ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αναµφισβήτητο είναι το γεγονός ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µία νέα εποχή στην οποία η
τεχνολογία κινείται µε ταχύτατους ρυθµούς, η χρήση του διαδικτύου συνεχώς αυξάνεται ενώ
και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί πια σηµαντικό κοµµάτι στη ζωή όλων. Το
προηγούµενο σε συνδυασµό µε τις ολοένα και µεγαλύτερες απαιτήσεις στην παγκόσµια
αγορά, αναγκάζει τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν νέους τρόπους προκειµένου να είναι
ανταγωνιστικές. Στο πλαίσιο αυτό έχουν δηµιουργηθεί νέες ευκαιρίες εργασίας για τον κάθε
εργαζόµενο. Πλέον δεν υπάρχουν χρονικά και τοπικά όρια και η διεκπεραίωση της εργασίας
µπορεί να γίνει οπουδήποτε δηλαδή εκτός του χώρου του γραφείου, σε άλλο τοµέα, στο σπίτι,
ακόµα και σε άλλη χώρα. Η έννοια της τηλεργασίας απασχολεί τον επιχειρηµατικό κόσµο
ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Ενδιαφέρον έδειξαν ακόµα και οι κυβερνήσεις εξαιτίας των
προεκτάσεων από την εφαρµογή της σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο.
Προέκταση της τηλεργασίας αποτελεί η συλλογική εργασία µε υποστήριξη υπολογιστών.
Αν και οι ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι βρίσκονται µακριά, η εργασία τους µπορεί να
υλοποιηθεί µε τα κατάλληλα εργαλεία που προσφέρει η πληροφορική τεχνολογία.
Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα αναλυθούν οι δύο έννοιες δηλαδή η τηλεργασία και η
συλλογική εργασία. Θα αναφερθούν ακόµη οι τεχνολογικές υποδοµές που χρησιµοποιούνται
για αυτού του είδους τα προγράµµατα και θα ακολουθήσει η µελέτη των προβληµάτων αυτών
των τεχνολογιών. Αξίζει να σηµειωθεί πως βασικό µέσο για την υλοποίηση της
αποµακρυσµένης εργασίας αποτελεί το διαδίκτυο και η ανάπτυξη των δικτύων στο εσωτερικό
των επιχειρήσεων. Παρόλα τα οφέλη όµως που προσφέρουν αυτά τα δίκτυα, παρουσιάζουν
και αρκετά προβλήµατα η ανάπτυξη των οποίων αποτελεί το κεντρικό θέµα της παρούσας
εργασίας.
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INTRODUCTION
It is beyond any doubt that we are in front of a new era in which technology moves with
unlimited speed, the use of the Internet is continually growing and personal computer is
already a very important aspect of our lives. This fact in collaboration with the existing
requirements of global market is forcing enterprises to find new ways to be competitive.
Under these circumstances they have been created new opportunities of working for every
worker. There are no time and space limitations and working can be fulfilled anywhere
outside the office, in another sector, at home or even in another country. The economic world
has been really preoccupied with the essence of teleworking especially the last decade. Even
governments have shown great interest because of its impact in economic and social level.
Computer supported collaborative work has a wider meaning in distance working. Even
though co-workers are many miles apart, their work can be accomplished through information
technology.
In the following chapters there will be an analysis of the two meanings: teleworking and
collaborative work. We will also analyze the technology that is used in this kind of programs
and the problems that may occur. We should also note that the basic means of technology for
distance working are the Internet and the Intranets of the organizations. Even though these
networks offer many advantages they also cause a number of problems which we are going to
explain in this paper.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ (TELEWORKING)
1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι

σκληρότερες

συνθήκες

ανταγωνισµού

αναγκάζουν

τις

επιχειρήσεις

να

αναδιοργανώσουν τις επιχειρηµατικές διαδικασίες και να ξεφύγουν από τις παραδοσιακές
οργανωτικές δοµές. Η ολοένα αυξανόµενη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες σε εθνικό και
παγκόσµιο επίπεδο έχει δηµιουργήσει την ανάγκη για γρηγορότερη και περισσότερο
αξιόπιστη επεξεργασία της πληροφορίας. Βρισκόµαστε στην αρχή µιας πολύ σηµαντικής
περιόδου ανάπτυξης παγκοσµίως η οποία χαρακτηρίζεται από βελτιώσεις στην απόδοση της
τεχνολογίας και απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και του εµπορίου. Μέσα σε αυτό το
γενικότερο κλίµα λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα για αποµακρυσµένη εργασία.
Η έννοια της τηλεργασίας προήλθε από το σκεπτικό ότι η εργασία θα µπορούσε να γίνει
στον τόπο όπου βρίσκεται ο κάθε εργαζόµενος παρά να θεωρείται κάθε φορά απαραίτητη η
µετακίνηση του σε συγκεκριµένο χώρο εργασίας. Οποιοσδήποτε υπάλληλος µπορεί από το
χώρου που βρίσκεται (για παράδειγµα από το σπίτι, από ένα γραφείο στη γειτονιά του ,κ.τ.λ)
να συµµετέχει στην λειτουργία ενός οργανισµού. Η τηλεργασία παρέχει ευελιξία όσον αφορά
το χρόνο και τον τόπο της εργασίας. Με τη χρήση βασικών συσκευών επεξεργασίας
δεδοµένων (προσωπικό υπολογιστή, modem, εκτυπωτή) µπορεί ο κάθε τηλεργαζόµενος να
συνδεθεί µε επιχειρήσεις που βρίσκονται εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά,
µέσω των εθνικών και διεθνών δικτύων επικοινωνιών.
Η ανάπτυξη της εργασίας από απόσταση τα τελευταία χρόνια οφείλεται σε µια σειρά
παραγόντων. Πρώτα απ’ όλα αξίζει να αναφερθεί ότι στη σηµερινή εποχή έχει µειωθεί κατά
πολύ

το κόστος των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών ενώ αντίθετα έχει αυξηθεί

κατακόρυφα η απόδοσή τους. Επιπλέον υπάρχει µεγάλη διαθεσιµότητα εργαλείων που
υποστηρίζουν την αποµακρυσµένη επικοινωνία ενώ παράλληλα

παρατηρείται έντονο

ενδιαφέρον από την πλευρά των εργοδοτών και των εργαζοµένων να ανακαλύψουν νέους
τρόπους για να πετύχουν τους προσωπικούς και επιχειρηµατικούς στόχους τους.
(http://www.eto.org.uk/faq/faq02.htm)
Σύµφωνα µε τον Horace Mitchell (Telework, Teletrade & Telecooperation) η επιτυχία
στην παγκόσµια οικονοµία εξαρτάται από την ηγεσία στην καινοτοµία. Αυτό σηµαίνει ότι
κάθε επιχείρηση για να θεωρηθεί ως επιτυχηµένη πρέπει:
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• Να παρέχει επιτυχηµένα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της
• Να επιλέγει σωστά και να χρησιµοποιεί αποδοτικά τις υπάρχουσες τεχνολογίες
• Να καινοτοµεί στις µεθόδους εργασίας, εµπορίου και τηλεργασίας.
Το ερώτηµα λοιπόν είναι αν ο κίνδυνος έγκειται στο γεγονός ότι τα πράγµατα αλλάζουν
µε ταχύτατους ρυθµούς ή στο ότι κάθε επιχείρηση έχει χαµηλό βαθµό ανταπόκρισης στις
διάφορες αλλαγές του περιβάλλοντος.

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
∆υστυχώς δεν υπάρχει κάποιος κοινά αποδεκτός ορισµός για το φαινόµενο αυτό. Ο
συγκεκριµένος όρος χρησιµοποιείται σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές και µε διαφορετικό
περιεχόµενο την κάθε φορά. Για παράδειγµα στις Η.Π.Α χρησιµοποιείται ο όρος
“telecommuting” ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο όρος “telework”. Παρακάτω θα δοθούν
διάφοροι ορισµοί που δίνονται από διαφορετικές πηγές.
«Ο όρος τηλεργασία χρησιµοποιείται γενικά για να περιγράψει ένα σύνολο
δραστηριοτήτων, στις οποίες η φύση και ο τόπος της εργασίας µπορεί να µεταβληθούν ως
αποτέλεσµα της χρήσης προηγµένων δικτύων τηλεπικοινωνίας σε συνδυασµό µε τις
τεχνολογίες επεξεργασίας της πληροφορίας. Η έννοια “γραφείο” ως ένα σταθερό,
γεωγραφικά προσδιορισµένο σηµείο παύει πλέον να ισχύει. Η εταιρία δεν ορίζεται πλέον από
τα γραφεία που καταλαµβάνει, αλλά σαν ένα δίκτυο σχέσεων (συνεργασιών), οι οποίες
συνδέονται µεταξύ τους αφενός µεν µέσω δικτύων τηλεπικοινωνιών αφετέρου δε µέσω
διαφορετικών

ειδών

συµβατικών

διακανονισµών.»

(http://www.masteerkek.gr/adapt_main_study.html)
«Η τηλεργασία είναι ένας νέος τρόπος οργάνωσης της εργασίας µε τη χρήση
ηλεκτρονικών συσκευών για την επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών ή εγγράφων όπως
κειµένων, εικόνων, γραφικών και ήχων »(http://medlab.cs.uoi.gr)
«Η τηλεργασία είναι η χρήση τεχνολογιών για την πληροφορία και την επικοινωνία
προκειµένου να γίνει κάποια εργασία αποτελεσµατικά σε τοποθεσίες µη παραδοσιακές όπως
το σπίτι για παράδειγµα» (http://www.skyrme.com)
«Η τηλεργασία είναι η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών
προκειµένου να αλλάξει ο γεωγραφικός χαρακτήρας της εργασίας Ο τηλεργαζόµενος είναι
κάποιος ο οποίος εργάζεται στο σπίτι ή µε µερική απασχόληση.» (http://www.eto.org.uk)
«Ο όρος τηλεργασία αναφέρεται σε κάθε µορφή εργασίας που πραγµατοποιείται µακριά
από το συµβατικό εργασιακό χώρο, δηλαδή το γραφείο ή το εργοστάσιο. Είναι δηλαδή η
εργασία από απόσταση, η οποία στηρίζεται στην εκτενή χρήση τεχνολογιών πληροφορικής
και

σύγχρονων

τηλεπικοινωνιακών

www.teleworking2000.com/Documents/Methodology.ppt
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συστηµάτων.»

«Η τηλεργασία µπορεί να προσδιοριστεί ως:
• Μια µορφή οργανωτικής αλλαγής των διαδικασιών λειτουργίας των επιχειρήσεων και
οργανισµών η οποία εµπεριέχεται στις διαδικασίες εξέλιξής τους (αλλαγή ως προς την
οργάνωση της εργασίας από το παραδοσιακό γραφείο / χώρο δουλειάς που παρέχεται
από τον εργοδότη σε δοµές που περιλαµβάνουν την εργασία για αυτές από
αποµακρυσµένη τοποθεσία µέσω σύγχρονων τεχνολογικών µέσων).
• Ένα νέο µέσο για την ικανοποίηση ανθρωπίνων αναγκών των εργαζοµένων
(λαµβάνοντας υπόψη τις προτιµήσεις εργασίας στο σπίτι, την δυνατότητα επιλογής από
τον εργαζόµενο διαφορετικών τύπων συµβάσεων εργασίας και τις επιπτώσεις των
κοινωνικών αναγκών)
•

Ένας νέος τρόπος ζωής (η τηλεργασία είναι δυνατόν να προσφέρει ευκαιρίες για ένα
αυτόνοµο και ευέλικτο συνδυασµό της εργασίας της προσωπικής ζωής του ανθρώπου
λόγω της διαφορετικής χρήσης του χρόνου από τον ίδιο τον εργαζόµενο)»
(http:///www.teleworking.gr/oldsite/plir.htm)
Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα υπάρχουν πολλά ζητήµατα που αµφισβητούνται

όσον αφορά το θέµα της τηλεργασίας. Τίποτα δεν µπορεί να θεωρηθεί ως δεδοµένο. Το
µεγάλο φάσµα εργασιών που µπορεί να αφορά η τηλεργασία καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη
διατύπωση ενός ορισµού, ο οποίος θα µπορεί να χρησιµοποιείται από όλους και θα
χρησιµεύσει ως βάση για περαιτέρω έρευνα και διαµόρφωση πολιτικής πάνω στο
συγκεκριµένο θέµα. Εξάλλου η πολυπλοκότητα του φαινοµένου αφήνει πολλά περιθώρια για
διαφορετικές προσεγγίσεις. Γι’ αυτό το λόγο δίνονται πολλές διαφορετικές εκδοχές και
υπάρχουν αρκετά διφορούµενα σηµεία. Οι διαφορές αυτές οφείλονται κυρίως στα παρακάτω
θέµατα:
• Στο θέµα της τεχνολογίας. Το ερώτηµα είναι αν θα πρέπει ή όχι να ορίσουµε ως
τηλεργαζόµενο κάποιον που απλά εργάζεται από απόσταση ή αν θα πρέπει αυτός
απαραίτητα να χρησιµοποιεί επιπλέον κάποιον υπολογιστή και ηλεκτρονική ανταλλαγή
δεδοµένων.
• Στο θέµα της τοποθεσίας. Τα ερώτηµα εδώ είναι το αν θα πρέπει να υπάρχει
περιορισµός στο χαρακτηρισµό του τηλεργαζόµενου ως κάποιου που δουλεύει στο σπίτι
του κάτω από τις γενικές οδηγίες του προϊσταµένου του ή κάποιου που εργάζεται σε
διαφορετική τοποθεσία κάθε φορά.
• Το τρίτο θέµα είναι το θέµα της σχέσης εργασίας. Το ερώτηµα εδώ είναι αν θα πρέπει οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες να θεωρούνται ως τηλεργαζόµενοι ή αν ο όρος αυτός
αναφέρεται µόνο σε αυτούς που εργάζονται σε συγκεκριµένο οργανισµό.
• Το τελευταίο θέµα που αµφισβητείται είναι η δοµή. Εδώ το πρόβληµα συνίσταται στο αν
αυτοί που εργάζονται στο σπίτι χωρίς συγκεκριµένο χρονικό ωράριο θεωρούνται
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τηλεργαζόµενοι ή στο αν θα πρέπει απαραίτητα οι τηλεργαζόµενοι να εργάζονται στο
σπίτι τους αλλά τις λεγόµενες ώρες γραφείου. (“The New World of Work”, Gary Cooper
and Ronald Burke , p.159-160)
Γενικά πάντως για να ορίσουµε την εργασία θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ένα
σύνολο παραγόντων οι οποίοι είναι:
• Η τοποθεσία της αποµακρυσµένης θέσης εργασίας
• Η συµβατική σχέση µεταξύ του εργοδότη και του αποµακρυσµένου εργαζόµενου
• Ο χρόνος εργασίας που δαπανάται κατά την τηλεργασία
• Η αποκλειστικότητα της σχέσης µε τον εργοδότη
• Η χρήση της πληροφορικής (http://www.masteerkek.gr/adapt_main_study.html)

1.3 ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο όρος τηλεργασία συχνά αποδίδεται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αλλά και
γενικότερα τους ανθρώπους ως η εργασία από το σπίτι. Στην πραγµατικότητα όµως ο όρος
αυτός έχει πολύ ευρύτερη σηµασία. Μπορούµε λοιπόν να πούµε ότι έχουµε τις παρακάτω
µορφές εργασίας:
1. Εργασία από το σπίτι (πλήρης απασχόληση, µερική, ελεύθερος επαγγελµατίας
κ.τ.λ). Αυτή αποτελεί την κυριότερη και πιο διαδεδοµένη µορφή τηλεργασίας.
2. Κινητή τηλεργασία (πωλητής, επιθεωρητής, κ.τ.λ). Πρόκειται για µια κατηγορία
εργασίας η οποία δεν πραγµατοποιείται από κάποια σταθερή θέση αλλά από
προσωρινούς χώρους εργασίας µε on-line σύνδεση.
3. ∆ορυφορικά κέντρα τα οποία βρίσκονται εγκατεστηµένα στις περιφέρειες των
πόλεων και υποστηρίζουν προγράµµατα τηλεργασίας οργανισµών που βρίσκονται
στο κέντρο των πόλεων αποκεντρώνοντας µε αυτόν τον τρόπο την εργασία.
4. Κέντρα τηλεργασίας (telecottages, telecenters). Αυτού του είδους τα κέντρα είναι
εφοδιασµένα µε τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισµό και δίνει τη δυνατότητα στα
άτοµα να εργάζονται εκεί αντί να είναι αναγκασµένα να πηγαίνουν στα κεντρικά
γραφεία της εταιρίας.
5. Οµαδική εργασία από απόσταση (τηλεϊατρική/ έρευνα)
6. Τηλεϋπηρεσίες (γραµµατειακή / τεχνική υποστήριξη από απόσταση, εκπαίδευση,
κ.τ.λ)
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1.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.4.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
Πρώτα από όλα αξίζει να αναφέρουµε την ελεύθερη επιλογή εργάσιµου χρόνου από την
πλευρά του εργαζοµένου. Αυτό έχει το επακόλουθο να µειώνονται το κόστος και ο χρόνος
των µετακινήσεων. Ο τηλεργαζόµενος αποκτά µεγαλύτερη ευελιξία και ανεξαρτησία κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπρόσθετα, ανεβαίνει η ψυχολογία του διότι πλέον
αισθάνεται αυτόνοµος.
Ακόµη µία θετική επίδραση είναι ότι πλέον ο εργαζόµενος δεν αισθάνεται συνεχώς τον
έλεγχο της διοίκησης ενώ ελαττώνονται σε µεγάλο βαθµό και οι προστριβές µε τους
συναδέλφους του. Το περιβάλλον εργασίας είναι καλύτερο και αυτό οδηγεί σε µεγαλύτερη
αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα.
Κάτι εξίσου σηµαντικό είναι ότι δίνεται η δυνατότητα σε ανθρώπους µε διάφορα
προβλήµατα (οικογενειακά, υγείας κ.α) να εργάζονται στο σπίτι και να αξιοποιούν καλύτερα
το χρόνο τους χωρίς να χρειάζεται να αποµακρύνονται από το σπίτι. Πλέον αυτές οι οµάδες
αισθάνονται ότι µπορούν να προσφέρουν και να συµµετέχουν στο κοινωνικό σύνολο.
Υπάρχει επίσης καλύτερη ισορροπία µεταξύ της εργασίας και των υποχρεώσεων της
οικογενειακής ζωής. Παρόλο που ο εργαζόµενος αφιερώνει αρκετές ώρες για να είναι
αποτελεσµατικός στην εργασία του µπορεί να αναλάβει και τις ευθύνες της οικογενειακής
του ζωής.
1.4.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Καταρχήν αξίζει να σηµειωθεί η άνοδος της παραγωγικότητας των τηλεργαζοµένων και
η µείωση του λειτουργικού και εργατικού κόστους. Παράλληλα βελτιώνονται τα επίπεδα
επικοινωνίας µεταξύ του κάθε διευθυντή και του υφισταµένου του. Οι διευθυντές
αναγκάζονται συχνά για πρώτη φορά να βελτιώσουν τις ικανότητες συντονισµού και
οργάνωσης που διαθέτουν διότι είναι υποχρεωµένοι να προσδιορίζουν µε σαφήνεια τους
στόχους και τους σκοπούς του οργανισµού τους.
Ακόµη, επεκτείνονται τα χωρικά όρια για την εξεύρεση και την επιλογή προσωπικού. Η
κάθε επιχείρηση µπορεί να αναζητήσει τα άτοµα που θέλει να προσλάβει από µια πολύ
ευρεία κλίµακα .Επιπρόσθετα, µειώνονται οι δαπάνες για εκπαίδευση νέων υπαλλήλων
καθώς και γενικότερα οι αλλαγές στο προσωπικό.
Επίσης, εξοικονοµούνται οικονοµικοί πόροι για την επιχείρηση εφόσον πλέον δεν
απαιτείται να υπάρχουν εξοπλισµένοι χώροι γραφείων οι οποίοι θα στεγάζουν τους
υπαλλήλους της. Γενικότερα ολόκληρη η επιχείρηση αναδιοργανώνεται και µπορεί πλέον να
ανταποκριθεί στις πιέσεις που δέχεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Ο τρόπος λειτουργίας
της γίνεται περισσότερο ευέλικτος.
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1.4.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Πρώτα απ’ όλα αξίζει να αναφερθεί η µείωση των επιπέδων κατανάλωσης ενέργειας, η
λιγότερη µόλυνση και γενικότερα η συµβολή της τηλεργασίας στην προστασία του
περιβάλλοντος. Αυτό είναι επακόλουθο του περιορισµού των µετακινήσεων προς τα κέντρα
των πόλεων. Η εργασία πλέον πραγµατοποιείται στο σπίτι, σε περιφερειακά κέντρα ή
οπουδήποτε αλλού. Ακόµη δύνεται η δυνατότητα εργασίες σε ασθενείς οµάδες όπως άτοµα
µε κινητικά προβλήµατα ή µε κάποιο άλλο σοβαρό πρόβληµα υγείας, εργαζόµενες µητέρες
κ.α
Επιπλέον οι αποµακρυσµένες, ορεινές ή νησιώτικες περιοχές µετατρέπονται σε χώρους
δυναµικής ανάπτυξης της εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς µεταφέρεται ευέλικτα η
εργασία στον τόπο διαµονής τους. Θα ήταν δυνατόν να πούµε ότι ίσως αυτό είναι ένα από τα
µεγαλύτερα όπλα του 21ου αιώνα ενάντια στον υπερσυγκεντρωτισµό των µεγάλων αστικών
κέντρων. (http://www.teleworking.gr/oldsite/plir.htm)

1.5. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όπως είναι φυσικό όµως για κάθε φαινόµενο υπάρχουν και κάποια µειονεκτήµατα που
αφορούν τον τρόπο εφαρµογής του. Όσον αφορά την τηλεργασία λοιπόν παρατηρείται
µεγάλο κόστος εκκίνησης και λειτουργίας ενός τέτοιου προγράµµατος. Απαιτούνται
δηµιουργία εταιρικής πολιτικής, σύνταξη οδηγιών, εκπαίδευση, αξιολόγηση κ.τ.λ .
Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι υπάρχει κάποιο κόστος σε τεχνολογική υποδοµή, παρατηρούνται
δυσκολίες στην παρακολούθηση και επίβλεψη της εργασίας ενώ τίθενται ακόµη και θέµατα
ασφάλειας της µεταδιδόµενης πληροφορίας.
Επιπλέον µπορεί το πρόγραµµα να προκαλέσει και πιθανή δυσφορία από την πλευρά
των εργαζοµένων που δεν µπορούν να το εφαρµόσουν. Η αποµακρυσµένη εργασία θεωρείται
ακατάλληλη για άτοµα µε κακό προγραµµατισµό, διαχείριση χρόνου και έλλειψη
αυτοπειθαρχίας. Εκτός από αυτό έχει παρατηρηθεί πως ορισµένα σπίτια δεν είναι κατάλληλα
εξοπλισµένα για εργασία. Ακόµη και ο πιο οργανωτικός άνθρωπος θα αντιµετώπιζε
πρόβληµα συγκέντρωσης αν έπρεπε να ολοκληρώσει κάποιο έργο σε ένα µικρό διαµέρισµα
έχοντας να αντιµετωπίσει διάφορους θορύβους από τους γύρω του . Ακόµη υπάρχουν µερικά
projects που για να πραγµατοποιηθούν απαιτούν άµεση επίβλεψη από κάποιον υπεύθυνο ή
συνεργασία µε κάποια άλλα άτοµα . (http://www.eto.org.uk/faq/gaq03.htm).
Ακόµη τίθεται σε αµφισβήτηση το θέµα της συνεργασίας και της ανάπτυξης της
εταιρικής κουλτούρας. ∆εν αναπτύσσονται πλέον δεσµοί ανάµεσα στην εταιρία και τους
υπαλλήλους της
Το τελικό συµπέρασµα είναι πως υπάρχουν αρκετά προβλήµατα όσον αφορά την
τηλεργασία που όµως µπορούν να αποφευχθούν αν γίνει σωστός σχεδιασµός και
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προγραµµατισµός εξαρχής. Η αλήθεια είναι ότι εµείς κάνουµε λάθη στην µεθοδολογία
εφαρµογής της αποµακρυσµένης εργασίας. Είναι λογικό να αποτύχει η υιοθέτηση κάποιου
προγράµµατος αν έχουν εκτιµηθεί λανθασµένα τα δεδοµένα. Προς το παρόν διαπιστώνεται
πως τα προβλήµατα που δηµιουργούνται προέρχονται κυρίως από το διοικητικό παράγοντα
και όχι από τον τεχνολογικό.

1.6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι ανάγκες που δηµιουργεί η τηλεργασία συνοψίζονται στις παρακάτω. Καταρχήν η
πρώτη ανάγκη είναι αυτή της αυτοδιαχείρισης (self management ).Το άτοµο που εργάζεται
από αποµακρυσµένη τοποθεσία θα πρέπει να είναι ικανό να προγραµµατίζει τις εργασίας και
να ορίζει προτεραιότητες τις οποίες βέβαια θα πρέπει να τηρεί σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµά του.
Η επόµενη ανάγκη είναι η τηλε-διοίκηση (distance coaching). O προϊστάµενος του
καθενός του αναθέτει κάποιο έργο και έπειτα ελέγχει όλες τις φάσεις υλοποίησης του αλλά
και το τελικό αποτέλεσµα.
Τέλος σε κάποια ειδικά έργα που απαιτούν συνεργασία κρίνεται απαραίτητη η εικονική
συγκρότηση οµάδας (virtual team building). Για να γίνει αυτό καθορίζονται πρώτα τα
κριτήρια και αξιολογούνται τα διάφορα άτοµα µε συνεντεύξεις ώσπου να γίνει η τελική
επιλογή.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (COMPUTER SUPPORTED COLLABORATIVE
WORK)
2.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ-∆ΙΑΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ-ΜΙΚΡΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Η ραγδαία εξέλιξη της πληροφορίας και οι νέες δυνατότητες επικοινωνίας µεταξύ των
ανθρώπων, αποτέλεσαν και αποτελούν σηµαντική παράµετρο για την επιτυχία των
περισσότερων επιχειρήσεων. Στοιχεία κλειδιά είναι η αυξηµένη διαθεσιµότητα των δικτύων
των υπολογιστών και η τάση προς την οµαδική εργασία. Ο πρόεδρος των εφαρµοσµένων
πληροφοριακών-κατανεµηµένων συστηµάτων (Applied Informatics-Distributed Systems)
δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην οµαδική εργασία µε τη βοήθεια του υπολογιστή
(http://www.telekooperation.de/cscw.htm). Η συλλογική εργασία µε την υποστήριξη
υπολογιστών

(ο

αντίστοιχος

όρος

στα

αγγλικά

είναι

Computer-supported

cooperative/collaborative work-CSCW) αποτελεί ένα πεδίο µελέτης που σχετίζεται µε τις
επιπτώσεις της τεχνολογίας στις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος στα πλαίσια της
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οµαδικής εργασίας. Συνδυάζει από τη µία τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία στον
τοµέα των δικτύων και στα σχετιζόµενα µε αυτό υλικό (hardware), λογισµικό (software),
υπηρεσίες και τεχνικές, µε τη συνεργασία µεταξύ των ανθρώπων από την άλλη. Ο κυρίαρχος
στόχος του CSCW περιλαµβάνει µία βαθιά κατανόηση των απαιτήσεων για την ανάπτυξη
των νέων τεχνολογιών και των επιδράσεων τους στην οµαδική εργασία. Με άλλα λόγια,
σχετίζεται µε τον τρόπο µε τον οποίο η τεχνολογία µπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να
εργαστούν πιο αποτελεσµατικά (Coovert and Thompson 2001: 2).
Η έννοια της συλλογικής εργασίας µε την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν
είναι καινούρια. Αν και δεν είναι εύκολο να ανακαλύψει κανείς την ύπαρξη ενός µοναδικού
γεγονότος που αποτέλεσε την αφετηρία για τη γένεσή της, ωστόσο τα πρώτα δείγµατα θα
µπορούσαν να αναζητηθούν στην εισαγωγή του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο δίκτυο
ARPANET στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Εκείνο όµως που τελικά έδωσε ώθηση στην
ανάπτυξη της, ήταν η αυξηµένη χρήση των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και η
χρήση των δικτύων από τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς την δεκαετία του 1980. Ο όρος
χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1984 από τους Cashman & Greif. Ακολούθησαν
παραπέρα διάφορες εργασίες και δηµοσιεύσεις άρθρων οι περισσότερες των οποίων
προέρχονται από τα πρακτικά των συνεδρίων. Μάλιστα το πρώτο συνέδριο για το CSCW
έλαβε

χώρα

το

1986

στο

Austin

(http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/research/cseg/projects/docs/survey.html).
Προσπαθώντας να δώσουµε έναν σύντοµο ορισµό της έννοιας, γρήγορα διαπιστώνουµε
ότι δεν είναι και τόσο εύκολο. Υπάρχουν τόσοι ορισµοί όσοι είναι και οι άνθρωποι που
προσπάθησαν να την προσδιορίσουν. Έτσι θα µπορούσαµε να πούµε ότι CSCW αποτελεί τη
µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται µαζί χρησιµοποιώντας την
τεχνολογία των υπολογιστών. Κάποια τυπικά παραδείγµατα περιλαµβάνουν την χρήση του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τη χρήση ενός υπερκειµένου (hypertext) το οποίο αφορά τη
γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων των άλλων χρηστών (awareness), την βίντεο-διάσκεψη
(videoteleconferencing), τα συστήµατα για συζήτηση (chat systems) και τις µοιραζόµενες
εφαρµογές πραγµατικού χρόνου (real-time shared applications) όπως συλλογικό γράψιµο ή
ζωγραφική (collaborative writing or drawing).
Ένας άλλος ορισµός προσδιορίζει την συλλογική εργασία µε τη χρήση υπολογιστών ως
ένα πεδίο έρευνας που περιλαµβάνει την επιστήµη των υπολογιστών, την οικονοµία, την
κοινωνιολογία και την ψυχολογία. Η έρευνα εστιάζει στην ανάπτυξη νέων θεωριών και
τεχνολογιών για τον συντονισµό οµάδων ανθρώπων που εργάζονται µαζί.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι όροι cooperation και collaboration θεωρούνται ταυτόσηµοι και
χρησιµοποιούνται κατά το ίδιο τρόπο. Ωστόσο, σηµαίνουν διαφορετικά πράγµατα για
διαφορετικούς ανθρώπους. Από τη µία πλευρά, κάποιοι εστιάζουν σε µικρές οµάδες οι οποίες
µοιράζονται ένα κοινό στόχο και έχουν την ανάγκη επικοινωνίας µε σκοπό να πετύχουν αυτό
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το στόχο. Για αυτούς ο όρος CSCW χρησιµοποιεί την έννοια του cooperative και η χρήση του
συναντάται συνήθως από το πεδίο της συνδιαλλαγής ανθρώπου-υπολογιστή ή από εταιρείες
λογισµικού και τηλεπικοινωνιών. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι εστιάζουν στα οργανωσιακά
συστήµατα (organizational systems) και στις µεγάλες εργασίες (project). Σε παρόµοιες
περιπτώσεις οι οµάδες αποτελούνται από πολυάριθµα µέλη τα οποία όχι σπάνια έχουν
αντικρουόµενους στόχους. Γι’ αυτούς λοιπόν ο κατάλληλος όρος είναι το collaborative το
οποίο και προέρχεται κυρίως από την περιοχή των πληροφοριακών συστηµάτων ή από
πανεπιστήµια

και

κυβερνητικούς

(http://www.cs.tcd.ie/Sotirios.Terzis/CSCW.html).

οργανισµούς

και

Στην

εργασία

παρούσα

ινστιτούτα
οι

όροι

θεωρούνται ταυτόσηµοι. Όποιος όµως και αν χρησιµοποιηθεί ο στόχος είναι η µελέτη του
τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται µαζί και σε µικρές οµάδες, αλλά και σε
µεγάλους οργανισµούς.

2.2 GROUPWARE: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ CSCW
Πρόκειται για ένα νέο σχετικά όρο ο οποίος άρχισε να χρησιµοποιείται στις αρχές της
δεκαετίας του 1990. Ιδιαίτερη εµπορική απήχηση είχε το 1992 σε αντίστοιχο συνέδριο που
διοργανώθηκε στις Η.Π.Α . Αρκετοί είναι εκείνοι που χρησιµοποιούν τον όρο groupware ως
ταυτόσηµο µε το CSCW και κατ’ ουσία οι δύο όροι αναφέρονται στο ίδιο πεδίο έρευνας. Θα
µπορούσε ίσως κανείς να ισχυριστεί ότι ο δεύτερος είναι περισσότερο παραδοσιακός. Το
ζήτηµα όµως είναι η σηµασία του όρου groupware η οποία προσδιορίζεται ως το υλικό, το
λογισµικό και οι διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί, µε σκοπό να βοηθήσουν κάθε διεργασία
που σχετίζεται µε την έννοια της οµαδικής εργασίας όπως η βασική επικοινωνία, το
µοίρασµα της πληροφορίας, η λήψη των αποφάσεων, ο προγραµµατισµός και ο έλεγχος, ο
σχεδιασµός και η ανάλυση (http://www.johnsaunders.com/papers/cscw.htm). Με πιο απλά
λόγια, το groupware είναι η τεχνολογία που σχεδιάζεται µε σκοπό να διευκολύνει την
εργασία των οµάδων. Η συγκεκριµένη τεχνολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
επικοινωνία, την συνεργασία, το συντονισµό, την επίλυση των προβληµάτων, τον
ανταγωνισµό ή τη διαπραγµάτευση. Ο όρος προορίζεται για την περιγραφή κυρίως νέων
τεχνολογιών

που

προσφέρονται

µέσα

από

τα

µοντέρνα

δίκτυα

υπολογιστών

(http://www.usabilityFirst.com/groupware1/intro.html).
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η έννοια του groupware αποτελεί τη συγχώνευση
τριών εννοιών: της επικοινωνίας, της συνεργασίας και του συντονισµού. Πιο συγκεκριµένα η
επικοινωνία (communication) νοείται ως πληθώρα ηλεκτρονικών µηνυµάτων, η συνεργασία
(collaboration) ως προσφορά ενός πλούσιου, µοιραζόµενου και εικονικού χώρου εργασίας
και ο συντονισµός (coordination) ως την πρόσθεση των δοµών των επιχειρησιακών
διαδικασιών στην επικοινωνία και την συνεργασία, µε σκοπό την εφαρµογή των αρχών της
επιχείρησης. Εκείνο το στοιχείο που τελικά ισχυροποιεί την χρήση του groupware είναι η
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ικανότητά του να υποστηρίζει την δυναµική κίνηση µεταξύ και µέσα από αυτά τα τρία
βασικά

στοιχεία

της

οµαδικής

(http://www.intranetjournal.com/faq/lotusbible.html).

Το

επόµενο

εργασίας.
σχήµα

δείχνει

διαγραµµατικά αυτή τη συγχώνευση.
Σχήµα 1: Τα τρία βασικά στοιχεία του groupware

Communication

Coordination
Integration

Collaboration

Πηγή: http://www.cs.tcd.ie/Virtues/Presentations/groupware/tsldois.htm

Πριν προχωρήσουµε στην ταξινόµηση του groupware απαραίτητη κρίνεται η σύγκριση
του µε την συλλογική εργασία µε την υποστήριξη των υπολογιστών. Καταρχήν θα πρέπει να
πούµε ότι στην παρούσα εργασία οι όροι χρησιµοποιούνται ως ταυτόσηµοι και δεν γίνεται
διάκριση µεταξύ τους. Παραπέρα, ο όρος groupware θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί ως µία
υποκλάση του CSCW η οποία αναφέρεται περισσότερο στην τεχνολογία που οι άνθρωποι
χρησιµοποιούν στα πλαίσια της συνεργασίας τους. Αντίθετα, το CSCW αναφέρεται κυρίως
στη µελέτη της χρήσης αυτής της τεχνολογίας, των εργαλείων και των τεχνικών για την
ανάπτυξη του groupware καθώς και τις ψυχολογικές, κοινωνικές και οργανωσιακές
επιδράσεις τους ( http://www.cs.tcd.ie/Sotirios.Terzis/CSCW.html). Ο πιο εύκολος τρόπος για
να θυµάται κανείς τη διαφορά τους στο σηµείο που υπάρχει, αρκεί να προσεγγίσει το
groupware σαν την τεχνολογία (το πραγµατικό υλικό και λογισµικό που επιτρέπει την οµάδα
να εργαστεί), ενώ τη συλλογική εργασία µε την υποστήριξη υπολογιστών σαν την
δραστηριότητα, τις µεθόδους και τις πρακτικές (http://www.eto.org.uk/faq/faqcscw.htm).

2.3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ GROUPWARE
Υπάρχουν διάφορες ταξινοµήσεις για το groupware, αλλά οι περισσότερο αποδεκτές είναι
η ταξινόµηση στο επίπεδο της εφαρµογής (application-level taxonomy) και η ταξινόµηση
χρόνου-χώρου (time-space taxonomy).
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2.3.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
I. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (electronic-mail): θεωρείται ως το πιο επιτυχηµένο και το
πιο χρησιµοποιηµένο από όλα τα τεχνολογικά εργαλεία του groupware. Ίσως η µεγάλη
του επιτυχία να οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία µε
το πραγµατικό ταχυδροµείο. Σήµερα όλα τα συστήµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
προσφέρουν στον χρήση τη δυνατότητα να ταξινοµεί τα µηνύµατα που δέχεται. Μερικά
πακέτα προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες όπως εφαρµογή κανόνων στα εισερχόµενα
µηνύµατα και ειδοποίηση του χρήστη σε περίπτωση άφιξης νέων µηνυµάτων. Τελευταία
παρατηρείται προσπάθεια επέκτασης των δυνατοτήτων κατά την µεταφορά µηνυµάτων
σύµφωνα µε την οποία οι χρήστες µπορούν να ενσωµατώσουν και άλλους τύπους
ψηφιακών προϊόντων (όπως γραφικά ή αρχεία ήχου) στην αποστολή των µηνυµάτων
τους. Πρότυπα όπως το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αλληλογραφίας (Standard Mail
Transport Protocol-SMTP) και το Πρωτόκολλο των Προεκτάσεων Πολλαπλών Σκοπών
της Αλληλογραφίας στο Ίντερνετ (Multipurpose Internet Mail Extensions-MIME).
Επιπλέον, από τη στιγµή που κάποιος χρήστης είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο µπορεί να
συνοµιλήσει µε διάφορες οµάδες ανθρώπων µε κοινά ενδιαφέροντα (LISTSERV groups)
µέσω του email. Εµφανίζεται ακόµη τάση για επέκταση του συστήµατος του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ώστε να περιλαµβάνει ηµερολόγιο, πρόγραµµα και
δυνατότητα σηµειώσεων (note taking). Αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιµες στα
περισσότερα δηµοφιλή πακέτα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όπως το Lotus’s CC-mail, το
Novell’s GroupWise και το Microsoft’s MS-Mail. Αν και τα παραπάνω αναφέρονται
περισσότερο στον µεµονωµένο χρήστη, οπωσδήποτε επεκτείνονται και εφαρµόζονται και
από κάθε εργαζόµενο. ∆εν είναι τυχαίο ότι στα πλαίσια των οργανισµών παρατηρήθηκαν
διαφόρων τύπων βελτιώσεις προερχόµενες από τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
οι οποίες ποικίλουν από εξοικονόµηση χρόνου στην επικοινωνία, µέχρι την µείωση των
ταχυδροµικών εξόδων. Ένα απλό παράδειγµα αφορά την IBM για την οποία λέγεται ότι
γλίτωσε εκατοµµύρια δολάρια για γραµµατόσηµα και φακέλους όπως επίσης βελτίωσε
την επικοινωνία της τόσο µε τους πελάτες, όσο και µεταξύ των διασκορπισµένων
υποκαταστηµάτων της ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που απαιτούνταν συνεργασία .
II. ∆ιάσκεψη/συζήτηση

µε

τη

χρήση

ηλεκτρονικού

υπολογιστή

(computer

conferencing): Η συγκεκριµένη κατηγορία περιλαµβάνει όλες τις εφαρµογές που
σχετίζονται µε την έννοια της βίντεο-διάσκεψης και της τηλεδιάσκεψης (ο αγγλικός όρος
αποδίδει τις δύο έννοιες σε µία ως videoteleconferencing-VTC). Πρόκειται για µία πολύ
διαδεδοµένη εφαρµογή της οποίας η κύρια λειτουργία είναι να επιτρέψει στους χρήστες
να ανταλλάξουν µηνύµατα για ένα συγκεκριµένο θέµα. Αν και µοιάζει µε το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο δεν είναι ακριβώς το ίδιο καθώς τα µηνύµατα είναι οργανωµένα γύρω από
συγκεκριµένα θέµατα και είναι διαθέσιµα σε όλα τα µέλη του γκρουπ που συµµετέχουν
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στην τοπική συζήτηση. Θα έλεγε κανείς ότι µοιάζει µε την περίπτωση των LISTSERV
groups που εξετάστηκαν παραπάνω. Η τελευταία

περίπτωση αναφέρεται ως e-mail

conferencing systems. Γενικότερα πάντως στο εξεταζόµενο σύστηµα ο χρήστης µπορεί να
συµµετάσχει στη συζήτηση διαβάζοντας και στέλνοντας µηνύµατα σε διαφορετικό χρόνό.
Η πρόσβαση µε άλλα λόγια είναι ασύγχρονη (µπορεί να είναι και σύγχρονη). Η
συγκεκριµένη εφαρµογή στάθηκε ιδιαίτερα χρήσιµη στις περιπτώσεις συζητήσεων που
διενεργούνται στις συγκεντρώσεις στελεχών-τα λεγόµενα meetings-γλιτώνοντας έτσι
πολύτιµο χρόνο για τα ανώτατα στελέχη. Στην περίπτωση της χρήσης βίντεο, υπάρχει η
δυνατότητα να δει κανείς και να ακούσει άλλους συµµετέχοντες σε µακρινές αποστάσεις.
Μάλιστα πολλά συστήµατα VTC παρέχουν επιπλέον δυνατότητες όπως κάποιου είδους
πίνακα (blackboard) στον οποίο οι συµµετέχοντες µπορούν να δουν εικόνες και να τις
αλλάξουν.
III. Έλεγχος της ροής των εργασιών (workflow control): Πρόκειται για ένα από τα νεότερα
τεχνολογικά εργαλεία της συλλογικής εργασίας µε τη χρήση υπολογιστών. Σκοπός είναι η
ενίσχυση της ροής των απαραίτητων επιχειρησιακών πληροφοριών και τις διαδικασίες
µέσα σε έναν οργανισµό. Κατά βάση τα συγκεκριµένα συστήµατα δίνουν τη δυνατότητα
στα διοικητικά στελέχη να σχεδιάζουν και να παραµένουν ενήµεροι για την σωστή
εκτέλεση σχετιζόµενων δραστηριοτήτων. Η εισαγωγή ανάλογης τεχνολογίας σε µία
επιχείρηση, περιλαµβάνει δύο µεγάλες φάσεις. Η πρώτη αφορά την εξέταση της
υπάρχουσας ροής δεδοµένων και πληροφοριών (ως σχετικά εργαλεία αναφέρονται το
ProcessModel, το SIMPROCESS, το PowerSiim και το iThink) ενώ η δεύτερη τον
προγραµµατισµό µίας συλλογικής βάσης δεδοµένων (cooperating database) και ενός
συστήµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την διοχέτευση της ροής των πληροφοριών
στους εργαζόµενους (ενδεικτικά εργαλεία αποτελούν το Action Workflow της εταιρείας
Action Technologies και το JetForm της εταιρείας JetForm).
IV. Μοίρασµα της γνώσης και της πληροφορίας (knowledge and information sharing):
Αποτελεί ένα σηµαντικό συστατικό των συστηµάτων groupware, αν και η αλήθεια είναι
ότι αγνοήθηκε στις εµπειρικές µελέτες που έγιναν για την χρήση τους. Οι πληροφορίες
µοιράζονται µέσα στην επιχείρηση και µπορεί να αφορούν για παράδειγµα περιγραφή της
κατάσταση κάποιας βασικής διαδικασίας της επιχείρησης. Επιπλέον µοιράζεται και η
γνώση όπως τα κριτήρια που χρησιµοποιεί η ανώτατη διοίκηση για να επιλέξει την
κατάλληλη γραµµή δράσης στηριζόµενη σε γεγονότα και πληροφορίες.

Όλοι οι

εργαζόµενοι έχουν πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες τις οποίες και µπορούν να
ανακτήσουν µέσω του δικτύου της επιχείρησης.
V. Ηλεκτρονικό ηµερολόγιο (electronic calendaring): όπως φανερώνει και ο ίδιος ο όρος,
πρόκειται για ηµερολόγιο στο οποίο οι εργαζόµενοι καταγράφουν το πρόγραµµά τους
απλά η καταγραφή γίνεται ηλεκτρονικά µε τη χρήση υπολογιστών οι οποίοι συνδέονται
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µέσω ενός δικτύου. Στην προκειµένη περίπτωση κάθε ενδιαφερόµενος έχει πρόσβαση στα
ηµερολόγια άλλων συναδέλφων τα οποία µάλιστα όχι απλώς ελέγχει, αλλά µπορεί µέχρι
και να αλλάξει το πρόγραµµα κάποιου ή να του κανονίσει κάποια συνάντηση. Ο σκοπός
είναι βέβαια να συντονιστούν οι δραστηριότητες των διαφόρων µελών της οµάδας.
Βελτιώσεις παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των διευθυντικών στελεχών.
Αυτονόητο είναι ότι οποιεσδήποτε βελτιώσεις µπορούν να παρατηρηθούν εφ’ όσον ένας
µεγάλος αριθµός χρηστών καταγράφει το ατοµικό του πρόγραµµα µέσα στο σύστηµα.
VI. Συστήµατα συλλογικής υποστήριξης αποφάσεων (group decision support systems):
τα συγκεκριµένα συστήµατα τείνουν να αντικαταστήσουν τον παραδοσιακό τρόπο λήψης
των

αποφάσεων

στο

εσωτερικό

των

επιχειρήσεων

σύµφωνα

µε

τον

οποίο

συγκεντρώνονταν όλοι οι ενδιαφερόµενοι σε ένα δωµάτιο και προσπαθούσαν να
καταλήξουν σε µία όσο το δυνατόν οµόφωνη απόφαση. Σε αντίθεση µε το παραδοσιακό
περιβάλλον, στα συστήµατα συλλογικής υποστήριξης των αποφάσεων ο στόχος
παραµένει πάντοτε η τελική απόφαση της οµάδας να προέρχεται από τη συζήτηση µεταξύ
των συµµετεχόντων, όµως η ατµόσφαιρα είναι ελεγχόµενη, η συνάντηση προχωρά χωρίς
διακοπές, οποιεσδήποτε απαιτήσεις σε πληροφορίες και δεδοµένα µπορεί άµεσα να
ικανοποιηθεί µέσα από τη χρήση κυρίως των δικτύων, και υπάρχουν αρκετοί υπολογιστές
ώστε ο καθένας να έχει πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών. Το πιο σηµαντικό από όλα
είναι η διατήρηση της ανωνυµίας, στοιχείο αρκετά σηµαντικό σε περιπτώσεις
ψηφοφορίας. Ακόµα υποστηρίζεται ο καταιγισµός των ιδεών (brainstorming) και η
ταξινόµηση των ιδεών καθώς δίνεται η δυνατότητα της παράλληλης εισόδου δεδοµένων
από όλους τους συµµετέχοντες. Σηµαντικό πρόσωπο στη διαδικασία της συλλογικής
λήψης των αποφάσεων είναι το πρόσωπο που διευθύνει τη συζήτηση (facilitator) το οποίο
προσφέρει τεχνική υποστήριξη, φροντίζει για την τήρηση της ατζέντας των θεµάτων που
συζητούνται, βεβαιώνει ότι τηρήθηκε ίσος χρόνος για όλους και ενισχύει τη συζήτηση.
Είναι προς όφελος όλων το συγκεκριµένο πρόσωπο να προέρχεται από ανεξάρτητη και
ουδέτερη οµάδα, εκτός του χώρου της επιχείρησης.
VII. Συλλογικό γράψιµο (collaborative writing): το συγκεκριµένο εργαλείο υποστηρίζει τη
σύνταξη ενός κειµένου σε συνεργασία, από δύο ή περισσότερους συγγραφείς. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί είτε σύγχρονα σα να βρίσκονταν οι συγγραφείς στο ίδιο γραφείο και να
έγραφαν µαζί παρόλο που βρίσκονται µίλια µακριά, είτε ασύγχρονα µε τη δυνατότητα να
παρέµβει ο ενδιαφερόµενος στο κείµενο και να προχωρήσει στις αλλαγές που θέλει. Το
εργαλείο είναι αρκετά πολύπλοκο καθώς θα πρέπει να αποθηκεύονται όλες οι αλλαγές
και οι διαφορετικές εκδόσεις του κειµένου και βέβαια να καταγράφεται ο υπεύθυνος της
αντίστοιχης εκδοχής. Αν και το συλλογικό γράψιµο αποτέλεσε από νωρίς αντικείµενο
έρευνας του CSCW, είναι πολύ δύσκολη η ανάπτυξή του και το υπάρχουν λογισµικό
ακόµη αρκετά προβληµατικό.
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VIII. Μοιραζόµενος χώρος εργασίας (shared work space): κύριος στόχος αυτού του
εργαλείου είναι η µοιραζόµενη πρόσβαση σε αναπαραστάσεις πραγµατικών αντικειµένων
µε ταυτόχρονες δυνατότητες για καταγραφή. Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί ο
ηλεκτρονικός πίνακας (electronic whiteboard) ο οποίος χρησιµοποιήθηκε σε γραφείο
συγκεντρώσεων (meeting room). Συνηθισµένη είναι η χρήση του συγκεκριµένου
εργαλείου σε συνδυασµό µε άλλες εφαρµογές groupware όπως είναι τα συστήµατα
συλλογικής υποστήριξης αποφάσεων, κυρίως όσον αφορά τη µη-δοµηµένη επικοινωνία
µεταξύ των µελών των οµάδων.
IX. Μοιραζόµενος χώρος ενός µέσου (shared media space): Την συγκεκριµένη τεχνολογία
θα µπορούσε να τη δει κανείς σα ένα σύστηµα διάσκεψης-συζήτησης στηριζόµενο σε
υπολογιστή µε χαρακτηριστικά πολυµέσων. Χρησιµοποιεί
υπολογιστές

µε

σκοπό

να

επιτρέψει

στους

βίντεο, ήχο και φυσικά

προσωρινά

διασκορπισµένους

ενδιαφερόµενους, αλλά και οµάδες να εργαστούν µαζί. Με τη χρήση του ο καθένας
µπορεί να δει τα άλλα µέλη της οµάδας µέσα από κάµερες που είναι εγκατεστηµένες στο
χώρο

του

καθενός

και

να

µιλήσει

µαζί

τους

µε

µικρόφωνο

(Πηγές:

http://www.cis.temple.edu/~kock/public/thesis97/03group.pdf,
http://www.johnsaunders.com/papers/cscw.htm,
http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/research/cseg/projects/ariadne/doci/survey.html).
Η παραπάνω ταξινόµηση είναι ενδεικτική και αρκετά συνηθισµένη. Οπωσδήποτε όµως
µπορεί να επεκταθεί ανάλογα µε τις τεχνολογικές εξελίξεις και τελικά να αλλάξει µορφή
καθώς µπορεί να προστεθούν νέα εργαλεία για groupware ή να συγχωνευθούν άλλα ή να
εµφανιστούν τελείως νέες κατηγορίες. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της αδυναµίας της ταξινόµησης
στο επίπεδο της εφαρµογής (δηλαδή το ανεξάντλητο πεδίο ανάπτυξης σε πάρα πολλές
κατηγορίες), προτείνεται µία άλλη εναλλακτική η οποία είναι πιο ευρεία και ουσιαστικά
περιλαµβάνει όλες τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν. Πρόκειται για τη δεύτερη ταξινόµηση
µε βάση το χρόνο και το χώρο και αναπτύσσεται στην αµέσως επόµενη ενότητα.
2.3.2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ-ΧΩΡΟΥ
Σε αντίθεση µε την πρώτη κατηγορία στην οποία το groupware ταξινοµείται σύµφωνα µε
τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που προσφέρονται στους χρήστες, η ταξινόµηση χρόνουχώρου εστιάζει στην τοπική και χρονική κατανοµή των χρηστών ενός συστήµατος groupware
για όσο λειτουργούν και συνδιαλέγονται ως οµάδα. Η συνεργασία µε την υποστήριξη
υπολογιστών µπορεί να χωριστεί στις εξής κατηγορίες:
•

Ίδιος χρόνος και ίδιος τόπος (same-time and same-place): υποστηρίζει την κατά
πρόσωπο συνδιαλλαγή. Συνήθως τα µέλη της οµάδας βρίσκονται στο ίδιο δωµάτιο και
στον ίδιο χρόνο. Γενικά εδώ ανήκουν εργαλεία για την υποστήριξη συγκεντρώσεων
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(meetings) όπως η υποστήριξη συλλογική λήψης αποφάσεων και τα συστήµατα
µοιραζόµενου χώρου εργασίας (shared workspace systems).
•

Ίδιος χρόνος και διαφορετικός τόπος (same-time and different-places): Πρόκειται για
εργαλεία που υποστηρίζουν αυτό που ονοµάζεται σύγχρονη συνδιαλλαγή. Τα µέλη της
οµάδας βρίσκονται σε διαφορετικά δωµάτιο του ίδιου κτιρίου ή σε διαφορετικά κτίρια,
αλλά πολύ κοντά µεταξύ τους. Η σύγχρονη διάσκεψη µε υπολογιστή (computer
conferencing) και τα συστήµατα µοιραζόµενου µέσου (shared media space systems)
περιλαµβάνονται σε αυτή την κατηγορία.

•

∆ιαφορετικός χρόνος και διαφορετικός τόπος (different-time and different-place):
Πρόκειται για ασύγχρονη και κατανεµηµένη συνδιαλλαγή. Τα µέλη της οµάδας
επικοινωνούν από διαφορετικά δωµάτια του ίδιου κτιρίου ή από διαφορετικά κτίρια
ανεξάρτητα από την απόσταση που τα χωρίζει, ή µπορεί να επικοινωνούν ακόµη και από
διαφορετικές χώρες. Η ασύγχρονη διάσκεψη µε υπολογιστή (asynchronous computer
conferencing) και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

•

∆ιαφορετικός χρόνος και ίδιος τόπος (different-time and same place): σε αυτήν την
περίπτωση τα µέλη της οµάδας βρίσκονται στον ίδιο χώρο και πιθανότητα στο κτίριο της
επιχείρησης (ή ίσως και στο ίδιο δωµάτιο) και επικοινωνούν σε διαφορετικούς χρόνους
δηλαδή ασύγχρονα. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται τα συστήµατα ροής των
εργασιών (workflow systems) τα οποία και υλοποιούνται µέσα από το intranet της
επιχείρησης.
Στο σχήµα 1 που ακολουθεί συγκεντρώνονται όλα τα συστήµατα που αναπτύχθηκαν

παραπάνω και φαίνεται πιο ξεκάθαρα η σχέση που υπάρχει µεταξύ των δύο ταξινοµήσεων.
Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι η κατηγορία του διαφορετικού χρόνου και του ίδιου
τόπου δεν αντικατοπτρίζεται ξεχωριστά, µια και ουσιαστικά αποτελεί ασύγχρονη επικοινωνία
οπότε επικαλύπτεται από την κατηγορία του διαφορετικού χρόνου και τόπου. Ακόµη, η πολύ
έντονη γραµµή γύρω από την έλλειψη σηµαίνει ότι το αντίστοιχο εργαλείο σηµείωσε πολύ
µεγάλη εµπορική επιτυχία (e-mail), η λιγότερο έντονη σηµαίνει µέτρια εµπορική επιτυχία
(group decision support, computer conferencing, workflow control) ενώ η απλή γραµµή
σηµαίνει χαµηλή εµπορική επιτυχία.
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Σχήµα 2: Σχέση µεταξύ της ταξινόµησης χρόνου-χώρου και της ταξινόµησης σε
επίπεδο εφαρµογής
groupware

synchronous

asynchronous

groupware

groupware

same-time &

same-time &

same-place

group
decision

different-places

collaborative

shared

shared

writing

work

media

space

space

support

e-mail

computer

workflow

conferencing

control

knowledge &

electronic

information

calendaring

sharing

Πηγή: http://www.cis.temple.edu/~kock/public/thesis97/03group.pdf

Ένας πίνακας για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας του χρόνου και του χώρου για την
ταξινόµηση του groupware στον οποίο περιλαµβάνεται και η τελευταία κατηγορία
(διαφορετικός χρόνος και ίδιος τόπος) δίνεται αµέσως παρακάτω.
Πίνακας 1: Ταξινόµηση του groupware µε βάση το χρόνο και το χώρο
Same time
"Synchronous"
Same Place

Voting,

"Collocated"

Presentation support

Different Place

Different time
"Asynchronous"
Shared computers

Videophones,

Email,

Chat

Workflow

"Distance"
Πηγή: http://www.usabilityFirst.com/groupware/intro.html

Εναλλακτικός πίνακας του πίνακα 1 αποτελεί ο επόµενος.
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Πίνακας 2: Εναλλακτική ταξινόµηση του groupware µε βάση το χρόνο και το χώρο

Στο παρακάτω σχήµα αντικατοπτρίζεται ένα τεταρτηµόριο, χρησιµοποιώντας πραγµατικές
και πιθανές συλλογικές δραστηριότητες (collaborative activities) για την περίπτωση µίας
βιβλιοθήκης.
Σχήµα 3: Το χρονικό και τοπικό τεταρτηµόριο του groupware

Πηγή: http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/research/cseg/projects/ariadne/doci/survey.html
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2.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ CSCW
Η συλλογική εργασία µε την υποστήριξη του ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι εύκολο
να υλοποιηθεί καθώς υπάρχουν αρκετά προβλήµατα στις επικοινωνιακές υποδοµές τα οποία
και θα εξετάσουµε παρακάτω. Ωστόσο αξίζει να εξετάσεις κανείς την περίπτωση υιοθέτησης
ανάλογων τεχνολογιών και αυτό γιατί προσφέρει κάποια πλεονεκτήµατα σε εργαζόµενους
και επιχειρήσεις τα οποία είναι τα εξής:
• ∆ιευκολύνει την επικοινωνία: η επικοινωνία γίνεται πιο γρήγορη, πιο πειστική, πιο
ξεκάθαρη και κυρίως πιο οικονοµική. Αρκεί να σκεφτεί κανείς τους τόνους χαρτιού που
εξοικονοµούνται καθώς όλες οι πληροφορίες µεταφέρονται ηλεκτρονικά µέσω των
δικτύων.
• Προσφέρει δυνατότητες επικοινωνίας: µε τη χρήση των τεχνολογικών µέσων, άνθρωποι
σε αποµακρυσµένες περιοχές µπορούν να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν γεγονός
που διαφορετικά δεν θα µπορούσε να υλοποιηθεί.
• Επιτρέπει την τηλεργασία.
• Μειώνει τα έξοδα ταξιδιών: οι εργαζόµενοι δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν για να
συναντηθούν και να µιλήσουν µε διάφορους συνεργάτες. Η τεχνολογία φροντίζει να
πραγµατοποιήσει την επικοινωνία από το χώρο της εργασίας ή του σπιτιού τους.
• Συγκεντρώνει πολλαπλές ιδέες και γνώσεις: πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι
µπορούν να επικοινωνήσουν εκφράζοντας ο καθένας τη δική του άποψη.
• ∆ιαµορφώνει οµάδες ανθρώπων µε κοινές ανησυχίες και προβλήµατα εκεί όπου δεν θα
ήταν δυνατό να συγκεντρώσει έναν επαρκή αριθµό ανθρώπων πρόσωπο µε πρόσωπο.
• Εξοικονοµεί χρόνο και κόστος στον συντονισµό της οµαδικής εργασίας.
• ∆ιευκολύνει την επίλυση των προβληµάτων από τις οµάδες.
• Επιτρέπει νέες µορφές επικοινωνίας: παραδείγµατα αποτελούν η ανώνυµη ανταλλαγή
(anonymous interchange) και η δοµηµένη συνδιαλλαγή (structured interaction).
Πηγή: http://www.usabilityFirst.com/groupware/intro.html
Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει το groupware επιβάλλουν την ενασχόληση µε το
σχεδιασµό του, όµως απαιτείται προσοχή διότι δεν πρόκειται για το παραδοσιακό λογισµικό
που απευθύνεται σε µεµονωµένους χρήστες, αλλά σε ένα µεγάλο εύρος χρηστών. Η επιτυχία
λοιπόν της οποιασδήποτε υιοθέτησης και ανάπτυξή του εξαρτάται από την αποδοχή των
συστηµάτων από ένα µεγάλο ποσοστό των χρηστών αν όχι από το σύνολό τους. Σε αυτό
ακριβώς το σηµείο αναφέρονται τα µειονεκτήµατα της συλλογικής εργασίας µε τη χρήση
υπολογιστών τα οποία εν συντοµία ακολουθούν. Πρέπει να σηµειωθεί ότι αφορούν
περισσότερο τις οικονοµικές και ψυχολογικές προεκτάσεις και όχι τόσο τα προβλήµατα
υποδοµής τα οποία αποτελούν το θέµα της επόµενης ενότητας.
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• Απαιτείται ευρεία πρόσβαση σε δικτυωµένους υπολογιστές: αυτό σηµαίνει αύξηση του
κόστους από την πλευρά της επιχείρησης το οποίο δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί.
• Υπερφόρτωση πληροφοριών: αποτελεί συχνό παράπονο των χρηστών του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου. ∆εν είναι λίγοι εκείνοι που τελικά άρχισαν να αγνοούν τα µηνύµατά τους.
Προφανές είναι ότι ανάλογες καταστάσεις καταστρέφουν την πίστη των χρηστών στο
σύστηµα.
• Γίνεται δύσκολος ο έλεγχος των υφισταµένων: ιδιαίτερα µε την ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, οι υφιστάµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν πιο άµεσα µε τα
ανώτερα διευθυντικά στελέχη παρακάµπτοντας τα µεσαία στελέχη. Μπορεί να µην έχουν
τη δυνατότητα να συναντηθούν µαζί τους, ωστόσο ανεπίσηµα µπορούν οι υφιστάµενοι να
τους προσεγγίσουν.
• Εµποδίζεται η διευκόλυνση της επικοινωνίας: πρόκειται για φαινόµενο που
παρατηρείται κυρίως στην ασύγχρονη επικοινωνία η οποία τελικά δεν χρησιµοποιείται
σωστά ή αποτυγχάνει να προσφέρει τα ανάλογα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα η ύπαρξη
του facilitator στα σύγχρονα συστήµατα υποστήριξης συλλογικών αποφάσεων
(synchronous group decision support systems) εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία.
• Καθυστερείται η ανατροφοδότηση: φαινόµενο που και πάλι παρατηρείται στην
ασύγχρονη επικοινωνία. Η καθυστέρηση της απάντησης σε κάποιο ηλεκτρονικό µήνυµα,
µπορεί να αποβεί µοιραία σε επείγουσες καταστάσεις για την λειτουργία και την
ολοκλήρωση των έργων µιας οµάδας. Η δυσκολία έγκειται στο ότι σχετίζεται µε την ίδια
τη φύση της ασύγχρονης επικοινωνίας και φαίνεται αρκετά απίθανο να ξεπεραστεί µε
οποιεσδήποτε τεχνολογικές αναβαθµίσεις.
• Μειώνονται οι κοινωνικές επαφές: οι οµάδες των οποίων τα µέλη επικοινωνούν µέσω
συστηµάτων groupware παρουσιάζουν λιγότερη συνοχή και δυσκολία προγραµµατισµού
των εργασιών τους. Ακόµη καταγράφτηκαν διαµαρτυρίες από τα ίδια τα µέλη για
βαρεµάρα και δυσαρέστηση από τη συµµετοχή σε ανάλογες οµάδες. Το καλύτερο µάλλον
είναι ένας συνδυασµός προσωπικής επαφής µε την ηλεκτρονική συνδιαλλαγή.
Πηγή: http://www.cis.temple,edu/~kock/publc/thesis97/03group.pdf

ENOTHTA 3: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
3.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έχουµε ήδη αναφέρει ότι η ραγδαία ανάπτυξη του λογισµικού των εφαρµογών και τα
νέα συστήµατα δικτύων είχαν ως αποτέλεσµα την παροχή ευκαιριών νέων µοντέλων
εργασίας. Η αγορά προσφέρει πολλές διαφορετικές λύσεις που υποστηρίζουν την
αποµακρυσµένη εργασία χρησιµοποιώντας τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική
21

τεχνολογία. Η παγκόσµια προσπάθεια για την µετάδοση δικτύων τηλεµατικής µε το
χαµηλότερο δυνατό κόστος οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εργαλείων µετάδοσης που είναι
εφαρµόσιµα µε την υποδοµή απλών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όπως οι τηλεφωνικές
γραµµές Το ζητούµενο όµως είναι πως θα κατορθώσουµε να συνδυάσουµε όλες αυτές τις
ανοµοιογενείς εφαρµογές σε ένα περιβάλλον. Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για την
επιτυχία στην επιλογή των κατάλληλων λύσεων είναι η υποστήριξη που παρέχουν στον
εργαζόµενο, τον εργοδότη ή στην οµάδα συνεργασίας.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής της τηλεργασίας µπορούν να
διαιρεθούν σε πέντε κατηγορίες. Το πρώτο απαιτούµενο είναι η διαλειτουργικότητα
(interoperability).Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να παρέχει µία πλατφόρµα αναφοράς για την
ανάπτυξη λειτουργικών υπηρεσιών διαµέσου πολλών διαφορετικών περιβαλλόντων. Το
δεύτερο ζητούµενο είναι η αξιοπιστία και η σταθερότητα της αρχιτεκτονικής στο πέρασµα
του χρόνου. Εκτός από αυτό θα πρέπει να είναι συνεπής µε την ανάπτυξη του Internet. Το πιο
βασικό όµως είναι πως θα πρέπει αν παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον. Υπάρχουν έξι
διαφορετικές πτυχές της ασφάλειας όσον αφορά την τηλεργασία : η προσβασιµότητα, η
αυθεντικότητα, η εξουσιοδότηση, η ακεραιότητα ,το πόσο εµπιστευτικό είναι κάτι και η µη
απόρριψη κατά τη συναλλαγή. Τέλος πρέπει να αναφέρουµε πως η αρχιτεκτονική πρέπει να
έχει τη δυνατότητα επεκτασιµότητας. Γενικότερα έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην απλότητα,
την επεκτασιµότητα και τη διαστρωµάτωση.
Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται ένα σενάριο τηλεργασίας σύµφωνα µε το οποίο οι
τηλεργαζόµενοι στέλνουν τις αιτήσεις τους για υπηρεσίες στο περιβάλλον τηλεργασίας µέσω
του Internet. ( http://www.rn.inf.tu-dresden.de/scripts-1srn/veroeffent_print/IKS2002.pdf)
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Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο παρέχουν τα µέσα επικοινωνίας µεταξύ
διαφορετικών εφαρµογών λογισµικού. Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός τεχνολογιών που
υποστηρίζουν τέτοιου είδους επικοινωνία. Καθεµιά από αυτές είναι χρήσιµη από µόνη της
αλλά δυστυχώς το πρόβληµα είναι πως λειτουργούν µόνο µεταξύ όµοιων συστηµάτων. Οι
υπηρεσίες του Internet βασίζονται στο XML και στο HTTP οι οποίες είναι τεχνολογίες
κατάλληλες για επικοινωνία διαφορετικών εφαρµογών. Είναι ανεξάρτητα από την πλατφόρµα
πάνω στην οποία «τρέχουν» και τη γλώσσα προγραµµατισµού. Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι
οι υπηρεσίες του Web συγχωνεύουν εφαρµογές προκειµένου να επιτύχουν το χειρισµό
πολύπλοκων εφαρµογών.
Παρόλο όµως που το ∆ιαδίκτυο αποτελεί ένα οικονοµικό παγκόσµιο τηλεπικοινωνιακό
κανάλι δεν παρέχει την ασφάλεια που απαιτούν από αυτό τα άτοµα, οι επιχειρήσεις και οι
κυβερνητικοί οργανισµοί στο θέµα της ασφάλειας. Επιπλέον πολλά συστήµατα που έχουν
σχεδιαστεί για ιδιωτική χρήση και εσωτερικά δίκτυα δεν παρέχουν αρκετή ασφάλεια σε
θέµατα αυθεντικότητας και αποκρυπτογράφησης. Εξαιτίας της εµπορικής και τεχνικής
πολυπλοκότητας ο επανασχεδιασµός των υπαρχόντων συστηµάτων είναι αδύνατος. Αν
λοιπόν οι χρήστες επιθυµούν να επεκτείνουν τη χρήση των ιδιωτικών δικτύων τους έχουν
τρεις εναλλακτικές λύσεις:
• Η πρώτη είναι να χρησιµοποιήσουν τις υπάρχουσες εφαρµογές τους πάνω στο δηµόσιο
δίκτυο. Βέβαια αυτό θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο θέµα της ασφάλειας.
• Η δεύτερη εναλλακτική λύση είναι να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν καινούριες
εφαρµογές που θα καλύπτουν κάποια βασικά επίπεδα ασφαλείας. Αυτή η ενέργεια βέβαια
θα κοστίσει αρκετά σε χρόνο και χρήµα.
• Η τελευταία λύση είναι να προσθέσουν ασφάλεια στις εφαρµογές τους µε εξωτερικά
µέσα (http://www.telework2001.fi/Motscula.rtf)
Στην ιστοσελίδα www.damovo.com δίνονται κάποιες τεχνολογικές λύσεις για την
τηλεργασία. Αυτές περιλαµβάνουν:
• Server που επιτρέπει αποµακρυσµένη πρόσβαση
• IP VPN (Virtual Private Network)
• Συστατικά δικτύου ενός µικρού γραφείου
• Μοντέλο σχεδίασης, διαχείρισης και εφαρµογής
• Επαγγελµατικές υπηρεσίες
• Τεχνική υποστήριξη
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3.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.2.1 INTERNET: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Οι δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία τόσο για την τηλεργασία όσο και
για την οµαδική εργασία, σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από
τις επιχειρήσεις χωρίς την ύπαρξη των δικτύων και την µεγάλη εξάπλωσή τους, αν και
µάλλον ισχύει το αντίστροφο, δηλαδή η ύπαρξη των δικτύων οδήγησε στην ανάπτυξη
συστηµάτων υποστήριξης αποµακρυσµένης και οµαδικής εργασίας.
Παρόλο που γενικά υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον για την εφαρµογή συστηµάτων
συλλογικής εργασίας, τα περισσότερα σχέδια παραµένουν στην ανάπτυξη προτύπων σε
επίπεδο τοπικού εργαστηρίου και δεν εφαρµόζονται σε µεγάλη κλίµακα. Ίσως αυτό οφείλεται
στο ότι προσπαθεί να επιτευχθεί συνεργασία µεταξύ διασκορπισµένων οµάδων µε ετερογενή
συστήµατα τόσο σε υλικό όσο και σε λογισµικό. Αυτά που µέχρι τώρα µελετούνταν σε
τοπικό επίπεδο θα πρέπει να είναι διαθέσιµα σε πολύ µεγαλύτερο εύρος γεγονός που
δηµιουργεί αρκετές δυσκολίες καθώς απαιτείται ανάλογη δικτυακή υποδοµή που να
υποστηρίζει την ανάπτυξη τους. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο το διαδίκτυο ίσως προσφέρει τη
λύση ("The World Wide Web as Enabling Technology for CSCW: The Case of BSCW",
Computer Supported Cooperative Work: The Journal of Collaborating Computing 6, p. 1,
Netherlands 1997).
Αναµφισβήτητα, πολλές επιχειρήσεις, αλλά και µεµονωµένοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν
το internet για τις επικοινωνιακές τους ανάγκες καθώς αποτελεί µία έτοιµη δικτυακή υποδοµή
µε κυριότερο πλεονέκτηµα το χαµηλό κόστος. Ανεξάρτητα από το επίπεδο των υπηρεσιών
που χρησιµοποιεί η εκάστοτε επιχείρηση, το κόστος δεν µεταβάλλεται, τουλάχιστον όχι
ριζικά (Eldib και Minoli 1995: 97).
Πολλοί ερευνητές ασχολούνται µε τη µελέτη των προτύπων και των πρωτοκόλλων του
διαδικτύου (όπως το HTTP) για την ικανότητά τους να υποστηρίξουν οµαδική εργασία µε τη
χρήση υπολογιστών. Η αλήθεια είναι ότι προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήµατα όπως ότι
συνδέουν χρήστες µε διαφορετικές πλατφόρµες υλικού (hardware platform) και προσφέρουν
λογισµικό διασύνδεσης (interface) µε το οποίο οι χρήστες έχουν οικειότητα. Επιπρόσθετα, σε
γενικές

γραµµές

είναι

ελεύθερη

η

χρήση

του-πρόκειται

για

δηµόσιο

δίκτυο-

(http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/research/cseg/projects/ariadne/doci/survey.html

p.

12) και προσφέρει πρόσβαση σε πάρα πολλές πηγές πληροφοριών, πλεονεκτήµατα αρκετά
χρήσιµα για την ανάπτυξη της τηλεργασίας (Eldib και Minoli 1995: 97).
Παράλληλα, δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί χρήστες του
διαδικτύου, όπως εξίσου και πολλοί πιθανοί χρήστες. Αυτό σηµαίνει ότι η εφαρµογή κάποιου
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συστήµατος για την υποστήριξη οµαδικής εργασίας µέσω του διαδικτύου δεν θα
αντιµετωπίσει πολλές δυσκολίες τόσο στη χρήση του όσο και στην εγκατάσταση του
λογισµικού που απαιτείται. Σηµειωτέον ότι ήδη οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν
εγκατεστηµένο το βασικό λογισµικό που απαιτείται (browsers) για την πρόσβαση στο δίκτυο.
3.2.2 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Γενικότερα λοιπόν, µε τη χρήση του διαδικτύου εξασφαλίζεται κατά ένα µεγάλο ποσοστό
η αποδοχή του από τους εργαζόµενους δεδοµένου ότι είναι ήδη εξοικειωµένοι µε τη χρήση
του. Πέρα από τους τεχνολογικού περιορισµούς που παρουσιάζει το διαδίκτυο, αυτονόητο
είναι ότι ειδικά στην περίπτωση της τηλεργασίας όπου ο εργαζόµενος κατά βάση εργάζεται
από το σπίτι, είναι απαραίτητος ένας βασικός εξοπλισµός στο σπίτι το κόστος του οποίου η
επιχείρηση θα είναι πρόθυµη να επωµιστεί. Έχοντας ως δεδοµένο ότι δεν υπάρχει ανάλογο
πρόβληµα, οι περιορισµοί του διαδικτύου οι οποίοι τελικά επηρεάζουν την επικοινωνία των
εργαζοµένων είναι οι εξής:
Απαγόρευση µεταφοράς πληροφοριών: το διαδίκτυο σε διάφορα σηµεία δεν επιτρέπει
την µεταφορά κάποιων πληροφοριών οπότε σε περίπτωση που θεωρούνται απαραίτητες
από τους χρήστες, δεν θα µπορούν να ανακτηθούν. Ίσως η λύση αναζητηθεί στην επιλογή
της κατάλληλης εταιρείας παροχής υπηρεσιών internet (internet service providers).
Περιορισµός στη

χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: το ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο στο internet µπορεί να αναθέτει διευθύνσεις, αλλά είναι δύσκολο να
χρησιµοποιηθεί η διαδικασία για την εύρεση διευθύνσεων.
∆ύσχρηστες υπηρεσίες του διαδικτύου: κάποιες υπηρεσίες που προσφέρει το
διαδίκτυο, µπορεί να απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις για να χρησιµοποιηθούν γεγονός
που αποκλείει τους τηλεργαζόµενους και τους άλλους χρήστες που δεν τις διαθέτουν.
Εξαρτάται λοιπόν από το σύστηµα που θέλει να εφαρµόσει η επιχείρηση και κατά πόσο
το διαδίκτυο είναι το κατάλληλο επικοινωνιακό µέσο για την επίτευξή του.
Επίπεδο αξιοπιστίας: οι τηλεργαζόµενοι επιβάλλεται να γνωρίζουν ότι κανείς δεν
µπορεί να εγγυηθεί ένα συγκεκριµένο επίπεδο αξιοπιστίας όσον αφορά την άµεση και
γρήγορη πρόσβαση στην πηγή πληροφοριών που επιθυµούν. Αυτό οφείλεται κυρίως στο
εύρος ζώνης του διαδικτύου και στην απουσία µηχανισµού διατήρησης ενός διαύλου
(bandwidth)

αποκλειστικά

για

τους

τηλεργαζόµενους

και

τους

εκάστοτε

ενδιαφερόµενους, γεγονός που εν µέρει οφείλεται στο ότι το διαδίκτυο θα πρέπει να
εξυπηρετήσει εκατοντάδες επιχειρήσεις και χιλιάδες χρήστες. Επιπρόσθετα, το internet
αποτελεί τη σύνδεση πολλών µικρότερων δικτύων οπότε το οποιοδήποτε επίπεδο
αξιοπιστίας για να επιτευχθεί απαιτεί πολύπλοκες διασυνδέσεις ενός µεγάλου αριθµού
οργανισµών που προσφέρουν υπηρεσίες internet.
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Εύρος ζώνης: άµεση σύνδεση µε τα παραπάνω αποτελεί και το ζήτηµα της δυσκολίας
υλοποίησης εφαρµογών πραγµατικού χρόνου (real-time transmission), γεγονός που
οδήγησε στην αδυναµία ανάπτυξης ορισµένων συστηµάτων groupware όπως ο
µοιραζόµενος χώρος ενός µέσου (shared media space). Το µέσο επικοινωνίας δεν διαθέτει
το κατάλληλο µέγεθος διαύλου για να επιτρέψει την σύγχρονη µεταφορά αρχείων µε
µεγάλες εικόνες. Η κατάσταση αυτή έχει αντιµετωπιστεί σήµερα σε µεγάλο βαθµό,
ωστόσο στις αρχές ανάπτυξης του groupware η συγκεκριµένη αδυναµία αποτελούσε
εµπόδιο στην παραπέρα ανάπτυξη των συστηµάτων.
Καθυστέρηση: πολύ συχνά στην εφαρµογή συστηµάτων συλλογικής εργασίας µε
υπολογιστές παρατηρείται το πρόβληµα της καθυστέρησης επίλυσης ενός θέµατος όταν
αυτό απαιτεί την εύρεση περισσότερα του ενός site. Προφανές είναι λοιπόν τι πρόκειται
να συµβεί στην οµάδα σε περίπτωση που κάποιο από τα µέλη της ή ίσως και περισσότερα
µέλη προσπαθήσουν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για κάποιο κοµµάτι τα
εργασίας µε σκοπό να το κατανοήσουν καλύτερα. Οι συνδυασµένες πληροφορίες που
απαιτούνται από άλλα µέλη της οµάδας, οι απαντήσεις που θα δοθούν και γενικότερα όλη
αυτή η διαπραγµάτευση για να βρεθεί µία λύση, δηµιουργούν µεγάλα προβλήµατα
καθυστέρησης και συντονισµού της οµάδας για την ολοκλήρωση των εργασιών
("Distance, Dependencies and Delay in a Global Collaboration", ACM December 1-6, p.
321, Philadelphia 2000).
Ασφάλεια: αποτελεί ίσως τον πιο σηµαντικό περιορισµό του διαδικτύου καθώς οι
παραβιάσεις είναι αρκετά συχνές. Υπάρχουν κάποιες λύσεις για τις επιχειρήσεις οι οποίες
διαφέρουν ανάλογα µε το βαθµό προστασίας που προσφέρουν. Η αναφορά περιλαµβάνει
τις πύλες (firewalls) οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν σε επίπεδο δροµολογητή
(screening router firewall) ή σε επίπεδο εφαρµογής (application-level firewalls).
Παραδείγµατα εταιρειών που προσφέρουν ανάλογες υπηρεσίες σε επίπεδο εφαρµογής
είναι οι Raptor, DEC, ANS και Trusted Information Systems.
Πηγές: Eldib και Minoli, 1995: 98,
http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/research/cseg/projects/ariadne/doci/survey.html ,
http://www.cis.temple,edu/~kock/publc/thesis97/03group.pdf.
3.2.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
Τα προβλήµατα επικοινωνιακών υποδοµών που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις
επεκτείνεται και σε περισσότερο τεχνολογικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τα πρωτόκολλα
που χρησιµοποιεί το διαδίκτυο και τα οποία ευνοούν κάποιες κατηγορίες συστηµάτων και
κάποιες άλλες όχι. Ακόµα δυσκολίες προκύπτουν όχι τόσο εξαιτίας των πρωτοκόλλων, αλλά
περισσότερο από την εγκατάσταση των browsers και των servers. Όλα αυτά θα εξεταστούν
στη συνέχεια, αλλά απαραίτητη κρίνεται πρώτα µία πολύ σύντοµη περιγραφή των βασικών
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συστατικών του διαδικτύου τα οποία είναι το HTTP, η HTML και η CGI. Θα πρέπει ωστόσο
να σηµειωθεί ότι δεν χρησιµοποιούνται µονάχα αυτά, απλά αυτά τα τρία θεωρείται ότι
απαρτίζουν τον πυρήνα της λειτουργίας του διαδικτύου.
Το δίκτυο λοιπόν, βασίζεται σε µία απλή αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (clientserver architecture) η οποία επιτρέπει τους πελάτες να ζητούν πληροφορίες από τους
εξυπηρετητές χρησιµοποιώντας ένα πρότυπο πρωτόκολλο το οποίο ονοµάζεται HTTP-Hyper
Text Transfer Protocol. Πρόκειται για πρωτόκολλο σε επίπεδο εφαρµογής µε εκείνη την
απαιτούµενη ταχύτητα για κατανεµηµένα (distributed), συλλογικά (collaborative) και µε
υπερµέσα (hypermedia) πληροφοριακά συστήµατα (information systems). Είναι ένα γενικό
(generic) πρωτόκολλο που δεν ανήκει σε κάποιον (stateless), αντικειµενοστραφές (objectoriented) το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πολλές εργασίες, όπως για τα ονόµατα των
εξυπηρετητών (name servers) και τα συστήµατα διαχείρισης κατανεµηµένων αντικειµένων
(distributed object management systems), µέσα από επεκτάσεις των µεθόδων που
χρησιµοποιεί όταν ζητάει πληροφορίες από κάποιον εξυπηρετητή.
Μερικά βασικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής: το συγκεκριµένο πρωτόκολλο σχεδιάστηκε
ως ένα πολύ απλό πρωτόκολλο ερώτησης-απόκρισης (request-response protocol). Όσον
αφορά την έννοια της µη κυριότητας από κανένα, σηµαίνει ότι οι εξυπηρετητές µπορούν να
επεξεργαστούν οποιαδήποτε ερώτηση-αίτηση από τους browsers ανεξάρτητα από την
προηγούµενη ερώτηση-αίτηση. Η δύναµη του πρωτοκόλλου HTTP είναι η ανεξαρτησία του
από οποιαδήποτε µορφή µεταφερόµενων δεδοµένων. Αυτό επιτρέπει επέκταση τόσο από τους
πελάτες όσο και από τους εξυπηρετητές ώστε να διαχειρίζονται νέες µορφές δεδοµένων.
Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό του διαδικτύου είναι η γλώσσα HTML-Hyper Text
Markup Language η οποία είναι µια απλή δοµή δεδοµένων που χρησιµοποιείται για τη
δηµιουργία υπερκειµένων (hypertext documents) που µπορούν να µεταφερθούν από τη µία
υπολογιστική πλατφόρµα στην άλλη. Αποφεύγοντας τις πολλές λεπτοµέρειες, θα πούµε απλά
ότι ένα µεγάλο πλεονέκτηµα της HTML είναι η απλότητά της, τόσο για τους δηµιουργούς
των ιστοσελίδων όσο και για τους browsers οι οποίοι µπορούν να µεταφράσουν τα κείµενα σε
HTML, χρησιµοποιώντας έναν πολύ απλό αλγόριθµο.
Το τρίτο και τελευταίο συστατικό αναφέρεται στην κοινή πύλη διασύνδεσης (Common
Gateway Interface-CGI). Αποτελεί ένα πρότυπο για την διασύνδεση εξωτερικών εφαρµογών
µε τους εξυπηρετητές πληροφοριών (information servers), όπως το HTTP ή αλλιώς οι
εξυπηρετητές του δικτύου (web servers). Ένα πρόγραµµα CGI εκτελείται σε πραγµατικό
χρόνο και το αποτέλεσµά του αποτελεί δυναµική πληροφορία σε αντίθεση µε το κείµενο σε
HTML του οποίου η ανάκτηση από τον εξυπηρετητή είναι στατική: ένα αρχείο κειµένου το
οποίο δεν αλλάζει. Για να δηµιουργηθούν ιστοσελίδες µε δυναµικό περιεχόµενο, θα πρέπει να
επεκταθούν οι λειτουργίες των εξυπηρετητών και αυτό υλοποιείται µε το CGI το οποίο και
υποστηρίζεται σήµερα από όλους τους εξυπηρετητές. Η επιθυµητή συµπεριφορά
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επιτυγχάνεται µε την αντιµετώπιση από τον εξυπηρετητή των κλήσεων HTTP σαν να
πρόκειται για κλήσεις στα προγράµµατα του κατασκευαστή (developer-supplied programs or
scripts) και παραπέρα την επίκληση αυτών των προγραµµάτων αντί για η διαχείριση αυτής
καθ’ αυτής της απόκρισης. Η CGI συγκεκριµενοποιεί την ζητούµενη πληροφορία η οποία και
πηγαίνει στο script. Το script αναµένεται να δώσει µια απάντηση ως επιστροφή στον πελάτη
(συχνά αυτό που επιστρέφεται είναι µια HTML σελίδα). Η διαδικασία φαίνεται στο σχήµα
που ακολουθεί:
Σχήµα 4: Επέκταση ενός εξυπηρετητή δικτύου µέσα από µία κοινή πύλη διασύνδεσης
Integration
HTTP request

request details

W3 client

W3 server

e.g Netscape

e.g Apache
HTTP reply

CGI script

with other
applications

Application

reply details

Πηγή: "The World Wide Web as Enabling Technology for CSCW: The Case of BSCW", Computer
Supported Cooperative Work: The Journal of Collaborating Computing 6, p. 118, Netherlands 1997

Η ανάπτυξη των βασικών αρχών λειτουργίας του διαδικτύου είχε ως σκοπό µονάχα την
κατανόηση τους έτσι ώστε να βοηθήσει τον κάθε αναγνώστη να καταλάβει τους
περιορισµούς του διαδικτύου όσον αφορά την ανάπτυξη της τηλεργασίας και περισσότερο
της συλλογικής εργασίας µε την υποστήριξη των υπολογιστών.
Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που άµεσα δεν υποστηρίζεται η συνεργασία, η αρχιτεκτονική
του δικτύου µπορεί να κρύψει ένα µέρος της πολυπλοκότητας ανάπτυξης εφαρµογών για ένα
κατανεµηµένο και ετερογενές περιβάλλον. Η πιο γνωστή µέθοδος είναι η ενσωµάτωση
κώδικα σε µία υπάρχουσα εφαρµογή έτσι ώστε να µοιάζει η διασύνδεση της εφαρµογής του
χρήστη (application user interface) σαν µία σειρά από σελίδες HTML τις οποίες µπορούν αν
διαχειριστούν οι browsers. Όποιος όµως χρησιµοποιήσει την προηγούµενη µέθοδο, είναι
υποχρεωµένος να δεχτεί τους περιορισµούς της βασικής αρχιτεκτονικής τόσο του δικτύου και
των πρωτοκόλλων, όσο και των φυλλοµετρητών του δικτύου (web browsers). Αυτοί οι
περιορισµοί οι οποίοι είναι αρκετά αυστηροί και εµποδίζουν την ανάπτυξη των εφαρµογών
CSCW σε διάφορους τοµείς, παρουσιάζονται παρακάτω:
Επικοινωνία: ∆εν υπάρχει υποστήριξη για επικοινωνία µεταξύ εξυπηρετητήεξυπηρετητή (server-server), εξυπηρετητή-πελάτη µε τον εξυπηρετητή να λαµβάνει την
πρωτοβουλία για επικοινωνία (server-client with server initiated) ή πελάτη-πελάτη
(client-client). Η προηγούµενη κατάσταση είναι αρκετά προβληµατική για εφαρµογές
όπου ο εξυπηρετητής απαιτείται να διαδραµατίσει ένα ενεργό ρόλο (για παράδειγµα να
ειδοποιήσει τους χρήστες για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες ή να διατηρήσει τη
συνέπεια των πληροφοριών σε αρκετούς εξυπηρετητές). Συνέπεια του προηγούµενου
28

είναι ότι οι εφαρµογές που χρησιµοποιούνται "τραβούν " τους εξυπηρετητές του δικτύου
περιοδικά για να ελέγξουν την ενηµέρωση των σελίδων, επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο
τους χρήστες να ελέγχουν ιστοσελίδες του άµεσου ενδιαφέροντός τους (για παράδειγµα
το SmartMarks του Netscape). Οι χρήστες µπορούν να ορίσουν ένα πολύ µικρό χρονικό
διάστηµα µεταξύ των ελέγχων, ακόµα και για σελίδες που σπάνια αλλάζουν, οδηγώντας
έτσι σε µη απαραίτητο "κυκλοφοριακό" πρόβληµα στο διαδίκτυο και πολλά "χτυπήµατα"
(hits) στους εξυπηρετητές του δικτύου.
Ξεκάθαρη συγκεντρωτική αρχιτεκτονική (pure centralized architecture): Η
υπάρχουσα αρχιτεκτονική δεν προσφέρει καµία υποστήριξη για την κατανοµή της
πληροφορίας ή για την επεξεργασία ενός υπολογισµού µεταξύ πελατών και
εξυπηρετητών ή για την ύπαρξη αντιγράφων (replication) σε όλους τους εξυπηρετητές.
Ακριβά µηχανήµατα, µε µεγάλη υπολογιστική ισχύ και ανοχή στα σφάλµατα απαιτούνται
για την λειτουργία ενός εξυπηρετητή δικτύου εάν πρόκειται να αποκρίνεται στις αιτήσεις
ενός µεγάλου αριθµού χρηστών. Ούτε ένας απλός υπολογισµός δεν µπορεί να
ολοκληρωθεί από τον πελάτη. Για παράδειγµα δεν µπορεί ο πελάτης να ελέγξει εάν
κάποιος χρήστης συµπλήρωσε όλα τα πεδία σε µία φόρµα. Αυτό όµως οδηγεί και πάλι σε
κυκλοφοριακό πρόβληµα στο δίκτυο, σε υπερφόρτωση του εξυπηρετητή και χαµηλούς
ρυθµούς ανατροφοδότησης για τον χρήστη. Η απουσία υποστήριξης αντιγράφων
σηµαίνει ότι εργασία χωρίς σύνδεση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί. ******
Πολλαπλοί εξυπηρετητές, κατανεµηµένος συντονισµός (multi-server, distributed
coordination): Όπως αναλύθηκε και παραπάνω, το δίκτυο στηρίζεται στην αρχιτεκτονική
πελάτη-εξυπηρετητή, η οποία έχει σχεδιαστεί για πολλαπλούς πελάτες που έχουν
πρόσβαση σε ένα εξυπηρετητή. Αντίθετα, οι εφαρµογές που εξετάζονται εδώ απαιτούν
συντονισµό πολλαπλών εξυπηρετητών. Επιπρόσθετα, η ίδια η φύση του δικτύου επιβάλει
στους συντονιστές (coordinators) να επικοινωνούν µε πηγές διασκορπισµένες σε ένα
δίκτυο ευρείας περιοχής, εποµένως υπάρχει η ανάγκη να σπάσει ένας συντονιστής σε
πολλαπλούς, κατανεµηµένους φυσικούς συντονιστές οι οποίοι θα "τρέχουν" σε
διαφορετικές ιστοσελίδες και θα συνδιαλέγονται µε τις τοπικές πηγές (µε τον όρο
συντονιστής νοείται ο εκάστοτε πελάτης-client).
Ευέλικτος, ευπροσάρµοστος συντονισµός (flexible, adaptive coordination): Το δίκτυο
προσφέρει µία οµοιογενή πλατφόρµα για την υποστήριξη διαφόρων επικοινωνιακών
αναγκών των επιχειρήσεων. Ωστόσο, είναι στο χέρι αυτού που θα αναπτύξει το σύστηµα
να δηµιουργήσει εφαρµογές που είναι αρκετά ευέλικτες να ανταποκριθούν στις
διαφορετικές συντονιστικές απαιτήσεις κάθε ανάγκης είτε πρόκειται για συναλλαγές µε
τους πελάτες, είτε για οµαδική εργασία στα πλαίσια της επιχείρησης. Εποµένως, υπάρχει
ανάγκη για βασικές αρχές κατανεµηµένου συντονισµού (basic distributed coordination
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primitives) οι οποίες θα µπορούν να ικανοποιήσουν διαφορετικές ανάγκες χρηστών και
συστήµατος.
∆εν υπάρχει εγγύηση για ποιότητα υπηρεσίας (no guaranteed ‘Quality of Service’):
Το πρωτόκολλο HTTP δεν υποστηρίζει εγγυηµένους ρυθµούς µετάδοσης µεταξύ των
εξυπηρετητών και των πελατών. Συχνά η µεταφορά των δεδοµένων βρίσκεται στα
πρόθυρα έκρηξης, γεγονός που οφείλεται στην υπερφόρτωση του εξυπηρετητή και του
ίδιου του δικτύου. Μάλιστα η ταχύτητα µεταφοράς µπορεί να διαφέρει σηµαντικά ακόµα
και κατά τη διάρκεια µίας συγκεκριµένης µετάδοσης. Η παραπάνω κατάσταση δεν είναι
και η πλέον κατάλληλη για την µετάδοση δεδοµένων συνεχούς ροής (εφαρµογές
πραγµατικού χρόνου) όπως ήχος και βίντεο. Μάλιστα εναλλακτικά πρωτόκολλα όπως το
πρωτόκολλο Πραγµατικού Χρόνου (Real-Time Protocol) έχουν προταθεί για αυτούς τους
τύπους δεδοµένων.
Σχεδιασµός της διασύνδεσης µε το χρήστη (user interface design): Η γλώσσα HTML
δεν αποτελεί ένα σχεδιαστικό εργαλείο περιβάλλοντος διασύνδεσης µε το χρήστη.
Υπάρχουν βέβαια σηµαίες (tags) που προορίζονται για την υπενθύµιση συµπλήρωσης
απλών φορµών, ωστόσο δεν υποστηρίζουν χαρακτηριστικά τα οποία είναι πια πολύ κοινά
στο περιβάλλον διασύνδεσης του χρήστη όπως για παράδειγµα οι λειτουργίες "τράβηγµα"
(drag) και "πτώση" (drop), πολλαπλή επιλογή (multiple selection) και ουσιαστική
ανατροφοδότηση (semantic feedback). Αρκετοί κατασκευαστές browsers έχουν
παρουσιάσει νέες προτάσεις για την εισαγωγή χαρακτηριστικών όπως, πολλαπλές,
ανεξάρτητες περιοχές πλαισίων (για παράδειγµα Netscape Frames), αλλά προσφέρουν
πολύ λίγα για την διεύρυνση των δυνατοτήτων σχεδιασµού του περιβάλλοντος του
χρήστη-και επιπλέον δεν υποστηρίζονται από όλους τους κατασκευαστές. Ένα κυρίαρχο
πρόβληµα στην προκειµένη περίπτωση είναι αυτό που αναλύθηκε παραπάνω και αφορά
την απουσία της ειδοποίησης server-client. Είναι πολύ εύκολο για τη διασύνδεση να είναι
ασυνεπής µε τις πληροφορίες στον κεντρικό εξυπηρετητή και ανανεώνεται µονάχα στην
περίπτωση που ο πελάτης κατεβάσει ολόκληρη τη σελίδα.
Το πρωτόκολλο HTTP δεν "ανήκει" πουθενά (stateless): Στην αρχή της
συγκεκριµένης ενότητας αναφέρθηκε η συγκεκριµένη έννοια. Η αλήθεια είναι ότι µπορεί
να δηµιουργήσει προβλήµατα καθώς καµία πληροφορία δεν αποθηκεύεται µεταξύ των
αιτήσεων από τον πελάτη στον εξυπηρετητή. Η συνέπεια για την συλλογική εργασία µε
την χρήστη της τεχνολογίας CSCW είναι ότι ενώ το δίκτυο µπορεί να υποστηρίξει
ασύγχρονη συνεργασία, παρουσιάζει προβλήµατα στις περιπτώσεις των σύγχρονων
εφαρµογών.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το διαδίκτυο τουλάχιστον µε τη σηµερινή του
µορφή, είναι κατά µεγάλο ποσοστό ακατάλληλο για την ανάπτυξη συστηµάτων που απαιτούν
διασυνδέσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου συνδιαλλαγή µε τον χρήστη
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(highly-interactive user interfaces), άµεση και γρήγορη ανατροφοδότηση (rapid feedback) και
ανανεώσεις του περιβάλλοντος διασύνδεσης του χρήστη σε ανταπόκριση άλλων
συνδιαλλαγών (user interface updates in response to others interactions), αυτό που στην
αγγλική γλώσσα αποδίδεται µε τον όρο "feedthrough" .
Πηγές:1)http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/research/cseg/projects/ariadne/doci/surv
ey.html p. 12, 2) "The World Wide Web as Enabling Technology for CSCW: The Case of
BSCW", Computer Supported Cooperative Work: The Journal of Collaborating Computing 6,
p. 111-119, Netherlands 1997, 3) "Distributed Coordination and Workflow on the World Wide
Web", Computer Supported Cooperative Work: The Journal of Collaborating Computing 6, p.
177-178, Netherlands 1997.

3.3 INTRANET
Το intranet είναι ένα ιδιωτικό δίκτυο πληροφοριών που χρησιµοποιεί τα πρωτόκολλα, τα
εργαλεία και τις γλώσσες του διαδικτύου. Τα πρωτεύοντα πρωτόκολλα του περιλαµβάνουν το
TCP/IP, το DNS, το HTTP, το FTP, το CGI, το SMTP, το Usenet και το IRC. Τα κύρια
εργαλεία που χρησιµοποιούνται σε ένα περιβάλλον εσωτερικού δικτύου είναι οι
εξυπηρετητές (servers), οι φυλλοµετρητές (browsers) και τα εργαλεία της επιχείρησης για τις
ιστοσελίδες. Όσο για τις γλώσσες περιλαµβάνονται η HTML, η VRML, η JAVA και η
Javascript.
Η βασική λειτουργία του intranet είναι να επιτρέπει στους χρήστες του δικτύου να έχουν
πρόσβαση στις πληροφορίες της επιχείρησης µέσα από έναν φυλλοµετρητή δικτύου (internet
browser). Στην παρούσα τους µορφή τα εσωτερικά δίκτυα των επιχειρήσεων χρησιµοποιούν
κώδικα γραµµένο στο χέρι (hand coded) και είναι κατά πολύ ανοργάνωτα, ενώ πάντα υπάρχει
και ο κίνδυνος των γνωστών hackers. Τα στελέχη των επιχειρήσεων θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι η ανάπτυξη αυτών των δικτύων βρίσκεται σε παρόµοιο στάδιο µε αυτό στο οποίο
βρισκόταν τα συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων στις αρχές του 1960. Χωρίς τον
απαιτούµενο έλεγχο της ανάπτυξης σε αυτό το στάδιο, το κόστος για τη συντήρηση αυτών
των δικτύων σε λίγο καιρό θα είναι αστρονοµικό. Όσο για τα προϊόντα που παρουσιάζονται
στην αγορά, υπάρχουν αρκετοί κατασκευαστές που φιλοδοξούν να βοηθήσουν τις
επιχειρήσεις να οργανώσουν τις πληροφορίες τους στο εσωτερικό δίκτυο. Στα προϊόντα
περιλαµβάνονται

τα

εξής:

Lotus,

Novell

και

Netscape

(http://www.johnsaunders.com/papers/cscw.htm ).
Ο λόγος για τον οποίο αναφέρθηκαν κάποια βασικά στοιχεία για τα intranets είναι γιατί
αποτελούν ένα µέσο για την δηµιουργία επικοινωνιακής υποδοµής κατάλληλης για την
ανάπτυξη της τηλεργασίας και της συλλογικής εργασίας µε την υποστήριξη υπολογιστών.
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Το Intranet παρέχει πολλά οφέλη στις επιχειρήσεις µερικά από τα οποία είναι τα
παρακάτω:
• Τα άτοµα συνηθίζουν στο να χρησιµοποιούν τις ίδιες µεθόδους και πρακτικές και αυτό
µειώνει το χρόνο εκµάθησης ενός καινούριου συστήµατος.
• Η εταιρία και οι εργαζόµενοι σε αυτή την επιχείρηση έχουν πρόσβαση σε ένα µεγάλο
εύρος εφαρµογών, προϊόντων και υπηρεσιών που προέρχονται από την ευρεία αποδοχή
των µεθόδων του Internet και τις µειωµένες τιµές εξαιτίας του σκληρού ανταγωνισµού
µεταξύ των προµηθευτών.
• Οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τους κατάλληλους ανθρώπους µε τα
απαραίτητα προσόντα από µία πολύ ευρεία γκάµα επιλογών.
• Η εργασία µπορεί να γίνει πιο ευέλικτη αφού πλέον πραγµατοποιείται ανεξάρτητα του
χρόνου και του τόπου. Τα άτοµα πλέον διαµοιράζονται µία κοινή πλατφόρµα µάθησης.
• Οι πελάτες αλλά και το προσωπικό της καθεµίας εταιρίας µπορεί να έχει ταυτόχρονη
πρόσβαση στα ίδια δεδοµένα.
Από την άλλη µεριά όµως υπάρχουν και κάποιες αρνητικές επιδράσεις από την
εισαγωγή ενός Intranet σε µια επιχείρηση. Ας µην ξεχνάµε πως κάθε προσέγγιση στα
πληροφοριακά συστήµατα έχει κάποιους περιορισµούς.
Καταρχήν υπάρχουν περιορισµοί στην απόδοση. Κάποιες εφαρµογές είναι πολύ
«βαριές» και προκαλούν υπερφόρτωση στο σύστηµα. Αυτό το πρόβληµα µπορεί να επιλυθεί
µε την υιοθέτηση τεχνολογιών του Internet και συνεχείς βελτιώσεις στις αποδόσεις των
συστηµάτων.
Επιπλέον υπάρχουν κάποια προβλήµατα στην παρουσίαση των θεµάτων. Υπάρχουν
αρκετοί άνθρωποι

οι οποίοι έχουν εµπειρία σε τυπωµένες σε χαρτί παρουσιάσεις και

επιθυµούν οι δικτυακές σελίδες να προσοµοιώνουν µία τυπωµένη παρουσίαση.
Τέλος υπάρχει το σύνδροµο της επιθυµίας υιοθέτησης όλων των καινοτοµιών άσχετα
από το αν αυτές κάθε φορά ενδείκνυνται για τη συγκεκριµένη περίσταση. Αυτό το πρόβληµα
µπορεί να αποφευχθεί αν υπάρχει αξιόπιστη διοίκηση που να µπορεί να κρίνει µε σωστό
τρόπο ποιο είδος τεχνολογίας θα πρέπει να υιοθετηθεί και µε ποιον τρόπο.
Το τελικό συµπέρασµα λοιπόν είναι πως το Intranet και το Internet αποτελούν µία
πραγµατικότητα και πραγµατικά αποτελούν σπουδαία εργαλεία για την κάθε επιχείρηση.
Πριν όµως την εισαγωγή οποιασδήποτε τεχνολογίας στον οργανισµό κρίνεται σκόπιµο
να έχει προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος (http://www.eto.org.uk/faq/faquintra.htm)
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ MICROSOFT
Ο χειρότερος εφιάλτης για κάποιον που διευθύνει το δίκτυο είναι ένας απλός υπάλληλος
ο οποίος εργάζεται στο σπίτι και από αµέλεια προκαλεί κάποιο πρόβλήµα στο υπολογιστικό
σύστηµα της εταιρίας του (κάτι που θα επιτρέψει σε κάποιον hacker να έχει πρόσβαση σε
απόρρητα στοιχεία της εταιρίας).
Στην εταιρία της Microsoft οι ειδικοί ερευνούν συνεχώς τέτοια σενάρια όπως και
τρόπους αντιµετώπισής τους. Όπως όλοι γνωρίζουµε η συγκεκριµένη επιχείρηση αποτελεί
στόχο πολλών επιθέσεων οπότε θα πρέπει τα ευαίσθητα δεδοµένα να διασφαλιστούν µε τον
καλύτερο τρόπο για να µην υπάρξει κάποιος κίνδυνος.
Γενικά η Microsoft δεν έχει κάποια συγκεκριµένη διευρυµένη πολιτική όσον αφορά την
τηλεργασία και ποτέ δεν υπήρξε γνωστή ως µία εταιρία που ενθαρρύνει την πρακτική της
εργασίας από το σπίτι. Από την άλλη µεριά όµως αποτελεί ένα έµβληµα µιας ολόκληρης
γενιάς εταιριών οι οποίες έχοντας προσαρµοστεί στα νέα οικονοµικά δεδοµένα, ενθαρρύνουν
τους υπαλλήλους τους να κρατούν την επαφή µε την εταιρία οπουδήποτε και αν βρίσκονται.
Ο αρµόδιος για θέµατα ασφάλειας στην εταιρία υποστηρίζει ότι υπάρχει µια γενικότερη
επιθυµία από τη µεριά των εργαζοµένων και της εταιρίας να ολοκληρώσουν µε ενθουσιασµό
την εργασία τους. Όταν µπαίνει κάποιος υπάλληλος µέσα στο δίκτυο της εταιρίας από
αποµακρυσµένη τοποθεσία παραµένει ένα µέρος του δικτύου και αυτό δεν αλλάζει τα µέτρα
ασφαλείας.
Οι υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης στο Internet δηµιουργούν µεγαλύτερο κίνδυνο για
την ασφάλεια. Οι εργαζόµενοι πλέον είναι συνεχώς συνδεδεµένοι στο δίκτυο κάτι που βοηθά
τους hackers να ανακαλύψουν τα «τρωτά» σηµεία του. Ο Zack Nelson , ο οποίος είναι
υπεύθυνος για την ασφάλεια των δικτύων, προτείνει τρία επίπεδα ασφάλειας για τους
εργαζόµενους από απόσταση. Αυτά περιλαµβάνουν λογισµικό για αντιµετώπιση των ιών,
κρυπτογράφηση των ευαίσθητων δεδοµένων και κάποιο είδος αυτοµατοποιηµένου
συστήµατος που θα ελέγχει όλο το δίκτυο και θα το αναβαθµίζει όποτε αυτό κρίνεται
απαραίτητο.
Φυσικά ο Nelson

και οι άλλοι ειδικοί ποτέ δεν κατηγόρησαν τη Microsoft για

χαλαρότητα στον τοµέα της ασφάλειας. Το πρόβληµα έγκειται στο γεγονός ότι η
συγκεκριµένη εταιρία αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς στόχους των hackers
παγκοσµίως. Μάλιστα οι ειδικοί υποστηρίζουν πως κάθε hacker έχει προσπαθήσει
τουλάχιστον µία φορά να παρεισφρήσει στο δίκτυο της εταιρίας.
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Όπως όλοι γνωρίζουµε ο ιδανικός από άποψη ασφαλείας υπολογιστής είναι αυτός που
βρίσκεται κλειδωµένος µέσα σε ένα δωµάτιο και αποσυνδεδεµένος από κάθε άλλο µηχάνηµα
και δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Το συµπέρασµα από αυτό είναι ότι δεν µπορούµε να
πετύχουµε απόλυτη ασφάλεια σε οποιονδήποτε υπολογιστή. Ουσιαστικά πρόκειται για µία
διαδικασία ισορροπίας των απαιτήσεων και της ασφάλειας. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι στο
τέλος αυτό που υπερτερεί είναι η ευελιξία για τον εργαζόµενο. Για τη Microsoft, ο τοµέας της
ασφάλειας δηµιουργεί ένα µεγάλο πρόβληµα και στις δηµόσιες σχέσεις της διότι προσπαθεί
τα τελευταία χρόνια να πείσει τους πελάτες της ότι η εταιρία βρίσκεται στην κατάλληλη θέση
να δηµιουργήσει και να αναπτύξει τη νέα γενιά αρχιτεκτονικής του δικτύου.
(hhtp://www.teleworker.org/articles/telecommuting_security.html)

4.2 ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ IBM
Η τηλεργασία ήταν µία από τις στρατηγικές που βοήθησαν την εταιρία IBM να βγει από
το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόταν. Από το 1991 ως το 1993 η εταιρία έχασε 16 εκατοµµύρια
$, απέλυσε 117.000 υπαλλήλους και δαπάνησε πάνω από 28 εκατοµµύρια $ σε
ανακατασκευές. Ο υπεύθυνος της εταιρίας το 1993 υποστήριξε πως για να επιβιώσει η
εταιρία έπρεπε να βελτιώσει τις σχέσεις µε τους πελάτες της ,να ανεβάσει τα επίπεδα
παραγωγικότητας της και να µειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις δαπάνες τις.
Το 1995 οι 10.000 πωλητές που επιβίωσαν από τις µαζικές απολύσεις αναγκάστηκαν να
µοιράζονται ανά τέσσερις έναν ενιαίο χώρο γραφείου. Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι η εργασία
από απόσταση άρχισε να αποτελεί την αναγκαία λύση. Οι πωλητές αντέδρασαν πολύ καλά
στην ιδέα επειδή είχαν συνηθίσει να εργάζονται µακριά από το γραφείο αλλά και
αισθάνονταν ευγνωµοσύνη προς την εταιρία που δεν τους είχε απολύσει. Η εταιρία λοιπόν
δεν αντιµετώπισε κάποιο είδος αντίστασης από την πλευρά των εργαζοµένων. Παρόλα αυτά
προέκυψαν αρκετά προβλήµατα στην πορεία.
Καταρχήν προέκυψαν σοβαρά τεχνολογικά εµπόδια. Η IBM ήταν στελεχωµένη µε
προσωπικό άρτια καταρτισµένο το οποίο όµως θα έπρεπε να µάθει να εργάζεται µε έναν
διαφορετικό τρόπο από αυτόν στον οποίο είχε συνηθίσει µέχρι τότε. Η χρήση του φορητού
υπολογιστή απαιτούσε διαφορετικά προσόντα από αυτά που απαιτούνταν για τη χρήση ενός
εσωτερικού συστήµατος που συνδέεται απευθείας µε το δίκτυο.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν επικοινωνιακά προβλήµατα. Η κουλτούρα της εταιρίας
µέχρι εκείνη τη στιγµή ήταν επικεντρωµένη στις συναντήσεις και συχνές συζητήσεις µεταξύ
των στελεχών. Όπως καταλαβαίνουµε όµως αυτό ήταν αδύνατο να συµβεί µε τα νέα
δεδοµένα. Οι ατελείωτες συζητήσεις µέσω τηλεφωνικών γραµµών ήταν τελείως
απαγορευτικές για προφανείς λόγους. Επιπλέον οι διευθυντές των τµηµάτων ένιωθαν πως δεν
µπορούν να ελέγξουν τους υφισταµένους τους αλλά και οι απλοί εργαζόµενοι αισθάνονταν
τελείως αποκοµµένοι από την εταιρία. Το χειρότερο όµως ήταν ότι οι πελάτες άρχισαν να
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παραπονιούνται για το ότι δεν µπορούσαν να έρθουν σε επαφή µε τους πωλητές. Τα
προβλήµατα αυτά ξεπεράστηκαν µε την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ενός
εσωτερικού συστήµατος της εταιρίας.
Επιπλέον η IBM αντιµετώπισε το πρόβληµα των κοινωνικών επαφών µεταξύ των
ατόµων που αποτελούσαν το εργατικό δυναµικό της. Οι συναντήσεις ήταν πολύ δύσκολο να
πραγµατοποιηθούν διότι οι πωλητές και οι σύµβουλοι βρίσκονταν διασκορπισµένοι σ
µεγάλες αποστάσεις. Εξάλλου η ίδια η εταιρία προτιµούσε το να βρίσκονται οι πωλητές της
στα διάφορα σηµεία εξυπηρέτησης των πελατών από το να εργάζονται όλοι µαζί σε κάποιο
σταθµό εργασίας. Η IBM όµως κατάφερε να ξεπεράσει και αυτό το εµπόδιο ορίζοντας
κάποιον υπεύθυνο για τον συντονισµό των υπαλλήλων στις διάφορες κοινωνικές
δραστηριότητες.
Τέλος, παρουσιάστηκε το πρόβληµα της αφοµοίωσης του νέου εργατικού δυναµικού στο
ήδη υπάρχον. Αυτό ξεπεράστηκε µε την εφαρµογή ενός δεκαηµέρου σεµιναρίου για όλους
τους νέους υπαλλήλους το οποίο περιλάµβανε τις βασικές αρχές εργασίας και συνεργασίας
µέσα στην IBM. Όταν κρίνονταν πως ήταν έτοιµοι να ξεκινήσουν να εργάζονται, οι
υπεύθυνοι τους ανέθεταν συγκεκριµένα projects σε συνεργασία µε κάποιον έµπειρο
υπάλληλο. Επίσης οι νέες προσλήψεις ανατέθηκαν σε δύο µέντορες οι οποίοι διασφάλιζαν ότι
οι νέοι υπάλληλοι θα είχαν πάντα τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε κάποιον για τυχόν
απορίες τους.
Ποιο ήταν όµως το αποτέλεσµα της εφαρµογής του προγράµµατος της τηλεργασίας
στην IBM; Οι αναφορές δείχνουν ότι η εταιρία οδηγήθηκε σε σηµαντική εξοικονόµηση
οικονοµικών πόρων. Πιο συγκεκριµένα εκτιµάται πως η εταιρία έχοντας 10.000
τηλεργαζόµενους εξοικονοµεί περίπου 75 εκατοµµύρια δολάρια το χρόνο. Η παραγωγικότητα
αυξήθηκε κατά 20% και σύµφωνα µε µία έρευνα το 75% των υπαλλήλων της εταιρίας
απάντησαν ότι η τηλεργασία είχε σηµαντική θετική επίδραση και στον ηθικό τοµέα. Σήµερα,
οι εργαζόµενοι δουλεύουν περισσότερες ώρες, µε αποδοτικότερο τρόπο και είναι απόλυτα
ικανοποιηµένοι από την εργασία τους. Επιπρόσθετα, η εξυπηρέτηση των πελατών έχει φτάσει
στο υψηλότερο επίπεδο. Μπορούµε να πούµε ότι η τηλεργασία επέτρεψε στην IBM να
επικεντρωθεί περισσότερο στον πελάτη και λιγότερο στις εσωτερικές δραστηριότητες και
απαιτήσεις της. (“The New World of Work”, Gary Cooper and Ronald Burke , p.187, &
http://www.teleworker.org/articles/why_telework.html)

4.3 ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ MERRILL LYNCH
Η Merrill Lynch ήταν µία από τις πρώτες εταιρίες που αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να
εφαρµόσουν προγράµµατα τηλεργασίας για να τονώσει το ενδιαφέρον και την πίστη των
υπαλλήλων της προς αυτή. Αρχικά ο οικονοµικός τοµέας δεν αποτελούσε πρόβληµα για την
επιχείρηση. Ο στόχος ήταν να προάγει την αξιοπιστία και την παραγωγικότητα. Η εταιρία
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αποτελείται από 54.000 εργαζοµένους διασκορπισµένους σε 40 διαφορετικές χώρες. Είναι
κυρίως εξαρτηµένη από το τµήµα της πληροφορικής τεχνολογίας και οι δυσκολίες που
αντιµετώπιζε σε αυτόν τον τοµές αποτέλεσαν το έναυσµα για την εφαρµογή του
προγράµµατος τηλεργασίας. Η Merrill Lynch υπέφερε λοιπόν από κρίση στο θέµα του
προσωπικού του τµήµατος πληροφορικής τεχνολογίας επειδή απλά δεν υπήρχαν οι
κατάλληλοι άνθρωποι µε τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις. Το 1995 λοιπόν η εταιρία
ξεκίνησε να εφαρµόζει το πρόγραµµα από τον τοµέα του προγραµµατισµού και του 1.700
προγραµµατιστές που διέθετε. Αποτελούµενο από εκπροσώπους κάθε τµήµατος από την
ιδιωτική πλευρά της εργασίας ο στόχος του προγράµµατος ήταν να γίνει η Merrill Lynch η
πιο ελκυστική εταιρία για πληροφορική τεχνολογία στην παγκόσµια αγορά.
Μετά από πολλές συζητήσεις και διαµάχες, η εταιρία αποφάσισε να εφαρµόσει ένα
πρόγραµµα που θα κόστιζε 500.000$ αρχικά και

έπειτα 3.000$ το χρόνο για κάθε

τηλεργαζόµενο. Οι υπεύθυνοι τις εταιρίας αποφάσισαν να προχωρήσουν αφού υπήρχαν
ενδείξεις που έδειχναν πως το κόστος αυτού του προγράµµατος θα ήταν µικρότερο από αυτό
της απόλυσης και αντικατάστασης προσωπικού. Η εταιρία λοιπόν ξεκίνησε την εφαρµογή
θεσµοθετώντας κανόνες και διαδικασίες προκειµένου να ελεγχθεί η εργασία εκτός του χώρου
του γραφείου. Οι κανόνες αυτοί µπορούν να συνοψιστούν στους παρακάτω:
Καταρχήν ένας υπάλληλος δεν επιτρεπόταν να εργαστεί από απόσταση πριν
συµπληρώσει 90 µέρες σε κάποιο συγκεκριµένο project. Ακόµη και µετά από αυτό το
χρονικό διάστηµα θα έπρεπε να εµφανίζονται στο γραφείο τουλάχιστον µία φορά την
εβδοµάδα. Αυτοί οι περιορισµοί είχαν ως στόχο να διασφαλίσουν την συνεργασία µεταξύ των
εργαζοµένων και των διευθυντών τους.
Επιπλέον, από τη στιγµή που κάποιος αποφάσιζε να εργαστεί από απόσταση
προηγουµένως έπρεπε υποχρεωτικά να ακολουθήσει κάποιο πρόγραµµα εκπαίδευσης µαζί
και µε τον διευθυντή του. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του προγράµµατος προσοµοίωσης οι
υπάλληλοι µαζί µε τους ανωτέρους τους έπρεπε να καθορίσουν τις τεχνολογικές τους
απαιτήσεις. Η εταιρία τους παρείχε τον φορητό υπολογιστή αλλά αυτοί είχαν την ευθύνη για
την αγορά του υπολοίπου εξοπλισµού και επίπλων που τους ήταν απαραίτητα.
Ως ένα τελευταίο βήµα κάθε υπάλληλος θα έπρεπε να συµµετέχει για δύο εβδοµάδες σε
ένα εργαστήριο προσοµοίωσης τηλεργασίας. Το εργαστήριο αυτό ήταν σχεδιασµένο µε
τέτοιο τρόπο ώστε να προσοµοιώνει τις εργασιακές συνθήκες στο σπίτι του καθενός. Παρείχε
τον ίδιο εξοπλισµό µε ενός σπιτιού και ήταν εκτεθειµένο σε πολλούς εξωτερικούς θορύβους.
Μετά από το χρονικό διάστηµα των δύο εβδοµάδων ο εργαζόµενος είχε την αίσθηση ότι ήδη
ήταν ένας τηλεργαζόµενος. Η εµπειρία που αποκτούσε εκεί τον προετοίµαζε να
αντιµετωπίσει τις πραγµατικές συνθήκες που θα συναντούσε αργότερα. Ακόµη στο τέλος
γινόταν κάποιος έλεγχος στο σπίτι του κάθε υπαλλήλου προκειµένου αυτό να κριθεί ως
κατάλληλος τόπος εργασίας.
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Παρά όµως τον προσεκτικό σχεδιασµό που έκανε η Merrill Lynch, δεν κατέστη δυνατό
να προβλέψει κάθε εµπόδιο που θα µπορούσε να προκύψει. Για παράδειγµα, οι υπεύθυνοι
δεν είχαν εκτιµήσει σωστά την ανάγκη για τεχνική βοήθεια των τηλεργαζοµένων. Για να
ξεπεραστεί αυτό η εταιρία όρισε µία επιτροπή υποστήριξης πληροφορικής τεχνολογίας
αποτελούµενη από πέντε άτοµα τα οποία θα ήταν διαθέσιµα από τις επτά το πρωί έως τις
επτά το βράδυ στο γραφείο και τις υπόλοιπες ώρες θα µπορούσαν να ειδοποιηθούν µέσω
τηλεφώνου.
Επίσης, οι αρµόδιοι είχαν αποτύχει στο να προβλέψουν τις αλλαγές στον τρόπο
επικοινωνίας.

Στις

αρχές

υπήρξε

σοβαρό

πρόβληµα

επικοινωνίας

µεταξύ

των

τηλεργαζοµένων και των ανωτέρων τους. Αυτό ξεπεράστηκε µε την ανάπτυξη ενός
εσωτερικού δικτύου (Intranet) µέσω του οποίου τα άτοµα θα µπορούσαν να στέλνουν
ανακοινώσεις και στοιχεία για αναβάθµιση. Ακόµη µέσω αυτού του δικτύου θα στέλνονταν
πλέον όλα τα µηνύµατα µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο προκειµένου να ικανοποιηθούν όλες οι
ανάγκες επικοινωνίας.
Οι επιδράσεις της υιοθέτησης του προγράµµατος τηλεργασίας από την Merrill Lynch
ήταν σαφώς θετικές. Σύµφωνα µε εσωτερική έρευνα η ικανοποίηση των εργαζοµένων έχει
αυξηθεί κατά 30% . Η εταιρία όµως έχει διακρίσεις και από εξωτερικές πηγές: Η “Working
Mother” την ψήφισε ως µία από τις 100 καλύτερες εταιρίες στις οποίες θα µπορούσε να
εργαστεί κάποιος και το “Business Week” την κατονόµασε ως µία από τις επιχειρήσεις που
υποστηρίζουν σε µεγάλο βαθµό την οικογένεια. (“The New World of Work”, Gary Cooper
and Ronald Burke , p.188 & http://ww.teleworker.org/articles/why_telework.html )

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΕΠΙΛΟΓΟΣ
5.1 ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ GROUPWARE
Είναι γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την υιοθέτηση
του groupware και της τηλεργασίας. Το ζήτηµα είναι όµως είναι ποιες είναι εκείνες οι
δυνάµεις που ωθούν τις επιχειρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη αναφέρθηκαν τα
πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή του CSCW. Επιπρόσθετα όµως τα κίνητρα για την στροφή
σε αυτή την τεχνολογία είναι τα εξής:
•

Καλύτερος έλεγχος του κόστους

•

Αυξηµένη παραγωγικότητα

•

Καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη

•

Υποστήριξη για διοίκηση ολικής ποιότητας (Total Quality Management)

•

Λιγότερες συγκεντρώσεις (meetings)

•

Αυτοµατισµός διαδικασιών ρουτίνας
37

•

Επέκταση του οργανισµού ώστε να περιλάβει και τον πελάτη και τον προµηθευτή

•

Συγχώνευση γεωγραφικά διασκορπισµένων οµάδων

•

Αυξηµένος ανταγωνισµός καθώς είναι πιο γρήγορη η είσοδος στην αγορά

•

Καλύτερος συντονισµός σε παγκόσµιο επίπεδο

•

Προσφορά µίας νέας υπηρεσίας που διαφοροποιεί την επιχείρηση
Παρατηρώντας τα παραπάνω στοιχεία καταλαβαίνει κανείς ότι τελικά το groupware

χρησιµοποιεί την τεχνολογία για να προσφέρει λύσεις στις επιχειρησιακές διαδικασίες.
Κοιτώντας πιο προσεχτικά καταλήγουµε σε επτά δυνάµεις που προσφέρουν την αρχική
ώθηση προς το groupware.
•

Είναι διαθέσιµη µία υπάρχουσα δικτυακή υποδοµή µε τους όποιους περιορισµούς τη για
την υποστήριξη συλλογικής εργασίας µε την χρήση των υπολογιστών

•

Η βελτιωµένη τιµή σε σχέση µε την απόδοση τόσο του υλικού του groupware όσο και
του λογισµικού, έκανε την συγκεκριµένη τεχνολογία πιο προσιτή σε µεγαλύτερο
πληθυσµό

•

Η γενικότερη τάση παγκοσµίως για περικοπές στο προσωπικό, πιέζει για αυξηµένη
παραγωγικότητα των εργαζοµένων

•

Πολλοί µεγάλοι κατασκευαστές όπως η Microsoft, η WordPerfect, η Lotus, η IBM και η
Digital Equipment Corporation (DEC) προωθούν προϊόντα groupware αυξάνοντας έτσι
την γνωστοποίηση του προϊόντος στην αγορά

•

Ο αυξηµένος ανταγωνισµός επιβάλλει αλλαγές στους οργανισµούς, όπως µία
περισσότερο επίπεδη δοµή και περισσότερη ευελιξία, οι οποίες απαιτούν το groupware γι’
αυτή την αλλαγή.

•

Άρθρα στον τύπο για το εµπόριο και τις επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τη γνώση για το
groupware και παράλληλα έχουν κεντρίσει την περιέργεια των διευθυντικών στελεχών
των επιχειρήσεων.

•

Η αυξηµένη πολυπλοκότητα στα σηµερινά προϊόντα και στις επιχειρησιακές διαδικασίες
οδηγεί στην χρήση οµάδων προοριζόµενες να εργάζονται αποκλειστικά µε groupware.
Πηγή: http://www.impact-it.net/Pages/tech_groupware.html

5.2 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Παρά τις προβλέψεις των προηγουµένων ετών ότι η τηλεργασία θα γνωρίσει µεγάλη
ανάπτυξη αυτό δεν έγινε πραγµατικότητα ούτε από τη µεριά των εργαζοµένων αλλά ούτε και
από τη µεριά των ειδικών στα πληροφοριακά συστήµατα. Πολλές εταιρίες υιοθέτησαν
προγράµµατα τηλεργασίας που όµως τελικά οδηγήθηκαν σε αποτυχία. Τα αίτια αυτής της
αποτυχίας είναι ο λανθασµένος τεχνολογικός σχεδιασµός, οι µη πραγµατοποιήσιµες
προσδοκίες τους, η απότοµη αλλαγή στην κουλτούρα και η έλλειψη εµπιστοσύνης. από όλα
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αυτά λοιπόν καταλαβαίνουµε ότι αυτές οι αποτυχίες οφείλονται κυρίως στην εφαρµογή των
προγραµµάτων.
Ένας εργαζόµενος για να χαρακτηριστεί ως επιτυχηµένος θα πρέπει να διαθέτει
ενθουσιασµό, δηµιουργικότητα ,ευελιξία, προσαρµοστικότητα, µόρφωση, ανοιχτό µυαλό και
να του δίνονται πάντοτε τα κατάλληλα κίνητρα. Αν διαθέτει αυτά τα στοιχεία τότε θα
επιτύχει και τους προσωπικούς του στόχους αλλά και τους στόχους του οργανισµού στον
οποίο εργάζεται. (Telework, Teletrade & Telecooperation, Horace Mitchell)

5.3 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
∆ύο τάσεις είναι πιθανό να επικρατήσουν στο µέλλον όσον αφορά το groupware. Η πρώτη
αναφέρεται στο ότι η χρήση του θα συνεχίσει να αυξάνεται και µάλιστα µε µεγαλύτερο
ρυθµό και µε επιλεγόµενη πλατφόρµα το διαδίκτυο, ενώ η δεύτερη στο ότι οι διακρίσεις του
χώρου και του χρόνου θα εξαφανιστούν.
Καθώς περισσότερες λύσεις groupware εφαρµόζονται και γίνονται περισσότερο
κατανοητές, τα διευθυντικά στελέχη, θα αναγνωρίζουν ότι η γνώση και τα δεδοµένα
αποτελούν κεφάλαιο της οµάδας και όχι του καθένα ξεχωριστά. Ο συγκεκριµένος τρόπος
εργασίας είναι ήδη αρκετά συνηθισµένος στην Ιαπωνία, όπου η ανάπτυξη του groupware
υπήρξε πολύ πιο γρήγορη από ότι στις Η.Π.Α ή οπουδήποτε αλλού.
Επιπλέον, η διάκριση του groupware µε κριτήριο το χρόνο και το χώρο µε την ευρεία
χρήση του διαδικτύου και την ποικιλία των λύσεων που προσφέρονται η σηµαντικότητα του
χρόνου και του χώρου θα µηδενιστεί. Οι οργανισµοί θα είναι σε θέση να προσαρµόζουν
οποιαδήποτε λύση στις δικές τους ανάγκες. Κάθε εργαζόµενος θα έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθεί τις συγκεντρώσεις της οµάδας που συµµετέχει σε παγκόσµια κλίµακα και µε
πλήρη ανατροφοδότηση. Μάλιστα σε συνδυασµό µε άλλη τεχνολογία για τη λήψη
αποφάσεων όπως οι γενετικοί αλγόριθµοι και τα νευρωνικά δίκτυα, τα µελλοντικά
συστήµατα θα µπορούν να προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσµα παρέχοντας την σωστή
πληροφορία στη σωστή στιγµή (http://www.johnsaunders.com/papers/cscw.htm ).
Όσο για τον τρόπο που θα γίνεται η εργασία σε λίγα χρόνια, το ακόλουθο σενάριο δίνει
µια σύντοµη περιγραφή:
•

Το 2010, κάθε άτοµο θα έχει πρόσβαση σε δίκτυα επικοινωνίας µεγάλης ταχύτητας και
χρησιµοποιώντας αυτά τα δίκτυα θα έρχονται σε επαφή µε τα υπόλοιπα άτοµα και θα
εκτελούν την εργασία τους

•

Νέοι εικονικοί οργανισµοί θα εξαπλωθούν στο ∆ιαδίκτυο, επιτρέποντας σε όλους να
διαχειρίζονται την πληροφορία ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους. Οι περισσότερες
εµπορικές δραστηριότητες θα γίνονται µέσω Internet (ηλεκτρονικό εµπόριο).
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• Οι καριέρες των ανθρώπων θα αλλάζουν µε ταχύτατους ρυθµούς και αυτό θα έχει ως
επακόλουθο τη συνεχή µάθηση και την αναβάθµιση των προσόντων τους.
(http://www.entemp.ie/ecd/tele_sum.pdf)
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
INTERNET:
1) http://www.teleworking.gr/default.asp
Η ιστοσελίδα παρέχει κάποιες γενικές πληροφορίες για το θέµα της τηλεργασίας στην
Ελλάδα, την κατάσταση που επικρατεί και τις δυνατότητες ανάπτυξής της. Ακόµη δίνει
πληροφορίες για τα πλεονεκτήµατα της τηλεργασίας, διάφορες σηµαντικές ερωτήσεις που
πρέπει κάθε τηλεργαζόµενος να υποβάλει στον εαυτό του καθώς και διάφορες ερωτήσεις και
απαντήσεις για την αποσαφήνιση εννοιών σχετικά µε την τηλεργασία. Τέλος δίνει ένα
παράδειγµα εφαρµογής στην IBM και πληροφορίες για το τηλεδίκτυο Ελλάδος το οποίο έχει
ιδρύσει και υποστηρίζει η ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε.
2) http://hsb.baylor.edu/ramsower/ais.ac.97/papers/guthrie.htm
Το άρθρο ασχολείται µε την ηθική κυρίως πλευρά της τηλεργασίας. Εξετάζει ηθικά σενάρια
(ethical scenarios) τα οποία µπορεί να συµβούν σε ένα περιβάλλον τηλεργασίας κυρίως για
εκείνους που εργάζονται από το σπίτι τους. Επιπλέον, περιγράφει την µεθοδολογία που
ακολουθήθηκε καθώς και τα αποτελέσµατα της έρευνας η οποία ανέδειξε πέντε σηµαντικά
ηθικά ζητήµατα.
3) http://www.cisco.com/offer/tdm_home/pdfs/mobility/CHO_OV.pdf
Η εταιρεία Cisco αναπτύσσει τα προϊόντα που προσφέρει για την ανάπτυξη της τηλεργασίας.
Αναφέρει ακόµα τα πλεονεκτήµατα της για την επιχείρηση και τον τηλεργαζόµενο. Επίσης
αναλύει τις προτεινόµενες λύσεις της για την τηλεργασία µέσω του δικτύου της
ενδιαφερόµενης επιχείρησης. Έτσι αναφέρει την χρήση DSL δροµολογητή (DSL Routers),
την χρήση καλωδίου (Cable Access Routers), την πρόσβαση µε χρήση ISDN δροµολογητή
(ISDN Routers) καθώς και επιπρόσθετες λύσεις. Ακόµα παρέχει στοιχεία για το σύστηµα
ασφάλειας που διαθέτει και την υποστήριξη και τις υπηρεσίες που προσφέρει µετά την
εγκατάσταση.
4) http://www.rn.inf.tu-dresden.de/scripts_lsrn/veroeffent_print/IKS2002.pdf
Το κείµενο αρχικά περιγράφει τις απαιτήσεις των υπηρεσιών τηλεργασίας και τις οποίες θα
πρέπει να πληροί η αντίστοιχη αρχιτεκτονική που θα αναπτυχθεί. Έπειτα δίνεται µία µικρή
ανάπτυξη για την τεχνολογία των δικτυακών υπηρεσιών (web services) και την πιθανότητα
να χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία τηλεργασιακού περιβάλλοντος (teleworking
environment).
5) http://www.entemp.ie/ecd/tele-sum.pdf
Το συγκεκριµένο άρθρο δίνει έναν σύντοµο ορισµό της τηλεργασίας, τα πλεονεκτήµατάευκαιρίες για την επιχείρηση και τις αντίστοιχες επιπτώσεις για τον εργαζόµενο και την
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κοινωνία. Ακόµα δίνει έµφαση στην Ιρλανδία περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί,
τα εµπόδια που παρουσιάζονται στην ανάπτυξη της τηλεργασίας και παραθέτει προτάσεις για
την αντιµετώπιση της κατάστασης.
6) http://www.johnsaunders.com/papers/cscw.htm
Το κείµενο ασχολείται µε την Συλλογική Εργασία µε Υποστήριξη Υπολογιστών (CSCW
επίσης γνωστό και ως groupware). ∆ίνει έναν σύντοµο ορισµό και µία περιγραφή για την
έννοια του groupware καθώς και µία µικρή ιστορική αναδροµή. Παραθέτει την τεχνολογία
που χρησιµοποιείται και αναλύει κάθε εργαλείο ξεχωριστά. Αναφέρει επίσης κάποιους
περιορισµούς και παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη από την επιχείρηση κατά την
εφαρµογή του groupware και κλείνει µε απόψεις για την διαµόρφωση µελλοντικών τάσεων.
7)http://www.google.com.gr/search?q=technology+for+groupware&hl=el&lr=&ie=UTF8&oe=UTF-8&start=20&sa=N
Πρόκειται για µία απλή παράθεση µελλοντικών τάσεων για την τεχνολογία του groupware.
Συγκεκριµένα υποστηρίζεται ότι το επόµενο βήµα θα είναι η τεχνολογία του δικτύου, η
χρήση γλωσσών προγραµµατισµού που είναι ανεξάρτητες από την πλατφόρµα µηχανήµατος
(Java), η τεχνολογία των κατανεµηµένων αντικειµένων (Distributed Objects TechnologyDCOM/CORBA) και τα συνθετικά συστήµατα (Compositional Systems) και οι συστατικέ
αρχιτεκτονικές (Component Architectures). Παραδείγµατα: Infosphere, Aurora, JavaBeans
and Lotus eSuite).
8) http://www.impact-it.net/Pages/tech_groupware.html
Το άρθρο ασχολείται µε το groupware και τονίζει ότι πρόκειται κυρίως για τεχνολογία
συνεργασίας (collaborative technology). Αναφέρει την αναγκαιότητα εφαρµογής της και
παραθέτει διάφορους ορισµούς. Επιπλέον ταξινοµεί το groupware σε διάφορες κατηγορίες
και παραθέτει εκείνους τους παράγοντες-δυνάµεις που προωθούν την κίνηση προς την
υιοθέτησή του.
9) http://www.intranetjournal.com/faq/lotusbible.html
Στην παραπάνω ιστοσελίδα παρατίθενται οι έννοιες της επικοινωνίας (communication), της
συνεργασίας (collaboration) και του συντονισµού (Coordination). Υποστηρίζεται ότι η
δυναµικότητα µιας πλατφόρµας groupware καθορίζεται από τη δυνατότητά της να κινείται
µεταξύ, αλλά και µέσα από τα τρία προηγούµενα στοιχεία της οµαδικής εργασίας (group
work). Τέλος αναφέρονται οι απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος οµαδικής εργασίας τις οποίες το
groupware θα πρέπει να ικανοποιεί.
10) http://www.usabilityfirst.com/groupware/intro.html
Στο παραπάνω άρθρο διευκρινίζεται και πάλι ότι το groupware είναι µια τεχνολογία που
προορίζεται για την διευκόλυνση της οµαδικής εργασίας. Επίσης ταξινοµούνται οι
τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τον χρόνο που εργάζονται οι χρήστες (ίδιοςδιαφορετικός χρόνος) και ανάλογα µε τον τόπο (ίδιος χώρος-διαφορετικός χώρος). Επιπλέον
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δίνεται και µία σύντοµη περιγραφή του CSCW). Τέλος, αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα του
groupware έναντι των συστηµάτων που προορίζονται για ένα χρήστη (single-user systems).
11) http://www.cs.tcd.ie/Virtues/Presentations/groupware/tsld015.htm
Πρόκειται για µία παρουσίαση που δίνει κάποια στοιχεία για το groupware και το CSCW.
Αναφέρονται οι έννοιες της συνεργασίας, της επικοινωνίας και του συντονισµού και
κατατάσσονται τα διάφορα εργαλεία λογισµικού σε κάθε µία από αυτές. Προσφέρονται
κάποια ιστορικά στοιχεία, πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα και παραδείγµατα σύγχρονων
εργαλείων για την εφαρµογή του groupware.
12) http://www.inf.uth.gr/greek/imerida2003/lectures/2.1ergasia.pdf
Το συγκεκριµένο κείµενο αποτελεί παρουσίαση κάποιας εργασίας στην οποία αναφέρεται το
διαδίκτυο, οι υπηρεσίες που προσφέρει, τα ποσοστά των χρηστών στην Ευρώπη και ο σκοπός
για τον οποίο χρησιµοποιείται. Έπειτα συζητείται το θέµα της τηλεργασίας, τα είδη της, οι
θετικές-αρνητικές επιδράσεις για τον εργαζόµενο, τον εργοδότη και την κοινωνία.
13) http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/telework-apec/manual-e01.html
Το άρθρο αναφέρεται στην τηλεργασία για την οποία δίνεται ένας σύντοµος ορισµός.
Αναφέρονται ακόµα τέσσερις παράγοντες που ενισχύουν την ανάπτυξη της τηλεργασίας και
είναι: α) οι προσδοκίες των κυβερνήσεων, β) η προσπάθεια των επιχειρήσεων να βελτιώσουν
την ανταγωνιστικότητά τους, γ) η επιθυµία των εργαζοµένων για τηλεργασία και δ) η
ανάπτυξη της πληροφορικής τεχνολογίας.
14) http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/telework-apec/manual-e03.html
Αποτελεί συνέχεια του άρθρου 13 και αναλύει τους διαφορετικούς τύπους τηλεργασίας
δίνοντας για τον καθένα ορισµό, πραγµατικά παραδείγµατα επιχειρήσεων και αντίστοιχα
παραδείγµατα για καλύτερη κατανόηση από τον αναγνώστη.
15)http://www.google.com.gr/search?q=cache:rNcj927EWroJ:www.teleworking2000.com/D
ocuments/ntua_syros_2605.ppt+%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%81%CE%B3
%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B5%CF%8
0%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B
1&hl=el&ie=UTF-8

(πρόκειται

για

έκδοση

HTML

του

αρχείου

http://www.teleworking2000.com/Documents/ntua_syros_2605.ppt.)
Πρόκειται για την παρουσίαση µίας εργασίας φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου µε θέµα την τηλεργασία και το διαδίκτυο. Αναφέρονται οι υπηρεσίες του
διαδικτύου στις οποίες µπορεί να στηριχτεί η τηλεργασία και αναφέρονται διάφορα πρότυπα
που χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία οποιασδήποτε µορφής δεδοµένων καθώς και τα
χαρακτηριστικά τους.
16) http://www.teleworking.gr/oldsite/plir.htm
Πρόκειται για την ιστοσελίδα της εταιρείας Συµβούλων Ζευς Α.Ε και παρέχει πληροφορίες
παρόµοιες µε το site 1 που αναφέρεται στην ελληνική πραγµατικότητα. Έτσι παρέχει έναν
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σύντοµο ορισµό της τηλεργασίας, την συσχετίζει µε την παραδοσιακή εργασία, αναφέρει τα
πλεονεκτήµατα της εφαρµογής της καθώς και διάφορους προβληµατισµούς και παραθέτει
ερωτήµατα για την περίπτωση της Ελλάδας στα οποία δίνονται οι ανάλογες απαντήσεις.
17)http://www.teleworking.gr/oldsite/liseis.htm
Πρόκειται για συνέχεια της ιστοσελίδας 16. Αναφέρονται και αναλύονται συγκεκριµένα
οφέλη της τηλεργασίας παρέχοντας περισσότερες λεπτοµέρειες.
18)http://www.tcom.auth.gr/isdn/technologies/isdn-tutorial.html
Σε αυτό το άρθρο δίνεται µία µικρή περιγραφή του ISDN. Αναφέρονται τα πλεονεκτήµατά
του, οι υπηρεσίες που προσφέρει και τελικά οι εφαρµογές στις οποίες µπορεί να
χρησιµοποιηθεί όπως τηλεδιάσκεψη, τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, τηλεαγορές κ.τ.λ. Τελικά
µε µία µόνο τηλεφωνική σύνδεση παρέχεται η δυνατότητα τεσσάρων µορφών επικοινωνίας:
φωνής, εικόνας, δεδοµένων, κειµένου.
19) http://www.cis.temple.edu/~kock/public/thesis97/03group.pdf
Στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα αφιερώνεται ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο ασύγχρονο
groupware (asynchronous groupware). Αρχικά συγκρίνεται το groupware µε το CSCW,
δίνεται ένας ορισµός και αναλύονται οι παράµετροί του και έπειτα ακολουθεί η ταξινόµηση
του groupware σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) ταξινόµηση σε επίπεδο εφαρµογής
(application-level taxonomy) και β) ταξινόµηση χρόνου-χώρου (time-space taxonomy).
Αναλύονται τα εργαλεία που προσφέρονται σε καθεµιά κατηγορία και δίνεται ιδιαίτερη
έµφαση στη δεύτερη. Τέλος, αναλύονται τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του
ασύγχρονου groupware συγκριτικά µε την µη-ύπαρξη groupware και του σύγχρονου
groupware (synchronous groupware).
20) http://www.ifla.org/IV/ifla63/63accj.htm
Το άρθρο αναφέρεται στις διακρίσεις της τηλεργασίας, παραθέτει κάποια στατιστικά στοιχεία
για τη χρήση της τεχνολογίας και δίνει κάποιες πληροφορίες για τους εργαζόµενους της
πληροφορίας (information workers). Τέλος, αναλύει τις κοινωνικές και οικονοµικές
επιπτώσεις της τηλεργασίας καθώς και τις επιπτώσεις στον ίδιο τον άνθρωπο.
21) http://www.damovo.com
Πρόκειται για άρθρο της εταιρείας Damovo, στο οποίο παρατίθενται συνοπτικά τα
πλεονεκτήµατα της τηλεργασίας για τους εργαζόµενου και την επιχείρηση και αναφέρονται
διάφορα προϊόντα που η προσφέρονται από την επιχείρηση για την εφαρµογή της
τηλεργασίας.
22) http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=302
Το άρθρο αναφέρεται στην τηλεργασία και περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στην
Ελλάδα. Σηµειώνει ότι έχουν λειτουργήσει τρεις δράσεις ως µηχανισµοί ενίσχυσης της
τηλεργασίας : α) το ανθρώπινο δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογικής Γνώσης ‘Τηλεργασία

44

2000’, β) το πιλοτικό τηλεκέντρο ∆ΗΜΗΤΡΑ και γ) το τηλεδίκτυο που δηµιούργησε η
εταιρία ΖΕΥΣ Σύµβουλοι Α.Ε.
23) http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=303
Το άρθρο αποτελεί συνέχεια του προηγούµενου και αναφέρεται στις κατηγορίες, οφέλη και
προκλήσεις της τηλεργασίας µε σύντοµο και περιεκτικό τρόπο παραθέτοντας δύο πίνακες.
24) http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=304
Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά άρθρο που προέρχεται από τον ίδιο δικτυακό χώρο και
παρέχει γενικές πληροφορίες για την τηλεργασία όπως ορισµός, µορφές και χαρακτηριστικά.
25) http://www.skyrne.com/insights/4telewrk.htm
Το άρθρο αυτό προέρχεται από την ιστοσελίδα του David Skyrme Associates και περιγράφει
γενικά τη σηµασία της τηλεργασίας για την επιχείρηση. Στην αρχή δίνει έναν ορισµό της
τηλεργασίας, στη συνέχεια αναφέρει τα οφέλη που µπορούν να έχει από την τηλεργασία ο
κάθε οργανισµός και στο τέλος δίνει κάποιο πλάνο µε συγκεκριµένα βήµατα που θα πρέπει
να ακολουθηθούν από κάθε επιχείρηση.
26) http://www.eto.org.uk/faq/faq02.htm
Γενικά αυτή η ιστοσελίδα και οι επόµενες έξι που ακολουθούν είναι από το δικτυακό τόπο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τηλεργασία (www.eto.org).Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι
παράγοντες που βοήθησαν στην ανάπτυξη της τηλεργασίας και δίνονται ο ορισµός της και οι
διάφορες διακρίσεις της. Ακόµη εξηγείται η προέλευση του όρου και αναλύονται όλες οι
µορφές τηλεργασίας.
27)http://www.eto.org.uk/faq/faq03.htm
Στην ιστοσελίδα αυτή αναλύονται τα οφέλη της τηλεργασίας

για τον εργοδότη, τον

εργαζόµενο, το κοινωνικό και το οικονοµικό περιβάλλον. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι
αρνητικές επιπτώσεις της και στο τέλος ακολουθεί κάποιο τελικό συµπέρασµα.
28) http://www.eto.org.uk/faq/faq07.htm
Στο άρθρο αυτό γίνεται µια σύγκριση της θέσης της Ευρώπης µε αυτήν των Η.Π.Α της
τηλεργασίας. Η µελέτη καταλήγει στο ότι η Ευρώπη βρίσκεται σαφώς σε υποδεέστερη θέση
και αναλύει τις ευκαιρίες που µπορεί αυτή να εκµεταλλευτεί έτσι ώστε να φτάσει στο επίπεδο
των Η.Π.Α.
29)http://www.eto.org.uk/faq/defn_tw.htm
Στο απόσπασµα αυτό αναφέρονται οι διάφορες µορφές τηλεργασίας ( τι περιλαµβάνει ο όρος
αυτός.)
30)http://www.eto.org.uk/faq/faqintra.htm
Στο άρθρο αυτό δίνεται ο ορισµός ενός Intranet και επιπρόσθετα τα πλεονεκτήµατα και τα
µειονεκτήµατά του για µια επιχείρηση
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31)http://www.eto.org.uk/faq/faqtc01.htm
Στην ιστοσελίδα αυτή οι διάφορες εφαρµογές που διευκολύνουν την τηλεργασία και κυρίως
επικεντρώνεται στο e-mail, στην τηλεδιάσκεψη και στη γενικότερη ανταλλαγή πληροφοριών
µέσω Internet.
32)http://www.eto.org.uk/faq/faqcscw.htm
Στην ιστοσελίδα αυτή δίνονται οι ορισµοί για τα Συστήµατα Εργασίας µε υποστήριξη
υπολογιστών, το Groupware, το Staffware και οι διαφορές µεταξύ τους. Στο τέλος
επεξηγείται η διαφορά της τηλεργασίας από τη συλλογική εργασία.
33)http://medlab.cs.uoi.gr/RISE/RISEoffice/ISexamples.htm
Στο άρθρο αυτό δίνονται οι εφαρµογές της τηλεργασίας και τα πλεονεκτήµατα για τους
εργαζοµένους, τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον. Επιπλέον γίνεται µια αναφορά στους
µελλοντικούς στόχους της Ευρώπης αναφορικά µε αυτό το θέµα και στα υπάρχοντα
Ευρωπαϊκά προγράµµατα.
34)http://teleworking.pjkinfo.co.uk/Advantages_Disadvantages.htm
Στην ιστοσελίδα αυτή αναλύονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της τηλεργασίας
τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζοµένους.
35)http://www.teleworker.org/articles/telecommuting_security.html
Στο άρθρο αυτό διατυπώνεται το ερώτηµα για το αν η τηλεργασία αποτελεί απειλή για την
ασφάλεια. Ακολουθεί το παράδειγµα της Microsoft και η ανάλυση των επιπτώσεων που είχε
σε αυτή την επιχείρηση η εφαρµογή της τηλεργασίας κυρίως βέβαια από την πλευρά της
ασφάλειας.
36) http://www.teleworker.org/articles/why_telework.html
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους απέτυχαν κάποια προγράµµατα
τηλεργασίας διαφόρων επιχειρήσεων. Στη συνέχεια αναλύονται τα παραδείγµατα των
εταιριών Merrill Lynch και IBM οι οποίες εφάρµοσαν τα προγράµµατα της τηλεργασίας µε
επιτυχία για διαφορετικούς λόγους η καθεµία.
37) http://www.chi2003.org/docs/t13.pdf
Είναι ένα άρθρο σε µορφή Acrobat που ουσιαστικά αποτελεί µια παρουσίαση µε τίτλο
“Collaboration Technology in Team Organization Technologies”. ∆ίνει τα τεχνολογικά
εργαλεία που µπορούν να υποστηρίξουν την συλλογική εργασία από απόσταση.
38) http://www.cs.tcd.ie/Sotirios.Terzis/CSCW.html
Στο άρθρο αυτό δίνονται οι ορισµοί για το CSCW και το Groupware. Επιπλέον δίνεται η
προέλευση των όρων, η διαφορά µεταξύ τους και οι στόχοι που υπάρχουν στη συλλογική
εργασία µε τη χρήση της τεχνολογίας.
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39) http://ksi.cpsc.ucalgary.ca/courses/547-95/pfeifer/cscw_domain.html
Στο άρθρο αυτό δίνονται ο ορισµός και οι στόχοι της συλλογικής εργασίας µε χρήση
υπολογιστών και αναλύονται οι διάφορες διακρίσεις που υπάρχουν ανάλογα µε το χρόνο και
τον τόπο.
40) http://www.masteerkek.gr/adapt_main_study.html
Το άρθρο αυτό παραθέτει τον ορισµό της τηλεργασίας και δίνει κάποια γενικά στοιχεία για
αυτήν. Στη συνέχεια αναλύει τις διάφορες µορφές της καθώς και τις θετικές και αρνητικές
επιδράσεις της στον εργαζόµενο, στον εργοδότη και στην κοινωνία.
41) http://www.telework2001.fi/Motskula.rtf
Το άρθρο αυτό υποστηρίζει πως παρά την ανάπτυξη των δικτύων (και ειδικότερα του
∆ιαδικτύου) τα τελευταία χρόνια και τη διευκόλυνση που παρέχουν αυτά στον τοµέα της
επικοινωνίας παραµένει ακόµη σε έντονο βαθµό το πρόβληµα της ασφάλειας των
πληροφοριών
42)http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/users/dixa/papers/CwC92/tech9404.pdf
Το άρθρο αυτό έχει τον τίτλο “Cooperation without Communication: the problems of highly
distributed working” και αναλύει όλα τα προβλήµατα επικοινωνίας που υπάρχουν στη
συλλογική κατανεµηµένη εργασία.
43)http://www.teleworking2000.com/Documents/Presentation-Thlergasia.ppt
Η παρουσίαση αυτή δίνει κάποιους ορισµούς για την τηλεργασία, αναλύει τις διάφορες
µορφές της και παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της για όλους τους
εµπλεκόµενους.
44) http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/resarech/cseg/projects/docs/survey.html
Το άρθρο αυτό αποτελεί µία έρευνα για την συλλογική εργασία µε υποστήριξη υπολογιστών
όσον αφορά τις ψηφιακές βιβλιοθήκες. ∆ίνει ορισµό για το CSCW και αναλύει τις διακρίσεις
του και τα διάφορα τεχνολογικά εργαλεία.
45) http://www.telekooperation.de/cscw.htm
Η ιστοσελίδα αυτό δίνει κάποιον ορισµό για το CSCW και διακρίνει τις κατηγορίες µε βάση
µε το χρόνο και τον τόπο. Στο τέλος διατυπώνει τις νέες ευκαιρίες που µπορούν να
εκµεταλλευτούν οι οργανισµοί στο µέλλον.
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