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Λειτουργική ∆ιάσταση 
 
Προσαρμογή της εκπαιδευτικής μεθόδου «Μικτής Μάθησης» 
(Blended Learning) στις ιδιαιτερότητες του έργου ΕΡΜΕΙΟΝ 
Η μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης των εκαπιδευτικών μαθημάτων, όπως 
αυτό έχει σχεδιαστεί από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και 
παρουσιάζεται στη σχετική διακήρυξη, στηρίζεται στα παρακάτω τρία βασικά 
στοιχεία: 
Πρώτον: Αναγνώριση των αναγκών του συγκεκριμένου τομέα 

δραστηριότητας (εμπόριο) στον οποίο η εκπαιδευτική 
παρέμβαση απευθύνεται.  

∆εδομένου ότι ο «πληθυσμός» ο οποίος πρόκειται να ωφεληθεί από την 
υλοποίηση του προγράμματος ΕΡΜΕΙΟΝ, περιλαμβάνει επιχειρηματίες 
εμπόρους, εργαζομένους σε εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και 
ενδιαφερόμενους υποψηφίους επιχειρηματίες με ενδιαφέρον για τον 
συγκεκριμένο τομέα, οι εκπαιδευτικές ανάγκες αφορούν διαπιστωμένα 
(ή τεκμαιρόμενα) ελλείμματα δεξιοτήτων ή εκτιμήσεις αναγκών για 
αναβάθμιση δεξιοτήτων που πιθανώς, σε κάποιο βαθμό, ήδη υπάρχουν. 
Η κάλυψη των αναγκών αυτών επιτρέπει την, σε σημαντικό βαθμό, 
αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των εμπορικών επιχειρήσεων, του 
τομέα στο σύνολό του και, τελικά, της εθνικής οικονομίας. Η μέχρι 
σήμερα εκπαιδευτική δραστηριότητα της ΕΣΕΕ (μέσω του Κέντρου 
Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου – ΚΑΕΛΕ) επιτρέπει ικανοποιητική 
αντίληψη των εκπαιδευτικών αναγκών του «πληθυσμού» αυτού.  

∆εύτερον: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογιών εκπαίδευσης, 
προσαρμοσμένων στα ειδικά χαρακτηριστικά του «πληθυσμού» 
στον οποίο το έργο απευθύνεται.  
Τα επιμέρους εκπαιδευτικά θέματα (συνολικά δώδεκα – 12 – θεματικές 
ενότητες) έχουν προσδιοριστεί με τρόπο σύμφωνο με διαπιστώσεις 
μελετών διαφόρων εθνικών και διεθνών οργανισμών (π.χ. CEDEFOP, 
ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ κ.ά.), με εμπειρίες από τη διεθνή ανάλογη δραστηριότητα, 
καθώς και με προβλέψεις για διαφαινόμενες ανάγκες του τομέα, εν όψει 
γενικότερων εξελίξεων στην ελληνική οικονομία και του προοδευτικά 
εκτεινόμενου προσανατολισμού προς τον τριτογενή τομέα (τομέας 
υπηρεσιών), ο οποίος λειτουργεί πλέον σε συνθήκες διευρυνόμενης 
παγκοσμιοποίησης (κινήσεις αγαθών, προσώπων κ.λ.π.). Με το 
σκεπτικό αυτό στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΡΜΕΙΟΝ έχουν περιληφθεί 
ενότητες εκπαίδευσης που αφορούν και λιγότερο κλασσικά αντικείμενα, 
όπως π.χ.: 
 Τεχνικές διαπραγμάτευσης 
 Αγγλική εμπορική ορολογία (Business English) 
 ∆ιοίκηση οικογενειακών εμπορικών επιχειρήσεων 
 ∆ιεθνοποίηση εμπορικών επιχειρήσεων κ.ά.  

Τρίτον:   Επιπλέον της ειδικής θεματολογίας, ιδιαίτερη φροντίδα δίδεται 
από το έργο στις τεχνικές εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται.   
Η βασική αρχή που υιοθετείται για το θέμα αυτό, είναι ότι η κλασική 
μέθοδος της διδασκαλίας «στην τάξη», με φυσική ταυτόχρονη παρουσία 
εκπαιδευομένων και εκπαιδευτή, με ταυτόχρονη δέσμευση εκ μέρους 
τους χρόνου και άλλων στοιχείων υποδομής (π.χ. χώροι), διαθέτει μεν 
υπέρ αυτής ορισμένα πλεονεκτήματα, αλλά και σοβαρά μειονεκτήματα 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ7 / 

ΑΠ8 / ΑΠ9)» 

 

 
 

ΣΕΛ.: 4 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή  
Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ 

 

(ιδίως για τον «πληθυσμό» στον οποίο το έργο απευθύνεται). 
Ειδικότερα, το μικρό γενικά μέγεθος των εμπορικών επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα, το παραδοσιακό «μοντέλο» διοίκησης και διαχείρισης τους, 
καταλήγει σε χωρο-χρονικές δεσμεύσεις των εμπόρων και του 
υπόλοιπου ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν.  
Η διαθεσιμότητα τους επομένως για προσέλευση και ενεργό συμμετοχή 
σε εκπαιδευτικά προγράμματα (από τα οποία μάλιστα δεν θα αντλούν 
άμεσα οικονομικά οφέλη) είναι φυσικό να είναι περιορισμένη. Η 
περιορισμένη τους όμως δυνατότητα άμεσης και με την φυσική έννοια 
συμμετοχής συνεπάγεται τελικά σοβαρό έμμεσο κόστος για τους ίδιους 
και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, αφού στερούνται ευκαιριών για 
κρίσιμες και ουσιαστικές βελτιώσεις στις δεξιότητές τους και 
απομάκρυνσή τους από τις εξελίξεις στο σύγχρονο «επιχειρείν», και 
επομένως οδηγούνται σε σημαντική υποβάθμιση της μεσο-μακροχρόνιας 
ανταγωνιστικότητάς τους. Τα μειονεκτήματα αυτά θα αναπληρωθούν με 
αξιοποίηση τεχνικών εκπαίδευσης e-Learning και το τελικά 
προτεινόμενο σύστημα εκπαίδευσης  αποτελείται από ένα «μείγμα» 
παραδοσιακής και εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης-μάθησης (“blended 
learning”), κατά τα πρότυπα προγραμμάτων τα οποία έχουν καταξιωθεί 
από την διεθνή εμπειρία και εφαρμόζονται πλέον με αυξανόμενη 
αποδοχή.  

Τέταρτο: Συνυπολογίζονται, κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού υλικού, και πρόσθετες ιδιαιτερότητες της 
«ομάδας στόχου». 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, η «ομάδα στόχος» (επιχειρηματίες και γενικά 
εργαζόμενοι σε εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά και άλλα άτομα – εκτός 
του συγκεκριμένου τομέα – που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν – 
εν καιρώ – στον εμπορικό τομέα), χαρακτηρίζεται από διάφορες 
ιδιαιτερότητες που αναπόφευκτα περιορίζουν την ομοιογένειά της. Οι 
ιδιαιτερότητες αυτές έγκεινται (ενδεικτικά): 
 Στην διαθεσιμότητα χρόνου για εκπαίδευση 
 Στην εξοικείωσή τους με διαδικασίες εκπαίδευσης ενηλίκων 
 Στην εξοικείωσή τους με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 Στο επίπεδο και το βάθος προϋπάρχουσας γνώσης για τα διάφορα 

αντικείμενα εκπαίδευσης  
 Στον βαθμό αντίληψης που τα άτομα τα ίδια διαθέτουν για τις 

πραγματικές (υπάρχουσες ή/και μελλοντικές) ανάγκες εκπαίδευσής 
τους. 
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Λειτουργικά χαρακτηριστικά 
Το E-Learning ΕΡΜΕΙΟΝ έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τρεις 
διαφορετικές ομάδες εμπλεκομένων (ρόλοι) στη διαδικασία της τηλεκατάρτισης 
που είναι: ο εκπαιδευόμενος, ο εκπαιδευτής και ο διαχειριστής. Συγκεκριμένα κάθε 
ρόλος υποστηρίζεται ως εξής: 
 
Λειτουργίες εκπαιδευόμενου (learner) 
 Κατάλογος μαθημάτων στα οποία έχει εγγραφεί (αρχική σελίδα). Αρχικά ο 

εκπαιδευόμενος βλέπει όλα τα μαθήματα στα οποία έχει εγγραφεί και μπορεί να 
έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε από αυτά. 

 Κατάλογος όλων των μαθημάτων. Εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα μαθήματα 
στην πλατφόρμα, με κατατοπιστικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του 
καθενός. Μέσω αυτού ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα 
μάθημα και να υποβάλλει αίτηση προκειμένου να εγγραφεί σε αυτό. 

 Αναζήτηση μαθημάτων.  Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να αναζητήσει ένα 
μάθημα  μέσω ορισμένων  ενδεικτικών λέξεων ή ενός κωδικού μέσω 
μηχανισμού αναζήτησης. Μπορεί ακόμη να αναζητήσει μαθήματα  μέσω 
καταλόγου (browsing). Ο μηχανισμός αναζήτησης επενεργεί σε όλα τα 
δεδομένα που τηρούνται για τα μαθήματα. 

 Πρόσβαση στα περιεχόμενα του μαθήματος (είδη περιεχομένων 
μαθήματος). Επιλέγοντας ένα μάθημα, ο εκπαιδευόμενος βλέπει αρχικά τις 
ενότητες και υποενότητές του, σε καθεμία από τις οποίες μπορεί να βρει 
εκπαιδευτικό υλικό ποικίλης μορφής (κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή, 
παρουσίαση με χρήση γραφικών, σύνδεσμοι σε σελίδες διαδικτύου, ήχος, 
εικόνα, πολυμεσικό CD-ROM, ασκήσεις διαφορετικών ειδών, κλπ.) Το 
περιεχόμενο του μαθήματος μπορεί να λειτουργήσει και offline δηλαδη ο 
μαθητής αν προτιμά έχει τη δυνατότητα να το κάνει download στον τοπικό του 
δίσκο να το εκτυπώσει και να το μελετήσει σε χαρτί.  

 Πλοήγηση στο μάθημα. Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό είναι ευέλικτη 
μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης στο περιεχόμενο κάθε ενότητας, ενώ 
παράλληλα ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενη 
ενότητα, ή στον αρχικό πίνακα περιεχομένων του μαθήματος όπου του 
παρέχεται μία σύνοψη του μαθήματος και δυνατότητα πρόσβασης σε επιμέρους 
ενότητες. 

 Επικοινωνία με διαχειριστή, εκπαιδευτή, άλλους εκπαιδευόμενους. 
Μέσω του  E-Learning Manager υποστηρίζονται οι δυνατότητες επικοινωνίας 
και συνεργασίας τόσο μεταξύ των εκπαιδευόμενων, όσο και με τον εκπαιδευτή. 
Η επικοινωνία μπορεί να γίνει είτε ασύγχρονα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
discussion forums, μηχανισμό συχνά υποβαλλόμενων ερωτήσεων), είτε 
σύγχρονα μέσω χώρων συζητήσεων σε πραγματικό χρόνο (chat rooms).   

 Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη. Ο μαθητής μπορεί να υποβάλλει την εργασία του 
στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη, δηλαδή το σημείο όπου συγκεντρώνονται όλα 
τα έγγραφα που υποβάλλονται προς τον καθηγητή. Επίσης στην Ηλεκτρονική 
Βιβλιοθήκη περιλαμβάνονται βιβλιογραφικές αναφορές και σχετικού 
υπερσύνδεσμοι στο web (webliography) 

 Αναφορές εκπαιδευόμενου. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εμφανίσει  ή να 
εκτυπώσει αναφορές σχετικές με τις δραστηριότητές του στην πλατφόρμα E-
Learning Manager όπως σε ποια μαθήματα έχει εγγραφεί, ποια είναι η 
αναλυτική του βαθμολογία ανά μάθημα (στην περίπτωση που το εν λόγω 
μάθημα έχει ασκήσεις και τεστ), ποιος είναι ο αριθμός επισκέψεων και ο χρόνος 
παραμονής ανά μάθημα και ενότητα μαθήματος.    
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 Προσωπικός χώρος. Πρόκειται για την προσωπική θυρίδα του 
εκπαιδευόμενου, στην οποία  μπορεί να συγκεντρώσει εκπαιδευτικό υλικό που 
τον αφορά, όπως διάφορα αρχεία και links. 

 Ανακοινώσεις. Στον εκπαιδευόμενο εμφανίζονται γενικές ανακοινώσεις που 
αφορούν στο σύνολο της εκπαίδευσής του ή ανακοινώσεις για συγκεκριμένα 
μαθήματα στα οποία έχει εγγραφεί. 

 Προφίλ εκπαιδευόμενου. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δημιουργήσει, να 
εμφανίσει ή να τροποποιήσει την προσωπική του καρτέλα (προφίλ), η οποία 
περιέχει προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο, e-mail, δ/νση, user-id, 
εργασιακό αντικείμενο) καθώς και τις δεξιότητες που απαιτεί το εργασιακό του 
αντικείμενο, κάτι που επιτρέπει τον προγραμματισμό των μαθημάτων που 
πρέπει να παρακολουθήσει. 
 

Λειτουργίες εκπαιδευτή (e-tutor) 
Ο εκπαιδευτής έχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα να είναι και εκπαιδευόμενος, οπότε 
του παρέχονται όλες οι προαναφερθείσες λειτουργίες που υπάρχουν για έναν 
εκπαιδευόμενο. Επιπλέον, του παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες : 
 Κατάλογος μαθημάτων τα οποία διδάσκει (αρχική σελίδα). Στην αρχική 

οθόνη,  εμφανίζονται στον εκπαιδευτή όλα τα μαθήματα τα οποία διδάσκει.  
 ∆ιαχείριση μαθημάτων. Ο εκπαιδευτής έχει δυνατότητα να ενσωματώσει 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα και να το δομήσει κατά έναν 
ευέλικτο και αποδοτικό τρόπο. Αυτό το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μπορεί να 
έχει οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή (για παράδειγμα: κείμενο, σελίδα στο 
διαδίκτυο, παρουσίαση με γραφικά, πολυμεσικό υλικό, κλπ.). Πιο συγκεκριμένα 
μπορεί να συνθέσει, να τροποποιήσει και να διαγράψει ένα μάθημα και 
ορισμένες πληροφορίες που το περιγράφουν (κωδικός, τίτλος, περιγραφή, 
κλπ.). Οι πληροφορίες αυτές είναι δομημένες σύμφωνα με  διεθνή πρότυπα 
(AICC, SCORM) έτσι ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή εξαγωγή και 
ενσωμάτωση των μαθημάτων σε άλλο διαχειριστικό περιβάλλον.  

 ∆ιαχείριση ενοτήτων μαθήματος. Για κάθε μάθημα, ο εκπαιδευτής  μπορεί 
να ορίσει ή να τροποποιήσει τη δομή του μαθήματος, δηλαδή ποιες είναι οι 
ενότητες και υπο-ενότητες που το αποτελούν, καθώς και το είδος της 
καθεμιάς. Οι ενότητες αυτές μπορούν να είναι: φάκελος, σύνδεσμος, 
ανακοίνωση, σελίδα. Ο εκπαιδευτής, με χρήση των κατάλληλων wizard ανά 
περίπτωση, μπορεί με απλό τρόπο να προσθέσει, να τροποποιήσει ή να 
διαγράψει τα προηγούμενα είδη ενοτήτων. Όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
δύναται να οργανωθεί  με  βάση τις επαναχρησιμοποιήσιμα μαθησιακά 
αντικείμενα (reusable learning objects). Με βάση αυτά ο εκπαιδευτής έχει τη 
δυνατότητα ανάπτυξης νέων προγραμμάτων κατάρτισης (courses) τα οποία 
θα αποτελούνται από ορισμένο αριθμό μαθημάτων. 

 ∆ημιουργία ασκήσεων. Ο εκπαιδευτής μπορεί να δημιουργήσει ασκήσεις 
και τεστ και να τα ενσωματώσει στην δομή του μαθήματος ως ξεχωριστή 
ενότητα. Οι ασκήσεις ή τα τεστ μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής: ερώτηση 
πολλαπλής επιλογής, ερώτηση σωστό ή λάθος, ερώτηση συμπλήρωσης 
κενού, ερώτηση ανοιχτού τύπου καθώς και ανοικτών ερωτήσεων που 
απαιτούν την συνδρομή του εκπαιδευτή για να απαντηθούν και να 
βαθμολογηθούν. Για όλους τους παραπάνω τύπους ασκήσεων παρέχεται 
μηχανισμός βαθμολόγησης των απαντήσεων. Με τον ίδιο τρόπο που ο 
εκπαιδευτής μπορεί να δημιουργήσει μια ερώτηση πολλαπλών επιλογών 
μπορεί να δημιουργήσει και να δημοσιεύσει δημοψηφίσματα (polls). 

 Αναφορές. Ο εκπαιδευτής μπορεί να εμφανίσει  ή να εκτυπώσει αναφορές 
(reports) σχετικές με τα μαθήματα που διδάσκει και τους εκπαιδευόμενους 
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που τα παρακολουθούν. Μπορεί να δει και να εκτυπώσει αναφορές που 
δείχνουν τους συμμετέχοντες σε κάθε μάθημα που διδάσκει, όπως και την 
πρόοδο καθενός από αυτούς (αναλυτική βαθμολογία ανά μάθημα, αριθμός 
επισκέψεων και ο χρόνος παραμονής ανά μάθημα και ενότητα μαθήματος).  

 Επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους. Ο εκπαιδευτής μπορεί να 
επικοινωνήσει με τους εκπαιδευόμενους με όλους τους τρόπους που 
περιγράφηκαν στις λειτουργίες των εκπαιδευόμενων, είτε σε ασύγχρονη, είτε 
σε σύγχρονη μορφή. Επίσης έχει τη δυνατότητα ειδοποίησης των υποψηφίων 
εκπαιδευομένων που υπέβαλλαν αίτηση για εγγραφή σε προγράμματα 
κατάρτισης σχετικά με την πρόοδο του αιτήματός τους.  

 Θυρίδα εκπαιδευτή για συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού και 
συλλογή υποβληθέντων τεστ. Ο εκπαιδευτής μπορεί στη θυρίδα του να 
αποθηκεύει και να οργανώνει εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, το 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί για τη σύνθεση καινούργιων μαθημάτων ή τον 
εμπλουτισμό ήδη υπαρχόντων μαθημάτων. Επιπλέον, σε διαφορετικό φάκελο 
της θυρίδας του συλλέγονται τα τεστ που συμπληρώνουν και του 
αποστέλλουν οι μαθητές.   

 Προφίλ εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής μπορεί να δημιουργήσει, να εμφανίσει 
ή να τροποποιήσει την προσωπική του καρτέλα (προφίλ), η οποία περιέχει 
προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο, e-mail, δ/νση, user-id, εργασιακό 
αντικείμενο)   

   
 

3.1.1.1. Λειτουργίες διαχειριστή(Learning manager) 
 ∆ιαχείριση προφίλ χρηστών. Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει, να 

εμφανίσει ή να τροποποιήσει τις καρτέλες των εκπαιδευτών ή των 
εκπαιδευόμενων, οι οποίες περιέχουν είτε προσωπικά στοιχεία είτε 
πληροφορίες σχετικές με το εργασιακό αντικείμενο του καθενός.   

 ∆ιαχείριση καταλόγου προγραμμάτων κατάρτισης. Ο διαχειριστής μπορεί 
να προσθέσει, ή να διαγράψει μία εγγραφή στον κατάλογο των προγραμμάτων 
κατάρτισης, ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που περιγράφουν τα μαθήματα 
αυτά (metadata).  Επίσης έχει τη δυνατότητα χαρακτηρισμού ενός 
προγράμματος κατάρτισης ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του (ενεργό, μη 
ενεργό, ενεργό ως ενημερωτικό υλικό κ.τ.λ.). Ο διαχειριστής μπορεί επίσης να 
δημιουργήσει λίστα διαθέσιμων προγραμμάτων κατάρτισης με πολλαπλά 
επίπεδα ιεραρχίας με ταυτόχρονη δυνατότητα παραμετρικού ορισμού της 
ιεραρχίας παρουσίασής τους. 

 ∆ιαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης. Ο διαχειριστής μπορεί να εντάξει 
έναν χρήστη σε μία συγκεκριμένη ομάδα και σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 
κατάρτισης, ανάλογα με την οποία θα έχει πρόσβαση στις λειτουργίες του 
αντίστοιχου περιβάλλοντος. Επίσης έχει τη δυνατότητα ορισμού μέγιστου 
αριθμού εγγραφών για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης. 

 Εγγραφή χρηστών σε μαθήματα. Ο διαχειριστής μπορεί να εγγράψει 
κάποιον εκπαιδευόμενο σε ένα μάθημα, ή να ακυρώσει μία εγγραφή.  Επίσης 
έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και λειτουργίας ομάδων συνεργασίας σε 
συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα (Working Groups) ανεξαρτήτως της 
ύπαρξης σχετικών μαθημάτων και προγραμμάτων κατάρτισης. 

 Στατιστικές αναφορές. Ο διαχειριστής μπορεί να εμφανίσει ή να εκτυπώσει 
αναφορές σχετικές με τα μαθήματα που διδάσκονται, τους εκπαιδευτές και 
τους εκπαιδευόμενους, καθώς και σχετικά με τη χρήση πόρων της 
πλατφόρμας. Όλες οι αναφορές μπορούν να είναι σε μορφή HTML, Word η 
PDF.  Επίσης έχει την δυνατότητα να καταγράφει την αλληλεπίδραση του 
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εκπαιδευόμενου με το περιεχόμενο και τα λειτουργικά στοιχεία του 
προγράμματος κατάρτισης (tracing). Όλα τα στοιχεία τηρούνται στη Βάση 
δεδομένων και υπάρχει μηχανισμός εξαγωγής τους σε μορφή ASCII η XML  για 
περαιτέρω στατιστική επεξεργασία από άλλο στατιστικό πακέτο (π.χ.) SPSS  

 Επικοινωνία με χρήστες συστήματος. Ο διαχειριστής μπορεί να 
επικοινωνήσει με τους χρήστες του συστήματος (εκπαιδευόμενους και 
εκπαιδευτές) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συμμετέχοντας σε forum ή 
chat.  

 
Το E-Learning ΕΡΜΕΙΟΝ έχει σχεδιαστεί και πληροί τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές: 
- H Αρχιτεκτονική του συστήματος στηρίζεται στο μοντέλο Ν-tier / Μulti-tier. 
- Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τους χρήστες του συστήματος γίνεται 

αποκλειστικά μέσω web browser. 
- Η τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί η πλατφόρμα είναι ASP.NET ενώ γίνεται 

ευρύτατη χρήση τεχνολογιών  XML,  κτλ. 
- Η Βάση ∆εδομένων είναι Μicrosoft SQL Server 2005 και είναι άμεσα 

προσβάσιμη από διαδεδομένους drivers.  
- Το σύνολο της πληροφορίας που διαχειρίζεται η πλατφόρμα τηρείται στον SQL 

Server 2005.  
- Υποστηρίζεται πλήρως πολυγλωσσικό περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς αριθμού 

γλωσσών. 
- Λειτουργεί αποτελεσματικά πίσω από firewalls αφού τη μεταφορά των 

δεδομένων που απαιτείται από και προς τον χρήστη γίνεται μέσω του 
πρωτοκόλλου HTTP. Λειτουργεί αποτελεσματικά μέσω dial-up συνδέσεων και 
δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε bandwidth.  

- Εξασφαλίζει την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και της 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης των χρηστών στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσα 
από ένα πολύπλοκο σύστημα security  που διαθέτει.  

 
 
Ειδικά Χαρακτηριστικά E-Learning ΕΡΜΕΙΟΝ  
Το λογισμικό αυτό παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για τη διαχείριση:  

- του εκπαιδευτικού περιεχομένου  
- των καταρτιζομένων  
- των εκπαιδευτών  
- των διαδικασιών υποστήριξης  
- της πορείας της κατάρτισης. 

 
Επίσης το εκπαιδευτικό λογισμικό τηλεκατατάρτισης παρέχει την δυνατότητα της 
εξ’ αποστάσεως κατάρτισης σε ασύγχρονη μορφή ως αυτοδιδασκαλία (self paced) 
με δυνατότητα  περιοδικής τηλε-υποστήριξης με τη βοήθεια εκπαιδευτή. 
 
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα E-Learning ΕΡΜΕΙΟΝ επιλέχθει για τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά :  
 Η εκπαιδευτική πλατφόρμα E-Learning ΕΡΜΕΙΟΝ αναπτύσσεται και 

βελτιώνεται ήδη τα τελευταία 9 χρόνια,  ενσωματώνωντας  την εμπειρία και τις 
ιδέες που αποκομίζει  από την συμμετοχή της ΕΣΕΕ σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά 
και Εφαρμοσμένα Προγράμματα με αποκλειστικό θέμα το e-learning.  

 Η πλατφόρμα διαθέτει πλέον ένα υψηλό επίπεδο ωριμότητας, και  
συμμορφώνεται πλήρως  με τις προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού 
παρέχοντας επίσης αρκετά σημαντικά επιπλέον χαρακτηριστικά. 
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 Η πλατφόρμα ακολουθεί πλήρως τα διεθνή standards  SCORM και AICC για τη 
δόμηση και διαχείριση του εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

 Το τελικό προϊόν E-Learning ΕΡΜΕΙΟΝ είναι ένα μοναδικό προϊόν πλήρως 
προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ΕΣΕΕ για την υλοποίηση των 
πρόγραμμάτων εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου που θέλει να υλοποιήσει.   

 
Το E-Learning ΕΡΜΕΙΟΝ είναι μια πλατφόρμα τηλεκατάρτισης η οποία λειτουργεί 
πλήρως σε περιβάλλον web και υποστηρίζει όλους τους ρόλους που ζητούνται 
στην παρούσα ∆ιακήρυξη του έργου.  Η πλατφόρμα αυτή είναι πλήρως συμβατή με 
τα διεθνή πρότυπα, SCORM και AICC. 
 
Το E-Learning ΕΡΜΕΙΟΝ αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα ∆ιαχείρισης της 
Εκπαίδευσης (ΟΣ∆Ε) (Learning Management System - LMS) που διαχειρίζεται το 
σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως αυτή συντελείται μέσω του Internet  
εξομοιώνοντας συνθήκες πραγματικής τάξης.  Το E-Learning ΕΡΜΕΙΟΝ 
υποστηρίζει σήμερα δύο τρόπους μάθησης σε περιβάλλον τηλεκατάρτισης που είναι 
: η αυτοδιδασκαλία και η ασύγχρονη διδασκαλία.  Στην  αυτοδιδασκαλία δεν 
απαιτείται η ύπαρξη εκπαιδευτή και ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση στο 
εκπαιδευτικό υλικό χωρίς χωρικούς ή χρονικούς περιορισμούς, αρκεί μόνο να έχει 
πρόσβαση στο σύστημα.   Στον ασύγχρονο τρόπο απαιτείται περιοδική 
τηλεϋποστήριξη από εκπαιδευτή, ο οποίος επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους 
είτε ασύγχρονα, είτε σε πραγματικό χρόνο υποστηρίζοντας τους,  επιλύοντας 
σχετικές απορίες κ.λ.π.   
 
Το E-Learning ΕΡΜΕΙΟΝ διαθέτει μηχανισμούς όπου αρχειοθετείται το ψηφιακό 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο, υποστηρίζεται η «αλυσίδα» διαχείρισης των διαδικασιών 
της κατάρτισης, ιχνηλατείται η πορεία του καταρτιζόμενου και αξιολογείται 
πρόοδος του.  
 
Το E-Learning ΕΡΜΕΙΟΝ έχει αναπτυχθεί με βάση τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά 
εργαλεία στο χώρο του προγραμματισμού πληροφοριακών συστημάτων και 
παρέχεται σε δύο μορφές, είτε ως προϊόν με άδειες εγκατάστασης  ανά server  είτε 
ως υπηρεσία με άδειες εισόδου ανά χρήστη (Στην περίπτωση αυτή λειτουργεί από 
Datacenter) 
 
Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται διαθεσιμότητα του συνόλου των εφαρμογών του 
λογισμικού εκπαίδευσης σε επίπεδο 97% τουλάχιστον και με ταχύτητα 
ανταπόκρισης στην κλήση της αρχικής σελίδας που δεν θα ξεπερνά τα 3 
δευτερόλεπτα με ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο τα 56Κ.  
H πλατφόρμα αυτή παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα σε αυτούς που την 
χρησιμοποιούν: 
  

 Αποδέσμευση πόρων από χρονοβόρες διαδικασίες διαχείρισης της 
εκπαίδευσης. 

 Καλύτερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευομένων, και εν γένει των 
εμπλεκομένων, στην  εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Ελαχιστοποίηση κόστους και χρόνου διαχείρισης της εκπαίδευσης. 
 Ευκολία διαχείρισης του συστήματος της εκπαίδευσης, των χρηστών 

του, των πόρων και της βάσης δεδομένων. 
 ∆υνατότητα ορισμού δομής περιεχομένου και περιεχομένου από μη 

εξειδικευμένους χρήστες  
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 Ευέλικτη και δυναμική οργάνωση και δημιουργία εκπαιδευτικού 
περιεχομένου. 

 Πλήρης υποστήριξη ευέλικτης αναζήτησης μαθησιακού περιεχομένου. 
 Επιλεκτική και δομημένη πρόσβαση σε δεδομένα και διαδικασίες. 
 Υψηλή ασφάλεια και εύκολος ορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης των 

χρηστών (εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές και διαχειριστές). 
 ∆υναμικές συνδέσεις με διάφορες πηγές πληροφοριών. 
 ∆υνατότητα κλιμάκωσης (scalability) και επιμερισμού φόρτου. 
 Πολύ καλή απόδοση σε ταχύτητα απόκρισης. 
 Ενιαία λειτουργία σε Internet, Intranets, Extranets. 
 Επεκτασιμότητα. 
 Συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα του E-Learning 

 
 
Η Πλατφόρμα e-learning είναι συνδεδεμένη με κατάλληλο λογισμικό,  μέσω του 
οποίου πραγματοποιούνται οι λειτουργίες: 

 Παρακολούθησης καλής λειτουργίας και απόδοσης της πλατφόρμας 
 Εντοπισμός λαθών στη λειτουργία της πλατφόρμας 
 Ολοκληρωμένη καταγραφή και παρακολούθηση συμβάντων είτε αυτά 

προέρχονται από μηνύματα που αποστέλλονται από το σύστημα (system 
view), είτε από στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη χρηστών και 
διαχειριστών και επίλυσης προβλημάτων. 

Η πλατφόρμα φιλοξενείται σε Data Center της FORTHNET.  
Η συγκεκριμένη υποδομή είναι δομημένη με την ακόλουθη διάταξη :  
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Οι προδιαγραφές των υποδομών φιλοξενίας καλύπτουν mission critical εφαρμογές 
και το γεγονός ότι το σύστημα βρίσκεται συνδεδεμένο απευθείας στην 
«ραχοκοκκαλιά» (backbone) του Ελληνικού αλλά και του ∆ιεθνούς Internet 
εξασφαλίζει την προσβασιμότητα στο πληροφοριακό σύστημα κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες.     
Το γεγονός επίσης ότι χρησιμοποιούνται διπλοί load balancers, server farm  με 
πολλαπλούς web servers, Βάση ∆εδομένων σε cluster (SQL Server  σε cluster) και 
Optical Storage εξασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
πληροφοριακού συστήματος. Επίσης παρέχεται ισχυρή προστασία στο όλο σύστημα  
μέσω Firewall και packet filtering. 
 
 
 
 
 
 

Optical Storage

SQL Server 

Cluster  
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Web Servers  
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Τεχνολογική ∆ιάσταση 

 
Εισαγωγή  
Στις ενότητες που ακολουθούν αναλύονται οι προδιαγραφές του λογισμικού 
τηλεκατάρτισης. 
 
Το εκπαιδευτικό λογισμικό τηλεκατατάρτισης παρέχει την δυνατότητα της εξ’ 
αποστάσεως κατάρτισης σε ασύγχρονη μορφή ως αυτο-διδασκαλία (self paced) με 
δυνατότητα  περιοδικής τηλε-υποστήριξης με τη βοήθεια εκπαιδευτή. Οι 
δυνατότητες αυτές διακρίνονται καταρχάς σε λειτουργίες διδασκαλίας, μάθησης, 
παροχής περιεχομένου και διαχείρισης. Οι λειτουργίες διδασκαλίας κατ’ ελάχιστον 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες για την δημιουργία και ενημέρωση του περιεχομένου 
μαθημάτων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση σπουδαστών, την δημοσιοποίηση 
ψηφιακού υλικού, ανακοινώσεων και οδηγιών προς τους σπουδαστές. Οι 
λειτουργίες μάθησης κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνουν υπηρεσίες για την ανάγνωση 
πληροφοριών και υλικού μαθημάτων, υπηρεσίες για τη συγγραφή και υποβολή 
εργασιών και αναφορών, εξετάσεων ή άλλων τεστ, υπηρεσίες χρήση υλικού 
πολυμέσων (χρήση υλικού με ήχο, video ή άλλων μέσων), υπηρεσίες επικοινωνίας 
και ομαδικής συνεργασίας. 
Η πλατφόρμα E-Learning ΕΡΜΕΙΟΝ, περιλαμβάνει εμφανώς τα ακόλουθα 
αναλυτικά χαρακτηριστικά:  
 ∆υνατότητα καταχώρισης προγραμμάτων κατάρτισης και του απαραίτητου 

υλικού τεκμηρίωσης (metadata). ∆υνατότητα χαρακτηρισμού ενός 
προγράμματος κατάρτισης ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του (ενεργό, μη 
ενεργό, ενεργό ως ενημερωτικό υλικό κ.τ.λ.). 

 ∆υνατότητα διαχείρησης των ασύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης 
 ∆υνατότητα ορισμού μέγιστου αριθμού εγγραφών για κάθε πρόγραμμα 

κατάρτισης. 
 ∆υνατότητα δημιουργίας λίστας διαθέσιμων προγραμμάτων κατάρτισης με 

πολλαπλά επίπεδα ιεραρχίας με ταυτόχρονη δυνατότητα παραμετρικού ορισμού 
της ιεραρχίας παρουσίασής τους. 

 ∆υνατότητα αναζήτησης προγραμμάτων κατάρτισης τόσο μέσω καταλόγου 
(browsing), όσο και μέσω μηχανισμού αναζήτησης. Ο μηχανισμός αναζήτησης 
επενεργεί σε όλα τα δεδομένα που αφορούν ένα πρόγραμμα κατάρτισης. 

 ∆υνατότητα υποβολής αίτησης εγγραφής σε συγκεκριμένα προγράμματα 
κατάρτισης. 

 ∆υνατότητα ειδοποίησης των υποψηφίων για εγγραφή σε προγράμματα 
κατάρτισης σχετικά με την πρόοδο του αιτήματός τους.  

 ∆υνατότητα οργάνωσης του υλικού στη βάση των επαναχρησιμοποιούμενων 
εκπαιδευτικών οντοτήτων (learning objects). ∆υνατότητα ανάπτυξης 
προγραμμάτων κατάρτισης (courses) με τη σύνθεση εκπαιδευτικών οντοτήτων. 

 ∆υνατότητα εισαγωγής και παρουσίασης αρχείων υλικού όλων των διαθέσιμων 
μορφοποιήσεων (εικόνες, ήχοι, video, animations, αρχεία HTML που 
παράγονται από editors, αρχεία εφαρμογών σουίτας γραφείου, Java Applets, 
εκτελέσιμα αρχεία κτλ). 

 ∆υνατότητα ολοκλήρωσης στη δομή ενός προγράμματος κατάρτισης και 
λειτουργικής διασύνδεσής τους με το περιεχόμενο μιας σειράς εργαλείων και 
δυνατοτήτων. Υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης τουλάχιστον των 
παρακάτω: Πίνακας Περιεχομένων, Βιβλιογραφικές Αναφορές, Συχνές 
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ερωτήσεις, Πίνακας Ανακοινώσεων,  Ομάδων Συζητήσεων (discussion forums), 
Χώρων συζητήσεων σε πραγματικό χρόνο (chat rooms).   

 ∆υνατότητα εισαγωγής παράδοσης και διαχείρισης έτοιμων προγραμμάτων 
κατάρτισης τα οποία είναι συμβατά με το διεθνές πρότυπο SCORM 1.1, 1.2, 
2004. 

 ∆υνατότητα «εξαγωγής» των προγραμμάτων κατάρτισης σε μορφή συμβατή με 
τα διεθνή πρότυπα ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους από αντίστοιχα 
πληροφοριακά συστήματα. 

 ∆υνατότητα offline πρόσβασης στο περιεχόμενο του μαθήματος.  
 ∆υνατότητα επιλογής από τους καταρτιζόμενους τμημάτων του περιεχομένου 

προγράμματος κατάρτισης προς εκτύπωση. 
 ∆υνατότητα καταγραφής της αλληλεπίδρασης του χρήστη με το περιεχόμενο 

και τα λειτουργικά στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης (tracing). Τηρούνται 
στοιχεία που αφορούν: το χρόνο διασύνδεσης, το χρόνο τελευταίας 
διασύνδεσης, τα τμήματα του περιεχομένου που ο χρήστης έχει επισκεφτεί, τη 
συμμετοχή του σε επικοινωνιακές ή συνεργατικές δραστηριότητες, τα 
αποτελέσματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή του σε διαδικασίες 
αξιολόγησης, τις ερωτήσεις προς τον εκπαιδευτή.  

 ∆υνατότητα καταγραφής στοιχείων που σχετίζονται με ενότητες που αφορούν 
το υλικό του προγράμματος κατάρτισης (επισκεψιμότητα, χρόνος παραμονής 
κτλ). 

 ∆υνατότητα υποβολής ερωτημάτων στον εκπαιδευτή του προγράμματος 
κατάρτισης. 

 ∆υνατότητα δημιουργίας και λειτουργίας ομάδων συνεργασίας σε συγκεκριμένα 
θεματικά αντικείμενα ανεξαρτήτως της ύπαρξης σχετικών προγραμμάτων 
κατάρτισης. 

 ∆υνατότητα ορισμού ρόλων και απόδοση δικαιωμάτων για τα μέλη κάθε 
ομάδας συνεργασίας. 

 ∆υνατότητα χρήσης από τα μέλη της ομάδας μιας σειράς συνεργατικών 
εργαλείων: Discussion forums, Chat.  

 ∆υνατότητα εύκολης δημιουργίας ερωτήσεων και ασκήσεων. Υποστηρίζονται οι 
παρακάτω τύποι ερωτήσεων: Πολλαπλών Επιλογών, Σωστής Απάντησης (short 
answer), Σωστό – Λάθος καθώς και ανοικτών ερωτήσεων που απαιτούν την 
συνδρομή του εκπαιδευτή για να απαντηθούν και να βαθμολογηθούν. 

 Ύπαρξη μηχανισμού Βαθμολόγησης των απαντήσεων. 
 ∆υνατότητα δημιουργίας και δημοσίευσης δημοψηφισμάτων μεταξύ των 

χρηστών  (polls). 
 ∆υνατότητα τήρησης των ερωτήσεων και των αποτελεσμάτων σε βάση 

δεδομένων προσβάσιμη από σύνηθες λογισμικό για περαιτέρω στατιστική 
επεξεργασία 

 ∆υνατότητα αναζήτησης πληροφοριών - έκδοσης αναφορών για το σύνολο των 
στοιχείων και δεδομένων που τηρούνται στο σύστημα με τη χρήση κριτηρίων. 

 ∆υνατότητα δημοσίευσης αναφορών σε μορφοποίηση HTML ώστε να είναι 
προσβάσιμες από εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

 ∆υνατότητα εκτύπωσης αναφορών. 
 ∆υνατότητα διαχείρισης μέσω web browser. Ο ρόλος του διαχειριστή αφορά το 

σύνολο των διαδικασιών και ενεργειών που υποστηρίζονται από το σύστημα. 
 Υποστήριξη διακριτών ρόλων που αφορούν συγκεκριμένα δικαιώματα. 
 ∆υνατότητα εύχρηστης δημιουργίας ρόλων και απόδοση σε αυτούς 

δικαιωμάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατάρτισης. 
 ∆υνατότητα πρόσβασης στο λογισμικό τηλεκατάρτισης  με τη χρήση User 

Name και Password. 
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Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
ενσωμάτωση του  εκπαιδευτικού υλικού είναι : 
 Να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του εκπαιδευτικού υλικού από το λογισμικό 

τηλεκατάρτισης (πλατφόρμα) 
 Να εξασφαλίζεται η μεταφερσιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορες 

εφαρμογές λογισμικού τηλεκατάρτισης (πλατφόρμες) 
 
Για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων το εκπαιδευτικό υλικό που θα 
εισάγεται στην πλατφόρμα θα πρέπει να ψηφιοποιηθεί σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του πρότυπου SCORM. 
Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικές έννοιες και διαστάσεις της προσέγγισης 
ανάπτυξης περιεχομένου κατά το πρότυπο SCORM. 
 
Η πρωτοβουλία «Advanced Distributed Learning Network» (ADL) αφορά στην 
συνεργασία της αγοράς, των φορέων προτυποποίησης (IEEE) και φορέων 
κατάρτισης προδιαγραφών (IMS Project) για την κοινή διαμόρφωση ενός πλαισίου 
για  το σχεδιασμό και υλοποίηση «εκπαιδευτικών πόρων» ή εκπαιδευτικών 
αντικειμένων» σχεδίου κατά τρόπο που οδηγεί στη λειτουργία διαλειτουργικών και 
επεκτάσιμων συστημάτων  ηλεκτρονικής εκπαίδευσης-μάθησης. Η πρωτοβουλία 
αυτή δημιούργησε το πρότυπο αναφοράς Shareable Content Object (SCO) 
Reference Model (SCORM). 
Ένα επαναχρησιμοποιήσιμο εκπαιδευτικό αντικείμενο (SCORM SCO) αποτελεί το 
κεντρικό στοιχείο δόμησης ενός συστήματος διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού 
περιέχοντας σχετικά δεδομένα και μεταδεδομένα. Πρόσφατα οι προδιαγραφές 
SCORM  ενσωμάτωσαν τις προδιαγραφές IMS Content Packaging για την 
παρουσίαση σε XML ενός οδηγού για τον τρόπο περιγραφής των στόχων 
μαθήματος, δομή μαθήματος, τα επαναχρησιμοποιήσιμα αντικείμενα (SCOs) και 
τέλος τα  βασικά στοιχεία (assets) σε ένα μάθημα (εκπαιδευτική ενότητα) το οποίο 
να λειτουργήσει σε διαφορετικές συμβατές πλατφόρμες. Το SCORM πρότυπο 
παρέχει ένα μοντέλο περιεχομένου (Content Model) ένα μοντέλο διεπαφής και 
δεδομένων (API and Data Model). 
 Οι συνολικές προδιαγραφές  SCORM στοχεύουν στην προώθηση χρήσης μικρού 
μεγέθους επαναχρησιμοποιήσιμων δομικών στοιχείων εκπαιδευτικού περιεχομένου 
και εύκολα ανακαλυπτόμενου περιεχομένου με χρήση ετικετών μεταδεδομένων.  
Πρωτίστως, το SCORM εστιάζει σε αυτό που αναφέρεται ως εκπαιδευτικά άτομα 
(learning atoms) και εκπαιδευτικοί πόροι (learning resources) και τη βοήθεια ενός 
απλού μοντέλου για την αλληλουχία συνάθροισης περιεχομένου (aggregation 
sequencing model for content) δηλ. τον τρόπο συνάθροισης-συνδυασμού των 
επαναχρησιμοποιήσιμων αντικειμένων σε μάθημα (εκπαιδευτική ενότητα). 
Το μοντέλο SCORM προβλέπει τρία επίπεδα ανάλυσης για τα δομικά στοιχεία 
περιεχομένου: 

- SCORM ‘Assets’: αποτελούν το βασικό ‘input’, ή τα βασικότερα δομικά 
στοιχεία  (media elements, text κτλ) 
- SCORM ‘Resources’: είναι ένα σύνολο από ‘assets’ στα οποία μπορεί να 
γίνει αναζήτηση και ανάκληση ως μια μονάδα  
- �SCORM ‘SCO’s: είναι ‘assets’ ή ‘resources’ τα οποία δυνατότητα 
παρακολούθησης (tracking capability) από το σύστημα τηλεκατάρτισης  

 
Η ανάπτυξη του ψηφιακού υλικού των εκπαιδευτικών ενοτήτων έχει γίνει κατά 
τρόπο που να υπακούει στις αναλυτικές διαθέσιμες προδιαγραφές του παραπάνω 
μοντέλου αναφοράς. 
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Στη συνέχεια δίνονται αναλυτικότερα  οι προδιαγραφές της πλατφόρμας με τη 
χρήση διαγραμμάτων UML όσον αφορά τη λειτουργικότητα σπουδαστή (Εικόνα 1), 
τη λειτουργικότητα εκπαιδευτή (Εικόνα 2) και τη λειτουργικότητα διαχειριστή 
(Εικόνα  3). Επίσης, δίνονται τα βασικά δομικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής (Εικόνα 
4). 
 
   

 
 

Εικ. 1. Βασικά δομικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής συστήματος 
τηλεκατάρτισης 

∆ιανομή  
Μαθημάτων 

∆ιαχείριση  
Σπουδαστών

∆ημιουργία 
Μαθημάτων

∆ιαχείριση 
μαθημάτων 

∆ιαχείριση Πρόσβασης  
και Εγγραφής  

∆ιαχείριση 
Συστήματος  
Τηλεκατάρτισης  

Γραφική ∆ιεπαγή 
Χρηστών 
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Εικ. 2. Λειτουργικότητα σπουδαστή 
 

 
Εικ.3. Λειτουργικότητα εκπαιδευτή 

Εγγραφή σε μαθήματα

Πρόσβαση στη πλατφόρμα
 τηλεκατάρτισης

Αξιολόγηση μαθήματος 

Αναζήτηση

Forum μαθημάτων 
∆ραστηριότητες 
Αξιολόγησης (εργασίες, 
εξετάσεις) 

Βιβλιοθήκη 

Χρήστης-Σπουδαστής  
TEE, IEK 

Υποστηρικτική υπηρεσία X

Βιβλιογραφία 
Παροχή υπηρεσιών

 τηλεκατάρτισης Ε-Learning
Manager

Chat

Καθηγητής Παρουσίαση περιβάλλοντος
∆ιαχείρισης

∆ικαιώματα Πρόσβασης σε  
μάθημα 

Ανακοίνωση εγγεγρ. σπουδαστών

∆ημοσίευση
Ανακοίνωσης

Αιτήσεις εγγραφής

Ιδιότητες προγράμματος Πλοήγηση μαθήματος

Έναρξη/λήξη μαθήματος 

∆ιαθεσιμότητα μαθήματος 

Εισαγωγή περιεχομένου  
μαθήματος
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Εικ. 4. Λειτουργικότητα διαχειριστή 

Ενεργοποίηση/κατάργηση 
 κρυπτογράφησης 

∆ιαχείριση Χρηστών ∆ιαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης
χρηστών

Ενεργοποίηση/Κατάργηση πρόσβασης
 εγγεγραμμένων  χρηστών

Ενεργοποίηση/ κατάργηση δημόσιας πρόσβασης 

Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
προς χρήστες

∆ιαχείριση Αρχείων 

∆ιαχείριση μνήμης  

Ενεργοποίηση/κατάργηση  
υποστηρικτικών υπηρεσιών 
μαθημάτων 

∆ιαχειριστής
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Γενική αρχιτεκτονική του συστήματος και αντίστοιχες 
τεχνολογικές επιλογές. 

 
Στήν Αρχιτεκτονική  της Πλατφόρμας  της Ηλεκτρονικής μάθησης,  έχει 
ακολουθήσει το εξελιγμένο πρότυπο 3-tier / n-tier   (Web structured n-tier 
applications) το οποίο  αποτελεί  σήμερα  την αιχμή της τεχνολογίας ανάπτυξης 
πληροφοριακών συστημάτων. 
Σε  γενικές γεραμμές το σύστημα πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές : 
 

o Αρχιτεκτονική συστήματος Ν-tier  
o Υποστήριξη περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης με τον τελικό χρήστη (όσον 

αφορά τη χρήση και τη διαχείριση) μέσω web browser.  
o Η τεχνολογία του Πληροφοριακού Συστήματος στηρίζεται σε 

καθιερωμένες διαδικτυακές τεχνολογίες και πρότυπα: TCP/IP, HTTP, 
HTML, DHTML, SSL, JAVA, J2EE, ASP, XML, κτλ.  

o Γίνεται χρήση των ανοικτών πρότυπων επικοινωνίας μέσω της 
σχεσιακής βάσης  βάσεων δεδομένων (RDBMS) SQL 2005 από όπου 
μπορεί να υλοποιηθεί επικοινωνία με κάθε σχεσιακή βάση δεδομένων  

o Η τήρηση των στοιχείων και δεδομένων γίνεται στη  σχεσιακή βάση 
δεδομένων RDBMS) SQL 2005.  

o Η πλατφόρμα υποστηρίζει  πολυγλωσσικό περιεχομένο. 
o Είναι δοκιμασμένη η αποτελεσματική λειτουργία πίσω από firewalls.  
o έχει δοκιμαστεί η αποτελεσματική λειτουργία μέσω dial-up συνδέσεων 

και έχει ληφθεί υπ’ όψιν στην ανάπτυξκη του περιεχόμενου χαμηλών 
απαιτήσεων σε bandwidth.  

o Εξασφάλιζεται η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητας των δεδομένων 
και της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης των χρηστών στο Πληροφοριακό 
Σύστημα μέσω των τεχνολογιών που χρεισιμοποιούνται και αναλύονται 
στη συνέχεια.  

  
Ειδικότερα η αρχιτεκτονική έχει ακολουθηθεί είναι χωρισμένη σε τρία διακριτά 
επίπεδα όπως φαίνονται στην Εικόνα 5 που είναι : το επίπεδο παρουσίασης 
(Presentation Layer), επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (Business Layer) 
επίπεδο δεδομένων (Data Layer).  
 
 

 
Εικ.5:  Γενική αρχιτεκτονική συστήματος τηλεκατάρτισης 

 
Πιο συγκεκριμένα: 
 

Presentation Data Process
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 Επίπεδο 
δεδομένων: 

Αφορά την Βάση ∆εδομένων που έχει αναπτυχθεί (Πίνακες, 
σχέσεις κλπ.), καθώς και την πληροφορία (data) που είναι 
αποθηκευμένη σε αυτήν. Επιπλέον, η Βάση κάνει διαχείριση 
της παραπάνω πληροφορίας (data objects – stored 
procedures). 

 Επίπεδο 
επιχειρησιακής 
λογικής: 

Αποτελεί το ενδιάμεσο επίπεδο στο οποίο περιλαμβάνονται οι 
επιχειρηματικές οντότητες (business objects / components) 
και λειτουργίες της εφαρμογής. Το επίπεδο εφαρμογής είναι 
βασισμένο στο επίπεδο δεδομένων, καθώς αντλεί όλη την 
απαραίτητη πληροφορία (data) από αυτό. Το ενδιάμεσο 
στρώμα της αρχιτεκτονικής του προτεινόμενου συστήματος 
υλοποιεί τις οντότητες οι οποίες αναλαμβάνουν τη διεπαφή 
των clients µε τον database server. Το συγκεκριμένο 
υπόστρωμα χρησιμοποιεί το standard XML για την 
μορφοποίηση των δεδομένων και την επικοινωνία των 
άλλων δύο υποσυστημάτων. 

 Επίπεδο 
παρουσίασης: 

Αναφέρεται στο επίπεδο του τελικού χρήστη ο οποίος θα 
αλληλεπιδρά με την εφαρμογή μέσω του Web Browser (thin 
client). Ουσιαστικά, το επίπεδο παρουσίασης αποτελεί την 
τελική διεπαφή μέσω τη οποίας υποβάλλονται στο επίπεδο 
εφαρμογής οι απαιτήσεις (requests) των τελικών χρηστών. 
Για την επικοινωνία του τελικού χρήστη µε τις λειτουργίες 
που παρέχουν τα διάφορα υποσυστήματα, έχει αναπτυχθεί 
µία σειρά client ενοτήτων, οι οποίες εγκαθίστανται ανάλογα 
µε τις ανάγκες του κάθε υποσυστήματος, αλλά και των 
επιµέρους χρηστών. 

 
Η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα στην πλατφόρμα  
ELearning ΕΡΜΕΙΟΝ ως προς την υψηλή διαθεσιμότητα, την άμεση 
επεκτασιμότητα και την αποδοτικότητα του όλου συστήματος.  Στο επίπεδο της 
παρουσίασης  παρέχονται οι υπηρεσίες χρηστών οι οποίες είναι και το μέσο 
διεπαφής του τελικού χρήστη με το σύστημα. Στο επίπεδο της Επιχειρησιακής 
Λογικής εμπεριέχονται και εφαρμόζονται οι κανόνες της επιχειρησιακής λογικής και 
στο επίπεδο δεδομένων περιέχονται τα απαραίτητα υποσυστήματα για την 
προσπέλαση στην βάση δεδομένων. 
Το κάθε επίπεδο απαρτίζεται από διάφορα αλληλοσχετιζόμενα δομικά στοιχεία 
(building blocks) τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους για να εξυπηρετήσουν τους 
τελικούς χρήστες και να εφαρμόσουν την ζητούμενη  επιχειρησιακή λογική.   
Στην εικόνα 6 φαίνονται τα δομικά στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε επίπεδο.   
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Εικ.6:  ∆ομικά στοιχεία αρχιτεκτονικής συστήματος τηλεκατάρτισης 

 
Το επίπεδο της παρουσίασης (ή υπηρεσίες χρηστών) αποτελείτε από το ELearning 
ManagerCIS.WebUI, το οποίο και είναι το κυρίως υποσύστημα παρουσίασης 
(Web Interface) και εξυπηρετεί χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν web browser. To 
υποσύστημα αυτό διαχειρίζεται το «rendering» (μετατροπή δεδομένων και λογικής 
παρουσίασης σε ιστοσελίδες), τα δεδομένα και την συμπεριφορά των σελίδων, 
συλλέγει νέα δεδομένα, διενεργεί ελέγχους (validations), παρουσιάζει στον χρήστη 
μηνύματα λάθους πληκτρολόγησης κ.λ.π.  Τo block αυτό αλληλεπιδρά με το 
BusinessFacade για να πάρει τα απαραίτητα δεδομένα και στην περίπτωση μόνο 
ανάγνωσης δεδομένων και με το Data Access block. Στο επίπεδο των υπηρεσιών 
των χρηστών τοποθετούμε και το block των Web Services το οποίο στην ουσία 
επιτρέπει την πρόσβαση των λειτουργιών του business façade (πρόσοψη της 
επιχειρησιακής λογικής) με την χρήση Web Services. ∆έχεται κλήσεις SOAP και 
επιστρέφει XML δεδομένα ανάλογα με τους κανόνες του Business Layer της 
πλάτφορμας. Μέσω αυτού του block μπορεί να ικανοποιηθεί η οποιαδήποτε 
απαίτηση για διαλειτουργικότητα και συνεργασία με τα άλλα πληροφοριακά 
συστήματα της πλατφόρμας ELearning ΕΡΜΕΙΟΝ καθώς και συστήματα τρίτων. 
Στην ουσία το block αυτό είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη 
η δημιουργία και ενεργοποίηση οποιουδήποτε web service που αξιοποιεί όλη την 
υπάρχουσα υποδομή (Business και  Data Layer του συστήματος.)  
 
H χρήση και σκοπιμότητα του ELearning ManagerCIS.BusinessFaçade είναι να 
αποκρύψει την πολυπλοκότητα της επιχειρησιακής λογικής και να παρέχει ένα 
σταθερό τρόπο διασύνδεσης των υπηρεσίων των χρηστών με τις υπηρεσίες 
επιχειρησιακής λογικής, παρά τις αλλαγές που μπορεί να χρειαστεί να γίνουν σε 
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αυτό για να υλοποιήσει την εκάστοτε επιχειρησιακή λογική.  Αφού γίνει η συλλογή 
των δεδομένων από το ELearning ManagerCIS.BusinessFaçade η επιχειρησιακή 
λογική πρέπει να εφαρμοστεί. Τα blocks υπεύθυνα για την εφαρμογή αυτής της 
λογικής είναι το ELearning ManagerCIS.BusinessRules και το ELearning 
ManagerCIS. BusinessWorkflows.  
 
Πιο συγκεκριμένα το block ELearning ManagerCIS.BusinessRules περιέχει όλη την 
λογική που είναι απαραίτητη για την λειτουργία και παραμετροποίηση του 
συστήματος. Προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε 
ανάγκη και να υποστηρίξει το οποιοδήποτε σενάριο λειτουργίας ενός φορέα, το 
block είναι επιφορτισμένο με την διαχείριση και εφαρμογή όλων κανόνων και όλων 
βασικών παραμέτρων του τρόπου διαχείρισης μιας δράσης. Στις περιπτώσεις  που η 
πλατφόρμα, θα πρέπει να υποστηρίξει πολύ εξειδικευμένα σενάρια, υπάρχουν 
μηχανισμοί επέκτασης η οποία επιτρέπουν να υλοποιηθεί επιχειρησιακή λογική η 
οποία δεν περιλαμβάνεται στο σύστημα αλλά απαιτούνται σε ειδικές περιστάσεις. Ο 
μηχανισμός αυτός αναλύεται εκτενέστερα στην παράγραφο για την ενσωμάτωση 
του Microsoft Enterprise Library.  
Αντίστοιχα το ELearning ManagerCIS.BusinessWorkflows block είναι υπεύθυνο για 
τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την λειτουργία όλων των ροών εργασίας 
που εφαρμόζονται στις διάφορες φάσεις υλοποίησης μιας δράσης. Στο Block αυτό 
ορίζονται τα βήματα μιας ροής, οι εμπλεκόμενες οντότητες, ο τύπος της εργασίας 
που διενεργείται σε κάθε βήμα, οι μέγιστοι – ελάχιστοι χρόνοι που απαιτούνται για 
την υλοποίηση του κάθε βήματος και πολλές άλλες παράμετροι. Και στο block αυτό 
υπάρχουν μηχανισμοί επέκτασης, έτσι ώστε να μπορούν να ικανοποιηθούν άμεσα 
οποιεσδήποτε εξειδικευμένες επιχειρησιακές ανάγκες ροών εργασίας ενός φορέα 
που χρησιμοποιεί το σύστημα.  
 
Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν και ανταλλάσουν δεδομένα όλα τα blocks 
μεταξύ τους είναι με την χρήση των ELearning ManagerCIS.BusinessEntities. 
Το block περιέχει όλες τις λογικές οντότητες που  εμπλέκονται στις διάφορες 
διεργασίες του συστήματος. Tα ELearning ManagerCIS.BusinessEntities είναι 
υλοποιημένα ως typed DataSets τα οποία είναι ειδικές κλάσης αντικειμένων που 
υποστηρίζονται από τον .NET Framework (ADO.NET) και παρέχονται visual 
εργαλεία για τον σχεδιασμό τους και υποστηρίζουν εγγενώς την αυτόματη 
μετατροπή τους από και προς XML δεδομένα επιλογή η οποία μας δίνει πολλά 
πλεονεκτήματα ιδιαίτερα για την γρήγορη και εύκολη υλοποίηση web services. Η 
πλατφόρμα περιέχει συγκεκριμένες οντότητες που τυπικά υπάρχουν σε κάθε 
διαχείριση προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων. Από το διαχειριστικό εργαλείο 
του ELearning ΕΡΜΕΙΟΝ  δίνεται η δυνατότητα στους power users  του 
συστήματος να δημιουργήσουν  ad hoc επεκτάσεις σε ορισμένες οντότητες (πχ. 
Προτάσεις) καθώς και εντελώς νέες (πχ. επόπτης διαδικασίας αξιολόγησης) να τις 
συνδέσουν με συγκεκριμένες ροές εργασιών, να τους δώσουν ένα ρόλο και πλέον 
πρόσβαση στο σύστημα.   
 
Τα παραπάνω blocks για να μπορέσουν να λειτουργήσουν απαιτούν κάποια 
δεδομένα, το block το οποίο υλοποιεί την επικοινωνία με την βάση δεδομένων 
είναι το ELearning ManagerCIS.DataAccess block. Ο λογικός σχεδιασμός των 
οντοτήτων ενός συστήματος με τον φυσικό του σχεδιασμός είναι πολύ συχνά 
εντελώς διαφορετικός. Το «mapping» αυτό μεταξύ του λογικού και φυσικού 
σχεδιασμού των οντοτήτων του συστήματος (ELearning 
ManagerCIS.BusinessEntities) καθώς και την διαχείριση τους (όσο αφορά την 
βάση δεδομένων) υλοποιεί το DataAccess block. 
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Όλα τα blocks χρειάζονται εκάστοτε να υλοποιήσουν διάφορες λειτουργίες οι 
οποίες είναι καθαρά βοηθητικές και δεν έχουν καμία σχέση με την επιχειρησιακή. 
Όλη αυτή η λειτουργικότηπανετα αυτή είναι οργανωμένη και δομημένη ανάλογα 
με τον σκοπό τους, την προσφερόμενη λειτουργικότητα καθώς και το σύστημα που 
υποβοηθούν σε αυτό που ονομάζουμε ermeion.Framework. 
 
Το Block αυτό είναι μια ολοκληρωμένη Βιβλιοθήκη από components (πχ. 
SecurityManager υπεύθυνο για την υλοποίηση μηχανισμών application provided 
authentication και authorization), ConfigurationΜanager πρόσβαση σε 
παραμέτρους της εφαρμογής), utilities (encryption, compression) και controls 
(grids, input controls κτλ). Ενδεικτικά αναφέρουμε το ermeion.WebUI το οποίο 
περιέχει controls όπως Ιεραρχικά Data Grids για παρουσίαση των δεδομένων, 
διάφορους validators, π.χ. ημερομηνιών, Αριθμητικών ποσών, μάσκες κωδικών 
κ.λ.π  Επίσης περιέχει controls για την απεικόνιση γραφικών και διαγραμμάτων. 
Αρκετά από τα παραπάνω components που αναφέραμε του ermeion.Framework 
βασίζονται ή ενσωματώνουν αντίστοιχες βιβλιοθήκες του Microsoft Enterpise 
Library της Microsoft.  
 
Η τμηματοποίηση αυτή στην αρχιτεκτονική της Πλατφόρμας που έχει  αναπτυχθεί 
(modular – distributed architecture) παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα: 
 ∆υνατότητα επεκτασιμότητας και υψηλής διαθεσιμότητας της λύσης 
 Κλιμάκωση των εγκαταστάσεων του συστήματος , ώστε η προσθήκη νέων 

λειτουργιών να επιτυγχάνεται µε την εγκατάσταση πρόσθετων servers. 
 Καλύτερη απόδοση του συστήματος, µε τη δυνατότητα εκτέλεσης λειτουργιών 

ακόµη και σε ξεχωριστούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές server. 
 ∆υνατότητα να υλοποιηθούν εύκολα οι απαιτούμενες client εφαρμογές 

(Windows clients, Thin clients) χωρίς την ανάγκη να ξαναγράφεται κάθε φορά 
από την αρχή η επιχειρησιακή λογική της εφαρμογής. 

 Εξασφάλιση ανοικτής αρχιτεκτονικής. 
 

o Εύκολη και ασφαλής προσπέλαση μέσω διαδικτύου.  
o Συμβατότητα με βάσεις δεδομένων διαφόρων κατασκευαστών - ανεξαρτησία 

εφαρμογών από συγκεκριμένο RDBMS. Η απαίτηση αυτή καλύπτεται από το 
γεγονός ότι το λογισμικό διαχείρισης των οντοτήτων της βάσης δεδομένων 
χρησιμοποιεί σύνταξη της standard SQL. 

 
Ιδιαίτερη  βαρύτητα στην λειτουργία του συστήματος έχει δοθεί στα εξής σημεία:   
 ΑΣΦΑΛΕΙΑ (SECURITY) 
 ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (SCALABILITY) 
 ΥΨΗΛΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (HIGH  AVAILABILITY) 
 
Στην εικόνα 7 παρουσιάζεται με ακρίβεια η αρχιτεκτονική του συστήματος: 
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Εικ. 7: Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων συστήματος τηλεκατάρτισης 

 
 
Πιο συγκεκριμένα η αρχιτεκτονική που έχει αναπτυχθεί το σύστημα, είναι μια 
κατανεμημένη αρχιτεκτονική που ανάλογα με τον όγκο των χρηστών που θα 
πρέπει να εξυπηρετήσει έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί σε 
περισσότερους  του ενός servers όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (εικόνα 8).  
 

 
 

Εικ. 8: Επίπεδα και εξυπηρετητές κατανεμημένου συστήματος 
τηλεκατάρτισης 
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Η λειτουργικότητα των application servers πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής multi-tier 
στο έργο ΕΡΜΕΙΟΝ κυρίως αναφέρεται στο τρόπο ανάπτυξης των εφαρμογών ώστε 
να έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται την αρχιτεκτονική αυτή σε ανάλογα 
με τον κλιμακούμενο αριθμό χρηστών που θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή τόσο 
κατά την πιλοτική όσο και κατά την πλήρη λειτουργία του έργου. 
Τα υποσυστήματα που έχουν αναπτυχθεί στο middle-tier  έχουν τα χαρακτηριστικά 
των service based εφαρμογών και ακολουθούν το νέο πρότυπο των web Services 
(εικόνα 9)  :  
 

 
 

Εικ. 9: Το πρότυπο τεχνολογία Web Services για την υλοποίηση του 
συστήματος τηλεκατάρτισης 

 
Τα Web Services είναι μια νέα γενιά εφαρμογών στο Internet, στις οποίες η XML 
παίζει κυρίαρχο ρόλο. Πρόκειται για αυτόνομες, αυτο-περιγραφικές και αρθρωτές 
(modular) εφαρμογές, που μπορούν να παρέχονται, να εντοπίζονται και να 
ενεργοποιούνται μέσα στο ∆ιαδίκτυο. Η ιδέα είναι ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται 
από μια εφαρμογή, μπορούν να εντοπίζονται και να ενεργοποιούνται από 
οπουδήποτε μέσα στο Internet και οι εφαρμογές να ανταλλάσσουν δομημένα 
μηνύματα σε ένα κατανεμημένο υπολογιστικό περιβάλλον.  
 
Τα μηνύματα αυτά μορφοποιούνται με βάση το SOAP (Simple Object Access 
Protocol), που είναι μια γλώσσα XML. Tο SOAP αντιμετωπίζεται σήμερα επίσημο  
πρότυπο από τη Microsoft την Sun, την IBM και άλλους, ενώ μετά την ένταξή του 
στο XML Protocol WG και την ύπαρξη ενός σταθερού πλέον XML Schema, αποτελεί 
το βασικό πρότυπο για την ανταλλαγή μηνυμάτων XML σε αποκεντρωμένα, 
κατανεμημένα περιβάλλοντα. Το SOAP, εκτός από το formatting των μηνυμάτων, 
παρέχει και μηχανισμό για την ενεργοποίηση διεργασιών από απόσταση (RPC) 
πάνω από το πρωτόκολλο HTTP, κάτι που μπορεί να αντικαταστήσει σε πολλές 
περιπτώσεις πολύ βαρύτερους και δύσχρηστους μηχανισμούς, όπως η CORBA/IIOP 
ή το DCOM. 

 
Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί από τους IBM, Microsoft και Ariba μια γλώσσα XML 
για την περιγραφή των web services, η WSDL (Web Services Description 
Language), με την οποία οι παροχείς των υπηρεσιών μπορούν να περιγράφουν τι 
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υπηρεσίες παρέχουν, ανεξάρτητα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας ή 
κωδικοποιήσεις. H WSDL περιγράφει σε XML τι κάνει μια συγκεκριμένη υπηρεσία, 
πού βρίσκεται, πώς μπορεί να ενεργοποιηθεί, καθώς και τι πρόκειται να μας 
επιστρέψει.  Οι Web Services  για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά μέσα στο 
διαδίκτυο πρέπει  οι εφαρμογές να  μπορούν να εντοπίζουν μέσα στο Internet τις 
υπηρεσίες εκείνες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, και για τον σκοπό αυτό 
έχει αναπτυχθεί ένας μηχανισμός με την ονομασία Universal Description, 
Discovery and Integration Service (UDDI), που λειτουργεί σαν ένα Directory 
Service μέσα στο Internet που δίνει την δυνατότητα στις εφαρμογές να γνωρίζουν 
ποια web services  είναι διαθέσιμα  και πώς μπορούν να συνεργαστούν σε ένα 
σύστημα.  
 
Γενικότερα η ανάπτυξη του όλου Πληροφοριακού Συστήματος έχει  στηριχθεί σε  
εργαλεία σύγχρονης τεχνολογίας της Microsoft που είναι το Microsoft .NET 
Framework  και ειδικότερα οι τεχνολογίες ASP.NET που υλοποιούνται με το Visual 
Studio .NET.  
 

 
Περιγραφή  χρησιμοποιούμενων εργαλείων και τεχνολογιών.  
 
Microsoft Enterprise Library 
To Microsoft Enterprise Library είναι ένα set από προγραμματιστικά blocks σε .NET 
που έχει αναπτύξει η Microsoft εσωτερικά και παρέχει δωρεάν τα οποία 
αντιπροσωπεύουν την καλύτερη πρακτική ανάπτυξης (από άποψη 
χαρακτηριστικών σταθερότητας και επεκτασιμότητας) που προτείνει η ίδια η 
Microsoft για την δική της πλατφόρμα το .NET. Αρκετά από τα blocks της 
πλατφόρμας ELearning Manager® «πατάνε» πάνω στο Microsoft Enterprise 
Library και εκμεταλλεύονται όλες τις δυνατότητες του Microsoft .NET Framework.  
Τα Blocks αυτά είναι τα εξής :  
 Caching Application Block: Υπεύθυνο για την βελτίωση του performance  μιας 

εφαρμογής, τον χρησιμοποιούμε κυρίως στο block WebUI καθώς και στο 
DataAccess για caching δεδομένων τα οποία δεν αλλάζουν συχνά για την 
μείωση του φόρτου της βάσης δεδομένων. 

 Configuration Application Block: Χρησιμοποιείται από τον ELearning 
ManagerCIS.ConfigurationManager και παρέχει τις απαραίτητες υποδομές 
καθώς και τα εργαλεία για την παραμετροποίηση και ασφαλή αποθήκευση των 
παραμέτρων της εφαρμογής (πχ. Database connection string) 

 Data Access Application Block:  Χρησιμοποιείται αντίστοιχα από το ELearning 
ManagerCIS.DataAccess και μας παρέχει αντικείμενα και μεθόδους για την 
επικοινωνία με την βάση δεδομένων.  

 Cryptography Application block: Παρέχει αντικείμενα και μεθόδους για την 
κρυπτογράφηση δεδομένων 

 Exception Handling Application Block: Παρέχει μηχανισμούς, αντικείμενα και 
μεθόδους για τον δομημένο έλεγχο και καταγραφή λαθών του συστήματος. 

 Logging and Instrumentation Application Block: Παρέχει μηχανισμούς, 
αντικείμενα και μεθόδους για logging, μετρήσεων αποκρισιμότητας και 
γενικότερα μετρήσεων καθώς και μηχανισμούς publishing αυτών των 
μετρήσεων σε άλλα συστήματα. Υποστηρίζει εγγενώς καταγραφή σε βάση 
δεδομένων καθώς WMI. ∆υνιτικά θα μπορούσε να αναπτυχθεί και publishing 
μηχανισμός των διαφόρων δεικτών που ενδιαφέρουν το σύστημα και για άλλα 
πρωτόκολλα για χρήση από άλλα συστήματα όπως SNMP. 
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 Security Application Block: ∆ιαχειρίζεται το authentication και authorization  
των χρηστών του συστήματος. 

 
Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των components αυτών είναι η χρήση του 
λεγόμενου «Provider Model» pattern σε συνδυασμό με την χρήση της τεχνολογίας 
“Reflection” που παρέχεται στην  πλατφόρμα .ΝΕΤ  Ο συνδυασμός των δύο 
(pattern και τεχνολογία) επιτρέπει εύκολα και δυναμικά σε ένα σύστημα να 
μεταβάλει ή και να επεκτείνει την λειτουργικότητα του ανάλογα με το περιβάλλον 
ή τις εκάστοτε ανάγκες. Ακριβώς με αυτό τον μηχανισμό ενσωματώνουμε και 
επεκτείνουμε την  επιχειρησιακή λογική “adhoc” στα blocks του ELearning 
Manager (ELearning ManagerCIS.BusinessRules & ELearning 
ManagerCIS.BusinessWorkflows). Αντίστοιχα θα μπορούσε να αντικατασταθεί το 
DataAccess block του ELearning Manager ώστε να υποστηρίζει διαφορετική βάση 
δεδομένων αντί του SQL Server (πχ. Oracle). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η νέα 
έκδοση του .NET (2.0) έχει ενσωματώσει αυτού του είδους μηχανισμούς (χρήση 
Reflection και του «Provider Model» pattern). 
 
Database 
Η βάση δεδομένων είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του όλου συστήματος. 
Η πλατφόρμα ELearning Manager®   είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να 
είναι ανεξάρτητη από την βάση δεδομένων πάνω στην οποία «κάθεται» (βλέπε 
block ELearning ManagerCIS SQL Data Access Provider).  Η σχεσιακή βάση 
δεδομένων  που προτείνεται  είναι ο Microsoft SQL Server 2000 Enterprise 
Edition λόγω της υψηλής απόδοσης της και της ευελιξία που παρουσιάζει για να 
συνεργάζεται με τα υπόλοιπα υποσυστήματα.   
 
Notification & Mail Services 
Τα Notification & Mail Services είναι επίσης ένα σημαντικότατο εργαλείο του όλου 
συστήματος, γιατί μπορεί να διαχειρίζεται με μεγάλη ευκολία μηνύματα (όπως e-
mail messages, sms messages κ.λ.π) προς χρήστες του συστήματος οι οποίοι 
έχουν δηλώσει στο προφίλ τους ότι θέλουν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις σε 
διάφορες φάσεις των ροών εργασίας που τους αφορούν. Για την υλοποίηση του 
υποσυστήματος γίνεται χρήση των Νotification Services του SQL Server 2000 
καθώς και χρήση οποιουδήποτε SMTP server.  
 
Data Warehouse 
To data warehouse του συστήματος αποθηκεύει και αξιοποιεί δεδομένα που 
«τραβά» από την βάση δεδομένων σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα 
δεδομένα αυτά έχουν την δυνατότητα να αναλύονται (OLAP – Online Analytical 
processing) μέσω του SQL SERVER Analysis Services  και παράγονται, κύβοι, 
διαστάσεις, με δυνατότητες  προβλέψεων, αναγνώρισης τάσεων κ.λ.π. Επίσης 
υπάρχουν δυνατότητες για Real Time Online Analytical Processing (ROLAP) και 
Multidimension Online Analytical Processing (MOLAP).  
 
 
Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows Server 2003   
Η λειτουργική πλατφόρμα Microsoft Windows Server 2003 System πάνω στην 
οποία τρέχει η πλατφόρμα εφαρμογών ELearning Manager®    βασίζεται στο 
Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows Server 2003  Enterprise Edition.   Το 
λειτουργικό αυτό έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να προσφέρει την μέγιστη ασφάλεια, 
αξιοπιστία και κλιμάκωση εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα ομογενές, εύκολο στη 
διαχείριση περιβάλλον. Τα πλεονεκτήματα της λειτουργικής πλατφόρμας είναι τα 
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εξής :  
 Αξιοπιστία 
 Μεγάλη ∆ιαθεσιμότητα 
 Κλιμάκωση 
 Ασφάλεια 
 ∆ιαχειρισιμότητα 
 
Αξιοπιστία 
Ο Windows Server 2003 είναι αξιόπιστος γιατί: 
 Έχει βελτιστοποιήσεις στον πυρήνα του λειτουργικού 
 Προσφέρει το System File Protection το οποίο: 
 Προστατεύει όλα τα αρχεία συστήματος από διαγραφή ή/και αντικατάσταση 
 Έχει σχεδιαστεί για να λύσει τα προβλήματα που προκαλεί το  «DLL Hell“ 
 Έχει σημαντικές βελτιώσεις στο NTFS σύστημα αρχείων 
 Υποστηρίζει τεχνολογίες Clustering μέχρι και 8 Nodes 
 Προσφέρει εγγενή υποστήριξη Network Load Balancing, ένα χαρακτηριστικό 

πολύ χρήσιμο σε  φάρμες από Web Servers. 
 
Μεγάλη ∆ιαθεσιμότητα 
Ο Windows Server 2003 προσφέρει μεγάλη διαθεσιμότητα γιατί: 
 Προσφέρει το Active Directory το οποίο υποστηρίζει Multi-Master Replication, 

επιτυγχάνοντας έτσι πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα 
 Προσφέρει τεχνολογίες Clustering: 
 Network Load Balancing 
 COM+ Load Balancing 
 Clusters (έως 8 nodes με τον Enterprise & Datacenter Server) 
 
Κλιμάκωση 
Ο Windows Server 2003 κλιμακώνει πάρα πολύ καλά, όποιος και αν είναι ο φόρτος 
ή ο αριθμός των χρηστών. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που βοηθούν στην 
κλιμάκωση είναι: 
 Το Active Directory το οποίο μπορεί να κλιμακώσει σε εκατομμύρια χρηστών. 
 Υποστηρίζει περισσότερη μνήμη και επεξεργαστές. Συγκεκριμένα η 64 bit 

Windows Server 2003 Datacenter Edition υποστηρίζει 512GB RAM και 64 
επεξεργαστές Itanium II. 

 
Ασφάλεια 
Ο Windows Server 2003 προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια ως λειτουργικό σύστημα 
γιατί: 
 Υποστηρίζει Kerberos Authentication 
 IPSec 
 Προσφέρει File & Folder Encryption 
 Προσφέρει Public Key Infrastructure για δημιουργία ψηφιακών υπογραφών, 

επαλήθευση χρηστών, κ.α 
 
∆ιαχειρισιμότητα 
Ο Windows Server 2003 προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία στη διαχείριση των 
συστημάτων προσφέροντας χαρακτηριστικά όπως: 
 Active Directory 
 Intellimirror 
 Terminal Services 
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Χαρακτηριστικά του  Active Directory 
Είναι η τεχνολογία υποδομής η οποία παρέχει ένα κεντρικό σημείο αποθήκευσης 
στο οποίο: 
 Οργανώνονται όλοι οι δικτυακοί πόροι 
 Γίνεται η διαχείριση των χρηστών 
 ∆ιαχειριζόμαστε Υπολογιστές και εφαρμογές 
 Παρέχεται ασφαλή πρόσβαση στους πόρους του δικτύου, Intranet & Internet 
 
Το Active Directory προσφέρει το μοντέλο διαχείρισης το οποίο ζητούν οι 
διαχειριστές των συστημάτων. Προσφέροντας χαρακτηριστικά όπως Administrative 
Delegation, Group Policy & Resource Visibility δίνει τη δυνατότητα στους 
διαχειριστές μιας να το προσαρμόσουν στις ανάγκες τους και ταυτόχρονα να 
επιτύχουν ευκολότερη διαχείριση των συστημάτων, με αποτέλεσμα τη μείωση του 
κόστους ιδιοκτησίας. Το Active Directory παρέχει ένα σύνολο από τεχνολογίες με 
τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στους διαχειριστές να δημιουργήσουν ένα 
ιεραρχικό μοντέλο διαχείρισης, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες που υπάρχουν. 
Ταυτόχρονα με το Active Directory και οι χρήστες των συστημάτων (οι τελικοί 
χρήστες) επωφελούνται, αφού τους προσφέρουμε ένα αξιόπιστο περιβάλλον, η 
πρόσβαση στους διαθέσιμους πόρους του δικτύου γίνεται ευκολότερα και η 
διαθεσιμότητα των εφαρμογών είναι μεγαλύτερη. 
 
Πως οργανώνεται  το Active Directory ; 
Το Active Directory μπορεί να οργανωθεί με τη χρήση των Organizational Units 
(OUs). Χρησιμοποιώντας OUs παρέχεται η δυνατότητα στους διαχειριστές να 
οργανώσουν ένα ιεραρχικό δένδρο ή να δημιουργήσουν μια flat υποδομή, πάντοτε 
σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Συγκεκριμένα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε OUs 
για να πετύχουμε τα κάτωθι: 
 Delegation of Administrative Control 
 Εφαρμόσουμε Group Policies 
 Resource Visibility 
 
Πως γίνεται  delegation of administration ; 
Το Active Directory παρέχει στον διαχειριστή τη δυνατότητα να δώσει δικαιώματα 
διαχείρισης σε χρήστες ή και διαχειριστές, έτσι ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα 
να δημιουργήσουν ένα νέο χρήστη, να κάνουν reset το password ενός account, 
κλπ. 
Η δυνατότητα αυτή είναι πάρα πολύ χρήσιμη και βελτιώνει την παραγωγικότητα 
αφού οι διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν το μοντέλο διαχείρισης που αυτοί 
επιθυμούν. Συνολικά το Active Directory υποστηρίζει τα κάτωθι μοντέλα 
διαχείρισης: 
 Κεντρικό 
 Αποκεντρωμένο 
 Μεικτό (στο μοντέλο αυτό η διαχείριση γίνεται κεντρικά αλλά σε ορισμένα 

σημεία αποκεντρωμένα). 
 
Group Policies 
Στα OUs μπορούμε να εφαρμόσουμε και πολιτικές ασφαλείας (Group Policies). 
Έτσι αν π.χ σε ένα απομακρυσμένο σημείο υπάρχει ανάγκη να τρέχουν κοινές 
εφαρμογές, μπορούμε να ορίσουμε με τη χρήση του χαρακτηριστικού Software 
Distribution, ότι όλοι όσοι ανήκουν σε αυτό το OU θα τους εγκαθίσταται αυτόματα 
το σύνολο αυτών των εφαρμογών. Αυτή η δυνατότητα φυσικά δεν έχει εφαρμογή 
μόνο σε περιβάλλον απομακρυσμένων σημείων αλλά μπορεί να εφαρμοστεί 
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οπουδήποτε. Με τη χρήση των τεχνολογιών Intellimirror οι οποίες και 
παρουσιάζονται μέσω των Group Policies παρέχεται  η δυνατότητα στον 
διαχειριστή να δημιουργήσει ένα πολύ εύκολο στη διαχείριση περιβάλλον με 
αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους ιδιοκτησίας.  Οι τεχνολογίες Intellimirror 
χωρίζονται στα κάτωθι: 
 User Data Management: Με την τεχνολογία αυτή επιτυγχάνουμε τα δεδομένα 

των χρηστών να τους ακολουθούν όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Με τη χρήση 
του Folder Redirection έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε ότι το My 
Documents folder του κάθε χρήστη αναδρομολογείται σε ένα συγκεκριμένο 
Network Share. Αυτή η λειτουργία είναι διαφανής στον χρήστη αφού πάντοτε 
γι αυτόν όλα τα αρχεία του θα βρίσκονται στο My Documents. Σε συνδυασμό 
με τα offline folders εξασφαλίζουμε ακόμα μεγαλύτερη διαθεσιμότητα, αφού το 
λειτουργικό σύστημα αυτόματα καταλαβαίνει αν εργαζόμαστε στο δίκτυο ή 
είμαστε offline. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να κάνει κάτι, απλά συνεχίζει να 
εργάζεται όπως αυτός γνωρίζει και αποθηκεύει τα αρχεία του στο My 
Documents folder. Όταν ο χρήστης αυτός βρεθεί online, το σύστημα αυτόματα 
ενημερώνει το δίκτυο και συγχρονίζει τα δεδομένα μεταξύ του My Documents 
(που βρίσκεται στο δίκτυο) και του locally cached copy που δημιουργείται 
αυτόματα στον σταθμό εργασίας.  

 Software Installation & Maintenance:  Με την τεχνολογία αυτή ουσιαστικά 
ορίζουμε στο Active Directory ότι οι εφαρμογές που διαχειριζόμαστε 
ακολουθούν τους χρήστες όπου και αν αυτοί βρίσκονται! Ας υποθέσουμε ότι 
έχουμε ένα OU με όνομα Logistics. Οι χρήστες που ανήκουν σε αυτό το OU θα 
πρέπει να τρέχουν συγκεκριμένες εφαρμογές. Με τη χρήση της τεχνολογίας 
αυτής μπορούμε να ορίσουμε ότι αυτές οι εφαρμογές θα ακολουθούν τους 
χρήστες όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Αν π.χ ένας χρήστης κάνει login σε ένα 
PC το οποίο δεν έχει τις εφαρμογές αυτές, αυτόματα θα εγκατασταθούν μόλις ο 
χρήστης κάνει διπλό κλικ στα εικονίδια των εφαρμογών. (τα εικονίδια αυτά 
εμφανίζονται αυτόματα αν ο χρήστης έχει οριστεί ότι πρέπει να χρησιμοποιεί 
αυτές τις εφαρμογές, ανεξάρτητα από το αν αυτές είναι εγκατεστημένες στον 
υπολογιστή.) 

 User Settings Management: Με την τεχνολογία αυτή ορίζουμε ένα σύνολο 
ρυθμίσεων που αφορούν το περιβάλλον του χρήστη. Αυτές οι ρυθμίσεις 
ακολουθούν τον χρήστη, όπου και αν αυτός βρίσκεται. Μπορούμε να ορίσουμε 
τις δυνατότητες που θα έχει ένας χρήστης στο περιβάλλον εργασίας τους. 
Μπορούμε να ορίσουμε μεταξύ άλλων και τα κάτωθι: 

 Απόκρυψη των δίσκων του συστήματος 
 Απαγόρευση του Control Panel 
 Ρύθμιση Proxy Server και κλείδωμα των ρυθμίσεών του. 
 Ρύθμιση των δικτυακών παραμέτρων και κλείδωμά τους. 
 Απαγόρευση πρόσβασης στο floppy drive. 

 
Οι δυνατότητες που μας παρέχουν ο Windows Server 2003 στα θέματα Group 
Policies είναι πολύ μεγάλες και δεν περιορίζονται φυσικά στις άνωθεν 
παραμέτρους.  
Το Active Directory αποτελεί την πλατφόρμα πάνω στην οποία δημιουργούμε 
υποδομές. Χρησιμοποιώντας το Active Directory και υλοποιώντας την απαραίτητη 
υποδομή μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτή και να την επεκτείνουμε. 
 
Επειδή η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας ∆ιακήρυξης, 
περιγράφει το ήδη εγκαταστημένο Active Directory,  μέσα στο οποίο διατηρεί σε 
parent  και child domains ορισμένους από τους δυνητικούς χρήστες του 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ7 / 

ΑΠ8 / ΑΠ9)» 

 

 
 

ΣΕΛ.: 30 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή  
Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ 

 

συστήματος είναι δυνατόν ειδικά για τους χρήστες αυτούς να υλοποιηθεί η 
δυνατότητα του Single Sign On για την  Πλατφόρμα ELearning ΕΡΜΕΙΟΝ  .  
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Βάση ∆εδομένων & σχετικά Εργαλεία ∆ιαχείρισής της 
Microsoft SQL Server 2000 
Ο Microsoft SQL Server 2000 προσφέρει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα βάσης 
δεδομένων και ανάλυσης για την επόμενη γενιά των εφαρμογών ηλεκτρονικού 
εμπορίου, εφαρμογών line-of-business και data warehousing. O SQL Server 2000, 
μειώνει κατακόρυφα το χρόνο που απαιτείται για το λανσάρισμα των εφαρμογών 
στην αγορά, ενώ προσφέρει κλιμάκωση και αξιοπιστία κατάλληλη και για το πιο 
απαιτητικό εταιρικό περιβάλλον. 
 
Χαρακτηριστικά προϊόντος 
Ο SQL Server 2000 είναι μια πλήρης λύση βάσης δεδομένων και ανάλυσης η οποία 
προσφέρει την απόδοση, την κλιμάκωση και την αξιοπιστία που χρειάζονται και οι 
πιο απαιτητικές εφαρμογές στο Web ή οι εφαρμογές line-of-business. Η 
υποστήριξη XML και HTTP απλοποιεί την πρόσβαση σε δεδομένα και την 
ανταλλαγή τους, ενώ οι βελτιωμένες δυνατότητες ανάλυσης ενισχύουν την αξία 
των δεδομένων. Τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά διαθεσιμότητας μεγιστοποιούν το 
χρόνο λειτουργίας, οι εξελιγμένες λειτουργίες διαχείρισης αυτοματοποιούν τις 
εργασίες ρουτίνας, και τα βελτιωμένα εργαλεία υπηρεσιών και προγραμματισμού 
επιταχύνουν την ανάπτυξη. 
 Αναζήτηση, ανάλυση και χρήση δεδομένων στο Web. ∆υνατότητα 
απλοποίησης της ολοκλήρωσης των συστημάτων back-end και της μεταφοράς 
δεδομένων μέσω firewalls με τη χρήση της XML του SQL Server 2000 και της 
υποστήριξης άλλων προτύπων του Internet όπως τα XPath, XSL και XSLT. Οι 
δημιουργοί Web μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα με τη χρήση XML χωρίς 
να απαιτείται σχεσιακός προγραμματισμός για την πρόσβαση στη βάση δεδομένων, 
ενώ οι διαχειριστές των βάσεων δεδομένων μπορούν εύκολα να χρησιμοποιήσουν 
δεδομένα σε μορφή XML με τη χρήση Transact-SQL (T-SQL) και stored 
procedures.  
 Σύνδεση με ευελιξία στις βάσεις δεδομένων του δεδομένων του SQL 
Server 2000 και σε κύβους OLAP με τη χρήση του Web χωρίς επιπλέον 
προγραμματισμό. ∆υνατότητα χρησιμοποίησης ασφαλών συνδέσεων HTTP για να 
διασφαλισθεί ότι τα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν ακόμη και από αρχάριους 
δημιουργούς, μέσω ενός URL και ενός εύχρηστου περιβάλλοντος εργασίας για τον 
τελικό χρήστη. 
 Αποκομιδή επιπρόσθετης αξίας από τα δεδομένα με τη χρήση εξελιγμένων 
εργαλείων data mining που επιτρέπουν να αναγνωρισθούν τάσεις και να γίνουν 
προβλέψεις, αναλύοντας ακόμα και τα μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων του 
οργανισμού. 
 Λήψη γρήγορων αποτελεσμάτων αναζήτησης με τη χρήση του Microsoft 
English Query, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να θέτουν ερωτήσεις στην 
αγγλική γλώσσα αντί να χρησιμοποιούν SQL ή Multi-dimensional Expressions 
(MDX). Τώρα η ενισχυμένη Έρευνα Πλήρους Κειμένου επιτρέπει στους χρήστες να 
ερευνούν μη οργανωμένα δεδομένα όπως έγραφα του Microsoft Word, Ιστοσελίδες 
ή λογιστικά φύλλα του Microsoft Excel. 
 ∆ημιουργία business-to-business (B2B) και business-to-consumer 
(B2C) διαδικτυακών τόπων, ανάλυσης τάσεων και εφαρμογής δυνατοτήτων 
εξατομίκευσης αυτόματα με τη χρήση του Commerce Server 2000 και του SQL 
Server 2000. 
 ∆υνατότητα online συναλλαγών μεταξύ εμπορικών εταίρων με τη χρήση 
του BizTalk Server 2000 και του SQL Server 2000.  
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 Ολοκλήρωση υπαρχόντων εταιρικών συστημάτων μέσω  υποστήριξης 
XML. 
 
Εργαλεία σχεδιασμού  και παρουσίασης αναφορών (reporting 
services) 
 
Microsoft SQL  Reporting Services 
Οι υπηρεσίες αναφορών για τους πελάτες των αναπτυσσόμενων εφαρμογών 
καλύπτονται μέσω των Microsoft SQL Server Reporting Services. Τα Microsoft SQL 
Server Reporting Services αποτελούν μια ολοκληρωμένη server πλατφόρμα, για 
την δημιουργία, την διαχείριση και την παροχή των εξής τύπων αναφορών: 
 Αναφορές προς εκτύπωση  
 ∆υναμικές web interactive αναφορές 
 
Η πλατφόρμα αυτή, ολοκληρώνει το μοντέλο της επιχειρηματικής ευφυΐας 
(business intelligence) και της αποθήκευσης μεγάλου αριθμού στοιχείων (data 
warehousing), που παρέχεται μέσω των παρακάτω τεχνολογιών: 
 Microsoft Office 
 Microsoft Business Solutions 
 Microsoft SQL Server 
 
Η πρόσβαση σε real-time πληροφορία από τους χρήστες οποιουδήποτε 
οργανισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την δραστηριότητα του, αποτελεί 
πολύ σημαντική απαίτηση ώστε να λαμβάνονται σωστές επιχειρηματικής 
αποφάσεις. Η πλατφόρμα των Microsoft SQL Server Reporting Services καλύπτει 
την απαίτηση αυτή, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα των οργανισμών, 
παρέχοντας ένα περιβάλλον υψηλής απόδοσης για την δημιουργία, διαχείριση και 
παροχή αναφορών σε όλο τον οργανισμό, διευκολύνοντας την πρόσβαση της 
σωστής πληροφορίας στους σωστούς ανθρώπους ανεξάρτητα από το είδος του 
οργανισμού. 
 
Τα Microsoft SQL Server Reporting Services αποτελούν πλέον αναπόσπαστο 
κομμάτι της υποδομής της Microsoft για την λύση της επιχειρηματικής ευφυΐας 
καθώς συνδυάζει τις δυνατότητες διαχείρισης δεδομένων του SQL Server και του 
Microsoft Windows Server™ με τα εργαλεία και τις εφαρμογές του Microsoft Office 
System παρέχοντας έτσι συνολικά ένα ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό 
περιβάλλον για την παροχή real-time αναφορών με σκοπό την υποστήριξη των 
καθημερινών διαδικασιών και αποφάσεων σε έναν οργανισμό. 
 
Χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής 
Μέσω των Microsoft SQL Server Reporting Services, οι προγραμματιστές μπορούν 
να ενσωματώσουν υπηρεσίες αναφορών σε μια υπάρχουσα αρχιτεκτονική η οποία 
επιτρέπει την πρόσβαση σε πηγές δεδομένων όπως SQL Server, OLE DB, ODBC 
(Open Database Connectivity), Oracle κ.α. Οι οργανισμοί με υποδομές που 
περιλαμβάνουν SQL Server, SQL Server Agent, Windows Server 2003, Microsoft 
Office XP και 2003, Sharepoint Portal Server 2003 και Visual Studio .NET 2003 
έχουν πετύχει τους βέλτιστους χρόνους ανάπτυξης για τις υπηρεσίες αναφορών.  
 
Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα (εικόνα 10) τα Microsoft SQL Server 
Reporting Services περιλαμβάνουν έναν web-based report server που παρέχει τις 
αναφορές και μια εφαρμογή διαχείρισης των αναφορών. Μέσω των XML Web 
Services, τα Microsoft SQL Server Reporting Services μπορούν να ενσωματωθούν 
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σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. 

 
 

Εικ. 10: Εργαλεία σχεδιασμού  και παρουσίασης αναφορών 
Η αρχιτεκτονική αυτή: 
 Περιέχει εγγενή υποστήριξη για την επέκταση της σε πολλούς servers με σκοπό 

την παροχή υψηλού επιπέδου διαθεσιμότητας και απόδοσης 
 Μειώνει δραστικά τα κόστη ανάπτυξης και εγκατάστασης 
 Παρέχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία, βελτιώνοντας την 

επιχειρηματική παραγωγικότητα και παρέχοντας μοναδική συνδεσιμότητα 
μεταξύ ανθρώπων και πληροφορίας 

 Χρησιμοποιεί RDL (Report Definition Language), μια industry-standard γλώσσα 
βασισμένη σε XML για τον ορισμό των αναφορών 

 
∆ημιουργία Αναφορών 
Τα Microsoft SQL Server Reporting Services μπορεί να καλύψει τις περισσότερες 
ανάγκες για την δημιουργία, διαχείριση και παράδοση αναφορών υποστηρίζοντας 
και αναφορές που προορίζονται για εκτύπωση αλλά και δυναμικές αναφορές 
προσβάσιμες μέσω web browser. Οι προγραμματιστές μπορούν να 
παραμετροποιήσουν τις αναφορές ώστε να παρέχουν στους χρήστες τις 
συγκεκριμένες πληροφορίες που χρειάζονται κάθε στιγμή στη κατάλληλη μορφή 
ώστε να πάρουν σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις. 
 
Οι χρήστες του Microsoft SQL Server Reporting Services μπορούν να 
δημιουργήσουν αναφορές χωρίς την ανάγκη εγγραφής κώδικα. Ο Report 
Designer, που περιλαμβάνεται στη πλατφόρμα όπως φαίνεται και στο παραπάνω 
σχήμα, χρησιμοποιεί το Microsoft Visual Studio .NET Integrated Development 
Environment (IDE) για την παροχή όλων των υποστηριζόμενων υπηρεσιών. Μέσω 
του εργαλείου αυτού, χρήστες μπορούν να ορίζουν πηγές δεδομένων και να 
αποστέλλουν ερωτήσεις, να προσθέτουν πεδία και περιοχές δεδομένων σε μια 
αναφορά, να ορίζουν τα χαρακτηριστικά εμφάνισης των αναφορών καθώς και τα 
interactive στοιχεία των δυναμικών αναφορών. 
 
∆ιαχείριση Αναφορών 
Ο Report Manager που περιέχεται στα Microsoft SQL Server Reporting Services 
είναι μια Web εφαρμογή που διαχειρίζεται όλες τις πτυχές του κύκλου ζωής των 
αναφορών: 
 
 Πηγές δεδομένων 
 Εκτέλεση real-time αναφορών και προγραμματισμός εκτέλεσης 
 Ιστορικό αναφορών 
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 Ασφάλεια 
 Συνδρομές 
 Παράδοση αναφορών (Report Delivery) 
 ∆ιαχείριση του Report Server (Administration) 
 
Παροχή Αναφορών 
Τα Microsoft SQL Server Reporting Services παρέχουν εύκολη και γρήγορη 
πρόσβαση στις αναφορές που χρησιμοποιούν οι χρήστες. Μέσω του ευέλικτου 
μηχανισμού εμφάνισης (rendering) και παροχής των αναφορών, τα Microsoft SQL 
Server Reporting Services μπορούν να παρέχουν αναφορές σε μια μεγάλη λίστα 
από συσκευές όπως smartphones, PDAs, TabletPCs κτλ 
 
Οι υποστηριζόμενες υπηρεσίες παροχής αναφορών (report delivery) 
περιλαμβάνουν: 
 
 παροχή αναφορών κατόπιν προηγούμενης αίτησης (on-demand) ή με βάση 

συγκεκριμένου προγράμματος (schedule) ή με βάση συγκεκριμένα γεγονότα 
(event-based π.χ. όταν αλλάζουν τα στοιχεία κάποιας αναφοράς  

 συνδρομές, οι χρήστες μπορούν να ορίσουν αν επιθυμούν να λαμβάνουν μια 
συγκεκριμένη αναφορά μαζί με λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
εμφάνισης και παράδοσης. Π.χ. ένας χρήστης ίσως προτιμά την παράδοση της 
αναφοράς μέσω email με την μορφή HTML και κάποιος άλλος με την μορφή 
ενός Excel spreadsheet. 

 προσωπικές συνδρομές, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν προσωπικές 
συνδρομές για αναφορές ορίζοντας παραμέτρους. Οι συνδρομές λαμβάνουν 
υπόψη και το μοντέλο ασφάλειας ώστε οι χρήστες να μπορούν δημιουργούν 
συνδρομές μόνο για τις αναφορές που έχουν πρόσβαση.  

 συνδρομές με δυναμικές λίστες συνδρομητών από εξωτερική πηγή δεδομένων.  
 παραμετροποίησιμη αρχιτεκτονική μηχανισμού εμφάνισης αναφορών με 

διαφορετικές μεθόδους και πρωτόκολλα όπως π.χ. HTML, PDF, Excel σε 
διαφορετικούς χρήστες.  

 
Χαρακτηριστικά Υποδομής 
Τα Microsoft SQL Server Reporting Services καλύπτει ένα μεγάλο αριθμό 
απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προκύπτουν από ανεξάρτητους 
οργανισμούς ανάπτυξης λογισμικού (Independent Software Vendors) που 
επιθυμούν να ενοποιήσουν τις υπηρεσίες αναφορών στα εργαλεία και τις 
εφαρμογές τους. 
 
Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας των Microsoft SQL Server Reporting Services 
περιλαμβάνει επεκτάσιμες προγραμματιστικές διεπαφές (extensible application 
programming interfaces – APIs), οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στους 
προγραμματιστές και στους οργανισμούς γενικότερα, να χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες αναφορών με συστήματα τρίτων κατασκευαστών. Συγκεκριμένα οι 
οργανισμοί μπορούν: 
 Να δημιουργούν εφαρμογές για την διαχείριση του Report Server μέσω 

διεπαφών που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SOAP (Simple Access Object 
Protocol) 

 Να δημιουργούν εφαρμογές ή να χρησιμοποιούν έναν web browser για τον 
σχεδιασμό της εμφάνισης της αναφοράς 

 Να δημιουργούν πρόσθετες επεκτάσεις για τον μηχανισμό εμφάνισης 
(rendering), της παράδοσης (delivery) και της επεξεργασίας πληροφορίας 
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χρησιμοποιώντας την υποδομή Microsoft .NET που περιέχεται στον Windows 
Server 2003  
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Εργαλεία και περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών 

 
Microsoft .NET 
.NET Framework 
Είναι φανερό πλέον ότι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσουμε εφαρμογές και οι 
τεχνικές που χρησιμοποιούμε, έχουν αλλάξει ριζικά από το μοντέλο 
προγραμματισμού που χρησιμοποιούσαμε μέχρι και τις αρχές της νέας χιλιετίας. Η 
εμφάνιση των Web Services και του remote code, η ολοένα και αυξανόμενη χρήση 
του XML και η ανάπτυξη διεθνών προτύπων για την διακίνηση της πληροφορίας 
μέσω του διαδικτύου, στρέφουν πλέον την προσοχή του προγραμματιστή πρός νέα 
μονοπάτια. Η τεχνολογία Microsoft .Net είναι το εργαλείο στα χέρια του developer 
μέσω του οποίου είναι δυνατή η συμμετοχή σε αυτήν την νέα παγκόσμια 
επανάσταση. Ένας από τους τομείς που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής αφορά την 
ασφάλεια. Η εμπειρία των προηγούμενων ετών έχει δείξει ότι για να είναι επιτυχές 
ένα σύστημα πληροφορικής πρέπει οι χρήστες αυτού να το εμπιστεύονται, το οποίο 
αίσθημα ενισχύεται από τον βαθμό ασφάλειας που αυτό προσφέρει στην 
πληροφορία που τους ανήκει. Οι σχεδιαστές της πλατφόρμας .Net με γνώμονα 
αυτήν την απαίτηση και με το πλεονέκτημα της διεθνούς συσσωρεμένης πείρας 
σχεδίασαν το framework ώστε να παρέχει την βέλτιστη δυνατή ασφάλεια.  
 
Το .NET Framework παρέχει ένα application model και κύριες τεχνολογίες για την 
απλοποίηση της δημιουργίας, της ανάπτυξης και της συνεχόμενης εξέλιξης 
ασφαλών, αξιόπιστων, κλιμακούμενων και εξαιρετικά διαθέσιμων υπηρεσιών XML 
του ∆ιαδικτύου, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες δεξιότητες ενός προγραμματιστή. 
 
.NET Αρχιτεκτονική 
Το Microsoft .NET Framework προσφέρει την υποδομή που απαιτείται για τη 
δημιουργία υπηρεσιών XML του Web, η οποία είναι διαφανής για τους 
προγραμματιστές και τους χρήστες. Το .NET Framework παρέχει ένα application 
model και κύριες τεχνολογίες για την απλοποίηση της δημιουργίας, της ανάπτυξης 
και της συνεχόμενης εξέλιξης ασφαλών, αξιόπιστων, κλιμακούμενων και εξαιρετικά 
διαθέσιμων υπηρεσιών XML του Web, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες δεξιότητες 
ενός προγραμματιστή (εικόνα 11).  
 

.NET Framework

Common Language Runtime

Windows

Operating System Services
(COM+, Transactions, Message Queuing etc)

Unified Classes

ASP.NET

 
 

Εικ.11:  Εργαλεία και περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογής 
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Στο .NET Framework, όλα τα components μπορεί να είναι υπηρεσίες XML του Web 
και οι υπηρεσίες XML του Web είναι απλώς ένα άλλο είδος component. Στην 
πραγματικότητα, το .NET Framework παίρνει τα καλύτερα στοιχεία του COM (του 
Component Object Model της Microsoft) και τα συνδυάζει με τα καλύτερα στοιχεία 
του τύπου χρήσης υπολογιστών με Loosely Coupled XML Web Services. Το 
αποτέλεσμα είναι ένα δυναμικό και παραγωγικό σύστημα Web component, το 
οποίο απλοποιεί τις τετριμμένες εργασίες των προγραμματιστών, ολοκληρώνει την 
ασφάλεια σε βάθος, παρουσιάζει ένα σύστημα επιχειρησιακής λειτουργίας στο 
επίπεδο του ∆ιαδικτύου και βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία και την 
κλιμάκωση. 
 
Το .NET Framework: Τρία μέρη 
Στόχος του Microsoft .NET Framework είναι να διευκολύνει τη δημιουργία 
υπηρεσιών XML του Web, αλλά έχει επίσης σημαντική επίδραση σε κάθε είδους 
εφαρμογή, από τις απλές εφαρμογές client μέχρι πολλά άλλα είδη κατανεμημένων 
εφαρμογών. 
Το .NET Framework αποτελείται από τρία κύρια μέρη: 
1. το Common Language Runtime (CLR) 
2. ένα ιεραρχικό σύνολο ενοποιημένων class libraries 
3. μια έκδοση με component του Microsoft Active Server Pages, που ονομάζεται 
Microsoft ASP.NET. 

Common Language Runtime

Security

Memory Manager

Loader

Common Language Specification

Compiler

 
 

Εικ.  12: Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογής 
 
Το CLR είναι δημιουργείται επάνω από τις υπηρεσίες λειτουργικών συστημάτων. 
Είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της εφαρμογής – διασφαλίζει ότι πληρούνται 
όλες οι εξαρτήσεις της εφαρμογής, διαχειρίζεται μνήμη, χειρίζεται την ασφάλεια, 
την ολοκλήρωση της γλώσσας κ.α.. Το runtime παρέχει πολλές υπηρεσίες οι 
οποίες βοηθούν στην απλοποίηση της ανάπτυξης κώδικα και στην ανάπτυξη 
εφαρμογών, ενώ βελτιώνει και την αξιοπιστία της εφαρμογής. 
 
Visual Studio .NET 
Το σημερινό δυναμικό περιβάλλον των επιχειρήσεων απαιτεί οι εφαρμογές να 
παραδίδονται γρήγορα, να συντηρούνται εύκολα και να αναβαθμίζονται συχνά. 
Σύμφωνα με αυτήν την τοποθέτηση η μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των 
προγραμματιστών είναι ένα σημαντικό συστατικό της επιτυχίας. 
Το Visual Studio .NET αντιμετωπίζει αυτές τις ανάγκες παρέχοντας πολλά εργαλεία 
παραγωγικότητας και βελτιώσεις που απλοποιούν σημαντικά τη δημιουργία 
εφαρμογών για το ∆ιαδίκτυο, αλλά και για τα Windows. Τα γνωστά μοντέλα 
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ανάπτυξης, όπως η δημιουργία φορμών drag-and-drop, συνδυάζονται με ένα 
εκτενές σύνολο νέων χαρακτηριστικών, όπως το πλήρως ολοκληρωμένο 
περιβάλλον ανάπτυξης, η δυναμική βοήθεια και το μοντέλο υψηλής 
επεκτασιμότητας, για την ενδυνάμωση οργανισμών με την δυνατότητα να 
ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος μέχρι την αγορά και να παραμείνουν μπροστά από τον 
ανταγωνισμό. Επιπλέον, σταθερά κι ενιαία μοντέλα προγραμματισμού, Web-based 
client ευρείας προσέγγισης, interface με πολλά client και νέες έξυπνες συσκευές 
επιτρέπουν στους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν ένα μόνο υπόδειγμα για τη 
σχεδίαση εφαρμογών. 
 
Γενικά, τα πλεονεκτήματα που παρέχει το .NET συνοψίζονται ακολούθως: 
 Μεγιστοποίηση παραγωγικότητας χρησιμοποιώντας το βελτιωμένο κοινόχρηστο 

IDE. 
 Γρήγορη εύρεση των απαραίτητων πληροφοριών με τη δυνατότητα Dynamic 

Help. 
 Προσαρμογή και παρακολούθηση στοιχείων εργασίας με τη δυνατότητα Task 

List. 
 Πρόσβαση και χειρισμός πόρων του server με το Server Explorer. 
 Αυτοματοποίηση επαναληπτικών εργασιών και διασύνδεση με άλλα εργαλεία, 

χρησιμοποιώντας μακροεντολές του Visual Studio. 
 Εξοικονόμηση χρόνου με το ολοκληρωμένο debugger από άκρη σε άκρη. 
 Άμεση πρόσβαση σε πόρους των προγραμματιστών από το προσαρμόσιμο Start 

Page. 
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Αποτύπωση της αρχιτεκτονικής για το συγκεκριμένο έργο  
Η Υλοποίηση της λύσης για τις ανάγκες του έργου ΕΡΜΕΙΟΝ όπως αυτό έχει 
αναπτυχθεί αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα αρχιτεκτονικής (εικόνα 13):  

Windows 2003 Server – SQL Server 2000 - Microsoft .NET Framework
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Εικ. 13:  Αρχιτεκτονική και υποσυστήματα του περιβάλλοντος 
τηλεκατάρτισης 

 
 
Το Πληροφοριακό Σύστημα αποτελείται από 6 Υποσυστήματα που είναι τα Εξής :  

1. Υποσύστημα Εκπαιδευτικών Πόρων (LMS) 
Το υποσύστημα αυτό περιλαμβάνει τον μηχανισμό ∆ιαχείρισης του 
Περιεχομένου του Portal που έχει δημιουργηθεί.  Ο Μηχανισμός ∆ιαχείρισης 
Περιεχομένου είναι το Content Management Σύστημα  e-Content Manager 
ver. 7.15.  Με το υποσύστημα αυτό καλύπτεται η ανάγκη του παρόντος 
έργου για τη διαχείριση των εκαπιδευτικών πόρων του συστήματος.  

2. Υποσύστημα ∆ιαβαθμισμένης Πρόσβασης  
Το υποσύστημα αυτό δίνει στο Σύστημα τη δυνατότητα να επισκέπτονται  
ένα μέρος του Portal μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μετά από σχετική 
αδειοδότηση που δίνει ο ∆ιαχειριστής. Στο μέρος αυτό «φυλάσσονται»  
όλες οι διαβαθμισμένες πληροφορίες   και εκεί πλέον ο χρήστης μπορεί 
επώνυμα πλέον να διαδράσει με το Πληροφοριακό σύστημα. Το 
Υποσύστημα αυτό διαχειρίζεται τους ρόλους και τα δικαιώματα των 
χρηστών, ενώ  παράλληλα διαχειρίζεται και την ασφάλεια της Εφαρμογής. 

3. Υποσύστημα ∆ιανομής Περιεχομένου     
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Το υποσύστημα αυτό αποτελεί την καρδιά του συστήματος ασύγχρονης 
ηλεκτρονικής μάθησης μιας και είναι υπεύθυνο για  τη σωστή και 
ενδιαφέρουσα παρουσίαση του περιεχομένου προς τους εκπαιδευόμενους. 
Η πλατφόρμα έχει εξαιρετικά πολλές δυνατότητες για εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση και διαχειρίζεται το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω μιας 
«Αποθήκης Μαθησιακών Αντικειμένων» που εξασφαλίζει την 
επαναχρησιμοποίηση του και την δόμηση του σε μικρές η μεγάλες 
εκπαιδευτικές ενότητες ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.   

4. Υποσύστημα Αξιολόγησης     
Το υποσύστημα αυτό  συνδέεται με το προηγούμενο Υποσύστημα  και 
αποτυπώνει μέσω  της αξιολόγησης των εκπαιδευομένων το επίπεδο 
κατανόησης των εκπαιδευτικών ενοτήτων από αυτούς.   

5. Το Υποσύστημα  ∆ιαχείρισης Τάξης  
Το υποσύστημα αυτό στηρίζεται στην πλατφόρμα ασύγχρονης εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης που ονομάζεται E-Learning Manager.  Βασικός 
ρόλος του είναι η διαχείριση της τάξης από τους εκπαιδευτές και τον 
διαχειριστή.  

6. Το Υποσύστημα των εργαλείων συνεργασίας  
Το υποσύστημα αυτό αποτελείται από μια ομάδα Groupware  διαδικτυακών 
εφαρμογών  και από μια πολύ ισχυρή Βάση Γνώσης που δίνει τη 
δυνατότητα  στο χρήστη να έχει πολύ αποτελεσματικό ηλεκτρονικό 
Helpdesk.  
 

Το σύνολο των υποσυστημάτων αυτών με τα χαρακτηριστικά που προσφέρουν και 
την ιδιαίτερα «στιβαρή» και κλιμακωτή τεχνολογία που έχουν αναπτυχθεί, 
δημιουργεί ένα πολύ ισχυρό Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής μάθησης που 
μπορεί να ανταπεξέλθει με απόλυτη επιτυχία τόσο στις σημερινές όσο και στις 
μελλοντικές ανάγκες του έργου ΕΡΜΕΙΟΝ.   

 
Τα υποσυστήματα  αυτά βασίζονται σε δομημένες βάσεις δεδομένων στις οποίες 
αποτυπώνονται οι ακόλουθες οντότητες : 

1. Βάση ∆ιαχείρισης ρόλων και Χρηστών: η βάση αυτή είναι θεμελιώδης 
για την λειτουργία και κυριότερα για την ασφάλεια του συστήματος. Το 
σύστημα ταυτοποίησης των χρηστών και ο τρόπος υλοποίησης του 
εξασφαλίζει την πλήρη καταγραφή των ενεργειών των χρηστών του 
συστήματος και εμποδίζει κάθε κακόβουλη προσπάθεια για παραβίαση του.  
Οι βασικοί ρόλοι που υποστηρίζονται από το σύστημα είναι :    Ο Μαθητής, 
Ο Εκπαιδευτής,  ο ∆ιαχειριστής των Μαθημάτων, ο Συγγραφέας των 
μαθημάτων και ο ∆ιαχειριστής του συστήματος.  

2. Βάση ∆εδομένων Εφαρμογών:  σε αυτό το υποσύστημα αποθηκεύονται 
όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των εφαρμογών 
όπως οι πίνακες αναφοράς, οι πίνακες  αποτύπωσεις των λειτουργιών του 
συστήματος κτλ..  

3. Βάση ∆εδομένων Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: σε αυτό το 
υποσύστημα αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα των μαθημάτων με τη δομή 
των Reusable Leaning Objects όπου κάθε υπό-ενότητα έχει τη δική της 
οντότητα, συνοδεύεται από τα απαιτούμενα μεταδεδομένα  και μπορεί να 
επαναχρησιοποιηθεί σε πολλαπλές ενότητες. 

4. OLAP & Data mining: όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται στις κεντρικές 
βάσεις του συστήματος με κατάλληλους μετασχηματισμούς σε κύβους μας 
δίνουν αποτελέσματα σχετικά με την απόδοση των μαθητών, τα στατιστικά 
προσβασιμότητας, τα στατιστικά συχνότητας και ποιότητας επικοινωνίας και 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ7 / 

ΑΠ8 / ΑΠ9)» 

 

 
 

ΣΕΛ.: 41 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή  
Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ 

 

κάθε είδους άλλης πληροφορίας που είναι χρήσιμη για στατιστική 
επεξεργασία από του διαχειριστές του προγράμματος. 
 

 
 
Αναλυτική παρουσίαση των υποσυστημάτων.  
 
Υποσύστημα Εκπαιδευτικών πόρων (LMS) 
Το portal για τη διαχείριση  των εκπαιδευτικών πόρων έχει υλοποιηθεί με τη χρήση 
του e-Content Manager Ver 7.15 που είναι πλέον σήμερα μία πολύ ισχυρή και 
εξελιγμένη εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου για sites και portals. H εφαρμογή 
αυτή είναι αναπτυγμένη πλήρως σε περιβάλλον web και  κατασκευάστηκε με 
σκοπό να δημιουργεί και να υποστηρίζει πλήρως το ψηφιακό περιεχόμενο που 
παρουσιάζεται από το πιο απλό δυναμικό websites μέχρι το πιο πολυσύνθετο 
portal. 
 
Το υποσύστημα Εκπαιδευτικών Πόρων διαχειρίζεται : 

o Την αρχική σελίδα  που βλέπουν οι εκπαιδευόμενοι και περιλαμβάνει : 
 Κατάλογος όλων των μαθημάτων  
 Αναζήτηση μαθημάτων 
 Κατάλογο μαθημάτων στα οποία έχουν εγγραφεί  
 Αναφορές εκπαιδευόμενου 
 Ανακοινώσεις. 
 Προφίλ εκπαιδευόμενου 

 
o  Την αρχική σελίδα  που βλέπουν οι εκπαιδευτές  και περιλαμβάνει : 

 Κατάλογος μαθημάτων τα οποία διδάσκουν 
 ∆ιαχείριση μαθημάτων 
 ∆ιαχείριση ενοτήτων μαθήματος 
 ∆ημιουργία ασκήσεων 
 Αναφορές 
 Προφίλ εκπαιδευτή 

 
o Την αρχική σελίδα  που βλέπουν οι διαχειριστές  και περιλαμβάνει : 

 ∆ιαχείριση προφίλ χρηστών 
 ∆ιαχείριση καταλόγου προγραμμάτων κατάρτισης 
 ∆ιαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης 
 Εγγραφή χρηστών σε μαθήματα 
 Στατιστικές αναφορές 
 Ανακοινώσεις 

 
Η ανάλυση της λειτουργικότητας καθεμιάς από αυτές τις λειτουργίες εξηγείται στη 
συνέχεια της μελέτης. 
  
Ο e-Content Manager δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να διαμορφώνουν 
μέσα στο portal  τις δικές τους σελίδες, νέα ειδήσεις, να ανεβάζουν αρχεία, εικόνες 
κ.λ.π να διαχειρίζονται τις θεματικές κατηγορίες και γενικότερα το site map  και το 
tree  του portal  με όποιον τρόπο θέλουν. Για την διαχείριση του περιεχομένου δεν 
απαιτείται καμία εξειδικευμένη γνώση παρά μόνο η γνώση ενός απλού 
επεξεργαστή κειμένου.  
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Επίσης ο e-Content Manager   δεν λειτουργεί όπως οι περισσότερες εφαρμογές 
διαχείρισης περιεχομένου με templates  και έτσι έχει τη δυνατότητα να 
ενσωματώνει οποιοδήποτε  εικαστικό layout προκειμένου ο δικτυακός τόπος να 
έχει: 

 εντυπωσιακή εικαστική προσέγγιση. 
 ευκολία στην αναζήτηση πληροφοριών από τους επισκέπτες. 
 άνετη και γρήγορη πλοήγηση από σελίδα σε σελίδα. 
 ευκολία στη διαχείριση του περιεχομένου και στη διαχείριση του site απο 

οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεται ο διαχειριστής λόγω του 100% web 
περιβάλλοντος που έχει αναπτυχθεί η εφαρμογή.  

 
O e-Content Manager δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεται το portal με 
γρήγορο, εύκολο, απλό και οικονομικό τρόπο και χωρίς να απαιτείται από η γνώση 
HTML, προγραμματισμού είτε η ανάθεση σε Web developer. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι έχει ήδη προεπιλεγεί από τον φορέα ένα πρωτότυπο εικαστικό με 
λειτουργικό σχεδιασμό, ώστε να είναι ελκυστικό και φιλικό για τον επισκέπτη και 
να προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία και τη δραστηριότητα του 
φορέα και του σκοπού που εξυπηρετεί ο δικτυακός τόπος.  
 
Με την χρήση του e-Content Manager η παρουσία του φορέα στο Internet 
γίνεται απλή υπόθεση γιατί: 

 Η εισαγωγή του περιεχόμενου του portal (κείμενα, τίτλοι και φωτογραφίες) 
σε επιλεγμένες φόρμες κάνει τη διαδικασία πολύ εύκολη 

 ∆ίνεται η δυνατότητα επέμβασης στη δομή και ανάπτυξη του portal μέσα 
από τον e-Content Manager, προσθέτοντας ή αφαιρώντας επιλογές από 
τα menu ή ενσωματώνοντας ομάδες σελίδων και νέα υπό-μενού για την 
κάθε επιλογή. 

 ∆ημιουργούνται  εύκολα δυναμικές σελίδες περιεχομένου με χρήση 
μηχανισμών copy / paste από εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου ή spread 
sheets και MS Powerpoint, καθώς και εισαγωγή φωτογραφιών ή σχεδίων. 

 Υποστηρίζει άνετα πολυγλωσσικό περιεχόμενο με πλήρη αντιστοίχηση 
μεταξύ γλωσσών. 
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Υποσύστημα ∆ιαβαθμισμένης Πρόσβασης  
Το Υποσύστημα ∆ιαβαθμισμένης Πρόσβασης είναι ένα από τα σημαντικότερα 
υποσυστήματα του όλου Πληροφοριακού Συστήματος. Το υποσύστημα αυτό είναι 
υπεύθυνο για την ασφάλεια της εφαρμογής και των δεδομένων.  
Το Πληροφοριακό Σύστημα λόγω του ότι φιλοξενείται σε Data Center  επικοινωνεί 
με τους χρήστες και τους διαχειριστές μέσω Internet.  Αυτό το γεγονός δημιουργεί 
υψηλές απαιτήσεις σε security. Εκτός από το μέρος γενικής πληροφόρησης του 
portal,  όλα τα άλλα υποσυστήματα είναι προσβάσιμα μόνο σε εξουσιοδοτημένους 
χρήστες. 
Η ασφάλεια της Πλατφόρμας επιτυγχάνεται μέσα από την υλοποίηση δύο  
τεχνικών :  Τo Security  του συστήματος και το  Security  της Εφαρμογής.  
 
Α. Το Security  του Συστήματος 
Το   Security  του συστήματος έχει επιτευχθεί μέσα από την «κρυπτογράφηση»  
ορισμένων πολύ κρίσιμων σελίδων του portal όπως είναι οι σελίδες του login  και 
του registration  όπου ο χρήστης είναι αναγκασμένος να πληκτρολογήσει τα 
στοιχεία του τα οποία μεταφέρονται στο σύστημα μέσω του Internet.  H 
Κρυπτογράφηση έχει ακολουθήσει το πρότυπο SSL (128 bit Encryption).  

 
Η κρυπτογράφηση (encryption) είναι μια διαδικασία με την οποία κάποια δεδομένα 
(συνήθως αποκαλούμενα plaintext) μετατρέπονται σε ένα άλλα δεδομένα 
(ciphertext) χρησιμοποιώντας μια μαθηματική συνάρτηση που αποκαλείται 
αλγόριθμος κρυπτογράφησης και ένα ειδικό συνθηματικό κρυπτογράφησης 
μοναδικό για κάθε χρήστη, που ονομάζεται κλειδί (key). Αποκρυπτογράφηση 
(decryption) είναι η αντίστροφη διαδικασία, κατά την οποία τα κωδικοποιημένα 
δεδομένα (ciphertext) μετατρέπονται στα αρχικά δεδομένα (plaintext) με τη χρήση 
μιας άλλης μαθηματικής συνάρτησης και πιθανώς ενός άλλου κλειδιού. Οι 
συναρτήσεις κρυπτογράφησης είναι επιλεγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε η 
αποκρυπτογράφηση κωδικοποιημένων δεδομένων χωρίς την κατοχή του 
κατάλληλου κλειδιού να είναι πρακτικά αδύνατη. Υπάρχουν δύο βασικά είδη 
κρυπτογραφικών αλγόριθμων σε χρήση σήμερα: 

 Αλγόριθμοι συμμετρικής κρυπτογράφησης (symmetric key 
cryptography) 
Οι αλγόριθμοι αυτοί χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί για να κρυπτογραφήσουν 
και να αποκρυπτογραφήσουν τα δεδομένα. 

 Αλγόριθμοι ασύμμετρης κρυπτογράφησης (asymmetric key 
cryptography) 
Οι αλγόριθμοι αυτοί χρησιμοποιούν διαφορετικό κλειδί (γνωστό ως δημόσιο 
κλειδί - public key) για να κρυπτογραφήσουν τα δεδομένα και διαφορετικό 
κλειδί (ιδιωτικό κλειδί - private key) για να τα αποκρυπτογραφήσουν. 
Βασικό χαρακτηριστικό των αλγορίθμων ασύμμετρης κρυπτογράφησης είναι 
το γεγονός ότι τα δεδομένα που κρυπτογραφούνται με το ένα κλειδί, 
αποκρυπτογραφούνται με το άλλο. Ένα δημόσιο κλειδί γνωστοποιείται σε 
όλους όσους επιθυμούν να επικοινωνήσουν ασφαλώς με τον κάτοχό του. 
Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η μυστικότητα ενός 
μηνύματος ή του αντίστοιχου ιδιωτικού κλειδιού. Ένα ιδιωτικό κλειδί, είναι 
γνωστό μόνο στον κάτοχό του και δεν μεταβιβάζεται ποτέ σε τρίτους. Η 
κρυπτογράφηση από τον αποστολέα των δεδομένων που επιθυμεί να 
στείλει χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη, εγγυάται ότι 
αυτά μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν μόνο με το ιδιωτικό κλειδί  του 
παραλήπτη, το οποίο γνωρίζει μόνον αυτός.  
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Μια προφανής χρήση της κρυπτογράφησης είναι η προστασία των δεδομένων που 
φυλάσσονται σε έναν υπολογιστή ή μεταφέρονται από έναν υπολογιστή σε έναν 
άλλο. Πέρα από αυτές τις εφαρμογές όμως, η κρυπτογράφηση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να ανιχνεύσει τυχαίες ή σκόπιμες αλλαγές στα δεδομένα που 
μεταδίδονται και να επικυρώσει την ταυτότητα του αποστολέα των δεδομένων. 
 
Β. Το Security  της Εφαρμογής  
Το Security της εφαρμογής επιτυγχάνεται μέσα από ορισμένες συγκεκριμένες 
λειτουργίες του Υποσυστήματος ∆ιαβαθμισμένης Πρόσβασης. Οι λειτουργίες αυτές 
είναι : 

a. Registration 
Το Registration  είναι μια λειτουργία κατα την οποία ο χρήστης πρέπει να 
εγγραφεί στο σύστημα καταχωρώντας τα στοιχεία του. Με τον τρόπο αυτό 
μόνο μπορεί να έχει πρόσβαση σε διαβαθμισμένες περιοχές της 
Πλατφόρμας.  Ετσι λοιπόν συμπληρώνει μια ηλεκτρονική φόρμα με στοιχεία 
όπως Ονομα, Επώνυμο, ∆ιευθυνση, Τηλέφωνο κ.λ.π και επίσης στο πεδίο 
που ζητείται το username  καταχωρεί το e-mail  του προκειμένου να 
μπορέσει το σύστημα  να του αποστείλει το password  που του επιτρέπει να 
εισέλθει στην περιοχή διαβαθμισμένης πρόσβασης. 
b. Role Assignment 
Μόλις ολοκληρωθεί το Registration το σύστημα αναλαμβάνει να στείλει 
στον Administrator  ένα e-mail alert  το οποίο  το οποίο τον ενημερώνει ότι 
έχει εγγραφεί νέος δυνητικός χρήστης της Πλατφόρμας και περιμένει 
εξουσιοδότηση. Επίσης το mail έχει κατάλληλο link  το οποίο τον οδηγεί 
στην οθόνη διαχείρισης των χρηστών. Εκεί ο Administrator  ενεργοποιεί το 
«λογαριασμό» του χρήστη και του δίνει ένα ρόλο (επιμορφούμενος – 
εισηγητής – διαχειριστής) ανάλογα με την επιχειρησιακή λογική της 
∆ιοίκησης. Ο κάθε ρόλος έχει συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης και 
λειτουργιών μέσα στο Πληροφοριακό Σύστημα.  
c. Login 
Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του χρήστη το σύστημα του στέλνει 
αυτόματα ένα e-mail alert  το οποίο περιέχει ένα προσωρινό password  για 
να μπορέσει να μπει στο σύστημα. Με username  το e-mail  του και με το 
προσωρινό password  ο χρήστης  «εισέρχεται» στο πληροφοριακό σύστημα  
και πρέπει αμέσως να πάει να ενημερώσει το προφίλ  του με το password  
που επιθυμεί να έχει.  
d. Profile Updating 
Ο χρήστης επιλέγοντας την ενημέρωση του προφίλ του εισέρχεται 
ουσιαστικά στην ίδια οθόνη καταχώρησης των προσωπικών του στοιχείων, 
όπως έκανε και κατα την λειτουργία του registration  και εκεί έχει την 
δυνατότητα να αλλάξει κάποιο απο τα στοιχεία του και οπωσδήποτε να 
επιλέξει και να καταχωρήσει το password  με το οποίο επιθυμεί να 
εισέρχεται στην εφαρμογή.  To password  αυτό είναι αυστηρά προσωπικό 
και δεν μπορεί να το γνωρίζει ούτε ο Administrator  γιατί καταχωρείται στη 
βάση «κρυπτογραφημένο». Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης είναι πλήρως 
ταυτοποιημένος από το σύστημα.  Σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει το 
password  του το υποσύστημα αναλαμβάνει να του το στείλει αυτόματα στο 
e-mail  του.  
e. Authentication 
To authentication  είναι η λειτουργία κατά την οποία το υποσύστημα 
αναλαμβάνει να συλλέξει το username  και το password  του χρήστη από 
την λειτουργία login  και με βάση αυτά να δημιουργήσει ένα session  που 
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περιέχει δικαιώματα πρόσβασης και διάδρασης με το Πληροφοριακό 
Σύστημα ανάλογα με το ρόλο με τον οποίο είναι καταχωρημένος ο χρήστης 
στη Βάση ∆εδομένων.  Η Λειτουργία authentication επίσης παρακολουθεί 
συνεχώς τις σελίδες διαβαθμισμένης πρόσβασης του συστήματος καθώς και 
τους χρήστες που τις επισκέπτονται. Για μέγιστη ασφάλεια στην πρόσβαση 
ενεργοποιεί ένα μηχανισμό cookie  που έχει θέση μιας ”light” εφαρμογής 
ηλεκτρονικής υπογραφής.       
f. Tracking 
Η λειτουργία αυτή του υποσυστήματος είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί στην 
ουσία καταγράφει όλες τις κινήσεις του χρήστη και δίνει πληροφορίες στα 
άλλα υποσυστήματα για το ποιος είναι και τι δικαιώματα έχει ο 
συγκεκριμένος χρήστης   μέσα στο Πληροφοριακό Σύστημα.  

 
 
Υποσύστημα ∆ιανομής Περιεχομένου, Αξιολόγησης και ∆ιαχείρισης 
της Τάξης -  Υποσύστημα  Ασύγχρονης Εκπαίδευσης  
Τα τρία υποσυστήματα:  ∆ιανομής Περιεχομένου, Αξιολόγησης και ∆ιαχείρισης της 
Τάξης  αποτελούν ουσιαστικά το Υποσύστημα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης που έχει 
στηριχθεί στην Ασύγχρονη Πλατφόρμα e-Learning , e-Learning Manager .  
 
Η Πλατφόρμα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη τόσο σε επίπεδο User Interface  
όσο και σε επίπεδο λειτουργικότητας. Βασικά έχει ενσωματωμένους πολλούς 
μηχανισμούς ηλεκτρονικής μάθησης και υποστηρίζει πολλαπλούς ρόλους όπως 
είναι ο ρόλοι του Εκπαιδευόμενου (Learner), του Επιτηρητή-Βοηθού (Tutor), του 
Συγγραφέα Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Αuthor) και του ∆ιαχειριστή της 
Εκπαίδευσης (Learning Manager). Επίσης έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και 
άλλους σύνθετους ρόλους η συνδυασμούς αυτών ανάλογα με την εκπαιδευτική 
διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί.  Επίσης  ο  e-Learning ΕΡΜΕΙΟΝ έχει 
τη δυνατότητα να διαφοροποιεί την εκπαιδευτική «ροή» ανάλογα με τις 
επιχειρησιακές ανάγκες (Business needs) 
 
Σημαντικό χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι μπορεί να συνεργαστεί σαν ανεξάρτητο 
component  μέσα σε ένα portal  και μάλιστα με τρόπο που να μην χρειάζεται 
δεύτερο login  για εισαγωγή στην πλατφόρμα (Single Sign On).  
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Εικ.14: ∆ιεπαφή και υπηρεσίες συστήματος τηλεκατάρτισης 
 
Στην οθόνη αυτή (εικόνα 14) ο χρήστης  έχει τις εξής δυνατότητες (λειτουργίες 
που παρέχονται και στο LMS):  

 Μπορεί να ενημερωθεί σε σχέση με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες  του 
φορέα που διενεργεί την κατάρτιση  

 Να βρεί τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές ενότητες στο σύστημα και να 
ενημερωθεί για τους μαθησιακούς τους στόχους.  

 Να ενημερωθεί για τις εκπαιδευτικές δράσεις που προγραμματίζονται   
 Να δει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  
 Να  δηλώσει συμμετοχή σε ένα course 
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 Να ξεκινήσει το μάθημα 
 
Επίσης ο χρήστης αφού εγγραφεί σε ένα course  και γίνει δεκτός από τον tutor 
έχει τις εξής δυνατότητες (εικόνα 15) :  

 
 

Εικ.15: ∆ιεπαφή και υπηρεσίες συστήματος τηλεκατάρτισης 
 

 Να  επιλέξει όποια εκπαιδευτική ενότητα θέλει να παρακολουθήσει από την  
λίστα ενοτήτων  

 Αν η επιχειρησιακή λογική επιβάλλει  την σειριακή παρακολούθηση 
ενοτήτων, η την παρακολούθηση προαπαιτούμενων ενοτήτων για να 
προχωρήσει σε επόμενες, τότε αυτό μπορεί να ρυθμιστεί πολύ εύκολα από 
τον tutor.  

 Να χρησιμοποιήσει τα εκπαιδευτικά του εργαλεία στα οποία έχει την 
δυνατότητα να διαχειρίζεται τα δικά του αρχεία.  

 Να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με την εκπαιδευτική κοινότητα δηλαδή με 
τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους ή tutors που βρίσκονται μέσα στο 
course.   

 
Η παρακολούθηση της πορείας της κατάρτισης και των καταρτιζομένων γίνεται 
ηλεκτρονικά από τον ∆ιαχειριστή της κατάρτισης ή από τον tutor ανάλογα με τα 
δικαιώματα που έχει.  Για κάθε ένα από τους καταρτιζόμενους διατηρείται Ατομικός 
Φάκελος Κατάρτισης ο οποίος  τηρεί τα εξής στοιχεία :  

 Αριθμός επισκέψεων στο σύστημα 
 Ημερομηνία Εισόδου στο σύστημα  
 Ώρα Εισόδου 
 Εκπαιδευτικές ενότητες που έχει επισκεφθεί 
 Εκπαιδευτικές ενότητες που έχει ολοκληρώσει τη θεωρεία 
 Εκπαιδευτικές ενότητες  που έχει ολοκληρώσει τις ασκήσεις 
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 Βαθμολογία κάθε άσκησης  
 Συνολική Βαθμολογία  
 Ερωτήσεις που έχει υποβάλλει 
 Μηνύματα που έχει στείλει  
 Φόρμα αξιολόγησης της κατάρτισης  

 
Εκτός από τον Ατομικό Φάκελο Κατάρτισης  ο ∆ιαχειριστής της Κατάρτισης μπορεί 
ακόμη να δει  συνολικά διάφορα δεδομένα : 

 Συνολική Βαθμολογία ενός group   
 Στατιστικά επιτυχίας – Αποτυχίας ανά άσκηση  
 Στατιστικά επιτυχίας – Αποτυχίας συνολικά  
 Πληθώρα άλλων στατιστικών στοιχείων μέσω OLAP Services  (όπως και στα 

άλλα υποσυστήματα που προαναφέρθηκαν) 
 
Όλα τα στοιχεία αυτά μπορούν να εκτυπωθούν η να εξαχθούν σε μορφή ASCII  
για αξιοποίηση από  άλλα προγράμματα (π.χ. ∆ιαχείρισης Προσωπικού).  
 
Για την συγκεκριμένη περίπτωση του παρόντος έργου, επειδή οι καταρτιζόμενοι  
είναι ενήλικες, διασκορπισμένοι σε όλη την Ελλάδα προτείνεται το εξής σενάριο 
υλοποίησης:  

1. Κάθε καταρτιζόμενος χαρακτηρίζεται από το προσωπικό όνομα χρήστη 
(username) και κωδικό εισόδου (password) που έχει λάβει από το 
Υποσύστημα ∆ιαβαθμισμένης Πρόσβασης.  Με αυτά τα δύο ταυτοποιείται και 
παρακολουθείται η πρόοδος του.  

2. Μετά την είσοδο του στο υποσύστημα έχει την δυνατότητα να πλοηγηθεί 
μόνος στις εκπαιδευτικές ενότητες που υπάρχουν μέσα στο σύστημα, τις 
οποίες μπορεί να τις παρακολουθήσει online  η να τις κατεβάσει στο δίσκο 
του και να τις μελετήσει offline.  Οι εκπαιδευτικές ενότητες υπάρχουν σε 
μορφή τόσο διαδραστικού περιεχομένου με αφήγηση των κειμένων όσο και 
σε μορφή εκτυπώσιμου κειμένου για μελέτη χωρίς υπολογιστή.  

 
 

Εικ. 16: Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου με βάση 
επαναχρησιμοποιήσιμα αντικείμενα 
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3. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις νέες 

αρχιτεκτονικές ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου και αφορά θεματολογία 
σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΣΕΕ. Το ψηφιακό περιεχόμενο αυτό έχει 
παραχθεί σε ψηφιακή μορφή με την χρήση της αρχιτεκτονικής των 
Reusable Learning Objects (RLO) προκειμένου να μπορεί να  συντίθεται 
εύκολα σε μικρές η μεγάλες εκπαιδευτικές ενότητες. Επίσης η ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού περιεχομένου έχει ακολουθήσει τα γνωστά e-Learning 
Standards SCORM  και AICC  προκειμένου το περιεχόμενο αυτό να είναι 
ανεξάρτητο από τεχνολογικές πλατφόρμες και επαναχρησιμοποιήσιμο σε 
άλλα μελλοντικά έργα.  

 
Ειδικότερα μέσα από πλατφόρμα  E-Learning ΕΡΜΕΙΟΝ είναι εφικτή η 
δημιουργία και διαχείριση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και των εκπαιδευτικών 
ενοτήτων. Ειδικότερα για κάθε Learning Object που έχει αναγνωρισθεί και 
δημιουργηθεί, ο υπεύθυνος μπορεί  επιλέγοντας διάφορα από αυτά τα Learning 
Objects  να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και συχνά εξατομικευμένο course.  

 
 
Εικ. 17 : Επαναχρησιμοποιήσιμα αντικείμενα συστήματος τηλεκατάρτισης 

 
Η δύναμη και χρησιμότητα της πλατφόρμας  E-Learning ΕΡΜΕΙΟΝ συνίσταται 
στο γεγονός ότι παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία προσδιορισμού της σύστασης 
και βαθμού διαδραστικότητας του περιεχομένου προς διαχείριση ενός 
ολοκληρωμένου πλαισίου τηλεκατάρτισης.  Με την ίδια λογική διαχειρίζεται και 
τους ρόλους των συμμετεχόντων σε μια εκπαίδευση π.χ. εκπαιδευόμενος 
εκπαιδευτής, διαχειριστής  κλπ. Με την λογική αυτή η εκπαιδευτική ύλη 
προυπάρχει στο σύστημα σε μορφή και δομή κατάλληλη για να ενσωματωθεί ή 
αξιοποιηθεί από οποιοιδήποτε πλατφόρμα ή σύστημα τηλεκατάρτισης. Οι 
δυνατότητες της πλατφόρμας για εισαγωγή, επικαιροποίηση  και συνολική 
διαχείριση περιεχομένου, συνιστούν αφιερωμένη λειτουργικότητα για τους 
διαχειριστές και εκπαιδευτές του συστήματος. 
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Μέσα από κατάλληλες οθόνες της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης είναι δυνατή η 
εισαγωγή νέων μαθημάτων, η εισαγωγή και διαγραφή χρηστών, ανάθεση ρόλων, 
επικοινωνία, έλεγχος διαδραστικότητας και άλλες απαιτούμενες λειτουργίες προς 
εξασφάλιση και τήρηση των αναγκών και προτύπων διαδραστικής εκπαίδευσης 
σύμφωνα με το μοντέλο τηλεκατάρτισης που ορίστηκε στην παρούσα Μελέτης 
Εφαρμογής του Έργου. 
 
Το διάγραμμα που ακολουθεί  (εικόνα 18) αποτυπώνει με ακρίβεια τη μεθοδολογία 
που ακολουθείται για την εισαγωγή και διαχείριση του εκπαιδευτικού περιεχομένου 
μέσα στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης.  

 
Εικ. 18:  Ανάλυση προσέγγισης επαναχρησιμοποιήσιμων αντικειμένων 

 
Εικ. 19:  Βασική οθόνη εφαρμογής τηλεκατάρτισης 

 
4. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, όλοι οι καταρτιζόμενοι, 

υποβάλλονται από σε μία σειρά από ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων. Οι 
ερωτήσεις έχουν ως στόχο την αξιολόγηση και αντίστοιχα βαθμολόγηση 
του καταρτιζομένου, ώστε να διαπιστωθεί από τον εκπαιδευτή, αν ο 
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καταρτιζόμενος ολοκλήρωσε την αντίστοιχη ενότητα και κατανόησε 
ικανοποιητικά το περιεχόμενό της. 

 
 

Εικ. 20: Υπηρεσίες αξιολόγησης 
 

5. Ανάλογα με τον αριθμό των ορθών απαντήσεων στο σύνολο των 
ερωτήσεων, ο καταρτιζόμενος θα προχωρεί στην επόμενη ενότητα, ή θα 
επαναλαμβάνει την ίδια ενότητα έως ότου κατανοήσει ικανοποιητικά το 
αντικείμενο κατάρτισης. 

 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ7 / 

ΑΠ8 / ΑΠ9)» 

 

 
 

ΣΕΛ.: 52 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή  
Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ 

 

 
Εικ. 21:  Υπηρεσίες αξιολόγησης – ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 

 
6. Μόνο στην περίπτωση που κάποιος καταρτιζόμενος αποκτήσει την 

κατάλληλη βαθμολογία για την επιτυχή ολοκλήρωση μίας ενότητας, θα του 
παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε επόμενη ενότητα κατάρτισης. Μέσω 
της εφαρμογής ο εκπαιδευτής θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση 
βαθμολογίας σύμφωνα να ορθές και λανθασμένες απαντήσεις κάθε 
καταρτιζομένου και τις ενότητες που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. 
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Εικ. 22: Υπηρεσίες αξιολόγησης – ερωτήσεις επιλογής σωστού-λάθους 

 
7. Όλα τα στοιχεία των καταρτιζομένων αποθηκεύονται στην Βάση ∆εδομένων 

στα οποία έχει πρόσβαση ο εκπαιδευτής. Συγκεκριμένα  αποθηκεύονται τα 
παρακάτω στοιχεία για κάθε καταρτιζόμενο σε αντίστοιχα αρχεία βάσης 
δεδομένων: 

 Ονοματεπώνυμο, ειδικότητα καθώς και ονομασία του φορέα 
υλοποίησης που ανήκει ο καταρτιζόμενος. 

 Ημερομηνία, ώρα εισόδου στο σύστημα, ώρα εξόδου από το 
σύστημα καθώς και διάρκεια κατάρτισης, αρχής γενομένης από την 
χρονική στιγμή που ο καταρτιζόμενος θα χρησιμοποιήσει για πρώτη 
φορά την εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης. 

 Ενότητα κατάρτισης, αποτελέσματα αξιολόγησης και παρουσίαση 
ορθών και λανθασμένων απαντήσεων, κάθε φορά που ο 
καταρτιζόμενος χρησιμοποιεί την εφαρμογή κατάρτισης. 

 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ7 / 

ΑΠ8 / ΑΠ9)» 

 

 
 

ΣΕΛ.: 54 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή  
Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ 

 

 
 

Εικ. 23:  Υπηρεσίες αξιολόγησης – συγκεντρωτικά αποτελέσματα 
 

8.  Το σύστημα έχει την δυνατότητα να εκτυπώσει συγκεντρωτικές 
καταστάσεις με τα παραπάνω στοιχεία, ανά συγκεκριμένα χρονικά 
διαστήματα.  

9. Το σύστημα μπορεί να δίνει τη δυνατότητα στον tutor  ή τον learning 
manager  να αντιστοιχίζει χρήστες σε συγκεκριμένα σεμινάρια. Επίσης το 
σύστημα του δίνει τη δυνατότητα να καθορίζει τα learning paths, δηλαδή 
τη σειρά με την οποία παρακολουθεί τις εκπαιδευτικές ενότητες ο 
καταρτιζόμενος.    

 
 

3.1.1.2.  Το Υποσύστημα των εργαλείων συνεργασίας  
Το Υποσύστημα αυτό της Πλατφόρμας  αποτελείται από μικρές εφαρμογές 
groupware (συνεργασίας μεταξύ χρηστών)  οι οποίες όμως συνεργάζονται μεταξύ 
τους και υποστηρίζονται  από το υποσύστημα διαβαθμισμένης πρόσβασης  
προκειμένου να εξασφαλίζεται σε όλες ο μηχανισμός single sign on.  
 
Συγκεκριμένα :  
 
O ∆ιευθυνσιογράφος  
Ο ∆ιευθυνσιογράφος είναι μια Web Based εφαρμογή η οποία συνδέεται άμεσα με 
το Υποσύστημα της ∆ιαβαθμισμένης Πρόσβασης  και αποτελεί μια πρώτης τάξεως 
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λύση για Directory Services.  ∆ιαθέτει μια οθόνη αναζήτησης με πολλαπλά κλειδιά 
(όνομα, τηλέφωνο κ.λ.π) στην οποία ο χρήστης που έχει πρόσβαση μπορεί να 
αναζητήσει άλλους χρήστες του συστήματος και να πάρει σχετικές λίστες. Επίσης 
μπορεί να καταχωρήσει τις δικές του επαφές (Contacts) με πλήρη στοιχεία τα 
οποία είναι συμβατά επίσης με το Microsoft Outlook (Vcard) που είναι πλέον 
διεθνές standard  για αποθήκευση αλλά και για ανταλλαγή επαφών τόσο σε 
προσωπικούς υπολογιστές όσο και σε κινητά τηλέφωνα.  O χρήστης ανάλογα με 
τον ρόλο που έχει πάρει, έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει σε άλλους χρήστες να 
καταχωρήσουν και να αναζητήσουν επαφές και να τους δώσει αντίστοιχα 
δικαιώματα μεταβολής η διαγραφής. Ο ∆ιευθυνσιογράφος συνδέεται με όλα τα 
άλλα Υποσυστήματα γιατί χρησιμοποιεί το βασικό Υποσύστημα της Πλατφόρμας 
που είναι το Υποσύστημα της ∆ιαβαθμισμένης πρόσβασης.    
 
Ημερολόγιο 
To Hμερολόγιο είναι μια εφαρμογή που λειτουργεί στa πλαίσια του ενοποιημένου 
περιβάλλοντος του groupware και μπορεί να ρυθμιστεί να παρουσιάζει το χρόνο 
κατα μήνα, κατα εβδομάδα και κατά ημέρα. Έχει δυνατότητες μπρος – πίσω αλλά 
και απευθείας επιλογής ημερομηνίας και ο χρήστης μπορεί να καταχωρεί reminders 
και παρατηρήσεις σε συγκεκριμένες ώρες οι οποίες στέλνονται αυτόματα τόσο ένα 
αποδέκτη, όσο και σε mailing lists αποδεκτών. Επίσης υποστηρίζεται η αποστολή 
reminders  όσο και σε SMS μηνύματα ανάλογα με τον τύπο που επιλέγει ο χρήστης 
που καταχωρεί την υπενθύμιση.  Το ημερολόγιο παρακολουθεί επίσης tasks και 
εκδίδει λίστα εκρεμμοτήτων (to do lists) 
 
∆ιαχείριση έργων  
H εφαρμογή διαχείριση έργων είναι μια «έξυπνη» εφαρμογή η οποία διαχειρίζεται 
όλα τα resources που εμπλέκονται στην υλοποίηση ενός έργου. Ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να «ανοίξει»  ένα νέο έργο και να ορίσει ένα time frame ( χρονικό 
πλαίσιο υλοποίησης) με τη βοήθεια της εφαρμογής του Ημερολογίου. Στη συνέχεια 
ορίζει τις διακριτές φάσεις του έργου και τη χρονική διάρκεια της κάθε φάσης. 
Επίσης μπορεί να καθορίσει τα milestones του έργου (δηλαδή τις κρίσιμες 
ημερομηνίες της πορείας του έργου). Ακόμη  μπορεί να κάνει allocate προσωπικό 
(στελέχη) στο έργο παρακολουθώντας ταυτόχρονα τη διαθεσιμότητα τους  σε 
σχέση με άλλα tasks  που μπορεί να έχουν καταχωρήσει στο  Ημερολόγιο τους. Το 
προσωπικό που ασχολείται στο έργο μπορεί να το διαχειριστεί ανάλογα με την 
πρόοδο του έργου.  
Σε κάθε χρονική στιγμή ο χρήστης που έχει δημιουργήσει το έργο (owner)  μπορεί 
να παρακολουθήσει την πορεία υλοποίησης του, τα ποσοστά ολοκλήρωσης των 
φάσεων, τις πιθανές καθυστερήσεις με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα κ.λ.π.  
 
 
Forum  
Οι χρήστες του portal μπορούν να ενημερώνουν την κοινότητα χρηστών  σχετικά 
με θέματα που τους απασχολούν αναρτώντας τα μηνύματά τους σε ένα κοινό 
“πίνακα ανακοινώσεων” (Bulletin Board).  
Επίσης οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν την άποψη τους πάνω σε 
διάφορες θεματικές περιοχές, να σχολιάζουν απόψεις άλλων χρηστών και, 
γενικότερα, να συζητούν για θέματα σχετικά με όσα απασχολούν το παρόν έργο. 
Στην σελίδα των Forums πρόκειται να υπάρχουν διαφορετικές θεματικές περιοχές 
τις οποίες ο χρήστης μπορεί να επισκεφτεί, να διαβάσει τις ήδη δημοσιευμένες 
απόψεις και να απαντήσει σε κάποια συγκεκριμένη ή απλώς να εκφράσει τη γνώμη 
του πάνω στο γενικότερο θέμα της συγκεκριμένης περιοχής. Ο χρήστης για την 
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αποστολή της γνώμης του πρέπει να συμπληρώσει αντίστοιχη φόρμα και στη 
συνέχεια να την αποστείλει για την αποθήκευση της. ∆εν χρειάζεται να βάλει τα 
στοιχεία του γιατί λόγω του Υποσυστήματος ∆ιαβαθμισμένης πρόσβασης η 
εφαρμογή γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιος είναι ο χρήστης.  Υπάρχει η δυνατότητα 
να αποστέλλεται αυτόματα e-mail alert όποτε «αναρτάται» νέο thread σε όλους η 
σε ορισμένους εγγεγραμμένους χρήστες ανάλογα με τις ρυθμίσεις που κάνει ο 
∆ιαχειριστής της εφαρμογής.  
Στη συνέχεια ακολουθούν τρεις χαρακτηριστικές εικόνες της παρουσίασης του 
Discussion Forum: 

 

 
Εικ.24: Εργαλεία συνεργασίας- forum 
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Εικ. 25: Forum 
 
 
 
Chat 
Το Chat είναι μια ιδιαίτερα robust  εφαρμογή η οποία αποτελείται από ένα πολύ 
δυνατό chat server  και μια client εφαρμογή  που έχει αναπτυχθεί σε Java  και 
μπορεί να διανέμεται εύκολα μέσα από ένα Java Appllet. To Chat  χρησιμοποιεί και 
αυτό τον μηχανισμό single sign on  του Υποσυστήματος ∆ιαβαθμισμένης 
πρόσβασης και δεν χρειάζεται  «nicknames» για να ανοίξει ένα  connection  ενός 
χρήστη με τον server. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι η ταχύτητα και ο μεγάλος 
όγκος χρηστών που μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ορισμένα 
μοναδικά χαρακτηριστικά όπως είναι το prompt  την στιγμή που ξεκινά ένας 
χρήστης να πληκτρολογεί ένα μήνυμα, η δυνατότητα upload  και share  διαφόρων 
αρχείων την στιγμή που γίνεται το Chat Session και η πλήρης καταγραφή της 
συνομιλίας σε ένα αρχείο XML  ουτωσώστε οι χρήστες που δεν συμμετείχαν στο 
session  να μπορούν να παρακολουθήσουν τα πρακτικά της συνεδρίασης.  
Η επιλογή CHAT δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 
δημιουργήσουν/συζητήσουν σύγχρονα, δηλαδή σε δεδομένη κοινή χρονική 
στιγμή, ένα θέμα προς συζήτηση. Τα αποτελέσματα της συζήτησης καταγράφονται 
(minutes) και έτσι δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον που έχασε την online 
συζήτηση να μάθει τι συζητήθηκε.   
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Εικ. 26: Υπηρεσία chat 
 
 

 
 

Εικ. 27: Παράδειγμα χρήσης υπηρεσίας chat 
 
Polls 
H επιλογή Poll δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να συμπληρώσουν, ένα ή 
περισσότερα ερωτηματολόγια – δημοψηφίσματα και να εκφράσουν έτσι την άποψη 
τους. Το εργαλείο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο καθώς αποτελεί μέσο έρευνας, δίνει 
τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των απαντήσεων και εξαγωγής στατιστικών 
δεδομένων βάσει των παραμέτρων που ενδιαφέρουν. Επίσης από τα προσωπικά 
στοιχεία των χρηστών που καταχωρήθηκαν κατά τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου μπορείτε πολύ γρήγορα να ανακαλύψετε και καταγράψετε το 
προφίλ των χρηστών αυτών, στοιχεία που είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στους 
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∆ιαχειριστές του συστήματος.  
 
Instant Messaging  
H αποστολή άμεσων μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών (instant messaging) γίνεται 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Microsoft και πιο συγκεκριμένα το εργαλείο 
“MSN Messenger”. Η εγγραφή στο σύστημα της Microsoft  απαιτεί την καταχώρηση 
των στοιχείων σε ειδικό site για την έκδοση του Microsoft Passport.    
 
 
Βάση Γνώσης  
Η Βάση Γνώσης συμπεριλαμβάνει λειτουργίες διαμοιρασμού, αναζήτησης και 
ανάκτησης ψηφιακών αρχείων. Η κάθε ομάδα εργασίας μπορεί μέσα από τη Βάση 
Γνώσης να έχει μια ηλεκτρονική «βιβλιοθήκη» στην οποία έχουν την δυνατότητα 
να προσπελαύνουν, οργανώνουν και διανέμουν τα ηλεκτρονικά τους αρχεία οι 
χρήστες της ομάδας. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να έχουν και προσωπικό χώρο 
αποθήκευσης αρχείων. Υποστηρίζονται οι εξής δυνατότητες: 
 Κοινή χρήση του αρχείου σε επίπεδο ομάδας 
 Αποκλειστική χρήση του αρχείου 
 Ορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης σε επίπεδο χρηστών και ομάδων 
 Αναζήτηση στα έγγραφα με βάση τις ιδιότητες των εγγράφων, όπως τίτλος, 

συγγραφέας (metadata), αλλά και στα περιεχόμενα του εγγράφου (full text 
search). 

 ∆υνατότητα μετακίνησης και αντιγραφής αρχείων μεταξύ του προσωπικού 
χώρου και του χώρου της ομάδας εργασίας. 

 Μηχανισμό ερωταπαντήσεων με την μορφή Συχνά Υποβαλλόμενων 
Ερωτήσεων.  

 
∆υνατότητες Παραμετροποίησης και ∆υναμικής ∆ιαχείρισης της 
Πλατφόρμας ELearning ΕΡΜΕΙΟΝ.  

 
3.1.1.3. Περιβάλλον ανάπτυξης και παραμετροποίησης της 

πλατφόρμας ELearning ΕΡΜΕΙΟΝ. 
H πλατφόρμα ELearning ΕΡΜΕΙΟΝ παρέχει τo υποσύστημα παραμετροποίησης στο 
βασικό διαχειριστικό εργαλείο το οποίο είναι εξ’ ολοκλήρου web based και η 
πρόσβαση σε αυτό είναι εφικτή με την χρήση ενός web browser. Η ανάπτυξη του 
ELearning ΕΡΜΕΙΟΝ γίνεται με χρήση του Visual Studio .NET που περιγράψαμε σε 
προηγούμενο κεφάλαιο. O σχεδιασμός της βάσης γίνεται με χρήση του Microsoft 
Visio και η βάση δεδομένων είναι ο SQL Server ο οποίος παρέχει όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία για ανάπτυξη σε αυτόν. Οι σελίδες του διαχειριστικού 
περιβάλλοντος είναι υλοποιημένες σε ASP.NET με χρήση της γλώσσας VB.NET ενώ 
οι βιβλιοθήκες “blocks” είναι όλες υλοποιημένες σε C# ως class libraries. 

 
∆ιαχείριση εκδόσεων της Πλατφόρμας 
Ο μηχανισμός διαχείρισης εκδόσεων που χρησιμοποιούμε είναι το Visual 
SourceSafe. Το Visual SourceSafe επιτρέπει σε ομάδες ή και μεμονωμένους 
μηχανικούς λογισμικού να διατηρούν και να εργάζονται σε πολλαπλές εκδόσεις 
των συστημάτων υπό ανάπτυξη. το Visual SourceSafe παρέχει και αυτόνομα 
εργαλεία (SourceSafe Explorer, SourceSafe Administration) καθώς και εργαλεία 
ενσωματωμένα στο περιβάλλον ανάπτυξης (Visual Studio .NET). Σύντομα κάποια 
από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του είναι : 
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 Τήρηση και προστασία πολλαπλών εκδόσεων όχι μόνο πηγαίου κώδικα αλλά 
οποιασδήποτε μορφής αρχείου. 

 Check in – Check out (Edit locking) 
 Labels για γρήγορη επαναφορά εκδόσεων 
 Αναφορές αλλαγών και σύγκριση αρχείων 
 Branching, Share και linking για διασύνδεση και διαμοίραση πηγαίου κώδικα 

και γενικότερα αρχείων μεταξύ πολλαπλών παράλληλων projects. 
 Πολλά χαρακτηριστικά επίσης για web site management όπως υποστήριξη και 

για άμεση εγκατάσταση. 
 Ευκολία με χρήση ειδικών εργαλείων στην εγκατάσταση και την 

παραμετροποίηση 
 Analyze tool το οποίο ελέγχει την κατάσταση των βάσεων δεδομένων του 

source safe και την «υγεία» των αρχείων που περιέχουν. 
 

 
 

Εικ. 29: ∆ιαχείριση εκδόσεων της Πλατφόρμας 
 
Το παραπάνω διάγραμμα απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν τα μέλη 
μιας ομάδας με το ISOLATED MODEL το οποίο είναι και το προτεινόμενο για Web 
εφαρμογές. Παράλληλα στο σύστημα διαχείρισης εκδόσεων του πηγαίου κώδικα 
με χρήση του εργαλείου Visio της Microsoft τηρούμε και εκδόσεις του 
διαγράμματος της βάσης δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την δυνατότητα του Visio 
για εξαγωγή scripts για την δημιουργία των πινάκων καθώς και των σχέσεων 
αυτών παράλληλα τηρούμε εκδόσεις των scripts για την αρχικοποίηση της βάσης 
δεδομένων. Αντίστοιχα με χρήση του Enterprise Manager εξάγουμε των κώδικα 
των stored procedures, functions, triggers κτλ. τα οποία και αυτά αποθηκεύονται 
στο Source Safe. Η πρακτική που ακολουθούμε είναι να τηρούμε παράλληλα με 
το παραγωγικό περιβάλλον (production) της εφαρμογής και ένα παράλληλο 
σύστημα (staging) (όχι απαραίτητα με πανομοιότυπο εξοπλισμό) στο οποίο 
εγκαθίσταται η έκδοση του συστήματος η οποία είναι υποψήφια (release 
candidate) να αντικαταστήσει την παραγωγική. Εάν το σύστημα περάσει τα 
αυτοματοποιημένα test (unit test), τις διαδικασίες - ελέγχους διασφάλισης 
ποιότητας και ο λειτουργικός ελέγχου χρηστών (user acceptance test) τότε 
προχωράμε σε αντικατάσταση της παραγωγικής έκδοσης πάντα κρατώντας 
αντίγραφα ασφαλείας. Την διαδικασία δημιουργίας και εγκατάστασης πολλαπλών 
εκδόσεων την έχουμε αυτοματοποιήσει με την χρήση του εργαλείου BuildIt 
 (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/dnbda/html/tdlg_app.asp). Τον αυτοματοποιημένο έλεγχο ως προς την χρήση 
των standards για την συγγραφή κώδικα, την ύπαρξη τεκμηρίωσης άλλων 
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(Library design, Naming conventions, Performance) με χρήση του εργαλείου 
FxCOP. Και τα δύο εργαλεία  παρέχονται δωρεάν στο διαδίκτυο. 
Λόγω του όγκου της πληροφορίας για περαιτέρω πληροφορίες δίνονται οι 
παρακάτω σύνδεσμοι: Team Development with Visual Studio .NET and Visual 
SourceSafe  
(http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/dnbda/html/tdlg_rm.asp) 
Web Projects and Source Control Integration in Visual Studio .NET 
(http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/dv_vstechart/html/vetchWebProjectsSourceControlIntegrationInVisualStudio
NET.asp) 
 
 
∆ιαχείριση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία 
∆υνατότητες απομακρυσμένης διαχείρισης του συνολικού συστήματος 
Τα Windows 2003 παρέχουν την δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρiσης 
(Terminal Services) του συστήματος συνολικά. Επίσης τα Terminal Services είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν χωρις να γίνει εγκατάσταση κάποιου ειδικού client 
αλλα με την χρήση web browser και η σελίδα έχει φροντίσει να εγκατασταθεί το 
απαραίτητο λογισμικό (activex) για να μπορέσει ο διαχειριστής να έχει 
απομακρυσμένη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της μηχανής που έχει συνδεθεί. 
Επιπλέον ειδικά για το ELearning ΕΡΜΕΙΟΝ τo υποσύστημα παραμετροποίησης 
είναι ενσωματωμένο στο βασικό διαχειριστικό εργαλείο το οποίο είναι εξ’ 
ολοκλήρου web based και η πρόσβαση σε αυτό είναι εφικτή με την χρήση ενός 
web browser. 
 
Παρακολούθηση καλής λειτουργίας του συνολικού συστήματος 
Για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του Π.Σ., της διαθεσιμότητάς τους 
και τον απομακρυσμένο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών, το 
κεντρικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στους χώρους που έχει υποδείξει η 
Αναθέτουσα Αρχή έχει ενσωματωμένους μηχανισμούς διαμόρφωσης και εξαγωγής 
ειδικών μηνυμάτων, τα οποία  εκδίδονται αυτόματα σε όλη τη διάρκεια της 
παραγωγικής λειτουργίας.  
 
Παραμετροποίηση  - Ειδική διαμόρφωση User Interface 
Έχει γίνει ειδική διαμόρφωση του UI των client εφαρμογών του ELearning 
Manager σχετικά με τις ανάγκες του Έργου. Η παραμετροποίηση του UI έχει γίνει 
με χρήση του Visual Studio .NET το οποίο παρέχει γραφικά εργαλεία για τον 
γρήγορο και εύκολο σχεδιασμό των ιστοσελίδων σελίδων των client εφαρμογών. 
 
Περιβάλλον Εργασίας χρηστών – Σχεδιαστικές Αρχές. 
Το σύστημα βασίζεται πλήρως σε τεχνολογίες διαδικτύου (Internet Technologies) 
και υιοθετεί τις πλέον πρόσφατες σχεδιαστικές αρχές και δυνατότητες που 
παρέχουν τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης σε web. Ως αποτέλεσμα αυτού, το 
περιβάλλον εργασίας είναι ενιαίο και λειτουργεί μέσω τυπικών εφαρμογών 
πλοήγησης διαδικτύου (standard web browsers). Αναλυτικότερα: 
Κοινό περιβάλλον χρήσης και λειτουργίας μέσω web browsers:  
Το σύνολο των λειτουργιών και δυνατοτήτων του ELearning ΕΡΜΕΙΟΝ παρέχεται 
στους χρήστες μέσα από απλές web σελίδες και φόρμες σε πλήρως εξελληνισμένο 
περιβάλλον. Με την ίδια ακριβώς λογική λειτουργούν και τα υποστηρικτικά – 
διαχειριστικά υποσυστήματα για τον καθορισμό των επιμέρους παραμέτρων (π.χ. 
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σχεδιασμός προφίλ νέων ∆ράσεων), τη διαχείριση χρηστών (καθορισμός 
δικαιωμάτων πρόσβασης κλπ.), τη διαμόρφωση (customization) της εμφάνισης 
των φορμών, τη δυναμική διαχείριση του περιεχομένου του Information Portal 
(content management), τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και την παρακολούθηση 
των ενεργειών που συντελούνται  
 
Το περιβάλλον εργασίας: 

 ακολουθεί τις αρχές δόμησης και λειτουργίας σύγχρονων δικτυακών τόπων 
(web portals),  

 αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των hyperlinks και δίνει τη δυνατότητα 
πολλαπλών εναλλακτικών τρόπων πλοήγησης. 

Επιπλέον, οι σελίδες διεπαφής με τους χρήστες μπορούν να προσαρμοστούν 
δυναμικά στις απαιτήσεις τους, αφού αποτελούνται από πλήρως 
παραμετροποιήσιμα web parts/ portlets. 
  
Ο συγκεκριμένος τρόπος σχεδίασης είναι σύμφωνος με τις πλέον σύγχρονες αρχές 
του  Human – Computer Interaction και δημιουργεί στους νέους χρήστες μία 
άμεση εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας, αφού είναι σε απόλυτη συνάφεια με 
τους κλασσικούς τρόπους πλοήγησης σε web sites. 
 
Οι χρήστες μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα από οποιοδήποτε σημείο και 
σταθμό εργασίας έχει κοινή πρόσβαση στο Internet, χωρίς ιδιαίτερες προσαρμογές 
ή απαιτήσεις εγκατάστασης (setup). Η ασφάλεια για τους απομακρυσμένους 
χρήστες ενισχύεται μέσω της χρήσης firewall (το οποίο δεν επηρεάζει τη 
λειτουργικότητα) και επιπλέον κανόνων σε επίπεδο δικτύου (όπως περιορισμός της 
πρόσβασης από συγκεκριμένες διευθύνσεις IP). 
Με την καταχώρηση του κωδικού πρόσβασης στο κεντρικό portal της ∆ράσης, 
αλλά αν απαιτηθεί και –συμπληρωματικά– από τον έλεγχο της διεύθυνσης 
πρόσβασης (IP), το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το χρήστη και τον κατατάσσει 
σε συγκεκριμένη κατηγορία.  
 
Αναλόγως του ρόλου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων που του έχουν αποδοθεί, ο 
χρήστης μπορεί να:  
 πλοηγηθεί σε συγκεκριμένες φόρμες του συστήματος, 
 έχει δυνατότητα επιλογής των καθορισμένων γι’ αυτόν εργαλείων και 

εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών, 
 αντλήσει τα απολύτως απαραίτητα υποσύνολα των αποθηκευμένων 

δεδομένων, για την εργασία που επιτελεί., 
Επιπλέον, ανάλογα με τις επιλογές που έχει κάνει ο ίδιος ο χρήστης για τον τρόπο 
παρουσίασης των φορμών (customization) είναι δυνατή η εξατομικευμένη 
(personalized) παρουσίαση των φορμών και εργαλείων. Έτσι, κατά τη χρήση του 
συστήματος οι επιμέρους χρήστες μπορούν να προσαρμόζουν την εμφάνιση του  
περιβάλλοντος εργασίας στα μέτρα τους και να εξασφαλίζουν τη γρήγορη 
πρόσβαση στα πιο κοινώς χρησιμοποιούμενα εργαλεία. 
 
Βοήθεια στη χρήση του συστήματος: 
Το συνολικό σύστημα υποστηρίζεται από κατάλληλο εκπαιδευτικό και βοηθητικό 
υλικό. Πέραν τω εντύπων εγχειριδίων χρήσης, βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμο 
στους χρήστες με μορφή online help. Αναλόγως του σημείου που βρίσκεται ο 
χρήστης υπάρχει εξειδικευμένη πληροφόρηση – βοήθεια μέσω ειδικών hyperlinks. 
Επιπλέον με τη χρήση των μηχανών αναζήτησης του συστήματος (search 
capabilities) οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για συγκεκριμένα θέματα 
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λειτουργίας (index topics). Τέλος, το σύνολο των κειμένων βοήθειας είναι και 
συνολικά διαθέσιμο σε ειδικές σελίδες, χωρισμένο σε κατηγορίες περιεχομένων. 
Τέλος, γενικό ενημερωτικό υλικό για τις επιπλέον δυνατότητες αξιοποίησης του 
συστήματος, μπορεί να είναι διαθέσιμο στο information portal για τις εξωτερικές 
κοινότητες χρηστών (ελεγκτές, Τελικοί Αποδέκτες).  

 
 
∆ιαλειτουργικότητα 
Η ανοικτή αρχιτεκτονική υλοποίησης της Πλατφόρμας που προτείνουμε, η 
προσέγγιση που έχει ακολουθηθεί στη διαχείριση, αποθήκευση και επικοινωνία των 
δεδομένων και τα υποστηρικτικά εργαλεία διασφαλίζουν την πλήρη συνεργασία 
του συστήματος με τρίτα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων και τη 
συμβατότητά του με τις πιο διαδεδομένες μορφές αρχείων και εργαλείων 
αυτοματισμού γραφείου. Πιο συγκεκριμένα: 
 
Άντληση δεδομένων από διαδεδομένες μορφές αρχείων και 
εργαλείων αυτοματισμού γραφείου  
Το σύστημα  είναι σε θέση να αντλήσει στοιχεία και να εκμεταλλευτεί με το 
βέλτιστο τρόπο πληροφορίες που περιέχονται σε αρχεία MS Office, κειμένου (txt), 
hypertext (html), pdf, jpeg, mpeg, flash  και xml. Όσες από τις παραπάνω μορφές 
αρχείων περιέχουν πληροφορία σε δομημένη μορφή (η οποία είναι εκ των 
προτέρων γνωστή) είναι άμεσα αξιοποιήσιμα.  
 
Η διαδικασία λειτουργεί ως εξής: 
Η δομή των αρχείων  στις περιπτώσεις αυτές, ειδικό parser component του 
συστήματος  διαπερνά την πληροφορία και την αναδομεί σε ενδιάμεσου τύπου 
αρχείο xml. 

 
Εξαγωγή στοιχείων με συγκεκριμένη δομή και δημιουργία 
τυποποιημένων μορφών αρχείων  
 
Ο χειρισμός των εσωτερικών δεδομένων του συστήματος γίνεται με βάση το 
εργαλείο Auditor Data-Mgt & Reporting . Το συγκεκριμένο εργαλείο δίνει τη 
δυνατότητα δυναμικής ομαδοποίησης, κατηγοριοποίησης, χειρισμού και 
παρουσίασης των δεδομένων που τηρούνται στο σύστημα.  
Συγκεκριμένα: 
∆ημιουργούνται καταρχήν XML σχήματα (schemas) που σχηματοποιούν τη δομή 
των δεδομένων που αντλούνται και τα συγκεκριμένα πεδία που συμπληρώνονται 
με στοιχεία. Τα στοιχεία συλλέγονται με queries από τη Βάση ∆εδομένων και 
εισάγονται με βάση τα XML schemas με δομημένο τρόπο σε XML αρχεία. 
Για κάθε επιθυμητό τρόπο/ μορφή παρουσίασης των δεδομένων στην οθόνη ή σε 
έντυπη μορφή δημιουργούνται αντίστοιχα XML style sheets που ορίζουν τον τρόπο 
εμφάνισης των δεδομένων. 
 
Ο συνδυασμός των παραπάνω δημιουργεί συγκεκριμένα html αρχεία που μπορούν 
να παρουσιαστούν στην οθόνη και να εκτυπωθούν σε έντυπα, αποτυπώνοντας με 
μεγάλη ακρίβεια την επιθυμητή μορφή αναφορών κλπ. 
Επίσης, τα XML αρχεία που δημιουργούνται μπορούν να τροφοδοτήσουν τρίτα 
πληροφοριακά συστήματα, αφού το κοινό σημείο επαφής και διαλειτουργικότητας 
είναι η δυνατότητα χρήσης XML και η γνώση της δομής των δεδομένων που 
διακινούνται (structure & semantics). 
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Περιβάλλον εργασίας  
Το σύστημα βασίζεται πλήρως σε τεχνολογίες διαδικτύου (Internet Technologies) 
και υιοθετεί τις πλέον πρόσφατες σχεδιαστικές αρχές και δυνατότητες που 
παρέχουν τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης σε web. Ως αποτέλεσμα αυτού, το 
περιβάλλον εργασίας είναι ενιαίο και λειτουργεί μέσω τυπικών εφαρμογών 
πλοήγησης διαδικτύου (standard web browsers). Αναλυτικότερα: 
 
Κοινό περιβάλλον χρήσης και λειτουργίας μέσω web browsers:  
Το σύνολο των λειτουργιών και δυνατοτήτων του συστήματος παρέχεται στους 
χρήστες μέσα από απλές web σελίδες και φόρμες σε πλήρως εξελληνισμένο 
περιβάλλον. Με την ίδια ακριβώς λογική λειτουργούν και τα υποστηρικτικά – 
διαχειριστικά υποσυστήματα για τον καθορισμό των επιμέρους παραμέτρων (π.χ. 
σχεδιασμός εκπαιδευτικών ενοτήτων), τη διαχείριση χρηστών (καθορισμός 
δικαιωμάτων πρόσβασης κλπ.), τη διαμόρφωση (customization) της εμφάνισης 
των φορμών, τη δυναμική διαχείριση του περιεχομένου του Portal (content 
management), τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και την παρακολούθηση των 
ενεργειών που συντελούνται  
 
Το περιβάλλον εργασίας: 
 ακολουθεί τις αρχές δόμησης και λειτουργίας σύγχρονων δικτυακών τόπων 

(web portals),  
 αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των hyperlinks και δίνει τη δυνατότητα 

πολλαπλών εναλλακτικών τρόπων πλοήγησης. 
 Επιπλέον, οι σελίδες διεπαφής με τους χρήστες μπορούν να προσαρμοστούν 

δυναμικά στις απαιτήσεις τους, αφού αποτελούνται από πλήρως 
παραμετροποιήσιμα web parts/ portlets. 

 Ο συγκεκριμένος τρόπος σχεδίασης είναι σύμφωνος με τις πλέον σύγχρονες 
αρχές του  Human – Computer Interaction και δημιουργεί στους νέους 
χρήστες μία άμεση εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας, αφού είναι σε 
απόλυτη συνάφεια με τους κλασσικούς τρόπους πλοήγησης σε web sites. 

 
Ενιαία & διαφανής λειτουργικότητα μέσω Intranet ή Internet:  
Η internet/ 3-tier αρχιτεκτονική και η χρήση application & web server για την 
παροχή και παρουσίαση του συνόλου των εφαρμογών και φορμών εργασίας, κάνει 
δυνατή την ενιαία χρήση του συστήματος από οποιοδήποτε σημείο, εντός ή και 
εκτός του εσωτερικού δικτύου. Οι χρήστες μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα 
από οποιοδήποτε σημείο και σταθμό εργασίας έχει κοινή πρόσβαση στο Internet, 
χωρίς ιδιαίτερες προσαρμογές ή απαιτήσεις εγκατάστασης (setup). Η ασφάλεια για 
τους απομακρυσμένους χρήστες ενισχύεται μέσω της χρήσης firewall (το οποίο δεν 
επηρεάζει τη λειτουργικότητα) και επιπλέον κανόνων σε επίπεδο δικτύου (όπως 
περιορισμός της πρόσβασης από συγκεκριμένες διευθύνσεις IP). 

 
Συγκέντρωση του συνόλου των εργαλείων σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο δικτυακό τόπο (web portal):  

Στη συνολική λύση περιλαμβάνεται ένα ολοκληρωμένο information portal που 
αποτελεί το εξωτερικό ‘κέλυφος’ του συστήματος. Το Portal περιλαμβάνει 
δυνατότητες δυναμικής ανανέωσης πληροφοριών (content management), 
εξειδικευμένης προβολής ανά χρήστη (personalization) και αυτόματης 
τροφοδότησης με στοιχεία από τη Βάση ∆εδομένων του συστήματος. Το 
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υποσύστημα του information portal λειτουργεί ως ολοκληρωμένος δικτυακός τόπος 
παροχής πληροφόρησης και είναι το κεντρικό σημείο πρόσβασης και χρήσης των 
υπόλοιπων εργαλείων  
 
Σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις, το σύνολο των 
χρηστών του συστήματος, αλλά και των λοιπών ενδιαφερομένων οδηγείται 
καταρχήν στην κεντρική σελίδα του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, η οποία είναι 
άμεσα προσβάσιμη με την πληκτρολόγηση της κατάλληλης διεύθυνσης (γνωστό 
domain name που έχει δεσμευθεί για το σκοπό αυτό). Ένα τμήμα του Portal είναι 
προσβάσιμο από το σύνολο των επισκεπτών (anonymous login) και περιλαμβάνει 
πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό για την πορεία του έργου. Οι 
εξουσιοδοτημένοι χρήστες του συστήματος όμως έχουν τη δυνατότητα να 
πληκτρολογούν τον ειδικό κωδικό πρόσβασης (single sign-on) για την περαιτέρω 
πλοήγησή τους σε διαβαθμισμένες σελίδες και φόρμες που περιλαμβάνουν τα 
εργαλεία και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Πλατφόρμας. 
 
Κατάλληλη προσαρμογή του περιβάλλοντος λειτουργίας αναλόγως 

ρόλου/ χρήστη 
Με την καταχώρηση του κωδικού πρόσβασης στο κεντρικό portal του συστήματος, 
αλλά και –συμπληρωματικά– από τον έλεγχο της διεύθυνσης πρόσβασης (IP), το 
σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το χρήστη και τον κατατάσσει σε συγκεκριμένη 
κατηγορία.  
 
Αναλόγως του ρόλου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων που του έχουν αποδοθεί, ο 
χρήστης μπορεί να:  
 πλοηγηθεί σε συγκεκριμένες φόρμες του συστήματος, 
 έχει δυνατότητα επιλογής των καθορισμένων γι’ αυτόν εργαλείων και 

εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών, 
 αντλήσει τα απολύτως απαραίτητα υποσύνολα των αποθηκευμένων 

δεδομένων, για την εργασία που επιτελεί., 
 Οι περιορισμοί της πρόσβασης και η προσαρμοσμένη λειτουργία του 

συστήματος ανά χρήστη διασφαλίζεται και στα 3 επίπεδα αρχιτεκτονικής: 
 Στο web/ presentation layer, από την εμφάνιση των κατάλληλων μενού 

επιλογών, hyperlinks και περιεχομένου 
 Στο application layer, με το ‘φιλτράρισμα’ της εκτέλεσης συγκεκριμένων 

ενεργειών. 
 Στο Database layer, με τον έλεγχο της πρόσβασης σε επίπεδο τομής εγγραφής 

– πεδίου. 
 
Βοήθεια στη χρήση του συστήματος 

Το συνολικό σύστημα υποστηρίζεται από κατάλληλο εκπαιδευτικό και βοηθητικό 
υλικό. Πέραν τω εντύπων εγχειριδίων χρήσης, βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμο 
στους χρήστες με δύο διαφορετικούς τρόπους 
 
Α) Επιλογές βοήθειας στις εφαρμογές του συστήματος: Αναλόγως του σημείου που 

βρίσκεται ο χρήστης υπάρχει εξειδικευμένη πληροφόρηση – βοήθεια μέσω 
ειδικών hyperlinks. Επιπλέον με τη χρήση των μηχανών αναζήτησης του 
συστήματος (search capabilities) οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για 
συγκεκριμένα θέματα λειτουργίας (index topics). Τέλος, το σύνολο των 
κειμένων βοήθειας είναι και συνολικά διαθέσιμο σε ειδικές σελίδες, χωρισμένο 
σε κατηγορίες περιεχομένων. 
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Β) Γενικό ενημερωτικό υλικό για τις επιπλέον δυνατότητες αξιοποίησης του 
συστήματος, μπορεί να είναι διαθέσιμο στο information portal για τις 
εξωτερικές κοινότητες χρηστών (δυνητικοί εκπαιδευόμενοι, Υπουργείο κ.λ.π).  

 
 
 
Ακεραιότητα ∆εδομένων και αξιοπιστία του μηχανισμού 
ενημέρωσης της κεντρικής αποθηκευτικής δομής  

Η τεχνολογική αρτιότητα του συστήματος  και οι συμπληρωματικές υπηρεσίες 
υποστήριξης της λειτουργίας που παράσχονται, διασφαλίζουν την αξιοπιστία, την 
ποιότητα και ακεραιοτότητα των δεδομένων που τηρεί το σύστημα. 
Αναλυτικότερα: 
Το σύνολο των τηρούμενων δεδομένων, είτε αυτά αφορούν στοιχεία και 
πληροφορίες του συστήματος, είτε βοηθητικά – διαχειριστικά δεδομένα (π.χ. 
πληροφορίες καταγραφής ενεργειών και log files) τηρούνται κεντρικά σε σχεσιακή 
βάση δεδομένων, με ενσωματωμένα εργαλεία παρακολούθησης και διασφάλισης 
της ακεραιότητας (database utilities).  
 
Η Βάση ∆εδομένων αποτελεί το τρίτο επίπεδο της 3-tier αρχιτεκτονικής και είναι 
εγκατεστημένη σε κεντρικό σύστημα υψηλής διαθεσιμότητας (cluster). Είναι δε 
προσβάσιμη αποκλειστικά από τον application server και συγκεκριμένα APIs (2ο 
tier), μειώνοντας τους κινδύνους κακόβουλης ή λανθασμένης χρήσης. Η 
υλοποίηση της Βάσης ∆εδομένων χρησιμοποιεί views & filters αναλόγως του 
προφίλ κάθε χρήστη και τα επιμέρους καταχωρημένα στοιχεία της υπόκεινται 
στους αντίστοιχους ελέγχους ασφαλείας. Οι περιορισμοί πρόσβασης φτάνουν στο 
επίπεδο της τομής εγγραφής–πεδίου. Σημειώνεται ότι το σύνολο των κανόνων 
ασφαλείας που υλοποιούνται σε επίπεδο βάσης δεδομένων δρα προσθετικά στους 
αντίστοιχους ελέγχους που γίνονται κατά την πρόσβαση των χρηστών από web 
browsers στον web & application server. Οι χρήστες, οι ρόλοι και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα χρήσης αποτελούν αντικείμενο ειδικού διαχειριστικού υποσυστήματος 
που εντάσσεται στη συνολική πλατφόρμα και συνεργάζεται με τη Βάση ∆εδομένων 
και τον Application Server. 
 
Επιπλέον το ‘σχήμα’ της βάσης δεδομένων και ο τρόπος εισαγωγής, τροποποίησης 
και διαγραφής των στοιχείων τηρεί όλους τους σχεδιαστικούς κανόνες που 
προφυλάσσουν το referential integrity μεταξύ των διασυνδεδεμένων πινάκων 
(parent-child relationships). 
 
Η ενημέρωση των στοιχείων του συστήματος και οι λοιπές εργασίες των χρηστών 
γίνονται μέσω σαφώς προσδιορισμένων transactions με τη βάση, οι οποίες 
καταγράφονται σε stored procedures και στα αντίστοιχα APIs του 
Application Server. Αυτό διασφαλίζει ότι κάθε πράξη πρέπει να ολοκληρωθεί 
επιτυχώς, αλλιώς αναιρείται συνολικά (rollback). Επίσης, η χρήση σαφώς 
οριοθετημένων συναλλαγών (transactions) ακολουθείται και στο 2ο tier, όπου οι 
χρήστες επικοινωνούν με το σύστημα μέσω συγκεκριμένων sessions. 
 
Ασφάλεια Συστήματος και ∆εδομένων  

Το σύστημα υιοθετεί όλες τις σύγχρονες αντιλήψεις περί μηχανισμών ασφαλείας, 
που μειώνουν στο ελάχιστο τους κινδύνους χρήσης σε ένα αβέβαιο και ανασφαλές 
περιβάλλον, όπως το Internet.  
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Συγκεκριμένα: 
Η συνολική λύση που έχει διατεθεί διασφαλίζεται μέσα από firewall για την 
πρόσβαση των απομακρυσμένων χρηστών μέσω Internet. Το firewall ελέγχει τη 
συνολική κίνηση του συστήματος, τηρώντας αρχεία για τα στατιστικά της 
πρόσβασης, ανοίγοντας συγκεκριμένες θύρες (ports) πρόσβασης και επιτρέποντας 
μόνο τις απαραίτητες για τη λειτουργία του συστήματος υπηρεσίες (services). 
Επιπλέον, μέσω του firewall γίνεται το κατάλληλο IP filtering, για να επιτρέπεται η 
σύνδεση στο σύστημα μόνο ‘γνωστών’ σταθμών εργασίας. Τα συγκεκριμένα IPs 
μπορούν να συνδυάζονται σε επόμενο επίπεδο και με το προφίλ των χρηστών, 
υλοποιώντας αυστηρότερη πολιτική ασφαλείας (δηλαδή συγκεκριμένοι χρήστες 
από συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας). 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το πληροφοριακό σύστημα, βασίζεται πλήρως στη 
λογική της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και στη χρήση υποσυστημάτων και 
εργαλείων βάσει συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων ανά χρήστη και ρόλο. 
 
Πιο αναλυτικά: 
Στη συνολική πλατφόρμα περιλαμβάνεται υποσύστημα που δίνει τη δυνατότητα 
κεντρικής και απομακρυσμένης διαχείρισης του συνολικού συστήματος, 
περιλαμβανομένων των εργαλείων διαχείρισης χρηστών. Το συγκεκριμένο 
υποσύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από απομακρυσμένους χρήστες με 
αυξημένα δικαιώματα. 
 
Αρχικά δημιουργούνται συγκεκριμένοι ρόλοι, οι οποίοι αποτελούνται από ένα 
σύνολο ιδιοτήτων, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων πρόσβασης. Αναλόγως του 
ρόλου δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένες εφαρμογές, 
εμφανίζονται διαφορετικά μενού, υποσυστήματα και διαδικασίες στις σελίδες 
πρόσβασης, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα απευθείας δρομολόγησης σε 
συγκεκριμένο τμήμα της πλατφόρμας. Ο αριθμός των δυνατών προφίλ/ ρόλων που 
μπορεί να δημιουργηθεί δεν υπόκειται σε περιορισμούς. Για το συγκεκριμένο έργο 
έχουν δημιουργηθεί ρόλοι αντίστοιχοι με τις κατηγορίες εμπλεκομένων – θέσεων 
εργασίας που συμμετέχουν στη ∆ιαχείριση του έργου. 
 
Στη συνέχεια, είναι δυνατή η δημιουργία συγκεκριμένων χρηστών που 
αναλαμβάνουν έναν ή περισσότερους  ρόλους και κληρονομούν τις ιδιότητές 
τους. Το σύστημα πάντως επιτρέπει την περαιτέρω εξατομίκευση των 
αρμοδιοτήτων ανά χρήστη.  
 
Τα δικαιώματα των χρηστών μπορούν να τροποποιούνται δυναμικά μέσω του 
συγκεκριμένου διαχειριστικού εργαλείου και καθορίζουν τόσο τις εφαρμογές και 
τα υποσυστήματα στα οποία θα έχουν πρόσβαση, όσο και: 
το χρονικό ‘παράθυρο’ πρόσβασης (π.χ. αλλαγή στοιχείων ελέγχου μόνο για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη διενέργεια της επιτόπιας πιστοποίησης), 
τα συγκεκριμένα δεδομένα που μπορεί να εισάγει, τροποποιεί και διαγράφει (π.χ. 
μόνο στοιχεία ελέγχου και για συγκεκριμένα έργα), τον τρόπο εμφάνισης των 
φορμών (profile based customization) και τις σελίδες που μπορεί να ‘επισκεφτεί’. 
 
Μόνο μετά τη δημιουργία χρήστη και την απόδοση συγκεκριμένων δικαιωμάτων 
είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες του συστήματος. Σε κάθε σύνδεση με τον 
web & application server χρειάζεται μόνο και μία ταυτοποίηση ανά χρήστη (single 
sign-on & authentication), για να χρησιμοποιηθεί το σύνολο των 
επιτρεπόμενων εφαρμογών. Η ταυτοποίηση γίνεται στο επίπεδο της σύνδεσης με 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ7 / 

ΑΠ8 / ΑΠ9)» 

 

 
 

ΣΕΛ.: 68 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή  
Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ 

 

το server, αλλά ελέγχεται σε κάθε transaction με τη Βάση ∆εδομένων, αφού έχουν 
ενεργοποιηθεί και στο 3ο-tier οι περιορισμοί πρόσβασης, τροποποίησης και 
διαγραφής πεδίων αναλόγως του χρήστη. 
 
Η δημιουργία ρόλων και ο χειρισμός των χρηστών πραγματοποιείται μέσα από ένα 
απλό στη χρήση εργαλείο και είναι δυνατή να γίνεται και από πρόσωπα που δεν 
είναι οι βασικοί διαχειριστές (administrators) του συστήματος. 
 
Το κεντρικό σύστημα του web & application server είναι SSL-enabled και 
μάλιστα, έχει επικυρωμένο ψηφιακό πιστοποιητικό (server digital certificate) 
για τα transactions που πραγματοποιούνται. Έτσι,  πιστοποιείται άμεσα η 
ταυτότητα του κεντρικού συστήματος και  κρυπτογραφούνται οι κρίσιμες 
πληροφορίες που διακινούνται, όπως τα passwords των χρηστών. 
 
Επιπλέον, στην προσφερόμενη λύση περιλαμβάνεται ένα υποσύστημα monitoring 
το οποίο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ολοκληρωμένης παρακολούθησης των 
ενεργειών των χρηστών. Βάσει αυτού είναι δυνατή η απομακρυσμένη 
παρακολούθηση από εξουσιοδοτημένους χρήστες όλων των ενεργειών που έχουν 
γίνει στο σύστημα με αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων που τροποποιήθηκαν, 
των χρηστών που έκαναν τις συγκεκριμένες εργασίες και του ακριβούς χρόνου 
εκτέλεσης των ενεργειών.  
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Χαρακτηριστικά Προσφερόμενου Συστήματος  

 
Ασφάλεια Συστήματος 
Το προτεινόμενο Πληροφοριακό Σύστημα παρέχει μέγιστη ασφάλεια σε επίπεδο 
hardware, σε επίπεδο εφαρμογών αλλά κυριότερα σε επίπεδο δεδομένων. 
Συγκεκριμένα για τα θέματα της ασφάλειας, λαμβάνονται υπ’όψιν τα εξής :   
- το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών 

δεδομένων ν. 2472/97, προστασία των προσωπικών δεδομένων στον 
τηλεπικοινωνιακό τομέα ν. 2774/99) 

- οι σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ και οι βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της 
Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 

- Τα διεθνή πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων που τηρούνται σε 
μεγάλα και mission critical συστήματα. 

Στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρμογής έχουν εξειδικευθεί και εφαρμόζονται οι 
προδιαγραφές του προτύπου  ISO/ IEC 17799 “Information Security 
Management”, το οποίο προετοιμάστηκε από το British Standards Institution (BS 
7799) και υιοθετήθηκε από την Joint Technical Committee JTC 1 “Information 
Technology”, παράλληλα µε την αποδοχή του από εθνικές αρχές προτυποποίησης. 
Το συγκεκριμένο πρότυπο αναφέρεται σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας 
πληροφοριών και έχει εφαρμογή και ιδιαίτερη σημασία στις απαιτούμενες δράσεις 
και ενέργειες επιχειρήσεων κάθε τύπου, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο 
της ψηφιακής οικονομία και του ηλεκτρονικού επιχειρείν.  
 
Στα πλαίσια της εκπόνησης της αναλυσης απαιτήσεων έχουν ερευνηθεί και έχουν   
ενσωματωθεί τα ακόλουθα: 
- Αποτίμηση Επικινδυνότητας και Ανάπτυξη Σχεδίου Ασφάλειας (Risk 

Assessment and Security Plan Development).  
- Προστασία Προσωπικών ∆εδομένων και Ιδιωτικότητας (Data Protection and 

Privacy). 
- Παράλληλα, έχει γίνει η ανάπτυξη ενός αναλυτικού σχεδίου αντιμετώπισης και 

ανάκαμψης από καταστροφές (disaster recovery plan). 
Γενικότερα το θέμα της ασφάλειας, υποστηρίζεται άμεσα από το Πληροφοριακό 
Σύστημα και αναλύεται ως εξής:  
 
Ταυτοποίηση και έλεγχος πρόσβασης: 

▪ Λειτουργία μηχανισμού ταυτοποίησης (authentication) χρήστη 
(username & password). 

▪ Λειτουργία ελέγχου και περιορισμού της πρόσβασης μέσω ελέγχου 
IP address, για διαβαθμισμένους χρήστες με συγκεκριμένους ρόλους  

▪ Λειτουργία χρήσης SSL στις σελίδες log-in. 
▪ Λειτουργία ταυτοποίησης των εσωτερικών χρηστών εφόσον διαθέτει 

η Αναθέτoυσα Aρχή PKI tokens.  
 

Λειτουργία δυναμικού καθορισμού ρόλων & απόδοσης ρόλων σε χρήστες, μέσα 
από το περιβάλλον διαχείρισης χρηστών και ρόλων του συστήματος. Ο καθορισμός 
δικαιωμάτων ρόλων και χρηστών καλύπτει τα εξής : 

▪ Επιλογή-περιορισμό των επιτρεπόμενων λειτουργιών. 
▪ Επιλογή-περιορισμό των δεδομένων στα οποία οι χρήστες έχουν 

πρόσβαση. 
▪ ∆ιάκριση των δυνατοτήτων επέμβασης των χρηστών στα δεδομένα 

(read-only, edit, delete). 
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▪ Χρόνος ισχύος δικαιωμάτων. Η ισχύς των δικαιωμάτων είναι δυνατό 
να περιορίζεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ.). 

▪ Κλείδωμα του username / password  μετά από ορισμένες (δυναμικά 
καθοριζόμενες) προσπάθειες.  

Όσον αφορά τα θέματα της ακεραιότητας (integrity), συνέπειας (consistency) 
κ.λ.π σημειώνεται ότι πλέον στον SQL Server 2005 εκτός από το κλασσικό 
transaction logging ένας ιδιαίτερα αυστηρός μηχανισμός audit tracing  ο οποίος 
είναι C2 Class δηλαδή ένας από τους πιο αυστηρούς κανονισμούς auditing  
 
Ασφάλεια  και Ακεραιότητα ∆εδομένων 
Οι πληροφορίες της παρεχόμενης πλατφόρμας καθώς και τα σχετικά συστήματα, 
δίκτυα και διαδικασίες αποτελούν σημαντικά  περιουσιακά στοιχεία του εκάστοτε 
Φορέα. Η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών 
είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τη 
συμμόρφωση µε τους νόμους, την εικόνα του οργανισμού, την διατήρηση της 
επισκεψιμότητας, την διενέργεια συναλλαγών.   
 
Τα θέματα που εμπίπτουν στην ∆ιαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά. Οι προδιαγραφές που προτείνονται στην παρούσα Μελέτη βασίζονται 
στο  πρότυπο ISO/ IEC 17799 “Information Security Management”, το 
οποίο προετοιμάστηκε από το British Standards Institution (BS 7799) και 
υιοθετήθηκε από την Joint Technical Committee JTC 1 “Information Technology”, 
παράλληλα µε την αποδοχή του από εθνικές αρχές προτυποποίησης. Το 
συγκεκριμένο πρότυπο αναφέρεται σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 
και έχει εφαρμογή και ιδιαίτερη σημασία στις απαιτούμενες δράσεις και ενέργειες 
επιχειρήσεων κάθε τύπου, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψηφιακής 
οικονομία και του ηλεκτρονικού επιχειρείν.  
Πολύ σημαντικός παράγοντας στην προστασία του συστήματος είναι να γνωρίζει 
κανείς από τους κινδύνους από τους οποίους απειλείται και να δημιουργεί τους 
κατάλληλους “pro-active” αμυντικούς μηχανισμούς καθώς και τις αντίστοιχες 
πολιτικές ασφαλείας. Έτσι εκτός από την κατάλληλη ασφαλή διαμόρφωση του 
δικτυακού εξοπλισμού πρέπει και η εφαρμογή η ίδια να μην δίνει την δυνατότητα 
σε κακόβολους χρήστες να εκμεταλλευτούν τυχόν αδυναμίες όπως να μην έχει 
κρυπτογραφημένα τα στοιχεία επικοινωνίας με την βάση δεδομένων και 
γενiκότερα των configuration δεδομένων του συστήματος, έλεγχος παραμέτρων 
που προέρχονται από το επίπεδο παρουσίασης (web clients κυρίως), να 
αποκαλύπτει μέσω των μνημάτων λαθών λεπτομέρειες της υλοποίησης του 
συστήματος  κα. Ειδικότερα για την ακεραιότητα των δεδομένων γίνεται χρήση 
hash τιμών. Οι hash τιμές είναι αριθμητικά δεδομένα συγκεκριμένου μήκους τα 
οποία χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση δεδομένων. Η hash τιμή 
χρησιμοποιείται μαζί με ψηφιακές υπογραφές γιατί οι hash τιμές οι οποίες είναι 
σχετικά μικρές μπορούν να πιστοποιήσουν την ακεραιότητα μεγάλου όγκου 
δεδομένων. Η παραγωγή των hash κλειδιών γίνεται με χρήση υποδομής που 
παρέχεται από το .NET Framework και πιο συγκεκριμένα στις βιβλιοθήκες  
System.Security.Cryptography. 
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Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζονται τα σημεία ελέγχου τα οποία πρέπει να 
διασφαλιστούν. 
Όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών του Πληροφοριακού Σύστηματος  
εξασφαλίζονται πλήρως οι εξής λειτουργίες : 
 
∆ιαχείριση της πρόσβασης των χρηστών. Υπάρχουν επίσηµες και 
συγκεκριµένες διαδικασίες για τον έλεγχο της πρόσβασης των χρηστών στα 
διάφορα τµήµατα του συστήµατος και τις εφαρµογές. Οι διαδικασίες αυτές 
καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο της πρόσβασης των χρηστών, από την αρχική 
δήλωση του χρήστη στο σύστηµα, µέχρι και τη διαγραφή του από αυτό.   Το 
πληροφοριακό σύστημα   διαθέτει ειδικό μηχανισμό για τον καθορισµό των 
δικαιωµάτων των χρηστών, ώστε να µην είναι δυνατό να παρακάµψουν τους 
µηχανισµούς ασφάλειας του συστήµατος μέσω ενός σχήματος χρηστών - 
δικαιωμάτων βασισμένου στην έννοια των ρόλων, όπου κάθε ρόλος διαθέτει 
συγκεκριμένο σύνολο δικαιωμάτων. Στην απλούστερη παραλλαγή του σχήματος 
αυτού κάθε χρήστης αντιστοιχεί σε έναν και μοναδικό ρόλο, ενώ στη συνθετότερη 
παραλλαγή ο χρήστης μπορεί να παίξει περισσότερους από έναν ρόλους. Στα 
πλαίσια αυτά, το πληροφοριακό σύστημα   χρησιµοποιεί µια συγκεκριµένη 
διαδικασία για την αρχική δήλωση των χρηστών στο σύστηµα, όπως και τη 
διαγραφή τους από αυτό.  
Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
 Χρήση µοναδικών ID χρηστών, τα οποία και καθιστούν υπεύθυνους τους 

χρήστες για τις πράξεις τους στο σύστηµα. 
 Έλεγχο της εξουσιοδότησης του χρήστη από τον διαχειριστή του συστήµατος 

για τη χρήση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να 
χρησιµοποιείται επιπλέον και ειδική εξουσιοδότηση της διοίκησης της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 Έλεγχο ότι τα δικαιώµατα που αποκτά ο χρήστης είναι σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της εργασίας του και επιπλέον δεν παρακάµπτουν την αρχή 
διαχωρισµού των καθηκόντων. 
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 Εξασφάλιση ότι οι υπηρεσίες δεν παρέχονται πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
εξουσιοδότησης των χρηστών. 

 Περιοδικό έλεγχο για την ύπαρξη ανενεργών ή διπλών λογαριασμών χρηστών 
στο σύστημα. 

 Εξασφάλιση ότι δεν μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς χρήστες το ίδιο ID. 
 Κρυπτογραφημένη αποθήκευση των passwords. 
 ∆υνατότητα χρήσης μηχανισμών ισχυρής αυθεντικοποίησης όπως one time 

passwords και αξιοποίηση PKI υποδομών. 
 
Αυθεντικοποίηση - εξουσιοδότηση χρηστών. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
λειτουργίες: 
 Ο μηχανισμός εξουσιοδότησης είναι ενοποιημένος με το σύνολο των 

εφαρμογών και με τα προτεινόμενα εργαλεία υλοποίησης τους 
 Υποστήριξη του πρωτοκόλλου LDAP για την αυθεντικοποίηση / πιστοποίηση 

του χρήστη.  
 Ο έλεγχος πρόσβασης μπορεί να ορίζεται σε επίπεδο χρηστών, ομάδων 

χρηστών, URL, σελίδων, βάσης δεδομένων και  εφαρμογών 
 Τα δικαιώματα πρόσβασης (view/read/write/modify) ορίζονται σε επίπεδο 

ομάδων χρηστών, για ευκολία διαχείρισης μεγάλων ομάδων χρηστών. 
Μπορούν να ορίζονται ομάδες χρηστών όπου ένας χρήστης μπορεί να ανήκει 
σε μια ή περισσότερες ομάδες. To προφίλ ενός χρήστη μπορεί επίσης να 
μεταφέρεται αυτούσιο σε άλλο χρήστη. 

 Οι ρυθμίσεις ασφάλειας μπορούν να γίνονται σε πραγματικό χρόνο ώστε να 
μην επηρεάζουν την καλή λειτουργία του συστήματος. Επίσης μπορούν να 
ρυθμιστούν συγκεκριμένα time frames  μέσα στη μέρα για  συγκεκριμένους 
χρήστες για πρόσβαση στο σύστημα.   

 Οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν ότι συνδέσεις σε συγκεκριμένα μέρη της 
εφαρμογής  γίνονται μόνο με χρήση προτύπων ασφάλειας. Επίσης μπορούν να 
ορίσουν την πρόσβαση στην εφαρμογή μόνο μέσα από συγκεκριμένα IPs.  

 
Έλεγχος της πρόσβασης στα υποσυστήματα.  Σκοπός είναι η αποτροπή της µη 
εξουσιοδοτημένης  πρόσβασης στις πληροφορίες που βρίσκονται στο σύστημα. 
Χρησιμοποιούνται ειδικοί μηχανισμοί για τον περιορισμό της πρόσβασης στα 
υποσυστήματα του Πληροφοριακού Συστήματος  και μόνο σε εξουσιοδοτημένους 
χρήστες. Οι μηχανισμοί αυτοί παρέχουν τα εξής  : 
 Ελέγχουν την πρόσβαση του χρήστη σε διάφορες λειτουργίες και δεδοµένα, 

σύµφωνα µε την πολιτική του οργανισµού (υλοποίηση access control lists) 
 Παρέχουν προστασία από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση για χρήση 

λειτουργιών του λειτουργικού συστήµατος, ικανών να παρακάµψουν τους 
µηχανισµούς ασφάλειας και ελέγχου. 

 Προστατεύουν και την ασφάλεια άλλων συστηµάτων, µε τα οποία 
διαµοιράζονται δεδοµένα. 

 Παρέχουν πρόσβαση στα δεδοµένα του συστήµατος µόνο στους 
εξουσιοδοτηµένους χρήστες ή οµάδες χρηστών (διαχείριση πρόσβασης 
χρηστών). 

 
Παρακολούθηση προσπέλασης και χρήσης του συστήματος. Σκοπός είναι ο 
εντοπισμός µη εξουσιοδοτημένων ενεργειών. Η διαδυκτιακή πύλη  
παρακολουθείται για τον εντοπισµό παραβιάσεων της πολιτικής ασφάλειας και την 
καταγραφή στοιχείων για µια τέτοια περίπτωση. Η παρακολούθηση του 
συστήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την επιβεβαίωση της 
αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών προστασίας που χρησιµοποιούνται, καθώς 
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και για τη συµµόρφωση µε την πολιτική ασφάλειας της ΕΣΕΕ. Στα πλαίσια των 
παραπάνω τηρούνται από το σύστημα αρχεία (audit logs) που  περιλαμβάνουν:  
 την ταυτότητα των χρηστών (user IDs), 
 τον ακριβή χρόνο σύνδεσης και αποσύνδεσης του χρήστη, 
 την διεύθυνση  IP από την οποία προέρχεται η αίτηση για σύνδεση 
 τις επιτυχείς αλλά και τις ανεπιτυχείς προσπάθειες του χρήστη να προσπελάσει 

το σύστημα και τα δεδομένα του  
 τις ενέργειες των χρηστών 
 τέλος εντοπίζονται και να καταγράφονται οι προσπάθειες µη εξουσιοδοτηµένης 

πρόσβασης (αποτυχηµένες προσπάθειες, µηνύµατα από ηλεκτρονικές πύλες 
ασφαλείας ή απο συστήµατα ανίχνευσης επιθέσεων - intrusion detection). 

 
Επιπρόσθετα εξασφαλίζεται η ασφάλεια σε επίπεδο δικτύου με τη χρήση των 
παρακάτω 4 διαδοχικών επαναλαμβανόμενων βημάτων της διαρκούς διεργασίας 
Βήµα 1: Ασφάλεια / Secure.  
•Πιστοποίηση — Authentication 
•Κρυπτογράφηση — Encryption 
•Πυρίµαχος τοίχος — Firewalls 
-Επιδιόρθωση ευπάθειας — Vulnerability patching 
Βήµα 2:Επίβλεψη / Monitor.Για να εξασφαλισθεί ότι ένα δίκτυο παραµένει 
ασφαλές, είναι σηµαντικό να επιβλέπονται οι διαδικασίες ασφάλειας. 
Χρησιµοποιώντας εργαλεία παρακολούθησης ασφάλειας προσδιορίζονται οι 
περιοχές αδυναµίας, και συντελείται η έγκαιρη δραστηριοποίηση στα θέµατα 
ασφάλειας καθώς εµφανίζονται.   
Βήµα  3:Έλεγχος / Test. Ο έλεγχος ασφάλειας είναι τόσο σηµαντικός όπως η 
επίβλεψη. Χωρίς τον έλεγχο των λύσεων ασφάλειας, είναι αδύνατον να ξέρει 
κάποιος για υπάρχουσες ή νέες απειλές και κινδύνους.   
Βήµα 4:Βελτίωση / Improve. Η επίβλεψη και ο έλεγχος παρέχει στοιχεία 
απαραίτητα για τη βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων. 
Οι administrators και οι µηχανικοί χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που 
προέρχονται από τις φάσεις της επίβλεψης και του ελέγχου και πραγµατοποιούν τις 
απαραίτητες βελτιώσεις για την εξασφάλιση της ασφάλειας καθώς οι ευπάθειες και 
οι κίνδυνοι προσδιορίζονται. 
Ειδικότερα τα αρχεία υποβάλλονται στην ΕΣΕΕ μέσα από το ολοκληρωμένο 
περιβάλλον Portal στο οποίο το υπεύθυνο στέλεχος εισάγεται, με χρήση των 
στοιχείων ασφαλείας του. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να μπορούν με 
ασφαλή τρόπο να αλληλεπιδρούν με την ΕΣΕΕ, μέσα από ένα προσωποποιημένο 
περιβάλλον, να έχουν τη δυνατότητα να δουν τα παρελθόντα δεδομένα που έχουν 
αποστείλει, να παραλάβουν προσαρμοσμένες πληροφορίες από την ΕΣΕΕ 
(έγγραφα, οδηγίες, κλπ.), αλλά και να κάνουν ενδεχομένως χρήση νέων 
υπηρεσιών οι οποίες θα μπορούν να αναπτυχθούν από την πλευρά της 
Αναθέτουσας Αρχής και χάρις στην ενιαία 3-tier αρχιτεκτονική να διατίθενται μέσα 
από το Portal προς τα κατάλληλα στελέχη. Για να καλυφθούν, δε, οι μελλοντικές 
ανάγκες και εξελίξεις έχει ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε η ανταλλαγή των δεδομένων 
να γίνει και με (περισσότερο) αυτοματοποιημένους τρόπους αλλά και χρήση Web 
Services, με ιδιαίτερη μέριμνα στον τρόπο θωράκισής τους. Η ασφάλεια παίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο ώστε να εξασφαλιστεί ότι πραγματικά μόνο οι υπεύθυνοι 
είναι εκείνοι οι οποίοι εισάγουν τα δεδομένα (με χρήση LDAP καταλόγου), αλλά και 
ότι η χρήση των διαθέσιμων υπηρεσιών Web Services γίνεται με χρήση των 
καταλλήλων μηχανισμών αυθεντικοποίησης, κρυπτογράφησης και ψηφιακής 
υπογραφής, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα κακόβουλης χρήσης. 
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Τέλος το σύστημα, έχει ενισχυθεί όσον αφορά στην ασφάλειά του, τόσο με ενεργά 
στοιχεία (firewalls) σε αρχιτεκτονική εφεδρείας όσο και με τη δημιουργία ζωνών 
ασφάλειας (DMZ). 
 
 
Περιβάλλον εργασίας χρηστών – Σχεδιαστικές αρχές 
 
Το σύστημα βασίζεται πλήρως σε τεχνολογίες διαδικτύου (Internet Technologies) 
και υιοθετεί τις πλέον πρόσφατες σχεδιαστικές αρχές και δυνατότητες που 
παρέχουν τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης σε web όπως ορίζονται από το W3C. 
Ειδικότερα η Εκαπιδευτική Πύλη  υλοποιεί τις σχετικές προδιαγραφές για ΑΜΕΑ. Ως 
αποτέλεσμα αυτού, το περιβάλλον εργασίας είναι ενιαίο και λειτουργεί μέσω 
τυπικών εφαρμογών πλοήγησης διαδικτύου (standard web browsers). 
Αναλυτικότερα: 
 
Κοινό περιβάλλον χρήσης και λειτουργίας μέσω web browsers 
Το σύνολο των λειτουργιών και δυνατοτήτων του Πληροφοριακού Συστήματος  
παρέχεται στους χρήστες μέσα από απλές web σελίδες και φόρμες σε πλήρως 
εξελληνισμένο περιβάλλον. Με την ίδια ακριβώς λογική λειτουργούν και τα 
υποστηρικτικά – διαχειριστικά υποσυστήματα για τον καθορισμό των επιμέρους 
παραμέτρων (π.χ. σχεδιασμός νέων διεπαφών), τη διαχείριση χρηστών 
(καθορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης κλπ.), τη διαμόρφωση (customization) της 
εμφάνισης των φορμών, τη δυναμική διαχείριση του περιεχομένου του 
Information Portal (content management), τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και 
την παρακολούθηση των ενεργειών που συντελούνται . 
 
Το περιβάλλον εργασίας: 

 ακολουθεί τις αρχές δόμησης και λειτουργίας σύγχρονων δικτυακών τόπων 
(web portals),  

 αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των hyperlinks και δίνει τη δυνατότητα 
πολλαπλών εναλλακτικών τρόπων πλοήγησης. 

Επιπλέον, οι σελίδες διεπαφής με τους χρήστες μπορούν να προσαρμοστούν 
δυναμικά στις απαιτήσεις τους, αφού αποτελούνται από πλήρως 
παραμετροποιήσιμα web parts/ portlets. 
  
Ο συγκεκριμένος τρόπος σχεδίασης είναι σύμφωνος με τις πλέον σύγχρονες αρχές 
του  Human – Computer Interaction και δημιουργεί στους νέους χρήστες μία 
άμεση εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας, αφού είναι σε απόλυτη συνάφεια με 
τους κλασσικούς τρόπους πλοήγησης σε web sites. 
 
Οι χρήστες μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα από οποιοδήποτε σημείο και 
σταθμό εργασίας έχει κοινή πρόσβαση στο Internet, χωρίς ιδιαίτερες προσαρμογές 
ή απαιτήσεις εγκατάστασης (setup). Η ασφάλεια για τους απομακρυσμένους 
χρήστες ενισχύεται μέσω της χρήσης firewall (το οποίο δεν επηρεάζει τη 
λειτουργικότητα) και επιπλέον κανόνων σε επίπεδο δικτύου (όπως περιορισμός της 
πρόσβασης από συγκεκριμένες διευθύνσεις IP). 
Με την καταχώρηση του κωδικού πρόσβασης στο κεντρικό portal της ∆ράσης, 
αλλά αν απαιτηθεί και –συμπληρωματικά– από τον έλεγχο της διεύθυνσης 
πρόσβασης (IP), το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το χρήστη και τον κατατάσσει 
σε συγκεκριμένη κατηγορία.  
 
Αναλόγως του ρόλου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων που του έχουν αποδοθεί, ο 
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χρήστης μπορεί να:  
 πλοηγηθεί σε συγκεκριμένες φόρμες του συστήματος, 
 έχει δυνατότητα επιλογής των καθορισμένων γι’ αυτόν εργαλείων και 

εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών, 
 αντλήσει τα απολύτως απαραίτητα υποσύνολα των αποθηκευμένων 

δεδομένων, για την εργασία που επιτελεί., 
Επιπλέον, ανάλογα με τις επιλογές που έχει κάνει ο ίδιος ο χρήστης για τον τρόπο 
παρουσίασης των φορμών (customization) είναι δυνατή η εξατομικευμένη 
(personalized) παρουσίαση των φορμών και εργαλείων. Έτσι, κατά τη χρήση του 
συστήματος οι επιμέρους χρήστες μπορούν να προσαρμόζουν την εμφάνιση του  
περιβάλλοντος εργασίας στα μέτρα τους και να εξασφαλίζουν τη γρήγορη 
πρόσβαση στα πιο κοινώς χρησιμοποιούμενα εργαλεία. 
 
Βοήθεια στη χρήση του συστήματος: 
Το συνολικό σύστημα υποστηρίζεται από κατάλληλο εκπαιδευτικό και βοηθητικό 
υλικό. Πέραν τω εντύπων εγχειριδίων χρήσης, βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμο 
στους χρήστες με μορφή online help. Αναλόγως του σημείου που βρίσκεται ο 
χρήστης υπάρχει εξειδικευμένη πληροφόρηση – βοήθεια μέσω ειδικών hyperlinks. 
Επιπλέον με τη χρήση των μηχανών αναζήτησης του συστήματος (search 
capabilities) οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για συγκεκριμένα θέματα 
λειτουργίας (index topics). Τέλος, το σύνολο των κειμένων βοήθειας είναι και 
συνολικά διαθέσιμο σε ειδικές σελίδες, χωρισμένο σε κατηγορίες περιεχομένων. 
Τέλος, γενικό ενημερωτικό υλικό για τις επιπλέον δυνατότητες αξιοποίησης του 
συστήματος, μπορεί να είναι διαθέσιμο στο information portal για τις εξωτερικές 
κοινότητες χρηστών.  
 
∆ιαλειτουργικότητα – διασύνδεση με τρίτα πληροφοριακά 
συστήματα 
Το σύστημα που έχει προταθεί είναι σαφές ότι υιοθετεί μια ομοιογενή, ανοικτή και 
επεκτάσιμη αρχιτεκτονική, η οποία επιτρέπει τόσο την εύρυθμη λειτουργία των 
διαφόρων υποσυστημάτων που αποτελούν το σύστημα e- learning ΕΡΜΕΙΟΝ, όσο 
και την αποδοτική και παραγωγική επικοινωνία εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. 
Έχει προσφερθεί η απαιτούμενη υποστήριξη στην ΕΣΕΕ μέσω της παροχής 
πληροφόρησης και κάθε απαιτούμενης λεπτομέρειας σχετικά με τα πρότυπα 
διεπαφών που έχουν υλοποιηθεί. 
 

 Το πληροφοριακό σύστημα     υποστηρίζει εγγενώς το πρότυπο 
διαλειτουργικότητας e-GIF (e-Government Interoperability Framework) 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και προσαρμόσθηκε για την Ελληνική ∆ημόσια 
∆ιοίκηση (Βλέπε www.infosoc.gr – ∆ιαλειτουργικότητα) προκειμένου να έχει 
την δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων με συστήματα του 
∆ημοσίου (π.χ. TAXISnet, ΕΣΥΕ κ.λ.π) 

 Με βάση αυτό το πρότυπο το πληροφοριακό σύστημα   έχει τη δυνατότητα 
να παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες και δεδομένα ενός άλλου 
πληροφοριακού συστήματος μέσω web services (XML over HTTP). 

 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού 
συστήματος   έχει τις εξής βασικές κατευθύνσεις: 

 Ανεξαρτησία από την πλατφόρμα λογισμικού των πληροφοριακών 
Συστημάτων που θα συνεργαστούν με το πληροφοριακό σύστημα.  Κοινός 
τρόπος επικοινωνίας με όλα τα άλλα συστήματα είναι η αποστολή και λήψη 
μηνυμάτων XML  μέσω web services.  
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 Ευκολία και απλότητα στη χρήση των  web services, οι οποίες 
δημιουργούνται  χωρίς να απαιτείται ή συγγραφή κώδικα, αλλά με την 
δυνατότητα δημιουργίας πολύπλοκων custom connectors μέσω κώδικα.  Το 
πληροφοριακό σύστημα     υποστηρίζει δύο τρόπους ορισμού υπηρεσιών:  
(α) υλοποίηση μέσω απευθείας πρόσβαση στη βάση δεδομένων του 
πληροφοριακού συστήματος 
(β) υλοποίηση μέσω επεκτάσεων που υλοποιούν τη διασύνδεση με το 
πληροφοριακό σύστημα (custom connectors) 

Στην περίπτωση (α) ο χρήστης δηλώνει μέσω του user interface του 
πληροφοριακού συστήματος τις λεπτομέρειες του web service και δεν ασχολείται 
καθόλου με συγγραφή κώδικα λογισμικού για την διασύνδεση με το πληροφοριακό 
σύστημα. Ο χρήστης απλά δηλώνει τα στοιχεία της βάσης δεδομένων και ένα 
σύνολο από SQL queries και το πληροφοριακό σύστημα αναλαμβάνει να 
δημιουργήσει και να δημοσιοποιήσει τις κατάλληλες υπηρεσίες που προσφέρονται 
στα απομακρυσμένα πληροφοριακά συστήματα. Στην περίπτωση (β) ο χρήστης 
χρησιμοποιεί ένα ειδικό API του πληροφοριακού συστήματος  και δημιουργεί την 
κατάλληλη επέκταση που αναλαμβάνει τη διασύνδεση με το εκάστοτε 
πληροφοριακό σύστημα. Μέσω του user interface του πληροφοριακού 
συστήματος, η επέκταση αυτή εγκαθίσταται και δημιουργούνται αυτόματα τα 
κατάλληλα web services που παρέχουν πρόσβαση στα απομακρυσμένα 
πληροφοριακά συστήματα.  
Η περίπτωση (α) είναι ιδιαίτερα απλή στη χρήση της και δεν απαιτεί γνώσεις XML 
και web services, περιορίζεται όμως σε πρόσβαση των δεδομένων του 
πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει το πληροφοριακό σύστημα μέσω SQL 
queries απευθείας στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος. Η 
περίπτωση (β), απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού αλλά επιτρέπει την ανάπτυξη 
επεκτάσεων (custom connectors) που μπορεί εκμεταλλεύεται το συγκεκριμένο API 
και τις δυνατότητες του εκάστοτε συστήματος - και σε αυτή την περίπτωση όμως 
δεν απαιτούνται γνώσεις XML/web services καθώς το πληροφοριακό σύστημα 
αναλαμβάνει να δημιουργήσει την υπηρεσία αυτόματα όταν δοθεί και δηλωθεί η 
επέκταση μέσω του user interface.  
 
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα χρήσης έτοιμων σχημάτων XML (XSD schemas ) για 
τα δεδομένα που ανταλλάσσονται. Το πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει τη 
δήλωση αρχείων XSD που περιγράφουν τους τύπους των δεδομένων που θα 
ανταλλάσσονται μέσω των web services. Ο χρήστης επιλέγει όταν δηλώνει μια 
υπηρεσία αν θα χρησιμοποιήσει κάποια αρχεία XSD ή αν θα αφήσει το 
πληροφοριακό σύστημα να δημιουργήσει αυτόματα τους τύπους στο αρχείο WSDL 
που περιγράφει τη νέα υπηρεσία, βασισμένο στα queries που την υλοποιούν. Η 
δυνατότητα έχει εφαρμογή στη περίπτωση (α) καθώς όταν ο χρήστης υλοποιεί 
επέκταση (περίπτωση β) τα απαιτούμενα αρχεία XSD ενσωματώνονται κατά την 
υλοποίηση." Περαιτέρω χρησιμοποιούμε εργαλεία για τon έλεγχο των web services 
ως προς το standard WS-I Basic Profile 1.0 (Web Services Interoperability - 
Compliance Test Kit) το οποίο διασφαλίζει την χρήση των web services της 
πλατφόρμας από εφαρμογές και πλατφόρμες τρίτων κατασκευαστών διαφορετικής 
τεχνολογίας (πχ. Java) 
 
Βασική Αρχή της μεθοδολογίας σχεδιασμού και υλοποίησης του Ολοκληρωμένου 
Πληροφορικού συστήματος και των υποσυστημάτων αυτού είναι  η 
διασυνδεσιμότητα και η διαλειτουργικότητα. Συκεκριμένα υλοποιείται 
διασυνδεσιμότητα - διαλειτουργικότητα: 
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 Μεταξύ των συστημάτων και των εφαρμογών όλων των τμημάτων του 
συνολικού έργου. 

 Με την υπάρχουσα υφιστάμενη μηχανογραφική κατάσταση της ΕΣΕΕ, με 
σκοπό την αξιοποίηση κατά το δυνατόν της υπαρκτής υποδομής σε 
λογισμικό και εφαρμογές. 

Υιοθετώντας τις τεχνολογικές υποδομές, η διαλειτουργικότητα αφορά την 
ικανότητα της διαδικτυακής πύλης για την μεταφορά και χρησιμοποίηση της 
πληροφορίας που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί με άλλα συστήματα 
εσωτερικά και εξωτερικά του Οργανισμού για τα μέλη του.  
Συγκεκριμένα καλύπτεται από: 

 Την σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες 
(πρότυπα δόμησης της πληροφορίας / δεδομένων και της μετα-
πληροφορίας / δεδομένων). 

 Τον σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των 
πληροφοριών (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία 
μεταφέρεται η πληροφορία με την μορφή που καθορίζεται στο 
προηγούμενο σημείο). 

 Τον σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις 
πληροφορίες και στα δεδομένα (ασφάλεια / έλεγχος πρόσβασης, δηλαδή 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών 
διαλειτουργικότητας). 

 Τον σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των 
πληροφοριών και των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου 
ή άλλες που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στα 
πλαίσια των διαλειτουργικών υπηρεσιών). 

Τα παραπάνω ζητήματα έχουν αντιμετωπισθεί τόσο από το Ευρωπαϊκό όσο και από 
το Ελληνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, το οποίο έχει προσαρμοστεί στις 
απαιτήσεις του παρόντος συνολικού έργου.  
Παράλληλα, έχει λάφθεί υπόψη  τόσο η πιθανότητα δημιουργίας  πρόσθετου 
σημαντικού φορτίου (workload) που θα μπορούσε να δημιουργθεί στα υπάρχοντα 
συστήματα λόγω της διασύνδεσης τους, όσο το ότι η διασύνδεση των υπαρχόντων 
συστημάτων πρέπει να είναι μια οικονομικώς συμφέρουσα ενέργεια και για το λόγο 
αυτό έχει επιλέξει τις παραπάνω τεχνολογίες υλοποίησης όπου συνργάζονται 
ειδανικά μεταξύ τους, είναι απολυτα δοκιμασμένες και εξασφαλίζουν  την 
απροσκοπτη διαλειτουργικότητα αυτών όπως αναλτικά έχει περιγραφεί.  
 
Επεκτασιμότητα της Λειτουργικότητας του προσφερόμενου 
συστήματος 
Όπως αναφέρουμε στο κεφάλαιο της περιγραφής των λειτουργικών 
χαρακτηριστικών οι χρήστες διαχειριστές του συστήματος έχουν την δυνατότητα 
χωρίς προγραμματιστική επέμβαση να επεκτείνουν τις λειτουργίες του συστήματος 
σε ένα βαθμό. Επίσης στο κεφάλαιο της αρχιτεκτονικής αναφέραμε την 
δυνατότητα για την εμπέδωση νέας επιχειρησιακής λογικής είτε στο block 
BusinessRules ή στο block BusinessWorkflows. Αντίστοιχα στα blocks που 
ενσωματώνουμε από το Entersprise Library μπορούν με τον ίδιο τρόπο να 
επεκταθούν. Αυτό ανάλογα με το block που επιθυμεί ο χρήστης να μεταβάλει θα 
πρέπει να υλοποιήσει συγκεκριμένα Interfaces για να μπορέσει να ενσωματωθεί to 
module του από το αντίστοιχο block. Το module θα πρέπει να είναι class library 
(dll εκτελέσιμο αρχείο) υλοποιημένο με οποιαδήποτε γλώσσα του .NET Framework. 
∆εν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς τι λογική θα υλοποιεί το module ή με τι 
άλλα συστήματα θα επικοινωνεί ή με ποιον τρόπο θα επικοινωνεί μαζί τους. Για 
παράδειγμα για τον έλεγχο των ΑΦΜ θα μπορούσε να υλοποιηθεί module το οποίο 
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θα λαμβάνει ως παράμετρο την οντότητα επιχείρηση και θα χρησιμοποιεί 
εσωτερικά Web service για να επικοινωνήσει με σύστημα σε διαφορετική 
πλατφόρμα ή βιβλιοθήκη υλοποιημένη σε Visual Basic 6.0 (με χρήση της 
δυνατότητας για COM Interoperability της πλατφόρμας .ΝΕΤ) και να επικοινωνεί με 
την αντίστοιχη ∆ΟΥ και να εκτελεί τον απαραίτητο έλεγχο. ∆ιαφορετικός τρόπος 
επέκτασης του συστήματος είναι η χρήση του web Services block της πλατφόρμας 
για την ανάπτυξη παράλληλων εφαρμογών και τέλος η επέκταση της ίδιας 
πλατφόρμας ή οποία όμως απαιτεί γνώση των τεχνολογιών που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της. Η επεξεργασία των εισαγομένων δεδομένων 
γίνεται με  χρήση κατάλληλης BPM (Business Process Management) διαδικασίας 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η τροποποίηση/βελτίωση της διαδικασίας αυτής στην 
περίπτωση που αλλαχθούν τα ζητούμενα δεδομένα, μεταβληθεί ο αριθμός των 
χρηστών κλπ. Έτσι θα μπορούν να προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
τόσο προς τους εκπαιδευτές , όσο και προς τους εκπαιδευόμενους, όπως 
ειδοποίηση για αποστολή των δεδομένων, ενημέρωση για ορθότητα 
παραλαμβανομένων στοιχείων, προσαρμοσμένες περιοδικές ενημερώσεις, κλπ, ενώ 
μελλοντικά θα υποστηριχθεί έτσι και ζητούμενη διαλειτουργικότητα με άλλους 
ενδιαφερόμενους Οργανισμούς. 
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Συμφωνία με πρότυπα 
Καθώς η ανάπτυξη των δυναμικών σελίδων έχει υλοποιηθεί με την τεχνολογία 
ASP.NET η λύση υποστηρίζει την προσπέλαση στις εφαρμογές από οποιονδήποτε 
WEB browser ή κινητή συσκευή. Οι WEB εφαρμογές που αναπτύσσονται με την 
τεχνολογία ASP.NET ουσιαστικά είναι αρχεία με την κατάληξη .aspx. Όταν 
ζητηθούν από τον IIS σελίδες .aspx ο IIS παραπέμπει την εκτέλεσή τους στο 
περιβάλλον ASP.NET, το οποίο αφού επιτελέσει τις λειτουργίες της σελίδας, 
επιστρέφει το αποτέλεσμα σε HTML  μορφή, συμβατή με τον εκάστοτε WEB 
Browser που χρησιμοποιεί ο χρήστης.  Σε περίπτωση σύγχρονων δυναμικών 
browsers (π.χ. Internet Explorer 6.0, Firefox, κλπ) οι σελίδες είναι σε μορφή 
Dynamic HTML με τα κατάλληλα JavaScript controls, σε περίπτωση παλαιοτέρων 
browsers η μορφή είναι standard HTML v3.2 και στην περίπτωση κινητών 
συσκευών η μορφή είναι compact HTML (cHTML) ή WML. 
Επιπλέον η διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές και συστήματα έχει πραγματοποιηθεί 
με την χρήση Web Services όπου αυτό είναι εφικτό. Το .NET Framework και η 
τεχνολογία ASP.NET που έχει χρησιμοποιηθεί, παρέχει την απαραίτητη υποδομή 
για την πλήρη υποστήριξη Web Services με χρήση των πρωτοκόλλων SOAP 1.1, 
SOAP 1.2, UDDI και WSDL 1.1, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από 
το WS-I (Web Services Interoperability Organization). Ακόμη, το .NET υποστηρίζει 
πλήρως το πρότυπο Web Services for Remote Portlets (WSRP), το οποίο καθορίζει 
μια σειρά από εξειδικευμένα Web Services με τα οποία μπορούν να δημοσιευθούν 
αλλά και να καταναλωθούν portlets μεταξύ κατανεμημένων εφαρμογών. Η 
Microsoft διαθέτει ελεύθερα toolkits τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο 
για δημοσίευση (publishing)  Portlets κατά WSRP όσο και για κατανάλωση αυτών 
(consuming). 
Οι εφαρμογές ASP.NET μπορούν να επωφεληθούν από την εγγενή υποστήριξη για 
Web services που παρέχει το .NET Framework. Αυτό σημαίνει ότι οι εφαρμογές 
ASP.NET μπορούν να επικοινωνήσουν με απομακρυσμένες εφαρμογές, άσχετα από 
την γλώσσα υλοποίησης που χρησιμοποιήθηκε ή την πλατφόρμα λειτουργίας μέσω 
ενός μηχανισμού επικοινωνίας βασισμένου σε πρότυπα. Επιπλέον, το ASP.NET 
μπορεί να παρέχει σημεία σύνδεσης μέσω Web services σε άλλες εφαρμογές. Τα 
Web services τα οποία εκτελούνται από το περιβάλλον λειτουργίας του ASP.NET 
εκμεταλλεύονται το ίδιο μοντέλο ενεργοποίησης όπως και οι εφαρμογές ASP.NET 
και χρησιμοποιούν τις ίδιες δυνατότητες εγκατάστασης και παρακολούθησης της 
υγείας των εφαρμογών. 
Επιπλέον, η τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί από τα application services για 
την πρόσβαση στην βάση δεδομένων είναι η ADO.NET η οποία περιλαμβάνει 
πολλούς data providers για την πρόσβαση των Application Services  σε μεγάλη 
ποικιλία βάσεων δεδομένων με χρήση ανοικτών προτύπων (OLE DB, ODBC, native 
Oracle, native SQL Server κλπ). Τα application services μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν κλήσεις σε οποιονδήποτε ADO.NET data provider για να 
προσπελάσουν τα δεδομένα των βάσεων δεδομένων, χωρίς να εμπλακεί καθόλου 
στις συναλλαγές το client tier. Έτσι είναι δυνατή η επικοινωνία με βάσεις 
δεδομένων υπαρχόντων συστημάτων. 
To  Portal μπορεί να χρησιμοποιήσει Web Services από οποιοδήποτε WEB Part. Τα 
WEB Parts είναι ανεξάρτητα πλαίσια που μπορούν να τοποθετηθούν στις σελίδες 
του Portal Server και να επιτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία όπως π.χ. 
παρουσίαση περιεχομένου, ανακοινώσεις, σύνδεση και παρουσίαση πληροφοριών 
από τρίτα πληροφοριακά συστήματα, ημερολόγιο, γραφικές παραστάσεις κλπ. 
Κάθε σελίδα του Portal μπορεί να περιέχει ένα ή  περισσότερα WEB Parts. 
Επιπλέον ο Portal Server υποστηρίζει ένα ευέλικτο σχήμα Single Sign-on, με 
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αποτέλεσμα την διαφανή σύνδεση των χρηστών με πολλαπλές τρίτες εφαρμογές 
(μέσω των διαφορετικών WEB Parts), χωρίς την ανάγκη επανειλημμένης 
εισαγωγής κωδικών πρόσβασης για κάθε μια εφαρμογή. 
Ακόμη, τα APIs του Portal Server, γνωστά ως Portal Object Model, επιτρέπουν την 
εύκολη ανάπτυξη εφαρμογών επέκτασης της λειτουργικότητάς του με την χρήση 
της τεχνολογίας ASP.NET, αλλά και ολοκλήρωσής του με τρίτα συστήματα. Ο ίδιος 
ο Portal Server είναι μια εφαρμογή ανεπτυγμένη εξολοκλήρου με την τεχνολογία 
ASP.NET του πλαισίου .NET της Microsoft. 
Τέλος μερικά από τα πρότυπα διασύνδεσης & επικοινωνίας που υποστηρίζονται από 
τον IIS, ο οποίος αποτελεί  τον WEB Server της Microsoft που χρησιμοποιεί ο 
Portal Server για την λειτουργία του, είναι: 
 Τα πρωτόκολλα IPv4 και IP v6 ως βασικά πρότυπα επικοινωνίας. 
 Τα πρωτόκολλα HTTP 1.0 και HTTP 1.1 όπως αυτά ορίζονται στο W3C. 
 Τα πρωτόκολλα HTTPS, TLS 1.0, SSL 3.0 & SSL 2.0 ως πρότυπα ασφαλούς 

διασύνδεσης. 
 Τα πρωτόκολλα FTP για την μεταφορά αρχείων και SMTP για την αποστολή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Η υλοποίηση του σχεδιασμού των εφαρμογών έχει βασιστεί στα W3C Standards σε 
ότι αφορά HTML / DHTML / XML / CSS / XHTML που ορίζουν επακριβώς πως 
πρέπει να είναι δομημένες αντίστοιχες εφαρμογές όσον αφορά στην τελική 
παρουσίασή τους προς το χρήστη, εξασφαλίζοντας έτσι απόλυτη ταύτιση της 
διεπαφής με πρότυπα HTML / DHTML / XML / CSS / XHTML του W3C. 
Έχουν χρησιμοποιηθεί επίσημα εργαλεία validation όπως είναι τα εργαλεία της 
εταιρέας  Verisigm  σχετικά με την εναρμόνιση των προτύπων W3C και έχει 
εξασφαλίσει εγκυρότητα W3C CSS και W3C XHTML 1.0. 
 
Προσωπικά δεδομένα - Συμμόρφωση με εθνικές απαιτήσεις και 
απαιτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Το σύστημα  είναι σύμφωνο με την εθνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις και, κατά 
το δυνατόν, τις συστάσεις, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα σχεδίασης 
συστημάτων (ειδικά σχετικών με την Υγεία), θέματα προστασίας προσωπικών και 
ευαίσθητων δεδομένων κ.λ.π. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι σχετικά έγγραφα 
της Ε.Ε τα οποία έχουν ληφθεί υπ’΄όψιν : 

 Ανακοίνωση COM (2002) 667 της 29.11.2002 της επιτροπής προς το 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα: «eEurope 2002 
(ηλεκτρονική Ευρώπη 2002) : ποιοτικά κριτήρια που αφορούν την υγεία». 

  Οδηγία  95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 

 Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 Ν.2472/97 για «την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως τροποποιήθηκε από ΦΕΚ 
84/2000 και ΦΕΚ 109Α/2001. 

 Ν.2774/1999 για την «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
τηλεπικοινωνιακό τομέα». 

 Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης  ∆εκεμβρίου 1999 σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές 
υπογραφές. 
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 Π.∆. 146/2003 για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού 
συστήματος στις Μονάδες Υγείας.  

 Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
31ης Μαρτίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

 Τα δεδομένα του πολίτη αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία προστατεύονται στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς με ειδικές ρυθμίσεις. 
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου (EΣ∆A) του 1950, 
προστατεύει στο άρθρο 8 την ιδιωτική ζωή, στην οποία συγκαταλέγονται 
και τα προσωπικά δεδομένα. Ο ΟΟΣΑ, το 1980, εξέδωσε σειρά 
«κατευθυντήριων γραμμών» για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων γενικώς.  

 Ως προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σταθμό στην προστασία 
των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η Οδηγία 95/46/EK για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών. Με την Οδηγία αυτή εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των εθνικών 
νομοθεσιών των κρατών-μελών ως προς την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και η ελεύθερη κυκλοφορία τους στα κράτη-μέλη. Ο ελληνικός 
νόμος 2472/97 μεταφέρει την Οδηγία στο εσωτερικό δίκαιο και συγχρόνως 
εκπληρώνει την υποχρέωση της Ελλάδας που απορρέει από τη Σύσταση 
108 του Συμβουλίου της Ευρώπης να θεσπίσει ειδικές διατάξεις για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με την Οδηγία 95/46/EK 
–και τον ελληνικό νόμο 2472/97. 

 Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ψήφισαν την 
Οδηγία 97/66/EK για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον 
τηλεπικοινωνιακό τομέα η οποία αντικαταστάθηκε πρόσφατα από την 
Οδηγία 2002/58/EK για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω Οδηγίες εξειδικεύουν 
την Οδηγία 95/46/EK ως προς ορισμένες πτυχές που συνδέονται με τη 
συγκεκριμένη κατηγορία εφαρμογής. Ο ελληνικός νόμος 2774/99 
μεταφέρει την Οδηγία 97/66/EK στο εσωτερικό δίκαιο. 

 Τέλος, η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει κατοχυρωθεί και στα 
συντάγματα διάφορων χωρών. Σύμφωνα με το άρθρο 9A του ελληνικού 
Συντάγματος η προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου 
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Η επεξεργασία των δεδομένων του ατόμου 
επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Επίσης, η 
∆ιακήρυξη των Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
υιοθετήθηκε από τα κράτη-μέλη το 2000 προβλέπει ειδικό άρθρο (αρθ. 8) 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 
Πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
Η τεχνολογική προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί και όλα τα εργαλεία ανάπτυξης 
είναι απολύτως συμβατά με τις οδηγίες για εύκολη και λειτουργική πρόσβαση σε 
αυτές από Άτομα με ειδικές Ανάγκες. Συγκεκριμένα, ο Portal Server είναι 
απολύτως συμβατός με το πλαίσιο .NET της Microsoft για την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων, σύγχρονων n-tier κατανεμημένων εφαρμογών και υποστηρίζει 
πλήρως την τεχνολογία ASP.NET για την ανάπτυξη δυναμικών σελίδων WEB 
εφαρμογών και το WEB Parts Framework για την ανάπτυξη σελίδων που 
αποτελούνται από ξεχωριστά ανεξάρτητα και διακριτά τμήματα. 
Η τεχνολογία ASP.NET έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ανάπτυξη εφαρμογών 
προσπελάσιμων με την χρήση απλού WEB Browser. Παρέχει μέσω της συνιστώσας 
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WEB Forms σημαντικές ευκολίες για την εύκολη και αποδοτική ανάπτυξη του 
Presentation Tier των εφαρμογών, όπως έτοιμα User & Server Controls για πολλές 
λειτουργίες, πλήρη διαχωρισμό του Presentation Layer από το Business layer κλπ. 
Η τεχνολογία ASP.NET παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης WEB εφαρμογών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που λειτουργούν στο περιβάλλον του Portal Server, 
οι οποίες υποστηρίζουν πλήρως τα πρότυπα Web Content Accessibility Guidelines 
1.0 (WCAG 1.) και Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) του 
διεθνούς οργανισμού W3C (World Wide Web Consortium) στα πλαίσια του WAI 
(Web Accessibility Initiative) καθώς και το αμερικανικό πρότυπο Section 508. 
Τα εργαλεία ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη WEB εφαρμογών 
που λειτουργούν στο περιβάλλον του Portal Server, τα Visual Studio 2005 και 
FrontPage 2003 υποστηρίζουν πλήρως τα παραπάνω πρότυπα accessibility.  
 
 


