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Πεπίλητη  

 Οη παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπλαηλνύλ ζηελ επηηπρία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ελόο 

νξγαληζκνύ, απνηεινύλ πάληνηε κία νπζηαζηηθή θαη ζεκαληηθή 

πηπρή γηα ηε δνκή, ηελ εύξσζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλνδηθή 

πνξεία ησλ παξαγόκελσλ ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ ηνπ 

νξγαληζκνύ ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο ηνπ – εζσηεξηθνύο 

(ππαιιειηθό πξνζσπηθό ηνπ νξγαληζκνύ) θαη εμσηεξηθνύο 

(θνηλό). Σηηο κέξεο καο νινέλα θαη πεξηζζόηεξν πξνθύπηεη 

έληνλα ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ παξακέηξσλ, 

νη νπνίεο ζα έρνπλ ζηόρν ηελ εθ βάζνπο αμηνιόγεζε θαη 

κέηξεζε ηεο επηηπρνύο ιεηηνπξγίαο ελόο ηδξπκαηηθνύ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο. Σθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο είλαη, θαη’αξρήλ λα καο εηζάγεη ζην πεξηβάιινλ ησλ 

ηδξπκαηηθώλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, θαη ζπλάκα λα καο 

πξνζθέξεη κία όζν ην δπλαηόλ πιεξέζηεξε θαη εθηελέζηεξε 

εηθόλα ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη δηεξγαζηώλ, ηεο ππνδνκήο θαη ησλ 

παξαγόλησλ επηηπρίαο ηνπο. Μέζα από ηε Θεσξία ησλ 

Σπζηεκάησλ ζα εμεηάζνπκε ηελ αλάιπζε θαη ηνλ ζρεδηαζκό 

ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζα γλσξίζνπκε ηηο 

πνηνηηθέο παξακέηξνπο αμηνιόγεζεο θαη επηηπρίαο ηνπ. 

 Δπηπξνζζέησο, ζα έξζνπκε ζε επαθή κε ην κνληέιν 

κέηξεζεο ηεο πνηόηεηαο ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο, ην 

ιεγόκελν «Μνληέιν Δπηηπρίαο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ 

DeLone & McLean». Θα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα δνύκε ηη 

αθξηβώο εμεηάδεη ε θάζε παξάκεηξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κνληέινπ, δηεξεπλώληαο έλλνηεο, όπσο ε πνηόηεηα ηνπ 
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ζπζηήκαηνο (system quality), ε πνηόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο 

(information quality), ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε (user 

satisfaction), ε επίδξαζε ηεο πνηόηεηαο ζην άηνκν (individual 

impact) θαη ζηνλ νξγαληζκό (organization impact). 

Παξάιιεια, ζα αλαπηύμνπκε κία εθαξκνγή αμηνιόγεζεο 

πνηόηεηαο ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «Οξγαλσηηθήο 

Μλήκεο», ην απνθαινύκελν «Organizational Memory 

Information Systems Quality». Τν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

απνηειεί επέθηαζε ηνπ κνληέινπ επηηπρίαο  DeLone & 

McLean. Κύξην κέιεκα ηεο αθόινπζεο εξγαζίαο είλαη λα 

θαηαιήμνπκε ζε έλαλ γόληκν πξνβιεκαηηζκό, όζνλ αθνξά ηελ 

πνηόηεηα ζηε ιεηηνπξγία, ηελ ππνδνκή θαη ηηο πξνζθεξόκελεο 

ππεξεζίεο ησλ ηδξπκαηηθώλ νξγαληζκώλ (Βηβιηνζεθώλ, 

Αξρείσλ θαη ελ γέλεη Υπεξεζηώλ Πιεξνθόξεζεο), θαζώο θαη 

λα εζηηάζνπκε ζηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ζεκαληηθόηεηα ησλ 

παξαγόλησλ κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ελόο 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο, έηζη όπσο απηή ε δηαδηθαζία 

εθηηκάηαη κέζα ζηνπο θόιπνπο ηεο ζύγρξνλεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο, ε νπνία κεηαζρεκαηίδεηαη ζε Κνηλσλία ηεο 

Γλώζεο. 

Λέξειρ Κλειδιά: Αξιολόγηζη και Ποιόηηηα Πληποθοπιακών 

Σςζηημάηων,  Ιδπςμαηικοί Οπγανιζμοί, Ικανοποίηζη Χπηζηών, 

Μέηπηζη Αποηελεζμαηικόηηηαρ Πληποθοπιακών Σςζηημάηων 

Abstract 

 The factors responsible for the success and the efficiency of 

an organization’s IT system are always a substantial and 

important aspect for the structure, robust operation and 

successful course of the produced services and products of the 

organization allocated to its final users, both internal (the 

employees of the organization) and external (the public).  

 In our days, the need to create appropriate parameters, 

which shall aim in evaluating and measuring in detail the 

successful operation of an institutional IT system, is more and 

more intense. The purpose of the current study is, firstly to 

introduce us to the environment of the institutional IT systems, 

as well as to provide us with a more complete and extensive 

view of their operations and processes, of their infrastructure 

and success factors. Through Theory of Systems, we shall 

examine the analysis and the design of an IT system, and 
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discover its quality parameters regarding its success and 

evaluation.  

 In addition, we shall examine the quality measurement 

model for IT systems, the so-called "DeLone & McLean Model 

of Information Systems Success". We shall have the 

opportunity of finding exactly what each parameter of the 

specific model examines, by investigating concepts such as 

system quality, information quality, user satisfaction, 

individual impact and organization impact. At the same time, 

an application shall be developed for the evaluation of the 

quality of an “Organizational Memory” IT system, which is 

called the "Organizational Memory Information Systems 

Quality". This model is an expansion of the DeLone & McLean 

success model. The main purpose of this study is to have a 

constructive discussion regarding the quality in terms of 

operation, infrastructure and provided services of the 

institutional organizations (Libraries, Archives and generally 

Information Agencies), as well as to focus on the usefulness 

and importance of the efficiency's measurement factors in an 

IT system, as this procedure is developed within the Society of 

Information, which transcends to a Society of Knowledge. 

Keywords: Information Systems’ Evaluation and Quality, 

Institutional Organizations, Users’ Satisfaction, IT Systems’ 

efficiency measurement 

1. Διζαγυγή 

Οη παξάγνληεο, πνπ δηαδξακαηίδνπλ έλα ξόιν ζηελ επηηπρία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ελόο νξγαληζκνύ, απνηεινύλ 

πάληνηε κία νπζηαζηηθή θαη ζεκαληηθή πηπρή γηα ηε δνκή, ηελ εύξσζηε ιεηηνπξγία 

θαη ηελ αλνδηθή πνξεία ησλ παξαγόκελσλ ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ ηνπ νξγαληζκνύ 

ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο ηνπ – εζσηεξηθνύο (ππαιιειηθό πξνζσπηθό ηνπ νξγαληζκνύ) 

θαη εμσηεξηθνύο (θνηλό).  

Σηελ επνρή πνπ δηαλύνπκε πξνθύπηεη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν έληνλα ε αλάγθε 

γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ ζηόρν ηελ εθ βάζνπο 

αμηνιόγεζε θαη κέηξεζε ηεο επηηπρνύο ιεηηνπξγίαο ελόο ηδξπκαηηθνύ πιεξνθνξηαθνύ 

ζπζηήκαηνο. Σθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη, θαη’αξρήλ λα καο εηζάγεη 

ζην πεξηβάιινλ ησλ ηδξπκαηηθώλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη ζπλάκα λα καο 

πξνζθέξεη κία όζν ην δπλαηόλ πιεξέζηεξε θαη εθηελέζηεξε εηθόλα ησλ ιεηηνπξγηώλ 
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θαη δηεξγαζηώλ, ηεο ππνδνκήο θαη ησλ παξαγόλησλ επηηπρίαο ηνπο. Μέζα από ηε 

Θεσξία ησλ Σπζηεκάησλ ζα εμεηάζνπκε ηελ αλάιπζε θαη ηνλ ζρεδηαζκό ελόο 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζα γλσξίζνπκε ηηο πνηνηηθέο παξακέηξνπο 

αμηνιόγεζεο θαη επηηπρίαο ηνπ. 

Δπηπιένλ, ζα γλσξίζνπκε ην κνληέιν κέηξεζεο ηεο πνηόηεηαο ελόο 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο, ην ιεγόκελν «Μνληέιν Δπηηπρίαο Πιεξνθνξηαθώλ 

Σπζηεκάησλ ησλ DeLone & McLean». Θα δνύκε ηη αθξηβώο εμεηάδεη ε θάζε 

παξάκεηξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ, δηεξεπλώληαο έλλνηεο, όπσο ε πνηόηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ε πνηόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε, ε 

επίδξαζε ηεο πνηόηεηαο ζην άηνκν θαη ζηνλ νξγαληζκό. Σπγρξόλσο, ζα αλαπηύμνπκε 

κία εθαξκνγή αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

«Οξγαλσηηθήο Μλήκεο», ην απνθαινύκελν «Organizational Memory Information 

Systems Quality», ην νπνίν απνηειεί επέθηαζε ηνπ κνληέινπ επηηπρίαο  DeLone & 

McLean. Κύξηνο ζηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε θαηάιεμε ζε έλαλ γόληκν 

πξνβιεκαηηζκό, πνπ αθνξά ηελ πνηόηεηα ζηε ιεηηνπξγία, ηελ ππνδνκή θαη ηηο 

πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ησλ ηδξπκαηηθώλ νξγαληζκώλ. Δπίζεο, ζα εζηηάζνπκε ζηε 

ρξεζηκόηεηα θαη ηε ζεκαληηθόηεηα ησλ παξαγόλησλ κέηξεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο, έηζη όπσο απηή ε δηαδηθαζία 

εθηηκάηαη κέζα ζηνπο θόιπνπο ηεο ζύγρξνλεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, ε νπνία 

κεηαζρεκαηίδεηαη ζε Κνηλσλία ηεο Γλώζεο. 

1.1. Οπιζμοί και Έννοιερ 

Πξαγκαηνπνηώληαο ηελ απόπεηξα λα νξίζνπκε ηελ έλλνηα «Πληρουοριακό 

Σύστημα», ζα ιέγακε όηη είλαη εθείλνο ν κεραληζκόο, ν νπνίνο παξέρεη ηα κέζα γηα 

ηε ζπιινγή, ηελ απνζήθεπζε, ηελ παξαγσγή θαη ηε δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηώλ, πνπ 

εμππεξεηνύλ ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ελόο νξγαληζκνύ θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο 

δξαζηεξηόηεηέο ηνπ, ηόζν ζε επίπεδν δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο, όζν θαη ζε επίπεδν 

ζρεδηαζκνύ θαη ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηνλ νξγαληζκό (Avital, 2003). Ζ Θευπία ηυν 

Πληποθοπιακών ςζηημάηυν άξρηζε λα αλαπηύζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1950 ζην ρώξν ησλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη θαζνξίδεηαη από 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζπλίζηαληαη ζηα εμήο αθόινπζα (DeLone 

and  McLean, 1992):  

 Γηαίξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζε θαηεγνξίεο, έηζη ώζηε λα δηεπξύλνληαη θαη λα 

ειέγρνληαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

 Αληηκεηώπηζε ελόο ζπζηήκαηνο σο ζύλνιν γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπ 

 Αλάπηπμε κνληέισλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο ζπζηήκαηνο, θαη 

 Γπλακηθή παξέκβαζε ζην ζύζηεκα (ηί είλαη θαη πώο ιεηηνπξγεί) 
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Παξάιιεια, έλα Πληποθοπιακό ύζηημα δηαθξίλεηαη ζπλήζσο από θάπνηα 

ζςζηαηικά μέπη, ηα νπνία απνηεινύλ δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη 

είλαη (Κηνπληνύδεο, 2002):  

  Δηζξνέο (πιηθά, πιεξνθνξίεο, αλζξώπηλν δπλακηθό, πόξνη θ.ι.π.) 

 Γηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο (κεραληζκνί ζρεδηαζκνύ, νξγάλσζεο θαη ειέγρνπ, 

δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο, έξεπλα θαη αλάπηπμε, θ.ι.π.) 

 Δθξνέο (ππεξεζίεο, πξντόληα, ηδέεο, θ.ι.π.) 

Δπίζεο, ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ελόο νξγαληζκνύ ρσξίδεηαη ζε ππνζπζηήκαηα, 

από ηα νπνία ην θαζέλα κπνξνύκε λα ην εμεηάζνπκε σο έλα μερσξηζηό θαη 

αλεμάξηεην ζύζηεκα. Κάζε ππνζύζηεκα δηαηξείηαη ζε άιια κηθξόηεξα, θαη έηζη 

αλαπηύζζεηαη κία ηεξαξρηθή δνκή, όπνπ ζε θάζε επίπεδν αλήθνπλ ππνζπζηήκαηα, ηα 

νπνία είλαη αλεμάξηεηα θαη ιεηηνπξγηθά θαη βξίζθνληαη ζε ζηελή ζρέζε θαη 

ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα ππνζπζηήκαηα ηνπ παξαπάλσ θαη παξαθάησ επηπέδνπ. 

Οη ηξόπνη αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνύ ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο απνηεινύλ ηα 

πην βαζηθά ζηάδηα αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

1.2. Ανάλςζη και ζσεδιαζμόρ πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ 

Ζ ζσζηή αλάπηπμε θαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

εμαξηώληαη ζε ζεκαληηθό βαζκό από νξηζκέλα ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα, ηα νπνία 

αθνινπζνύληαη, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε θαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ. 

Πξσηίζησο, ηίζεηαη ε αξρή κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη ζηόρνη ηνπ ζπζηήκαηνο, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζεκεία αλαθνξάο ηνπ, ηηο αξρηθέο αλάγθεο αλάιπζήο ηνπ, ηελ 

αμηνιόγεζε πηζαλώλ ιύζεσλ θαη ηελ αλάιπζε πηζαλώλ ππαξρόλησλ ζπζηεκάησλ. Δλ 

θαηαθιείδη,  πξαγκαηνπνηείηαη θαη κία πηινηηθή έξεπλα. 

Σηε ζπλέρεηα, πξνζδηνξίδνληαη νη αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δειώλνληαη νη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ. Τν ζύζηεκα ζρεδηάδεηαη, θάλνληαο ην κνληέιν ηνπ ινγηθνύ θαη 

ηνπ θπζηθνύ, ελώ παξάιιεια επηιέγνληαη αλάινγα πξνγξάκκαηα θαη ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα. 

Αθνινπζεί ε εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξζέλησλ, μεθηλώληαο από ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ εμάζθεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε δεκηνπξγία βάζεσο δεδνκέλσλ θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάπησζεο από ην έλα ζην άιιν. 

Σην ηειηθό ζηάδην, πξαγκαηνπνηνύληαη δηαδηθαζίεο όπσο, ε αμηνιόγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαζώο θαη ε παξαθνινύζεζε, ε ζπληήξεζε θαη ε εμέιημή ηνπ κέζα ζηνλ 

ηδξπκαηηθό νξγαληζκό. 
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1.3. Αξιολόγηζη και ποιοηική διαζθάλιζη ηος πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ 

Όηαλ αμηνινγνύκε έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, αζρνινύκαζηε θαηά θύξην ιόγν 

κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ελόο νξγαληζκνύ, θαζώο θαη κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ. 

Φξεζηκνπνηώληαο ηνλ όξν «σπήζηερ» ελλννύκε ην πξνζσπηθό, ηνπο εξεπλεηέο, 

παξαγσγνύο, πξνκεζεπηέο θαη δηαζέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή, όινπο ηνπο 

εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρξήζηεο ηνπ νξγαληζκνύ (Σίηαο θαη Νηθεηάθεο, 1999). 

Οη παξάκεηξνη, πνπ θαινύκαζηε λα ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα αμηνινγήζνπκε έλα 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, είλαη:  

 ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

 νη πιεξνθνξηαθέο δηεξγαζίεο 

 νη ππεξεζίεο θαη ηα πξντόληα 

 νη πιεξνθνξηαθέο ιεηηνπξγίεο 

 νιόθιεξν ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, θαζώο θαη 

 ην πεξηβάιινλ ηνπ 

Ζ ρξεζηκόηεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή, γηαηί κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο ην ζύζηεκα παξέρεη θαιύηεξα πξντόληα θαη ππεξεζίεο, δηθαηνινγείηαη 

ε ππάξρνπζα θαηάζηαζή ηνπ θαη γίλεηαη θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηνπ. Δπηπξνζζέησο, 

επηβεβαηώλεηαη ην γεγνλόο όηη νη πόξνη ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηνύληαη απνδνηηθά 

θαη απνηειεζκαηηθά, ελώ ζπγρξόλσο πείζνληαη, ηόζν νη αξκόδηνη θνξείο, πνπ ην 

επνπηεύνπλ, όζν θαη νη ρξήζηεο, πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ, όηη ηα νθέιε πνπ 

πξνζθέξνληαη από ην ζύζηεκα είλαη απηά πνπ πξέπεη λα απνδίδνληαη ζηνλ 

ηδξπκαηηθό νξγαληζκό.  

Οιόθιεξε ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ζπκβάιιεη ζην λα ιακβάλνληαη ζσζηέο 

απνθάζεηο, λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα εθηηκάηαη ε έθηαζε 

ζηελ νπνία κπνξνύλ λα ιπζνύλ ηα πξνβιήκαηα, πνπ ηπρόλ ην ζύζηεκα αληηκεησπίδεη. 

Δπίζεο, πξνζδηνξίδνληαη νη αλάγθεο ησλ δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ ρξεζηώλ, 

ζρεδηάδνληαη νη δεκόζηεο ζρέζεηο θαη νη ππεξεζίεο δηάρπζεο ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ 

νξγαληζκνύ θαη γίλεηαη αληηιεπηή ε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ ζηελ γεληθόηεξε 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο (Segars and Grover, 

1998). 

 

1.3.1 Παξάκεηξνη επηηπρίαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ 

ζπζηήκαηνο 

Οη παξάκεηξνη κε ηηο νπνίεο εμεηάδνπκε ηελ επηηπρία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο κπνξνύλ λα ζπλεθηηκεζνύλ 

ζε ηξία επίπεδα, ηα νπνία είλαη αθνινύζσο (DeLone and McLean, 1992):  



Διέλε Μακκά 

17ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 24 – 26 Σεπηεκβξίνπ 2008 7 

1. Σο Δπίπεδο οπγανιζμού (ζηξαηεγηθνί ζηόρνη, ιεηηνπξγηθό θόζηνο, 

δηαζεζηκόηεηα ζπζηήκαηνο, ρξόλνη απόθξηζεο, έζνδα θαη θέξδε από λέα 

πξντόληα θαη ππεξεζίεο) 

2. Σο Δπίπεδο διεπγαζιών ή/και λειηοςπγιών (κείσζε θόζηνπο ζε εηδηθέο 

ιεηηνπξγίεο, κείσζε ρξόλνπ ζε επηκέξνπο δηεξγαζίεο, νινθιήξσζε 

δηεξγαζηώλ, ρακειόηεξν θόζηνο θαη ρξόλνη ζε ζρέζε κε ηελ γεληθή πξαθηηθή), 

θαη  

3. Σο Δπίπεδο αηόμος (ηθαλνπνίεζε ρξεζηώλ, ρξεζηκόηεηα θαη 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο) 

1.4. «Μονηέλο επιηςσίαρ πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ DeLone & McLean» 

Έλα από ηα πην απνηειεζκαηηθά θαη πεξηζζόηεξν εθαξκνδόκελα θαη 

δνθηκαζκέλα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηόηεηαο ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

απνηειεί ην κνληέιν επηηπρίαο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ησλ DeLone & McLean. 

Μέζα από ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εμεηάδνληαη νπζηαζηηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη 

αιιειεμαξηώληαη θαη αιιειεπηδξώληαη. Οη παξάγνληεο απηνί δηεξεπλνύλ έλλνηεο, 

όπσο ε πνηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε πνηόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

ρξήζηε, θαζώο θαη ε επίδξαζε ηεο πνηόηεηαο, ηόζν ζην άηνκν, όζν θαη ζηνλ 

νξγαληζκό (Μακκά, 2004). Τν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζρεκαηηθά κπνξεί λα απνδνζεί 

σο εμήο : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Πίνακαρ: 1 – DeLone & McLean I/S Success Model 

 

Ξεθηλώληαο λα αλαιύζνπκε ηηο πξναλαθεξζείζεο έλλνηεο, κπνξνύκε λα δνύκε όηη: 

SYSTEM 

QUALITY 

INFORMATION 

QUALITY 

SYSTEM 
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INDIVIDUAL 

IMPACT 

ORGANIZATIONAL 
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 Ζ Ποιόηηηα ςζηήμαηορ (System Quality) πεξηγξάθεη ην πόζν «καλό» είλαη 

ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, όζνλ αθνξά ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 

 Ζ Ποιόηηηα Πληποθοπίαρ (Information Quality) νξίδεη ην πόζν «καλό» 

είλαη ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, όζνλ αθνξά ηηο εθξνέο ηνπ. Οξηζκέλνη 

παξάγνληεο νη νπνίνη έρνπλ ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο 

ελδεηθηηθά είλαη:  

- ε ζεκαληηθόηεηα 

- ε ζρεηηθόηεηα 

- ε ρξεζηκόηεηα 

- ε αθξίβεηα 

- ε πιεξόηεηα, θαη 

- ην πεξηερόκελν ηεο πιεξνθνξίαο 

Παξάιιεια, ε πνηόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο έρεη ζεκαληηθό αληίθηππν θαη ζηε 

ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο. 

 Ζ Υπήζη ηος ςζηήμαηορ (System Use) αλαθέξεηαη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε 

θαη αμηνπνίεζε ησλ εθξνώλ από ην ίδην ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα 

 Ζ Ικανοποίηζη ηος Υπήζηη (User Satisfaction) κεηξά ην πώο 

αληηιακβάλνληαη νη ρξήζηεο ην ίδην ην ζύζηεκα θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζή  ηνπ, 

θαη ζεσξείηαη σο κία ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηε κέηξεζε ηεο επηηπρίαο 

ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο. Τν απνηέιεζκα ηνπ ζπλόινπ ηεο ρξήζεο 

είλαη ηζνδύλακν θαη ζεκαληηθό, αλεμάξηεηα από ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

θαζαπηνύ ζπζηήκαηνο. 

 Ζ Δπίδπαζη ζηο Άηομο (Individual Impact) αθνξά ην πώο επηδξά ε ρξήζε 

ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ αηόκνπ 

κέζα ζηνλ ρώξν ηεο εξγαζίαο ηνπ. Σύκθσλα κε ηνπο DeLone & McLean 

(2002), ε επίδξαζε ζα κπνξνύζε λα απνηειεί  κία ηζρπξή έλδεημε όηη ην 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ  απνθάζεσλ ηνπ, βειηίσζε ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 

γηα ηελ παξαγσγηθόηεηα, αιιαγή ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ, θαζώο θαη αιιαγή 

ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο θαη παξάιιεια ηεο ρξεζηκόηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ νξγαληζκνύ. 

 Τέινο, ε Δπίδπαζη ζηον Οπγανιζμό (Organizational Impact) εμεηάδεη θαηά 

πόζν ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο ηνπ αηόκνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ νξγαληζκνύ, θαη επηπξνζζέησο κεηξάεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

νξγαληζκνύ σο έλα νιόθιεξν ζύλνιν, σο  κία πιήξε νληόηεηα. 

Τν κνληέιν επηηπρίαο θαη πνηόηεηαο ησλ  DeLone & McLean απνηειεί έλα επξέσο 

αλαγλσξηζκέλν θαη δηαδεδνκέλν κνληέιν πάλσ ζην νπνίν έρνπλ βαζηζηεί θαη 

επεθηαζεί δηάθνξα άιια κνληέια επηηπρίαο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. Έλα από ηα 

πεξηζζόηεξν επηηπρεκέλα είλαη θαη ην ιεγόκελν κνληέιν πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 
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«οπγανωηικήρ μνήμηρ». Γηα λα ην γλσξίζνπκε θαιύηεξα θαη λα εκβαζύλνπκε ζε απηό, 

ζα μεθηλήζνπκε επζύο αξρήο δίλνληαο ηνλ νξηζκό ηνπ. 

2. Πληποθοπιακό ύζηημα «Οπγανυηικήρ Μνήμηρ» 

Τν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα «οπγανωηικήρ μνήμηρ» (Organizational Memory 

Information System - OMIS) είλαη ην ζύζηεκα εθείλν, πνπ ιεηηνπξγεί σο ην κέζν κε 

ην νπνίν ε «μνήμη» ελόο νξγαληζκνύ κεηαθέξεηαη από ην παξειζόλ γηα λα κπνξέζεη 

λα ζηεξίμεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ (Jennex, 1998). 

Απνηειείηαη από δύν επίπεδα, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα θαη κε ηε δνκή ηνπ. Σύκθσλα 

κε ην ππώηο επίπεδο, ππάξρνπλ ηέζζεξα ππνζπζηήκαηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη από 

ηέζζεξηο απνηειεζκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Απηό δηαθαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 

1. Ολοκλήπυζη  = Σπληνληζκόο θαη Γηαρείξηζε ηεο 

πιεξνθνξίαο κέζα ζε όιν ηνλ νξγαληζκό  

2. Πποζαπμογή  = Ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα 

πξνζαξκόδεηαη ζε αιιαγέο κέζα ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ 

3. Δπίηεςξη ηόσυν  = Ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα ζέηεη ζηόρνπο 

θαη λα εθηηκά ην βαζκό ζηνλ νπνίν 

επηηπγράλνληαη 

4. Γιαηήπηζη ςνοσήρ  = Ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα δηαηεξεί ηε 

ζπλνρή θαη ην εζηθό ησλ ζηειερώλ ηνπ (ηνπ 

εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηνπ) 

Τν δεύηεπο επίπεδο έρεη λα θάλεη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κλήκεο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο. Όηαλ ιέκε «λειηοςπγίερ μνήμηρ» ελλννύκε ηελ 

απόθηεζε γλώζεο, ηε δηαηήξεζε ηεο κλήκεο, ηελ αλαδήηεζε θαη βέβαηα ηελ 

αλάθηεζή ηεο. Δπηπξνζζέησο, ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα «νξγαλσηηθήο κλήκεο» 

απνηειείηαη από ηπία ζςζηαηικά μέπη, ηα νπνία θαζνξίδνπλ  ηηο εζσηεξηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο ελόο νξγαληζκνύ. Τα ζπγθεθξηκέλα κέξε ζπλίζηαληαη 

ζηα εμήο:  

 Ένηςπα έγγπαθα: είλαη επξείο αλαθνξέο (έγγξαθα δηαδηθαζηώλ, ηερληθά 

πξόηππα, αλαθνξέο πξνζσπηθνύ, θ.ά.) ηνπ νξγαληζκνύ, πνπ βξίζθνληαη ζε 

θεληξηθά απνζεηήξηα, όπσο κία θεληξηθή ζπιινγηθή βηβιηνζήθε. Έλα 

ζεκαληηθό θνκκάηη απηώλ ησλ εγγξάθσλ είλαη νη ρξνλνινγηθέο ηζηνξίεο 

ησλ αιιαγώλ θαη ησλ επαλαιεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ ζηνλ νξγαληζκό, νη 



Διέλε Μακκά 

17ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 24 – 26 Σεπηεκβξίνπ 2008 10 

νπνίεο θαζξεθηίδνπλ ηελ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνύ 

δηαρξνληθά. 

 Απσεία εγγπάθυν ζε ςπολογιζηέρ: είλαη αξρεία, ηα νπνία βξίζθνληαη 

απνζεθεπκέλα ζε νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα αξρείσλ δεδνκέλσλ θαη νη 

πιεξνθνξίεο ηνπο αθνξνύλ ην επίπεδν ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. Δπίζεο, 

εληνπίδνληαη δηαδηθαζίεο θαη πξσηόθνιια κε ηα νπνία έρνπλ δνκεζεί ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηα νπνία δειώλνπλ ηα δηθαηώκαηα 

πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα, θαζώο θαη ηα κνξθόηππα ησλ εηζξνώλ θαη 

εθξνώλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Πποζυπική μνήμη: πεξηιακβάλεη όισλ ησλ εηδώλ ηα έγγξαθα, πνπ 

δηαηεξεί έλα άηνκν κέζα ζε έλαλ νξγαληζκό. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη : 

αξρεία, πξνζσπηθέο πξόρεηξεο ζεκεηώζεηο, γξαπηέο ελζπκήζεηο, θ.ά. Απηά 

δελ βαζίδνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κνξθόηππν. Ζ πξνζσπηθή κλήκε 

θάζε εξγαδνκέλνπ θαζνξίδεηαη από ηί είλαη ζεκαληηθό γη’ απηό ην άηνκν 

θαη αληηθαηνπηξίδεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ ππαιιήινπ ζε ζρέζε κε ηνλ 

νξγαληζκό. 

Τν κνληέιν πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «νξγαλσηηθήο κλήκεο» απνηειεί κία 

επέθηαζε ηνπ κνληέινπ επηηπρίαο ησλ DeLone & McLean κε νξηζκέλεο κηθξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο (Iivari, 2005). Απηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο πξνθύπηνπλ, επεηδή 

αθξηβώο εμππεξεηνύλ ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ, πνπ ρξεζηκνπνηεί 

απηό ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, θαη πνπ ην θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθό γηα ηελ 

νξγάλσζε ηνπ νξγαληζκνύ. 

Οη κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο θαίλνληαη ραξαθηεξηζηηθά ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα: 
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Πίνακαρ: 2 – Organizational Memory Information System - OMIS 

 

Αλαιύνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ζρεδηάγξακκα, παξαηεξνύκε όηη ε Ποιόηηηα ηος 

ςζηήμαηορ, απαξηίδεηαη από ηξία μερσξηζηά ζπζηαηηθά κέξε, πνπ όκσο 

αιιειεμαξηώληαη θαη αιιειεπηδξώληαη. Απηά ηα κέξε είλαη:  

1. Σεσνικά σαπακηηπιζηικά: νξίδνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα 

αλαπηύζζεη θαη λα δηαηεξεί έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα νξγαλσηηθήο κλήκεο 

2. Δπίπεδο OMIS: αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο 

ηνπ παξειζόληνο γηα λα ζηεξηρζνύλ πξόζθαηεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

νξγαληζκνύ 

3. Σύπορ OMIS: αλαθέξεηαη ζηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία ην ζύζηεκα έρεη 

απηνκαηνπνηεζεί θαη νινθιεξσζεί 

Σρεηηθά κε ηελ Ικανοποίηζη ηος Υπήζηη θαη ηε Υπήζη ηος ςζηήμαηορ 

βιέπνπκε όηη απηά ηα δύν κέξε εληάζζνληαη ζε έλα επξύηεξν πιαίζην 

αιιειεμάξηεζεο. 

Ξεθηλώληαο ηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, είρακε πεη όηη ηα δηάθνξα 

κνληέια επηηπρίαο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα έρνπκε ηε 

δπλαηόηεηα λα κεηξάκε ηελ απόδνζε, ηελ πνηόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο (DeLone and McLean, 2004). Έηζη, ινηπόλ, κε βάζε 

θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κεηξάηαη θαη εμεηάδεηαη ην θάζε θνκκάηη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ μερσξηζηά.  

Αξρίδνληαο κε ηελ Ποιόηηηα ςζηήμαηορ OMIS ζα ιέγακε όηη ε κέηξεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη, θαη’ αξρήλ κε βάζε ην πξώην ηεο κέξνο, ην νπνίν είλαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο. Δδώ, ινηπόλ, εμεηάδνληαη :  

 νη δπλαηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο (γξήγνξε θαη πςεινύ επηπέδνπ ππνδνκή, 

δπλαηή αλάπηπμε εθαξκνγώλ, ηθαλόηεηεο δηθηύνπ, γλώζε ησλ απαηηήζεσλ 

ησλ ρξεζηώλ) 

 νη ηθαλόηεηεο ησλ ρξεζηώλ (πςειόο βαζκόο γλώζεο Ζ/Υ, πξνζσπηθνί 

ππνινγηζηέο θαιήο απόδνζεο , γλώζε ρξήζεο ηεο κλήκεο ηνπ νξγαληζκνύ)  

 ε εκπεηξία ηεο νκάδαο αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο ησλ ππνινγηζηηθώλ 

ζπζηεκάησλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ ην όιν ζύζηεκα 

Individual Impact Organizational 

Impact 
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 νη ηθαλόηεηεο ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηεο 

νξγαλσηηθήο κλήκεο 

 ην επίπεδν ηνπ πιηθνύ (hardware), θαη 

 νη δπλαηόηεηεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ ηκεκάησλ 

Έπεηηα, κε βάζε ην επίπεδν ησλ κλεκνληθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ OMIS εμεηάδνπκε:  

 ηελ απόθηεζε γλώζεο 

 ηελ δηαηήξεζή ηεο 

 ηελ αλαδήηεζή ηεο 

 ηελ αλάθηεζή ηεο 

 ην θηιηξάξηζκα ηεο κλήκεο, θαη 

 ηε δηεξεύλεζε ηεο κλήκεο 

Τέινο, κε βάζε ηνλ ηύπν ηνπ  OMIS κεηξάκε:  

 ηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ ηζηνξηθνύ πιηθνύ ζην απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα 

 ηε δπλαηόηεηα αλαδήηεζήο ηνπ, θαη βέβαηα 

 ηε δπλαηόηεηα αλάθηεζήο ηνπ 

Αθνινύζσο, πεξλάκε ζηελ Ποιόηηηα Πληποθοπίαρ ηος OMIS, όπνπ εδώ 

κεηξώληαη παξάγνληεο όπσο:  

 ε ζεκαληηθόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο 

 ε ρξεζηκόηεηά ηεο 

 ε αθξίβεηά ηεο 

 ε πιεξόηεηά ηεο 

 ην πεξηερόκελό ηεο, θαζώο θαη 

 ε πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο, πνπ θέξεη ηελ πιεξνθνξία 

Σηε ζπλέρεηα, κεηξάηαη ε Υπήζη ηος ςζηήμαηορ OMIS κε βάζε πέληε 

θξηηήξηα, ηα νπνία είλαη:  

 ν αξηζκόο εξγαζηώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζύζηεκα 

 ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θαζεκεξηλή βάζε 

 ε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. σξηαία, θαζεκεξηλά, κεληαία, θιπ.) 

 ν αξηζκόο ησλ παθέησλ εθαξκνγώλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαη θπζηθά  

 ην επίπεδν ηεο ρξήζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

Ζ Ικανοποίηζη ηος Υπήζηη ζηο ζύζηημα OMIS κεηξάηαη κε βάζε:     

 ην πώο αληηιακβάλνληαη θαη θαηαλννύλ νη ρξήζηεο ην ζύζηεκα 

 ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ, πνπ ηνπο παξέρνληαη (πεξηερόκελν, αθξίβεηα, 

κνξθόηππν, εύθνιε ρξήζε, επηθαηξόηεηα ηνπ πξντόληνο), θαη ηέινο 
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 ηηο ππεξεζίεο, πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη 

Έπεηηα, όζνλ αθνξά ηελ Δπίδπαζη ηος ζςζηήμαηορ ζηο Άηομο, απηή κεηξάηαη 

κε βάζε:  

 ηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ αηόκσλ μερσξηζηά 

 ηνλ αξηζκό ησλ εξγαζηώλ, πνπ θαιείηαη ην άηνκν λα δηεθπεξαηώζεη 

 ηνλ ρξόλν νινθιήξσζεο εξγαζηώλ, πνπ γίλνληαη ζσζηά από ηελ πξώηε ζηηγκή 

 ηελ πνιππινθόηεηα κίαο εξγαζίαο, πνπ αλαηίζεηαη ζε έλα άηνκν θαη 

 ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ κε πςειή πξνηεξαηόηεηα  

Τέινο, κεηξάηαη ε Δπίδπαζη ηος ζςζηήμαηορ ζηον Οπγανιζμό κε βάζε ηνπο 

εμήο παξάγνληεο:    

 ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ σο όινλ, σο κία νινθιεξσκέλε 

νληόηεηα 

 ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα εθηηκά πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

 ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα παξέρεη ιύζεηο ζε πξνβιήκαηα, πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί 

θαη εληνπηζζεί, θαη επηπξνζζέησο  

 ηελ επίηεπμε ησλ ηειηθώλ ζηόρσλ ηνπ νξγαληζκνύ 

3. ςμπεπάζμαηα 

Σπκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνύζακε λα ππνζηεξίμνπκε όηη ην γεγνλόο λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ  όιεο νη πηζαλέο παξάκεηξνη θαη ηα ζηνηρεία, πνπ νδεγνύλ ζηελ 

εμέηαζε θαη απόδεημε θαηά έλα πνζνζηό, είηε κηθξό, είηε κεγάιν, ηεο 

απνδνηηθόηεηαο, ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο επηηπρίαο ελόο νηνπδήπνηε κνληέινπ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο, απνηειεί έλα εγρείξεκα ηδηαίηεξα πνιπδηάζηαην, 

ζύλζεην θαη πεξίπινθν. Καη απηό ζπκβαίλεη ιόγσ ηεο ίδηαο ηεο θύζεο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ θαιείηαη θάπνηνο λα αμηνινγήζεη.  

Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο ηδξπκαηηθνύ νξγαληζκνύ βειηηώλεηαη κε ηελ 

επαύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «οπγανωηικήρ 

μνήμηρ». Ζ ζπγθεθξηκέλε ηδέα κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε όιν ην πεξηερόκελν ελόο 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο, απνδεηθλύνληαο όηη ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα 

«οπγανωηικήρ μνήμηρ» έρεη ηε δπλαηόηεηα λα είλαη απνηειεζκαηηθό, πνηνηηθό θαη 

επηηπρέο. 
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