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Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός
συστήματος, μέσω του οποίου είναι δυνατόν η ανάκτηση
αλλά και η ενοποίηση των δεδομένων από τα πιο
δημοφιλείς εργαλεία διαχείρισης έργων όπως το Trello, το
JIRA, το Wrike και το Asana.

Εισαγωγή

Διαχείριση Έργου: Σύνολο ενεργειών για τον σχεδιασμό. Την
οργάνωση, την εκτέλεση και τον έλεγχο των πόρων με σκοπό
την επίτευξη ενός προκαθορισμένου στόχου.

Αρχιτεκτονική Συστήματος Αποτελέσματα
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Αναπτυξιακές Προκλήσεις:
1. Μεταφορά και μορφοποίηση των δεδομένων μιας

σχεσιακής βάσης δεδομένων σε αντικειμενοστρεφείς
εφαρμογές

2. Κανονικοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές

Τεχνολογικές Προκλήσεις:
1. Διάφορες μορφές δεδομένων
2. Δομημένα και αδόμητα δεδομένα
3. Τεράστιοι όγκοι δεδομένων

Ανάκτηση & Ενοποίηση Δεδομένων: Σύνολο διαδικασιών
και τεχνολογιών για την διαχείριση επιχειρηματικών αλλά
και επιστημονικών δεδομένων που προέρχονται από
διάφορες πηγές.

Η ανάκτηση και η ενοποίηση των δεδομένων έγινε από
σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα που βασίζονται σε
μεθόδους ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού «Agile» όπου
χαρακτηρίζονται από σύντομους επαναληπτικούς κύκλους
και μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες διαδικασίες.
Αυτά τα συστήματα είναι:
1. Trello
2. JIRA
3. Wrike
4. Asana

Εικόνα 1 : Περιγραφή αναπτυχθέντος Συστήματος

Χρησιμοποιηθέντες Τεχνολογίες

Server : Nginx
1. Καλύτερη διαχείριση πολλαπλών αιτημάτων από έναν

μόνο διακομιστή
2. Εύκολη μετατροπή ενός server σε load balancer
3. Εύκολη υποστήριξη με το πλαίσιο Laravel

Server Side : PHP - Laravel
1. Αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού όπου σε

συνδυασμό με το πλαίσιο Laravel καθίσταται εύκολη η
ανάπτυξη λογισμικών με αρχιτεκτονική MVC

Client Side : JavaScript – Vue2
1. Δημιουργία εξελιγμένων γραφικών περιβάλλονtων

βασισμένα στην αρχιτεκτονική MVVM

Δυνατότητες Συστήματος :
• Δημιουργία ενιαίου σχήματος μέσω της 

χαρτογράφησης των αποτελεσμάτων των τεσσάρων 
εργαλείων

• Δημιουργία ενός προσαρμοσμένου σχήματος με βάση 
τις ανάγκες του χρήστη

• Δυνατότητα ενοποίησης οποιουδήποτε εισερχόμενου 
σχήματος , στο επιλεγμένο προς ενοποίηση σχήμα

• Χρήση ασύγχρονων αιτημάτων με σκοπό τη συνολική 
μείωση του χρόνο απόκρισης από 2300ms (κατά μέσο 
όρο) σε 800ms κατά την λήψη δεδομένων από το JIRA.

• Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας βάσης 
δεδομένων Graph DB ή σχεσιακής βάσης δεδομένων 
(SQL).

• Ενσωμάτωση περισσοτέρων εφαρμογών όπως το 
Microsoft Project.

• Επιπρόσθετη επεξεργασία και φιλτράρισμα των 
δεδομένων μέσω του API

• Ανάπτυξη βιβλιοθηκών για την πρόσβαση στο API από 
διάφορες γλώσσες προγραμματισμού


