θάζε θίλεζε λα είλαη 

επδηάθξηηεο νη αιιαγέο ζηηο αμίεο θαη ζηηο ζέζεηο ηνπ θάζε παίθηε. 

 Έηζη ην παηρλίδη δηαιφγσλ πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζην AcademicTalk είλαη θπζηθφ φηη ζα 

αθνξά θξηηηθή αηηηνιφγεζεο ελψ ε εμειηγκέλε εθδνρή ηνπ ην InteLoc (Ravenscroft et al., 

2008) πνπ είλαη πην εθιεπηπζκέλν πεξηιακβάλεη παηρλίδηα δηαιφγσλ κεγαιχηεξεο 

εκβέιεηαο, φπσο παηρλίδηα αλάπηπμεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, θαη επηηξέπεη ζην ρξήζε λα 

δηακνξθψλεη ηνπο δηθνχο ηνπ δηαιφγνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. 

Σέινο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρεηξεκαηνινγία αλαπηχζζεηαη ζε κεγάιε θιίκαθα 

αξηζκνχ ρξεζηψλ, ζπλαληάκε έλα ζχζηεκα επηρεηξεκαηνινγίαο ην νπνίν δηαθέξεη 

ζεκαληηθά απφ ηα πξναλαθεξζέληα. Σν DebateGraph: Πξφθεηηαη γηα έλα wiki ζην νπνίν 

νπηηθνπνηνχληαη νη δεκφζηεο ζπδεηήζεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα (Δηθφλα 2.13). Τπνζηεξίδεη 

ηφζν αζχγρξνλε επηρεηξεκαηνινγία φζν θαη ηε ρξήζε ηνπ απφ κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ 

κέζα απφ πνιιέο θαη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο επηρεηξεκάησλ φπσο γξαθήκαηα θαη 

θείκελα κε λήκαηα. 
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Δηθόλα 2.13: DebateGraph 

 

Παξφκνην παξάδεηγκα απνηειεί θαη ην Collaboratorium (Klein & Iandoli, 2008) έλα 

δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα νξγαλψλνληαη 

ζπδεηήζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν γηα ζέκαηα αληίζηνηρεο εκβέιεηαο φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (Δηθφλα 2.14). Οη ρξήζηεο, επίζεο, αμηνινγνχλ ηηο 

ζέζεηο έηζη ψζηε νη θαιχηεξα αμηνινγεκέλεο (πνζνηηθά) λα ζεσξνχληαη θαη σο απνθάζεηο 

ηεο θνηλφηεηαο θαη κε έκκεζν απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο «ζπιινγηθήο λνεκνζχλεο» 

(collective intelligence). 



 45       

 

 

Δηθόλα 2.14: Collaboratorium 

 

Σέινο, σο ην πην δεκνθηιέο ζπλεξγαηηθφ ζχζηεκα επηρεηξεκαηνινγίαο λα ζεσξείηαη 

πηζαλφηαηα ην Belvedere (Suthers et al., 2001) (Δηθφλα 2.15). Οη αξρηθέο εθδφζεηο ηνπ 

αθνξνχζαλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ σο εξγαιείν εκπινθήο καζεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζε ζχλζεηα επηζηεκνληθά δεηήκαηα επηρεηξεκαηνινγίαο. Παξάιιεια, 

δίλνληαλ ε δπλαηφηεηα παξνρήο νδεγηψλ ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ καζεηψλ θαη ηελ ελίζρπζε αλαζηνραζκνχ, κέζσ κεραληζκψλ 

Intelligent Tutoring System. ε επφκελεο εθδφζεηο ην Belvedere εζηίαζε ζηνλ ηξφπν 

αλαπαξάζηαζεο ησλ επηρεηξεκάησλ 
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Δηθόλα 2.15: Belvedere 

 

Έλα αθφκα ελδηαθέξνλ ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα επηρεηξεκαηνινγίαο είλαη ην Compendium 

ην νπνίν έρεη δηαδεδνκέλε εθαξκνγή ζε πεξηπηψζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ 

αθνξνχλ ηφζν ζε εκπνξηθή, θπβεξλεηηθή ή εθπαηδεπηηθή ρξήζε θαη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

δπλαηφηεηά ηνπ ππνβνήζεζεο ηεο ζπλεξγαηηθήο δφκεζε γλψζεο κέζσ ηεο δηαρείξηζεο 

εξγαιείσλ ππεξθεηκέλσλ (hypertexttools) θαη ηελ επαθφινπζε παξνπζίαζή ηνπο ζηελ 

νζφλε ηνπ ππνινγηζηή κε εχρξεζην νπηηθνπνηεκέλν ηξφπν. 

Έηζη, απαληάηαη ζην ζρεδηαζκφ εξγαζηψλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε θνξείο φπσο 

ηε Γηεζλή Σξάπεδα (World Cup), ην Δζληθφ ηξαηφ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (US Army 

National Guard) αιιά θαη ζε πιεζψξα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
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Corporation for Public Broadcasting “Reforging the Links: The University Digital 

Business Partneships Project”. 

Δπίζεο, ην ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζηηθφ ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα επηρεηξεκαηνινγίαο δελ 

ζπληζηά κφλν έλα εξγαιείν ή κηα ηερληθή αιιά ζηελ νπζία έλα ζχλνιν εξγαιείσλ ή 

ηερληθψλ πνπ ππνζηεξίδεη ζπλεξγαζία ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ν ζρεδηαζκφο ηνπ αθνξά ζηε βειηηζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε «θαηαλφεζεο» ζε επίπεδν «θνηλφηεηαο» θαη θπξίσο ζηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζε απηή ηελ 

θαηαλφεζε κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο θαηάιιεισλ νπηηθνπνηεκέλσλ ζεκαηηθψλ. Δζηηάδεη 

θπξίσο ζηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο γλψζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζέγγηζε 

ελφο ζθνπνχ γηα ηελ επίηεπμε «θνηλνθηεκνζχλεο».  

Σα θχξηα ζηνηρεία πνπ ην απαξηίδνπλ ζπγθξνηνχληαη σο αθνινχζσο (Δηθφλα 2.16): 

 Έλα ινγηζκηθφ νπηηθνπνίεζεο ππεξθεηκέλσλ θαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα 

κνληεινπνίεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (θχθινο Α). 

 Έλαλ «δηεπθνιπληή» (facilitator) πνπ ζηελ νπζία απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν 

κεηαμχ ηεο ζπδήηεζεο πνπ εθηπιίζζεηαη θαη ηεο αλαπαξάζηαζεο ζηελ νζφλε ηνπ 

ππνινγηζηή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπδήηεζε ιακβάλεη ρψξα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

θαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη  

 Έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην δφκεζεο ηεο γλψζεο θαη δηακφξθσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

αιιειεπίδξαζεο ζηελ νκάδα. πλεζέζηεξν είλαη ην κνληέιν ΗΒΗS. 
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Δηθόλα 2.16: Ta ζηνηρεία ηνπ Compendium 

 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ Compendium είλαη ην «Dialog Mapping» πνπ έρεη ήδε αμηνπνηεζεί 

ζε πνιιέο εκπνξηθέο ή θπβεξλεηηθέο εθαξκνγέο απφ ην 1992. Καη ελψ αξρηθά 

αλαπηχρζεθε σο έλα εξγαιείν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε «εηθνληθψλ ζπλαληήζεσλ» 

(δηαθνξεηηθφ κέξνο, δηαθνξεηηθή ψξα) ην Dialog Mapping βξήθε πεξηζζφηεξν εθαξκνγή 

ζηελ επίηεπμε παξαδνζηαθψλ ζπλαληήζεσλ (ίδηνο ρψξνο, ίδηνο ρξφλνο).  

Καηά ζπλέπεηα, ε πνξεία πνπ αθνινπζεί δελ είλαη γξακκηθή αιιά παξνπζηάδεη επειημία 

ζηελ νπηηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

ηεο νκάδαο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη γεληθφηεξα ηεο γλψζεο. 

Δπηηξέπεη, ζπλαθφινπζα ηε δεκηνπξγία πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδνληαη ηεθκεξίσζε ή πνπ 

αληηηίζεληαη ζηα δηάθνξα δεηήκαηα, επίζεο ηελ χπαξμε αλνηθηψλ δεηεκάησλ πξνο 

επίιπζε θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή λέσλ ή επηπξφζζεησλ δεηεκάησλ πνπ ζα ήηαλ 

δχζθνιν λα αλαπαξαζηαζνχλ θαη λα γίλνπλ επεμεξγάζηκεο ζε πην παξαδνζηαθέο δνκέο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ.  
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Γεληθά ε παξαπάλσ παξνπζίαζε δελ βαζίδεηαη ζε θάπνηεο αξρέο/απαηηήζεηο, θαη 

επνκέλσο απνπζηάδεη ε θξηηηθή ζθέςε θαη παξνπζίαζε, ελψ δελ δίλεη επηρεηξήκαηα γηα 

ηελ αμηνινγηθή θαηάηαμε κνληέισλ θαη εξγαιείσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζεο 

εξγαζίαο. 

 

 

2.6 Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο θαη Δπηρεηξεκαηνινγία 

Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο απαηηεί θάπνην επηρείξεκα (Cerbin, 1988).Σν επηρείξεκα είλαη 

κηα δηαδηθαζία ππνβνιήο ηζρπξηζκψλ θαη ππφδεημεο αηηηνιφγεζεο γηα ηελ ρξήζε ησλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ(Carr, 1999, Toulmin, 1958). Σν Δπηρείξεκα είλαη έλα βαζηθφ 

είδνο ηεο άηππεο αηηηνινγίαο πνπ είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα 

πνπ ππάξρεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ιήςεο απνθάζεσλ, θαη ηε δηακφξθσζε ηδεψλ 

θαη πεπνηζήζεσλ(Kuhn, 1991). Απαηηεί απφ ηνπο ιχηεο πξνβιεκάησλ λα εληνπίζνπλ 

δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο πξννπηηθέο, γλψκεο θαη απφςεηο, ψζηε λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

επηιέμνπλ ηελ πξνηηκψκελε, ινγηθή ιχζε, θαη λα ηελ ππνζηεξίμνπλ κε ηα δεδνκέλα θαη ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία (Voss, Lawrence, θαη Engle, 1991). Σν επηρείξεκα είλαη κηα 

κεηαβιεηή ε νπνία πξνβιέπεη ζεκαληηθά ηηο επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα νξζψο 

δνκεκέλα αιιά θαη ζηα αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα (Hong, Jonas Sen, & McGee, 

in press). 

Παξά ηε ζεκαζία ησλ ΣΠΔ, νη εθπαηδεπφκελνη δελ είλαη έκπεηξνη ζηελ θαηαζθεπή 

πεηζηηθψλ επηρεηξεκάησλ (Cerbin, 1988). πλεπψο ν ζπιινγηζκφο απφ ηα αξρηθά ζηνηρεία 

πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πξνο ηηο ελδείμεηο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ.  

Πψο, ινηπφλ, κπνξνχκε λα δηεπθνιχλνπκε ηνλ καζεηή λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο; Ο Cerbin (1988) πξφηεηλε ηελ άκεζε δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ 

ζπιινγηζκνχ ε νπνία βαζίδεηαη ζε έλα ζαθέο κνληέιν ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή ήηαλ ηππνπνηεκέλε κέζνδνο γηα ρξφληα. Οη Leeman (1987) θαη Saunders 

(1994) ζπλεγνξνχζαλ ζηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ Toulmin (1958), 
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ζε κηθξέο ηάμεηο ηεο εθπαίδεπζεο ψζηε λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ επίζεο ππνζηεξίμεη ηελ άκεζε δηδαζθαιία γηα ηε δνκή θαη ηε 

ζεκεηνγξαθία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο (Knudson, 1991, Sanders, Wiseman, θαη Gass, 

1994, Yeh, 1998). Χζηφζν, ηα επξήκαηα ησλ πην πξφζθαησλ εξεπλψλ δείρλνπλ θάπνηα 

αληηθαηηθά απνηειέζκαηα, δειαδή: Ζ άκεζε δηδαζθαιία δελ βειηηψλεη πάληα ηηο 

δεμηφηεηεο επηρεηξεκαηνινγίαο φπσο αλακελφηαλ. Κάπνηεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε άκεζε 

δηδαζθαιία εληζρχεη ηηο δεμηφηεηεο επηρεηξεκαηνινγίαο (Sanders et al, 1994), ελψ άιιεο 

έξεπλεο δελ δείρλνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ άκεζε εθπαίδεπζε ζε φηη αθνξά ζηε 

βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ επηρεηξεκαηνινγίαο (Knudson, 1991). 

Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επηρεηξεκαηνινγίαο είλαη 

λα ππνζηεξίμνπκε ηηο δεμηφηεηεο επηρεηξεκαηνινγίαο κέζσ ηεο ρξήζεο γλσζηηθψλ 

εξγαιείσλ. Οη Lajoie θαη Lesgold (1992) θαηέδεημαλ ηηο γλσζηηθέο επηδξάζεηο ηνπ 

Sherlock, ελφο ππνινγηζηηθνχ εξγαιείνπ παξαγσγήο επηρεηξεκαηνινγίαο ζε ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, πνπ δείρλεη φηη ε νκάδα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην 

Sherlock μεπέξαζε ηελ νκάδα ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ιχζεσλ θαηά ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ.  

Μηα λέα θαηεγνξία γλσζηηθψλ εξγαιείσλ ζπλεξγαηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο (Computer 

Supported Collaborative Argumentation tools, CSCA), έρεη πξνθχςεη κε ζθνπφ ηελ 

παξνρή ππνζηήξημεο ζηνλ καζεηή πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

ψζηε λα ζηεξίμεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππνζηήξημεο, ηα 

γλσζηηθά απηά εξγαιεία εθηεινχλ κέξνο ηεο εξγαζίαο γηα ην καζεηή, ππνθαζηζηνχλ 

δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα εθηειέζεη θάπνην κέξνο ηνπ έξγνπ κε ηελ αιιαγή 

ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο ή ηελ επηβνιή ηεο ρξήζεο ησλ γλσζηηθψλ εξγαιείσλ πνπ βνεζνχλ 

ην καζεηή λα εθηειέζεη, ή λα ξπζκίδεη ηε θχζε ή δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο. Γειαδή ηνλ 

βνεζνχλ λα θαηαζθεπάδεη επηρεηξήκαηα. (Jonassen, 1999). 

Σν ζθεπηηθφ ηεο ρξήζεο ησλ CSCA ζηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία 

ιεηηνπξγεί ζέηνληαο θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. Γειαδή, ηα CSCA ππνζηεξίδνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία πεξηνξίδνληαο ηε θχζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ καζεηψλ κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, απαηηψληαο απφ απηνχο λα πξν-θαηαηάμνπλ ηηο εηζθνξέο ηνπο ζε 

κηα δηαιεθηηθή ζπδήηεζε. ηελ έξεπλα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, νη πεξηνξηζκνί είλαη ην 
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ζχλνιν ησλ πηζαλψλ ζπλδπαζκψλ ησλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ πξνβιήκαηνο 

πνπ πξέπεη ζηαδηαθά λα πεξηνξίδνληαη (ηθαλνπνηεκέλνη) θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

(Darses, 1991, Richard, Poitrenaud, & Tijus, 1993). Οη Chi, Slotta θαη de Leeuw (1994) 

πεξηγξάθνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε πεξηνξηζκνχο ζηα CSCA ζπζηήκαηα. 

Οη ελ ιφγσ πεξηνξηζκνί πξέπεη λα πιεξνχληαη ή λα εμαιείθνληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο. ηελ νπζία φηαλ κηιάκε γηα πεξηνξηζκνχο αλαθεξφκαζηε 

ζηα κνληέια επηρεηξεκαηνινγίαο. Οη νληνινγίεο νη νπνίεο ζπληάζζνπλ ηα κνληέια 

επηρεηξεκαηνινγίαο, ζέηνπλ ηνπο ελ ιφγσ πεξηνξηζκνχο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζχλδεζε 

ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηα κνληέια επηρεηξεκαηνινγίαο ζηα δηάθνξα 

ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηνινγίαο, παξαζέηνπκε παξαδείγκαηα ρξήζεο: 

1. ηηο πξφζθαηεο κειέηεο, νη εξεπλεηέο θαη νη εηδηθνί πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ 

ηε θχζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνιιέο θνξέο αμηνπνηψληαο 

ηε ρξήζε ελφο online θφξνπκ ζπδήηεζεο, απαηηψληαο απφ απηνχο λα 

πξνθαζνξίζνπλ ην είδνο ηνπ κελχκαηνο πνπ ζπλέβαιαλ ζην θφξνπκ ζε 

δηαιεθηηθνχο φξνπο. Οη πεξηνξηζκνί ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ήηαλ νη 

πξνθαζνξηζκέλνη ηχπνη κελπκάησλ πνπ δηακφξθσζαλ κηα κνξθή 

επηρεηξεκαηνινγίαο θάηη ην νπνίν πεξηφξηζε ηε θχζε ησλ ιεθηηθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ζπγθιηλφλησλ. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα απφ ηηο 

κειέηεο αμηνπνηήζεθε ην Belvedere, ην νπνίν παξέρεη ηξεηο πξνθαζνξηζκέλνπο 

επηρεηξεκαηνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο κε βάζε ην κνληέιν επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ 

Toulmin: (α) ε ππφζεζε,(β) ηα δεδνκέλα, (γ) νη αξρέο. Οη πεξηνξηζκνί απηνί 

απνηεινχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηδεψλ πνπ νη ζπγθιίλνληεο ζπλνκηιεηέο 

παξάγνπλ. 

Έηζη, ε ζπλνκηιία ζηα CSCA ε νπνία βαζίδεηαη ζε πεξηνξηζκνχο είλαη πξν-δνκεκέλεο 

κνξθέο ησλ ζπζηεκάησλ ζπδήηεζεο πνπ επηβάιινπλ δηαθνξεηηθέο νληνινγίεο πάλσ ζηελ 

ζπδήηεζε. Οη νληνινγίεο θαζηζηνχλ ζαθείο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ζπδήηεζε.  

2. ε κηα δεχηεξε πεξίπησζε ζην QuestMap, εθπαηδεπφκελνη αμηνινγνχληαλ επάλσ 

ζηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ζηελ λνκηθή επηζηήκε. Με 

βάζε ην κνληέιν επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ IBIS ηέζεθαλ πεξηνξηζκνί νη νπνίνη 
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ππνζηήξηδαλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία βαζηδφκελνη ζην δίπνιν «ελίζρπζε-

αλαίξεζε». Έηζη κε βάζε ην κνληέιν IBIS θαηαζθεπάζηεθαλ ζην QuestMap 

επηρεηξήκαηα ηα νπνία ελίζρπαλ ή αλαηξνχζαλ κηα ζέζε κε ζθνπφ ηελ εχξεζε κηαο 

θνηλά απνδεθηήο ζέζεο. 

3. Σέινο, ζην πεξηβάιινλ ηνπ Compendium ην νπνίν βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηνπ IBIS 

γίλεηαη πνιχ απνδνηηθά ε γξαθηθή απεηθφληζε επηρεηξεκάησλ θαη ηδεψλ 

γεληθφηεξα. ηελ πεξίπησζε φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη επηρεηξεκαηνινγνχζαλ 

ζρεηηθά κε ηελ άξδεπζε ησλ γεπέδσλ γθνιθ αλ θαη είραλ έλα πξνθαζνξηζκέλν 

ζχλνιν ηχπσλ αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζθεπάζνπλ επηρεηξήκαηα, νη ηχπνη απηνί κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ ζχκθσλα 

κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. πλεπψο, ην κνληέιν πίζσ απφ ην ζχζηεκα ηνπ 

Compendium δελ έρεη ζαθείο πεξηνξηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηνχλ 

επηρεηξήκαηα κε ζπλνρή. Γη‟ απηφ θαη ην ελ ιφγσ ζχζηεκα επηρεηξεκαηνινγίαο 

αμηνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο θπξίσο ζηε δηάξθεηα 

κηαο ζπλεδξίαο, αθνχ ε ζχγρξνλε απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε δελ είλαη εθηθηή. 

πκπεξαζκαηηθά φηαλ κηα νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ  επηιχεη έλα πξφβιεκα ζε έλα ζχζηεκα 

επηρεηξεκαηνινγίαο ην νπνίν έρεη ζαθείο πεξηνξηζκνχο ζηελ θαηαζθεπή επηρεηξεκάησλ 

(κέζσ ηνπ κνληέινπ επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ αμηνπνηεί), θαίλεηαη λα απμάλεη ηε 

παξαγσγή ζπλεθηηθψλ επηρεηξεκάησλ. Οη επηδξάζεηο ηεο ππνζηήξημεο, πνπ παξέρεηαη 

ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο κέζα απφ ην κνληέιν επηρεηξεκαηνινγίαο, πνηθίινπλ γηα ηνπο 

δηάθνξνπο ηχπνπο πξνβιεκάησλ. Οκάδεο πνπ έιπζαλ αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα 

παξήγαγαλ πην εθηεηακέλα επηρεηξήκαηα. Καηά ηελ επίιπζε ησλ αλεπαξθψο δνκεκέλσλ 

πξνβιεκάησλ, νη καζεηέο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα επηρεηξήκαηα «ππέξ» ιφγσ ηεο 

ζεκαζίαο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ππνζηήξημεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Ζ ζηελή ζρέζε 

κεηαμχ ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, εηδηθά ησλ αζζελψο 

δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ, είλαη ζεκαληηθή.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν.  ΔΡΔΤΝΑ 

3.1 θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

Χο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο νξίδεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ Δπηρεηξεκαηνινγίαο, κέζα απφ 

κηα κειέηε πεξίπησζεο πνπ ζηφρν έρεη ηελ θαηάθηεζε ηεο δεμηφηεηαο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. Έηζη, έρνπκε σο ζηφρν λα δψζνπκε κηα εθηίκεζε ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απεηθφληζεο επηρεηξεκαηνινγίαο, κέζσ κηαο 

εθαξκνγήο ελφο πξνβιήκαηνο πξνο επίιπζε θαη κεξηθέο κεζνδνινγηθέο ζπζηάζεηο γηα 

κειινληηθά πεηξάκαηα. 

Μεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πεηξακαηηθά πξνζπαζήζακε λα δνθηκάζνπκε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο είλαη ην Belvedere, ην ConviceMe, ην Compendium, ην 

Questmap, ην Reason!Able θαη ην DebateGraph. Απηά έρνπλ ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φηη 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ εθπαίδεπζε θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί λα δηδάζθνπλ ηελ θξηηηθή 

ζθέςε θαη ηηο δεμηφηεηεο ζπδήηεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ δνθηκαζηεί ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, γηα παξάδεηγκα, ζε θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο καζήκαηνο. 

Απφ ηελ άιιε είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη απφ ηελ βηβιηνγξαθία γλσξίδνπκε φηη 

ππάξρνπλ θαη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, γηα παξάδεηγκα, ην Belvedere θαη ην Reason!Able 

είλαη εμ 'νινθιήξνπ ζρεδηαζκέλα γηα λα βνεζήζνπλ ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

επηρεηξεκάησλ, ελψ ην ConviceMe παξάγεη αηηηψδε δίθηπα. Σν Questmap έρεη 

δηαθνξεηηθνχο θχξηνπο ζθνπνχο, δειαδή ηε ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ, αιιά θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηεο θαηαζθεπήο δνκψλ επηρεηξεκαηνινγίαο ζε νξηζκέλν βαζκφ. Δπηπιένλ, ην 

Belvedere θαη ην Questmap έρνπλ δνθηκαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο 

ζπιινγηζηηθήο, ελψ ην Reason!Able ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλαλ κφλν ρξήζηε. Ζ πιένλ 

ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπο βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ρξήζεο. Πξνθαλψο, ε ηειεπηαία επεξεάδεη ηα κέηξα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά ηε 

ρξήζε θαη ηα θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ. Ζ εξγαζία απηή έρεη σο ζηφρν λα 

παξέρεη κηα επηζθφπεζε ησλ δηαθνξψλ απηψλ. 
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Αλαιπηηθφηεξα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα έρνπλ σο αθνινχζσο: 

1. Κάλνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ηνπο ρξήζηεο θαιχηεξνπο επάλσ ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία; 

2. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ 

επηρεηξεκαηνινγίαο ζην πιαίζην θαηαζθεπήο επηρεηξεκάησλ θαη κε βάζε ην 

κνληέιν επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ αμηνπνηνχλ; 

3. Πνηα ηα θξηηήξηα κέζσ ησλ νπνίσλ δηαθνξνπνηνχληαη ηα ζπζηήκαηα 

επηρεηξεκαηνινγίαο; 

4. Μπνξεί θάπνηνο λα βγάιεη αζθαιέο ζπκπέξαζκα κέζα απφ ηελ ελ ιφγσ ζχγθξηζε 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ επηρεηξεκαηνινγίαο; 

5. Πνηα είδε πξνβιεκάησλ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κέζα ζε έλα ππνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα επηρεηξεκαηνινγίαο; 

6. Καηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο κπνξνχλ νη εθπαηδεπφκελνη λα 

αμηνπνηήζνπλ επαξθψο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο επηρεηξεκαηνινγίαο 

θαη πνηα ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπο; 

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα πεξηγξάθεη ηελ επίδξαζε ζηελ δπλαηφηεηα ησλ ρξεζηψλ λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ. Χζηφζν, νξίδνληαο έλα κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ δελ είλαη απιφ. 

Δίλαη αθφκα δχζθνιν λα βξεζεί έλα αληηθεηκεληθφ, αμηφπηζην κέηξν ην νπνίν κε αθξίβεηα 

λα κεηξά ηελ πξφνδν ησλ ρξεζηψλ πάλσ ζηηο δεμηφηεηεο ζπιινγηζκνχ. Δπηπιένλ, γηα λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε ζηαηηζηηθή ζχγθξηζε, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα πνζνηηθφ κέηξν, 

αιιά έλα ηέηνην γεληθά απνδεθηφ αμηφπηζην κέηξν δελ είλαη δηαζέζηκφ αθφκα. Απηή φκσο 

θαίλεηαη λα είλαη ε κφλε εθηθηή θαη αμηφπηζηε κε έλα πνζνηηθφ ηξφπν. Χζηφζν, φπσο 

πξνείπακε, δελ είλαη φια ηα εξγαιεία ζρεδηαζκέλα ψζηε λα εμάγνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα 

θαηά ηε ρξήζε ηνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο εξγαιείνπ 

κεηξάηαη κε ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο επηρεηξεκάησλ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, κεηξηέηαη κε 

ηελ πνζφηεηα ή ηε ζπλνρή ησλ επηρεηξεκάησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε απηέο ηηο 

δηαθνξέο θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηηο πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

ζπλάγνληαη απφ απηέο. 



 55       

 

Ζ εγθπξφηεηα ηνπ παξφληνο πεηξάκαηνο είλαη θαιφ λα πξνζδηνξηζηεί γηαηί θπξίσο 

εκπεξηέρεηαη ζην εξψηεκα (βι. No 4 εξεπλεηηθά εξσηήκαηα) αλ ην πείξακα απηφ ηειηθά 

ζα κεηξήζεη απηφ ην νπνίν έρεη πεη φηη ζα κεηξήζεη. Δίλαη ζεκαληηθφ εδψ λα ζεκεηψζνπκε 

ινηπφλ, φηη εκείο ζα εμεηάζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ 

επηρεηξεκαηνινγίαο απφ ηε ζθνπηά ηνπ ζρεδηαζηή-εθπαηδεπηηθνχ θαη άξα ζα δνχκε θαηά 

πφζνλ κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο εθπαηδεπηηθφο λα απεηθνλίζεη ην κάζεκά ηνπ ζε απηά ηα 

εξγαιεία θαη ηη δπλαηφηεηεο ηνπ παξέρνπλ. Θα πεξηγξάςνπκε ηελ φιε δηαδηθαζία κέζα 

απφ κηα κειέηε πεξίπησζεο (case study) ηελ νπνία ζα «ηξέμνπκε» ζε θάζε έλα απφ απηά 

ηα εξγαιεία. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο ζα είλαη ε θαηάθηεζε ηεο δεμηφηεηαο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο, ζπλεπψο γηα λα ιάβνπκε εθηελέζηεξα έγθπξα ζηνηρεία γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ην ίδην πείξακα θαη ζε 

άιιεο κειέηεο πεξίπησζεο αιιά θαη λα επεθηαζεί θαη ζηε ζθνπηά ησλ καζεηεπφκελσλ. 

Όρη κφλν απηφ φκσο, έλα πείξακα πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη φιεο ηηο παξακέηξνπο θαη ηνπο 

παξάγνληεο ππφςε ηνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί μαλά θαη μαλά αιιά θαη λα εξεπλεζεί θαη 

κέζα ζε έλα εξγαζηήξην. πκπεξαζκαηηθά, έρνληαο φια ηα δεδνκέλα πνπ θαζηζηνχλ έλα 

πείξακα εθηθηφ, ζηελ εξγαζία απηή ζα κείλνπκε ζην θνκκάηη ηεο ζχγθξηζεο ησλ 

εξγαιείσλ εθαξκφδνληαο ηελ ίδηα κειέηε πεξίπησζεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζε θάζε έλα 

απφ απηά θαη πεξηγξάθνληαο ηηο δηαθνξέο ηνπο. 

 

3.2  Μεζνδνινγία 

Ζ κεζνδνινγηθή πνηφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ πεηξακάησλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

ζπλάγνληαη απφ απηέο εμεηάδνληαη θξηηηθά. Ζ ηζρχο ηνπο θαζνξίδεηαη θαη νη 

κεζνδνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο απνζαθελίδνληαη. Οη απνθιίζεηο απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζπλέπεηεο απφ ηε ρξήζε εηδηθά ζεκεηψλνληαη. Κιείλνληαο, ζα δνζνχλ θαη 

κεζνδνινγηθέο ζπζηάζεηο γηα κειινληηθά πεηξάκαηα. 

Πην αλαιπηηθά: 
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Θα ζπγθξίλνπκε ηα παξαπάλσ ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα κεηαμχ ηνπο (φπνηα θαηέζηε 

δπλαηφ λα εγθαηαζηαζνχλ), ζε κία κειέηε πεξίπησζεο (casestudy) ε νπνία αθνξά ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ γηα ηελ άξδεπζε γεπέδσλ γθνιθ. 

Σξέρνληαο ην ζελάξην ζα ζεκεηψζνπκε ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηνπ θάζε εξγαιείνπ κε βάζε 

ηα θξηηήξηα πνπ ζέζακε θαη απηφ ζα απνηππσζεί κε πεξηγξαθή ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 

Παξάιιεια ζα ζεκεηψλνληαη νη απνθιίζεηο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλέπεηεο απφ ηε 

ρξήζε ηνπ θάζε εξγαιείνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα παξάιιειε δηαδηθαζία, ε νπνία ζα καο 

δψζεη κηα νινθιεξσκέλε θαη ζθαηξηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη 

άξα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. 

Σειηθά κέζα απφ ηελ θξηηηθή επηζθφπεζε ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ ζα θαηαιήμνπκε ζην 

αλ ηειηθά ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηνινγίαο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο λα γίλνπλ θαιχηεξνη ζηελ επηρεηξεκαηνινγία θαιιηεξγψληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

δεμηφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

 

3.3  Οκάδεο ελδηαθέξνληνο ηεο ελ ιόγσ θξηηηθήο επηζθόπεζεο ησλ 

ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ επηρεηξεκαηνινγίαο 

Οη νκάδεο ελδηαθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη 

εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ζα ζειήζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αλαπαξάζηαζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο. 

 

3.4  Δξγαιεία έξεπλαο 

Belvedere: Σν Belvedere αλ θαη αλαθέξεηαη ζε πνιιέο έξεπλεο, έρεη πνιιέο εθαξκνγέο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο αιιά θπξίσο απνηειεί έλα απφ ηα πην 

δεκνθηιή ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκν γηα 

ρξήζε. Ζ ηειεπηαία ηνπ έθδνζε ήηαλ ην 1989 ε νπνία δελ είλαη πηα ζε ιεηηνπξγία θαη ε 

επφκελε έθδνζή ηνπ θαίλεηαη λα είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ππφ θαηαζθεπή. Με έθπιεμε 
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ινηπφλ δηαπηζηψζεθε φηη ην Belvedere δελ ζα απνηειέζεη έλα απφ ηα εξγαιεία ηεο 

έξεπλάο καο. 

QuestMap: Σν QuestMap δελ είλαη δηαζέζηκν γηα εγθαηάζηαζε, αλ θαη ε κειέηε 

πεξίπησζεο πνπ επηιέρζεθε έρεη αξρηθά εθαξκνζηεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. 

Compendium: Σν Compendium επίζεο δεκνθηιέο αιιά ρσξίο πνιιέο πεξηπηψζεηο 

αμηνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, απνηειεί έλα απφ ηα εξγαιεία ηεο έξεπλαο. Ζ 

κειέηε πεξίπησζεο εθαξκφζηεθε κε ρξήζε απηνχ θαη παξαθάησ αλαθέξνπκε ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

Argunet: Σν Argunet αλ θαη θαίλεηαη λα απνηειεί κηα θαιή επηινγή ζπζηήκαηνο 

επηρεηξεκαηνινγίαο, ην εγθαηαζηήζακε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο αιιά ηειηθά δελ 

αμηνπνηήζεθε γηαηί απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ δελ δίλεηαη δσξεάλ ε δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζήο φισλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 

DebateGraph: Δίλαη έλα εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ, ην νπνίν παξνπζηάδεη ηα 

επηρεηξήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ κε πνιχ απιφ θαη επδηάθξηην ηξφπν. Αμηνπνηήζεθε 

ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηα πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ν.  ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΧΝ 

ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ 

ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΙΑΛΟΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΠΙΛΤΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ 

 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη έρνληαο ππφςε καο ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο αιιά θαη ηα κνληέια επηρεηξεκαηνινγίαο ε 

ελφηεηα απηή έρεη σο ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζή ησλ ζπζηεκάησλ επηρεηξεκαηνινγίαο κε 

βάζε θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζπλεξγαζία, ιήςε απφθαζεο, κνληέιν 

επηρεηξεκαηνινγίαο, πεξηβάιινλ πνιιψλ ρξεζηψλ, πξφζβαζε κέζσ δηαδηθηχνπ, 

εθκεηάιιεπζε πξνθίι ρξεζηψλ, θνηλσληθή δηθηχσζε, δηαρείξηζε γλψζεο. Γίλεηαη ζαθέο 

φηη ε αμηνιφγεζε απηή δελ απνζθνπεί νχηε θαη θαηαιήγεη ζηελ εχξεζε ηνπ “θαιχηεξνπ” 

ζπζηήκαηνο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ έγηλε έρνληαο σο πξσηεχνληα ζηφρν ηελ θξηηηθή 

ζεψξεζε ηεο εμέιημεο ησλ ζπζηεκάησλ επηρεηξεκαηνινγίαο. Μέζα απφ ηελ αλαδήηεζε 

ησλ ειιείςεσλ ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ επηρεηξεκαηνινγίαο, επηρεηξείηαη ε αλάδεημε 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απαηηήζεσλ ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ επηρεηξεκαηνινγίαο. 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ε αληίζηνηρε δηαβάζκηζή ηνπο (ζε κηα θιίκαθα 0-4 αζηέξηα) 

έρεη σο εμήο: 

 

πλεξγαηηθή πιινγηζηηθή  

Γελ ππάξρεη ππνζηήξημε. (θαλέλα αζηέξη) 

Ζ ζπλεξγαζία είλαη έκκεζε. ην ζχζηεκα κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ 

ελφο ρξήζηεο, ρσξίο φκσο ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο.* (έλα αζηέξη) 



 59       

 

Σν ζχζηεκα ελζσκαηψλεη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηελ απφ θνηλνχ 

επεμεξγαζία επηρεηξεκάησλ. ** (δχν αζηέξηα) 

Δπηηξέπεηαη ε ζχγρξνλε επεμεξγαζία επηρεηξεκάησλ, ελψ έρνπλ αλαπηπρζεί κεραληζκνί 

πνπ παξαθηλνχλ ηνπο ρξήζηεο ζε πην ελεξγή ζπκκεηνρή *** (ηξία αζηέξηα) 

Ζ ζπκκεηνρή είλαη κεγάιεο θιίκαθαο, ελψ θαη ε ηερλνινγία (π.ρ. Wiki) επηηξέπεη ηε 

ζπλεξγαηηθή επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο απξφζθνπηα. **** (ηέζζεξα αζηέξηα) 

 

πιινγηθή Λήςε Απνθάζεσλ: 

Γελ ππάξρεη ππνζηήξημε. (θαλέλα αζηέξη) 

Ο ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα δειψζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ ζρεηηθά κε θάπνην επηρείξεκα ή 

ηζρπξηζκφ. Παξφια απηά, ην ζχζηεκα δελ κπνξεί λα βνεζήζεη νχηε λα ππνζηεξίμεη ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο. * (έλα αζηέξη) 

Τπάξρεη ζαθήο πξφβιεςε γηα ηε ιήςε κηαο απφθαζεο κέζσ κεραληζκψλ, ελψ θαη ηα 

επηρεηξήκαηα θαη νη αληηθξνχζεηο ηνπο πξνβάιινληαη θαηά αληηδηαζηνιή. Σν ζχζηεκα 

επεκβαίλεη ππνινγηζηηθά δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα δειψζεη πξνηηκήζεηο 

απνδνηηθά. ** (δχν αζηέξηα) 

Σν ζχζηεκα έρεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο: θηιηξάξεη επηρεηξήκαηα 

πνπ έρνπλ θαηαξξηθζεί, ππνινγίδεη ηελ απνδνρή ή θαηάξξηςε ελφο επηρεηξήκαηνο κέζσ 

αιγφξηζκσλ θαη κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο. *** (ηξία αζηέξηα) 

Σν ζχζηεκα έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα νδεγήζεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο, κέζσ ηεο 

πιήξνπο ππνζηήξημεο έθθξαζεο πξνηηκήζεσλ, ππνινγηζκνχ επηθξαηνχζαο άπνςεο, απφ 

πνιινχο ρξήζηεο κε δηαθνξεηηθέο απφςεηο. **** (ηέζζεξα αζηέξηα) 

 

Μνληέιν επηρεηξεκαηνινγίαο: 

Γελ ππάξρεη ππνζηήξημε. (θαλέλα αζηέξη) 
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Σν κνληέιν επηρεηξεκαηνινγίαο πεξηνξίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο αληηθεηκέλσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία. Πνιιέο θνξέο νη ηχπνη απηνί δελ είλαη 

πξνθαζνξηζκέλνη θαη δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο, κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη 

απμεκέλε ηθαλφηεηα ζηελ εκπινθή ζηελ επηρεηξεκαηνινγία. * (έλα αζηέξη) 

Έρεη αλαπηπρζεί ζπγθεθξηκέλε ηππνινγία αληηθεηκέλσλ επηρεηξεκαηνινγίαο. Σα 

αληηθείκελα απηά ζπλζέηνπλ έλα νκαιφ πιαίζην αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. ην 

επίπεδν απηφ δηαθξίλνληαη ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ θαηνρπξψζεη κηα κνξθή ηππηθήο 

επηρεηξεκαηνινγίαο. ** (δχν αζηέξηα) 

Σν κνληέιν επηρεηξεκαηνινγίαο έρεη αλαπηπρζεί κε ζαθή αλαθνξά ζε ππάξρνπζεο 

ζεσξίεο επηρεηξεκαηνινγίαο. Ζ αλαπαξάζηαζε ηνπ επηρεηξήκαηνο απφ ηε κεξηά ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηηξέπεη ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ιφγνπ κε 

απνηέιεζκα ηελ ππνζηήξημε ζρεκάησλ επηρεηξεκαηνινγίαο. *** (ηξία αζηέξηα) 

Σα ζπζηαηηθά ηνπ ιφγνπ είλαη πιήξσο κνληεινπνηεκέλα ππνινγηζηηθά, αλαπαξίζηαληαη 

κε αθξίβεηα ζε βάζε γλψζεο, ε νπνία επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο κε πνιινχο ηξφπνπο. 

Σα ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ ην επίπεδν έρνπλ θαηνρπξψζεη ηελ ηππηθή 

επηρεηξεκαηνινγία. **** (ηέζζεξα αζηέξηα) 

 

Πεξηβάιινλ πνιιώλ ρξεζηώλ  

Γελ ππάξρεη ππνζηήξημε. (θαλέλα αζηέξη) 

Ζ παξνπζία πνιιψλ ρξεζηψλ δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα παξά κφλν κέζα απφ 

αλζξψπηλεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην ίδην κέξνο. * (έλα αζηέξη) 

Ζ ζπκκεηνρή πνιιψλ ρξεζηψλ έρεη πξνλνεζεί. Τπάξρεη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

ινγαξηαζκνχ ρξήζηε, ελψ θαη ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα γίλεη απφ πνιινχο 

ζπκκεηέρνληεο. ** (δχν αζηέξηα) 

Υσξίο ηδηαίηεξεο ηερλνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κε ην πξνεγνχκελν επίπεδν, ηα 

ζπζηήκαηα απηά απφ ηε θχζε ηνπο επηηξέπνπλ ηελ θιηκάθσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ. 

*** (ηξία αζηέξηα) 
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Ζ παξνπζία πνιιψλ ρξεζηψλ εληζρχεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Γελ ππάξρεη 

θάπνην φξην (νχηε ηερληθφ, νχηε ινγηθφ) ζηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ. **** (ηέζζεξα αζηέξηα) 

 

Πξόζβαζε κέζσ δηαδηθηύνπ: 

Γελ ππάξρεη ππνζηήξημε. (θαλέλα αζηέξη) 

Διιηπήο δπλαηφηεηα πξφζβαζεο. Σα ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή κέξνπο ηεο 

πιεξνθνξίαο ζε κνξθή HTML θάλνληαο έηζη ειάρηζηα πξνζηηφ ην πεξηερφκελφ ηνπο. * 

(έλα αζηέξη) 

Γελ έρνπλ πξνβιεθζεί ραξαθηεξηζηηθά γηα απηή ηελ αμηνιφγεζε. ** (δχν αζηέξηα) 

Σν ζχζηεκα είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή θαη έηζη νιφθιεξν ην πεξηερφκελν είλαη 

πξνζβάζηκν κέζσ δηαδηθηχνπ. *** (ηξία αζηέξηα) 

Μέξνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο παξέρεηαη κέζσ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ 

(web services). Οη ππεξεζίεο απηέο επηηξέπνπλ ηε δηάρπζε θαη πξφζβαζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ απφ άιιεο πεγέο (θνκκάηηα html, αηνκηθή δηεχζπλζε αληηθεηκέλνπ θιπ). 

**** (ηέζζεξα αζηέξηα) 

 

Γηαρείξηζε Γλώζεο: 

Γελ ππάξρεη ππνζηήξημε. (θαλέλα αζηέξη) 

Ζ χπαξμε ελφο κνληέινπ επηρεηξεκαηνινγίαο, ε δηάθξηζε ησλ θάζεσλ κηαο ζπδήηεζεο 

βαζηζκέλε ζε επηρεηξήκαηα, επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο, ζηνρεχνληαο έηζη 

ζηελ παξνρή ελφο απνδνηηθνχ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζήο ηεο. * (έλα αζηέξη) 

Σν ζχζηεκα έρεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο. Οη πξάμεηο ησλ ρξεζηψλ 

κε ηηο νπνίεο δειψλνπλ πξνηίκεζε ή αληίζεζε γίλνληαη φρη κφλν αληηιεπηέο απφ ην 

ζχζηεκα, αιιά ιακβάλνληαη ππφςε ζρεηηθά κε ηε δηαβάζκηζε θαη πξνβνιή ηεο 

πιεξνθνξίαο. ** (δχν αζηέξηα) 
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Ζ παξαγφκελε γλψζε δηαρέεηαη κέζα απφ δηάθνξνπο κεραληζκνχο. Δίηε κέζσ 

κεραληζκψλ εηδνπνίεζεο είηε κε ηελ εχθνιε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ήδε 

ππάξρνπζαο γλψζεο, ην ζχζηεκα παξέρεη έλα πιαίζην δηαρείξηζεο γλψζεο, φπνπ 

νιφθιεξνο ν θχθινο δσήο ηεο γλψζεο ππνζηεξίδεηαη. *** (ηξία αζηέξηα) 

Σν ζχζηεκα είλαη ζε ζέζε λα ζπλζέηεη γλψζε ζηνρεπκέλε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο πφξνπο πνπ βξίζθνληαη ζην ζχζηεκα ή θαη ζην δηαδίθηπν αλαιακβάλεη 

ηελ απηφκαηε ή εκηαπηφκαηε επηθαηξνπνίεζε ηεο βάζεο γλψζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

απνδνηηθή ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ. **** (ηέζζεξα αζηέξηα) 

 

Πξνζαλαηνιηζκόο ζηελ εθπαίδεπζε: 

Γελ ππάξρεη θαλέλαο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε (θαλέλα αζηέξη) 

Τπάξρνπλ κεξηθέο εθαξκνγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, φκσο φρη ηθαλέο ψζηε λα 

επηθαηξνπνηήζνπλ ηελ αμία ηνπ ζπζηήκαηνο * (έλα αζηέξη) 

Τπάξρνπλ εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο φπσο ζηε λνκηθή 

επηζηήκε, ρσξίο φκσο λα έρεη εμνινθιήξνπ αμηνπνηεζεί ην ζχζηεκα ** (δχν αζηέξηα) 

Έρεη εθαξκνζηεί ζε πνηθίινπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ απεηθφληζε καζήκαηνο θαη έρεη πξνάγεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ *** (ηξία αζηέξηα) 

Τπάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο εθαξκνγέο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο. Σν ζχζηεκα 

έρεη εθηειέζεη ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη απφ ηε ζθνπηά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη απφ απηή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. **** (ηέζζεξα αζηέξηα) 

 

Καηαζθεπή &Αλάιπζε Δπηρεηξεκάησλ: 

Γελ ππνζηεξίδεη ηελ θαηαζθεπή θαη αλάιπζε επηρεηξεκάησλ (θαλέλα αζηέξη) 

Πξνσζεί ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκάησλ, δηαζέηεη βαζηθνχο ηχπνπο αληηθεηκέλσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα απνδείμεηο (evidence) θαη ηζρπξηζκνχο (claims) * (έλα αζηέξη) 
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Πξνζθέξεη έλα απνδνηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε γξαθηθή απεηθφληζε επηρεηξεκάησλ θαη 

ηδεψλ γεληθφηεξα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε έλλνηα ηνπ ράξηε (map) απνηειεί ην δνκηθφ 

ζηνηρείν ζην νπνίν επηρεηξήκαηα, εξσηήζεηο, ηδέεο ή απιά αξρεία αιιά θαη άιινη ράξηεο 

κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ θαη λα ζπζρεηηζηνχλ. Παξέρεη φκσο έλα πξνθαζνξηζκέλν 

ζχλνιν ηχπσλ αληηθεηκέλσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ. ** (δχν αζηέξηα) 

Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ έλα ζέκα (issue) πξνο ζπδήηεζε, κηα ηδέα (idea) ή 

έλα επηρείξεκα (argument). Σν ζχζηεκα επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ αληηθεηκέλσλ απφ 

ηνπο ρξήζηεο, ηελ εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ράξηε επηρεηξεκαηνινγίαο θαη 

πξνβνιή ηνπ ηζηνξηθνχ κηαο ζπδήηεζεο. *** (ηξία αζηέξηα) 

Τπεξεηεί απνθιεηζηηθά ην ζθνπφ ηεο αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, ην “ιεμηιφγην” 

πνπ αθνινπζεί ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκάησλ, ην ζχζηεκα παξέρεη φιεο ηηο “de 

facto” ππεξεζίεο πξφζβαζεο πεξηερνκέλνπ, φπσο ε παξνρή RSS, ε δπλαηφηεηα 

δηεπζπλζηνδφηεζεο θάζε αληηθεηκέλνπ, ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο πεξηερνκέλνπ ζε 

άιιεο ζειίδεο θαη ε εηζαγσγή θαη εμαγσγή πεξηερνκέλνπ ζε δηάθνξεο κνξθέο. **** 

(ηέζζεξα αζηέξηα) 

 

Καηαζθεπή δηθηύσλ αηηίνπ αηηηαηνύ: 

Γελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο δηθηχνπ αηηίνπ – αηηηαηνχ (θαλέλα αζηέξη) 

Σν ζχζηεκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο δηθηχνπ αηηίνπ – αηηηαηνχ, κέζσ ηεο 

απιήο ζπζρέηηζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, δειαδή ησλ επηρεηξεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, αθνχ 

είλαη δεδνκέλν φηη ηα γήπεδα γθνιθ ρξεηάδνληαη πνιχ λεξφ γηα ηελ άξδεπζε ηνπο, 

θαηαζθεπάδνληαη ζε πεξηνρέο κε αξθεηή πγξαζία, ψζηε λα κέλεη ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα 

θαη ε πγξαζία ηνπ γεπέδνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. * (έλα αζηέξη) 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο δηθηχσλ αηηίνπ θαη αηηηαηνχ, κέζα απφ ηε ζπζρέηηζε 

ησλ επηρεηξεκάησλ θαη ηε ρξνληθή ηνπο δηαδνρή. ** (δχν αζηέξηα) 

Τπάξρεη κηα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο δηθηχσλ αηηίνπ θαη αηηηαηνχ 

θαη απηφ γίλεηαη κέζα απφ ηελ αθξηβή απνζαθήληζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ δχν αληηθεηκέλσλ, 
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γηα παξάδεηγκα κέζα απφ ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξεκάησλ αιιά θαη εηηθεηψλ (tags) νη νπνίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ 

λα νξίζνπλ ηελ αηηηψδε ζρέζε. 

Ζ θαηαζθεπή δηθηχσλ αηηίνπ θαη αηηηαηνχ ζε απηή ηε πεξίπησζε είλαη δνκεκέλε κέζα απφ 

ηε ρξήζε εηδηθψλ ηχπσλ ζπλδέζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα αηηηψδε ζρέζε, εηηθεηψλ 

(tags) αιιά επίζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο κηαο αηηηαηήο δηαδνρήο κεηαμχ 

αηηίσλ θαη αηηηαηψλ, κηαο αιπζίδαο επηρεηξεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε 

αηηηφηεηα. **** (ηέζζεξα αζηέξηα) 

 

Τπνζηήξημε Καηαζθεπήο Γνκώλ Δπηρεηξεκαηνινγίαο: 

Γελ ππνζηεξίδεηαη ε θαηαζθεπή δνκψλ επηρεηξεκαηνινγίαο (θαλέλα αζηέξη) 

Γελ ππνζηεξίδεηαη ε θαηαζθεπή δνκψλ επηρεηξεκαηνινγίαο, δίλεηαη κφλν ε δπλαηφηεηα 

θάπνησλ ζρεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ απιά λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ θάπνηα απφ ηα 

επηρεηξήκαηα, γηα παξάδεηγκα σο επηρείξεκα απζεληίαο φηαλ πξφθεηηαη γηα επίθιεζε ζε 

θάπνην άηνκν πνπ είλαη απζεληία ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. * (έλα αζηέξη) 

Τπνζηεξίδεηαη ζε θάπνην βαζκφ ε θαηαζθεπή απιψλ δνκψλ επηρεηξεκαηνινγίαο, φπνπ ηα 

επηρεηξήκαηα κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ αιιά φρη λα αλαιπζνχλ ** (δχν αζηέξηα) 

Τπνζηεξίδεηαη ε θαηαζθεπή αξθεηψλ δνκψλ επηρεηξεκαηνινγίαο, ηα επηρεηξήκαηα 

κπνξνχλ εχθνια λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ, λα αλαιπζνχλ, λα ειεγρζνχλ γηα ηελ αμηνπηζηία 

ηνπο. *** (ηξία αζηέξηα) 

Τπνζηεξίδεηαη κε αθξίβεηα ε θαηαζθεπή δνκψλ επηρεηξεκαηνινγίαο, κέζα απφ δηάθνξα 

ζεη θξηηηθψλ εξσηήζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα αλ έρνπκε κηα Πξφηαζε-ππφζεζε 1:  

Αλ πξαγκαηνπνηεζεί ην Α, ηφηε εχινγα ζα πξνθχςνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 

 Πξφηαζε-ζπκπέξαζκα: Άξα δελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην Α. 

εη εξσηήζεσλ θξίζεο: 

i. Πφζν πηζαλφ θαη πφζν αιεζνθαλέο είλαη λα ζπκβνχλ πξαγκαηηθά νη ζπλέπεηεο πνπ 

αλαθέξνληαη; ii. Τπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηε ζέζε φηη νη ζπλέπεηεο απηέο 
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ζα ζπκβνχλ αλ πξαγκαηνπνηεζεί ην Α; iii. Τπάξρνπλ ζπλέπεηεο κε ην αληίζεην 

απνηέιεζκα νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ‟ φςηλ; **** (ηέζζεξα αζηέξηα) 

 

Πίλαθαο 4.1 πγθξηηηθόο Πίλαθαο Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ 

Δξγαιεία 

Δπηρεηξεκαηνινγίαο 

Κξηηήξηα 

Compendium 

2
ε
 γεληά 

DebateGraph 

3
ε
 γεληά 

QuestMap 

2
ε
 γεληά 

Argunet 

2
ε
 γεληά 

Πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ 

Δθπαίδεπζε 
* *** ** ** 

Καηαζθεπή &Αλάιπζε 

Δπηρεηξεκάησλ 
*** ** ** ** 

Καηαζθεπή δηθηύσλ 

αηηίνπ αηηηαηνύ 
*** *** ** ** 

πιινγηθή Λήςε 

Απνθάζεσλ 
* ** * * 

Τπνζηήξημε Καηαζθεπήο 

Γνκώλ 

Δπηρεηξεκαηνινγίαο 

*** ** * * 

πλεξγαηηθή 

πιινγηζηηθή 
* ** * * 

Μνληέιν 

Δπηρεηξεκαηνινγίαο 
** ** ** ** 

Πεξηβάιινλ πνιιώλ 

ρξεζηώλ 
* *** * * 

Πξόζβαζε κέζσ 

δηαδηθηύνπ 
* **** * * 

Γηαρείξηζε Γλώζεο 

** *** ** ** 
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Με ηελ εμέηαζε θάζε ζπζηήκαηνο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, ε έξεπλα θαηέιεμε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηέξσ Πίλαθα. Ο 

Πίλαθαο 4.1 επηρεηξεί κηα ζχλνςε ησλ ηηκψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπζηεκάησλ 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέζακε παξαπάλσ αιιά θαη ηε γεληά ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

Όπσο θαίλεηαη, ε δεχηεξε γεληά ησλ ζπζηεκάησλ, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηππνπνηεκέλσλ 

κνληέισλ επηρεηξεκαηνινγίαο, απμάλεη ηηο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο. Δπηπιένλ, 

ζηα ζπζηήκαηα δεχηεξεο γεληάο εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

κέζσ δηαδηθηχνπ. Σα ζπζηήκαηα ηξίηεο γεληάο δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα 

ζπλεξγαζίαο, ρσξίο λα δηαθνξνπνηνχληαη ηδηαίηεξα απφ ην κνληέιν επηρεηξεκαηνινγίαο 

θαη ηελ ηππνπνίεζε πνπ αθνινπζνχλ απηά ηεο δεχηεξεο γεληάο. Έηζη, ε ηξίηε γεληά 

ζπζηεκάησλ παξέρεη έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο πνιιψλ ρξεζηψλ, ρσξίο φκσο ε 

απφπεηξα απηή λα είλαη απνιχησο νινθιεξσκέλε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ν.  ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ (CASE STUDY) 

 

Σν θεθάιαην απηφ αλαθέξεη κηα κειέηε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

θξηηηθήο ζθέςεο γηα 30 εθπαηδεπφκελνπο. Οη εθπαηδεπφκελνη αζρνινχληαη κε ηελ επίιπζε 

αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο „Άξδεπζε Υιννηάπεηα 

Γεπέδσλ Γθνιθ‟ κε έλα εξγαιείν ππνζηήξημεο ζπλεξγαηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο (CSCA). 

Οη εθπαηδεπφκελνη ρξεζηκνπνίεζαλ έλα εξγαιείν CSCA, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ 

επηρεηξήκαηα γηα ηελ αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ιχζεσλ θαηά ηηο ζπδεηήζεηο ζε 

κηθξέο νκάδεο.  

Ζ Γηαρείξηζε Δδαθνθάιπςεο είλαη έλαο πνιχπινθνο ηνκέαο πνπ απαηηεί θάπνηνο λα 

θαηαλνήζεη έλα επξχ θάζκα γλψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αγξνλνκηθψλ αξρψλ 

ηνπ ριννηάπεηα, ηελ πξνζδνθία ησλ παηθηψλ γθνιθ, ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαζίησλ, ηε 

δηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ (Danneberger, 1994). Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ πξνζέγγηζε, νη 

εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα αλαιχζνπλ πνιχπινθεο πεξηπηψζεηο πξαγκαηηθήο δσήο λα 

αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο ιχζεο θαη λα ζρεδηάζνπλ κηα ιεπηνκεξή δξάζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλαιχζεηο ηνπο.  

 

5.1  Απνηειέζκαηα Υξήζεο 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζθνπφο καο είλαη λα αλαδείμνπκε ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε 

ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ επηρεηξεκαηνινγίαο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ 

εμέιημε ηεο έξεπλαο ηα ζπζηήκαηα ηα νπνία ηειηθά αμηνπνηήζεθαλ είλαη ην Debate Graph 

θαη ην Compendium. Καη ηα δχν απηά εξγαιεία ππφζρνληαη πνιιά επάλσ ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία θαη ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. 

Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά, ην θαηά πφζν εθπιεξψλνπλ απηφ ην νπνίν 

ππφζρνληαη, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. 
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5.1.1  Debategraph 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κε screenshots ε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

άξδεπζεο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία 

επηρεηξεκαηνινγίαο. 

ηελ Δηθφλα 5.1 βιέπνπκε ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ράξηε φπνπ ην κάζεκα 

CaseStudiesonTurfgrass / argumentationonProblemSolving αλαπαξίζηαηαη σο δήηεκα, 

επάλσ ζηνπο ράξηεο ηνπ ρξήζηε Constantina, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηνλ θαζεγεηή. 

 

Δηθόλα 5.1 Αξρηθή ειίδα Υάξηε ηνπ ρξήζηε Constantina 

 

ηελ Δηθφλα 5.2 εηζεξρφκαζηε ζηνλ βαζηθφ ράξηε ηνπ καζήκαηνο εδαθνθάιπςεο, ν 

νπνίνο αλαπαξίζηαηαη σο δήηεκα απφ ην νπνίν εμαθηηλψλνληαη άιια δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ: 1. ΑΡΓΔΤΖ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ ΓΖΠΔΓΧΝ ΓΚΟΛΦ, 2. Υξεκαηνδφηεζε & 

Πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο θαη 3. 21
st
centuryproject/whatexpertsdo. Απφ ηα ηξία 

απηά δεηήκαηα θαη ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο φπσο ηελ πεξηγξάςακε 
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παξαπάλσ, ν θαζεγεηήο κε ζθνπφ λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ην εξγαιείν ηνπο 

παξνπζηάδεη ην δήηεκα 3. 21
st
centuryproject/whatexpertsdo αιιά απηφ είλαη θάηη κε ην 

νπνίν δελ ζα αζρνιεζνχλ νη θνηηεηέο. 

 

 

Δηθόλα 5.2 Υάξηεο Μαζήκαηνο Δδαθνθάιπςεο 

 

πλερίδνληαο, κπαίλνπκε ζηνλ θχξην ράξηε ηνπ καζήκαηνο εδαθνθάιπςεο θαη απηφο είλαη 

ε ΑΡΓΔΤΖ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ ΓΖΠΔΓΧΝ ΓΚΟΛΦ. Δδψ νη θνηηεηέο ζα θιεζνχλ λα 

επηιχζνπλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο επηρεηξεκαηνινγίαο ην πξφβιεκα ηεο άξδεπζεο ησλ 

δηαθφξσλ γεπέδσλ γθνιθ.  

Ξεθηλψληαο ινηπφλ, ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο νη θνηηεηέο, ζέηνπλ δεηήκαηα κε ηε κνξθή 

εξσηήζεσλ. Εεηήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο 
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θαη ηελ έξεπλα επί ηνπ ζέκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, φπσο βιέπνπκε θαη ζηελ εηθφλα, νη 

θνηηεηέο ελδηαθέξνληαη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ν ριννηάπεηαο 

θαη απφ ηη απνηειείηαη, πσο θαηαζθεπάδεηαη έλα γήπεδν γθνιθ θιπ. Μέζα απφ απηά ηα 

αξρηθά δεηήκαηα, ζα θέξνπλ εηο πέξαο θαη ην θχξην δεηνχκελν ηνπ καζήκαηνο, πνπ δελ 

είλαη άιιν απφ ηελ άξδεπζε ηνπ ριννηάπεηα. 

 

 

Δηθόλα 5.3 Υάξηεο / Άξδεπζε Υιννηάπεηα Γεπέδσλ Γθνιθ 

 

ηελ Δηθφλα 5.4 εηζεξρφκαζηε ζε έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζέζε νη θνηηεηέο. Πψο 

θαηαζθεπάδεηαη έλα γήπεδν γθνιθ; Απηφ είλαη έλα δήηεκα πνπ ηίζεηαη κε ηε κνξθή 

εξψηεζεο. Δδψ εμαθηηλψλνληαη δχν ζηνηρεία, «Τπάξρνπλ εηδηθνί αξρηηέθηνλεο γεπέδσλ 

γθνιθ» ην νπνίν απνηειεί κηα πιεξνθνξία πνπ δίλεη έλαο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη 

αλαπαξίζηαηαη κε πξάζηλν ρξψκα. Σν δεχηεξν ζηνηρείν είλαη ην «Σα γήπεδα γθνιθ είλαη 

εμ νινθιήξνπ ηερλεηά» ην νπνίν απνηειεί κηα ζέζε ελφο θνηηεηή θαη αλαπαξίζηαηαη κε 

γαιάδην ρξψκα.  
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Δηθόλα 5.4 Πώο θαηαζθεπάδεηαη έλα γήπεδν γθνιθ 

 

ηελ Δηθφλα 5.5 βιέπνπκε ηα επηρεηξήκαηα ελαληίσζεο πνπ αλαπαξίζηαηαη κε θφθθηλν 

έληνλν ρξψκα. Δδψ θάπνηνη θνηηεηέο ελαληηψλνληαη ζηελ παξαπάλσ ζέζε ηνπ 

ζπκθνηηεηή ηνπο, δίλνληαο βέβαηα θαη πεξαηηέξσ εμεγήζεηο ζηελ ελαληίσζή ηνπο απηή. 
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Δηθόλα 5.5 Δπηρεηξήκαηα Δλαληίσζεο 

 

ηελ Δηθφλα 5.6 βιέπνπκε ηελ επηρεηξεκαηνινγία κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ λα γίλεηαη πην 

έληνλε ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Debategraph. Όπσο 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζρεηηθά κε ην δήηεκα «Μέζνδνη εθαξκνγήο κε ρξήζε 

εθηνμεπηήξσλ» νη θνηηεηέο εθθξάδνπλ θαη ελαληίσζε (θφθθηλν ρξψκα) αιιά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά δείγκαηα (components) κε ην ζθνχξν γαιάδην ρξψκα κε ζθνπφ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην αξρηθφ δήηεκα. Σέινο, ζην ππνζηεξηθηηθφ επηρείξεκα «πιενλεθηήκαηα 

ηεο ρξήζεο ησλ εθηνμεπηήξσλ» (πξάζηλν ρξψκα) παξαηεξνχκε θαη ην βέινο ην νπνίν 

είλαη πην παρχ θαη απηφ δείρλεη ην πφζν ηζρπξφ είλαη ην επηρείξεκα ζρεηηθά κε ην αξρηθφ 

δήηεκα πνπ ζέιεη λα ππνζηεξίμεη. 
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Δηθόλα 5.6 Μέζνδνη εθαξκνγήο κε ρξήζε εθηνμεπηήξσλ 

 

ηελ Δηθφλα 5.7 πνπ αθνινπζεί, βιέπνπκε ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ππεξζχλδεζεο γηα 

πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

 

Δηθόλα 5.7 Link 
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Δπίζεο, ζηελ Δηθφλα 5.8 βιέπνπκε ηελ δπλαηφηεηα ησλ θνηηεηψλ λα βαζκνινγήζνπλ ην 

πφζν ηζρπξφ είλαη ην επηρείξεκα πνπ ζέηνπλ ζρεηηθά κε θάπνην δήηεκα. Βάδνληαο ηνλ 

βαζκφ, ην βέινο παραίλεη θαη έηζη φινη θαηαιαβαίλνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ επηρεηξήκαηνο θαη δεηήκαηνο. 

 

 

Δηθόλα 5.8 Οξίδνληαο ηε δπλακηθή ηεο ζρέζεο 

 

ην DebateGraph κπνξνχκε επίζεο λα κεηαθηλήζνπκε θάπνηα ηδέα απφ ηελ αξρηθή ηεο 

ζέζε θαη λα ηελ ζπλδέζνπκε κε θάπνηα λέα. Απηφ γίλεηαη απφ ην πιατλφ κελνχ κε 

drag&drop. Σέινο, δηαζηαπξψλνπκε ηδέεο κεηαμχ ηνπο, δειαδή έλα επηρείξεκα κπνξεί λα 

ζπλδέεηαη κε πεξηζζφηεξεο απφ κία ηδέεο θαζψο θαη λα αλαπξνζδηνξίζνπκε ην είδνο ηνπ 

επηρεηξήκαηνο, γηα παξάδεηγκα απφ επηρείξεκα απιήο άπνςεο κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ζε 

επηρείξεκα ππνζηήξημεο, φπσο θαίλεηαη ζηηο Δηθφλεο 5.9 θαη 5.10 
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Δηθόλα 5.9 Move the selected idea to another idea 

 

Δηθόλα 5.10 Αιιαγή ηνπ είδνπο ηνπ επηρεηξήκαηνο 
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ηελ επφκελε Δηθφλα 5.11 ζα δνχκε φηη ην DebateGraph παξέρεη θαη κηα θνηλφηεηα ζην 

βαζηθφ κελνχ, έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεί ν θαζεγεηήο θαη νη 

θνηηεηέο ψζηε λα ζέηνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο πεξηνξηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα κελ εμειηρζεί 

ε δηαδηθαζία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηειηθά ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζε κηα 

ρανηηθή θαη ρσξίο απνηέιεζκα δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδνπκε 

αμηνπνηήζεθε ε δπλαηφηεηα ηεο θνηλφηεηαο κε ζθνπφ νη εθπαηδεπφκελνη λα κπνξνχλ λα 

ζπλνκηινχλ ψζηε λα νξίδνπλ ζέκαηα θαη λα αληαιιάζζνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 

εδαθνθάιπςε αιιά δελ ρξεηάδεηαη λα απνηππσζνχλ ζην θχξην ράξηε. Γηα παξάδεηγκα 

επηιχνπλ καζεκαηηθέο πξάμεηο. Δπίζεο ν θαζεγεηήο ζπληνλίδεη ηελ νκάδα δίλνληαο 

θαηεπζχλζεηο θαη ζέηνληαο πεξηνξηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα κελ νδεγεζνχλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζε αδηέμνδεο ζπδεηήζεηο. Δπίζεο, ζην βαζηθφ κελνχ ηνπ DebateGraph 

κπνξνχκε λα βιέπνπκε αλά πάζα ψξα ηελ ξνή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, λα αθήλνπκε 

ζρφιηα θαη ζπζηάζεηο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 5.12. 
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Δηθόλα 5.11 Κνηλόηεηα 
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.  

Δηθόλα 5.12 Ρνή 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ην DebateGraph απνηειεί έλα 

ζχζηεκα αξρηθά θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε, επηηξέπνληαο ηνπ λα εμνηθεησζεί γξήγνξα καδί 

ηνπ. Με βάζε ην κνληέιν ηνπ Toulmin, ζην DebateGraph κπνξεί θαλείο λα εηζάγεη ηα 

δεδνκέλα ηνπ, λα δειψζεη ππνζηήξημε, εγγχεζε θαη αλαζθεπή. Απηά είλαη ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα γηα έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα επηρεηξεκαηνινγίαο. 

Πην αλαιπηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε γηα ην DebateGraph: 

ρεηηθά κε ηε Γπλαηόηεηα ησλ ρξεζηώλ λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ. Οη ρξήζηεο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο επηρεηξεκάησλ θαη πνιιψλ εηδψλ αληηδξάζεσλ επάλσ ζε έλα 

επηρείξεκα. Μειεηνχλ ηα αληίζεηα επηρεηξήκαηα, ηα βαζκνινγνχλ & ηα θηιηξάξνπλ. 

Μπνξνχλ επίζεο, λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημε κέζσ RSS. 
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ρεηηθά κε ηελ Πξόνδν ησλ ρξεζηώλ πάλσ ζηηο δεμηόηεηεο ζπιινγηζκνύ. Οη ρξήζηεο 

θαίλεηαη λα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο ζπιινγηζκνχ, αιιά φρη ζηνλ αλακελφκελν βαζκφ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί γξήγνξα λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα κε έρνληαο εμεηάζεη φιεο 

ηηο ζθνπηέο πάλσ ζε έλα δήηεκα. Άιιεο θνξέο δείρλνπλ λα θνπξάδνληαη, εηδηθά φηαλ ε 

επηρεηξεκαηνινγία γίλεηαη αζχγρξνλα κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. ηε 

πεξίπησζε ηεο εδαθνθάιπςεο ππήξμαλ πεξηπηψζεηο εθπαηδεπνκέλσλ νη νπνίνη έθαλαλ 

ιηγνζηέο εκθαλίζεηο κέζα ζην εξγαιείν θαη άξα ζπκκεηείραλ ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ειάρηζηα. Άιινη, πάιη γξήγνξα 

θαηέιεγαλ ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ ζηελ πνξεία δηαςεχδνληαλ κε απνηέιεζκα λα 

δπζαλαζρεηνχλ ή λα θνπξάδνληαη θαη λα εγθαηαιείπνπλ γηα ιίγν δηάζηεκα. 

ρεηηθά κε ηελ Πνηόηεηα θαηαζθεπήο επηρεηξεκάησλ. Κάζε ράξηεο είλαη αλνηρηφο ζε 

δηνξζψζεηο. Με ηνλ ρξφλν ν ράξηεο σξηκάδεη θαη ηαπηίδεηαη κε ηα θνκβηθά ζεκεία ηεο 

δηαβνχιεπζεο. Ζ πνξεία επεμεξγαζίαο θαηαγξάθεηαη (δίρηπ αζθαιείαο). ην DebateGraph 

έρνπλ νξηζηεί θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ψζηε 

λα ππάξρεη νκνηνκνξθία ζην ράξηε θαη λα είλαη πην θαηαλνεηή ε γξαθηθή απεηθφληζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

Γηα θάζε ππφ εμέηαζε ζέκα δεκηνπξγείηαη έλαο λένο ράξηεο επηρεηξεκάησλ πνπ πεξηέρεη 

ηνλ ηίηιν θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή. 

Δθεί μεθηλνχλ λα απνηππψλνληαη ηα δηάθνξα δεηήκαηα, ζπλήζσο κε ηε κνξθή εξψηεζεο. 

Σα δεηήκαηα αθνινπζνχληαη απφ ζέζεηο θαη ηδέεο φηαλ θάπνηνο θνηηεηήο ζέιεη λα πεη ηελ 

άπνςή ηνπ. Πνιιέο θνξέο νη θνηηεηέο ρξεηάδεηαη λα ζρνιηάζνπλ επάλσ ζε κία ζέζε ψζηε 

λα ηε ζπκπιεξψζνπλ, δίλνληαο κηα επηπιένλ πιεξνθνξία. Απηά ηα ζρφιηα εηζάγνληαη σο 

ηκήκαηα ζέζεο. Όιεο νη ηδέεο ησλ ζρνιίσλ πνπ εθθξάδνπλ ππνζηήξημε ή ελαληίσζε ζε 

κία ζέζε εηζάγνληαη σο επηρεηξήκαηα. 

Όζνλ αθνξά ηε πλνρή επηρεηξεκάησλ. πλαληάκε θαη θάπνηεο δπζθνιίεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία επηρεηξεκαηνινγίαο ζην DebateGraph. Απηέο νη δπζθνιίεο αθνξνχλ ζηελ 

έθηαζε ηεο πεξηγξαθήο θάπνηνπ επηρεηξήκαηνο ε νπνία πνιιέο θνξέο είλαη κεγάιε κε 

ζπλέπεηα λα είλαη αζαθέο απηφ πνπ ζέιεη λα πεη ν θνηηεηήο. Πνιιέο θνξέο νη θνηηεηέο 

εγθισβίδνληαη ζε θάπνηα δεηήκαηα, αλαπαξάγνληαο ηηο ίδηεο γλψκεο δεκηνπξγψληαο έηζη 

ράνο. Γηα παξάδεηγκα, είρε εμαξρήο δεηεζεί απφ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα είλαη 
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ζπλεθηηθνί ζηηο πεξηγξαθέο ησλ επηρεηξεκάησλ, απηφ φκσο δχζθνια αθνινπζήζεθε ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κεζφδσλ εθαξκνγήο θαηά ηελ άξδεπζε ηνπ ριννηάπεηα αθνχ ε πεξηγξαθή 

ησλ ππνζηεξηθηηθψλ αιιά θαη ησλ αληηηηζέκελσλ επηρεηξεκάησλ ήηαλ κεγάιε θαη αζαθήο 

κε απνηέιεζκα λα κελ εμειηρζεί ε επηρεηξεκαηνινγία ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. 

Σέινο ζρεηηθά κε ηελ Απεηθόληζε καζήκαηνο, δειαδή ηη δπλαηόηεηεο παξέρεη ην 

εξγαιείν ζηνλ εθπαηδεπηηθό ώζηε λα απεηθνλίζεη απνηειεζκαηηθά ην κάζεκά ηνπ, ην 

DebateGraph έρεη ρξήζε ζε πνηθίινπο ηνκείο, νπζηαζηηθά φπνπ ππάξρεη ε αλάγθε 

αλάπηπμεο επηρεηξεκάησλ. Παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε γηα ηελ γξαθηθή απεηθφληζε 

ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ, κε ράξηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. Δλδεηθηηθά ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο (δηαρείξηζε γεπέδσλ γθνιθ) εμεηάζηεθαλ δχν πεδία 

εθαξκνγήο, ε επηρεηξεκαηνινγία κε ζθνπφ ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ε απεηθφληζε 

καζήκαηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαζεγεηή. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηα 

εμήο: 

Αξρηθά, ν θαζεγεηήο κπνξεί εχθνια λα απεηθνλίζεη ην κάζεκα ηνπ ζην DebateGraph 

αθνχ ηνπ παξέρεη έλα αξθεηά θαιά δνκεκέλν πιαίζην. Απφ έλα ζεκείν θαη κεηά είλαη 

ζηελ επρέξεηα θαη ηελ φξεμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ην θαηά πφζνλ ζα αμηνπνηήζεη φιεο ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαιείνπ. Σειηθά, δελ ιέκε φηη ην debateGraph δελ ρξήδεη 

θαιπηέξεπζεο, γηα παξάδεηγκα φζνλ αθνξά ηελ εμνινθιήξνπ απεηθφληζε ηνπ καζήκαηνο. 

Αιιά ζηα πιαίζηα ηεο ρξήζεο ηνπ σο ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα ζπλζέζεη έλα νινθιεξσκέλν κάζεκα πνπ ζθνπφ ζα έρεη ηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

 

5.1.2  Compendium 

ην Compendium εθαξκφζηεθε φζν ην δπλαηφλ ε ίδηα κειέηε πεξίπησζεο πνπ είρε 

αξρηθά εθαξκνζηεί ζην DebateGraph. Σπρφλ αζπκβαηφηεηεο πνπ ππήξμαλ ήηαλ ζηα 

πιαίζηα παξνπζίαζεο ησλ επηρεηξεκάησλ αθνχ ην Compendium δελ δηαζέηεη ην πιήζνο 

ησλ επηινγψλ ηνπ DebateGraph ζηνλ νξηζκφ ησλ επηρεηξεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα 

επηρείξεκα πνπ ζην DebateGraph δειψλεηαη σο πξνυπφζεζε (premise) ζην Compendium 

δελ κπνξεί λα απνηππσζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη 
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ην DebateGraph απνηειεί εξγαιείν ηξίηεο γεληάο ελψ ην Compendium δεχηεξεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε δεχηεξε γεληά ησλ ζπζηεκάησλ, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηππνπνηεκέλσλ 

κνληέισλ επηρεηξεκαηνινγίαο, απμάλεη ηηο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο ζε ζρέζε 

κε ηελ πξψηε γεληά ζηελ νπνία αλήθε ην Belvedere. Δπηπιένλ, ζηα ζπζηήκαηα δεχηεξεο 

γεληάο εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ Γηαδηθηχνπ. Σα 

ζπζηήκαηα ηξίηεο γεληάο δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο, ρσξίο λα 

δηαθνξνπνηνχληαη ηδηαίηεξα απφ ην κνληέιν επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηελ ηππνπνίεζε πνπ 

αθνινπζνχλ απηά ηεο δεχηεξεο γεληάο. Έηζη, ε ηξίηε γεληά ζπζηεκάησλ παξέρεη έλα 

πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο πνιιψλ ρξεζηψλ, ρσξίο φκσο ε απφπεηξα απηή λα είλαη 

απνιχησο νινθιεξσκέλε, θαζψο α) ε θνηλσληθή δηθηχσζε ζπλήζσο δε ιακβάλεηαη 

ππφςηλ, β) ε αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθή κε ην ρξήζηε εμππεξεηεί πεξηζζφηεξν 

ηηο αλάγθεο ηαπηνπνίεζήο ηνπ, θαη γ) ηα ζπζηήκαηα δελ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζαξκνγή 

ηνπο ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο πξνηηκήζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπο. ε γεληθέο 

γξακκέο θαη ζην ζχλνιφ ηνπο ηα δχν απηά εξγαιεία έρνπλ νκνηφηεηεο θαη ζπκβαηφηεηα, 

νπφηε θαη ε κεηαθνξά ηεο κειέηεο πεξίπησζεο απφ ην έλα ζην άιιν δελ έρεη ζεκαληηθέο 

απνθιίζεηο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κε screenshots ε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

άξδεπζεο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία 

επηρεηξεκαηνινγίαο ζην Compendium. 

ηελ Δηθφλα 5.13, βιέπνπκε ηελ δηεπηθάλεηα ηνπ Compendium NG πάλσ ζηελ νπνία 

δεκηνπξγνχκε έλα λέν MapNode, ν νπνίνο ζηελ νπζία ζα απνηειεί θαη ηνλ αξρηθφ ράξηε 

ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ ζέινπκε λα δηεμάγνπκε. 
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Δηθόλα 5.13 Αξρηθόο Υάξηεο / MapNode 
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ηελ επφκελε Δηθφλα 5.14 ζπλαληάκε, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο ζην DebateGraph, ηελ 

εμαθηίλσζε ησλ επηρεηξεκάησλ. Με επηρεηξήκαηα ππεξ (πξάζηλν ρξψκα) θαη θαηά 

(θφθθηλν ρξψκα), κε ζρφιηα κε ηε κνξθή ζεκεηψζεσλ θαη δεηήκαηα κε ηε κνξθή «?». 

 

 

Δηθόλα 5.14 Δμαθηίλσζε Δπηρεηξεκάησλ 
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ηελ Δηθφλα 5.15 βιέπνπκε ηα πεξηερφκελα ελφο επηρεηξήκαηνο, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ. 

 

Δηθόλα 5.15 Πεξηερόκελα Δπηρεηξήκαηνο 

 

ηελ επφκελε Δηθφλα 5.16, ζην πιατλφ κελνχ ηνπ Compendium ζπλαληάκε φινπο ηνπο 

«θφκβνπο» πνπ καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε. 

 Με ην ζχκβνιν ηνπ εξσηεκαηηθνχ «?» απνηππψλνπκε έλα λέν δήηεκα 

 Με ηνλ ιακπήξα δεκηνπξγνχκε έλα επηρείξεκα απάληεζεο. 

 Με ην ζχκβνιν ηνπ ράξηε ζηελ νπζία μεθηλάκε έλα λέν ράξηε 

 Με ην εηθνλίδην ηεο ιίζηαο, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εηζάγνπλ επηρείξεκα πνπ 

πεξηιακβάλεη ιίζηα δεδνκέλσλ θαη επηπιένλ κπνξεί απηή ε ιίζηα λα εμειίζζεηαη 

απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 Με ην ζχκβνιν ηνπ ζπλ «+» δειψλνπκε ην επηρείξεκα ππνζηήξημεο θαη κε ην 

πιελ «-» ην επηρείξεκα ελαληίσζεο. Τπάξρεη θαη ην εηθνλίδην πνπ πεξηιακβάλεη 
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θαη ην ζπλ θαη ην πιελ «+/-» θαη κε απηφ καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπκε ζεηηθά ζε θάπνην δήηεκα θαη αξλεηηθά ζε θάπνην άιιν. 

 Με ην εηθνλίδην ηεο ππεξζχλδεζεο κπνξνχκε λα εηζάγνπκε θάπνηα αλαθνξά ή 

ζχλδεζκν. 

 Σέινο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζεκείσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην κψβ εηθνλίδην θαη 

ην επηρείξεκα ιήςεηο απφθαζεο, πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο εδαθνθάιπςεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζαο θφκβνο ζπκπεξάζκαηνο, δειαδή ζαλ ζπκπέξαζκα θαη 

ιχζε ζην δεηνχκελν πξφβιεκα. 

 

 

Δηθόλα 5.16 Γξακκή εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο θόκβσλ 
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Δπίζεο, καο επηηξέπεη λα επηιέμνπκε ηνλ ηχπν ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ επηρεηξεκάησλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζχλδεζε ππνζηήξημεο, ελαληίσζεο, εμεηδίθεπζεο, πξφθιεζεο θ.α., 

φπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθφλα 5.17 

 

 

Δηθόλα 5.17 Δπηινγή ηύπνπ ζύλδεζεο επηρεηξεκάησλ 
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ηε ζπλέρεηα ζηελ Δηθφλα 5.18, βιέπνπκε ηε δπλαηφηεηα δηαζηαχξσζεο ζηε ζχλδεζε ησλ 

επηρεηξεκάησλ, δειαδή ην γεγνλφο φηη έλα επηρείξεκα κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε πάλσ απφ 

κία ηδέεο ή δεηήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θαηαιεθηηθφ επηρείξεκα ηεο πεξίπησζήο καο 

«Οη Toro ζε 550 ζηξέκκαηα απνηειινχλ ηελ θαιχηεξε επηινγή», ζπλδέεηαη κε ην δήηεκα 

«Πξνδηαγξαθέο αθξνθχζησλ Toro», κε ην επηρείξεκα απάληεζεο «Αλαγσγή ζηελ 

ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ 550 ζηξεκκάησλ» αιιά θαη κε ην επηρείξεκα ππνζηήξημεο 

«Τδξαπιηθή αγσγηκφηεηα». Ζ ζχλδεζε απηή δελ είλαη θαζφινπ ηπραία αθνχ θαη ηα ηξία 

απηά δεηήκαηα/επηρεηξήκαηα απνηεινχλ δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα ιεθεί ε ηειηθή 

απφθαζε ε νπνία ζηελ νπζία απνηειεί ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

 

Δηθόλα 5.18 cross-link & decision node 

 

ηελ Δηθφλα 5.19 κπνξνχκε λα έρνπκε έλα λέν ράξηε κέζα ζηνλ αξρηθφ βαζηθφ ράξηε ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο. 
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Δηθόλα 34 New Map Node 

 

Πην αλαιπηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε γηα ην Compendium: 

ρεηηθά κε ηε Γπλαηόηεηα ησλ ρξεζηώλ λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ. Ζ θαηάιιειε 

απεηθφληζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο έρεη απνδεηρζεί φηη δηεπθνιχλεη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ µέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη θνηλνπνίεζεο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ αηφκσλ 

ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ηεο δηαηήξεζεο ηεο εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ησλ 

αηφκσλ απηψλ ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία, θαζψο επίζεο θαη µέζσ ηεο δηαηήξεζεο ζπλνρήο 

θαη ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ απφςεσλ πνπ εθθξάδνληαη. Μηα αληηπξνζσπεπηηθή 

πξνζέγγηζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζπζηεκάησλ είλαη ην Compendium, ην νπνίν αξρηθά 

αλαπηχρζεθε γηα λα βνεζήζεη νκάδεο αηφκσλ απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. ηελ παξνχζα 

κειέηε πεξίπησζεο, ην Compendium κέζα απφ ηα ιηηά γξαθηθά ηνπ θαη ην απζηεξφ 

πεξηβάιινλ ηνπ θάλεθε λα δηεπθνιχλεη ηνπο θνηηεηέο λα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ νπζία, 

δειαδή ζηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο.  
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ρεηηθά κε ηελ Πξόνδν ησλ ρξεζηώλ πάλσ ζηηο δεμηόηεηεο ζπιινγηζκνύ. Θεσξψληαο 

ζπλνιηθά ην ελ ιφγσ ζχζηεκα παξέρεη έλα γλσζηηθφ πεξηβάιινλ επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ 

δηεγείξεη ηε ζθέςε θαη παξαθηλεί ηε ζπδήηεζε αλάκεζα ζηα εµπιεθφκελα άηνκα. Παξ‟ 

φια απηά, παξέρεη γηα ηελ ψξα µφλν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη εκθαλίδεη πνιιά 

πξνβιήκαηα ρξεζηηθφηεηαο. Πην ζεκαληηθή φκσο δηαπίζησζε είλαη ην φηη ην 

Compendium δελ νινθιεξψλεη ζηε δηαδηθαζία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο γηαηί εζηηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηελ απεηθφληζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη φρη ζηελ θαηαζθεπή θαη 

αλάιπζε ησλ επηρεηξεκάησλ θαη ηνπο κεραληζκνχο αηηηνιφγεζεο νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ 

λα απηνκαηνπνηήζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ Πνηόηεηα θαηαζθεπήο επηρεηξεκάησλ. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

επηρεηξεκαηνινγία αλαιχνληαη ηα επηρεηξήκαηα & αληεπηρεηξήκαηα σο πξνο ηε δνκή ηνπο 

(ηζρπξηζκφο- απφδεημε- κεηαδεδνκέλα) θαη ην πεξηερφκελν ηνπο. Όκσο φπσο πξνείπακε 

εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ απεηθφληζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο αθνχ ρξεζηκνπνηεί ηνπο βαζηθνχο 

θφκβνπο πνπ ππνδειψλνληαη µε δηαθνξεηηθά εηθνλίδηα, δειαδή ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε 

αλαπαξηζηάηαη µε έλα «?», ηα ζρφιηα µε έλαλ ιακπηήξα, ηα επηρεηξήκαηα ππέξ κηαο 

άπνςεο µε ην «+» θαη θαηά µε ην «-», θάπνην επηρείξεκα πνπ ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζε 

θάπνην άιιν, αιιά αληίζεηα ζε άιιν µε «+/-». Σέινο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο-αλαθνξάο 

ζε εμσηεξηθή πεγή δεδνκέλσλ, ζε δηαθνξεηηθφ ράξηε αιιά θαη ζε παξάζεζε ηδεψλ µε 

θνπθθίδεο. Ζ ζπκθσλία απεηθνλίδεηαη µε έλαλ «θφκβν απφθαζεο».  

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάγνληαη απφ ηα παξαπάλσ θαη κε βάζε ηελ κειέηε πεξίπησζεο 

πνπ εθαξκφζηεθε ην Compendium πξνζθέξεη γηα ηελ ψξα ιίγεο δπλαηφηεηεο ζηνπο 

ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ. Γηα παξάδεηγκα νη εθπαηδεπφκελνη 

έδεημαλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηνλ νξηζκφ ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ηεζέλησλ 

επηρεηξεκάησλ θαη ησλ δεηεκάησλ. Γειαδή, φιεο νη ζπλδέζεηο (ηφμα πνπ ελψλνπλ ηα 

επηρεηξήκαηα κεηαμχ ηνπο) ραξαθηεξίδνληαη απφ δηάθνξνπο ηχπνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη επηρεηξεκαηνινγνχζαλ ζρεηηθά κε «ηνλ 

ζπληειεζηή ηξαρχηεηαο ηεο ριφεο», έλαο απφ απηνχο δηαηχπσζε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

«ιακπηήξα» κηα ηδέα ηελ νπνία ζχλδεζε κε ην δήηεκα κέζσ ελφο ππνζηεξηθηηθνχ 

ζπλδέζκνπ κε ην ραξαθηεξηζηηθφ πξάζηλν ρξψκα. Ήηαλ επίζεο εχθνιν γηα απηνχο λα 
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αμηνπνηήζνπλ ην εηθνλίδην ηεο απφθαζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζηε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηελ πλνρή επηρεηξεκάησλ. Οη ζπλνκηιίεο ζρεηηθά κε ην πφζν νη 

εθπαηδεπφκελνη δνπιεχνπλ γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαζψο θαη ε δηεχξπλζε ηνπ 

ζέκαηνο πέξα απφ ηα αξρηθά δεδνκέλα ζρεηίδνληαη ζρεηηθά ζεηηθά κε ηελ απφθηεζε 

αηνκηθήο γλψζεο. Ζ αμηνιφγεζε κε βάζε ην κνληέιν ηνπ Toulmin φπνπ έλα επηρείξεκα 

έρεη ηε δνκή: ηζρπξηζκφο, δηθαηνινγία-βάζε θαη πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφο-δηεπθξίληζε, 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην Compendium αθνινπζεί ηηο παξαπάλσ αξρέο αιιά ζα 

κπνξνχζε λα έρεη θάπνηεο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ψζηε λα κελ νδεγνχκαζηε ζε 

αζάθεηεο θαη ρανηηθέο ζπδεηήζεηο.  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη ιχλνπλ ην πξφβιεκα θαη δεκηνπξγνχλ 

επηρεηξήκαηα κπνξεί λα θαηαλεκεζεί ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ ζηα δηάθνξα 

κέιε ηεο ίδηαο νκάδαο. Ζ ζπλ-θαηαζθεπή γλψζεο αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν νη 

εθπαηδεπφκελνη αλαθέξνληαη ζηε ζπκβνιή ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο. Λφγσ ηνπ φηη ε 

δηάδξαζε κε άιινπο βνεζάεη ζηε γλψζε, νη εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνληαο ηελ θξηηηθή 

ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπο αλαζεσξνχλ ηηο απφςεηο ηνπο, βξίζθνπλ θαιχηεξα επηρεηξήκαηα 

θαη απνθνκίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηελ δηαδηθαζία. 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ Απεηθόληζε καζήκαηνο. δειαδή ζην θαηά πόζν ην εξγαιείν 

επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθό λα δεκηνπξγεί ζρέδηα καζεκάησλ. Σν Compendium LD 

απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν απεηθφληζεο ηνπ καζήκαηνο γηαηί παξέρεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ψζηε λα νξίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ ξφισλ ηνπ καζήκαηνο θαη λα 

νξίδνληαη νη καζεζηαθνί πφξνη θαη νη ππεξεζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. ηελ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο, αμηνπνηήζεθε ε δπλαηφηεηα ησλ 

«θαηαιφγσλ» (catalogs), φπνπ ζηελ νπζία ν εθπαηδεπηηθφο δεκηνχξγεζε ζπιινγή θφκβσλ 

ησλ ίδησλ θαηεγνξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζεθε ν θαηάινγνο κε ηα νλφκαηα 

ησλ θνηηεηψλ θαη ν θαηάινγνο κε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην κάζεκα. Δπηπιένλ, ν 

εθπαηδεπηηθφο έθαλε ρξήζε ησλ «tags» δειαδή ηνπνζέηεζε εηηθέηεο κε ηελ έλδεημε 

«Γξαζηεξηφηεηα» θαηεγνξηνπνηψληαο έηζη ηνπο θφκβνπο πνπ αθνξνχζαλ ζε θάπνηα 

δξαζηεξηφηεηα φπσο απηή ηεο ηερλνινγίαο ησλ κεζφδσλ άξδεπζεο. Έηζη φπσο θαη ζην 
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web, ην Compendium επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά θαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

αλαδεηά ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αληίζηνηρε νξνινγία απηφ πνπ ζέιεη Δηθφλα 5.19. 

 

 

Δηθόλα 5.19 "tags" 

 

 

5.2  πδήηεζε θαη Πξνηάζεηο γηα ην Μέιινλ 

Οπζηαζηηθά ζε απηή ηελ ελφηεηα μεθηλάκε κηα παξάιιειε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

θαηαγξάθνληαη νη απνθιίζεηο απφ ην αξρηθφ πιάλν θαη πξνηείλνληαη κειινληηθέο εξγαζίεο. 

Πην αλαιπηηθά: 

ην Compendium επηρεηξήζακε λα εηζάγνπκε ην αξρείν επηρεηξεκάησλ πνπ είρακε ήδε 

δεκηνπξγήζεη ζην DebateGraph, φκσο γηα ηελ ψξα δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. Μεηά 

απφ επηθνηλσλία κε έλαλ απφ ηνπο cofounders ηνπ DebateGraph, ν νπνίνο καο 

επηβεβαίσζε φηη δελ γίλεηαη ε εηζαγσγή απφ ην DebateGraph ζην Comendium, ηειηθά 
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αληηιεθζήθακε φηη γίλεηαη ην αληίζηξνθν, δειαδή ε εηζαγσγή ελφο.xml αξρείνπ απφ ην 

Compendium ζην DebateGraph. 

Σα δχν ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ εμεηάζηεθαλ ζε απηή ηελ έξεπλα δελ θαίλεηαη 

λα είλαη αξθεηά εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ηειηθά 

θαηαιήγνπλ ζην φηη ε επηθνηλσλία κέζσ απηψλ ησλ εξγαιείσλ είλαη επθνιφηεξε θαη πην 

ελδηαθέξνπζα αθνχ νξγαλψλεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο, ηειηθά ν αξράξηνο ρξήζηεο 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα κε ηελ ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη θαη 

πξέπεη λα εμνηθεησζεί αξθεηά ψζηε λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα δηαδηθαζία επηρεηξεκαηνινγίαο. 

Ζ κειέηε έδεημε φηη πνιινί εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ ηερληθέο δπζθνιίεο θαηά ηε 

ρξήζε ηνπ CSCA εξγαιείνπ. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε απνηειεζκαηηθή ηνπο ρξήζε ζην 

κέιινλ, ζα κπνξνχζακε λα πξνζθέξνπκε πεξηζζφηεξε θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

ηνπ εξγαιείνπ πξηλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη λα παξέρνπκε ζηήξημε ζε 

καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ην εξγαιείν. Γηα λα μεπεξαζηεί ε ζχγρπζε ζηε 

ρξήζε ησλ ζπκβνιηζκψλ ησλ εξγαιείσλ, κηα απιή πξνζέγγηζε ζα ήηαλ λα δνζνχλ 

πεξηζζφηεξεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ζπκβνιηζκψλ ζην εξγαιείν, έηζη ψζηε νη 

καζεηέο λα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Ο εθπαηδεπηήο ζα κπνξνχζε επίζεο λα δηαζέζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ ηάμε γηα 

ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηα επηρεηξήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο καζεηέο θαζψο θαη 

γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ φκσο ρσξίο λα αλαηξεί ηελ 

επηδησθφκελε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ αιιά αληηζέησο λα γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ αθφκα 

κεγαιχηεξε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ. 

Χζηφζν, κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζηε ρξήζε ησλ ζπκβνιηζκψλ 

ψζηε λα εθπξνζσπνχλ ην κνληέιν Toulmin. ηελ παξνχζα κειέηε, κεξηθά απφ ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο έδεημαλ φηη, παξά ην γεγνλφο φηη 

ζηα αληίζηνηρα tutorials ην εηθνλίδην «+» αληηζηνηρεί ζηελ εληνιή έληαικα (warrant), 

δηαηζζεηηθά κεξηθνί καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ απηφ ην ζχκβνιν γηα λα αληηπξνζσπεχνπλ 

ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ιχζεο. Αλ θαη νη θνηηεηέο δελ είραλ εληνιή λα ζπκπεξηιάβνπλ 

ππνζηεξίμεηο κε ηα επηρεηξήκαηά ηνπο, θάπνηνη ρξεζηκνπνίεζαλ ην εηθνλίδην ζεκείσζεο 

γηα λα πεξηγξάςνπλ ππνζηεξίμεηο θαη φρη απνδείμεηο. Απηφ απνηειεί έλα ζέκα ηνπ 

γξαθηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο δηεπαθήο. 
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Απηή ε εξγαζία εθηφο ηνπ αξρηθνχ ηεο ζηφρνπ, ζηνρεχεη επίζεο ζην λα παξάζρεη κηα 

θξηηηθή αλαζθφπεζε ηεο πην πξφζθαηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εξγαιείσλ επηρεηξεκαηνινγίαο. Αλ θαη νξηζκέλνη εξεπλεηέο ππφζρνληαη φηη ηα εξγαιεία 

ηνπο ππνβάιινληαη ζε δνθηκέο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πεηξάκαηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί 

δελ είλαη εληειψο έγθπξα. Μεξηθέο θνξέο ήηαλ αθφκα θαη αδχλαην λα πξνζδηνξηζηεί ε 

εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ζε φια, φπσο πνιιέο ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο έιεηπαλ 

ζηελ πεξηγξαθή ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ιφγσ έιιεηςεο εγθπξφηεηαο, νη δηαθνξέο πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ δελ κπνξεί λα πξνθαινχληαη εληειψο απφ ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ 

νπηηθνπνίεζεο αιιά κπνξεί θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο εμνηθείσζεο καδί ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, 

είλαη πξφσξν λα ηζρπξηζηνχκε φηη ηα εξγαιεία επηρεηξεκαηνινγίαο πξνθαινχλ πςειφηεξα 

επίπεδα πνηφηεηαο επηρεηξεκάησλ, θξίζηκε ζπδήηεζε, ή ζπλεθηηθή επηρεηξεκαηνινγία. 

Αιιά κε δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε, πηζηεχνπκε φηη είλαη ινγηθφ λα ππνζέζνπκε φηη απηά ηα εξγαιεία έρνπλ 

ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

Χζηφζν, πνιιά απνκέλνπλ αθφκε λα γίλνπλ, γηαηί ηα κέρξη ηψξα πεηξάκαηα έρνπλ 

απνηχρεη λα παξέρνπλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο γηα ηα νθέιε ησλ εξγαιείσλ 

επηρεηξεκαηνινγίαο. Μεηά απφ φια, ζεκαληηθέο δηαθνξέο έρνπλ βξεζεί αιιά κφλν ζε κε 

έγθπξα πεηξάκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ εθηίκεζή καο γηα ηελ εγθπξφηεηα, ζα 

πξέπεη λα επαλαδηαηππψζνπκε πεξαηηέξσ ηα ζπκπεξάζκαηά καο θαη λα πνχκε φηη ζε 

ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ζην DebateGraph θαη ην Compendium, 

δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

Παξ‟ φια απηά, απηφ πνπ πξνηείλνπκε κέζα απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα είλαη λα βξεζεί έλα 

αμηφπηζην θαη αληηθεηκεληθφ κέηξν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο εξγαιείνπ 

απεηθφληζεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. Έλα ηέηνην κέηξν ζα κπνξνχζε λα είλαη ε 

πξαγκαηνγλσκνζχλε, δειαδή νη εηδηθνί νη νπνίνη ζα θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο κε θξηηήξηα φπσο ε πιεξφηεηα θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ 

επηρεηξήκαηνο πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί. 

Σψξα έρνπκε θηάζεη ζην ζεκείν ζην νπνίν έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο 

ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ επηρεηξεκαηνινγίαο κπνξεί λα είλαη: 
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1. Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ. Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα ηελ 

αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία πξσηφηππσλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα ζπιιάβνπλ, αλαπαξαζηήζνπλ θαη επεμεξγαζηνχλ ηα ζπλδεδεκέλα δεδνκέλα θαη 

γλψζε. Απηά ηα εξγαιεία θαινχληαη λα κεηαθέξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο απφ ηε 

ζπιινγή θαη αλαπαξάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε θαη 

αμηνπνίεζε. Θα πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία (δειαδή ηε 

ζπδήηεζε φπνπ ε αηηηνιφγεζε θαη ε δηαθσλία ζπλππάξρνπλ, φρη κφλν σο 

ζπδήηεζε γηα ηελ πεηζψ, αιιά θαη γηα ηε ινγηθή απφδεημε θαη γηα ηελ πίζηε 

βαζηζκέλε ζε ζηνηρεία (Kunz θαη Rittel 1970)), έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο ζπλεξγαηηθήο εμαγσγήο λνήκαηνο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ.  

2. Δπηινγή ησλ κεηαβιεηψλ, ηδηαίηεξα επηιέγνληαο κηα εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ε 

νπνία λα βαζίδεηαη ζε κηα έγθπξε κέηξεζε. Γηα παξάδεηγκα, κέζα απφ ηελ 

παξνχζα κειέηε δηαπηζηψζακε φηη ηα εξγαιεία επηρεηξεκαηνινγίαο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειεί ηε κεηαβιεηή κε βάζε ηελ νπνία ζα εμεηάδνπκε κε πνηνπο ηξφπνπο νη 

εθπαηδεπφκελνη αξρίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα. 

3. Ζ επηινγή ησλ ζεκάησλ, ηδηαίηεξα επηιέγνληαο έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα γηα 

ηνλ πιεζπζκφ ην νπνίν γεληθεχεη ηα απνηειέζκαηα, αιιά θαη άιια ζεκαληηθά 

ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Γηα παξάδεηγκα κέζα απφ 

έλα ζχλνιν απφ ζπλεληεχμεηο κειψλ απφ δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο ηα νπνία ζα 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πεξηβάιινληα (π.ρ. δηαρείξηζε, κεραληθή θαη 

κάζεζε), θαη πνπ ζα εθηείλνληαη απφ κεξηθέο δεθάδεο έσο κεξηθέο εθαηνληάδεο 

κέιε. 

4. Δπηινγή ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηδηαίηεξα ηελ επηινγή αλάκεζα ζε έλα πιαίζην ζεκάησλ 

ή κεηαμχ ησλ ζεκάησλ ζρεδηαζκνχ, άιια ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

νκνγελνπνίεζε (κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο κειέηεο), θαη εμηζνξξφπεζε (κεηαμχ 

ησλ ζεκάησλ ζρεδηαζκνχ). Δδψ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζεκαληηθά δεηήκαηα 

κπνξεί λα είλαη: ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε θαη 

ηε κνληεινπνίεζε ησλ κειψλ, νκάδσλ θαη νξγαληζκψλ ζε έλα ζχλζεην πιαίζην. 

Έλα πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί είλαη ε παξνρή κέζσλ γηα ηελ 

θαηάιιειε αλαπαξάζηαζε θαη επεμεξγαζία πξνθίι ρξεζηψλ θαη νκάδσλ πξνθίι 
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φπσο θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Ζ ιεηηνπξγία ζπλεξγαζίαο φπνπ ηδέεο, ζρφιηα θαη 

θάζε άιινο ηχπνο αληηθεηκέλσλ ζπλεξγαζίαο ζα αληαιιάζζνληαη θαη ζα 

επεμεξγάδνληαη ψζηε ε λέα γλψζε ζα αλαδχεηαη ζηαδηαθά. 

5. Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλάγνπκε έγθπξα 

ζπκπεξάζκαηα. Έξεπλεο νη νπνίεο κειεηνχλ ηελ πνιππινθφηεηα ελφο 

πξνβιήκαηνο αιιά θαη ηε ρξήζε ησλ κνληέισλ αλάιπζή ηνπο, ζεσξνχλ φηη έλα 

πξφβιεκα ελδέρεηαη λα πεξηγξάθεη ξηδηθά δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο 

θηλνχληαη ζην παξαθάησ θάζκα (Ackoff 1974, Pidd 2003):  

• Γξίθνο (Puzzle): Καηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο είλαη εκθαλέο ηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη, αιιά 

θαη πψο πξέπεη λα γίλεη γεληθά. Ζ εχξεζε ηεο ιχζεο είλαη κηα δηαδηθαζία εθαξκνγήο 

γλσζηψλ κεζφδσλ (π.ρ. κηα ζπγθεθξηκέλε καζεκαηηθή κέζνδνο) πνπ κε βεβαηφηεηα 

αλαδεηθλχνπλ ηελ επηζπκεηή ιχζε.  

• Πξνβιεκαηηζκφο (Problems): Καηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο είλαη εκθαλέο ηη πξέπεη λα 

γίλεη, αιιά ν ηξφπνο δελ είλαη θαζφινπ πξνθαλήο. Έηζη, αλ θαη έλα πξφβιεκα είλαη 

θαιά νξηζκέλν θαη δνκεκέλν, ρξεηάδεηαη ε επίθιεζε επθπψλ θαη δεκηνπξγηθψλ 

κεζφδσλ γηα ηελ εχξεζε κηαο απνδνηηθήο ιχζεο.  

• Υανηηθή θαηάζηαζε (Mess): Καηαζηάζεηο φπνπ ππάξρεη αμηνζεκείσηε δηαθσλία 

ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα γίλεη θαη γηαηί. Έηζη, είλαη αδχλαην λα βξεζεί ηη πξέπεη λα 

γίλεη. Μηα ρανηηθή θαηάζηαζε πξέπεη λα δνκεζεί θαη δηακνξθσζεί, πξηλ κηα ιχζε – 

εθφζνλ ππάξρεη – βξεζεί. Έηζη, αλάινγα κε ηε ζέζε ελφο πξνβιήκαηνο ζηελ 

παξαπάλσ θιίκαθα, δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κνληεινπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 5.20 (Pidd, 2004). 
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Δηθόλα 5.20 Πξνζεγγίζεηο κνληεινπνίεζεο γηα έλα επξύ θάζκα πξνβιεκάησλ (Πεγή: 

Pidd, 2004). 

 

Με βάζε ην παξαπάλσ πιαίζην, πξνηείλεηαη ε εμέηαζε θαη κειέηε ελφο βαζκσηνχ 

επίπεδνπ ηππνπνίεζεο. Ζ θιηκάθσζε απηή κπνξεί είηε λα επηβάιιεηαη απφ ηε θχζε ηεο 

εξγαζίαο (π.ρ. ιήςε απφθαζεο, ζχζθεςε, δηαπξαγκάηεπζε θαη επίιπζε ζπγθξνχζεσλ), 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. ιήςε απφθαζεο ηαηξηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, ράξαμε δεκφζηαο πνιηηηθήο) ή θαη απφ ηελ νκάδα ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ζπλεξγάδνληαη θάζε θνξά (δειαδή ην πφζν εμνηθεησκέλνη είλαη νη άλζξσπνη κε ηε ρξήζε 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο ή ηππνπνίεζεο). 

ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε ηππνπνίεζε θαη ην επίπεδν ηεο δφκεζεο γλψζεο δελ πξέπεη λα 

ζεσξείηαη κηα πξνθαζνξηζκέλε θαη άθακπηε ηδηφηεηα, αιιά πεξηζζφηεξν κηα 

πξνζαξκνδφκελε παξάκεηξνο πνπ κπνξεί λα κεηαβιεζεί, ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο 

ηεο εθάζηνηε εξγαζίαο. Ο φξνο ηππνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

επηβάιινληαη απφ ην ζχζηεκα, ζηνπο νπνίνπο νη ρξήζηεο ππαθνχλ. Δπηηξέπνληαο ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ηππνπνίεζεο ζε έλα ρψξν ζπλεξγαζίαο, ε βαζκηαία ηππνπνίεζε κπνξεί 

λα επηηεπρζεί. 

Όζνλ αθνξά ηα κνληέια επηρεηξεκαηνινγίαο, ζην επξχ πεδίν ησλ πζηεκάησλ 

Τπνζηήξημεο πλεξγαζίαο, αξθεηά κνληέια πνπ πνζνηηθνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή θαη 

αιιειεπίδξαζε έρνπλ ήδε πξνηαζεί. Γηα παξάδεηγκα, ην OCAF (Avouris θ.ά. 2002) 

αθνινπζεί έλα γεληθφ δηαγξακκαηηθφ κνληέιν ζπλεξγαζίαο θαη εηζάγεη έλλνηεο φπσο 

ππθλφηεηα θαη βαζκφο ζπκκεηνρήο σο κεηξηθέο πνπ πνζνηηθνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή κηαο 
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νκάδαο. Σν CAF (Fesakis θ.ά. 2004) είλαη έλα κνληέιν πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

ζχγρξνλε επηθνηλσλία, παξέρνληαο ζηνπο δηδάζθνληεο έλα κεραληζκφ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία. Σν Kaleidoscope 

(Dimitrakopoulou θ.ά. 2006) επηρεηξεί λα πνζνηηθνπνηήζεη δηάθνξεο πηπρέο δηαδηθαζηψλ 

εθκάζεζεο, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηερληθψλ αλάιπζεο θνηλσληθνχ δηθηχνπ, φπσο ε 

κέηξεζε ηνπ βαζκνχ δξαζηεξηφηεηαο, ε ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ θαη ε θεληξηθφηεηα 

(centrality), κε ζηφρν ηελ παξνρή ελεκεξφηεηαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Δζηηάδνληαο ζην πεδίν ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, αξθεηά πζηήκαηα Τπνζηήξημεο 

Δπηρεηξεκαηνινγίαο αληηκεησπίδνπλ ηελ αλάγθε γηα παξνρή αθαηξέζεσλ θαη κεραληζκψλ 

νξγάλσζεο ζε κηα ζπδήηεζε κε επηρεηξήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ην Belvedere (Suthers θ.ά. 

1995) πηνζεηεί κηα δηαγξακκαηηθή νπηηθή αλαπαξάζηαζε κε εηδηθή ζεκεηνγξαθία 

(notation) γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ καζεηψλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο δνκήο 

ησλ επηρεηξεκάησλ. Σν ζχζηεκα Araucaria εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ ζρήκαηνο 

επηρεηξεκαηνινγίαο (argumentation scheme) πνπ έρεη νξηζζεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, 

γηα λα αλαθεξζεί ζε “ζηεξενηππηθά πξφηππα κε ζπκπεξαζκαηηθήο αηηηνιφγεζεο” 

(stereotypical patterns of nondeductive reasoning) (Reed θαη Rowe 2004) επηηξέπνληαο 

ζηνπο ρξήζηεο λα νξγαλψζνπλ ζπλζέζεηο επηρεηξεκάησλ. Σέινο, ην Compendium (Selvin 

θ.ά. 2001) επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα νξγαλψζνπλ ζχλνια επηρεηξεκάησλ ζε 

πςειφηεξεο δνκέο (ράξηεο – maps – θαη adornments, αληίζηνηρα). ε θάζε πεξίπησζε, 

θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα δελ επηδεηθλχεη κεραληζκνχο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

ππνινγηζηηθή επεμεξγαζία ζπλαζξνίζεσλ επηρεηξεκάησλ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε επηθεληξψζεθε ζηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ζηα ζπζηήκαηα 

ππνζηήξημήο ηεο. ε πξψηε θάζε ηνλίζηεθαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ, φπσο ην επηρείξεκα θαη ε αληίθξνπζε. Μέζα απφ ηε 

δηεμνδηθή παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο, έγηλε δπλαηή ε δηάθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ζε ηξεηο γεληέο. Ζ πξψηε 

γεληά ζπγθξνηείηαη απφ γεληθά ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ, ηα νπνία πηνζεηνχλ κεξηθψο 

θάπνηα ζηνηρεία επηρεηξεκαηνινγίαο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο δεχηεξεο γεληάο γίλεηαη κε ζαθή 

αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κνληέια επηρεηξεκαηνινγίαο εληζρχνληαο ηε δπλαηφηεηα 

δηαρείξηζεο γλψζεο. Ζ ηειεπηαία, ζχγρξνλε γεληά ζπζηεκάησλ, δηαηεξεί ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεχηεξεο γεληάο θαη θαιείηαη λα εληζρχζεη ηελ online ζπλεξγαζία 

κεηαμχ πνιιψλ ρξεζηψλ θαη λα επηηξέςεη ηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο κε ηε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ ζρεηηθή έξεπλα απνθάιπςε φηη ππάξρνπλ αξθεηέο πξνθιήζεηο 

πνπ ρξεηάδεηαη λα μεπεξαζηνχλ θαη νη νπνίεο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ απεηθφληζε φζν θαη 

ηελ εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο θαη ηνπο ππνζηεξηδφκελνπο κεραληζκνχο 

επεμεξγαζίαο. ηνλ ηνκέα ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο επηρεηξεκαηνινγίαο, ε επηινγή 

ελφο κνληέινπ αλαπαξάζηαζεο απνηειεί θξίζηκε απφθαζε, θαζψο ραξαθηεξίδεη φρη κφλν 

ηελ παξερνκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα, αιιά θαη ηελ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο σο κέζνπ 

επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο θαη αηηηνιφγεζεο. 

Ζ Πιεξνθνξηθή βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ εμειίμεσλ θαη – ζε αληίζεζε κε ηηο 

πξνβιέςεηο ζηα πξψηα ηεο βήκαηα – θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη θεληξηθφ ξφιν. Έηζη, ελψ 

ε αξρηθή επηδίσμε εληνπίδεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ππνινγηζηηθψλ δπλαηνηήησλ, ε ζεκεξηλή 

πξφνδνο επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ζχλζεηεο 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε καδηθή επεμεξγαζία πιεξνθνξίαο, ε δηαβνχιεπζε θαη ε 

ιήςε απφθαζεο.  

Δλ νιίγνηο κέζα απφ απηή ηελ έξεπλα πξνζπαζνχκε λα αλνίμνπκε ην δξφκν γηα κηα πην 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζην ρψξν ησλ ζπζηεκάησλ απεηθφληζεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

ψζηε λα δηεμαρζνχλ πεξηζζφηεξα πεηξάκαηα θαη ζε άιινπο ηνκείο εθηφο ηεο λνκηθήο 
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επηζηήκεο. Δπίζεο, πνιχ ζεκαληηθή δεμηφηεηα πνπ θαιιηεξγείηαη κέζα απφ απηά ηα 

ζπζηήκαηα είλαη απηή ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Δθηφο απφ ηα δηαθνξεηηθά ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαιείσλ, ε αίζζεζε είλαη φηη κία απφ ηηο 

πην ελδηαθέξνπζεο πηπρέο γηα κηα κειέηε απηνχ ηνπ είδνπο ζα κπνξνχζε λα αθνξά ζηε 

δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη λα αλαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη απηή ε νηθνγέλεηα 

ησλ εξγαιείσλ θαιιηεξγεί θαη ππνζηεξίδεη έλαληη άιισλ ηελ δεμηφηεηα επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. Με άιια ιφγηα, ηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

απηή ηελ νηθνγέλεηα ησλ εξγαιείσλ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά απφ ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, δειαδή ηα βαζηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα κελ είλαη ε 

ζχγθξηζε ησλ ραξηψλ πνπ παξάγνληαη, ή ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο 

θάζε εξγαιείν παξάγεη ηνπο ράξηεο, αιιά κάιινλ ν εληνπηζκφο ηπρφλ αιιαγψλ ζηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπφκελνη αξρίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα 

ζηε ζπλέρεηα. 
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