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1. Ο ξόινο ηεο πιεξνθόξεζεο θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 
 

1.1 Δηζαγσγή 

Η φπανλδ ηδξ πθδνμθυνδζδξ ζηζξ θεζημονβίεξ ηςκ ζοβπνυκςκ επζπεζνήζεςκ 

δζαδναιαηίγεζ εκενβυηαημ νυθμ. οκεπχξ ηενδίγεζ έδαθμξ πάνδ ζηδκ πνδζζιυηδηα 

ηαζ ζηδκ ακαβηαζυηδηαξ ηδξ βζα ηδκ επζαίςζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Η δμιή ηςκ 

παναδμζζαηχκ ηφπςκ μνβακζζιχκ παναηηδνζγυηακ απυ ηδκ αοημκμιία 

δζάνενςζδξ ηςκ ηιδιάηςκ. Η επζηοπήξ, υιςξ, ακάπηολδ ιζαξ επζπείνδζδξ 

ζηδνίγεηαζ, ηονίςξ, ζηδκ ζοκενβαζία ηαζ επζημζκςκία ηςκ ηιδιάηςκ, πμο 

απανηίγμοκ ηδκ επζπείνδζδ. Η πθδνμθυνδζδ δζαζθαθίγεζ, θμζπυκ, ηδκ μιαθή 

ακάπηολδ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ επζηοπή 

εζςηενζηή επζημζκςκία ηςκ ηιδιάηςκ. Η πθδνμθυνδζδ ηάκεζ ηδκ πανμοζία ηδξ 

αζζεδηή ζε ιζα πνμκζηή πενίμδμ, υπμο δ αολακυιεκδ πμθοπθμηυηδηα ηςκ 

πνμαθδιάηςκ ημο επζπεζνδζζαημφ ημιέα, δδιζμφνβδζε ηδκ ακάβηδ βζα 

απμδμηζηυηενδ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ μνβάκςζδ ηαζ δζμίηδζδ. Η ακάβηδ αοηή 

έθενε ζημ πνμζηήκζμ κέμοξ επζπεζνδιαηζημφξ ηθάδμοξ, μζ μπμίμζ ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ηδκ πανάθθδθδ ακάπηολδ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηςκ Η/Τ 

ζοκέααθακ απμθαζζζηζηά ζηδκ ελέθζλδ ηαζ δζενεφκδζδ ημο πεδίμο ηςκ 

εθανιμβχκ ημοξ. ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970, ηα πθδνμθμνζαηά 

ζοζηήιαηα ειθακίγμκηαζ βζα κα ηαθφρμοκ ηζξ κέεξ αοηέξ επζπεζνδιαηζηέξ δνάζεζξ 

ηςκ μνβακζζιχκ. Η ακάπηολδ ημοξ, αοηή, ααζίζηδηε ζε έκα εονφηενμ πθαίζζμ, 

πμο πνμέηορε πάνδ ζε ιζα ζεζνά κέςκ δοκαιζηχκ, ιεηαλφ άθθςκ ημο 

ηεπκμθμβζημφ οθζημφ, ηςκ ενεοκδηζηχκ πνμζπαεεζχκ ζηα πακεπζζηήιζα, ηδξ 

αολακυιεκδξ πθδνμθυνδζδξ βφνα) απυ ηδκ ηεπκμθμβία, ηδξ επζεοιίαξ βζα 

ηαθφηενδ πμζυηδηα πθδνμθμνίαξ, ημο ζοκεπχξ αολακυιεκμο ηαναπχδμοξ 

μζημκμιζημφ πενζαάθθμκημξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ δοκαηχκ ακηαβςκζζηζηχκ πζέζεςκ, 

ηονίςξ απυ ημ ελςηενζηυ. Η πθδνμθυνδζδ, απμηεθεί, θμβζηυ πνμσυκ εκυξ 
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πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ, πμο έπεζ γςηζηή ζδιαζία βζα ηα δζμζηδηζηά ζηεθέπδ 

ηάεε ηφπμο μνβακζζιμφ, πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεμφκ μζ αναποπνυεεζιμζ, μζ 

ιεζμπνυεεζιμζ ηαζ μζ ιαηνμπνυεεζιμζ ζηυπμζ. Όηακ οπάνπεζ πθδνμθυνδζδ, 

πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα ζηδκ δζμίηδζδ, κα ζηδνίγεηαζ πενζζζυηενμ ζε 

επαβςβζηέξ ηαζ ακαθοηζηέξ ιεευδμοξ, πανά ζε εζηαζίεξ ηαζ δζαζζεδηζηή ηνίζδ, μζ 

μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ, υηακ θείπμοκ πμθθά απυ ηα ζπεηζηά ζημζπεία. Πμθθέξ 

εζθαθιέκεξ απυρεζξ οπήνλακ ημ απμηέθεζια ακεπανηχκ ή ακεπανηχξ 

επελενβαζιέκςκ πθδνμθμνζχκ. 

Δπμιέκςξ, παναηδνείηαζ αολακυιεκδ ζοκεζδδημπμίδζδ, υηζ δ αηνζαήξ ηαζ δ 

έβηαζνδ πθδνμθυνδζδ απμηεθεί ζδιακηζηυ γςηζηυ πυνμ εκυξ μνβακζζιμφ. Έκα 

απμηεθεζιαηζηυ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια απμηεθεί ιέζμ πανμπήξ ηδξ 

απαζημφιεκδξ πθδνμθυνδζδξ. Η πθδνμθυνδζδ είκαζ πδβή ακηαβςκζζηζηήξ 

ζζπφμξ, ηαεχξ ιεηαλφ άθθςκ, δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα ζε ακχηαηα ζηεθέπδ, κα 

ακηζιεηςπίζμοκ ημοξ ακηζπάθμοξ ημοξ ζε ηνίζζιεξ πενζυδμοξ. ε πενίπηςζδ, 

πμο ημ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια δεκ πανάβεζ ηδκ απαζημφιεκδ πθδνμθυνδζδ 

ζηδκ δζμίηδζδ, βζα κα πεζνζζεεί απμηεθεζιαηζηά ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ, μζ 

ζοκέπεζεξ είκαζ ηυζμ ζμαανέξ, πμο οπάνπεζ δ πζεακυηδηα κα ιδκ ακαηάιρεζ 

πμηέ δ επζπείνδζδ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, δζηαζςιαηζηά, ακήηεζ ζηδκ πθδνμθυνδζδ, 

μ παναηηδνζζιυξ ημο «έηημο πυνμο» εκυξ ηοπζημφ μνβακζζιμφ. Παναδμζζαηά, 

έκαξ μνβακζζιυξ θέβεηαζ, υηζ δζαεέηεζ πέκηε πυνμοξ: ακενχπζκμ δοκαιζηυ, 

ιδπακήιαηα, πνήιαηα, οθζηά ηαζ δζμίηδζδ. Ωζηυζμ, ζε αοηέξ ηζξ βνήβμνα 

ιεηαααθθυιεκεξ επμπέξ, δ πθδνμθυνδζδ, υπζ ιυκμ πνδζζιεφεζ ζηδκ 

οπμαμήεδζδ ηςκ παναδμζζαηχκ πέκηε πυνςκ βζα ημκ ζοκημκζζιυ ηςκ 

δζαθυνςκ δναζηδνζμηήηςκ, αθθά ημοξ οπμζηδνίγεζ πανάθθδθα, υζμκ αθμνά ημκ 

ζπεδζαζιυ ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, απυ ημ ακχηαημ δζμζηδηζηυ ιέπνζ 

ημ ηαηχηενμ θεζημονβζηυ επίπεδμ. Πνζκ, επζπεζνδεεί, υιςξ ιζα βεκζηυηενδ 

ακάπηολδ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ, ηνίκεηαζ απαναίηδημ, κα 

ηαεμνζζεμφκ ακαθοηζηά μζ υνμζ πμο απανηίγμοκ ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα: 

Ωξ ύζηεκα ιπμνεί κα μνζζεεί ιζα ζεζνά απυ ζοζπεηζγυιεκα ιεηαλφ ημοξ 

ζημζπεία, ηα μπμία εηηεθμφκ ηάπμζα δναζηδνζυηδηα, θεζημονβία ή ενβαζία.  
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Πιεξνθνξία (Information) είκαζ ηάεε ιμνθή επζημζκςκίαξ, δ μπμία πανέπεζ 

ηαηακμδηή ηαζ πνήζζιδ βκχζδ ζημ πνυζςπμ πμο ηδκ θαιαάκεζ. 

Οζ θέλεζξ ζηνηρεία (data) ηαζ πιεξνθνξία (information) είκαζ δφμ απυ ηζξ θέλεζξ 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκεπχξ ζημκ πχνμ ηδξ επζζηήιδξ ηςκ οπμθμβζζηχκ. 

ηνηρεία είκαζ ημ πνςημβεκέξ οθζηυ (πνχηδ φθδ), απυ ημ μπμίμ δδιζμονβείηαζ δ 

πθδνμθμνία. Σα ζημζπεία ειθακίγμκηαζ ιε ηδκ ιμνθή ηεζιέκςκ, ανζειχκ, 

ζπδιάηςκ ή ζοκδοαζιμφ αοηχκ. Πθδνμθμνία (πάθζ ζημ πενζαάθθμκ ηδξ 

επζζηήιδξ ηςκ οπμθμβζζηχκ) είκαζ ηα ζημζπεία, ηα μπμία έπμοκ ηφπεζ ιζαξ 

ζοβηεηνζιέκδξ επελενβαζίαξ ηαζ έπμοκ ιεηαηναπεί ζε ιζα ιμνθή, δ μπμία είκαζ 

ηαηακμδηή ηαζ πνήζζιδ ζε εηείκμοξ πμο έπμοκ κα θάαμοκ απμθάζεζξ. Η 

πθδνμθμνία, πνμζδίδεζ ζηδκ επζπείνδζδ έκα απμηεθεζιαηζηυ ιέζμκ ζημ 

ακηαβςκζζιυ ιε ηζξ μιμεζδείξ επζπεζνήζεζξ. Μζα «ηαθή» πθδνμθμνία 

παναηηδνίγεηαζ απυ αηνίαεζα, πθδνυηδηα ηαζ ακηζηεζιεκζηυηδηα, είκαζ ζπεηζηή ιε ημ 

εέια, βζα ημ μπμίμ απαζηείηαζ δ θήρδ απμθάζεςξ. είκαζ δζαεέζζιδ ζηδκ 

ηαηάθθδθδ ιμνθή ηαζ ζηδκ ηαηάθθδθδ ζηζβιή ηαζ είκαζ εφημθα πνμζπεθάζζιδ. 

Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, εεςνείηαζ έκα μνβακςιέκμ ζφζηδια απυ 

ακενχπμοξ, ιδπακέξ ηαζ δζάθμνα άθθα ιέζα, ιε ηαεμνζζιέκμοξ ζημπμφξ ηαζ 

πάκημηε απμηεθείηαζ απυ 3 ηιήιαηα: ηδκ είζμδμ, ηδκ επελενβαζία, ηαζ ηδκ έλμδμ. 

 

Πληποθοπιακό Σύζηημα 
 

Δίζμδμξ  Δπελενβαζία  Έλμδμξ 

  
 

Γεκζηά, έκα πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια είκαζ έκα ηοπμπμζδιέκμ ζφζηδια ζοθθμβήξ, 

δζαηδνήζεςξ ζημίπε ίςκ, επελενβαζίαξ αοηχκ ηαζ εηδυζεςξ απμηεθεζιάηςκ ιε 

ηδκ ιμνθή ακαθμνχκ, ηαηαζηάζεςκ, εζηυκαξ ζε μευκδ, βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ 

ακαβηχκ ηδξ επζπεζνήζεςξ ζε επίπεδμ πθδνμθμνζχκ. Σα Πθδνμθμνζαηά 

ζοζηήιαηα έπμοκ βίκεζ πθέμκ απαναίηδηα ζηδκ θεζημονβία ηςκ ζφβπνμκςκ 

επζπεζνήζεςκ, ηαεχξ αοηέξ ηα πνδζζιμπμζμφκ, ςξ ακηαβςκζζηζηά ιέζα. Έηζζ 

ζοκεπχξ επζπεζνείηαζ δ ακααάειζζδ (επακαζπεδζαζιυξ) ηςκ πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ επζπείνδζδξ. Η ζοκεπχξ 

αολακυιεκδ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ οπμθμβζζηχκ βζα ηδκ επελενβαζία ζημζπείςκ 
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(δεδμιέκςκ, πθδνμθμνζχκ) ηαζ δ ακάπηολδ ηςκ ιεευδςκ επζπεζνδζζαηήξ ένεοκαξ 

δδιζμφνβδζακ ηδκ ηάζδ ηδξ ακαθφζεςξ-ζοκεέζεςξ ημο υθμο ζοζηήιαημξ ηςκ 

θεζημονβζχκ ηδξ επζπείνδζδξ, ςξ εκυξ εκζαίμο ζοκυθμο, ημ μπμίμ ιεηά ημκ 

ζπεδζαζιυ ημο ηαζ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ημο, εα έπνεπε κα πενζθαιαάκεζ ηαζ κα 

αλζμπμζεί ημ υθμ δοκαιζηυ ηδξ επζπείνδζδξ, ηαζ ζοβπνυκςξ, κα πνμηείκεζ αεθηίςζδ 

ή αολμιείςζδ ημο (αφλδζδ ή εηπαίδεοζδ πνμζςπζημφ, ηαθφηενεξ ιεευδμοξ 

μνβακχζεςξ, πνήζδ οπμθμβζζηχκ ή ακηζηαηάζηαζδ ημοξ ιε ζζπονυηενα 

ζοβηνμηήιαηα). Τπυ ηδκ έκκμζα αοηή, ημ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ελεηάγεηαζ ςξ 

εκζαίμ ζφκμθμ θεζημονβζχκ-ενβαζζχκ εκηυξ ηδξ επζπείνδζδξ, πμο εκχκεζ υθεξ ηζξ 

θεζημονβίεξ ηδξ επζπείνδζδξ ιέζς ηδξ νμήξ ηδξ πθδνμθμνίαξ, ιε απμηέθεζια κα 

αεθηζζημπμζμφκηαζ μζ ακηίζημζπεξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ιενχκ ηδξ επζπείνδζδξ, 

ηαεχξ ημ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα πανέπεζ ηαζ κα 

επελενβάγεηαζ ηδκ πθδνμθμνία ζηδκ ηαηάθθδθδ ιμνθή, ηδκ ηαηάθθδθδ ζηζβιή ηαζ 

ζημκ ηαηάθθδθμ πυνμ ακηίζημζπα. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια είκαζ δμιδιέκμ, αάζεζ ηςκ 

θεζημονβζηχκ ηιδιάηςκ ηδξ επζπείνδζδξ. Όπςξ, δ επζπείνδζδ έηζζ ηαζ ημ 

ζφζηδια (επελενβαζίαξ) ηςκ πθδνμθμνζχκ ηδξ ζοβηνμηείηαζ απυ έκα ζφκμθμ 

οπμζοζηδιάηςκ. Σα οπμζοζηήιαηα, πμο απανηίγμοκ ημ ζοκμθζηυ ζφζηδια 

πθδνμθμνζχκ, έπμοκ ζοκήεςξ ηδκ αηυθμοεδ ηοπζηή δζάνενςζδ: α) Παναβςβή, 

α) Έθεβπμξ Απμεειάηςκ, β) Ένεοκα Αβμνάξ, δ) Οζημκμιζηυ, ε) Πνμζςπζηυ, ζη) 

Ένεοκα ηαζ Ακάπηολδ. Σα οπμζοζηήιαηα αοηά είκαζ ζοκδεδειέκα ιεηαλφ ημοξ 

ηαζ δ ιδ ζςζηή θεζημονβία, έζης ηαζ εκυξ απυ αοηά, έπεζ ζακ απμηέθεζια, ηδκ 

ιείςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ επζπείνδζδξ.  

 

1.2 Η πιεξνθνξία ζηελ επηρείξεζε 

Η επζπείνδζδ αθθδθεπζδνά ιε ημ πενζαάθθμκ ηδξ ιε ηζξ ζοκαθθαβέξ, εκχ δ 

εζςηενζηή ηδξ θεζημονβία ααζίγεηαζ ζημοξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ ηςκ εζζνμχκ ζε 

εηνμέξ ιε ηζξ δζενβαζίεξ. Οοζζαζηζηά δ θεζημονβία ηδξ επζπείνδζδξ απμηεθεί έκα 

δζανηή ιεηαζπδιαηζζιυ οθζηχκ ηαζ οθχκ ζε πνήια ηαζ ακηίζηνμθα. Όιςξ δ 

παναημθμφεδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ επζπείνδζδξ βίκεηαζ ιε ηδκ παναημθμφεδζδ 

ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζπκχκ ηα μπμία δδιζμονβμφκηαζ απυ αοημφξ ημοξ 
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ιεηαζπδιαηζζιμφξ. Γζα πανάδεζβια, ιζα πχθδζδ απμηεθεί ιεηαζπδιαηζζιυ 

πνμσυκηςκ ζε πνήια. Αοηυξ ιεηαζπδιαηζζιυξ πανάβεζ πθδνμθμνζαηά ίπκδ 

υπςξ είκαζ ημ ηζιμθυβζμ, ημ δεθηίμ απμζημθήξ ηαζ ηα δεθηία πανάδμζδξ ηαζ 

παναθααήξ. Καηά ζοκέπεζα δ πθδνμθμνία απμηεθεί ιέζμ ηαηαβναθήξ ηαζ ιέζμ 

ιεθέηδξ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ επζπείνδζδξ. οιπεναίκμοιε υηζ δ πμνεία ηδξ 

ελέθζλδξ ιζαξ επζπείνδζδξ ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ πμζυηδηα ηαζ 

πμζυηδηα ηςκ δζαηζεέιεκςκ πθδνμθμνζχκ, ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα ηαζ 

πμζυηδηα ηςκ επελενβαζζχκ ζηζξ μπμίεξ αοηέξ οπυηεζκηαζ πνμηεζιέκμο κα 

παναπεεί δ απαζημφιεκδ πθδνμθυνδζδ. 

 

1.3 Γεδνκέλα, πιεξνθνξίεο θαη πιεξνθόξεζε 

Γκςνίγμοιε υηζ δ πθδνμθυνδζδ ααζίγεηαζ ζηζξ πθδνμθμνίεξ ηαζ μζ πθδνμθμνίεξ 

ζηα δεδμιέκα. Σμ Γεδομένο (Data) είκαζ έκα βκςζηυ βεβμκυξ ή ιζα ιδ 

επελενβαζιέκδ εζηυκα (ππ. 31/5/2004) είκαζ έκα δεδμιέκμ ημ μπμίμ εηθνάγεζ ιζα 

διενμιδκία). Όηακ επελενβαγυιαζηε ηάπμζμ δεδμιέκμ ιπμνεί κα θάαεζ ιζα 

ιμνθή   πενζζζυηενμ   ελεζδζηεοιέκδ   ηαζ   εκκμμφιε   υηζ  δ   διενμιδκία 

23/5/2004 ιπμνεί κα ακαθένεηαζ ζηδ βέκκδζδ ηάπμζμο αηυιμο ή ζε ηάπμζμ 

ζζημνζηυ βεβμκυξ. 

Η Πληποθοπία (Information) είκαζ ημ  απμηέθεζια  επελενβαζίαξ ηαζ ζφκεεζδξ 

δεδμιέκςκ. οκεπχξ απυ ηα πνχηα δεδμιέκα πανάβεηαζ δ πνςημβεκήξ 

πθδνμθμνία, εκχ  δ   επελενβαζία  πθδνμθμνζχκ  δδιζμονβεί πθδνμθμνίεξ  

ακχηενμο επζπέδμο (δεοηενμβεκείξ, ηνζημβεκείξ ηθπ). Η πθδνμθυνδζδ απμηεθεί 

ηδ ζοκμθζηή εζηυκα ηδκ μπμία πανέπεζ έκα ζφκμθμ πθδνμθμνζχκ. Όζμ αοηυ ημ 

ζφκμθμ πθδνμθμνζχκ είκαζ ιεβαθφηενμ ηαζ αλζμπμζήζζιμ, ηυζμ δ πθδνμθυνδζδ 

είκαζ ηαθφηενδ. Καηαθήβμοιε υηζ δ πμζυηδηα ηδξ πθδνμθυνδζδξ ελανηάηαζ απυ 

ηδκ πμζυηδηα ηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα δεδμιέκςκ ηαζ επελενβαζζχκ. 

 

1.3.1 Ιδηόηεηεο δεδνκέλσλ 

Όθα ηα δεδμιέκα δεκ πανάβμοκ πθδνμθυνδζδ ηαεχξ ζδιακηζηυ νυθμ ηαηέπεζ δ 

πμζυηδηα ημοξ. 
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Γζα κα πανάβεζ ηάπμζμ δεδμιέκμ πθδνμθυνδζδ εα πνέπεζ κα ακήηεζ ζηζξ 

παναηάης ηαηδβμνίεξ: 

o Έγθαηξν (timely): Ακ ημ δεδμιέκμ είκαζ δζαεέζζιμ ηαηά ηδ ζηζβιή ηδκ 

μπμία απαζηεί μ πνήζηδξ ημο (π.π. ζε ηάπμζα μνζζιέκδ πνμκζηή ζηζβιή 

κα είκαζ βκςζηέξ μζ πςθήζεζξ ηδξ εηαζνείαξ). 

o Δπίθαηξν (opportune): Ακ ημ δεδμιέκμ ακαθένεηαζ ζε πνμκμθμβία δ 

μπμία απαζηείηαζ απυ ημ πνήζηδ ημο (π.π. απαζημφκηαζ δεδμιέκα ηα μπμία 

αθμνμφκ ημ ηγίνμ ιζαξ εηαζνείαξ ιεηαλφ δφμ ζοβηεηνζιέκςκ 

διενμιδκζχκ). 

o Αθξηβέο (accurate): Καηά πυζμ ημ ζοβηεηνζιέκμ δεδμιέκμ 

ακηαπμηνίκεηαζ   ζηδκ   ακηζηεζιεκζηή   πναβιαηζηυηδηα.   Ο   ααειυξ  ηδξ 

αηνίαεζαξ   αολάκεηαζ   ζηδκ   πενίπηςζδ   πμο   ηα   δεδμιέκα   είκαζ 

απμηέθεζια ιεηνήζεςκ ή ηαηαβναθήξ ιε ηδ αμήεεζα αλζυπζζηςκ ηαζ 

ακηζηεζιεκζηχκ ιεευδςκ,  εκχ ιεζχκεηαζ υηακ ηα δεδμιέκα είκαζ 

απμηέθεζια    εηηζιήζεςκ    ή    πνμζεββίζεςκ.    ηζξ   πενζζζυηενεξ 

πενζπηχζεζξ ηαεμνίγμοιε ηάπμζμ ηνζηήνζμ ιε ημ μπμίμ εθέβπεηαζ δ 

αηνίαεζα ημο δεδμιέκμο ηαεχξ είκαζ δφζημθμ κα πνμζεββίζμοιε απυθοηα 

ηδκ ακηζηεζιεκζηή πναβιαηζηυηδηα. Γζα πανάδεζβια «ημ πνμσυκ Α ανέζεζ 

ζημκ ηαηακαθςηή» εα πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ ημ ακάθμβμ ηνζηήνζμ ημ 

μπμίμ ηαεμνίγεζ πυηε ημ πνμσυκ εεςνείηαζ υηζ ανέζεζ ζημκ ηαηακαθςηή 

υπςξ ααζζηυ ηνζηήνζμ απμηεθεί μ ανζειυξ ηςκ πςθήζεςκ. 

o Καζαξό ή ζαθέο (clear): To δεδμιέκμ δεκ πνέπεζ ακ πενζέπεζ αζάθεζεξ. 

Γζα πανάδεζβια ημ δεδμιέκμ μ ηγίνμξ ήηακ πενίπμο Α εονχ είκαζ αζαθέξ, 

εκχ ημ δεδμιέκμ μ ηγίνμξ ήηακ Α' είκαζ ζαθέξ, ακελάνηδηα απυ ηδκ 

αηνίαεζα ημο δεδμιέκμο. 

o Καηάιιειν  (fit):  Καηά πυζμ  ημ   δεδμιέκμ  ακηαπμηνίκεηαζ  ζηζξ 

ακάβηεξ ημο πνήζηδ ημο (ιμνθή βκχνζιδ ζημ πνήζηδ, βθχζζα ηαηακμδηή 

απυ ημ πνήζηδ). 

o Πεξηεθηηθό (comprehensive): ε υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενδ έηηαζδ κα 

πανμοζζάγεζ ηα ζημζπεία πμο πνεζάγεηαζ μ πνήζηδξ ημο. 

o Πιήξεο (complete): Ακ ημ δεδμιέκμ πενζέπεζ υθα ηα ζημζπεία ηα μπμία 
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απαζηεί μ πνήζηδξ ημο. 

o Απξνθάιππην (unbiased): Καηά πυζμ ημ δεδμιέκμ δεκ ελανηάηαζ απυ 

ημκ οπμηεζιεκζζιυ. Απμηεθεί ζδιακηζηυ πανάβμκηα βζα δεδμιέκα 

παναβυιεκα απυ εηηζιήζεζξ. 

o Πξνζηηό (accessible): Πυζμ εφημθα έπεζ πνυζααζδ ζημ δεδμιέκμ μ 

πνήζηδξ. 

o Δπαιεζεύζηκν (verifiable): Ακ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα επαθήεεοζδξ ηδξ 

αηνίαεζαξ ημο δεδμιέκμο. 

Πνέπεζ κα θάαμοιε οπ' υρζκ ιαξ υηζ μ ααειυξ εηπθήνςζδξ ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ 

δεδμιέκςκ ελανηάηαζ: 

 Απυ ηδ θφζδ ημο δεδμιέκμο υηζ άθθα δεδμιέκα είκαζ επαθδεεφζζια 

ηαζ άθθα υπζ. 

 Απυ ηδ ζημπζιυηδηα ημο δζμζηδηζημφ θμνέα ηαεχξ άθθα δεδμιέκα 

πνέπεζ κα είκαζ πνμζζηά ηαζ άθθα υπζ. 

 Απυ ηζξ οπμηεζιεκζηέξ δοκαηυηδηεξ εηείκςκ μζ μπμίμζ ζοθθέβμοκ, 

αλζμθμβμφκ ηαζ πνδζζιμπμζμφκ ηα δεδμιέκα. 

 Απυ ηζξ ακηζηεζιεκζηέξ δοκαηυηδηεξ ημο δζμζηδηζημφ θμνέα. 

 

1.3.2 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Η μζημδυιδζδ ηδξ πθδνμθυνδζδξ ιε εηηίκδζδ απυ ηα δεδμιέκα βίκεηαζ ιε ηζξ 

Δπελενβαζίεξ (Processing's). 

 

1.3.3 πιινγή θαη επαιήζεπζε 

οθθμβή δεδμιέκςκ (Data Capture) είκαζ δ δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία δζαηίεεκηαζ 

δεδμιέκα ζε ηάπμζμκ απμδέηηδ θαιαάκμκηαξ ηα απυ ηδκ πδβή ημοξ. ηδ 

ζοκέπεζα ηα δεδμιέκα ηςδζημπμζμφκηαζ, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ εηθνάγμκηαζ ζε ηάπμζα 

βθχζζα ιε ηάπμζμ ζδιακηζηυ ηαζ ζοκηαηηζηυ. Με ηδ ιεηαθμνά ημοξ ζημ ηιήια 

ένεοκαξ ηαζ αβμνάξ απμηςδζημπμζμφκηαζ, δδθαδή εηθνάγμκηαζ ζε βθχζζα 

ηαηακμδηή βζα ηα άημια ηα μπμία εα ηα πνδζζιμπμζήζμοκ ζηδ ζοκέπεζα. Γζα ηδ 

ιεηαθμνά ηςκ δεδμιέκςκ επζθέβεηαζ έκα ιέζμ ιεηαθμνάξ ιε παιδθή πζεακυηδηα 

ειθάκζζδξ ζδιακηζηήξ εκηνμπίαξ. 



 

ελίδα | 8  

 

Η Δπαθήεεοζδ (Verification) ηςκ δεδμιέκςκ απμηεθεί επελενβαζία ιε ηδκ μπμία 

πζζημπμζείηαζ δ αηνίαεζα ημο πενζεπμιέκμο ηςκ δεδμιέκςκ. Όηακ οπάνπεζ 

πζεακυηδηα αθθμίςζδξ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ δεδμιέκςκ, εθανιυγεηαζ δ 

επαθήεεοζδ δ μπμία ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε ηδ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζηζξ πδβέξ 

πθδνμθυνδζδξ (πνμζζηυηδηα δεδμιέκςκ). Αοηή δ επελενβαζία απμηεθεί ημ 

επυιεκμ αήια ηδξ ζοθθμβήξ.  

 

1.3.4 Καηεγνξηνπνίεζε θαη δηάηαμε 

Η  Καηδβμνζμπμίδζδ   (Classification)   επελενβάγεηαζ  ημ   ζφκμθμ   ηςκ 

δεδμιέκςκ, ιέζα απυ αοηήκ ηδκ επελενβαζία ηα δεδμιέκα δζαζνμφκηαζ ζε 

οπμζφκμθα ιε αάζδ ηάπμζα ηνζηήνζα. ηδ ζοκέπεζα, δ επελενβαζία ηδξ δζάηαλδξ 

(Sort) αμδεάεζ ζηδκ ζενάνπδζδ ηςκ δεδμιέκςκ ιε αάζδ ηάπμζα ηνζηήνζα. 

Γδθαδή, ηάεε δεδμιέκμ έπεζ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ ζημ ζφκμθμ ζε ζπέζδ ιε ημ 

πνμδβμφιεκμ ηαζ ιε ημ επυιεκμ. 

 

1.3.5 ύλνςε θαη ππνινγηζκόο 

Αοηέξ μζ δφμ επελενβαζίεξ ακαθένμκηαζ ζηδκ παναβςβή είηε πνςημβεκχκ 

πθδνμθμνζχκ απυ δεδμιέκα, είηε πθδνμθμνζχκ ακςηένμο επζπέδμο απυ 

πθδνμθμνίεξ ηαηςηένμο επζπέδμο. Η φκμρδ (Summary) πανάβεζ πθδνμθμνίεξ 

ζοκαενμίγμκηαξ ή ζοβηνίκμκηαξ δεδμιέκα ή πθδνμθμνίεξ ηαηχηενμο επζπέδμο. 

Ο Τπμθμβζζιυξ (Calculation) πανάβεζ πθδνμθμνίεξ ιε αάζδ ηάπμζμ ηφπμ 

οπμθμβζζιμφ (αθβυνζειμξ). 

 

1.3.6 Απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε 

Αοηέξ μζ δφμ επελενβαζίεξ δεδμιέκςκ ζοκδέμκηαζ ζηεκά ιεηαλφ ημοξ, δεδμιέκμο 

υηζ δ ηαπφηδηα ακάηηδζδξ ηςκ δεδμιέκςκ ελανηάηαζ απυ ημκ ηνυπμ 

απμεήηεοζδξ ημοξ. Η απμεήηεοζδ ηςκ δεδμιέκςκ (Data Store) ακαθένεηαζ ζηδκ 

ημπμεέηδζδ ημοξ ζε ηάπμζμ θμνέα ιε ζηυπμ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ιε ημκ 

ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ ιεθθμκηζηά. 

 
Οζ ζηυπμζ ηδξ απμεήηεοζδξ ιπμνεί κα είκαζ: 
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o Η απθή θφθαλδ δεδμιέκςκ ηα μπμία ζπάκζα επακαπνδζζιμπμζμφκηαζ 

(ανπεία πεναζιέκςκ πνήζεςκ). 

o Η θφθαλδ εκ εκενβεία δεδμιέκςκ ιε ιζηνή ζοπκυηδηα πνήζδξ (π.π. 

ζημζπεία πεθάηδ, οπαθθήθςκ ηηθ.). 

o Η θφθαλδ εκ εκενβεία δεδμιέκςκ ιε ιεβάθδ ζοπκυηδηα πνήζδξ (ηανηέθεξ 

μζημκμιζηχκ ζοκαθθαβχκ πεθαηχκ ηθπ). 

o Η θφθαλδ δεδμιέκςκ ιε ζζημνζηυ παναηηήνα, πνδζίιςκ βζα ζηαηζζηζηέξ 

επελενβαζίεξ (μζημκμιζηά ζημζπεία πεναζιέκςκ εηχκ ηθπ). 

o Η θφθαλδ δεδμιέκςκ ζακ εθεδνζηά αζθαθείαξ. 

Ο ααζζηυξ ζηυπμξ ηδξ απμεήηεοζδξ είκαζ δ δζαζθάθζζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηςκ 

ανπείςκ ηαζ δ δδιζμονβία ζοζηήιαημξ επίηαζνδξ, έβηαζνδξ ηαζ μνεήξ 

πθδνμθυνδζδξ. οιπεναίκμοιε υηζ δ απμεήηεοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ανίζηεηαζ ζε 

ζηεκή ζπέζδ ιε ηδκ άζηδζδ ιζαξ απμηεθεζιαηζηήξ δζμίηδζδξ. Οζ ζηαηζζηζηέξ 

ιεθέηεξ, μ ζπεδζαζιυξ, δ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ, μ εκημπζζιυξ αδφκαιςκ 

ζδιείςκ ηδξ ζηναηδβζηήξ ηαζ ηαηηζηήξ ηδξ επζπείνδζδξ, πνμαθέρεζξ, έθεβπμξ ηθπ 

έπμοκ ζακ ηφνζα αάζδ ηα δεδμιέκα ηςκ ανπείςκ. Καεχξ ηα δεδμιέκα απμηεθμφκ 

πενζμοζζαηυ ζημζπείμ ζδζαίηενδξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ επζπείνδζδ, δ απμεήηεοζδ ημοξ 

εα πνέπεζ κα ελεηάγεηαζ ιε ιεβάθδ πνμζμπή δζυηζ απμηεθεί πδβή ηυζημοξ αθθά 

ηαζ ςθέθεζαξ. Η ιεθέηδ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ απμεήηεοζδξ ααζίγεηαζ ζηδ ιεθέηδ 

ηςκ ζηυπςκ μζ μπμίμζ επζδζχημκηαζ, ηςκ απαζηήζεςκ, ηςκ οθζηχκ, μζημκμιζηχκ 

ηαζ μνβακςηζηχκ δοκαημηήηςκ ηδξ επζπείνδζδξ, ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ 

οπαθθήθςκ ηθπ. 

 

1.3.7 Αλαπαξαγσγή, κεηάδνζε θαη επηθνηλσλία 

Η ακαπαναβςβή (reproduction) ηςκ δεδμιέκςκ απμηεθεί επελενβαζία ιε ηδκ 

μπμία δδιζμονβμφκηαζ ακηίβναθα αοηχκ ηςκ δεδμιέκςκ. Η ιεηάδμζδ 

(transmission) ηςκ δεδμιέκςκ απμηεθεί επελενβαζία ιε ηδκ μπμία επζηοβπάκεηαζ 

δ βεςβναθζηή ιεηαθμνά ηςκ δεδμιέκςκ. 

Η Μεηάδμζδ απαζηεί: 

 Έκα πμιπυ (transmitter), μ μπμίμξ απμζηέθθεζ ηα δεδμιέκα. 

 Έκα ηςδζημπμζδηή (coder), μ μπμίμξ ηςδζημπμζεί ηα δεδμιέκα βζα ηδ 
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ιεηααίααζδ ημοξ ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ ιεηάδμζδξ. 

 Έκα ιέζμ ιεηάδμζδξ (transmission medium), δζαιέζμο ημο μπμίμο εα 

δζαηζκδεμφκ ηα δεδμιέκα. 

 Έκα απμηςδζημπμζδηή (decoder), μ μπμίμξ επακαθένεζ ηα δεδμιέκα ζηδκ 

ανπζηή ημοξ ιμνθή. 

 Έκα δέηηδ (receiver), μ μπμίμξ απμδέπεηαζ ηα δεδμιέκα. 

ηδκ πενίπηςζδ αιθίδνμιδξ ιεηάδμζδξ ηαηά ηδκ μπμία δζαδμπζηά μ πμιπυξ 

βίκεηαζ δέηηδξ ηαζ ακηίζημζπα μ δέηηδξ βίκεηαζ πμιπυξ, δ ιεηάδμζδ αοηή απμηεθεί 

επζημζκςκία (communication) ιεηαλφ δέηηδ ηαζ πμιπμφ. 

 

1.3.8 Ρνή δεδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε 

Σα οπάνπμκηα δεδμιέκα ζηδκ επζπείνδζδ δζαζνμφκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ: 

 Σα δοκαιζηά ή ηοηθμθμνμφκηα (dynamic), ηα μπμία ηοηθμθμνμφκ 

απυ ζηαειυ ζε ζηαειυ ενβαζίαξ. 

 Σα ζηαηζζηζηά ή ανπεζμεεηδιέκα (stationery), ηα μπμία παναιέκμοκ 

απμεδηεοιέκα ζε ηάπμζμ θμνέα. 

 

1.3.8.1 Γπλακηθά δεδνκέλα 

Σα δοκαιζηά δεδμιέκα λεηζκμφκ ημκ ηφηθμ ηδξ γςήξ ημοξ, είηε εζζενπυιεκα απυ 

ημ ελςηενζηυ ηδξ επζπείνδζδξ, είηε παναβυιεκα ζε ηάπμζμ ενβαζζαηυ ζηαειυ ηδξ 

επζπείνδζδξ. Καηά ημκ ηφηθμ γςήξ ημοξ ιπμνεί κα:  

o Κοηθμθμνμφκ απυ ζηαειυ ζε ζηαειυ. 

o Τπυηεζκηαζ ζε επελενβαζίεξ. 

o Πανάβμοκ κέα δεδμιέκα. 

o Μεηαηνέπμκηαζ ζε ζηαηζζηζηά δεδμιέκα 

Η μθμηθήνςζδ ημο ηφηθμο ηδξ γςήξ ηςκ δοκαιζηχκ δεδμιέκςκ βίκεηαζ, είηε ιε 

ηδκ έλμδμ ημοξ απυ ηδκ επζπείνδζδ, είηε ιε ηδκ ηαηαζηνμθή ημοξ. 

 

1.3.8.2 ηαηηθά δεδνκέλα 

Σα ζηαηζηά δεδμιέκα απμηεθμφκ ηαηάθδλδ ηάπμζςκ δοκαιζηχκ δεδμιέκςκ. 

Απμηεθμφκ ανπεζμεεηδιέκα δεδμιέκα, δδθαδή δεδμιέκα μνβακςιέκα ζε ανπεία. 
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1.4 Καηεγνξίεο αξρείσλ 

Ωξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ δεδμιέκςκ ηα μπμία πενζέπμοκ, ηα ανπεία 

δζαηνίκμκηαζ ζε: 

 Κφνζα (Masters), υηακ πενζέπμοκ δεδμιέκα ηα μπμία ιεηααάθθμκηαζ 

ζοπκυηενα   πμζμηζηά   πανά   πμζμηζηά   (π.π.   ζημζπεία   πεθαηχκ, 

πνμιήεεζεξ ηθπ). 

 Κζκήζεςκ (Transactions), υηακ πενζέπμοκ δεδμιέκα ηαπέςξ πμζμηζηά 

ιεηαααθθυιεκα   ζημ   πνυκμ   (ηζιμθυβζα,   απμδείλεζξ,   ζοκαθθαβέξ 

πεθαηχκ, πνμιήεεζεξ ηθπ). 

 Ιζημνζηά (Historical), υηακ πενζέπμοκ δεδμιέκα ηα μπμία δεκ αθμνμφκ 

ηνέπμοζα πνήζδ. 

 Παναιέηνςκ (Parameters),  υηακ πενζέπμοκ βεκζηέξ παναιέηνμοξ 

θεζημονβίαξ ηδξ επζπείνδζδξ (θμβζζηζηυ ζπέδζμ, εζςηενζημί ηακμκζζιμί, 

πνυηοπα δζαδζηαζζχκ, ζπέδζα εβηαηαζηάζεςκ ηθπ). 

Ωξ πνμξ ηδ θεζημονβζηυηδηα ημοξ ηα ανπεία ηαηαηάζζμκηαζ ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ: 

 Μυκζια (Permanent), υηακ δ πανμοζία ημοξ απαζηείηαζ δζανηχξ ηαηά ηδκ   

ηνέπμοζα   πνήζδ   (ανπεία   πεθαηχκ,   πνμιδεεοηχκ,   οθζηχκ, 

ζοκαθθαβχκ ηθπ). 

 Πνυζηαζνα (Temporary), υηακ δδιζμονβμφκηαζ βζα κα παίλμοκ ηάπμζμ 

εκδζάιεζμ νυθμ ηαζ ιεηά ηαηαζηνέθμκηαζ (π.π. ηαηάθμβμζ πςθήζεςκ εκυξ 

ιδκυξ, θμβζζηζηή εζηυκα βζα ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια πνήζδξ ηθπ). 

 Υεζνζζιμφ (Handling), ηα μπμία δδιζμονβμφκηαζ εζδζηά βζα θυβμοξ εοημθίαξ. 

 Ακηίβναθα Αζθάθεζαξ (Back up), ηα μπμία απμηεθμφκ ηαζ εθεδνζηά 

ακηίβναθα ηςκ ανπείςκ ηδξ επζπείνδζδξ βζα θυβμοξ αζθαθείαξ (απχθεζα 

ηςκ πνςημηφπςκ). 

 

1.5 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 
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Καεδιενζκά μζ απαζηήζεζξ πμο δδιζμονβμφκηαζ ιέζα ζημ πενζαάθθμκ ηδξ 

επζπείνδζδξ αολάκμκηαζ βζ' αοηυ απαζημφκηαζ άιεζεξ, ζςζηέξ ηαζ έλοπκεξ θφζεζξ 

πμο εα οπμζηδνίγμοκ ηδκ εηαζνεία ζε υθα ηα πνμαθήιαηα πμο ιπμνεί κα 

πνμηφρμοκ. Σμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ιζαξ επζπείνδζδξ απμηεθεί ηδκ 

μνβακςηζηή ηαζ δζμζηδηζηή θφζδ πμο ζοκημκίγεζ ηαζ ηαηεοεφκεζ ηδ δζμίηδζδ ηαζ 

ηδκ μνβάκςζδ χζηε κα επζηεοπεμφκ μζ ζςζηέξ απμθάζεζξ. Σμ πθδνμθμνζαηυ 

ζφζηδια ηδξ ηάεε εηαζνείαξ απμηεθείηαζ απυ ηα ζοζηαηζηά ημο ιένδ ηα 

θεβυιεκα οπμζοζηήιαηα ημο. Η έηηαζδ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ είκαζ αθθδθέκδεηδ ιε ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ δζμίηδζδξ 

υπςξ επίζδξ ιε ηδκ πνδζζιμπμζμφιεκδ πθδνμθμνζηή ηεπκμθμβία. Σα 

πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ υθα ηα επίπεδα ηδξ δζμζηδηζηήξ 

ποναιίδαξ ηαζ ελοπδνεημφκ δφμ ααζζηέξ επζδζχλεζξ: 

 Σμκ ηαηαιενζζιυ ηδξ εοεφκδξ 

 Σδκ οθμπμίδζδ ημο εθέβπμο 

 

1.5.1 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα δζαηνίκμκηαζ απυ ηα αηυθμοεα ημζκά ηαζ 

παναηηδνζζηζηά ζημζπεία ημοξ: 

α. Αθθδθεπίδναζδ ιε ημκ πενζαάθθμκ 

 ημπυξ. 

 Αοημ-νφειζζδ. 

 Αοημ-δζυνεςζδ. 

Όθα ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα επζδνμφκ αιμζααίςξ, ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ, ιε 

ημκ «ηυζιμ» πμο ηα πενζαάθθεζ, ηαζ πμο ζοκήεςξ ακαθένεηαζ, ςξ ημ 

«πενζαάθθμκ» ημοξ. Αοηυ είκαζ έκα παναηηδνζζηζηυ ημοξ, πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

μκμιαζία ημοξ «ακμζηηά» ζοζηήιαηα, ηαεχξ ηάεε πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια 

θαιαάκεζ ζημζπεία (είζμδμξ) απυ ημ πενζαάθθμκ ημο ηαζ πανάβεζ απμηεθέζιαηα 

(έλμδμξ) βζα ημ πενζαάθθμκ ημο. οιπεναζιαηζηά, ιπμνεί κα θεπεεί υηζ έκα 

πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ιέζς ηδξ εζζυδμο ημο ηαζ ηδξ ελυδμο ημο επζδνά επί ημο 

πενζαάθθμκημξ ημο ηαζ δέπεηαζ επζδνάζεζξ απυ αοηυ. 
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 Πεπιβάλλον   

  

 Είζοδορ  
Επεξεπγαζία 

   

 Έξοδορ  
 

 

Κάεε πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια έπεζ έκακ ζημπυ (ακηζηείιεκμ, ηεθζηυ ζηυπμ). 

ημπυξ εκυξ πθδνμθμνζαημφ ζφζηδιαημξ ζε ιία επζπείνδζδ ιπμνεί κα είκαζ δ 

επίηεολδ ηένδμοξ. 

 

1.5.1.1 Απην-ξύζκηζε 

Κάεε ζφζηδια ηείκεζ κα «δζαηδνείηαζ» ζε ιζα «ζηαεενά» ηαηάζηαζδ ηαζ ιε αοηήκ 

ηδκ έκκμζα ιπμνεί κα θεπεεί, υηζ ηα ζοζηήιαηα είκαζ «αοημνοειζγυιεκα». Αοηή δ 

αοημ-νφειζζδ είκαζ «εζςηενζηή» ηαζ βίκεηαζ ιέζμ) ιζαξ δοκαιζηήξ 

αθθδθεπζδνάζεςξ ηςκ ζημζπείςκ, ηιδιάηςκ ή οπμζοζηδιάηςκ ημο ζοζηήιαημξ. 

Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ημ ακενχπζκμ ζχια «πνμζπαεεί» κα δζαηδνείηαζ 

γςκηακυ ιέζς «εζςηενζηχκ» αθθδθεπζδνάζεςκ ηςκ «ηιδιάηςκ» ημο (οπμ-

ζοζηδιάηςκ) είκαζ έκα ηαθυ πανάδεζβια ηδξ «αοημ-νφειζζδξ» εκυξ ζοζηήιαημξ. 

Τπάνπμοκ εζςηενζημί έθεβπμζ πμο επζηνέπμοκ ημ ζφζηδια κα θεζημονβεί μιαθά 

ηαζ ζφιθςκα ιε ηα πνμκμδζαβνάιιαηα. 

 

1.5.1.2 Απην-δηόξζσζε 

ε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ, δ αθθδθεπίδναζδ ιε ημ πενζαάθθμκ μδδβεί ζε 

ηαηαζηάζεζξ, πμο ακαηνέπμοκ ηδκ θοζζηή (ηακμκζηή) θεζημονβία ηδξ 

«αοημνφειζζδξ» ημο ζοζηήιαημξ. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ, ημ ζφζηδια, πνέπεζ 
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κα είκαζ ζηακυ, κα πνμζανιυγεηαζ ζηζξ κέεξ ηαηαζηάζεζξ. Σμ ζφζηδια έπεζ 

ζπεδζαζεεί κα εθέβπεζ ηζξ αζοκήεεζξ ηαηαζηάζεζξ ή ηα πζεακά θάεδ ηαζ κα 

πνμαθέπεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ακηζιεηςπίζεςξ ημοξ. 

Η αοημ-νφειζζδ ηαζ δ αοημ-δζυνεςζδ είκαζ δφμ πμθφ ζδιακηζηά απυ ηα 

παναηηδνζζηζηά ηςκ ζοζηδιάηςκ, ηαζ εα πνέπεζ κα ηα έπμοιε ζοκεπμφξ ηαηά 

κμο, υηακ ακαθφμοιε οθζζηάιεκα ζοζηήιαηα ηαζ επζπεζνμφιε κα ζπεδζάζμοιε 

κέα. Δίκαζ αέααζμκ, υηζ δ έθθεζρδ ηςκ ιδπακζζιχκ αοημ-νφειζζδξ ηαζ αοημ-

δζυνεςζδξ ηαηά ημκ ζπεδζαζιυ εκυξ ζοζηήιαημξ μδδβεί, ζοκήεςξ, ζηδκ 

απμηοπία ημο ζοζηήιαημξ. (3) 

Η ναβδαία ελέθζλδ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ πάνδ ζηδκ ηεπκμθμβία ηαζ 

ηζξ επζπεζνδζζαηέξ ιεηααμθέξ ζημκ πχνμ εοκμμφκ ηδκ ειθάκζζδ ιζαξ ζεζνάξ 

πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ, υπςξ ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα δζμζηήζεςξ, 

ηα επζπεζνδζζαηά ζοζηήιαηα, ηα δζεοεοκηζηά πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα, ηα 

ζηναηδβζηά πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα, ηα πνδιαημμζημκμιζηά πθδνμθμνζαηά 

ζοζηήιαηα, ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ιάνηεηζκβη, ηα πθδνμθμνζαηά 

ζοζηήιαηα δζμζηήζεςξ πνμζςπζημφ, ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα παναβςβήξ, 

ηα βεςβναθζηά πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα, ηα έιπεζνα ζοζηήιαηα ηαζ ηέθμξ ηα 

ζοζηήιαηα οπμζηήνζλδξ απμθάζεςκ, ηα μπμία είκαζ ζε εέζδ κα πανέπμοκ 

ζδιακηζηή αμήεεζα ζημκ επζπεζνδζζαηυ ηθάδμ. 

 

1.5.2 Καηεγνξίεο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

ε ηάεε εηαζνεία πενζθαιαάκμκηαζ ηέζζενα ααζζηά επίπεδα ζε ζπέζδ πάκηα ιε 

ημ πνμζςπζηυ ηδξ. ε αοηά ηα επίπεδα ακηζζημζπμφκ ακάθμβα πθδνμθμνζαηά 

ζοζηήιαηα. 

 

1.5.2.1 ηξαηεγηθό επίπεδν (Strategic level) 

Πενζθαιαάκεζ ηα επζηεθζηά δζμζηδηζηά ζηεθέπδ (senior managers) ηα μπμία 

αζπμθμφκηαζ ιε ηδ πάναλδ ζηναηδβζηήξ ηδξ επζπείνδζδξ. ημ επίπεδμ αοηυ 

ακηζζημζπμφκ ηα ζηναηδβζηά ζοζηήιαηα (strategic systems) ηα μπμία αμδεμφκ ηα 

επζηεθζηά δζμζηδηζηά ζηεθέπδ κα πνμζανιυζμοκ ιαηνμπνυεεζια ημ εζςηενζηυ 

πενζαάθθμκ ηδξ επζπείνδζδξ ζηζξ ιεηααμθέξ ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. 



Πληροθοριακά σζηήμαηα και  Δθαρμογές ηων Βάζεων Γεδομένων 

 

15 |  ε λ ί δ α  

 

 

 

 

1.5.2.2 Γηνηθεηηθό επίπεδν (Management level) 

' αοηυ ημ επίπεδμ ακήημοκ ηα ιεζαία δζμζηδηζηά ζηεθέπδ (middle managers) ηα 

μπμία είκαζ επζθμνηζζιέκα ιε ηδκ εοεφκδ ηδξ δζεηπεναίςζδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ 

ηαζ ζπεδίςκ ηςκ επζηεθζηχκ δζμζηδηζηχκ ζηεθεπχκ. Σα δζμζηδηζηά ζοζηήιαηα 

(management systems) ελοπδνεημφκ ημοξ πνήζηεξ αοημφ ημο επζπέδμο ζε ζπέζδ 

ιε ηδ δζαπείνζζδ, ημκ έθεβπμ, ηδ θήρδ ηςκ απμθάζεςκ ηαζ ηζξ δζμζηδηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ. 

 

1.5.2.3 Γλσζηηθό επίπεδν (Knowledge level) 

Αοηυ ημ επίπεδμ πενζθαιαάκεζ ελεζδζηεοιέκα ζηεθέπδ ηαζ ημ πνμζςπζηυ 

αζπμθείηαζ ιε ηδ δζαπείνζζδ δεδμιέκςκ (data workers) ηαζ ηα βκςζηζηά 

ζοζηήιαηα (knowledge systems) αμδεμφκ ζηδκ εκζςιάηςζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ 

κέςκ βκχζεςκ ζε μθυηθδνδ ηδκ επζπείνδζδ. 

 

1.5.2.4 Λεηηνπξγηθό Δπίπεδν (Operational level) 

Πενζθαιαάκεζ ηα θεζημονβζηά δζεηπεναζςηζηά δζμζηδηζηά ζηεθέπδ (operational 

managers) ηα μπμία αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ δζεηπεναίςζδ ηςκ ηαεδιενζκχκ 

ενβαζζχκ ηδξ επζπείνδζδξ. Σα θεζημονβζηά ζοζηήιαηα (operational systems) 

ζηδνίγμοκ αοηά ηα δζμζηδηζηά ζηεθέπδ ακαθμνζηά ιε ηζξ ηαεδιενζκέξ δμζμθδρίεξ 

ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ πανέπμοκ επανηή πθδνμθυνδζδ. 

 

1.5.3 Σύπνη πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

Όθα ηα ζοζηήιαηα πμο ακαθένεδηακ ακήημοκ ζε έκακ απυ ημοξ αηυθμοεμοξ 

ηφπμοξ: 

 

1.5.3.1 πζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο Γνζνιεςηώλ (Transaction Processing 

Systems - TPS) 
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Πνυηεζηαζ βζα ζοζηήιαηα ηα μπμία έπμοκ ςξ ααζζηυ ζηυπμ ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο 

θεζημονβζημφ μνβακςηζημφ επζπέδμο ηδξ επζπείνδζδξ. Τπμζηδνίγμοκ ηζξ ααζζηέξ 

ηαεδιενζκέξ ηοπμπμζδιέκεξ ηαζ πνμαπμθαζζζιέκεξ θεζημονβίεξ ηδξ επζπείνδζδξ 

ηαζ ζοθθέβμοκ ηαηαβνάθμοκ ηα δεδμιέκα ηα μπμία πνμένπμκηαζ απυ αοηέξ (π.π. 

παναβςβή, θμβζζηήνζμ, πνμζςπζηυ ηθπ). Η θήρδ απυθαζδξ πενζμνίγεηαζ απυ 

ζηεκά πθαίζζα ηα μπμία έπμοκ πνμηαεμνζζηεί απυ ορδθυηενμ μνβακςηζηυ 

επίπεδμ. Απμηεθμφκ ημ ιεβαθφηενμ ηιήια ημο ζοζηήιαημξ ηαζ δ θεζημονβία ημοξ 

είκαζ ηνίζζιδ βζα ηδκ επζπείνδζδ. 

Αοηή δ ηαηδβμνία ελοπδνεηεί 

o Πςθήζεζξ 

o Πνμιήεεζεξ 

o Μζζεμδμζία πνμζςπζημφ 

o Πθδνςιέξ ηθπ 

ε έκα operational επίπεδμ, οπμπνεχζεζξ, πδβέξ ηαζ ζηυπμζ πνμηαεμνίγμκηαζ ηαζ 

δμιμφκηαζ. Τπάνπμοκ 5 θεζημονβζηέξ ηαηδβμνίεξ ηςκ ζοζηδιάηςκ επελενβαζίαξ 

Γμζμθδρζχκ (TPS): πςθήζεζξ / marketing, ηαηαζηεοή / παναβςβή, μζημκμιζηά / 

θμβζζηζηά, ακενχπζκμ δοκαιζηυ. Όθεξ μζ εηαζνίεξ έπμοκ αοημφξ ημοξ πέκηε 

ηφπμοξ TPS ηαεχξ ηα ζοζηήιαηα επελενβαζίαξ δμζμθδρζχκ πανάβμοκ 

πθδνμθμνίεξ ηαζ βζα ημοξ άθθμοξ ηφπμοξ ζοζηδιάηςκ. 

 

1.5.3.2 Γλσζηηθά ζπζηήκαηα εξγαζίαο (Knowledge Work Systems -KWS) 

Απεοεφκμκηαζ ζημ βκςζηζηυ μνβακςηζηυ επίπεδμ ηαζ ελοπδνεημφκ ημ 

ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ ηδξ επζπείνδζδξ πμο είκαζ επζθμνηζζιέκμ ιε ηδκ 

παναβςβή κέςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ κέαξ βκχζδξ ηαεχξ ηαζ ηδκ εκζςιάηςζδ 

ημοξ ζηδκ επζπείνδζδ. 

 

1.5.3.3 πζηήκαηα Απηνκαηηζκνύ Γξαθείνπ (Office Automation Systems - OAS) 

Απεοεφκμκηαζ υπςξ ηαζ ηα πνμδβμφιεκα ζημ βκςζηζηυ μνβακςηζηυ επίπεδμ ηαζ 

ελοπδνεημφκ ημοξ πνήζηεξ ηςκ δεδμιέκςκ. Οοζζαζηζηά δεκ πανάβμοκ κέεξ 

πθδνμθμνίεξ ηαζ κέα βκχζδ. Δπζημζκςκμφκ ιε πεθάηεξ ηαζ πνμιδεεοηέξ ή ιε 

άθθεξ επζπεζνήζεζξ ηαζ πνδζζιεφμοκ ζακ ενβαθεία νμήξ ηςκ πθδνμθμνζχκ. 
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1.5.3.4 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο (Management Information 

Systems - MIS).  

Δλοπδνεημφκ ημ δζμζηδηζηυ μνβακςηζηυ επίπεδμ εθμδζάγμκηαξ ηα ιεζαία 

δζμζηδηζηά ζηεθέπδ ιε ηαηδβμνζμπμζδιέκεξ πθδνμθμνίεξ, οπυ ιμνμκ ακαθμνχκ μζ 

μπμίεξ πνμένπμκηαζ είηε απυ ηα πνμδβμοιέκςξ ακαθενεέθηα ζοζηήιαηα, είηε 

απυ ανπεία πεναζιέκςκ πνήζεςκ. Αοηέξ μζ ακαθμνέξ απμηεθμφκ απακηήζεζξ ζε 

πνμηαεμνζζιέκα ενςηήιαηα βεκζημφ ζηαηζζηζημφ παναηηήνα ηαζ εηδίδμκηαζ ζε 

ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα. 

 

1.5.3.5 πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (Decision Support 

Systems-DSS) 

Αοηυξ μ ηφπμξ ηςκ ζοζηδιάηςκ ελοπδνεηεί επίζδξ ημ δζμζηδηζηυ μνβακςηζηυ 

επίπεδμ ηδξ επζπείνδζδξ. ηυπμξ ηδξ φπανλδξ ηαζ θεζημονβίαξ ημοξ είκαζ δ 

οπμζηήνζλδ ηδξ θήρδξ απυθαζδξ απυ ηα ιεζαία δζμζηδηζηά ζηεθέπδ. 

Ακαθένμκηαζ ζε διζ-δμιδιέκεξ, ιμκαδζηέξ ή ηαπέςξ ιεηαααθθυιεκεξ απμθάζεζξ. 

Σνμθμδμημφκηαζ απυ ηζξ ελυδμοξ ηςκ TPS ηαζ MIS αθθά ηαζ απυ ελςηενζηά ηδξ 

επζπείνδζδξ δεδμιέκα. 

 

1.5.3.6 πζηήκαηα Τπνζηήξημεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δμνπζίαο (Executive 

Support Systems - ESS) 

Σα ζοζηήιαηα αοηά ελοπδνεημφκ ημ ζηναηδβζηυ μνβακςηζηυ επίπεδμ ηαζ 

επζηνέπμοκ ζηα επζηεθζηά δζμζηδηζηά ζηεθέπδ κα θαιαάκμοκ απμθάζεζξ. ακ 

είζμδμ πνδζζιμπμζμφκ δεδμιέκα απυ ημ εζςηενζηυ ηαζ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ηδξ 

επζπείνδζδξ ηαεχξ ηαζ ηζξ ελυδμοξ ηςκ MIS ηαζ DSS. Αθμνμφκ αδυιδηεξ 

απμθάζεζξ βεκζημφ παναηηήνα. 

 

1.6 Οη θάζεηο αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 
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Σμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ επζιένμοξ ζοζηήιαηα ηαζ ζοπκά μζ 

έλμδμζ εκυξ ζοζηήιαημξ πνδζζιεφμοκ ζακ είζμδμζ άθθςκ ζοζηδιάηςκ. Σμ γήηδια 

υιςξ πμο δδιζμονβείηαζ είκαζ πςξ ηαείζηαηαζ δοκαηή δ επζημζκςκία ηςκ 

ζοζηδιάηςκ ιεηαλφ ημοξ. Η απάκηδζδ ελανηάηαζ απυ ημ ζηεπηζηυ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ ηδξ επζπείνδζδξ. 

 

Οζ έλζ θάζεζξ, βκςζηέξ ςξ ηφηθμξ γςήξ εκυξ ζοζηήιαημξ είκαζ:  

1δ    Πποκαηαπηική εξέηαζη 

ηδ θάζδ αοηή ημ πνυαθδια ακαβκςνίγεηαζ. 

2 δ Ανάλςζη ζςζηήμαηορ 

Δδχ ημ οπάνπμκ ζφζηδια ιεθεηάηαζ ζε αάεμξ. Καεμνίγμκηαζ μζ κέεξ απαζηήζεζξ. 

3 δ Σσεδιαζμόρ Σςζηήμαηορ 

Έκα κέμ ή εκαθθαηηζηυ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ζπεδζάγεηαζ. 

4 δ Ανάπηςξη Σςζηήμαηορ 

Νέμ οθζηυ ηαζ θμβζζιζηυ αβμνάγεηαζ, ακαπηφζζεηαζ ηαζ δμηζιάγεηαζ. 

5 δ Υλοποίηζη Σςζηήμαηορ 

Σμ κέμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια εβηαείζηαηαζ ηαζ ημ πνμζςπζηυ 

εηπαζδεφεηαζ ζηδ πνήζδ ημο. 

6 δ Σςνηήπηζη Σςζηήμαηορ 

ε αοηή ηδ θάζδ, ημ ζφζηδια δζανηχξ αλζμθμβείηαζ, νοειίγεηαζ ηαζ ζοκηδνείηαζ 

χζηε κα ζοκεπίγεζ κα πθδνμί ηζξ ακάβηεξ ημο μνβακζζιμφ. 

 

Οζ έλζ αοηέξ θάζεζξ πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημοξ επαββεθιαηίεξ ηδξ 

πθδνμθμνζηήξ, βκςζημφξ ςξ ακαθοηέξ ζοζηδιάηςκ. Σα άημια αοηά ιεθεημφκ ηα 

ζοζηήιαηα εκυξ μνβακζζιμφ πνμηεζιέκμο κα ηαεμνίζμοκ ηζξ εκένβεζεξ πμο 

πνέπεζ κα βίκμοκ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα αλζμπμζήζμοκ ηδκ ηεπκμθμβία 

ηςκ οπμθμβζζηχκ ζημ κα εθανιυζμοκ αοηέξ ηζξ εκένβεζεξ - απμθάζεζξ. Δίκαζ 

πμθφ πζεακυκ κα ζοκενβαζημφιε ιε ηέημζμοξ ακενχπμοξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ 

ιεηαηνμπή ιεθεηχκ εκυξ μνβακζζιμφ ζημκ μπμίμ ενβαγυιαζηε. Αοηυξ είκαζ μ 

θυβμξ βζα ημκ μπμίμ είκαζ απαναίηδημ κα ηαηακμήζμοιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

μζ έλζ αοηέξ θάζεζξ θεζημονβμφκ. Οφηςξ ή άθθςξ ειείξ ηαθφηενα απυ 
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μπμζμκδήπμηε άθθμ ιπμνμφιε κα ακηζθδθεμφιε ηαζ κα πενζβνάρμοιε υηζ 

πνεζάγεηαζ ζηδ δζηή ιαξ εέζδ ενβαζίαξ. Η ακάπηολδ εκυξ ιεβάθμο 

πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ ααζζζιέκδ ζε οπμθμβζζηή απαζηεί ηδ ζοκενβαζία 

ηςκ ηεθζηχκ πνδζηχκ, ακαθοηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ πνμβναιιαηζζηχκ. Οζ 

ηεθεοηαίμζ ηάκμοκ ηδκ ηεπκζηή δμοθεζά ακάπηολδξ ημο θμβζζιζημφ. Πνυζεεηα δ 

ηαηακυδζδ ηδξ ιεευδμο αοηήξ αμδεάεζ ζηδ δζεηπεναίςζδ ηςκ δζηχκ ιαξ 

ενβαζζχκ, ζηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ πμο αθμνμφκ θίβμοξ ενβαγμιέκμοξ ηαζ 

επίζδξ ιαξ θένκεζ πζμ ημκηά ζημκ ηυζιμ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ηάκμκηαξ ιαξ 

απαναίηδημοξ ζημκ μνβακζζιυ ιαξ. 

 

1.6.1 Φάζε 1ε: Πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε 

ηδκ πνμηαηανηηζηή ελέηαζδ ηα πνμαθήιαηα πενζβνάθμκηαζ ζοκμπηζηά ηαζ 

πνμηείκμκηαζ ηάπμζεξ θφζεζξ. 

ηδκ πνχηδ αοηή θάζδ ελεηάγεηαζ δ ακάβηδ ακάπηολδξ εκυξ κέμο 

πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ. Αοηυ ααζίγεηαζ ηονίςξ ζηζξ ενςηήζεζξ πνμξ ηάπμζμ 

ηεθζηυ πνήζηδ ή δζεοεοκηή μ μπμίμξ εέθεζ ηάπμζα πθδνμθμνία δ μπμία ηχνα δεκ 

πανέπεηαζ απυ ημ ζφζηδια. Γζα πανάδεζβια ηάπμζμξ ζε ιζα ζεζνά ηαηαζηδιάηςκ 

εα ιπμνμφζε κα πεζ: Γεκ είιαζηε ζε εέζδ κα πνμζδζμνίζμοιε ημ ηζ αηνζαχξ 

βίκεηαζ ιε ηζξ πςθήζεζξ ηδθεμνάζεςκ ηαζ ακ αοηέξ απμηεθμφκ ημ έκα ηέηανημ ηςκ 

ζοκμθζηχκ ιαξ πςθήζεςκ. Μπμνεί κα βίκεζ ηάηζ χζηε αοηά κα ειθακίγμκηαζ ζημκ 

οπμθμβζζηή ζφκημια; 

ηδ θάζδ 1 μ ηεθζηυξ πνήζηδξ ή μ ακαθοηήξ απαζπμθείηαζ ιε ηνεζξ δμοθεζέξ: α) 

ζοκμπηζηή πενζβναθή ημο ζοζηήιαημξ, α) εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ ηαζ β) 

πνμεημζιαζία ιζαξ έηεεζδξ. Με αάζδ αοηή ηδκ έηεεζδ δ δζμίηδζδ εα απμθαζίζεζ 

ακ εα επελενβαζηεί θεπημιενέζηαηα ημ εέια.  

α)    Καεμνζζιυξ ημο πνμαθήιαημξ 

Αοηυ ζδιαίκεζ ηδκ ελέηαζδ ηδξ οπάνπμοζαξ ζημ ζφζηδια πθδνμθμνίαξ. Ο 

πνμζδζμνζζιυξ ηδξ απαζημφιεκδξ πθδνμθμνίαξ, απυ πμζμκ, πυηε ηαζ βζαηί αοηή 

απαζηείηαζ, βίκεηαζ ιεζχ ζοκεκηεφλεςκ ηαζ παναηήνδζδξ. Ακ ημ πθδνμθμνζαηυ 

ζφζηδια είκαζ ιεβάθμ ηυηε δ ένεοκα αοηή βίκεηαζ απυ ημοξ ακαθοηέξ. Ακ είκαζ 

ιζηνυ βίκεηαζ απυ ημοξ ηεθζημφξ πνήζηεξ. 
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α)    Δκαθθαηηζηέξ θφζεζξ 

ημπυξ αοημφ ημο αήιαημξ είκαζ κα πνμηαεμφκ ηάπμζα απθά ζπέδζα ζακ 

εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ ηδξ ζδιενζκήξ ηαηάζηαζδξ. Γζα πανάδεζβια δ εηαζνία 

δθεηηνζηχκ εζδχκ εα ιπμνμφζε κα πνμζθάαεζ οπαθθήθμοξ κα ηδθεθςκμφκ ζηα 

δζάθμνα ιαβαγζά ηαζ κα παίνκμοκ ηζξ απαζημφιεκεξ πθδνμθμνίεξ. Θα ιπμνμφζε 

επίζδξ κα εβηαηαζηήζεζ οπμθμβζζηή. 

β)    Πνμεημζιαζία ζοκμπηζηήξ έηεεζδξ 

Οζ ακαθοηέξ ή μζ ηεθζημί πνήζηεξ εα πνέπεζ κα ηάκμοκ ιζα έηεεζδ ζηδκ μπμία εα 

πενζβνάθμκηαζ πενζθδπηζηά ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πνμηαηανηηζηήξ ελέηαζδξ, ηςκ 

πνμηεζκυιεκςκ θφζεςκ ηαζ ηςκ ζπεδίςκ ιεθθμκηζηήξ ακάπηολδξ ημο 

ζοζηήιαημξ. Σμ έββναθμ αοηυ εα πανμοζζαζηεί ζηδ δζμίηδζδ, δ μπμία εα 

απμθαζίζεζ κα εα πνμπςνήζεζ ζηδ δεφηενδ θάζδ, ηδκ ακάθοζδ ημο ζοζηήιαημξ. 

 

1.6.2 Φάζε 2ε: Αλάιπζε ζπζηήκαηνο 

ηδ θάζδ αοηή ελεηάγεηαζ ζε αάεμξ ημ οπάνπμκ ζφζηδια ηαζ ηαεμνίγμκηαζ μζ κέεξ 

απαζηήζεζξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζοθθέβμκηαζ δεδμιέκα βζα ημ οπάνπμκ ζφζηδια. Σα δεδμιέκα 

αοηά ακαθφμκηαζ ηαζ ηαεμνίγμκηαζ μζ απαζηήζεζξ απυ ημ κέμ ζφζηδια. Ο 

ζπεδζαζιυξ εα βίκεζ ζηδ θάζδ 3. Η ακάθοζδ πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ αήιαηα: α) 

ζοβηέκηνςζδ ζημζπείςκ, α) ακάθοζδ ηςκ ζημζπείςκ ηαζ β) πνμεημζιαζία 

ζοκμπηζηήξ έηεεζδξ ζηδκ μπμία πενζβνάθμκηαζ πενζθδπηζηά ηα ζημζπεία πμο 

έπμοκ ζοβηεκηνςεεί,  

α)    οβηέκηνςζδ ζημζπείςκ 

Δδχ μ ακαθοηήξ ή μ πνήζηδξ επεηηείκεηαζ ζπεηζηά ιε ηα δεδμιέκα πμο 

ζοβηεκηνχεδηακ ζηδκ 1δ Φάζδ. Πνμζεέηεζ θεπημιένεζεξ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ 

θεζημονβίαξ ημο οπάνπμκημξ ζοζηήιαημξ. Σα δεδμιέκα ζοβηεκηνχκμκηαζ ηχνα 

υπζ ιυκμ ιέζς ζοκεκηεφλεςκ ηαζ παναηδνήζεςκ αθθά ηαζ ιε ηδκ ελέηαζδ 

εκηφπςκ υπςξ βζα πανάδεζβια ζπεδζαβνάιιαηα ημο μνβακζζιμφ. Σα 

ζπεδζαβνάιιαηα αοηά θακενχκμοκ ηζξ θεζημονβίεξ ημο μνβακζζιμφ ηαεχξ ηαζ ηδκ 

ζενανπία. Δπζπνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ ιπμνμφκ κα επζηεοπεμφκ ιέζς 

ενςηδιάηςκ πμο ιμζνάγμκηαζ ζημοξ ενβαγυιεκμοξ. 
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α)    Ακάθοζδ δεδμιέκςκ 

ηδ ζοκέπεζα ηα δεδμιέκα ακαθφμκηαζ πνμηεζιέκμο κα ηαεμνζζηεί πμζα 

ζοβηεηνζιέκα αήιαηα εα αημθμοεδεμφκ. Μζα ζεζνά δζαθμνεηζηχκ δζαβναιιάηςκ 

ηαζ πζκάηςκ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ ακάθοζδ. Παναηάης 

πενζβνάθμκηαζ ηα ααζζηυηενα: 

 Γζαβνάιιαηα Ρμήξ Γεδμιέκςκ (Data Flow Diagrams):  

ε αοηά ειθακίγεηαζ δ νμή ηδξ πθδνμθμνίαξ ζημ ζφζηδια. 

 Γζάβναιια Ρμήξ οζηήιαημξ (System Flow Charts):  

Δδχ ειθακίγμκηαζ ηα είδδ ηςκ ζοζηεοχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημ 

πεζνζζιυ ηςκ δεδμιέκςκ ηςκ πθδνμθμνζχκ ή ηδξ νμήξ ημοξ. 

 Γζάβναιια Πθέβιαημξ (Grid Charts):  

ε αοηά θακενχκεηαζ δ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ εκηφπςκ πμο εζζένπμκηαζ ιε 

αοηά πμο ελένπμκηαζ απυ ημ ζφζηδια. 

 Πίκαηεξ Απμθάζεςκ (Decision Tables):  

Οζ πίκαηεξ αοημί θακενχκμοκ ημοξ ηακυκεξ ιε ημοξ μπμίμοξ παίνκεηαζ ιζα 

απυθαζδ υηακ πθδνμφκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ. Δπίζδξ ζε αοημφξ 

ειθακίγμκηαζ ηζ εκένβεζεξ θαιαάκμοκ πχνα ζακ απμηέθεζια ηάεε 

απυθαζδξ. 

 Καηάθμβμξ Δθέβπμο (Checklist):  

Η θίζηα αοηή είκαζ πνήζζιδ ζημ κα πενζθάαεζ ημ ηαηά πυζμ ζδιακηζηά 

εέιαηα έπμοκ θδθεεί οπυρδ ηαζ έπμοκ αλζμθμβδεεί ζημ οπάνπμκ ζφζηδια. 

 Μεεμδμθμβία Ακάθοζδξ (Top-Down):  

 Υνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πνμζδζμνζζηεί ημ ααζζηυ ζημζπείμ ηάεε δζαδζηαζίαξ 

ημο μνβακζζιμφ. Αοηυ ζηδ ζοκέπεζα ακαθφεηαζ ζηα επζιένμοξ ιζηνυηενα 

ζημζπεία ημο ηαζ αοηυ ζοκεπίγεηαζ ιέπνζ κα θηάζμοιε ζηα πθέμκ 

ζημζπεζχδδ ζημζπεία, έηζζ χζηε κα είκαζ εφημθδ δ ακάθοζδ ηαζ ηαηακυδζδ 

ηδξ θεζημονβίαξ ημο. 

 ΗΙΡΟ     δζαβνάιιαηα     (Hierarchy-Input-Process-Output): 
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Αοηά απμηεθμφκηαζ απυ ηνία λεπςνζζηά δζαβνάιιαηα 

o δζάβναιια μκημηήηςκ πμο πενζβνάθεζ ηζξ εκυηδηεξ εκυξ 

πνμβνάιιαημξ. 

o ημ 3D δζάβναιια πμο ειθακίγεζ ηδκ Δίζμδμ-Δπελενβαζία-Έλμδμ 

ηάεε ζοβηεηνζιέκδξ εκυηδηαξ. 

o ημ Λεζημονβζηυ δζάβναιια πμο πανμοζζάγεζ θεπημιένεζεξ βζα ηάεε 

δζαδζηαζία πμο εα εηηεθείηαζ. 

 Αοημιαημπμζδιέκα ενβαθεία ζπεδίαζδξ: Δίκαζ ηα βκςζηά Computer-Aided-

Software-Engineering (CASE) παηέηα θμβζζιζημφ πμο δζεοημθφκμοκ ημοξ 

ακαθοηέξ ζηδκ αλζμθυβδζδ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ ζε θμβζζιζηυ ηαζ οθζηυ 

βζα ημ πνμξ οθμπμίδζδ ζφζηδια. Έκα βκςζηυ ηέημζμ παηέημ είκαζ ημ Δπ-

elerator, ημ μπμίμ αμδεάεζ ημκ Ακαθοηή οζηδιάηςκ κα ζπεδζάζεζ ηαζ κα 

ηεηιδνζχζεζ έκα πνμηεζκυιεκμ ζφζηδια. Η έηεεζδ ημο Ακαθοηή 

οζηδιάηςκ 

β) Η έηεεζδ αοηή απεοεφκεηαζ ζηδ δζμίηδζδ.  

Πενζβνάθεζ ηα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ θάζδξ, ημ οπάνπμκ ζφζηδια, ηζξ 

απαζηήζεζξ ημο κέμο ζοζηήιαημξ ηαζ ημ πζεακυ πνυβναιια ακάπηολδξ ημο 

ηεθεοηαίμο. Δθυζμκ δ δζμίηδζδ ζοιθςκήζεζ, ημ ένβμ πνμπςνάεζ ζηδκ 

επυιεκδ θάζδ - ημ ζπεδζαζιυ. 

 

1.6.3 Φάζε 3ε: ρεδίαζε ζπζηήκαηνο 

ηδ θάζδ αοηή έκα κέμ ή εκαθθαηηζηυ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ζπεδζάγεηαζ. 

Η θάζδ αοηή απμηεθείηαζ απυ ηνία αήιαηα: α) ζπεδζαζιυξ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ 

- ζοζηδιάηςκ, α) επζθμβή ηδξ ηαθφηενδξ θφζδξ ηαζ β) ζοββναθή ιζαξ έηεεζδξ βζα 

ηδ θάζδ ζπεδζαζιμφ,  

α)    πεδζαζιυξ εκαθθαηηζηχκ ζοζηδιάηςκ 

 Αοηυ ζδιαίκεζ πνμαθδιαηζζιυ ιεηαλφ απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηυζημοξ ιζα ηαζ 

ζοκήεςξ ημ πζμ απμδμηζηυ ζφζηδια είκαζ ηαζ ημ πζμ αηνζαυ. Οζ ακαθοηέξ 

πνέπεζ πάκηα κα ακανςηζμφκηαζ ηαηά πυζμ ημ πνμξ ζπεδίαζδ ζφζηδια 

είκαζ οθμπμζήζζιμ. Με αοηυ εκκμμφιε: 
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 Οζημκμιζηή οθμπμζδζζιυηδηα (Μήπςξ ημζηίζεζ πμθφ αηνζαά ηζξ οπδνεζίεξ 

πμο εα ιαξ πανέπεζ;). 

 Σεπκδηή οθμπμζδζζιυηδηα (Δίκαζ επανηέξ ημ οθζηυ, ημ θμβζζιζηυ ηαζ ημ 

εηπαζδεουιεκμ πνμζςπζηυ βζα κα ηάκεζ ημ ζφζηδια κα δμοθέρεζ;). 

 Λεζημονβζηή οθμπμζδζζιυηδηα (Θα ιπμνέζεζ ημ ζφζηδια κα θεζημονβήζεζ 

ζημκ μνβακζζιυ ή μζ πνήζηεξ ημο δεκ εα ημ απμδεπεμφκ;) 

α)    Δπζθμβή ηδξ ηαθφηενδξ θφζδξ 

Καηά ηδκ επζθμβή ηδξ ηαθφηενδξ θφζδξ εα πνέπεζ δ δζμίηδζδ κα έπεζ οπυρδ 

ηδξ ηζξ παναηάης ενςηήζεζξ: 

iii. Θα ηαζνζάλεζ ημ ζφζηδια ιε ημ βεκζηυηενμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια; 

iii. Θα είκαζ ανηεηά εφηαιπημ ημ ζφζηδια χζηε κα ιπμνεί κα 

ιεηααθδεεί ζημ ιέθθμκ; 

iii. Θα ιπμνεί κα είκαζ αζθαθέξ απέκακηζ ζε ιδ ελμοζζμδμηδιέκδ 

πνήζδ;  

iv.   Αλίγεζ ημ υθεθμξ ημ απαζημφιεκμ ηυζημξ; 

β)   οββναθή ηδξ έηεεζδξ βζα ηδ θάζδ ζπεδζαζιμφ 

Όπςξ ηαζ μζ πνμδβμφιεκεξ εηεέζεζξ, απεοεφκεηαζ πνμξ ηδ δζμίηδζδ ηαζ 

πανμοζζάγεζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ (εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ, 

πθεμκεηηήιαηα, ιεζμκεηηήιαηα, πνμηεζκυιεκδ θφζδ). 

 

1.6.4 Φάζε 4ε: Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο 

ηδ θάζδ ακάπηολδξ, κέμ οθζηυ ηαζ θμβζζιζηυ αβμνάγεηαζ, ακαπηφζζεηαζ ηαζ 

εθέβπεηαζ. Η θάζδ αοηή λεηζκάεζ υηακ έπεζ επζθεπεεί δ πνμηεζκυιεκδ ιέζα απυ 

ηζξ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ. Η θάζδ ηδξ ακάπηολδξ πενζθαιαάκεζ ηέζζενα 

αήιαηα: α) ακάπηολδ θμβζζιζημφ, α) πνμιήεεζα οθζημφ, β) εηπαίδεοζδ 

πνμζςπζημφ ηαζ δ) έθεβπμξ ημο κέμο ζοζηήιαημξ. 

 α)    Ακάπηολδ Λμβζζιζημφ 

Σα πνμβνάιιαηα βζα ηζξ εθανιμβέξ ημο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ 

ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ ιε δφμ ηνυπμοξ: Μπμνεί κα αβμναζηεί έημζιμ ή 

κα ζπεδζαζηεί ηαζ κα βναθεί ιε αάζδ ηζξ εζδζηέξ ακάβηεξ. 

 α)    Πνμιήεεζα Τθζημφ 
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Κάπμζα κέα ζοζηήιαηα δεκ απαζημφκ κέμοξ οπμθμβζζηέξ αθθά ^ιενζηά 

απαζημφκ! Σμ είδμξ αοηχκ ηςκ οπμθμβζζηχκ ηαζ μ πχνμξ ζημκ μπμίμ εα 

εβηαηαζηαεμφκ εα πνέπεζ κα πνμζδζμνζζηεί.  

 

β)      Δηπαίδεοζδ πνμζςπζημφ 

Συζμ μζ ηεπκζημί υζμ ηαζ μζ απθμί πνήζηεξ εα πνέπεζ κα εηπαζδεοημφκ ζηδ 

πνήζδ ημο κέμο ζοζηήιαημξ. Η εηπαίδεοζδ ημοξ εα πνέπεζ κα λεηζκήζεζ 

πνζκ αηυια παναθδθεεί ημ ζφζηδια έηζζ χζηε κα είκαζ έημζιμζ κα ημ 

πνδζζιμπμζήζμοκ, δ) Έθεβπμξ ημο κέμο ζοζηήιαημξ 

Αθμφ μθμηθδνςεμφκ ηα πνμδβμφιεκα αήιαηα, ημ ζφζηδια ανπίγεζ κα 

εθέβπεηαζ απυ πθεονάξ απμδμηζηυηδηαξ. Δζζάβμκηαζ έημζια - εζημκζηά 

δεδμιέκα ζημ ζφζηδια, ηα μπμία ζηδ ζοκέπεζα επελενβάγμκηαζ πνμηεζιέκμο 

κα δμφιε ακ ηα απμηεθέζιαηα πμο πανάβμκηαζ είκαζ ηα ακαιεκυιεκα. Σμ 

αήια αοηυ ιπμνεί κα δζανηέζεζ ανηεημφξ ιήκεξ ακ ημ ζφζηδια είκαζ ανηεηά 

πμθφπθμημ. 

 

1.6.5 Φάζε 5ε:Τινπνίεζε ζπζηήκαηνο 

ηδ θάζδ αοηή εβηαείζηαηαζ ημ κέμ ζφζηδια ηαζ εηπαζδεφμκηαζ μζ πνήζηεξ ημο. Η 

οθμπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ ηαθείηαζ ηαζ ιεηάπηςζδ απυ ημ παθζυ ζφζηδια ζημ 

κέμ. Τπάνπμοκ ηέζζενζξ ηνυπμζ κα βίκεζ αοηυ: 

 Απεοεείαξ: Αοηυ ζδιαίκεζ ηαηάνβδζδ ημο παθζμφ ηαζ λεηίκδια ηδξ υθδξ 

δζαδζηαζίαξ ιε ημ κέμ, ηάηζ πμο πμθθέξ θμνέξ είκαζ ανηεηά νζρμηίκδοκμ. 

 Πανάθθδθα: ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ημ παθζυ ηαζ ημ κέμ ζφζηδια 

 θεζημονβμφκ ηαοηυπνμκα ιέπνζξ υημο κα δζαπζζηςεεί υηζ ημ κέμ ζφζηδια    

είκαζ αλζυπζζημ. 

 Πζθμηζηά: Σμ κέμ ζφζηδια δμηζιάγεηαζ ανπζηά ιυκμ ζε έκα ηιήια ημο 

μνβακζζιμφ ηαζ ανβυηενα οθμπμζείηαζ βζα μθυηθδνμ ημκ μνβακζζιυ. 

 Καηά θάζεζξ: Σμ κέμ ζφζηδια οθμπμζείηαζ ζηαδζαηά ηαηά θάζεζξ. 

 

1.6.6 Φάζε 6ε: πληήξεζε ζπζηήκαηνο 
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Η ζοκηήνδζδ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ ιζα δζανηήξ δζαδζηαζία ηαζ βίκεηαζ βζα κα 

δζαπζζηςεεί ακ ημ ζφζηδια ηάκεζ υηζ οπμηίεεηαζ υηζ εα έπνεπε κα ηάκεζ. 

Μεηά ηδκ οθμπμίδζδ, ημ κέμ ζφζηδια εα πνέπεζ κα αλζμθμβείηαζ ηαηά ηαηηζηά 

πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαζ ακ πνεζάγεηαζ κα επακαδζαιμνθχκμκηαζ ηάπμζα ημιιάηζα 

ημο. Η δζαδζηαζία αοηή εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ζοκεπχξ ζηα κέα ζοζηήιαηα, βζα κα 

δζαπζζηχκεηαζ ακ ζηακμπμζμφκ ημοξ ζηυπμοξ ημοξ ή υπζ. Η δζαδζηαζία αοηή, δ 

μπμία απμηεθεί ημ ηεθεοηαίμ αήια ημο «ηφηθμο γςήξ» εκυξ ζοζηήιαημξ ηαθείηαζ 

ζοκηήνδζδ. 

 

1.6.7 Πξνηππνπνίεζε 

Η πνμηοπμπμίδζδ απμηεθεί ηδ δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ εκυξ ιμκηέθμο ημο κέμο 

ζοζηήιαημξ βζα κα δμηζιαζηεί απυ ημοξ πνήζηεξ. Δίκαζ απαναίηδημ κα 

αημθμοεδεεί πζζηά ηάεε θάζδ ηδξ ακάθοζδξ ηαζ ζπεδζαζιμφ; Κάηζ ηέημζμ ιπμνεί 

κα είκαζ εειζηυ, αθθά ζοκήεςξ δεκ οπάνπεζ πνυκμξ βζα κα βίκεζ. Γζα πανάδεζβια 

ημ οθζηυ ιπμνεί κα ελεθίζζεηαζ ηυζμ βνήβμνα χζηε κα ιδκ οπάνπεζ πνυκμξ κα 

αλζμθμβδεεί, ζπεδζαζηεί ηαζ εθεβπεεί υπςξ πενζβνάθηδηε. Μζα ηαπφηενδ 

εκαθθαηηζηή θφζδ είκαζ δ πνμηοπμπμίδζδ. Αοηυ ζδιαίκεζ ημ κα δδιζμονβδεεί έκα 

ιμκηέθμ ή πνςηυηοπμ, ημ μπμίμ ιπμνεί εφημθα κα ηνμπμπμζδεεί πνζκ 

εβηαηαζηαεεί ημ πναβιαηζηυ ζφζηδια. Γζα πανάδεζβια, έκαξ πζεακυξ ηφπμξ 

μεμκχκ ιπμνεί κα ακαπηοπεεί, πνμηεζιέκμο κα ημκ δμηζιάζμοκ μζ πνήζηεξ πνζκ 

οθμπμζδεεί ημ κέμ ζφζηδια. Η πνμηοπμπμίδζδ δδιζμφνβδζε έκα βνήβμνμ ηνυπμ 

εθέβπμο ημο κέμο ζοζηήιαημξ. Δπζηνέπεζ απυ ηδκ ανπή ζημοξ πνήζηεξ κα 

εκημπίζμοκ πμζεξ αθθαβέξ ζημ ζφζηδια εα αμδεήζμοκ ηδ δμοθεζά ημοξ. Απυ ηδκ 

άθθδ ιενζά υιςξ είκαζ ηαζ νζρμηίκδοκμ δζυηζ ημ ζφζηδια ιπμνεί κα αθθαπεεί ή 

εβηαηαζηαεεί πςνίξ κα θδθεμφκ οπυρδ ημ ηυζημξ ή άθθμζ πανάβμκηεξ. Γζα ηδ 

ιείςζδ αοημφ ημο νίζημο, δ πνμηοπμπμίδζδ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ 

πανάθθδθα ιε πνμζεηηζηά αημθμοεμφιεκεξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ακάθοζδξ ηαζ 

ζπεδζαζιμφ. Ο πνμβναιιαηζζιυξ ζε οπμθμβζζηή είκαζ ζηδκ μοζία ιζα δζαδζηαζία 

επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ. Ο ηυζιμξ πζζηεφεζ υηζ μ πνμβναιιαηζζιυξ είκαζ ιζα 

δζαδζηαζία πθδηηνμθυβδζδξ θέλεςκ ηαζ ανζειμφκ ζε έκα οπμθμβζζηή. Πανυθα 

αοηά είκαζ ηάηζ παναπάκς απυ αοηυ. Ο πνμβναιιαηζζιυξ δεκ είκαζ ιυκμ δ 
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πθδηηνμθυβδζδ εκημθχκ, πνδζζιμπμζχκηαξ ζοβηεηνζιέκεξ εηθνάζεζξ βναιιέκεξ 

ζε ζοβηεηνζιέκεξ βθχζζεξ πνμβναιιαηζζιμφ, υπςξ δ BASIC ή δ Pascal. Δίκαζ 

επίζδξ ιζα δζαδζηαζία επίθοζδξ θαεχκ, δ μπμία ειπενζέπεηαζ ζε ιζα απυ ηζξ 

θάζεζξ ακάθοζδξ ηαζ ζπεδζαζιμφ, ηδκ 4δ Φάζδ: Ακάπηολδ ζοζηδιάηςκ. 

 

1.7 Αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα 

ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ ηάεε ζφζηδια ζπεδζάγεηαζ βζα κα ζηακμπμζήζεζ ιζα 

ηαηδβμνία δζμζηδηζηχκ απαζηήζεςκ ακελάνηδηα απυ ηζξ οπυθμζπεξ ηαηδβμνίεξ 

απαζηήζεςκ. Η δζαδζηαζία αοηή μκμιάγεηαζ Απυ Κάης Πνμξ ηα Πάκς (Bottom-up) 

ηαζ απμηεθεί ηδκ έηθναζδ ηδξ ανπήξ απυ ημ ιενζηυ ζημ βεκζηυ. Σα ζοζηήιαηα 

αοηά μκμιάγμκηαζ ακελάνηδηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα είκαζ ακελάνηδηα ιεηαλφ 

ημοξ απυ ηδκ άπμρδ υηζ μζ είζμδμζ ηαζ μζ έλμδμζ ημοξ δεκ έπμοκ ζπεδζαζηεί έηζζ 

χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ εκζαία ηαζ απνυζημπηδ επζημζκςκία ιεηαλφ αοηχκ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ. 

Σα πθεμκεηηήιαηα ηςκ ακελάνηδηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ είκαζ ηα 

αηυθμοεα: 

 Η ηαπφηδηα δδιζμονβίαξ ημοξ 

 Πνμαθήιαηα ζηδ θεζημονβία ηάπμζμο απυ αοηά δεκ επδνεάγμοκ ηα 

Τπυθμζπα 

 Απαζημφκηαζ ζπεηζηά θίβα ιέζα βζα ηδκ ακάπηολδ ημοξ ηαζ ηαηά 

ζοκέπεζα ημ ηυζημξ ακάπηολδξ ημοξ είκαζ ιζηνυ 

 Σα κέα ζοζηήιαηα πμο δδιζμονβμφκηαζ δεκ επδνεάγμοκ ηα 

πνμτπάνπμκηα. 

 Δοκμμφκ ημ απυννδημ ηςκ δεδμιέκςκ ημοξ (ηαθφηενδ εθεβπυιεκδ 

πνυζααζδ ηςκ πνδζηχκ) 

Πανμοζζάγμοκ υιςξ ελίζμο ηαζ ηα αηυθμοεα ιεζμκεηηήιαηα: 

 Η έθθεζρδ εοεθζλίαξ ζηδκ ζηακμπμίδζδ δζμζηδηζηχκ απαζηήζεςκ μζ 

μπμίεξ οπενααίκμοκ ημκ ημιέα θεζημονβία εκυξ ιυκμο ακελάνηδημο 

ζοζηήιαημξ. 

 Η επζημζκςκία απυ ζφζηδια ζε ζφζηδια πνμηαθεί επζπθέμκ ενβαζία 

ηαζ ζοκεπχξ αολάκεζ ημ θεζημονβζηυ ημοξ ηυζημξ. 



Πληροθοριακά σζηήμαηα και  Δθαρμογές ηων Βάζεων Γεδομένων 

 

27 |  ε λ ί δ α  

 

 Η φπανλδ ηςκ ζδίςκ δεδμιέκςκ ζε δζαθμνεηζηά ανπεία αολάκεζ ημ 

ηυζημξ απμεήηεοζδξ ηαζ ηα βναθεζμηναηζηά πνμαθήιαηα. 

 Μδ  ηοπμπμίδζδ  ηδξ ηςδζημπμίδζδξ ηςκ  δεδμιέκςκ ιε ηίκδοκμ 

δδιζμονβίαξ ζφβποζδξ. 

 Η ζοβηνυηδζδ ημο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ δεκ είκαζ δ ηαθφηενδ 

δζυηζ ηα ζοζηήιαηα ημο είηε επζηαθφπημκηαζ είηε πανμοζζάγμοκ ηεκυ 

ζηδκ ηάθορδ ηςκ δζμζηδηζηχκ απαζηήζεςκ. 

Σα ακελάνηδηα ζοζηήιαηα απμηεθμφκ ηδκ πνχηδ ιμνθή ειθάκζζδξ ηςκ 

πθδνμθμνζηχκ ζοζηδιάηςκ βζαηί εηθνάγμοκ ηδκ πζμ απθμοζηεοιέκδ ιμνθή 

δζμίηδζδξ. 

 

1.8 Οινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα 

ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ ηα ζοζηήιαηα απμηεθμφκ ιένδ εκυξ μνβακςιέκμζ 

ζοκυθμο ζηδκ ηαηεφεοκζδ ιζαξ εκζαίαξ ακηίθδρδξ. Σα ζοζηήιαηα ελοπδνεημφκ 

ημοξ ζοκμθζημφξ ζηυπμοξ ημο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ. Σα ζοζηήιαηα 

δδιζμονβμφκηαζ αθμφ ιεθεηδεμφκ ηαζ ηαλζκμιδεμφκ μζ δζμζηδηζηέξ απαζηήζεζξ 

λεηζκχκηαξ απυ ηδ βεκζηή δζμίηδζδ (Top Management). Αοηή δ δζαδζηαζία 

ηαθείηαζ Απυ Πάκς πνμξ ηα Κάης (Σμν-Down) ηαζ απμηεθεί έηθναζδ ηδξ ανπήξ 

«απυ ημ βεκζηυ ζημ ιενζηυ». Σμ ζοζηήιαηα αοηά ηα μκμιάγμοιε 

μθμηθδνςιέκα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ηαεχξ ημ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια 

ακηαπμηνίκεηαζ ιε ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ ζημ ζφκμθμ ηςκ δζμζηδηζηχκ 

απαζηήζεςκ ηαζ δεκ πανμοζζάγεζ πενζηηέξ επακαθδπηζηέξ πνήζεζξ δζενβαζζχκ ηαζ 

δεδμιέκςκ. Σα ζοζηήιαηα αοηά επζημζκςκμφκ άιεζα ιεηαλφ ημοξ ιε απυθοηδ 

εκανιυκζζδ ηςκ εζζυδςκ-ελυδςκ ημοξ. Σα πθεμκεηηήιαηα ηςκ μθμηθδνςιέκςκ 

ζοζηδιάηςκ πμζηίθμοκ. Πνχηα απ' υθα μζ δζμζηδηζηέξ απαζηήζεζξ ιπμνμφκ κα 

ζηακμπμζδεμφκ ζημ ιέβζζημ. Σα ζθάθιαηα εθαπζζημπμζμφκηαζ ηαεχξ βίκμκηαζ 

πμθθέξ δζαζηαονχζεζξ. Δπζπθέμκ, ημ ηυζημξ θεζημονβίαξ εθαπζζημπμζείηαζ ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ πανέιααζδ ημο ακενχπζκμο πανάβμκηα ζπεηζηά ιε ηδ δζαηήνδζδ 

ηδξ ζοκεπμφξ νμήξ ηςκ δεδμιέκςκ απυ ζφζηδια ζε ζφζηδια. Αλίγεζ κα 

ακαθενεεί υηζ οπάνπεζ εοθοβζζία ζηδκ πανμπή ζφκεεηδξ πθδνμθυνδζδξ. Απυ ηδκ 

άθθδ πθεονά οπάνπμοκ ζδιακηζηά ιεζμκεηηήιαηα ηα μπμία πνέπεζ κα θδθεμφκ 
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οπ' υρζκ πνμημφ πνμαεί ιζα επζπείνδζδ ζηδκ εβηαηάζηαζδ αοηχκ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ. Βαζζηυ ιεζμκέηηδια είκαζ υηζ μ ζπεδζαζιυξ ημοξ είκαζ ημζημαυνμξ 

ηαζ πνμκμαυνμξ. ε πενίπηςζδ πμο ειθακζζηεί ηάπμζμ ζθάθια ζε ηάπμζμ 

ζφζηδια εβηοιμκεί μ ηίκδοκμξ κα δζαδμεεί αοηυ ημ ζθάθια ηαζ ζε άθθα 

ζοζηήιαηα. Αηυιδ, πνέπεζ κα οπμθμβίζμοιε υηζ απαζημφκηαζ πενζζζυηενμζ 

πυνμζ βζα ηδκ ακάπηολδ ημοξ ηαεχξ ηαζ υηζ δ πνμζηαζία   απυ   ιδ   

ελμοζζμδμηδιέκδ   πνυζααζδ   είκαζ   πενζζζυηενμ δαπακδνή ηαζ δφζημθδ. 

Αλίγεζ  κα   ζδιεζχζμοιε   υηζ  δ   πνήζδ   ακελάνηδηςκ   πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ εκδείηκοηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ιζηνχκ επζπεζνήζεςκ είηε ζηδκ 

πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία ηάπμζεξ ενβαζίεξ έπμοκ ζοιπθδνςιαηζηυ ή 

αμδεδηζηυ παναηηήνα βζα ημοξ ηθάδμοξ θεζημονβίαξ. Οζ ιεβάθεξ ηαζ ιεζαίεξ    

επζπεζνήζεζξ    πνδζζιμπμζμφκ    μθμηθδνςιέκα    πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα. 

 

1.9 Λήςε απνθάζεσλ 

Η θήρδ έβηαζνςκ ηαζ νεαθζζηζηχκ απμθάζεςκ απμηεθεί έκα απυ ηα ααζζηά 

ενβαθεία ζηδ δζμίηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ. Οζ πανάβμκηεξ ζημοξ μπμίμοξ 

ααζίγμκηαζ είκαζ πνχηα απ' υθα μζ πνμαθέρεζξ πμο ζηδνίγμκηαζ πνμηεζιέκμο κα 

είκαζ υζμ πζμ ημκηά ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ζε ζημζπεία ηαζ κμφιενα ηςκ 

πνμδβμφιεκςκ εηχκ. Έπεζηα ιπμνμφιε κα ααζζζημφιε ζηζξ δεζβιαημθδρίεξ ηαζ 

ηδκ επελενβαζία ζημζπείςκ ημο πανυκημξ χζηε κα θάαμοιε ηδκ υζμ δοκαηυκ 

ηαθφηενδ απυθαζδ. Οθείθμοιε υιςξ πάκηα κα θαιαάκμοιε οπ' υρζκ ιαξ ηδκ 

φπανλδ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ χζηε ζε πενίπηςζδ μπμζμοδήπμηε πνμαθήιαημξ 

κα είιαζηε ζε εέζδ κα δνάζμοιε απμηεθεζιαηζηά. Δπζπθέμκ, είκαζ ααζζηυ κα 

έπμοιε ηδκ ηαθφηενδ βκχζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηα μπμία είκαζ ζοκέπεζα ηδξ 

ηάεε εκαθθαηηζηήξ θφζδξ. Σαοηυπνμκα, πνέπεζ κα θάαμοιε οπ' υρζκ ιαξ ημοξ 

πενζμνζζιμφξ ιε ημοξ μπμίμοξ ζοβηνμφμκηαζ αοηέξ μζ απαζηήζεζξ. Δίκαζ 

ζδιακηζηυ κα ηαηακμήζμοιε υηζ μζ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ δεκ είκαζ πάκηα 

δεδμιέκεξ αθθά πνέπεζ κα εκημπζζημφκ ηαηυπζκ ελέηαζδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ. 

Αηυιδ είκαζ δφζημθμ κα πνμζδζμνζζημφκ ιε ζαθήκεζα ηα απμηεθέζιαηα πμο 

πανάβεζ δ ηάεε θφζδ υπςξ επίζδξ ζοπκά ημ πενζαάθθμκ ηδξ θήρδξ απμθάζεςξ 

δεκ είκαζ πνμζδζμνίζζιμ. Σέθμξ πνέπεζ κα θάαμοιε οπ' υρζκ ιαξ ηδκ πζεακή 
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ακεπάνηεζα ημο δζμζηδηζημφ θμνέα ακ θδθεεί οπ' υρζκ υηζ μ εκημπζζιυξ ηαζ δ 

ηαηακυδζδ ημο πνμαθήιαημξ απμηεθεί ημ πζμ απμθαζζζηζηυ ένβμ ηδξ δζμίηδζδξ. 

οιπεναίκμοιε υηζ ημ δζμζηδηζηυ ζηέθεπμξ δζαεέηεζ πενζμνζζιέκδ μνεμθμβζηυηδηα 

(Bounded Rationality) ημ ιέβεεμξ ηδξ μπμίαξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ πανάβμκηεξ 

υπςξ: 

 Σδ δοκαηυηδηα πθδνμθυνδζδξ βζα ηα πνμσυκηα, ηζξ ηζιέξ ηαζ ηζξ 

ζηναηδβζηέξ ηςκ ακηαβςκζζηχκ. 

 Σδ δοκαηυηδηα πθδνμθυνδζδξ βζα ημοξ πανάβμκηεξ ημο πενζαάθθμκημξ 

(γήηδζδ πνμσυκηςκ, ιυδα, επίπεδα ηζιχκ ηηθ.). 

 Σδκ επάνηεζα ηδξ βεκζηήξ πθδνμθυνδζδξ. 

 Σδ δοκαηυηδηα εκημπζζιμφ ηαζ ηαηακυδζδξ ημο πνμαθήιαημξ. 

 Σδ ηεπκμβκςζία ηαζ ηδ κμμηνμπία ηδξ δζμίηδζδξ. 

 Σμ πθήεμξ ηςκ παναβυκηςκ μζ μπμίμζ οπεζζένπμκηαζ ζε ηάεε απυθαζδ 

ηαζ ηδκ ζηακυηδηα ημο ζηεθέπμοξ κα αζπμθδεεί ιε υθμοξ αοημφξ.  

 Σζξ βκχζεζξ, ηδκ πείνα, ημ πμθζηζζιζηυ επίπεδμ ηαζ ηδ δδιζμονβζηή 

θακηαζία ημο θαιαάκμκημξ ηδκ απυθαζδ. 

 Σμ πνυκμ ηαζ ημ πνήια ηα μπμία ιπμνεί κα δζαηεεμφκ βζα ηδ δζαδζηαζία 

θήρδξ ηδξ απυθαζδξ. 

 

1.10 Δμέιημε ηεο επηζηήκεο ησλ απνθάζεσλ 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα, δ δζανηχξ αολακυιεκδ πμθοπθμηυηδηα ηςκ πνμαθδιάηςκ 

ημο επζπεζνδζζαημφ ημιέα δδιζμφνβδζε ηδκ ακάβηδ βζα απμδμηζηυηενδ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηενδ μνβάκςζδ ηαζ δζμίηδζδ. Η ακάβηδ αοηή έθενε ζημ 

πνμζηήκζμ κέμοξ επζζηδιμκζημφξ ηθάδμοξ, μζ μπμίμζ ακηζηαηέζηδζακ ζε ιεβάθμ 

ααειυ ημ νυθμ ημο ηαθακημφπμο επζπεζνδιαηία ζε ιζα επζζηδιμκζηή ακηίθδρδ ηςκ 

πνμαθδιάηςκ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ ηδξ δζμίηδζδξ. Απυ ηδκ πθεονά ηδξ, δ 

πανάθθδθδ ακάπηολδ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ ηςκ οπμθμβζζηχκ ζοκέααθε 

απμθαζζζηζηά ζηδκ ελέθζλδ ηςκ κέςκ αοηχκ επζζηδιμκζηχκ ηθάδςκ ηαζ ζηδ 

δζεφνοκζδ ημο πεδίμο εθανιμβχκ ημοξ. 

Άζπεηα ιε ημ πενζεπυιεκμ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ απμθάζεςκ ηαζ ημοξ ημιείξ 

ζημοξ μπμίμοξ ακαθένμκηαζ μζ απμθάζεζξ θαιαάκμκηαζ ιε αάζδ: 
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 Πμζμηζηά ζημζπεία. 

 Πμζμηζηά ζημζπεία. 

 ημζπεία ηαζ ηςκ δφμ ηαηδβμνζχκ 

 

Η βκχζδ ηαζ δ δδιζμονβία ηςκ πνμτπμεέζεςκ μνεήξ επζθμβήξ ηαζ αλζμπμίδζδξ 

ηδξ πθδνμθμνίαξ βζα ηδ θήρδ απμθάζεςκ, ζηδνίγεηαζ ηυζμ ζηδ εεςνδηζηή 

ηαηάνηζζδ υζμ ηαζ ζηδκ ειπεζνία. Γεκ ιπμνεί υιςξ κα οπμζηδνζπεεί, υηζ οπάνπεζ 

ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ ηαζ ιυκδ ζοκηαβή ακαθμνζηά ιε ηδ ιέεμδμ ηαζ ηδ 

δζδαζηαθία επζθμβήξ, βζα ηδ θήρδ μνεήξ απυθαζδξ. 

Άθθςζηε ιζα επζπεζνδιαηζηή απυθαζδ ηνίκεηαζ ςξ μνεή εη ηςκ οζηένςκ ή 

ακάθμβα ιε ημ απμηέθεζια πμο επζηεφπεδηε ζε ακηζπανααμθή ιε ημκ 

επζδζςηυιεκμ ζηυπμ. Κάεε επζπεζνδιαηζηή απυθαζδ, απμζημπεί ζηδκ επίηεολδ 

ηάπμζμο ηεθζημφ ζηυπμο, είηε αοηυξ μ ζηυπμξ είκαζ ζαθχξ πνμζδζμνζζιέκμξ, είηε 

απθά οπμκμείηαζ. Η θήρδ απυθαζδξ, ζοκεπχξ ιπμνεί κα θεπεεί υηζ ζηδνίγεηαζ ζε 

ιζα θμβζηή πνμζέββζζδ. Η δε μνευηδηα ηδξ ελανηάηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ 

ηαζ αλζμθμβείηαζ απυ ηεθζηυ απμηέθεζια. Η έκκμζα ημο μνευκ ζηδκ επζπεζνδιαηζηή 

δναζηδνζυηδηα δεκ πδβάγεζ απυ ημοξ ηακυκεξ ηδξ δεζηήξ δεμκημθμβίαξ. 

Πνμζεββίγεζ πενζζζυηενμ πνμξ ηδκ άπμρδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ ζημπζιυηδηαξ ηαζ 

ημο δοκαημφ, ημο εθζηημφ, ζηα μπμία άθθςζηε ζηδνίγεηαζ βεκζηά ηαζ δ πμθζηζηή 

ζηδκ επζπεζνδιαηζηή αθθά ηαζ ηδκ ηαεδιενζκή πναηηζηή. Δίκαζ βεβμκυξ υηζ 

ηακέκαξ θμβζηυξ άκενςπμξ ήηακ πμηέ, ελ' ανπήξ ηαζ απυθοηα αέααζμξ βζα ηδκ 

μνευηδηα ηςκ απμθάζεςκ ημο, ζηδκ ακηζηεζιεκζηή εοεοηνζζία ημο ηαζ ηδ 

δεμκημθμβζηή πθδνυηδηα ηδξ πμθζηζηήξ ημο. Σα ζπέδζα δνάζεςξ (Business Plans) 

ακαεεςνμφκηαζ, μζ πνμτπμθμβζζιμί ακαηνέπμκηαζ, μζ απμθάζεζξ ακααάθθμκηαζ 

ηαζ μζ ιέεμδμζ πμθζηζηήξ πνμζανιυγμκηαζ. Οζ ανζειμί ηαζ μζ ζηαηζζηζηέξ εκδείλεζξ 

ακαθένμκηαζ ζημ πεεξ πμο ίζςξ δεκ εα επακαθδθεεί αφνζμ. Οζ πνμαθέρεζξ ιαξ 

ζηδνίγμκηαζ ηαζ ζε παναδμπέξ, πμο ίζςξ είκαζ ιεκ θμβζηέξ, αθθά υπζ απαναίηδηα 

δοκαηέξ. Σέθμξ δ πζεακυηδηα πναβιαημπμίδζδξ εκυξ βεβμκυημξ είκαζ ηαζ αοηή 

ααέααζδ ζοκεήηδ. ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο '70 ειθακίγεηαζ, ςξ αοηυκμιμξ 

επζζηδιμκζηυξ ηθάδμξ, δ επζζηήιδ ηςκ απμθάζεςκ ιε ααζζηυ ακηζηείιεκμ ηδ 

δζενεφκδζδ ηαζ εκίζποζδ ημο ακενχπζκμο πανάβμκηα ζηζξ δζαδζηαζίεξ θήρδξ 
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απμθάζεςκ. Η επζζηήιδ ηςκ απμθάζεςκ πνμζακαημθίγεηαζ ηονίςξ ζε 

πνμαθήιαηα ηαζ ημιείξ δναζηδνζμηήηςκ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ παιδθυ ααειυ 

δυιδζδξ, υπμο δεκ είκαζ δοκαηή αθθά μφηε επζεοιδηή δ αοημιαημπμίδζδ ημο 

νυθμο ηςκ απμθαζζγυκηςκ. 

ημ πμθφπθμημ ηαζ αζηαεέξ πενζαάθθμκ ηςκ ζφβπνμκςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ 

μνβακζζιχκ δ θήρδ απμθάζεςκ είκαζ απμηέθεζια ζφκεεηςκ δζαδζηαζζχκ πμο 

λεθεφβμοκ απυ ηδκ εοεφκδ ημο εκυξ ηαζ ιυκμ αηυιμο. Οζ δζαδζηαζίεξ αοηέξ 

απμζημπμφκ ζηδ ιεθέηδ ηαζ ακάθοζδ ηςκ επζπηχζεςκ εκδεπμιέκςκ 

απμθάζεςκ ηαεχξ ηαζ ζηδ ζφβηθζζδ πνμξ ηεθζηέξ πνμηάζεζξ πμο ζηακμπμζμφκ 

ημοξ ζηυπμοξ υθςκ ηςκ εκδζαθενμιέκςκ ιενχκ (αηυιςκ, ημιέςκ, δζεφεοκζδ, 

η.α.). Η θήρδ ηδξ ηεθζηήξ απυθαζδξ βίκεηαζ ιέζα απυ ζοκεπείξ ηφηθμοξ ιεθέηδξ 

ηςκ δεδμιέκςκ, ηςκ εκαθθαηηζηχκ απμθάζεςκ ή αηυιδ ηαζ ημο ίδζμο ημο 

ακηζηεζιέκμο ηδξ απυθαζδξ. Η Δπζπεζνδζζαηή Ένεοκα (ΔΔ), ςξ ημιέαξ 

πνμπαναζηεοήξ δζμζηδηζηχκ απμθάζεςκ πμο αζπμθείηαζ ιε ημ ζπεδζαζιυ ηαζ 

ηδκ ακαγήηδζδ αέθηζζηςκ θφζεςκ ζε ζφκεεηα πνμαθήιαηα απυθαζδξ, μζ 

εθανιμζιέκεξ μζημκμιζηέξ επζζηήιεξ (Μζηνμμζημκμιία, Μαηνμμζημκμιία η.α.) ιε 

ακηζηείιεκμ ηδ ιέηνδζδ ηαζ πνυαθερδ μζημκμιζηχκ ιεβεεχκ ηαζ ηέθμξ, δ 

επζζηήιδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ (Behavioral Science), ςξ ιεεμδμθμβία ιεθέηδξ ηαζ 

ακάθοζδξ ηδξ ακενχπζκδξ ζοιπενζθμνάξ ζημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ, απμηεθμφκ 

αοημηεθείξ μζημκμιζημφξ ηθάδμοξ ιε ημζκυ υιςξ ζηυπμ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

πμθφπθμηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ Ονβάκςζδξ ηαζ Γζμίηδζδξ μζ μπμίεξ απμννέμοκ 

εκ βέκεζ απυ ηδκ ακάβηδ ηαηακμιήξ πενζμνζζιέκςκ πυνςκ ζε δζάθμνεξ 

δναζηδνζυηδηεξ. Η επζζηήιδ ηςκ Ηθεηηνμκζηχκ Τπμθμβζζηχκ (Computer 

Science), ιε ηδκ ακάπηολδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ θμβζζιζημφ (Software) ηαζ οθζημφ 

(Hardware) ηαζ ζοζηδιάηςκ επζημζκςκίαξ, ηαηέζηδζε εθζηημφξ ημοξ ζηυπμοξ 

πνμξ ιζα απμηεθεζιαηζηυηενδ μνβάκςζδ ηαζ δζμίηδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηςκ 

μνβακζζιχκ. Μέζα ζημκ ηυζιμ ηδξ ααεααζυηδηαξ ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα 

(Information Systems) απμζημπμφκ ζηδ πάναλδ πθαζζίςκ ζηέρδξ, χζηε κα 

ζοιαάθθμοκ ζηδ ιείςζδ ημο επζπεζνδιαηζημφ ηζκδφκμο ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο Management. Σεθεοηαία δ ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηςκ 

ιζηνμτπμθμβζζηχκ, ζοκδοαγυιεκδ ιε ηδκ ακαεεχνδζδ ημο ηνυπμο πνμζέββζζδξ 
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ηςκ πνμαθδιάηςκ απυθαζδξ είπε ζακ απμηέθεζια ηδκ ακάπηολδ ηςκ 

οζηδιάηςκ Τπμζηήνζλδξ Απμθάζεςκ (ΤΑ, Decision Support Systems). 

ηυπμξ ηςκ οζηδιάηςκ Τπμζηήνζλδξ Απμθάζεςκ είκαζ δ εκίζποζδ ημο νυθμο 

ημο θήπηδ απμθάζεςκ ιέζα ζηδκ επζπείνδζδ ηαζ δ δζεοηυθοκζδ ημο ένβμο ημο 

βζα ιζα απμηεθεζιαηζηυηενδ δζμίηδζδ. Σα οζηδιάηςκ Τπμζηήνζλδξ Απμθάζεςκ 

ζοιπθήνςζακ πανά ακηζηαηέζηδζακ ηα παναδμζζαηά πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα 

δζμίηδζδξ (ΠΓ), ηςκ μπμίςκ δ ειθάκζζδ ημπμεεηείηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ 

ημο '60. ηυπμξ ηςκ παναδμζζαηά πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα είκαζ δ εθανιμβή 

ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηςκ οπμθμβζζηχκ ζηδ δζεηπεναίςζδ ηςκ θεζημονβζχκ δζαθυνςκ 

πνμηαεμνζζιέκςκ ημιέςκ δναζηδνζμηήηςκ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ημοξ 

μνβακζζιμφξ. Σα παναδμζζαηά πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ηαζ ηα οζηδιάηςκ 

Τπμζηήνζλδξ Απμθάζεςκ ζοκεέημοκ ζήιενα έκα δοκαιζηυ πθαίζζμ βζα 

απμηεθεζιαηζηυηενδ μνβάκςζδ ηαζ δζμίηδζδ. 

 

1.11 Αλάιπζε θαη ζρεδηαζκόο ζπζηεκάησλ  

 

1.11.1 Γεληθνί νξηζκνί 

Όηακ μζ Ηθεηηνμκζημί Τπμθμβζζηέξ (Η/Τ) πνςημειθακζζηήηακ ζηδ θεζημονβία ηςκ 

Ονβακζζιχκ ηαζ Δπζπεζνήζεςκ (δδιμζίςκ ή ζδζςηζηχκ) ακαγδηήεδηακ 

απακηήζεζξ βζα ηα αηυθμοεα ενςηήιαηα: 

o Δίκαζ ηεπκζηά δοκαηή δ θεζημονβία ηδξ Α επζπεζνήζεςξ, πνδζζιμπμζχκηαξ 

οπμθμβζζηή; 

o Δίκαζ ζοιθένμοζα ιζα ηέημζα εκένβεζα; 

o Πμζα πνέπεζ κα είκαζ δ ιέεμδμξ ιε ηδκ μπμία δ ηςνζκή θεζημονβία 

ηδξ Α επζπεζνήζεςξ εα ιεηαπέζεζ ζε ιία άθθδ, πμο εα έπεζ ζακ 

           ηφνζμ ιέζμ οθμπμζήζεςξ έκακ οπμθμβζζηή; 

Απακηήζεζξ ζηα παναπάκς ενςηήιαηα, υπςξ ηαζ ζ' άθθα πανυιμζαξ θφζεςξ 

δυεδηακ ιε ηδ αμήεεζα ιεευδςκ ή ηεπκζηχκ, πμο μκμιάζεδηακ: 

Μεθέηδ ημπζιυηδηαξ (Feasibility Study) Μεθέηδ Δθανιμβήξ (Application Study) 

Ακάθοζδ ηαζ πεδίαζδ οζηδιάηςκ (Systems Analysis and Design) 
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Πνμημφ επζπεζνδεεί δ ακάπηολδ ηςκ παναπάκς ιεευδςκ ή ηεπκζηχκ είκαζ 

απαναίηδημ κα ηαεμνζζεεί πνμηαηααμθζηά δ ζδιαζία ιε ηδκ μπμία εα 

πνδζζιμπμζδεμφκ μζ θέλεζξ ηθεζδζά. 

 

 

Πιεξνθνξία (Information) θαη ηνηρεία (Data) πιεξνθνξηώλ. 

Έζης δ θνάζδ: Σμ νμοθειάκ ιε ηςδζηυ ανζειυ ακαβκςνίζεςξ ABSRG έπεζ 

εζςηενζηή δζάιεηνμ 10 πζθ. ημο ιέηνμο, πάπμξ 20 πζθι, ελςηενζηή δζάιεηνμ 40 

πζθι ηαζ αλία αβμνάξ 1000 δνπ ημ ημιιάηζ. Η θνάζδ αοηή είκαζ ιία πθήνδξ 

πθδνμθμνία. Ακ δ πθδνμθμνία αοηή ακαθοεεί, εα δζαπζζηςεεί υηζ απμηεθείηαζ 

απυ θέλεζξ, μζ μπμίεξ ιπμνεί κα ηαηαηαβμφκ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ: επελδβήζεζξ 

ζημζπείςκ ηαζ ζημζπεία, πμο ακηζζημζπμφκηαζ έκα πνμξ έκα. 

  

Δπελδβήζεζξ                                                 ημζπεία 

Οκμιαζία ακηαθθαηηζημφ                       Ρμοθειάκ 

Κςδζηυξ ανζειυξ ακαβκχνζζδξ  ΑΒ356 

Δζςηενζηή Γζάιεηνμξ ζε πθζηιηνα  20 

Δλςηενζηή Γζάιεηνμξ ζε πθζηιηνα  20 

Πάπμξ ζε πθζηιηνα  20 

Αλία αβμνάξ ημ ημιιάηζ 1000 

  

Μεηά απυ ηδκ ακάθοζδ αοηή είκαζ εφημθμ κα ηαηακμδεμφκ μζ μνζζιμί: 

α. ημζπείμ είκαζ: 

o Μία πανάζηαζδ ηςδζημπμζδιέκδ ή υπζ βεβμκυηςκ, ζδεχκ ή μδδβζχκ 

ηαηάθθδθδ βζα επζημζκςκία, ιεηάθναζδ ή επελενβαζία απυ πεζνμβναθζηά 

ή δθεηηνμκζηά ιέζα. 

o Οπμζαδήπμηε πανάζηαζδ, υπςξ παναηηήνεξ, ή ακαθμβζηέξ πμζυηδηεξ, 

ζηδκ μπμία δίκεηαζ ή είκαζ δοκαηυκ κα δμεεί ιζα ζδιαζία (έκκμζα). 

α. Πθδνμθμνία είκαζ: 

Η ζδιαζία, πμο μ άκενςπμξ δίκεζ ζηα ζημζπεία ιε ηδ αμήεεζα βκςζηχκ 

ζοιθςκζχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ παναζηάζεζξ ημοξ. 
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Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ή επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ 

Σα ζημζπεία ιπμνμφκ κα επελενβαζημφκ ιε πάνα πμθθμφξ ηνυπμοξ ηαζ ζε 

δζάθμνα επίπεδα θεπημιενεζχκ. Τπάνπμοκ μνζζιέκεξ ημζκέξ θεζημονβίεξ 

επελενβαζίαξ ακελάνηδηα ακ δ επελενβαζία βίκεηαζ ιε ηδ πνήζδ πανηζμφ ηαζ 

ιμθοαζμφ ή οπμθμβζζηχκ. Οζ ημζκέξ αοηέξ θεζημονβίεξ είκαζ δ ηαηαπχνδζδ, δ 

ηαλζκυιδζδ, μ οπμθμβζζιυξ, δ δζάηαλδ ηαηά ιζα μνζζιέκδ ζεζνά, δ ζφγεολδ ηαζ δ 

ακαηεθαθαίςζδ. Η άθθδ ημζκή θεζημονβία, πμο οπάνπεζ ζε υθα ηα είδδ 

επελενβαζίαξ είκαζ δ θμβζηή ιε ηδκ μπμία ηα ζημζπεία επελενβάγμκηαζ. 

Οπμζμδήπμηε ιέζμκ επελενβαζίαξ ηαζ ακ πνδζζιμπμζείηαζ δ θμβζηή δεκ ιπμνεί 

πανά κα είκαζ ιία. Δηείκμ πμο δζαθένεζ ηαζ ελανηάηαζ πάκημηε απυ ημ ιέζμκ είκαζ 

δ ηαπφηδηα επελενβαζίαξ. 

 

ύζηεκα 

Η βεκζηή έκκμζα ηδξ θέλδξ αοηήξ είκαζ δ αηυθμοεδ: Έκα μνβακςιέκμ ζφκμθμ 

ακενχπςκ, ιδπακχκ ηαζ ιεευδςκ εκςιέκςκ απυ ιζα νοειζγυιεκδ 

αθθδθεπίδναζδ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ εκυξ πνμηαεμνζζιέκμο ακηζηεζιεκζημφ 

ζημπμφ. Ο μνζζιυξ αοηυξ ηαθφπηεζ ζοζηήιαηα δζαθμνεηζηήξ πμθοπθμηυηδηαξ 

(ηάπμζμ ζφζηδια πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναβςβή ιζαξ αίδαξ ηαζ ηάπμζμ άθθμ 

ζφζηδια πνδζζιμπμζήεδηε βζα κα ζηαθμφκ μζ αζηνμκαφηεξ ζηδ εθήκδ). 

α.    φζηδια δδιμζίςκ ή ζδζςηζηχκ μνβακζζιχκ / επζπεζνήζεςκ 

φκμθμ αηυιςκ πμο ζοβηεκηνχκμοκ ηαζ επελενβάγμκηαζ οθζηά ηαζ πθδνμθμνίεξ 

βζα κα πανάβμοκ έκα πνμσυκ ή ιζα οπδνεζία. 

α.     φζηδια πθδνμθμνζχκ 

Έκα ζφκμθμ αηυιςκ, ιζα ζεζνά απυ ηακυκεξ ηαζ ιενζηέξ ζοζηεοέξ επελενβαζίαξ 

ζημζπείςκ πθδνμθμνζχκ, πμο επζθέβμοκ, απμεδηεφμοκ, επελενβάγμκηαζ ηαζ 

ακαγδημφκ ζημζπεία, βζα κα δχζμοκ πθδνμθμνίεξ ζημοξ πνμσζηαιέκμοξ ηαζ 

δζεοεοκηέξ χζηε αοημί κα θάαμοκ έβηαζνεξ ηαζ ζςζηέξ απμθάζεζξ. 

 

Κμζκυ παναηηδνζζηζηυ ηαζ ηςκ δφμ αοηχκ ζοζηδιάηςκ είκαζ υηζ δέπμκηαζ ηάηζ απυ 

ημ πενζαάθθμκ ημοξ (Δίζμδμξ - Input), επελενβάγμκηαζ αοηυ ημ ηάηζ ηαζ ζηδ 
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ζοκέπεζα πανάβμοκ ηάηζ άθθμ (Έλμδμξ - Output) πμο απμδίδεηαζ πίζς ζημ 

πενζαάθθμκ. Όθα ηα ζοζηήιαηα ιπμνμφκ κα ακαθφμκηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ 

πνςηυηοπμ (model). 

                                                                     

 

1.11.2 πζηαηηθά ησλ ζπζηεκάησλ 

Γζα κα δζεοημθοκεεί αηυια πενζζζυηενμ δ ηαηακυδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο 

ζοζηήιαημξ, ηάεε ζφζηδια ιπμνεί κα ακαθοεεί ζε επηά επί ιένμοξ 

ζοζηαηζηά: 

 Σζξ επζδζχλεζξ ημο ζοζηήιαημξ, υπςξ αοηέξ ηθζιαηχκμκηαζ ζηα δζάθμνα 

επίπεδα ηδξ δζμίηδζδξ. 

 Σμο πενζμνζζιμφξ πμο ιπμνεί κα είκαζ κμιζημί, μζημκμιζημί, πνμζςπζημφ, 

οπμθμβζζηχκ ηθπ. 

 Σδκ έλμδμ, ημ ηζ δδθαδή εα πανάβεζ ημ ζφζηδια. 

 Σδκ επελενβαζία, ιε πμζεξ δζαδζηαζίεξ εα παναπεεί δ έλμδμξ. 

 Σδκ είζμδμ, δδθαδή ηδκ πνχηδ φθδ απυ ηδκ μπμία ιε ηδκ ηαηάθθδθδ 

επελενβαζία εα παναπεεί δ έλμδμξ. 

 Σμοξ εθέβπμοξ πμο πνεζάγεηαζ κα οπάνπμοκ ιέζα ζημ ζφζηδια βζα κα ημο 

ελαζθαθίγμοκ ηδκ αλζμπζζηία ηαζ ηδκ αηνίαεζα. 

 Σμ ιδπακζζιυ ακαεεςνήζεςξ ημο ζοζηήιαημξ πμο πνεζάγεηαζ πάκημηε βζα 

κα είκαζ δοκαηή δ ηνμπμπμίδζδ ηαζ δ αεθηίςζδ ημο. 

 

1.11.3 πζηήκαηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ 

Όθμζ μζ μνβακζζιμί, ακελάνηδηα απυ ημ ιέβεεμξ, απμζημθή ηαζ δμιή έπμοκ 

ηάπμζμ ηφπμ ζοζηήιαημξ βζα ηδκ επελενβαζία ηςκ πθδνμθμνζχκ. Η επελενβαζία 

αοηή ιπμνεί κα βίκεηαζ ιέζα ζημκ μνβακζζιυ ιδπακμβναθζηά ή υπζ. 

Σμ ζφζηδια επελενβαζίαξ πθδνμθμνζχκ εκυξ μνβακζζιμφ, υπςξ ηαζ μ 

μνβακζζιυξ μ ίδζμξ, απμηεθείηαζ απυ έκα ζφκμθμ οπμζοζηδιάηςκ απυ ηα μπμία 

ηα πενζζζυηενα είκαζ ημκηά ζε υθμοξ ημοξ μνβακζζιμφξ δδιμζίμοξ, 

ζηναηζςηζημφξ ή ζδζςηζημφξ. Σα οπμζοζηήιαηα πμο ζοκήεςξ ζοβηνμημφκ ημ 

ζοκμθζηυ ζφζηδια πθδνμθμνζχκ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

Ακάδναζδ Δίζμδμξ Δπελενβαζία Δίζμδμξ 
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 Παναβςβή / Λεζημονβία 

 Έθεβπμξ απμεειάηςκ 

 Ένεοκα αβμνάξ 

 Οζημκμιζηά 

 Πνμζςπζηυ 

 Ένεοκα ηαζ ακάπηολδ 

 

Σα οπμζοζηήιαηα αοηά είκαζ αθθδθμζοκδειέκα ηαζ δ ιδ ζςζηή θεζημονβία έζης 

ηαζ εκυξ απυ αοηά έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδ ζμαανή ιείςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ 

θεζημονβίαξ ημο μνβακζζιμφ. Σα οπμζοζηήιαηα πμο πνμακαθένεδηακ 

ακηζζημζπμφκ ζηα θεζημονβζηά ηιήιαηα πμο ζοβηνμημφκ ημκ μνβακζζιυ. Γζα 

πανάδεζβια, ζε έκα ημπζηυ ζδζςηζηυ μνβακζζιυ ηάεε έκα απυ ηα οπμζοζηήιαηα 

εα πνέπεζ κα έπεζ εκηαπεεί ιέζα ζε έκα ηιήια (π.π. ηιήια πνμζςπζημφ, ηιήια 

εθέβπμο απμεειάηςκ ηθπ.) πμο κα δζεοεφκεηαζ απυ έκα λεπςνζζηυ πνμσζηάιεκμ. 

Κάεε ηέημζμ ηιήια έπεζ ηδ δζηή ημο απμζημθή πμο ζοιαάθθεζ ζηδ ζοκμπή ημο 

μνβακζζιμφ ζακ ζφκμθμ. Γζα κα εηηεθέζμοκ ηδκ απμζημθή ηςκ ηιδιάηςκ μζ 

δζεοεοκηέξ ηαζ ημ πνμζςπζηυ αοηχκ έπμοκ ζοβηεηνζιέκεξ ακάβηεξ ηαζ απαζηήζεζξ 

πθδνμθμνζχκ. Σμ ηιήια επελενβαζίαξ ηςκ πθδνμθμνζχκ ημο μνβακζζιμφ έπεζ 

ηδκ πμθφ δφζημθδ απμζημθή κα ζηακμπμζεί ηζξ ακάβηεξ ζε πθδνμθμνίεξ ηάεε 

θεζημονβζημφ ηιήιαημξ ημο μνβακζζιμφ. 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ ζημζπείςκ ιε δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή, ημ 

ηιήια επελενβαζίαξ ζημζπείςκ βζα κα ακηαπμηνζεεί ζ' αοηή ηδκ απμζημθή πνέπεζ 

κα ακαπηφλεζ ιζα ζεζνά απυ πνμβνάιιαηα βζα ηάεε ηιήια. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

οπάνπεζ ιζα μιάδα ή έκα ζφζηδια απυ πνμβνάιιαηα, πμο οπμζηδνίγμοκ ηάεε 

θεζημονβία. Τπάνπεζ ηαηά ζοκέπεζα έκα ζφζηδια απυ πνμβνάιιαηα βζα ηδκ 

οπμζηήνζλδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ παναβςβήξ, ηδξ θεζημονβίαξ ημο εθέβπμο ηςκ 

απμεειάηςκ ηθπ. Αοηά ηα πνμβνάιιαηα ζοβηνμημφκ ημ ζφζηδια επελενβαζίαξ 

πθδνμθμνζχκ, πμο μκμιάγεηαζ θυβς ημο οπμθμβζζηή ζφζηδια επελενβαζίαξ 

πθδνμθμνζχκ ή πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια. 

 

1.11.4 Αλαιπηήο ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ πιεξνθνξηώλ 
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Δίκαζ ημ άημιμ, πμο ιαγεφεζ ζημζπεία πθδνμθμνζχκ, ηα μπμία ακαθένμκηαζ, είηε 

ζηδκ επελενβαζία ζημζπείςκ πθδνμθμνζχκ εκυξ οπμζοζπήιαημξ (π.π. έθεβπμξ 

απμεειάηςκ) ή ζ' μθυηθδνμ ημ ζφζηδια εκυξ μνβακζζιμφ ή ιζαξ επζπεζνήζεςξ. 

Σμ άημιμ αοηυ ακαθφεζ ηα ζημζπεία πμο ιάγερε, ζοκεέηεζ ηαζ ζπεδζάγεζ έκα 

αεθηζςιέκμ ζφκμθμ ιεευδςκ επελενβαζίαξ βζα ηδ δδιζμονβία πμθφ πζμ 

απμηεθεζιαηζηχκ πθδνμθμνζχκ πμο πνεζάγεηαζ δ Γζμίηδζδ ημο Ονβακζζιμφ. Ο 

Ακαθοηήξ ζοζηδιάηςκ πνέπεζ κα έπεζ απμηηήζεζ θεπημιενείξ βκχζεζξ ηςκ 

ενβαθείςκ ηαζ ιεευδςκ ηδξ ακαθφζεςξ, ηςκ δοκαημηήηςκ ηαζ πενζμνζζιχκ ηςκ 

οπμθμβζζηχκ, ηςκ ιεευδςκ ηαζ ηεπκζηχκ ζπεδζάζεςξ οζηδιάηςκ 

Πθδνμθμνζηήξ. 

 

1.11.5 Μειέηε ζθνπηκόηεηαο (Feasibility Study) 

Δίκαζ δ ζεζνά ηςκ εκενβεζχκ ιε ηδκ μπμία πνμζδζμνίγεηαζ υηζ οπάνπεζ πναβιαηζηή 

ακάβηδ πνδζζιμπμζήζεςξ εκυξ οπμθμβζζηή ζε ιζα εθανιμβή. Η ακάβηδ αοηή 

πνμηφπηεζ είηε βζαηί οπάνπεζ ιεβάθμξ υβημξ ζημζπείςκ πθδνμθμνζχκ πνμξ 

επελενβαζία, είηε βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζμζηήζεςξ (Management) ηδξ 

Δπζπεζνήζεςξ ιέζα ζηδκ μπμία πναβιαημπμζείηαζ δ νμή ηςκ ζημζπείςκ, είηε ηαζ 

βζα ημοξ δφμ θυβμοξ. Η εηηέθεζδ ιζαξ ιεθέηδξ ζημπζιυηδηαξ βίκεηαζ ιυκμκ υηακ 

ακηζιεηςπίγεηαζ βζα πνχηδ θμνά δ πνήζδ οπμθμβζζηή ζε ιία ηέημζα δζαδζηαζία. 

Όηακ ζε πανυιμζεξ δζαδζηαζίεξ θεζημονβεί ήδδ οπμθμβζζηήξ, ηυηε εέια ιεθέηδξ 

ζημπζιυηδηαξ δεκ ακηζιεηςπίγεηαζ. Με άθθα θυβζα είκαζ ιία πνυηαζδ βζα ημ πχξ 

έκα ζφζηδια εα ιπμνμφζε κα θεζημονβεί ζ' έκακ μνβακζζιυ. Η πνυηαζδ αοηή 

βίκεηαζ βζα κ' απμηεθέζεζ ηδ αάζδ ηδξ απμθάζεςξ αθθαβήξ ημο ζοζηήιαημξ. 

 

1.11.6 Μειέηε εθαξκνγήο (Application Study) 

Δθανιμβή (Application) είκαζ ημ ζφζηδια ή πνυαθδια ζημ μπμίμ έκαξ Η/Τ είκαζ 

δοκαηυ κα πνδζζιμπμζδεεί. Μεθέηδ εθανιμβήξ, ηαηά ζοκέπεζα, είκαζ δ ακάθοζδ 

ηαζ ζπεδίαζδ εκυξ ζοζηήιαημξ επελενβαζίαξ ζημζπείςκ ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ 

ιεευδςκ, ηαεχξ ηαζ δ ζφκηαλδ ηςκ πνμδζαβναθχκ ηςκ οπμθμβζζηχκ ηαζ 

ηδθεπζημζκςκζχκ, πμο είκαζ απαναίηδηα βζα ηδ θεζημονβία ημο ζπεδζαζεέκημξ 

ζοζηήιαημξ επελενβαζίαξ ζημζπείςκ. Η ιεθέηδ είκαζ απαναίηδηδ βζα υθεξ ηζξ 



 

ελίδα | 38  

 

ανπζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ζοβηνμηδιάηςκ οπμθμβζζηχκ ηαεχξ ηαζ βζα υθεξ ηζξ 

ηνμπμπμζήζεζξ εβηαηαζηάζεςκ οπμθμβζζηχκ πμο ήδδ οπάνπμοκ. 

 

 

 

ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22
νν                    

    

 

2. ύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

 

2.1 Δηζαγσγή 

Έκα ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (database-management system - 

DBMS) είκαζ έκα ζφκμθμ απυ ζπεηζγυιεκα δεδμιέκα ηαζ έκα ζφκμθμ απυ 

πνμβνάιιαηα βζα πνυζααζδ ζε αοηά ηα δεδμιέκα. Η ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ, πμο 

ζοκήεςξ ακαθένεηαζ ςξ βάζε δεδνκέλσλ, πενζέπεζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ ιε ιζα 

επζπείνδζδ. Ο ααζζηυξ ζηυπμξ εκυξ DBMS είκαζ κα πανέπεζ έκα ηνυπμ κα 

απμεδηεφμκηαζ ηαζ κα ακαηαθμφκηαζ μζ πθδνμθμνίεξ ηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ, πμο 

κα είκαζ αμθζηυξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυξ. Σα ζοζηήιαηα αάζεςκ δεδμιέκςκ 

ζπεδζάγμκηαζ βζα κα πεζνίγμκηαζ ιεβάθα ηιήιαηα πθδνμθμνζχκ. Η δζαπείνζζδ ηςκ 

δεδμιέκςκ πενζθαιαάκεζ ηυζμ ημκ μνζζιυ ηςκ δμιχκ βζα ηδκ απμεήηεοζδ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ, υζμ ηαζ ηδκ πανμπή ιδπακζζιχκ βζα ημκ πεζνζζιυ ηςκ πθδνμθμνζχκ. 

Δπζπθέμκ, ηα ζοζηήιαηα αάζεςκ δεδμιέκςκ πνέπεζ κα δζαζθαθίγμοκ ηδκ αζθάθεζα 

ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο απμεδηεφμκηαζ, παν' υθα ηα παβχιαηα ημο ζοζηήιαημξ ή 

ηζξ πνμζπάεεζεξ ιδ πζζημπμζδιέκδξ πνυζααζδξ. Ακ ηα δεδμιέκα εα είκαζ 

ημζκυπνδζηα ιεηαλφ δζαθυνςκ πνδζηχκ, ημ ζφζηδια εα πνέπεζ κα απμθεφβεζ 

πζεακά θακεαζιέκα απμηεθέζιαηα. Δπεζδή μζ πθδνμθμνίεξ είκαζ ηυζμ ζδιακηζηέξ 

βζα ηζξ πενζζζυηενεξ εηαζνείεξ, μζ επζζηήιμκεξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ έπμοκ ακαπηφλεζ 

έκα ιεβάθμ ζφκμθμ απυ ζδέεξ ηαζ ηεπκζηέξ βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ δεδμιέκςκ. Αοηέξ 

μζ ζδέεξ ηαζ μζ ηεπκζηέξ απμηεθμφκ ηδκ εζηίαζδ αοημφ ημο αζαθίμο. Αοηυ ημ ηεθάθαζμ 

πανμοζζάγεζ, εκ ζοκημιία, ηζξ ανπέξ ηςκ ζοζηδιάηςκ ηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ. 
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2.2 Δθαξκνγέο ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

Οζ αάζεζξ δεδμιέκςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ. Δδχ ακαθένμκηαζ ιενζηέξ 

ακηζπνμζςπεοηζηέξ εθανιμβέξ: 

o Τπάπεζερ: Γζα πθδνμθμνίεξ πεθαηχκ, θμβανζαζιχκ ηαζ δακείςκ ηαζ 

ηναπεγζηχκ ζοκαθθαβχκ. 

o Αεποποπικέρ εηαιπείερ: Γζα ηναηήζεζξ εέζεςκ ηαζ πθδνμθμνίεξ πηήζεςκ. Οζ 

αενμπμνζηέξ εηαζνείεξ ήηακ ιεηαλφ ηςκ πνχηςκ πμο πνδζζιμπμίδζακ αάζεζξ 

δεδμιέκςκ ιε έκα βεςβναθζηά ηαηακειδιέκμ ηνυπμ, δδθαδή ιε ηενιαηζηά 

πμο ανίζημκηακ ζε υθμ ημκ ηυζιμ ιπμνμφζακ κα έπμοκ πνυζααζδ ζηδκ 

ηεκηνζηή αάζδ δεδμιέκςκ ιέζς ηδθεθςκζηχκ βναιιχκ ηαζ άθθςκ δζηηφςκ 

δεδμιέκςκ. 

o Πανεπιζηήμια: Γζα πθδνμθμνίεξ θμζηδηχκ, εββναθέξ ζε ιαεήιαηα ηαζ 

ααειμφξ. 

o Σςναλλαγέρ πιζηωηικών καπηών: Γζα αβμνέξ ιέζς πζζηςηζηχκ ηανηχκ ηαζ 

δδιζμονβία ιδκζαίςκ ηζκήζεςκ. 

o Τηλεπικοινωνίερ: Γζα δζαηήνδζδ ηςκ ηθήζεςκ, δδιζμονβία ιδκζαίςκ 

θμβανζαζιχκ, δζαηήνδζδ ημο οπμθμίπμο βζα ηζξ πνμπθδνςιέκεξ ηάνηεξ 

ηθήζδξ ηαζ απμεήηεοζδ πθδνμθμνζχκ βζα ηα δίηηοα επζημζκςκζχκ. 

o Φπημαηοδοηήζειρ: Γζα απμεήηεοζδ πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε πςθήζεζξ ηαζ 

αβμνέξ μζημκμιζηχκ ζημζπείςκ, υπςξ ιεημπχκ ηαζ μιμθυβςκ. 

o Πωλήζειρ: Γζα πθδνμθμνίεξ πεθαηχκ, πνμσυκηςκ ηαζ πςθήζεςκ. 

o Βιομησανία: Γζα δζαπείνζζδ ηδξ αθοζίδαξ πνμιδεεζχκ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ 

ηδξ παναβςβήξ ηςκ πνμσυκηςκ ζε ενβμζηάζζα, ηςκ πνμσυκηςκ ζε ιεβάθεξ 

απμεήηεξ ηαζ ζε ηαηαζηήιαηα ηαζ ηςκ παναββεθζχκ ηςκ πνμσυκηςκ. 

o Ανθπώπινοι πόποι: Γζα πθδνμθμνίεξ βζα ενβαγυιεκμοξ, ιζζεμφξ, θυνμοξ 

ιζζεμδμζίαξ ηαζ πανμπέξ ηαζ βζα πθδνςιέξ ιζζεχκ. 

Όπςξ δείπκεζ δ θίζηα, μζ αάζεζξ δεδμιέκςκ απμηεθμφκ έκα απαναίηδημ ιένμξ ζπεδυκ 

ηάεε επζπείνδζδξ ζήιενα. Σζξ ηεθεοηαίεξ ηέζζενεζξ δεηαεηίεξ ημο 20μο αζχκα, δ 

πνήζδ ηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ αολήεδηε ζε υθεξ ηζξ εηαζνείεξ. Σμκ πνχημ ηαζνυ, 

πμθφ θίβμζ άκενςπμζ ζοκδζαθέβμκηακ ηαηεοεείακ ιε ζοζηήιαηα αάζεςκ δεδμιέκςκ, 

ακ ηαζ πςνίξ κα ημ ζοκεζδδημπμζμφκ ζοκδζαθέβμκηακ ιε αάζεζξ δεδμιέκςκ έιιεζα, 
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ιέζς έκηοπςκ ακαθμνχκ, υπςξ είκαζ δ ηίκδζδ ηςκ πζζηςηζηχκ ηανηχκ, ή ιέζς 

πναηηυνςκ, υπςξ ιέζς εκυξ ηαιία ζε ιζα ηνάπεγα ηαζ εκυξ πνάηημνα ηνάηδζδξ ιζαξ 

αενμπμνζηήξ εηαζνείαξ. Μεηά ειθακίζηδηακ ηα αοημιαημπμζδιέκα ιδπακήιαηα πμο 

επέηνεπακ ζημοξ πνήζηεξ κα ζοκδζαθέβμκηαζ ηαηεοεείακ ιε αάζεζξ δεδμιέκςκ. Οζ 

δζαζοκδέζεζξ ηδθεθχκςκ ιε οπμθμβζζηέξ (έιιεζα ζοζηήιαηα απυηνζζδξ ιε θςκή), 

επέηνεπακ ζημοξ πνήζηεξ κα επζημζκςκμφκ ηαηεοεείακ ιε αάζεζξ δεδμιέκςκ- αοηυξ 

πμο ηαθεί έκα ανζειυ, ιπμνεί κα παηήζεζ πθήηηνα ζημ ηδθέθςκμ βζα κα εζζάβεζ 

πθδνμθμνίεξ ή βζα κα επζθέλεζ εκαθθαηηζηέξ επζθμβέξ, ή βζα κα ιάεεζ ηδκ χνα άθζλδξ 

ηαζ ακαπχνδζδξ, βζα πανάδεζβια, ή βζα κα εββναθεί ζε ιαεήιαηα εκυξ 

πακεπζζηδιίμο. Η επακάζηαζδ ημο Internet ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990 αφλδζε 

ζαθχξ ηδκ άιεζδ πνυζααζδ ημο πνήζηδ ζηζξ αάζεζξ δεδμιέκςκ. Οζ εηαζνείεξ 

ιεηέηνερακ πμθθέξ απυ ηζξ δζαζοκδέζεζξ ηδθεθχκςκ ιε αάζεζξ δεδμιέκςκ, ζε Web 

δζαζοκδέζεζξ ηαζ έηακακ δζαεέζζιεξ πμθθέξ οπδνεζίεξ ηαζ πθδνμθμνίεξ online. Γζα 

πανάδεζβια, υηακ έπεηε πνυζααζδ ζε έκα online αζαθζμπςθείμ ηαζ ημζηάγεηε ιζα 

ζοθθμβή αζαθίςκ ή ιμοζζηήξ, πνμζπεθάγεηε δεδμιέκα πμο είκαζ απμεδηεοιέκα ζε 

ιζα αάζδ δεδμιέκςκ. Όηακ δίκεηε ιζα παναββεθία online, δ παναββεθία ζαξ 

απμεδηεφεηαζ ζε ιζα αάζδ δεδμιέκςκ. Όηακ ιπαίκεηε ζηδκ Web ημπμεεζία ιζαξ 

ηνάπεγαξ ηαζ ακαηαθείηε ημ οπυθμζπμ ημο θμβανζαζιμφ ηαζ ηζξ πθδνμθμνίεξ 

ζοκαθθαβχκ, μζ πθδνμθμνίεξ ακαηαθμφκηαζ απυ ηδκ αάζδ δεδμιέκςκ ηδξ ηνάπεγαξ. 

Όηακ έπεηε πνυζααζδ ζε ιζα Web ημπμεεζία, ιπμνεί κα ακαηθδεμφκ πθδνμθμνίεξ 

πμο ζαξ αθμνμφκ απυ ιζα αάζδ δεδμιέκςκ, βζα κα επζθεπεεί πμζεξ δζαθδιίζεζξ εα 

αθέπεηε. Δπζπθέμκ, ιπμνεί κα απμεδηεοημφκ ηα δεδμιέκα βζα ηδκ πνυζααζδ ζαξ ζημ 

Web ζε ιζα αάζδ δεδμιέκςκ. Έηζζ, ακ ηαζ ηα πενζαάθθμκηα πνήζηδ ηνφαμοκ 

θεπημιένεζεξ ηδξ πνυζααζδξ ζε ιζα αάζδ δεδμιέκςκ ηαζ μζ πενζζζυηενμζ δεκ λένμοκ 

υηζ ζοκδζαθέβμκηαζ ιε ιζα αάζδ δεδμιέκςκ, δ πνυζααζδ ζε αάζεζξ δεδμιέκςκ 

απμηεθεί έκα απαναίηδημ ιένμξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ υθςκ ιαξ. Η ζδιαζία ηςκ 

ζοζηδιάηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ ιπμνεί κα ηνζεεί ιε έκα άθθμ ηνυπμ. ήιενα, μζ 

πνμιδεεοηέξ ζοζηδιάηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ, υπςξ δ Oracle, είκαζ ιεηαλφ ηςκ 

ιεβαθφηενςκ εηαζνεζχκ θμβζζιζημφ ζημκ ηυζιμ ηαζ ηα ζοζηήιαηα αάζεςκ δεδμιέκςκ 

απμηεθμφκ έκα ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ βναιιήξ πνμσυκηςκ πμθθχκ δζαθμνεηζηχκ 

εηαζνεζχκ, υπςξ ηδξ Microsoft ηαζ ηδξ IBM. 
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2.3 πζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ σο πξνο ζπζηήκαηα αξρείσλ 

Φακηαζηείηε ιζα ηνάπεγα πμο δζαηδνεί πθδνμθμνίεξ βζα υθμοξ ημοξ πεθάηεξ ηαζ ημοξ 

θμβανζαζιμφξ ημοξ. Έκαξ ηνυπμξ κα ηναηάηε ηζξ πθδνμθμνίεξ ζε έκακ οπμθμβζζηή 

είκαζ κα ηζξ απμεδηεφζεηε ζε ανπεία ημο θεζημονβζημφ ζοζηήιαημξ. Γζα κα επζηνέρεζ 

ζημοξ πνήζηεξ κα πεζνίγμκηαζ ηζξ πθδνμθμνίεξ, ημ ζφζηδια έπεζ δζάθμνα 

πνμβνάιιαηα πμο πεζνίγμκηαζ ανπεία, υπςξ 

 Έκα πνυβναιια βζα πνέςζδ ή πίζηςζδ εκυξ θμβανζαζιμφ. 

 Έκα πνυβναιια βζα πνμζεήηδ εκυξ κέμο θμβανζαζιμφ. 

 Έκα πνυβναιια βζα ηδκ εφνεζδ ημο οπυθμζπμο εκυξ θμβανζαζιμφ. 

 Έκα πνυβναιια βζα ηδ δδιζμονβία ιδκζαίςκ ακαθμνχκ. 

Οζ πνμβναιιαηζζηέξ ζοζηδιάηςκ έβναθακ αοηέξ ηζξ εθανιμβέξ ιε ηνυπμ πμο κα 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ ηνάπεγαξ. Νέα πνμβνάιιαηα πνμζηίεεκηαζ ζημ 

ζφζηδια εθυζμκ δδιζμονβμφκηαζ κέεξ ακάβηεξ. Γζα πανάδεζβια, οπμεέζηε υηζ δ 

ηνάπεγα απμθαζίγεζ κα πνμζθένεζ θμβανζαζιμφξ επζηαβχκ. Ωξ απμηέθεζια, δ 

ηνάπεγα δδιζμονβεί κέα πνμζςνζκά ανπεία πμο πενζέπμοκ πθδνμθμνίεξ βζα υθμοξ 

ημοξ θμβανζαζιμφξ επζηαβχκ πμο δζαηδνμφκηαζ ζηδκ ηνάπεγα ηαζ ίζςξ κα πνεζάγεηαζ 

κα βναθημφκ κέα πνμβνάιιαηα πμο κα πεζνίγμκηαζ ηαηαζηάζεζξ πμο δεκ οπάνπμοκ 

ζημοξ θμβανζαζιμφξ ηαιζεοηδνίμο, υπςξ αηάθοπηεξ επζηαβέξ. Έηζζ, ηαεχξ πενκά μ 

ηαζνυξ, ημ ζφζηδια απαζηεί πενζζζυηενα ανπεία ηαζ πενζζζυηενα πνμβνάιιαηα. 

Αοηυ ημ ηοπζηυ ζφζηδια επελενβαζίαξ ανπείςκ οπμζηδνίγεηαζ απυ έκα ζοιααηζηυ 

θεζημονβζηυ ζφζηδια. Σμ ζφζηδια απμεδηεφεζ ηζξ εββναθέξ ζε δζάθμνα ανπεία ηαζ 

πνεζάγεηαζ δζαθμνεηζηά πνμβνάιιαηα βζα κα ελάβεζ ηζξ εββναθέξ ηαζ κα πνμζεέζεζ ηζξ 

εββναθέξ ζηα ηαηάθθδθα ανπεία. Πνζκ ειθακζζημφκ ηα ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ αάζεςκ 

δεδμιέκςκ (DBMS), μζ εηαζνείεξ ζοκήεςξ απμεήηεοακ ηα δεδμιέκα ημοξ ζε ηέημζα 

ζοζηήιαηα. 

Η δζαηήνδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ ιζαξ εηαζνείαξ ζε έκα ζφζηδια επελενβαζίαξ ανπείςκ 

έπεζ δζάθμνα ιεβάθα ιεζμκεηηήιαηα: 

 Δπαλαιεπηηθόηεηα θαη αζπλέπεηα ησλ δεδνκέλσλ. Αθμφ δζαθμνεηζημί 

πνμβναιιαηζζηέξ δδιζμφνβδζακ ανπεία ηαζ πνμβνάιιαηα βζα ιζα ιεβάθδ 

πνμκζηή πενίμδμ, ηα δζάθμνα ανπεία είκαζ πζεακυκ κα έπμοκ δζαθμνεηζηέξ 
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ιμνθέξ ηαζ ηα πνμβνάιιαηα ιπμνμφκ κα βναθημφκ ζε δζάθμνεξ βθχζζεξ 

πνμβναιιαηζζιμφ. Δπζπθέμκ, μζ ίδζεξ πθδνμθμνίεξ ιπμνμφκ κα ακηζβναθμφκ 

ζε δζάθμνα ιένδ (ανπεία). Γζα πανάδεζβια, δ δζεφεοκζδ ηαζ ημ ηδθέθςκμ εκυξ 

ζοβηεηνζιέκμο πεθάηδ ιπμνεί κα ειθακίγεηαζ ζε έκα ανπείμ πμο απμηεθείηαζ 

απυ εββναθέξ εκυξ θμβανζαζιμφ ηαιζεοηδνίμο ηαζ εκυξ ανπείμο πμο 

απμηεθείηαζ απυ εββναθέξ εκυξ θμβανζαζιμφ επζηαβχκ. Αοηή δ 

επακαθδπηζηυηδηα ηαηαθήβεζ ζε ιεβαθφηενμ ηυζημξ απμεήηεοζδξ ηαζ 

πνυζααζδξ. Δπζπθέμκ, ιπμνεί κα ηαηαθήλεζ ζε αζοκέπεζα ηςκ δεδμιέκςκ, 

δδθαδή, ηα δζάθμνα ακηίβναθα ηςκ ίδζςκ δεδμιέκςκ ιπμνεί κα ιδκ 

ζοιθςκμφκ ιεηαλφ ημοξ. Γζα πανάδεζβια, δ αθθαβιέκδ δζεφεοκζδ εκυξ 

πεθάηδ ιπμνεί κα θαίκεηαζ ζηζξ εββναθέξ εκυξ θμβανζαζιμφ ηαιζεοηδνίμο, 

αθθά υπζ ηάπμο αθθμφ ζημ ζφζηδια. 

 Γπζθνιία ζηελ πξόζβαζε δεδνκέλσλ. Τπμεέζηε υηζ έκαξ απυ ημοξ 

οπεφεοκμοξ ηδξ ηνάπεγαξ εέθεζ κα δεζ ηα μκυιαηα υθςκ ηςκ πεθαηχκ πμο 

γμοκ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ηαποδνμιζηυ ηςδζηυ. Ο οπεφεοκμξ γδηά απυ ημ 

ηιήια επελενβαζίαξ δεδμιέκςκ κα δδιζμονβήζεζ ιζα ηέημζα θίζηα. Δπεζδή μζ 

ζπεδζαζηέξ ημο ανπζημφ ζοζηήιαημξ δεκ ημ είπακ ζηεθηεί αοηυ, δεκ οπάνπεζ 

ηάπμζμ πνυβναιια πμο κα ημ ηάκεζ. Τπάνπεζ ςζηυζμ, ιζα εθανιμβή 

βζα κα δδιζμονβήζεζ ηδ θίζηα βζα υθμοξ ημοξ πεθάηεξ. Ο οπεφεοκμξ έπεζ 

ηχνα δομ επζθμβέξ: είηε κα πάνεζ ηδ θίζηα απυ υθμοξ ημοξ πεθάηεξ ηαζ 

κα ελάβεζ ηζξ απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ ιε ημ πένζ ή κα γδηήζεζ απυ 

έκα πνμβναιιαηζζηή ημο ζοζηήιαημξ κα βνάρεζ ημ απαναίηδημ 

πνυβναιια. Καζ μζ δομ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ δεκ είκαζ πνμθακχξ 

ζηακμπμζδηζηέξ. Τπμεέζηε υηζ βνάθεηε έκα ηέημζμ πνυβναιια ηαζ υηζ, 

ιενζηέξ ιένεξ ανβυηενα, μ ίδζμξ οπεφεοκμξ γδηά κα ημπεί αοηή δ θίζηα 

βζα κα ζοιπενζθάαεζ ιυκμ αοημφξ ημοξ πεθάηεξ πμο έπμοκ οπυθμζπμ 

θμβανζαζιμφ 10.000€ ή πενζζζυηενα. Όπςξ ακαιέκεηαζ, δεκ οπάνπεζ 

έκα πνυβναιια πμο κα δδιζμονβεί ηέημζα θίζηα. Καζ πάθζ, μ οπεφεοκμξ 

έπεζ ηζξ πνμδβμφιεκεξ δομ επζθμβέξ, εη ηςκ μπμίςκ ηαιία δεκ είκαζ 

ζηακμπμζδηζηή. 
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Η μοζία εδχ είκαζ υηζ ηα πενζαάθθμκηα επελενβαζίαξ ανπείςκ δεκ επζηνέπμοκ 

κα ακαηαθμφκηαζ ηα απαζημφιεκα δεδμιέκα ιε έκα αμθζηυ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ 

ηνυπμ. Απαζημφκηαζ πζμ εοέθζηηα ζοζηήιαηα ακάηθδζδξ δεδμιέκςκ βζα βεκζηή 

πνήζδ. 

 Απνκόλσζε ησλ δεδνκέλσλ. Δπεζδή ηα δεδμιέκα είκαζ ηαηακειδιέκα 

ζε δζάθμνα ανπεία ηαζ ηα ανπεία ιπμνεί κα είκαζ ζε δζαθμνεηζηέξ 

ιμνθέξ, είκαζ δφζημθμ ημ βνάρζιμ κέςκ εθανιμβχκ βζα ακάηθδζδ ηςκ 

ηαηάθθδθςκ δεδμιέκςκ. 

 Πξνβιήκαηα αθεξαηόηεηαο. Οζ ηζιέξ ηςκ δεδμιέκςκ πμο 

απμεδηεφμκηαζ ζηδκ αάζδ δεδμιέκςκ πνέπεζ κα ζηακμπμζμφκ ηάπμζμοξ 

πενζμνζζιμφξ ζοκέπεζαξ. Γζα πανάδεζβια, ημ οπυθμζπμ εκυξ 

ηναπεγζημφ θμβανζαζιμφ ιπμνεί κα ιδκ πέθηεζ πμηέ ηάης απυ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ πμζυκ (αξ πμφιε, 25€). Οζ πνμβναιιαηζζηέξ 

εθανιυγμοκ αοημφξ ημοξ πενζμνζζιμφξ ζημ ζφζηδια πνμζεέημκηαξ 

ηαηάθθδθμ ηχδζηα ζηα δζάθμνα πνμβνάιιαηα. Ωζηυζμ, υηακ 

πνμζηεεμφκ άθθμζ πενζμνζζιμί, είκαζ δφζημθμ κα αθθάλμοκ ηα πνμ 

βνάιιαηα χζηε κα ημοξ εθανιυζμοκ. Σμ πνυαθδια πεζνμηενεφεζ υηακ 

μζ πενζμνζζιμί πενζθαιαάκμοκ δζάθμνα δεδμιέκα, απυ δζαθμνεηζηά 

ανπεία. 

 Πξνβιήκαηα αηνκηθόηεηαο. Έκαξ οπμθμβζζηήξ, υπςξ ηαζ μπμζαδήπμηε 

άθθδ ιδπακζηή δθεηηνζηή ζοζηεοή, ιπμνεί κα παθάζεζ. ε πμθθέξ 

εθανιμβέξ, είκαζ ζδιακηζηυ, ακ ζοιαεί ηάηζ, ηα δεδμιέκα κα επακέθεμοκ 

ζηδκ ζοκεπή ηαηάζηαζδ πνζκ ημ πνυαθδια. ηεθηείηε έκα πνυβναιια 

κα ιεηαθένεζ 50€ απυ έκα θμβανζαζιυ Α ζε έκα θμβανζαζιυ Β. Ακ 

ζοιαεί έκα πνυαθδια ζημ ζφζηδια ζηδκ δζάνηεζα ηδξ εηηέθεζδξ ημο 

πνμβνάιιαημξ, είκαζ πζεακυκ ηα 50€ κα αθαζνέεδηακ απυ ημ 

θμβανζαζιυ Α, αθθά κα ιδκ ιεηαθένεδηακ ζημκ θμβανζαζιυ Β, 

ηαηαθήβμκηαξ ζε αζοκεπή ηαηάζηαζδ ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ. αθχξ, 

είκαζ απαναίηδηδ δ ζοκέπεζα ζηδκ αάζδ δεδμιέκςκ, δδθαδή είηε κα 

βίκεζ δ πίζηςζδ ηαζ δ πνέςζδ, είηε κα ιδκ βίκεζ ηαιία. Γδθαδή, δ 

ιεηαθμνά ημο πμζμφ πνέπεζ κα είκαζ αηομική, δδθαδή πνέπεζ κα ζοιαεί 
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μθυηθδνδ ή ηαευθμο. Δίκαζ δφζημθμ κα δζαζθαθζζηεί δ αημιζηυηδηα ζε 

έκα ζοιααηζηυ ζφζηδια επελενβαζίαξ ανπείςκ. 

 Πξνβιήκαηα ηαπηόρξνλεο πξόζβαζεο. Πνμξ πάνδ ηδξ ηαεμθζηήξ 

απυδμζδξ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ ηδξ βνδβμνυηενδ απυηνζζδξ, πμθθά 

ζοζηήιαηα επζηνέπμοκ ζημοξ πνήζηεξ κα εκδιενχκμοκ ηα δεδμιέκα 

ηαοηυπνμκα. ε ηέημζμ πενζαάθθμκ, μζ ηαοηυπνμκεξ εκδιενχζεζξ ιπμνεί  

κα ηαηαθήλμοκ ζε αζοκεπή δεδμιέκα. Φακηαζηείηε ημ ηναπεγζηυ  

θμβανζαζιυ Α, πμο πενζέπεζ 500€. Ακ δομ πεθάηεξ πάνμοκ πνήιαηα (αξ 

πμφιε 50€ ηαζ 100€, ακηίζημζπα) απυ ημ θμβανζαζιυ Α πενίπμο ηδκ 

ίδζα ζηζβιή, ημ απμηέθεζια ηςκ ηαοηυπνμκςκ εκδιενχζεςκ ιπμνεί κα 

αθήζεζ ημκ θμβανζαζιυ ζε ιζα θακεαζιέκδ ή αζοκεπή ηαηάζηαζδ. 

Τπμεέζηε υηζ ηα πνμβνάιιαηα ακαθήρεςκ δζααάγμοκ ημ παθζυ 

οπυθμζπμ, ιεζχκμοκ αοηή ηδκ ηζιή ηαηά ημ πμζυκ ηδξ ακάθδρδξ ηαζ 

βνάθμοκ ημ απμηέθεζια. Ακ ηνέπμοκ ηαοηυπνμκα δομ πνμβνάιιαηα, 

ιπμνεί ηαζ ηα δομ κα δζααάζμοκ ηδκ ηζιή 500€ ηαζ κα βνάρμοκ πίζς ημ 

450€ ηαζ ημ 400€, ακηίζημζπα. Ακάθμβα πμζμξ βνάθεζ ηδκ ηζιή 

ηεθεοηαίμξ, μ θμβανζαζιυξ ιπμνεί κα πενζέπεζ 450€ ή 400€, ακηί βζα ηδ 

ζςζηή ηζιή πμο είκαζ 350€. Γζα κα απμθεοπεεί ηέημζα πζεακυηδηα, ημ 

ζφζηδια πνέπεζ κα έπεζ ηάπμζμ είδμξ επίαθερδξ. Αθθά είκαζ δφζημθμ 

κα οπάνπεζ επίαθερδ, επεζδή ηα δεδμιέκα ιπμνεί κα πνμζπεθάγμκηαζ 

απυ πμθθά δζαθμνεηζηά πνμβνάιιαηα πμο δεκ έπμοκ ζοβπνμκζζηεί 

πνμδβμοιέκςξ. 

 Πνμαθήιαηα αζθάθεζαξ. Γεκ εα πνέπεζ ηάεε πνήζηδξ ημο ζοζηήιαημξ 

αάζδξ δεδμιέκςκ κα πνμζπεθάγεζ υθα ηα δεδμιέκα. Γζα πανάδεζβια, 

ζε έκα ηναπεγζηυ ζφζηδια, ημ πνμζςπζηυ ιζζεμδμζίαξ πνέπεζ κα 

αθέπεζ ιυκμ ημ ιένμξ ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ πμο έπεζ πθδνμθμνίεξ βζα 

ημοξ δζάθμνμοξ ενβαγυιεκμοξ ηδξ ηνάπεγαξ. Γεκ πνέπεζ κα έπεζ πνυ-

ζααζδ ζηζξ πθδνμθμνίεξ ηςκ θμβανζαζιχκ ηςκ πεθαηχκ. Αθθά 

εθυζμκ πνμζηίεεκηαζ πνμβνάιιαηα ζημ ζφζηδια βζα ζοβηεηνζιέκμ 

ζημπυ, είκαζ δφζημθδ δ εθανιμβή ηέημζςκ πενζμνζζιχκ αζθάθεζαξ. 
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Αοηέξ μζ δοζημθίεξ ιεηαλφ άθθςκ, γδημφκ ηδκ ακάπηολδ εκυξ ζοζηήιαημξ 

αάζδξ δεδμιέκςκ. ε αοηυ πμο αημθμοεεί εα δμφιε ηζξ εεςνίεξ ηαζ ημοξ 

αθβμνίειμοξ πμο επζηνέπμοκ ζε ζοζηήιαηα αάζεςκ δεδμιέκςκ κα θφκμοκ 

ηα πνμαθήιαηα ηςκ ζοζηδιάηςκ επελενβαζίαξ ανπείςκ.  

 

 

2.4 Γηαρεηξηζηήο βάζεο δεδνκέλσλ 

Έκαξ απυ ημοξ ηφνζμοξ θυβμοξ βζα ηδ πνήζδ DBMS είκαζ βζα κα έπεηε 

ηεκηνζηυ έθεβπμ ζηα δεδμιέκα ηαζ ζηα πνμβνάιιαηα πμο πνμζπεθάγμοκ 

αοηά ηα δεδμιέκα. Έκα άημιμ πμο έπεζ έκα ηέημζμ ηεκηνζηυ έθεβπμ ζε έκα 

ηέημζμ ζφζηδια μκμιάγεηαζ δηαρεηξηζηήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (database 

administrator - DBA). Οζ εοεφκεξ ημο δζαπεζνζζηή πενζθαιαάκμοκ: 

 Οξηζκό ηεο δηάηαμεο. Ο δζαπεζνζζηήξ δδιζμονβεί ηδκ ανπζηή δζάηαλδ ηδξ 

αάζδξ δεδμιέκςκ εηηεθχκηαξ έκα ζφκμθμ απυ εκημθέξ μνζζιμφ ηςκ 

δεδμιέκςκ ζηδκ DDL. 

 Οξηζκό ησλ ζεκείσλ απνζήθεπζεο θαη ηηο κεζόδνπο πξόζβαζεο. 

 Σξνπνπνίεζε ηεο δηάηαμεο θαη ηεο θπζηθήο νξγάλσζεο. Ο 

δζαπεζνζζηήξ εηηεθεί ηζξ αθθαβέξ ζηδκ δζάηαλδ ηαζ ζηδ θοζζηή 

μνβάκςζδ, ελ αζηίαξ ηςκ ακαβηχκ πμο έπμοκ αθθάλεζ ζε ιζα εηαζνεία ή 

βζα κα αθθάλεζ ηδ θοζζηή μνβάκςζδ πνμηεζιέκμο κα αεθηζχζεζ  

ηδκ απυδμζδ. 

 Παξνρή πηζηνπνηεκέλεο πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα. Πανέπμκηαξ 

δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ πζζημπμίδζδξ, μ δζαπεζνζζηήξ ηδξ αάζδξ 

δεδμιέκςκ ιπμνεί κα μνίζεζ ζε πμζα ιένδ ηδξ  

αάζδξ δεδμιέκςκ ιπμνμφκ κα έπμοκ πνυζααζδ μζ δζάθμνμζ πνήζηεξ. 

Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ δζαηδνμφκηαζ ζε ιζα εζδζηή δμιή πμο 

ζοιαμοθεφεηαζ ημ ζφζηδια ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ υπμηε ηάπμζμξ 

πνμζπαεεί κα έπεζ πνυζααζδ ζηα δεδμιέκα ημο ζοζηήιαημξ. 

 Ρνπηίλα ζπληήξεζεο. Παναδείβιαηα ηδξ νμοηίκαξ δζαπείνζζδξ ηδξ αάζδξ 

δεδμιέκςκ είκαζ: 

o Πενζμδζηά ακηίβναθα αζθαθείαξ ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ, είηε ζε 



 

ελίδα | 46  

 

ηαζκίεξ είηε ζε ηάπμζμοξ απμιαηνοζιέκμοξ δζαημιζζηέξ, βζα κα 

ειπμδίγεηαζ δ απχθεζα δεδμιέκςκ ζηδκ πενίπηςζδ 

ηαηαζηνμθχκ, υπςξ πθδιιφναξ. 

o Γζαζθάθζζδ υηζ οπάνπεζ ανηεηυξ δζαεέζζιμξ εθεφεενμξ πχνμξ 

ζημ δίζημ βζα ηακμκζηέξ θεζημονβίεξ ηαζ ακααάειζζδ ημο πχνμο, 

ακ πνεζάγεηαζ. 

o Παναημθμφεδζδ ηςκ ενβαζζχκ πμο ηνέπμοκ ζηδκ αάζδ 

δεδμιέκςκ ηαζ δζαζθάθζζδ υηζ δ απυδμζδ δεκ εα ιεζςεεί απυ 

πμθφ πνμκμαυνεξ δζαδζηαζίεξ πμο δίκμοκ μζ πνήζηεξ. 

 

2.5 Γηαρείξηζε ζπλαιιαγώλ 

οκήεςξ, μζ δζάθμνεξ θεζημονβίεξ ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ απμηεθμφκ ιζα ιυκμ 

θμβζηή ιμκάδα ενβαζίαξ. Έκα πανάδεζβια είκαζ ιζα ιεηαθμνά πνδιάηςκ, υπμο 

πνεχκεηαζ έκαξ θμβανζαζιυξ (αξ πμφιε, μ Α) ηαζ πζζηχκεηαζ έκαξ άθθμξ 

θμβανζαζιυξ (αξ πμφιε, μ Β). Πνμθακχξ, είκαζ απαναίηδημ κα βίκεζ ηαζ δ πνέςζδ 

ηαζ δ πίζηςζδ ή ηαιία απυ ηζξ δφμ. Γδθαδή, πνέπεζ κα βίκεζ υθδ δ ιεηαθμνά ημο 

πμζμφ ή ηαευθμο. Αοηή δ απαίηδζδ βζα ημ υθα ή ηίπμηα μκμιάγεηαζ 

αηνκηθόηεηα. Δπζπθέμκ, είκαζ απαναίηδημ δ εηηέθεζδ ηδξ ιεηαθμνάξ ηςκ 

πνδιάηςκ κα δζαηδνεί ηδκ ζοκέπεζα ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ. Γδθαδή, εα πνέπεζ 

κα δζαηδνδεεί δ ηζιή ημο αενμίζιαημξ Α+Β. Αοηή δ απαίηδζδ μκμιάγεηαζ 

ζπλέπεηα. Σέθμξ, ιεηά ηδκ επζηοπδιέκδ εηηέθεζδ ιζαξ ιεηαθμνάξ πνδιάηςκ, 

πνέπεζ κα είκαζ ζηαεενέξ μζ κέεξ ηζιέξ ηςκ θμβανζαζιχκ Α ηαζ Β, ακελάνηδηα 

απυ ηδκ πζεακυηδηα απμηοπίαξ ημο ζοζηήιαημξ. Αοηή δ απαίηδζδ μκμιάγεηαζ 

αληνρή. 

Μζα ζπλαιιαγή είκαζ έκα ζφκμθμ απυ θεζημονβίεξ πμο εηηεθμφκ ιζα ιυκμ 

θμβζηή θεζημονβία ζε ιζα εθανιμβή αάζδξ δεδμιέκςκ. Κάεε ζοκαθθαβή είκαζ 

ιζα ιμκάδα αημιζηυηδηαξ ηαζ ζοκέπεζαξ. Έηζζ, απαζημφιε μζ ζοκαθθαβέξ κα ιδκ 

πανααζάγμοκ ημοξ πενζμνζζιμφξ ζοκέπεζαξ ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ. Γδθαδή, ακ δ αάζδ 

δεδμιέκςκ ήηακ ζοκεπήξ υηακ λεηίκδζε ιζα ζοκαθθαβή, δ αάζδ δεδμιέκςκ πνέπεζ κα 

είκαζ ζοκεπήξ υηακ μθμηθδνςεεί ιε επζηοπία δ ζοκαθθαβή. Ωζηυζμ, ζηδ δζάνηεζα ηδξ 

εηηέθεζδξ ιζαξ ζοκαθθαβήξ, ίζςξ είκαζ απαναίηδημ κα επζηνέπεηαζ πνμζςνζκά δ 
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αζοκέπεζα, αθμφ είηε δ πνέςζδ ημο Α είηε δ πίζηςζδ ημο Β, πνέπεζ κα βίκεζ πνζκ απυ 

ηδκ άθθδ θεζημονβία. Αοηή δ πνμζςνζκή αζοκέπεζα, πμο ακ ηαζ είκαζ απαναίηδηδ, 

ιπμνεί κα ηαηαθήλεζ ζε πνμαθήιαηα, ακ ζοιαεί ηάηζ. 

Δίκαζ εοεφκδ ημο πνμβναιιαηζζηή κα μνίζεζ ζςζηά ηζξ δζάθμνεξ ζοκαθθαβέξ, χζηε 

ηάεε ιζα κα δζαηδνεί ηδ ζοκέπεζα ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ. Γζα πανάδεζβια, δ 

ζοκαθθαβή βζα ιεηαθμνά πνδιάηςκ απυ ημ θμβανζαζιυ Α ζημκ θμβανζαζιυ Β εα 

ιπμνμφζε κα μνζζηεί ζε δομ λεπςνζζηά πνμβνάιιαηα: έκα πμο κα πνεχκεζ ημ 

θμβανζαζιυ Α ηαζ μ άθθμξ πμο πζζηχκεζ ημκ Β. Η εηηέθεζδ αοηχκ ηςκ δομ 

πνμβναιιάηςκ ημ έκα ιεηά ημ άθθμ, εα δζαηδνήζεζ ηδ ζοκέπεζα. Ωζηυζμ, ηάεε 

πνυβναιια δεκ ιεηαζπδιαηίγεζ ηδ αάζδ δεδμιέκςκ απυ ιζα ζοκεπή ηαηάζηαζδ ζε 

ιζα κέα ζοκεπή ηαηάζηαζδ. Έηζζ, αοηά ηα πνμβνάιιαηα δεκ είκαζ ζοκαθθαβέξ. 

Η δζαζθάθζζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ηδξ αημιζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακημπήξ είκαζ εοεφκδ ημο 

ίδζμο ημο ζοζηήιαημξ ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ, εζδζηά ημο ζπζηαηηθνύ ηεο δηαρείξηζεο 

ζπλαιιαγώλ. Ακ δεκ οπάνλμοκ απμηοπίεξ, υθεξ μζ ζοκαθθαβέξ μθμηθδνχκμκηαζ ιε 

επζηοπία ηαζ επζηοβπάκεηαζ εφημθα δ αημιζηυηδηα. Ωζηυζμ, ελ αζηίαξ δζαθυνςκ εζδχκ 

πνμαθδιάηςκ, ιζα ζοκαθθαβή ιπμνεί κα ιδκ μθμηθδνχζεζ πάκηα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ιε 

επζηοπία. Ακ πνέπεζ κα δζαζθαθίζμοιε ηδκ ζδζυηδηα ηδξ αημιζηυηδηαξ, ιζα 

απμηοπδιέκδ ζοκαθθαβή δεκ πνέπεζ κα έπεζ επίδναζδ ζηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ αάζδξ 

δεδμιέκςκ. Έηζζ, δ αάζδ δεδμιέκςκ πνέπεζ κα επακέθεεζ ζηδκ ηαηάζηαζδ, ζηδκ μπμίακ 

ήηακ πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ ζοκαθθαβήξ αοηήξ. Σμ ζφζηδια αάζδξ δεδμιέκςκ 

πνέπεζ ζοκεπχξ κα επακαηάιρεζ απυ ηδκ απμηοπία, δδθαδή κα εκημπίζεζ ηα 

πνμαθήιαηα ημο ζοζηήιαημξ ηαζ κα επακαθένεζ ηδ αάζδ δεδμιέκςκ ζηδκ ηαηάζηαζδ 

πμο ήηακ πνζκ ζοιαεί δ απμηοπία. 

Σέθμξ, υηακ δζάθμνεξ ζοκαθθαβέξ εκδιενχκμοκ ηαοηυπνμκα ηδκ αάζδ δεδμιέκςκ, δ 

ζοκέπεζα ηςκ δεδμιέκςκ ιπμνεί κα ιδκ δζαηδνείηαζ πθέμκ, αηυια ηαζ ακ ηάεε 

ζοκαθθαβή είκαζ ζςζηή. Δίκαζ εοεφκδ ημο δζαπεζνζζηή εθέβπμο ηδξ ζοβπνμκζηυηδηαξ 

κα εθέβπεζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ ηαοηυπνμκςκ ζοκδζαθθαβχκ, βζα κα 

δζαζθαθίγεηαζ δ ζοκέπεζα ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ. 

Σα ζοζηήιαηα αάζεςκ δεδμιέκςκ πμο έπμοκ ζπεδζαζηεί κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε 

ιζηνμφξ πνμζςπζημφξ οπμθμβζζηέξ, ιπμνεί κα ιδκ έπμοκ υθεξ αοηέξ ηζξ θεζημονβίεξ. 

Γζα πανάδεζβια, πμθθά ιζηνά ζοζηήιαηα επζηνέπμοκ ιυκμ ζε έκα πνήζηδ κα έπεζ 
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πνυζααζδ ζηδκ αάζδ δεδμιέκςκ ηάεε θμνά. Άθθμζ δεκ πνμζθένμοκ ακηίβναθα 

αζθαθείαξ ηαζ ακάηαιρδ, αθήκμκηαξ ηα αοηά ζημκ πνήζηδ. Αοημί μζ πενζμνζζιμί 

επζηνέπμοκ κα οπάνπεζ έκαξ ιζηνυηενμξ δζαπεζνζζηήξ δεδμιέκςκ, ιε θζβυηενεξ 

απαζηήζεζξ βζα θοζζημφξ πυνμοξ, εζδζηά απυ ηφνζα ικήιδ. Ακ ηαζ ιζα ηέημζα 

πνμζέββζζδ παιδθμφ ηυζημοξ ιε θίβεξ θεζημονβίεξ είκαζ επανηήξ βζα ιζηνέξ αάζεζξ 

δεδμιέκςκ, είκαζ ακεπανηήξ βζα ιζα ιέηνζα πνμξ ιεβάθδ επζπείνδζδ. 

2.6 Γνκή ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

Έκα ζφζηδια αάζδξ δεδμιέκςκ πςνίγεηαζ ζε θεζημονβζηέξ ιμκάδεξ πμο 

ακαθαιαάκμοκ ηζξ εοεφκεξ ημο ζοζηήιαημξ. Σα θεζημονβζηά ζοζηαηζηά εκυξ 

ζοζηήιαημξ αάζδξ δεδμιέκςκ ιπμνμφκ κα δζαζνεεμφκ βεκζηά, ζηα ζοζηαηζηά ημο 

δζαπεζνζζηή απμεήηεοζδξ ηαζ ζηα ζοζηαηζηά ημο επελενβαζηή ενςηδιάηςκ. 

Ο δζαπεζνζζηήξ απμεήηεοζδξ είκαζ ζδιακηζηυξ επεζδή μζ αάζεζξ δεδμιέκςκ απαζημφκ 

βεκζηά, ιζα ιεβάθδ πμζυηδηα πχνμο απμεήηεοζδξ. Οζ αάζεζξ δεδμιέκςκ εηαζνεζχκ 

ιπμνεί κα έπμοκ ιέβεεμξ απυ εηαημκηάδεξ GB έςξ, βζα ηζξ ιεβαθφηενεξ αάζεζξ 

δεδμιέκςκ, terabyte. Έκα GB είκαζ 1000 MB (έκα δζζεηαημιιφνζμ byte) ηαζ έκα 

terabyte είκαζ έκα εηαημιιφνζμ megabyte (έκα ηνζζεηαημιιφνζμ byte). Αθμφ δ ηφνζα 

ικήιδ ηςκ οπμθμβζζηχκ δεκ ιπμνεί κα απμεδηεφζεζ ηυζεξ πμθθέξ πθδνμθμνίεξ, μζ 

πθδνμθμνίεξ απμεδηεφμκηαζ ζε δίζημοξ. Σα δεδμιέκα ιεηαηζκμφκηαζ ιεηαλφ δίζηςκ 

ηαζ ηφνζαξ ικήιδξ. Αθμφ δ ιεηαηίκδζδ ηςκ δεδμιέκςκ απυ ηαζ πνμξ έκα δίζημ είκαζ 

ανβή ζπεηζηά ιε ηδκ ηαπφηδηα ηδξ ιμκάδαξ επελενβαζίαξ, είκαζ επζηαηηζηυ δ δμιή 

ημο ζοζηήιαημξ αάζδξ δεδμιέκςκ κα δμιεί ηα δεδμιέκα χζηε κα εθαπζζημπμζεί ηδκ 

ακάβηδ κα ιεηαηζκμφκηαζ δεδμιέκα ιεηαλφ δίζημο ηαζ ηφνζαξ ικήιδξ. 

Ο επελενβαζηήξ ενςηδιάηςκ είκαζ ζδιακηζηυξ, επεζδή αμδεά ημ ζφζηδια αάζδξ 

δεδμιέκςκ κα απθμπμζεί ηαζ κα δζεοημθφκεζ ηδκ πνυζααζδ ζηα δεδμιέκα. Οζ 

πνμαμθέξ ορδθμφ επζπέδμο αμδεμφκ κα επζηφπεηε αοηυ ημ ζηυπμ. Με αοηέξ μζ 

πνήζηεξ ημο ζοζηήιαημξ, δεκ πνεζάγεηαζ κα ηαηαθάαμοκ ηζξ θεπημιένεζεξ ημο 

πεζνζζιμφ ημο ζοζηήιαημξ. Ωζηυζμ, είκαζ ζδιακηζηή δ βνήβμνδ επελενβαζία ηςκ 

εκδιενχζεςκ ηαζ ηςκ ενςηδιάηςκ. Δίκαζ δμοθεζά ημο ζοζηήιαημξ ηδξ αάζδξ 

δεδμιέκςκ κα ιεηαθνάγεζ ηζξ εκδιενχζεζξ ηαζ ηα ενςηήιαηα πμο έπμοκ βναθηεί ζε 

ιζα ιδ δζαδζηαζηζηή βθχζζα, ζε θμβζηυ επίπεδμ, ζε ιζα απμηεθεζιαηζηή ζεζνά απυ 

θεζημονβίεξ ζε θοζζηυ επίπεδμ. 
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3. Extensible Markup Language (XML) 

 

3.1 Δηζαγσγή 

Η Extensible Markup Language (XML) ανπζηά εεςνήεδηε ςξ δ ηεπκμθμβία 

αάζεςκ δεδμιέκςκ. Η XML, υπςξ ηαζ δ Hyper-Text Markup Language (HTML) 

ζηδκ μπμία ααζίγεηαζ ημ World Wide Web, έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζηδκ δζαπείνζζδ 

εββνάθςκ ηαζ πανάβεηαζ απυ ιζα βθχζζα βζα δυιδζδ ιεβάθςκ εββνάθςκ, πμο 

είκαζ βκςζηά Standard Generalized Markup Language (SGML) ηαζ ηδκ SGML ηαζ 

ηδκ HTML, δ XML ιπμνεί κα ακαπαναζηήζεζ δεδμιέκα αάζεςκ δεδμιέκςκ, 

υπςξ επίζδξ πμθθά άθθα είδδ δμιδιέκςκ δεδμιέκςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε 

επαββεθιαηζηέξ εθανιμβέξ. Δίκαζ πμθφ πνήζζιδ βζα ιμνθμπμίδζδ ηςκ 

δεδμιέκςκ υηακ ιία εθανιμβή πνέπεζ κα επζημζκςκεί ιε ιζα άθθδ εθανιμβή, ή 

κα εκμπμζεί πθδνμθμνίεξ απυ δζάθμνεξ εθανιμβέξ. Όηακ δ XML πνδζζιμπμζείηαζ 

ιε αοηυ ημκ ηνυπμ, πνμηφπημοκ πμθθά εέιαηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ αάζεζξ 

δεδμιέκςκ, υπςξ πχξ κα μνβακχκεηε, κα πεζνίγεζηε ηαζ κα ηάκεηε ενςηήιαηα 

ζηα XML δεδμιέκα.  

 

3.2 Τπόβαζξν 

Γζα κα ηαηαθάαεηε ηδκ XML, είκαζ ζδιακηζηυ κα ηαηαθάαεηε ηζξ νίγεξ ηδξ ςξ 

βθχζζα ζήιακζδξ. Ο υνμξ ζήιακζδ (markup) ακαθένεηαζ ζε μηζδήπμηε οπάνπεζ 

ζε έκα έββναθμ πμο  κα ηοπςεεί. Γζα πανάδεζβια, έκαξ ζοββναθέαξ πμο 

δδιζμονβεί ηείιεκμ, πμο ηεθζηά εα ηοπςεεί ζε έκα πενζμδζηυ, ιπμνεί κα βνάρεζ 

ηάπμζεξ ζδιεζχζεζξ βζα ημκ ηνυπμ πμο εα βίκεζ δ ζημζπεζμεέηδζδ. Δίκαζ ζδιακηζηυ 
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κα πθδηηνμθμβήζεηε αοηέξ ηζξ ζδιεζχζεζξ χζηε κα λεπςνίγμοκ απυ ηα 

πενζεπυιεκα, χζηε κα ιδκ ηοπςεεί ιζα ζδιείςζδ υπςξ "ιδκ ζπάζεηε αοηή ηδ 

πανάβναθμ". ηδκ δθεηηνμκζηή επελενβαζία ηςκ εββνάθςκ, ιζα βθχζζα 

ζήιακζδξ (markup language) είκαζ ιζα ηοπζηή πενζβναθή βζα ημ πμζμ ιένμξ ημο 

εββνάθμο είκαζ πενζεπυιεκα, πμζμ είκαζ ζήιακζδ ηαζ ηζ ζδιαίκεζ δ ζήιακζδ. 

Όπςξ ηα ζοζηήιαηα αάζεςκ δεδμιέκςκ ακαπηφπεδηακ απυ ηδκ θοζζηή 

επελενβαζία ηςκ ανπείςκ κα πανέπμοκ ιζα δζαθμνεηζηή θμβζηή πνμαμθή, έηζζ ηαζ 

μζ βθχζζεξ ζήιακζδξ ακαπηφπεδηακ βζα κα μνίγμοκ εκημθέξ βζα ημκ ηνυπμ πμο 

εα ηοπχκμκηαζ ιένδ εκυξ εββνάθμο, βζα κα ηαεμνίγεηαζ δ θεζημονβία ηςκ 

πενζεπμιέκςκ. Γζα πανάδεζβια, ιε ηδκ θεζημονβζηή ζήιακζδ, ημ ηείιεκμ πμο 

ακηζπνμζςπεφεζ επζηεθαθίδεξ εκμηήηςκ (βζα αοηή ηδκ εκυηδηα, μζ θέλεζξ 

"οπυααενμ") εα πνέπεζ κα ζδιεζχκμκηαζ υηζ είκαζ επζηεθαθίδεξ εκυηδηαξ, ακηί κα 

ζδιεζχκμκηαζ ςξ ηείιεκμ πμο εα ηοπςεεί ζε ιεβάθμ ιέβεεμξ ηαζ έκημκδ 

βναιιαημζεζνά. Σέημζα θεζημονβζηή ζήιακζδ επζηνέπεζ ζημ έββναθμ κα 

ιμνθμπμζείηαζ δζαθμνεηζηά, ζε δζαθμνεηζηέξ πενζζηάζεζξ. Βμδεά επίζδξ 

δζαθμνεηζηά ιένδ εκυξ ιεβάθμο εββνάθμο, ή δζαθμνεηζηέξ ζεθίδεξ ιζαξ ιεβάθδξ 

Web ημπμεεζίαξ κα ιμνθμπμζδεμφκ ιε μιμζυιμνθμ ηνυπμ. Η θεζημονβζηή 

ζήιακζδ αμδεά επίζδξ κα αοημιαημπμζδεεί δ ελαβςβή ααζζηχκ ηιδιάηςκ ηςκ 

εββνάθςκ. 

Γζα ηδκ μζημβέκεζα ηςκ βθςζζχκ ζήιακζδξ πμο πενζθαιαάκμοκ ηζξ HTML, 

SGML ηαζ XML, δ ζήιακζδ παίνκεζ ηδκ ιμνθή εηζηεηχκ (tag) πμο πενζηθείμκηαζ 

ζε βςκζχδεζξ αβηφθεξ, < >. Οζ εηζηέηεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε γεοβάνζα, ιε ηδκ 

<tag> ηαζ ηδκ </tag> βζα κα πςνίγμοκ ηδκ ανπή ηαζ ημ ηέθμξ ημο ηιήιαημξ ημο 

εββνάθμο ζημ μπμίμ ακαθένεηαζ δ εηζηέηα. Γζα πανάδεζβια, μ ηίηθμξ ημο 

εββνάθμο ιπμνεί κα ζδιεζςεεί ςξ ελήξ. 

<title>Database System Concepts</title> 

Ακηίεεηα ιε ηδκ HTML, δ XML δεκ πενζβνάθεζ ημ ζφκμθμ ηςκ εηζηεηχκ πμο 

επζηνέπμκηαζ ηαζ ημ ζφκμθμ ιπμνεί κα ελεζδζηεφεηαζ ακάθμβα ιε ηδκ ακάβηδ. Αοηή 

δ θεζημονβία είκαζ ημ ηθεζδί βζα ημ ααζζηυ νυθμ ηδξ XML ζηδκ ακαπανάζηαζδ ηαζ 

ακηαθθαβή δεδμιέκςκ, υπμο δ HTML πνδζζιμπμζείηαζ ααζζηά βζα ιμνθμπμίδζδ 

εββνάθςκ. 
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Γζα πανάδεζβια, ζηδκ εθανιμβή ηδξ ηνάπεγαξ, μζ πθδνμθμνίεξ πεθαηχκ ηαζ 

θμβανζαζιχκ ιπμνμφκ κα ακηζπνμζςπεφμκηαζ απυ ιένδ εκυξ XML εββνάθμο, 

υπςξ θαίκεηαζ ζηδκ εζηυκα 1. Παναηδνήζηε ηδ πνήζδ ηςκ εηζηεηχκ υπςξ ηςκ 

account ηαζ account-number. Αοηέξ μζ εηζηέηεξ πανέπμοκ έκα πενζαάθθμκ βζα 

ηάεε ηζιή ηαζ επζηνέπμοκ κα πνμζδζμνίγεηαζ δ ζδιαζία ηδξ ηζιή ημοξ. ε 

ζφβηνζζδ ιε ηδκ απμεήηεοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ζε ιζα αάζδ δεδμιέκςκ, δ 

ακαπανάζηαζδ XML ιπμνεί κα είκαζ ακαπμηεθεζιαηζηή, αθμφ ηα μκυιαηα 

εηζηεηχκ επακαθαιαάκμκηαζ ζε υθμ ημ έββναθμ. Ωζηυζμ, ακελάνηδηα απυ αοηυ 

ημ ιεζμκέηηδια, ιζα ακαπανάζηαζδ XML έπεζ πμθθά πθεμκεηηήιαηα υηακ 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ακηαθθαβή δεδμιέκςκ, βζα πανάδεζβια, ςξ ιένμξ εκυξ 

ιδκφιαημξ: 

o Πνχημκ, δ πανμοζία ηςκ εηζηεηχκ ηάκεζ ημ ιήκοια κα ηεηιδνζχκεηαζ ιυκμ 

ημο, δδθαδή, δεκ πνεζάγεηαζ κα ζοιαμοθεοηεί ηακείξ έκα ζπήια βζα κα 

ηαηαθάαεζ ηδ ζδιαζία ημο ηεζιέκμο. Μπμνμφιε, βζα πανάδεζβια, άιεζα κα 

ηαηαθάαμοιε ημ παναπάκς ηιήια. 

o Γεφηενμκ, δ ιμνθή ημο εββνάθμο δεκ είκαζ αοζηδνή. Γζα πανάδεζβια, ακ 

ηάπμζμξ απμζημθέαξ πνμζεέζεζ επζπθέμκ πθδνμθμνίεξ, υπςξ ηδκ εηζηέηα 

last-accessed πμο ζδιεζχκεζ ηδκ ηεθεοηαία διενμιδκία ζηδκ μπμίακ 

πνμζπεθάζηδηε έκαξ θμβανζαζιυξ, μ παναθήπηδξ ηςκ δεδμιέκςκ XML 

ιπμνεί απθχξ κα αβκμήζεζ ηδκ εηζηέηα. Η δοκαηυηδηα κα ακαβκςνίγμοιε 

ηαζ κα αβκμμφιε ιδ ακαιεκυιεκεξ εηζηέηεξ επζηνέπεζ κα ακαπηφζζεηαζ  δ 

ιμνθή ηςκ δεδμιέκςκ ιε ημ πνυκμ, πςνίξ κα ηάκεζ άηονεξ ηζξ 

οπάνπμοζεξ εθανιμβέξ. 

o Σέθμξ, αθμφ δ ιμνθή XML είκαζ εονέςξ απμδεηηή, είκαζ δζαεέζζιδ ιζα 

ιεβάθδ πμζηζθία απυ ενβαθεία βζα κα αμδεήζμοκ ζηδκ επελενβαζία, υπςξ 

ημ θμβζζιζηυ browser ηαζ ηα ενβαθεία αάζεςκ δεδμιέκςκ. 

 

Όπςξ δ SQL είκαζ δ ηονίανπδ βθχζζα βζα ενςηήιαηα ζπεζζαηχκ δεδμιέκςκ, 

έηζζ ηαζ δ  XML βίκεηαζ δ ααζζηή ιμνθή βζα ακηαθθαβή δεδμιέκςκ. 

<bank> 

<account> 

<account-number> A-101  </account-number>  
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<branch-name> Downtown </branch-name>  

<balance> 500 </balance> 
</account> 

<account> 
<account-number> A-102 </account-number>  
<branch-name> Perryridge </branch-name>  
<balance> 400 </balance> 

</account> 
<account> 

<account-number> A-201  </account-number> 

 <branch-name> Brighton </branch-name>  

<balance> 900 </balance> 
</account> 

<customer> 

<customer-name> Johnson </customer-name> 

 <customer-street> Alma </customer-street>  

<customer-city> Palo Alto </customer-city> 
</customer> 

<customer> 

< customer-name > Hayes </customer-name>  

<customer-street> Main </customer-street>  

<customer-city> Harrison </customer-city> 
</customer> 
<depositor> 

<account-number> A-101  </account-number>  
<customer-name> Johnson </customer-name> 

</depositor> 

<depositor> 
<account-number> A-201  </account-number> 
 <customer-name> Johnson </customer-name> 

</depositor> 

<depositor> 
<account-number> A-102 </account-number>  
<customer-name> Hayes </customer-name> 

</depositor>  
</bank> 

Δζηυκα 1 - Ακαπανάζηαζδ ζε XML ηςκ πθδνμθμνζχκ ηδξ ηνάπεγαξ. 
 

3.3 Γνκή ησλ XML δεδνκέλσλ 

Η ααζζηή δμιή ζε έκα XML έββναθμ είκαζ ημ ζηνηρείν (element). Έκα ζημζπείμ είκαζ 

απθχξ έκα γεοβάνζ απυ εηζηέηεξ ανπήξ ηαζ ηέθμοξ ηαζ υθμ ημ ηείιεκμ ιεηαλφ ημοξ. 

Σα XML έββναθα πνέπεζ κα έπμοκ έκα ζημζπείμ ξίδαο, πμο πενζέπεζ υθα ηα άθθα 

ζημζπεία ημο εββνάθμο. ημ πανάδεζβια ηδξ εζηυκαξ 1, ημ ζημζπείμ <bank> 
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ζπδιαηίγεζ ημ ζημζπείμ νίγαξ. Δπζπθέμκ, ηα ζημζπεία ζε έκα XML έββναθμ πνέπεζ κα 

έπμοκ ιπεζ ζςζηά ζε ζφκεεζδ. Γζα πανάδεζβια, 

<account> . . . <balance> . . . </balance> . . . </account> είκαζ 

ζςζηά, εκχ ηα 

<account> . . . <balance> . . . </account> . . . </balance> 

δεκ είκαζ ζςζηά. 

Δκχ δ ζςζηή έκεεζδ είκαζ ιζα "δζαζζεδηζηή" θεζημονβία, ιπμνμφιε κα ηδκ μνίζμοιε 

πζμ ηοπζηά. Λέιε υηζ ημ ηείιεκμ ειθακίγεηαζ ζην πεξηβάιινλ εκυξ ζημζπείμο ακ 

ειθακίγεηαζ ιεηαλφ ηςκ εηζηεηχκ ανπήξ ηαζ ηέθμοξ αοημφ ημο ζημζπείμο. Οζ εηζηέηεξ 

είκαζ ζςζηά έκεεηεξ ακ ηάεε εηζηέηα ανπήξ έπεζ ιζα ιμκαδζηή, ακηίζημζπδ εηζηέηα 

ηέθμοξ, πμο ανίζηεηαζ ζημ πενζαάθθμκ ημο ίδζμο βμκζημφ ζημζπείμο. διεζχζηε υηζ ημ 

ηείιεκμ ιπμνεί κα ακαιζπεεί ιε ηα οπμζημζπεία εκυξ ζημζπείμο, υπςξ θαίκεηαζ ζηδκ 

εζηυκα 2. Όπςξ ηαζ πμθθέξ άθθεξ θεζημονβίεξ ηδξ XML, αοηή δ εθεοεενία έπεζ 

πενζζζυηενδ έκκμζα ζε πενζαάθθμκ επελενβαζίαξ εββνάθςκ πανά ζε πενζαάθθμκ 

επελενβαζίαξ δεδμιέκςκ ηαζ δεκ είκαζ ζδζαίηενα πνήζζιδ βζα ακαπανάζηαζδ πζμ 

δμιδιέκςκ δεδμιέκςκ, υπςξ πενζεπυιεκςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ ζηδκ XML. 

Η δοκαηυηδηα κα αάγεηε έκεεηα ζημζπεία ιέζα ζε άθθα ζημζπεία πανέπεζ έκακ 

εκαθθαηηζηυ ηνυπμ κα ακαπανζζηάηε πθδνμθμνίεξ. Η εζηυκα 3 δείπκεζ ιζα 

ακαπανάζηαζδ πθδνμθμνζχκ ηνάπεγαξ απυ ηδκ εζηυκα 1, αθθά ιε ηα ζημζπεία 

account κα είκαζ έκεεηα ζημζπεία customer. Η έκεεηδ ακαπανάζηαζδ δζεοημθφκεζ 

κα ανίζημκηαζ υθμζ μζ θμβανζαζιμί εκυξ πεθάηδ, ακ ηαζ εα πνέπεζ κα απμεδηεφμκηαζ 

πμθθά ζημζπεία account ακ ηαηέπμκηαζ απυ πμθθμφξ πεθάηεξ. Οζ έκεεηεξ 

ακαπαναζηάζεζξ πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ζε εθανιμβέξ XML ακηαθθαβήξ 

δεδμιέκςκ, βζα κα απμθεφβμκηαζ μζ ζφκδεζιμζ (join). Γζα πανάδεζβια, ιζα εθανιμβή 

απμζημθήξ εα πνέπεζ κα απμεδηεφεζ ηδκ πθήνδ δζεφεοκζδ ημο απμζημθέα ηαζ ημο 

παναθήπηδ επακαθαιαακυιεκα ζε έκα έββναθμ απμζημθήξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηάεε 

απμζημθή, εκχ ηακμκζημπμζδιέκδ ακαπανάζηαζδ ιπμνεί κα απαζηεί έκα ζφκδεζιμ 

ζηζξ εββναθέξ απμζημθήξ ιε ιία ζπέζδ company-address, απυ ηδκ μπμία παίνκεζ 

πθδνμθμνίεξ δζεοεφκζεςκ. 
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Δηηυξ απυ ζημζπεία, δ XML ηαεμνίγεζ ηδκ έκκμζα ηαζ ιζαξ ηδηόηεηαο. Γζα 

πανάδεζβια μ ηφπμξ εκυξ θμβανζαζιμφ ιπμνεί κα ακηζπνμζςπεφεηαζ ςξ ζδζυηδηα, 

υπςξ ζηδκ εζηυκα 4. 

                      ..….. 

                              <account> 

This account is seldom used any more. 

<account-number> A-102 </account-number> 

<branch-name> Perryridge </branch-name> 

< balance > 400 </balance>  

                                      </account> 

                         …… 

Δζηυκα 2 - Μείλδ ηεζιέκμο ιε οπμζημζπεία 
 

<bank-1> 

<customer> 

<customer-name> Johnson </customer-name>  

<customer-street> Alma </customer-street>  

<customer-city> Palo Alto </customer-city> 

 <account> 

       <account-number> A-101  </account-number> 

       <branch-name> Downtown </branch-name>  

       <balance> 500 </balance>  

</account>  

<account> 

<account-number> A-201  </account-number> 

 <branch-name> Brighton </branch-name> 

< balance>900</balance> 

</account> 

</customer> 

 <customer> 

<customer-name> Hayes </customer-name>  

<customer-street> Main </customer-street>  

<customer-city> Harrison </customer-city>  

<account> 

<account-number> A-102 </account-number>  

<branch-name> Perryridge </branch-name> 

< balance>400</balance> 

</account> 

</customer> 

 < bank-1> 

 

 Δζηυκα 3 - Έκεεηδ XML ακαπανάζηαζδ πθδνμθμνζχκ ηδξ ηνάπεγαξ 
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Οζ ζδζυηδηεξ εκυξ ζημζπείμο ειθακίγμκηαζ ζε γεφβδ μκυιαημξ-ηζιήξ πνζκ απυ ημ 

">" ιζαξ εηζηέηαξ. Οζ ζδζυηδηεξ είκαζ ζοιαμθμζεζνέξ ηαζ δεκ πενζέπμοκ ζήιακζδ. 

Δπζπθέμκ, μζ ζδζυηδηεξ ιπμνεί κα ειθακίγμκηαζ ιυκμ ιζα θμνά ζε ιζα εηζηέηα, 

ακηίεεηα απυ ηα οπμζημζπεία, πμο ιπμνεί κα επακαθαιαάκμκηαζ. διεζχζηε υηζ 

ζημ πενζαάθθμκ ηαηαζηεοήξ εκυξ εββνάθμο, δ δζαθμνά ιεηαλφ εκυξ 

οπμζημζπείμο ηαζ ιίαξ ζδζυηδηαξ είκαζ ζδιακηζηή, υπμο ιζα ζδζυηδηα είκαζ έιιεζμ 

ηείιεκμ πμο δεκ ειθακίγεηαζ ζημ έββναθμ πμο ηοπχκεηαζ ή ειθακίγεηαζ. 

Ωζηυζμ, ζε εθανιμβέξ αάζεςκ ηαζ ακηαθθαβήξ  δεδμιέκςκ ηδξ XML, αοηή δ 

δζαθμνμπμίδζδ δεκ έπεζ ηυζδ ζδιαζία ηαζ δ επζθμβή ηδξ ακαπανάζηαζδξ ηςκ 

δεδμιέκςκ ςξ ιζαξ ζδζυηδηαξ ή οπμζημζπείμο είκαζ ζοπκά αοεαίνεηδ. Μία 

ηεθεοηαία ζοκηαηηζηή ζδιείςζδ είκαζ υηζ έκα ζημζπείμ ηδξ ιμνθήξ 

<element><element>, πμο δεκ πενζέπεζ οπμζημζπεία ή ηείιεκμ, ιπμνεί κα 

ζοκημιεοηεί ςξ <element/>. Σα ζημζπεία ζοκηυιεοζδξ ιπμνεί κα πενζέπμοκ 

ζδζυηδηεξ. Αθμφ ηα έββναθα έπμοκ ζπεδζαζηεί κα ακηαθθάζζμκηαζ ιεηαλφ 

εθανιμβχκ, έπεζ πανμοζζαζηεί έκαξ ιδπακζζιυξ πχνμο μκμιάηςκ 

(namespace) πμο επζηνέπεζ ζε μνβακζζιμφξ κα ηαεμνίγμοκ ηαεμθζηά ιμκαδζηά 

μκυιαηα πμο εα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ εηζηέηεξ ζημζπείςκ ζε έββναθα. Η ζδέα 

εκυξ πχνμο μκμιάηςκ είκαζ βζα κα πνμηάζζεζ ζε ηάεε εηζηέηα ή ζδζυηδηα έκα 

ηαεμθζηυ  ακαβκςνζζηζηυ πυνςκ (βζα πανάδεζβια, ιζα Web δζεφεοκζδ). Έηζζ, 

βζα πανάδεζβια, ακ δ First Bank ήεεθε κα δζαζθαθίζεζ υηζ ηα XML έββναθα πμο 

δδιζμονβμφζε δεκ εα είπακ 

                           ……. 

account acct-type= "checking"> 

<account-number>A-102 </account-number>  

<branch-name> Perryridge </branch-name> 

<balance> 400 </balance> 

</account> 

                          …… 

 

Δζηυκα 4 - Υνήζδ ζδζμηήηςκ 

δζπθυηοπεξ εηζηέηεξ πμο κα πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ XML έββναθα ηάπμζμο 

ζοκενβάηδ ηδξ ιπμνεί κα πνμηάλεζ έκα ιμκαδζηυ ακαβκςνζζηζηυ ιε ιζα άκς-ηάης 

ηεθεία, ζε ηάεε υκμια εηζηέηαξ. Η ηνάπεγα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ έκα Web URL 

υπςξ ημ 
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http://www.FirstBank.com 

ςξ ιμκαδζηυ ακαβκςνζζηζηυ. Θα ήηακ ιάθθμκ άαμθμ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιεβάθα 

ιμκαδζηά ακαβκςνζζηζηά ζε ηάεε εηζηέηα, έηζζ δ ηοπμπμίδζδ ημο πχνμο μκμιάηςκ 

πανέπεζ έκα ηνυπμ κα μνίγεηαζ ιζα ζοκηυιεοζδ βζα ηα ακαβκςνζζηζηά. ηδκ εζηυκα 

5, ημ ζημζπείμ νίγαξ (bank) έπεζ ιζα ζδζυηδηα xmlns:FB, πμο δδθχκεζ υηζ ημ FB μνίγεηαζ 

ςξ ζοκηυιεοζδ βζα ημ URL πμο δίκεηαζ παναπάκς. Η ζοκηυιεοζδ ιπμνεί ιεηά κα 

πνδζζιμπμζδεεί ζε δζάθμνεξ εηζηέηεξ ζημζπείςκ, υπςξ θαίκεηαζ ζηδκ εζηυκα. 

Έκα έββναθμ ιπμνεί κα έπεζ πενζζζυηενμοξ απυ έκα πχνμοξ μκμιάηςκ, πμο 

δδθχκμκηαζ ςξ ιένμξ ημο ζημζπείμο νίγαξ. Μεηά ιπμνμφκ κα ζοζπεηζζημφκ δζάθμνα 

ζημζπεία ιε δζαθμνεηζημφξ πχνμοξ μκμιάηςκ. Έκαξ πνμηαεμνζζιέκμξ πχνμξ 

μκμιάηςκ ιπμνεί κα μνζζηεί πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ζδζυηδηα xmlns ακηί βζα ηδκ 

xmlns:FB ζημ ζημζπείμ νίγα. Σα ζημζπεία άιεζμ πνυεεια πχνμο μκμιάηςκ εα 

ακήημοκ ιεηά ζημκ πνμηαεμνζζιέκμ πχνμ. 

Μενζηέξ θμνέξ πνεζάγεηαζ κα απμεδηεφμοιε ηζιέξ πμο πενζέπμοκ εηζηέηεξ, πςνίξ κα 

έπμοιε ηζξ εηζηέηεξ πμο ιεηαθνάγμκηαζ ςξ XML εηζηέηεξ. Γζα κα ημ ηάκμοιε αοηυ, δ 

XML επζηνέπεζ αοηή ηδ δμιή: 

<![CDATA[<account> ….</account>]]> 

Σμ ηείιεκμ <account>, επεζδή πενζηθείεηαζ ιέζα ζημ CDATA, ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ 

ηακμκζηυ ηείιεκμ ηαζ υπζ ςξ εηζηέηα. Ο υνμξ CDATA ζδιαίκεζ character data 

(δεδμιέκα παναηηήνςκ). 

<bank xmlns:FB="http://www.FirstBank.com"> 

… 

<FB:branch> 

<FB:branchname>Downtown</FB:branchname> 

<FB:branchcity> Brooklyn </FB:branchcity> 

</FB:branch> 

                      … 

</bank>  

Δζηυκα 5 - Μμκαδζηά μκυιαηα εηζηεηχκ ιε ηδ πνήζδ πχνμο μκμιάηςκ. 

 

3.4 ρήκα ελόο εγγξάθνπ XML 

Οζ αάζεζξ δεδμιέκςκ έπμοκ ζπήιαηα (schema), πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα 

πενζμνίγμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ιπμνμφκ κα απμεδηεοημφκ ζηδκ αάζδ δεδμιέκςκ 
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ηαζ κα πενζμνίζμοκ ημοξ ηφπμοξ ηςκ δεδμιέκςκ ηςκ απμεδηεοιέκςκ πθδνμθμνζχκ. 

Ακηίεεηα, ελ μνζζιμφ, ηα XML έββναθα ιπμνμφκ  κα δδιζμονβδεμφκ πςνίξ ηάπμζμ 

ζπεηζηυ ζπήια. Έκα ζημζπείμ ιπμνεί ιεηά κα έπεζ μπμζμδήπμηε οπμζημζπείμ ή 

ζδζυηδηα. Δκχ ιζα ηέημζα εθεοεενία ιπμνεί κα είκαζ απμδεηηή ελαζηίαξ ηδξ θφζδξ πμο 

πενζβνάθεζ απυ ιυκδ ηδξ ηδ ιμνθή ηςκ δεδμιέκςκ, δεκ είκαζ βεκζηά πνήζζιμ υηακ 

πνέπεζ κα βίκεζ επελενβαζία ηςκ XML εββνάθςκ αημιζηά ςξ ιένμξ ιζαξ εθανιμβή, ή 

αηυια υηακ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ζπεηζηχκ δεδμιέκςκ πνυηεζηαζ κα ιμνθμπμζδεμφκ 

ζηδκ XML. Δδχ πενζβνάθμοιε ημ έββναθμ-ηεκηνζηυ ιδπακζζιυ ζπήιαημξ, πμο 

πενζθαιαάκεηαζ ςξ ιένμξ ηδξ ηοπμπμίδζδξ XML, TO Document Type Definition, υπςξ 

ηαζ ημ πζμ πνυζθαηα μνζζιέκμ XMLschema. 

 

3.4.1 Οξηζκόο ηύπνπ εγγξάθνπ 

O μνζζιυξ ηφπμο εββνάθμο (document type definition - DTD), είκαζ έκα πνμαζνεηζηυ 

ιένμξ  εκυξ XML εββνάθμο. Ο ηφνζμξ ζημπυξ ημο DTD είκαζ υπςξ αοηυ ημο 

ζπήιαημξ: κα πενζμνίγεζ ημκ ηφπμ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημ 

έββναθμ. Ωζηυζμ, ημ DTD δεκ πενζμνίγεζ ημοξ ηφπμοξ, ζε ζπέζδ ιε ημοξ ααζζημφξ 

ηφπμοξ, υπςξ αηέναζμοξ ή ζοιαμθμζεζνέξ. Ακηίεεηα, πενζμνίγεζ ιυκμ ηδκ ειθάκζζδ 

οπμζημζπείςκ ηαζ ζδζμηήηςκ ιέζα ζε έκα ζημζπείμ. To DTD είκαζ ααζζηά ιία θίζηα 

απυ ηακυκεξ βζα ημ πμζμ ιμηίαμ οπμζημζπείςκ εα ειθακίγεηαζ ιέζα ζε έκα 

ζημζπείμ. Η εζηυκα 6 δείπκεζ έκα ιένμξ εκυξ παναδείβιαημξ DTD βζα πθδνμθμνίεξ 

ηνάπεγαξ. Σμ έββναθμ XML ζηδκ εζηυκα 1 ακηαπμηνίκεηαζ ζε αοηυ ημ DTD. Κάεε 

δήθςζδ είκαζ ιε ηδκ ιμνθή ιζαξ ηακμκζηήξ πανάζηαζδξ βζα ηα οπμζημζπεία 

εκυξ ζημζπείμο. Έηζζ, ζημ DTD ηδξ εζηυκαξ 6, έκα ζημζπείμ ηνάπεγαξ απμηεθείηαζ 

απυ έκακ ή πενζζζυηενμοξ θμβανζαζιμφξ, πεθάηεξ ή ηαηαεέηεξ. Ο ηεθεζηήξ   |  

ηαεμνίγεζ ημ "ή", εκχ μ ηεθεζηήξ + ηαεμνίγεζ ημ "έκα ή πενζζζυηενα". Ακ ηαζ δεκ 

θαίκεηαζ εδχ, μ ηεθεζηήξ * πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα ηαεμνίγεζ "ιδδέκ ή 

πενζζζυηενα", εκχ μ ηεθεζηήξ ? πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα ηαεμνίζεζ έκα 

πνμαζνεηζηυ ζημζπείμ (δδθαδή "ιδδέκ ή έκα"). 

<!DOCΣΤΡΕ bank [ 

<'ELEMENT bank ( (account-customer-depositor)+)>  
<:ELEMENT account ( account-number branch-name balance )> 
 <!ELEMENT customer ( customer-name customer-street customer-city )>  
< [ELEMENT depositor ( customer-name account-number )>  
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<!ELEMENT account-number ( #PCDATA )>  
<!ELEMENT branch-name ( #PCDATA )>  
<!ELEMENT balance( #PCDATA )>  
<IELEMENT customer-name( #PCDATA )>  
<!ELEMENT customer-street( #PCDATA )>  
<!ELEMENT customer-city( #PCDATA )> 

]> 

Δζηυκα 6 - Πανάδεζβια εκυξ DTD 

 

Σμ ζημζπείμ account μνίγεηαζ κα πενζέπεζ ηα οπμζημζπεία account-number, 

branchname balance (ιε αοηή ηδ ζεζνά). Πανυιμζα, μζ ζδζυηδηεξ ηςκ customer ηαζ ημ 

depositor μνίγμκηαζ ςξ  οπμζημζπεία ζημ ζπήια ημοξ. Σέθμξ, ηα ζημζπεία account-

number, branch-name, balance, customer-name, customer-street ηαζ customer-city 

δδθχκμκηαζ υθα κα είκαζ ηφπμο #PCDATA. Η θέλδ ηθεζδί δείπκεζ #PCDATA 

δεδμιέκα ηεζιέκμο. Σμ υκμια ηδξ πνμένπεηαζ ζζημνζηά, απυ ημ "parsed character data" 

(δεδμιέκα παναηηήνςκ πμο έπμοκ ακαθοεεί). Γομ άθθμζ εζδζημί ηφπμζ δδθχζεςκ 

είκαζ ημ empty, πμο θέεζ υηζ ημ ζημζπείμ δεκ έπεζ πενζεπυιεκα ηαζ ημ any, πμο θέεζ υηζ 

δεκ οπάνπεζ πενζμνζζιυξ ζηα οπμζημζπεία ημο ζημζπείμο. Γδθαδή, μπμζαδήπμηε 

ζημζπεία, αηυια ηαζ αοηά πμο δεκ ακαθένμκηαζ ζημ DTD, ιπμνμφκ κα οπάνπμοκ ςξ 

οπμζημζπεία ημο ζημζπείμο. Η απμοζία ιζαξ δήθςζδξ βζα έκα ζημζπείμ είκαζ 

ζζμδφκαιδ ιε ηδκ άιεζδ δήθςζδ ημο ηφπμο any. Οζ επζηνεπυιεκεξ ζδζυηδηεξ βζα 

ηάεε ζημζπείμ δδθχκμκηαζ επίζδξ ζημ DTD. Ακηίεεηα, ιε ηα οπμζημζπεία, δεκ 

οπάνπεζ ηάπμζα ζεζνά ζηζξ ζδζυηδηεξ. Οζ ζδζυηδηεξ ιπμνμφκ κα ηαεμνζζημφκ κα είκαζ 

ηφπμο CDATA, ID, IDREF, ή IDREFS. Ο ηφπμξ CDATA απθχξ θέεζ υηζ δ ζδζυηδηα 

πενζέπεζ παναηηήνεξ δεδμιέκςκ, εκχ ηα άθθα ηνία δεκ είκαζ ηυζμ απθά. Δλδβμφκηαζ 

ιε πενζζζυηενδ θεπημιένεζα ζφκημια. Γζα πανάδεζβια, δ παναηάης βναιιή απυ 

έκα DTD ηαεμνίγεζ υηζ ημ ζημζπείμ account έπεζ ιζα ζδζυηδηα ηφπμο acct-type, ιε 

πνμηαεμνζζιέκδ ηζιή checking. 

<!ATTLIST account acct-type CDATA "checking" > 

Οζ ζδζυηδηεξ πνέπεζ κα έπμοκ έκα ηφπμ δήθςζδξ ηαζ ιζα πνμηαεμνζζιέκδ δήθςζδ. 

Η πνμηαεμνζζιέκδ δήθςζδ ιπμνεί κα απμηεθείηαζ απυ ιζα πνμηαεμνζζιέκδ ηζιή 

βζα ηδκ ζδζυηδηα #REQUIRED, πμο ζδιαίκεζ υηζ πνέπεζ κα ηαεμνζζηεί αοηή δ ηζιή βζα 

ηδκ ζδζυηδηα ηάεε ζημζπείμο ή ημ #IMPLIED, πμο ζδιαίκεζ υηζ δεκ πανέπεηαζ ηαιία 

πνμηαεμνζζιέκδ ηζιή. Ακ ιζα ζδζυηδηα έπεζ πνμηαεμνζζιέκδ ηζιή, βζα ηάεε ζημζπείμ 
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πμο δεκ ηαεμνίγεζ ιζα ηζιή βζα ηδκ ζδζυηδηα, δ πνμηαεμνζζιέκδ ζδζυηδηα 

ζοιπθδνχκεηαζ αοηυιαηα υηακ δζααάγεηαζ ημ XML έββναθμ. Μζα ζδζυηδηα ηφπμο ID 

πανέπεζ έκα ιμκαδζηυ ακαβκςνζζηζηυ βζα ημ ζημζπείμ. Μζα ηζιή πμο οπάνπεζ ζε ιζα 

ζδζυηδηα ID εκυξ ζημζπείμο δεκ πνέπεζ κα οπάνπεζ ζε μπμζμδήπμηε άθθμ ζημζπείμ ημο 

ίδζμο εββνάθμο. Σμ πμθφ ιζα ζδζυηδηα εκυξ ζημζπείμο επζηνέπεηαζ κα είκαζ ID. 

 

<!DOCTYPE bank-2 [ 

<!ELEMENT account ( branch, balance )> 

<!ATTLIST account 

account-number ID #REQUIRED 

owners IDREFS #REQUIRED > 

<!ELEMENT customer ( customer-name, customer-street, customer-city> 

<!ATTLIST customer 

customer-id ID #REQUIRED 

accounts IDREFS #REQUIRED >  

…….declarations for branch, balance, customer-name, 

customer-street και customer-city ……. 

             ]> 

Δζηυκα 7 - Σo DTD ιε ηφπμοξ ζδζμηήηςκ ID ηαζ IDREF 

Μία ζδζυηδηα ηφπμο IDREF είκαζ ιζα ακαθμνά ζε έκα ζημζπείμ. Η ζδζυηδηα πνέπεζ κα 

πενζέπεζ ιζα ηζιή πμο ειθακίγεηαζ ζηδκ ζδζυηδηα ID ηάπμζμο ζημζπείμο ημο 

εββνάθμο. Ο ηφπμξ IDREF επζηνέπεζ ιία θίζηα  απυ ακαθμνέξ, πςνζζιέκεξ ιε ηεκά. 

Η εζηυκα 7 δείπκεζ έκα πανάδεζβια DTD ζημ μπμίμ δ ζπέζδ πεθάηδ / θμβανζαζιμφ 

ακηζπνμζςπεφεηαζ απυ ηζξ ζδζυηδηεξ ID ηαζ IDREFS, ακηί απυ ηζξ εββναθέξ depositor. 

Σα ζημζπεία account πνδζζιμπμζμφκ ημ account-number ςξ ζδζυηδηα 

ακαβκςνζζηζημφ. Γζα κα ημ ηάκμοκ, ημ account-number έπεζ βίκεζ ιζα ζδζυηδηα ημο 

account ακηί εκυξ οπμζημζπείμο. Σα ζημζπεία customer έπμοκ ιζα ιμκαδζηή 

ζδζυηδηα ακαβκςνζζηζημφ πμο μκμιάγεηαζ customer-id. Δπζπθέμκ, ηάεε ζημζπείμ 

customer πενζέπεζ ιζα ζδζυηδηα accounts, ηφπμο IDREFS, πμο είκαζ ιζα θίζηα απυ 

ακαβκςνζζηζηά θμβανζαζιχκ πμο ηαηέπεζ μ πεθάηδξ. Κάεε ζημζπείμ account έπεζ ιζα 

ζδζυηδηα owners ηφπμο IDREFS, πμο είκαζ ιζα θίζηα απυ ηαηυπμοξ ημο 

θμβανζαζιμφ. Η εζηυκα 8 δείπκεζ έκα πανάδεζβια XML εββνάθςκ πμο ααζίγμκηαζ ζημ 

DTD ηδξ εζηυκαξ 7. διεζχζηε υηζ πνδζζιμπμζμφιε έκα δζαθμνεηζηυ ζφκμθμ απυ 

θμβανζαζιμφξ ηαζ πεθάηεξ απυ ημ πνμδβμφιεκμ πανάδεζβια ιαξ, βζα κα δείλμοιε 

ηαθφηενα ηδ πνήζδ ηδξ θεζημονβίαξ IDREFS. 
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Οζ ζδζυηδηεξ ID ηαζ IDREFS ελοπδνεημφκ ημκ ίδζμ νυθμ, ςξ ιδπακζζιυξ ακαθμνάξ ζε 

ακηζηεζιεκμζηναθείξ αάζεζξ δεδμιέκςκ ηαζ ζε ζπεζζαηέξ αάζεζξ δεδμιέκςκ, πμο 

επζηνέπμοκ ηδκ ηαηαζηεοή ζπέζεςκ δεδμιέκςκ. 

 

 

 

<bank-2> 

<account account-number="A-401" owners="C100 C102">  

      <branch-name> Downtown </branch-name>  

      <balance> 500 </balance> 

< account> 

<account account-number="A-402"owners="C102 C101"> 

       <branch-name> Perryridge </branch-name> 

      <balance> 900 </balance> 

< account > 

<customer customer-id="C100" accounts="A-401"> 

       <customer-name>Joe</customer-name> 

       <customer-street> Monroe </customer-street>  

      <customer-city> Madison </customer-city> 

</customer> 

<customer customer-id="C101" accounts="A-402">  

      <customer-name>Lisa</customer-name>  

      <customer-street> Mountain </customer-street>  

     <customer-city> Murray Hill </customer-city> 

</customer> 

<customer customer-id="C102" accounts="A-401 A-402"> 

       <customer-name>Mary</customer-name>  

      <customer-street> Erin </customer-street>  

     <customer-city> Newark </customer-city> 

</customer >  

 </bank-2> 

Δζηυκα 8 - Σα XML δεδμιέκα ιε ζδζυηδηεξ ID ηαζ IDREF. 

Οζ μνζζιμί ηφπμο εββνάθςκ είκαζ πμθφ ζοκδεδειέκμζ ιε ηδκ ιμνθμπμίδζδ ηδξ 

XML. Δλ αζηίαξ αοημφ, δεκ είκαζ ηαηάθθδθμζ ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ κα 

ελοπδνεηήζμοκ ςξ δμιή ηφπςκ ηδξ XML, βζα εθανιμβέξ επελενβαζίαξ δεδμιέκςκ. 

Πάκηςξ, μνίγεηαζ έκαξ πμθφ ιεβάθμξ ανζειυξ ιμνθχκ ακηαθθαβήξ δεδμιέκςκ ζε 

ζπέζδ ιε ηα DTD, αθμφ ήηακ ιένμξ ηδξ ανπζηήξ ηοπμπμίδζδξ. Δδχ οπάνπμοκ ιενζημί 

απυ ημοξ πενζμνζζιμφξ ηςκ DTD ςξ ιδπακζζιμί ζπήιαημξ. 

 Σα πενζζζυηενμ ιειμκςιέκα ζημζπεία ηεζιέκμο ηαζ μζ ζδζυηδηεξ δεκ ιπμνμφκ κα 
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έπμοκ ηφπμ. Γζα πανάδεζβια, ημ ζημζπείμ balance δεκ ιπμνεί κα πενζμνζζηεί κα 

είκαζ έκαξ εεηζηυξ ανζειυξ. Η έθθεζρδ ηέημζςκ πενζμνζζιχκ είκαζ πνμαθδιαηζηή 

βζα επελενβαζία δεδμιέκςκ ηαζ εθανιμβέξ ακηαθθαβήξ δεδμιέκςκ, πμο 

ιπμνμφκ ιεηά κα πενζέπμοκ ηχδζηα βζα κα επαθδεεφζμοκ ημοξ ηφπμοξ ηαζ 

ζδζυηδηεξ ηςκ ζημζπείςκ. 

 Δίκαζ δφζημθμ κα πνδζζιμπμζήζμοιε ημ ιδπακζζιυ DTD βζα κα ηαεμνίζμοιε 

ιδ δζαηαβιέκα ζφκμθα απυ οπμζημζπεία. Η δζάηαλδ είκαζ πάκηα ζδιακηζηή βζα 

ακηαθθαβή δεδμιέκςκ (ακηίεεηα απυ ηδ δζάηαλδ εββνάθςκ, πμο είκαζ 

ζδιακηζηή). Evχ μ ζοκδοαζιυξ εκαθθαβήξ (δ πνάλδ |) ηαζ δ πνάλδ * υπςξ 

θαίκεηαζ ζηδκ εζηυκα 6, επζηνέπμοκ πνμδζαβναθέξ ιδ δζαηεηαβιέκςκ ζοθθμβχκ 

εηζηεηχκ, είκαζ πμθφ πζμ δφζημθμ κα ηαεμνίζμοιε υηζ ηάεε εηζηέηα ιπμνεί κα 

ειθακίγεηαζ ιυκμ ιζα θμνά. 

 Τπάνπεζ έθθεζρδ ηφπςκ ζηα ID ηαζ IDREF. Έηζζ, δεκ οπάνπεζ ηνυπμξ κα 

ηαεμνίζμοιε ημκ ηφπμ ημο ζημζπείμο ζημκ μπμίμ εα πνέπεζ κα ακαθένεηαζ ιζα 

ζδζυηδηα IDREF ή IDREFS. Ωξ απμηέθεζια, ημ DTD ηδξ εζηυκαξ 7 δεκ ειπμδίγεζ 

ηδκ ζδζυηδηα   ‘’owner’’ εκυξ ζημζπείμο θμβανζαζιμφ κα ακαθένεηαζ ζε άθθμοξ 

θμβανζαζιμφξ, αηυια ηαζ ακ αοηυ δεκ έπεζ έκκμζα. 

 

3.4.2 ρήκα XML 

Μζα πνμζπάεεζα κα απμηαηαζηαεμφκ πμθθά απυ ηα εθαηηχιαηα ημο DTD ηαηέθδλε 

ζε ιία πζμ ελεζδζηεοιέκδ βθχζζα ζπήιαημξ, ημ XMLSchema. Πανμοζζάγμοιε εδχ 

έκα πανάδεζβια ημο XMLSchema ηαζ ακαθένμοιε ιενζηέξ πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ 

αεθηζχκεζ ηα  DTD  πςνίξ κα δίκεζ πθήνεζξ θεπημιένεζεξ ηδξ ζφκηαλδξ XMLSchema. 

Η εζηυκα 9 δείπκεζ πχξ ημ DTD ηδξ εζηυκαξ 6 ιπμνεί κα ακαπαναζηαεεί απυ ημ 

XMLSchema. To πνχημ ζημζπείμ είκαζ ημ ζημζπείμ νίγα bank, ημο μπμίμο μ ηφπμξ 

δδθχκεηαζ ανβυηενα. Σμ πανάδεζβια ιεηά μνίγεζ ημοξ ηφπμοξ ηςκ ζημζπείςκ 

account, customer ηαζ depositor. Παναηδνήζηε ηδκ πνήζδ ηςκ ηφπςκ xsd:string 

ηαζ xsd:decimal βζα πενζμνζζιυ ηςκ ηφπςκ ηςκ ζημζπείςκ δεδμιέκςκ. Σέθμξ, ημ 

πανάδεζβια μνίγεζ ημκ ηφπμ BankType υηζ πενζέπεζ ιδδέκ ή πενζζζυηενεξ 

επακαθήρεζξ ηςκ account, customer ηαζ depositor. Σμ XMLSchema ιεηά μνίγεζ 

ημκ εθάπζζημ ηαζ ιέβζζημ ανζειυ επακαθήρεςκ οπμζημζπείςκ πνδζζιμπμζχκηαξ ηα 
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minOccurs ηαζ maxOccurs. To πνμηαεμνζζιέκμ βζα εθάπζζηεξ ηαζ ιέβζζηεξ 

επακαθήρεζξ είκαζ ημ 1, έηζζ αοηά εα πνέπεζ άιεζα κα ηαεμνζζημφκ βζα κα 

επζηνέπμοκ ιδδέκ ή πενζζζυηενμοξ θμβανζαζιμφξ, ηαηαεέζεζξ ηαζ πεθάηεξ. 

Μεηαλφ ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ πμο πνμζθένεζ ημ XMLSchema ςξ πνμξ ηα DTD είκαζ 

αοηά: 

 Δπζηνέπεζ κα δδιζμονβμφκηαζ ηφπμζ μνζζιέκμζ απυ ημοξ πνήζηεξ. 

 Δπζηνέπεζ ζημ ηείιεκμ πμο ειθακίγεηαζ ζηα ζημζπεία κα πενζμνίγεηαζ ζε 

ζοβηεηνζιέκμοξ ηφπμοξ, υπςξ ανζειδηζημφξ ηφπμοξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ ιμνθέξ ή 

αηυια πζμ πενίπθμημοξ ηφπμοξ, υπςξ θίζηεξ ή εκχζεζξ. 

 Δπζηνέπεζ ζε ηφπμοξ κα πενζμνίγμκηαζ βζα κα δδιζμονβμφκηαζ ελεζδζηεοιέκμζ 

ηφπμζ, βζα πανάδεζβια, ηαεμνίγμκηαξ εθάπζζηεξ ηαζ ιέβζζηεξ ηζιέξ. 

 Δπζηνέπεζ κα επεηηείκμκηαζ πμθφπθμημζ ηφπμζ πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα ιμνθή 

ηθδνμκμιζηυηδηαξ. 

 Δίκαζ έκα οπενζφκμθμ ηςκ DTD.  

 Δπζηνέπεζ ιμκαδζηυηδηα ηαζ πενζμνζζιμφξ λέκςκ ηθεζδζχκ. 

 Δκμπμζείηαζ ιε πχνμοξ μκμιάηςκ, βζα κα επζηνέπεζ ζε δζαθμνεηζηά ιένδ εκυξ 

εββνάθμο κα ζοιααδίγμοκ ζε δζαθμνεηζηά ζπήιαηα. 

 Σμ ίδζμ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ XML ζφκηαλδ, υπςξ θαίκεηαζ ζηδκ εζηυκα 9. 

Ωζηυζμ, ημ ηυζημξ πμο πθδνχκεηαζ βζα αοηέξ ηζξ θεζημονβίεξ είκαζ υηζ ημ 

XMLSchema είκαζ πζμ πενίπθμημ απυ ηα DTD. 

 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xsd:element name="bank" type="BankType" />  

<«sd:element <xsd:element name="account">  

       <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

          <xsd:element name="account-number" type="xsd:string"/>   

          <xsd:element name="branch-name" type="xsd:string"/>               

          <xsd:element name="balance" type="xsd:decimal"/>  

</xsd:sequence>  

   </xsd:complexType> 
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</xsd:element > 

<xsd:element name ="customer"> 

<xsd:element name="customer-number" type="xsd:string"/> 

<xsd:element name="customer-street" type="xsd:string"/> 

<xsd:element name="customer-city" type="xsd:string"/> 

</xsd:element > 

<xsd:element name ="depositor"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

                         <xsd:element name="customer-name" type="xsd:string"/>  

                         <xsd:element name="account-number" type="xsd:string"/>  

                </xsd:sequence>  

      </xsd:complexType>  

</xsd:element > 

</xsd:complexType name="BankType"> 

<xsd:sequence> 

         <xsd:element ref="account" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>  

         <xsd:element ref="customer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>       

         <xsd:element ref="depositor" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>        

 </xsd:sequence> 

< xsd:complexType> 

<xsd:schema> 

Δζηυκα 9 - Η έηδμζδ ημο XMLSchema ημο DTD απυ ηδκ Δζηυκα 10.6 

 

3.5 Απνζήθεπζε XML δεδνκέλσλ 

Πμθθέξ εθανιμβέξ απαζημφκ απμεήηεοζδ ηςκ XML δεδμιέκςκ. Έκαξ ηνυπμξ κα 

απμεδηεφμκηαζ XML δεδμιέκα είκαζ κα ιεηαηνέπμκηαζ ζε ζπεζζαηή ακαπανάζηαζδ 

ηαζ κα απμεδηεφμκηαζ ζε ιία ζπεζζαηή  αάζδ δεδμιέκςκ. Τπάνπμοκ δζάθμνεξ 

εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ βζα ηδκ απμεήηεοζδ XML δεδμιέκςκ, πμο πενζβνάθμοιε εκ 

ζοκημιία εδχ. 
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3.5.1 ρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ 

Αθμφ μζ ζπεζζαηέξ αάζεζξ δεδμιέκςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ζε οπάνπμοζεξ 

εθανιμβέξ, είκαζ πμθφ ιεβάθμ πθεμκέηηδια κα ιπμνμφκ κα απμεδηεφμκηαζ XML 

δεδμιέκα ζε ζπεζζαηέξ αάζεζξ δεδμιέκςκ έηζζ χζηε ηα δεδμιέκα κα ιπμνμφκ κα 

πνμζπεθαζημφκ απυ οπάνπμοζεξ εθανιμβέξ. 

Η ιεηαηνμπή XML δεδμιέκςκ ζε ζπεζζαηή ιμνθή ζοκήεςξ είκαζ απθή ακ ηα 

δεδμιέκα δδιζμονβήεδηακ απυ έκα ζπεζζαηυ ζπήια ηαζ δ XML πνδζζιμπμζήεδηε 

ααζζηά ςξ ιία ιμνθή ακηαθθαβήξ δεδμιέκςκ βζα ζπεζζαηά δεδμιέκα. Ωζηυζμ, 

οπάνπμοκ πμθθέξ εθανιμβέξ υπμο ηα XML δεδμιέκα δεκ δδιζμονβμφκηαζ απυ 

έκα ζπεζζαηυ ζπήια ηαζ δ ιεηάθναζδ ηςκ δεδμιέκςκ ζε ζπεζζαηή ιμνθή βζα 

απμεήηεοζδ ιπμνεί κα ιδκ είκαζ απθή. Ιδζαίηενα, ηα έκεεηα ζημζπεία ηαζ ηα  

ζημζπεία πμο επακαθαιαάκμκηαζ (πμο ακηζζημζπμφκ ζε ζδζυηδηεξ ιε ηζιέξ 

ζοκυθςκ), πενζπθέημοκ ηδκ απμεήηεοζδ XML δεδμιέκςκ ζε ζπεζζαηή ιμνθή. 

Δίκαζ δζαεέζζιεξ δζαθμνεηζηέξ θμνέξ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ: 

 Απνζήθεπζε σο ζπκβνινζεηξά. Έκαξ απθυξ ηνυπμξ κα απμεδηεφμκηαζ 

XML δεδμιέκα ζε ιζα ζπεζζαηή αάζδ δεδμιέκςκ είκαζ κα απμεδηεφεηαζ 

ηάεε ζημζπείμ παζδί ζημ ημνοθαίμ επίπεδμ ςξ ζοιαμθμζεζνά, ζε ιζα 

λεπςνζζηή εββναθή ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ. Γζα πανάδεζβια, ηα XML 

δεδμιέκα ηδξ εζηυκαξ 1 εα ιπμνμφζακ κα απμεδηεοεμφκ ςξ έκα ζφκμθμ 

απυ εββναθέξ ζε ιζα ζπέζδ elements (data), ιε ηδκ ζδζυηδηα data ηάεε 

εββναθήξ κα πενζέπεζ έκα XML ζημζπείμ (account, customer, ή depositor) 

ζε ιμνθή ζοιαμθμζεζνάξ. Δκχ δ παναπάκς ακαπανάζηαζδ είκαζ εφημθμ 

κα πνδζζιμπμζδεεί, δ αάζδ δεκ λένεζ ημ ζπήια ηςκ απμεδηεοιέκςκ 

ζημζπείςκ. Ωξ απμηέθεζια, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα βίκεηαζ ενχηδζδ 

ηαηεοεείακ ζηα δεδμιέκα. Γεκ είκαζ αηυια δοκαηυκ κα βίκεζ πεζνζζιυξ 

απθχκ επζθμβχκ, υπςξ εφνεζδ υθςκ ηςκ ζημζπείςκ account, ή εφνεζδ 

ηςκ account ιε ανζειυ θμβανζαζιμφ Α-401, πςνίξ ζάνςζδ υθςκ ηςκ 

εββναθχκ ηδξ ζπέζδξ ηαζ ελέηαζδ ηςκ πενζεπμιέκςκ ηδξ ζοιαμθμζεζνάξ 

πμο είκαζ απμεδηεοιέκδ ζηδκ εββναθή. Μζα ιενζηή θφζδ ζε αοηυ ημ 

πνυαθδια είκαζ κα απμεδηεφμκηαζ δζαθμνεηζημί ηφπμζ ζημζπείςκ ζε 

δζαθμνεηζηέξ ζπέζεζξ ηαζ επίζδξ κα απμεδηεφμκηαζ μζ ηζιέξ ηάπμζςκ 
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ηνίζζιςκ ζημζπείςκ ςξ ζδζυηδηεξ ηδξ ζπέζδξ, βζα κα επζηνέπμοκ ηδκ 

δδιζμονβία εονεηδνίμο. Γζα πανάδεζβια, ζημ πανάδεζβια ιαξ, μζ ζπέζεζξ 

εα ήηακ μζ account-elements, μζ customers-elements ηαζ depositor-

elements, ηαεειία ιε ιζα ζδζυηδηα data. Κάεε ζπέζδ ιπμνεί κα έπεζ 

επζπθέμκ ζδζυηδηεξ βζα κα απμεδηεφεζ ηζξ ηζιέξ ηάπμζςκ οπμζημζπείςκ, 

υπςξ account-number ή customer-name. Έηζζ, έκα ενχηδια πμο απαζηεί 

ζημζπεία account ιε ζοβηεηνζιέκμ ανζειυ θμβανζαζιμφ, ιπμνεί κα 

απακηδεεί απμηεθεζιαηζηά ιε αοηή ηδκ ακαπανάζηαζδ. Μζα ηέημζα 

πνμζέββζζδ ελανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ηςκ πθδνμθμνζχκ ηςκ XML 

δεδμιέκςκ, υπςξ ηα DTD ηςκ δεδμιέκςκ. Μενζηά ζοζηήιαηα αάζεςκ 

δεδμιέκςκ, υπςξ δ Oracle 9, οπμζηδνίγεζ εονεηήνζα ζοκανηήζεςκ, πμο 

ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ηδκ ακηζβναθή ζδζμηήηςκ ιεηαλφ XML 

ζοιαμθμζεζνχκ ηαζ ζδζμηήηςκ ζπέζεςκ. Ακηίεεηα ιε ηα ηακμκζηά 

εονεηήνζα, πμο βίκμκηαζ ζε ηζιέξ ζδζμηήηςκ, ηα εονεηήνζα ζοκανηήζεςκ 

ιπμνμφκ κα εκζςιαηςεμφκ ζημ απμηέθεζια ηδξ εθανιμβήξ 

ζοκανηήζεςκ μνζζιέκςκ απυ ημ πνήζηδ ζε εββναθέξ. Γζα πανάδεζβια, 

έκα εονεηήνζμ ζοκάνηδζδξ ιπμνεί κα δδιζμονβδεεί ζε ιζα ζοκάνηδζδ 

μνζζιέκδ απυ ημ πνήζηδ, πμο επζζηνέθεζ ηδκ ηζιή ημο οπμζημζπείμο 

account-number ηδξ XML ζοιαμθμζεζνάξ ιζαξ εββναθήξ. Σμ εονεηήνζμ 

ιπμνεί ιεηά κα πνδζζιμπμζδεεί ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ υπςξ έκα εονεηήνζμ 

ζηδκ ζδζυηδηα account-number. Οζ παναπάκς πνμζεββίζεζξ έπμοκ ημ 

ιεζμκέηηδια υηζ έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ πθδνμθμνζχκ ηδξ XML 

απμεδηεφεηαζ ιέζα ζε ζοιαμθμζεζνά. Δίκαζ δοκαηυκ κα απμεδηεφμοιε 

υθεξ ζηζξ πθδνμθμνίεξ ζε ζπέζεζξ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ, πμο ελεηάγμοιε 

παναηάης. 

 Αλαπαξάζηαζε δέλδξνπ. Αοεαίνεηα XML δεδμιέκα ιπμνμφκ κα 

ιμκηεθμπμζδεμφκ ςξ δέκδνμ ηαζ κα απμεδηεοεμφκ πνδζζιμπμζχκηαξ έκα 

γεοβάνζ απυ ζπέζεζξ: 

nodes(id, type, label, value) 

child(child-id, parent-id) 
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Κάεε ζημζπείμ ηαζ ζδζυηδηα ζηα XML δεδμιέκα παίνκεζ έκα ιμκαδζηυ 

ακαβκςνζζηζηυ. Μζα εββναθή εζζάβεηαζ ζηδ ζπέζδ nodes βζα ηάεε ζημζπείμ 

ηαζ ζδζυηδηα ιε ημ ακαβκςνζζηζηυ ηδξ (id) ημκ ηφπμ ηδξ (ζδζυηδηα ή 

ζημζπείμ), ημ υκμια ημο ζημζπείμο ή ζδζυηδηαξ (label) ηαζ ηδκ ηζιή ηεζιέκμο 

ημο ζημζπείμο ή ζδζυηδηαξ (value). Η ζπέζδ child πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα 

ηαηαβνάθεζ ημ ζημζπείμ βμκέα ηάεε ζημζπείμο ηαζ ζδζυηδηαξ. Ακ πνέπεζ κα 

δζαηδνδεμφκ πθδνμθμνίεξ δζάηαλδξ ηςκ ζημζπείςκ ηαζ ζδζμηήηςκ, ιπμνεί 

κα πνμζηεεεί ιζα επζπθέμκ ζδζυηδηα position ζηδ ζπέζδ child βζα κα δείλεζ 

ηδ ζπεηζηή εέζδ ημο παζδζμφ, ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ ημο βμκέα. Ωξ άζηδζδ, 

ιπμνμφιε κα ακαπαναζηήζμοιε ηα XML δεδμιέκα ηδξ εζηυκαξ 1 

πνδζζιμπμζχκηαξ αοηή ηδκ ηεπκζηή. Αοηή  δ ακαπανάζηαζδ έπεζ ημ 

πθεμκέηηδια υηζ υθεξ μζ XML πθδνμθμνίεξ ιπμνμφκ κα ακαπαναζηαεμφκ 

ηαηεοεείακ ζε ζπεζζαηή ιμνθή ηαζ πμθθά XML ενςηήιαηα ιπμνμφκ κα 

ιεηαθναζημφκ ζε ζπεζζαηά ενςηήιαηα ηαζ κα εηηεθεζημφκ ιέζα ζηδκ 

αάζδ δεδμιέκςκ. Ωζηυζμ, έπεζ ημ ιεζμκέηηδια υηζ ηάεε ζημζπείμ 

πενζέπεηαζ ζε πμθθά ημιιάηζα ηαζ απαζηείηαζ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ απυ 

ζοκδέζιμοξ βζα κα λακα-ζοκανιμθμβδεμφκ ηα ζημζπεία. 

 Απεηθόληζε ζε ζρέζεηο. Με αοηή ηδκ πνμζέββζζδ, ηα XML ζημζπεία ηςκ 

μπμίςκ ημ ζπήια είκαζ βκςζηυ, απεζημκίγεηαζ ζε ζπέζεζξ ηαζ ζδζυηδηεξ. Σα 

ζημζπεία ηςκ μπμίςκ ημ είκαζ άβκςζημ απμεδηεφμκηαζ ςξ ζοιαμθμζεζνέξ 

ή ςξ ακαπανάζηαζδ δέκδνμο. Γδιζμονβείηαζ ιζα ζπέζδ βζα ηάεε ηφπμ 

ζημζπείμο ημο μπμίμο ημ ζπήια είκαζ βκςζηυ. Όθεξ μζ ζδζυηδηεξ αοηχκ ηςκ 

ζημζπείςκ απμεδηεφμκηαζ ςξ ζδζυηδηεξ ηδξ ζπέζδξ. Όθα ηα οπμζημζπεία 

πμο οπάνπμοκ ημ πμθφ ιζα θμνά ιέζα ζε αοηά ηα ζημζπεία (υπςξ 

ηάεμκηαζ ζημ DTD), ιπμνμφκ επίζδξ κα ακαπαναζηαεμφκ ςξ ζδζυηδηεξ 

ηδξ ζπέζδξ. Ακ ημ οπμζημζπείμ ιπμνεί κα πενζέπεζ ιυκμ ηείιεκμ, δ ζδζυηδηα 

απμεδηεφεζ ηδκ ηζιή ηεζιέκμο. Γζαθμνεηζηά, δ ζπέζδ πμο ακηζζημζπεί ζημ 

οπμζημζπείμ απμεδηεφεζ ηα πενζεπυιεκα ημο οπμζημζπείμο, ιαγί ιε έκα 

ακαβκςνζζηζηυ βζα ημκ ηφπμ ημο βμκέα ηαζ δ ζδζυηδηα απμεδηεφεζ ημ 

ακαβκςνζζηζηυ ημο οπμζημζπείμο. Ακ ημ οπμζημζπείμ έπεζ επζπθέμκ έκεεηα 

οπμζημζπεία, εθανιυγεηαζ δ ίδζα δζαδζηαζία ζημ οπμζημζπείμ. Ακ έκα 
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οπμζημζπείμ ιπμνεί κα επακαθαιαάκεηαζ πμθθέξ θμνέξ ακά ζημζπείμ, δ 

πνμζέββζζδ "απεζηυκζζδξ ζε ζπέζεζξ", απμεδηεφεζ ηα πενζεπυιεκα ηςκ 

οπμζημζπείςκ ζηδ  ζπέζδ πμο ακηζζημζπεί ζημ οπμζημζπείμ. Γίκεζ ζημκ 

βμκέα ηαζ ζημ οπμζημζπείμ ιμκαδζηά ακαβκςνζζηζηά ηαζ δδιζμονβεί ιζα 

λεπςνζζηή ζπέζδ, πανυιμζα ιε ηδ ζπέζδ child πμο  κςνίηενα ζηδκ 

ακαπανάζηαζδ δέκδνμο, βζα κα πνμζδζμνίζεζ πμζμ οπμζημζπείμ ζοιααίκεζ  

ηάης απυ πμζμκ βμκέα. Παναηδνήζηε υηζ υηακ εθανιυγμοιε αοηή ηδκ 

πνμζέββζζδ ζημ DTD ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ εζηυκαξ 1, παίνκμοιε πίζς ημ 

ανπζηυ ζπεζζαηυ ζπήια πμο είπαιε πνδζζιμπμζήζεζ πνμδβμοιέκςξ. 

 

3.6 XML εθαξκνγέο 

Έκαξ ηεκηνζηυξ ζηυπμξ ηδξ ζπεδίαζδξ ζηδκ XML είκαζ κα βίκεζ εοημθυηενμ κα 

ιεηαθένεζ πθδνμθμνίεξ ζημ Web ηαζ ιεηαλφ εθανιμβχκ, επζηνέπμκηαξ κα 

πενζβνάθεηαζ δ ζδιαζία ηςκ δεδμιέκςκ ιε ηα ίδζα ηα δεδμιέκα. Έηζζ, εκχ ιεβάθδ 

πμζυηδηα ηςκ XML δεδμιέκςκ ηαζ δ πνήζδ ημοξ ζε εθανιμβέξ επζπεζνήζεςκ, 

πςνίξ αιθζαμθία, απαζηεί ηαζ πνεζάγεηαζ ηζξ ηεπκμθμβίεξ αάζεςκ δεδμιέκςκ, δ 

XML είκαζ απυ ιυκδ ηδξ έκα ιέζμκ βζα επζημζκςκία. Γομ εθανιμβέξ βζα επζημζκςκία, 

δδθαδή δ ακηαθθαβή δεδμιέκςκ ηαζ δ ιεζμθάαδζδ ζε πυνμοξ ημο Web, δείπκμοκ 

πχξ επζηοβπάκεζ δ XML ημ ζηυπμ ηδξ οπμζηήνζλδξ ηαζ ηδξ ακηαθθαβήξ δεδμιέκςκ 

ηαζ βζαηί είκαζ ααζζηή δ ηεπκμθμβία ηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ βζα 

ηδκ οπμζηήνζλδ εθανιμβχκ πμο ααζίγμκηαζ ζηδκ ακηαθθαβή. 

 

3.6.1 Αληαιιαγή δεδνκέλσλ 

Ακαπηφζζμκηαζ ηοπμπμζήζεζξ βζα ηδκ XML ακαπανάζηαζδ ηςκ δεδμιέκςκ βζα 

δζάθμνεξ εζδζηεοιέκεξ εθανιμβέξ, πμο ιπμνεί κα είκαζ απυ επαββεθιαηζηέξ 

εθανιμβέξ, υπςξ ηναπεγζηέξ εθανιμβέξ ηαζ εθανιμβέξ απμζημθήξ, έςξ 

επζζηδιμκζηέξ εθανιμβέξ, υπςξ ζηδ πδιεία ηαζ αζμθμβία. Μενζηά παναδείβιαηα 

είκαζ: 

o Η πδιζηή αζμιδπακία πνεζάγεηαζ πθδνμθμνίεξ βζα πδιζηά, υπςξ ηδκ 

ιμνζαηή δμιή ημοξ ηαζ δζάθμνεξ ζδιακηζηέξ ζδζυηδηεξ, υπςξ ημ ζδιείμ 

αναζιμφ ηαζ ηήλδξ, ηζξ εενιίδεξ ημοξ, ηδκ δζαθοηυηδηα ζε δζάθμνα 
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δζαθφιαηα ηθπ. To ChemML είκαζ ιζα ηοπμπμίδζδ βζα ακαπανάζηαζδ 

ηέημζςκ πθδνμθμνζχκ. 

o ε εθανιμβέξ απμζημθχκ, μζ ιεηαθμνείξ αβαεχκ ηαζ μζ οπεφεοκμζ ηςκ 

ηεθςκείςκ ηαζ ηςκ θυνςκ πνεζάγμκηαζ εββναθέξ πμο κα πενζέπμοκ 

θεπημιενείξ πθδνμθμνίεξ βζα ηα αβαεά πμο ζηέθκμκηαζ, απυ πμζμκ ηαζ 

απυ πμφ ζηάθεδηακ, ζε πμζμκ ηαζ πμφ ζηέθκμκηαζ, ηδκ κμιζζιαηζηή ηζιή 

ηςκ αβαεχκ ηθπ. 

o Μζα online αβμνά, ζηδκ μπμία δ επζπείνδζδ ιπμνεί κα αβμνάζεζ ηαζ κα 

πμοθήζεζ αβαεά (πμο μκμιάγμκηαζ απυ επζπείνδζδ ζε επζπείνδζδ - 

business-to-business ή Β2Β) απαζηεί πθδνμθμνίεξ, υπςξ ηαηαθυβμοξ 

πνμσυκηςκ, ιε θεπημιενείξ πενζβναθέξ πνμσυκηςκ ηαζ ηζιέξ, απμεήηεξ 

πνμσυκηςκ, πνμζθμνέξ βζα αβμνά ηαζ βζα πνμηεζκυιεκεξ εηπηχζεζξ. 

Υνδζζιμπμζχκηαξ ηακμκζημπμζδιέκα ζπεζζαηά ζπήιαηα βζα κα ιμκηεθμπμζήζμοιε 

ηέημζεξ πενίπθμηεξ απαζηήζεζξ δεδμιέκςκ ηαηαθήβμοιε ζε έκα ιεβάθμ ααειυ απυ 

ζπέζεζξ, πμο ζοκήεςξ  είκαζ δφζημθμ κα πεζνζζημφκ μζ πνήζηεξ. Οζ ζπέζεζξ ζοκήεςξ 

έπμοκ έκα ιεβάθμ ανζειυ ζδζμηήηςκ. Άιεζδ ακαπανάζηαζδ ηςκ μκμιάηςκ ηςκ 

ζδζμηήηςκ / ζημζπείςκ ιαγί ιε ηζξ ηζιέξ ημο ζε XML, αμδεά κα απμθεφβεηαζ δ 

ζφβποζδ ιεηαλφ ηςκ ζδζμηήηςκ. Οζ ακαπαναζηάζεζξ ηςκ έκεεηςκ ζημζπείςκ 

αμδεμφκ κα πενζμνζζηεί μ ανζειυξ ηςκ ζπέζεςκ πμο πνέπεζ κα ακαπαναζηαεμφκ, 

υπςξ επίζδξ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ ζοκδέζιςκ πμο απαζημφκηαζ βζα κα θδθεμφκ μζ 

απαζημφιεκεξ πθδνμθμνίεξ, ιε πζεακυ ηυζημξ ηδκ επακαθδπηζηυηδηα. Γζα 

πανάδεζβια, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηνάπεγαξ, δ θίζηα ηςκ πεθαηχκ ιε ζημζπεία 

account έκεεηα ιέζα ζε ζημζπεία account, υπςξ ζηδκ εζηυκα 3, ηαηαθήβεζ ζε ιζα 

ιμνθή πμο είκαζ πζμ θοζζηή βζα ιενζηέξ εθανιμβέξ, ζδζαίηενα βζα κα ηδκ δζααάζμοκ 

άημια, απ' υ,ηζ δ ηακμκζημπμζδιέκδ ακαπανάζηαζδ ηδξ εζηυκαξ 1. 

Όηακ πνδζζιμπμζείηαζ δ XML ακηαθθαβή δεδμιέκςκ ιεηαλφ ειπμνζηχκ 

εθανιμβχκ, ηα δεδμιέκα ζοκήεςξ λεηζκμφκ ζε ζπεζζαηέξ αάζεζξ δεδμιέκςκ. Σα 

δεδμιέκα ζε ζπεζζαηέξ αάζεζξ δεδμιέκςκ πνέπεζ κα δδιμζζεοημφκ, δδθαδή κα 

ιεηαηναπμφκ ζε XML ιμνθή βζα ελαβςβή ζε άθθεξ εθανιμβέξ. Σα εζζενπυιεκα 

δεδμιέκα πνέπεζ κα ημιιαηζαζημφκ, δδθαδή κα ιεηαηναπμφκ λακά απυ  XML ζε 

ηακμκζηή ιμνθή ηαζ κα απμεδηεοημφκ ζε ιζα ζπεζζαηή αάζδ δεδμιέκςκ. Δκχ μ 
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ηχδζηαξ ηδξ εθανιμβήξ ιπμνεί κα εηηεθέζεζ ηδκ δδιμζίεοζδ ηαζ ημ ημιιάηζαζια, 

μζ θεζημονβίεξ είκαζ ηυζμ ημζκέξ, πμο μζ ιεηαηνμπέξ εα πνέπεζ κα βίκμκηαζ 

αοηυιαηα πςνίξ βνάρζιμ ηχδζηα, υπμηε είκαζ δοκαηυκ. Οζ πνμιδεεοηέξ αάζεςκ 

δεδμιέκςκ δμοθεφμοκ ζοκεπχξ βζα κα δχζμοκ ζηζξ αάζεζξ δεδμιέκςκ ημοξ 

δοκαηυηδηεξ XML. 

Μία αάζδ δεδμιέκςκ ιε δοκαηυηδηα XML οπμζηδνίγεζ ιζα αοηυιαηδ απεζηυκζζδ 

απυ ημ εζςηενζηυ ιμκηέθμ ηδξ (ζπεζζαηυ, ακηζηεζιεκμζηναθέξ ή ζπεζζαηυ 

ακηζηεζιέκμο) ζηδκ XML. Αοηέξ μζ απεζημκίζεζξ ιπμνεί κα είκαζ απθέξ ή 

πενίπθμηεξ. Μζα απθή απεζηυκζζδ ιπμνεί κα ακηζζημζπεί έκα ζημζπείμ ζε ηάεε 

βναιιή εκυξ πίκαηα ηαζ κα ηάκεζ ηάεε ζηήθδ αοηήξ ηδξ βναιιήξ είηε ιία ζδζυηδηα 

είηε έκα οπμζημζπείμ ημο ζημζπείμο ηδξ βναιιήξ. Μζα ηέημζα απεζηυκζζδ είκαζ άιεζδ 

βζα κα δδιζμονβείηαζ αοηυιαηα. Μζα πζμ πενίπθμηδ απεζηυκζζδ εα επέηνεπε κα 

δδιζμονβδεμφκ έκεεηεξ δμιέξ. Έπμοκ ακαπηοπεεί επεηηάζεζξ ηδξ SQL ιε έκεεηα 

ενςηήιαηα ζημκ υνμ select, βζα κα επζηνέπμοκ εφημθδ δδιζμονβία έκεεηδξ ελυδμο 

XML. Μενζηά πνμσυκηα αάζεςκ δεδμιέκςκ επζηνέπμοκ επίζδξ ζε XML ενςηήιαηα 

κα έπμοκ πνυζααζδ ζε ζπεζζαηά δεδμιέκα ακηζιεηςπίγμκηαξ ηδκ XML ιμνθή 

ζπεζζαηχκ δεδμιέκςκ ςξ εζημκζηυ XML έββναθμ. 

 

3.6.1.1 Μεζνιάβεζε δεδνκέλσλ 

Η ζφβηνζζδ ηςκ αβμνχκ είκαζ έκα πανάδεζβια ιζαξ εθανιμβήξ ιεζμθάαδζδξ, 

υπμο ελάβμκηαζ ηα δεδμιέκα ηςκ πνμσυκηςκ, απμεδηχκ, ηζιχκ ηαζ ηυζημοξ 

απμζημθήξ απυ δζάθμνεξ Web ημπμεεζίεξ, πμο πνμζθένμοκ έκα ζοβηεηνζιέκμ 

πνμσυκ βζα πχθδζδ. Οζ ηεθζηέξ ζοκμπηζηέξ πθδνμθμνίεξ είκαζ πμθφ πζμ 

ακεηηίιδηεξ απυ ηζξ λεπςνζζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο πνμζθένμκηαζ απυ ιία ιυκμ 

ημπμεεζία. Έκαξ πνμζςπζηυξ μζημκμιζηυξ δζαπεζνζζηήξ είκαζ ιζα πανυιμζα 

εθανιμβή ζημ πενζαάθθμκ ηδξ ηνάπεγαξ. Φακηαζηείηε έκακ ηαηακαθςηή ιε 

δζάθμνμοξ θμβανζαζιμφξ, υπςξ θμβανζαζιμφξ ηναπέγδξ, θμβανζαζιμφξ 

ηαηαεέζεςκ ηαζ θμβανζαζιμφξ ζφκηαλδξ. Τπμεέζηε υηζ αοημί μζ θμβανζαζιμί 

ιπμνεί κα οπάνπμοκ ζε δζάθμνμοξ μνβακζζιμφξ. Δίκαζ ιεβάθδ πνυηθδζδ κα 

πανέπεηαζ ηεκηνζηή δζαπείνζζδ βζα υθμοξ ημοξ θμβανζαζιμφξ εκυξ πεθάηδ. Οζ 

εθανιμβέξ ιεζμθάαδζδξ πμο ααζίγμκηαζ ζε XML, ακηζιεηςπίγμοκ ημ πνυαθδια 
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ελάβμκηαξ ιζα XML ακαπανάζηαζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ θμβανζαζιχκ απυ ηζξ 

ακηίζημζπεξ Web ημπμεεζίεξ ηςκ μζημκμιζηχκ μνβακζζιχκ υπμο οπάνπμοκ μζ 

θμβανζαζιμί. Αοηέξ μζ πθδνμθμνίεξ ιπμνμφκ κα ελαπεμφκ εφημθα, ακ μ 

μνβακζζιυξ ελάβεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ ζε ηοπζηή XML ιμνθή ηαζ πςνίξ αιθζαμθία 

ηάπμζμζ εα ημ ηάκμοκ. Γζα αοημφξ πμο δεκ ημ ηάκμοκ, πνδζζιμπμζμφκηαζ 

πνμβνάιιαηα wrapper βζα κα δδιζμονβμφκ XML δεδμιέκα απυ HTML Web 

ζεθίδεξ πμο επζζηνέθμκηαζ απυ ηδκ Web ημπμεεζία. Οζ εθανιμβέξ wrapper 

πνεζάγμκηαζ ζηαεενή ζοκηήνδζδ, αθμφ ελανηχκηαζ απυ ηζξ θεπημιένεζεξ 

ιμνθμπμίδζδξ ηςκ Web ζεθίδςκ, πμο ζοπκά αθθάγμοκ. Πάκηςξ, δ ηζιή πμο 

πανέπεηαζ  απυ ηδκ εθανιμβή ιεζμθάαδζδξ ζοκήεςξ αλίγεζ ηδκ πνμζπάεεζα πμο 

απαζηείηαζ βζα  ακάπηολδ ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ wrapper. Αθμφ είκαζ δζαεέζζια ααζζηά 

ενβαθεία βζα ελαβςβή πθδνμθμνζχκ απυ ηάεε πδβή πνδζζιμπμζείηαζ ιζα εθανιμβή 

ιεζμθάαδζδξ βζα κα ζοκδοάγεζ ηζξ ελαβπεείζεξ πθδνμθμνίεξ ζε έκα ζπήια. Αοηυ 

ιπμνεί κα απαζηεί επζπθέμκ ιεηαζπδιαηζζιμφξ ηςκ XML δεδμιέκςκ απυ ηάεε  

ημπμεεζία, αθμφ μζ δζάθμνεξ ημπμεεζίεξ ιπμνμφκ κα δμιμφκ ηζξ ίδζεξ 

πθδνμθμνίεξ δζαθμνεηζηά. Γζα πανάδεζβια, ιζα απυ ηζξ ηνάπεγεξ ιπμνεί κα ελάβεζ 

πθδνμθμνίεξ ζηδκ ιμνθή ηδξ εζηυκαξ 1, εκχ ιζα άθθδ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζεί ηδκ 

έκεεηδ ιμνθή ηδξ εζηυκαξ 3. Μπμνεί επίζδξ κα πνδζζιμπμζμφκ δζαθμνεηζηά 

μκυιαηα βζα ηζξ ίδζεξ πθδνμθμνίεξ (βζα πανάδεζβια, acct-number ηαζ account-id), ή 

ιπμνεί αηυια κα πνδζζιμπμζμφκ ημ ίδζμ υκμια βζα δζαθμνεηζηέξ πθδνμθμνίεξ. Η 

εθανιμβή ιεζμθάαδζδξ πνέπεζ κα απμθαζίγεζ βζα ημ ζπήια πμο εα 

ακηζπνμζςπεφεζ υθεξ ηζξ απαζημφιεκεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ πνέπεζ κα πανέπεζ 

ηχδζηα βζα ιεηαζπδιαηίγεζ δεδμιέκα ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ακαπαναζηάζεςκ. 
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4. Electronic Data Interchange (EDI) 

 

4.1 Γεληθό πιαίζην    

"Σμ EDI (Electronic Data Interchange) αοημιαημπμζεί ηδκ ακηαθθαβή 

πθδνμθμνζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε παναββεθίεξ, ηζιμθυβζα ηαζ απμζημθέξ. Σα 

μθέθδ ημο υιςξ αλζμπμζμφκηαζ ηονίςξ απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ επζπεζνήζεζξ, εκχ 

υζεξ επζπεζνήζεζξ ημ οζμεέηδζακ, ημ έηακακ βζα θυβμοξ ζοιααηυηδηαξ ιε ημοξ 

ιεβάθμοξ πεθάηεξ ημοξ. ημ πανυκ αθζένςια ελεηάγμκηαζ δ ζπέζδ ημο EDI ιε ηδ 

βθχζζα XML ηαζ πχξ ημ Internet ιπμνεί κα δχζεζ θφζδ ζημ πνυαθδια ημο 

ηυζημοξ ζοιιεημπήξ ζε δίηηοα EDI." ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο '70 

επζηναημφζε δ πεπμίεδζδ υηζ ημ EDI (Electronic Data Interchange) εα 

ηαεζενςκυηακ βνήβμνα ςξ δ ηονίανπδ ηεπκμθμβία επζπεζνδιαηζηήξ επζημζκςκίαξ. 

ήιενα, πενίπμο ημ 95% ηςκ ιεβάθςκ επζπεζνήζεςκ παβημζιίςξ υκηςξ 

πνδζζιμπμζμφκ ημ EDI, αθθά βζα ζπεηζηά απθέξ ζοκαθθαβέξ, υπςξ παναββεθίεξ, 

έηδμζδ ηζιμθμβίςκ ηαζ δεθηίςκ απμζημθήξ. Γζα αοηέξ ηζξ επζπεζνήζεζξ, ημ EDI 

απμηέθεζε έκα ζδζαίηενα πνήζζιμ ιέζμ ιείςζδξ ημο ηυζημοξ ηδξ εθμδζαζηζηήξ 

αθοζίδαξ, αοημιαημπμζχκηαξ ηδ δζαδζηαζία ακηαθθαβήξ πθδνμθμνζχκ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε παναββεθίεξ, ηζιμθυβζα ηαζ απμζημθέξ. Μεζχεδηακ ζδιακηζηά ηα 

ζθάθιαηα ηαζ επζηαπφκεδηακ μζ πνυκμζ απυηνζζδξ, ηάηζ πμο ιε ηδ ζεζνά ημο 

μδήβδζε ζε ηαθφηενδ δζαπείνζζδ απμεήηδξ. Ωζηυζμ, ηα μθέθδ ημο EDI 

αλζμπμζήεδηακ ηαηά ηφνζμ θυβμ απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ επζπεζνήζεζξ, ηαζ ιμθμκυηζ 

οζμεεηήεδηε υκηςξ ςξ ηονίανπδ ηεπκμθμβία, δ δζείζδοζή ημο ζημ ζφκμθμ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ δεκ οπενααίκεζ ημ 5%, ηαζ απυ αοηέξ, ανηεηέξ ημ πνδζζιμπμζμφκ 

επεζδή ημ απαζημφκ μζ ιεβάθμζ ημοξ πεθάηεξ. Γεκζηυηενα επζηναηεί δ πεπμίεδζδ 
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υηζ ημ ηυζημξ επέκδοζδξ βζα θφζεζξ EDI δεκ ελζζμννμπείηαζ απυ ηα 

πθεμκεηηήιαηα πμο πνμζθένεζ, βζα ημοξ ελήξ θυβμοξ: 

 Σα μθέθδ ημο EDI βίκμκηαζ αζζεδηά ιυκμ εθυζμκ εκζςιαηςεεί πθήνςξ 

ζηα εζςηενζηά ζοζηήιαηα ιζαξ επζπείνδζδξ. Γεδμιέκςκ ηδξ 

πμθοπθμηυηδηαξ ηςκ πνμηφπςκ EDI ηαζ ηδξ ακάβηδξ βζα ελεζδζηεοιέκμ 

πνμζςπζηυ, ηάηζ ηέημζμ δεκ είκαζ πάκημηε εφημθμ βζα ηζξ ιζηνυηενεξ 

επζπεζνήζεζξ. 

 Η ζπεηζηά πενζμνζζιέκδ αβμνά θμβζζιζημφ EDI έπεζ ηναηήζεζ ημ ηυζημξ ηδξ 

επέκδοζδξ ζε ορδθά επίπεδα. 

 Γζαηίεεκηαζ πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ θφζεζξ ζηδκ αβμνά, μζ μπμίεξ αημθμοεμφκ 

δζαθμνεηζηά πνυηοπα πμο επζδέπμκηαζ πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ 

ενιδκείεξ/εθανιμβέξ. 

 Σα ιδκφιαηα πμο απμζηέθθμκηαζ ιέζς EDI πνδζζιμπμζμφκ δίηηοα πμο 

εεςνμφκηαζ ζπεηζηά αηνζαά ηαζ ακηζιεηςπίγμοκ πνμαθήιαηα 

ζοιααηυηδηαξ ιεηαλφ ημοξ. 

 Έπεζ οπμηζιδεεί ημ βεβμκυξ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ 

ειθακίγμοκ ιεβάθεξ δζαθμνέξ ςξ πνμξ ηδ ιμνθή ηςκ εζςηενζηχκ ημοξ 

δζαδζηαζζχκ. Η πθήνδξ αοημιαημπμίδζδ αοηχκ ηςκ δζαθμνεηζηχκ 

δζαδζηαζζχκ απμδείπεδηε πμθφ δοζημθυηενδ απ' υζμ είπε ανπζηά 

εηηζιδεεί. 

 

4.1.1 Από ην παξαδνζηαθό EDI ζην EDI κε πιαηθόξκα ην internet 

 Η δθεηηνμκζηή ακηαθθαβή δεδμιέκςκ ( Electronic Data Interchange) 

εθανιυγεηαζ εδχ ηαζ 30 πνυκζα ζε ιδ δζαδζηηοαηυ πενζαάθθμκ. 

 Πενζμνζζιμί ημο παναδμζζαημφ EDI. 

o Απαζηείηαζ ζδιακηζηή ανπζηή επέκδοζδ. 

o Δίκαζ ακαβηαία δ ακαδζμνβάκςζδ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ δζαδζηαζζχκ 

χζηε κα πνμζανιμζημφκ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο EDI. 

o Απαζηείηαζ ιεβάθμξ πνυκμξ πνμεημζιαζίαξ. 

o Δίκαζ ακαβηαία δ πνήζδ αηνζαχκ ζδζςηζηχκ Van. 

o Σμ θεζημονβζηυ ηυζημξ ημο EDI είκαζ ζδζαίηενα ορδθυ. 
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o Τπάνπμοκ πμθθά πνυηοπα EDI. 

o Σμ ζφζηδια είκαζ πενίπθμημ ζηδ πνήζδ. 

o Τπάνπεζ ακάβηδ πνήζδξ εκυξ ιεηαηνμπέα βζα ηδ ιεηάθναζδ ηςκ 

ειπμνζηχκ ζοκαθθαβχκ ζε πνυηοπα EDI. 

Σν παξαδνζηαθό EDI δελ είλαη θαηάιιειν επεηδή: 

 Γεκ επζηνέπεζ ζηζξ πενζζζυηενεξ εηαζνείεξ κα πνδζζιμπμζμφκ EDI. 

 Γεκ εκεαννφκεζ ηδκ πθήνδ μθμηθήνςζδ ημο EDI ιέζα ζηζξ 

επζπεζνδιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηςκ εηαίνςκ. 

 Γεκ απθμπμζεί ηδκ οθμπμίδζδ ημο EDI. 

 Γεκ επεηηείκεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ online ακηαθθαβχκ πθδνμθμνζχκ. 

 

EDI ζε πιαηθόξκα Internet 

 Σμ internet είκαζ έκα δδιυζζμ πνμζπεθάζζιμ δίηηομ ιε εθάπζζημοξ 

βεςβναθζημφξ πενζμνζζιμφξ. Σμ ηονζυηενμ ημο παναηηδνζζηζηυ, δ 

ζοκδεζζιυηδηα ιεβάθδξ ηθίιαηαξ (πςνίξ απαίηδζδ κα οπάνπεζ εζδζηή 

ανπζηεηημκζηή δζηηφςζδ ιέζα ζηδκ εηαζνεία) δδιζμονβεί έκα πνυζθμνμ 

έδαθμξ βζα ηδκ ακάπηολδ ιίαξ ιεβάθδξ βηάιαξ ειπμνζηχκ εθανιμβχκ. 

 Οζ παβηυζιζεξ ζοκδέζεζξ ημο internetπνμζθένμοκ ηδκ δοκαηυηδηα 

πνμζέββζζδξ ιεβαθφηενμο ανζειμφ ειπμνζηχκ εηαίνςκ, απυ ημοξ 

πμθθμφξ εκαθθαηηζημφξ πμο είκαζ δζαεέζζιμζ. 

 Η πνήζδ ημο internet ιπμνεί κα ιεζχζεζ ημ ηυζημξ επζημζκςκίαξ πάκς απυ 

50%. 

 Η πνήζδ ημο internet βζα ακηαθθαβή ζοκαθθαβχκ EDI είκαζ ζοιααηή ιε ημ 

αολακυιεκμ εκδζαθένμκ ηςκ επζπεζνήζεςκ κα δζακέιμοκ ιία ιεβάθδ 

πμζηζθία πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ δθεηηνμκζηά, εζδζηά ιέζς ημο Web. 

 Σμ EDI ιέζς internet ιπμνεί κα ζοιπθδνχζεζ ή κα ακηζηαηαζηήζεζ ηζξ 

ηνέπμοζεξ εθανιμβέξ EDI. 

 Σα ενβαθεία ημο internet, υπςξ ηα πνμβνάιιαηα πθμήβδζδξ ηαζ μζ 

ιδπακέξ ακαγήηδζδξ είκαζ πμθφ θζθζηά πνμξ ημκ πνήζηδ ηαζ μζ 

πενζζζυηενμζ πνήζηεξ ζήιενα λένμοκ πχξ κα ηα πνδζζιμπμζμφκ. 
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4.1.2 Σύπνη EDI κέζσ internet 

 Σμ internet e-mail ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζακ ημ ιέζμ ιεηαθμνάξ ημο 

ιδκφιαημξ EDI ακηί ημο VAN. Γζ’ αοηυ, δ μιάδα ενβαζίαξ Internet 

Engineering Task Force (ITEF) ιεθεηά πνυηοπα βζα εκζςιάηςζδ ηςκ 

ιδκοιάηςκ ιέζα ζημ Secure Internet Mail. 

 Μία εηαζνεία ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ έκα extranet πμο επζηνέπεζ ζε 

ειπμνζημφξ εηαίνμοξ κα εζζάβμοκ πθδνμθμνίεξ ζε ιία θυνια ημο Web, ηα 

πεδία ηδξ μπμίαξ κα ακηζζημζπμφκ ιε ηα πεδία ζε έκα ιήκοια ή έββναθμ 

EDI. 

 Δηαζνείεξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηζξ οπδνεζίεξ ιίαξ οπδνεζίαξ 

θζθμλεκίαξ EDI πμο ααζίγεηαζ ζημ Web ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο μζ εηαζνείεξ 

ααζίγμκηαζ ζε άθθμοξ βζα κα θζθμλεκμφκ ημοξ ειπμνζημφξ δζηηοαημφξ ημοξ 

ηυπμοξ. Σμ Netscape Enterprise είκαζ έκα πανάδεζβια ηφπμο θμβζζιζημφ 

EDI πμο ααζίγεηαζ ζημ Web, πμο επζηνέπεζ ζε ιία εηαζνεία κα πανέπεζ ηζξ 

δζηέξ ηδξ οπδνεζίεξ EDI πάκς ζημ internet, εκχ ημ Harbinger Express 

είκαζ έκα πανάδεζβια εηείκςκ ηςκ εηαζνεζχκ πμο πανέπμοκ οπδνεζίεξ 

θζθμλεκίαξ.  

 

4.2 EDI θαη XML 

Οζ πνμζδμηίεξ βζα ηδκ XML (eXtensible Mark-up Language) είκαζ ζήιενα πμθφ 

ιεβαθφηενεξ απυ εηείκεξ βζα ημ EDI ηδ δεηαεηία ημο '70. Δπζηναηεί ζε πμθθμφξ δ 

πεπμίεδζδ υηζ δ XML εα λεπενάζεζ πμθφ βνήβμνα ηα πνμαθήιαηα πμο ημ EDI 

δεκ ηαηυνεςζε κα θφζεζ ηα ηεθεοηαία 25 πνυκζα. Ωζηυζμ, ιεηά ημ "ζπάζζιμ ηδξ 

θμφζηαξ" ηςκ dot.com, είκαζ ηαζνυξ κα δμφιε πζμ ρφπναζια ηζ ιπμνεί κα 

πνμζθένεζ δ XML ηαζ ηαηά πυζμ ιπμνεί κα επζηφπεζ εηεί υπμο δ EDI απέηοπε. 

Ανηεημί είκαζ αοημί πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ δ XML είκαζ απθμφζηενδ ηαζ 

ζζπονυηενδ βθχζζα απυ ηδκ EDI. Σμ ιεβαθφηενμ πθεμκέηηδιά ηδξ είκαζ υηζ 

μοζζαζηζηά υθμζ μζ πνμιδεεοηέξ θμβζζιζημφ ηαζ οπδνεζζχκ πανέπμοκ 

οπμζηήνζλδ XML βζα ηα πνμσυκηα ημοξ. Οθμέκα πενζζζυηενμ, δ XML 

πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ ςξ ιέζμ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ δζαδζηαζζχκ 

ηαζ θεζημονβζχκ ηαζ ηαεζενχκεηαζ ςξ έκα απυ ηα ααζζηά ενβαθεία ηα μπμία υθα ηα 
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ηιήιαηα πθδνμθμνζηήξ ηςκ εηαζνζχκ εεςνείηαζ δεδμιέκμ υηζ ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζμφκ. ηυπμξ είκαζ δ επζημζκςκία πμο ααζίγεηαζ ζηδκ XML κα ηαηαζηεί 

πμθφ εοημθυηενδ ηαζ μζημκμιζηυηενδ ζηδκ οθμπμίδζή ηδξ απυ υηζ ημ EDI. 

4.2.1 To πξόηππν ebXML 

Σα πνμαθήιαηα πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ εοεοβνάιιζζδ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ 

δζαδζηαζζχκ ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ebXML (Electronic Business XML, 

αθ. www.ebxml.org), πνςημαμοθία ηςκ Ηκςιέκςκ Δεκχκ (UN/CEFACT) ηαζ ημο 

OASIS, δζεεκμφξ ιδ ηενδμζημπζημφ consortium πμο πνμςεεί ημ δ-επζπεζνείκ ιε 

ηδκ πανμπή ακμζπηχκ, ζοκενβαηζηχκ ηαζ δζαθεζημονβζηχκ πνμηφπςκ 

επζημζκςκίαξ. Σμ "υναια" ηδξ ebXML είκαζ κα αμδεήζεζ ζηδ δδιζμονβία ιζαξ 

παβηυζιζαξ δθεηηνμκζηήξ αβμνάξ, υπμο μζ επζπεζνήζεζξ ηάεε ιεβέεμοξ ηαζ απυ 

μπμζμδήπμηε ζδιείμ ζημκ ηυζιμ εα ιπμνμφκ κα "ζοκακηχκηαζ" ηαζ κα 

ζοκαθθάζζμκηαζ, ιέζς ηδξ ακηαθθαβήξ ιδκοιάηςκ XML. Αοηά ηα ιδκφιαηα εα 

ααζίγμκηαζ ζε ιζα απθή υζμ ηαζ λεηάεανδ "ζφκηαλδ", δ μπμία εα ιπμνεί κα 

εηθνάζεζ υθεξ ηζξ πζεακέξ επζπεζνδιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ. Αηνμβςκζαίμξ θίεμξ ηδξ 

πνςημαμοθίαξ ebXML είκαζ δ πανμπή ιζαξ online "αζαθζμεήηδξ" πμο 

πενζθαιαάκεζ υθα ηα δζαεέζζια επζπεζνδιαηζηά ιμκηέθα, ηα μπμία ακηζζημζπίγμκηαζ 

ιε ιζα θίζηα ααζζηχκ ζημζπείςκ (data elements). Οζ ζοκαθθαζζυιεκμζ εηαίνμζ 

πμο εα πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ebXML εα "ακηθμφκ" απυ αοηήκ ηδ αζαθζμεήηδ 

πνμηεζιέκμο κα "ιζθμφκ ηδκ ίδζα βθχζζα" ηαζ κα ηοπμπμζμφκ έηζζ ηδκ επζημζκςκία 

ημοξ. Σμ πνςηυημθθμ αοηυ επζημζκςκίαξ ιε αάζδ ηδκ ebXML μκμιάγεηαζ 

Collaboration Protocol Profile and Agreement (CPPA). Ακ ηα απμεδηεοιέκα 

επζπεζνδιαηζηά ιμκηέθα ζηδ online αζαθζμεήηδ δεκ επανημφκ βζα ηδκ ηάθορδ ιζαξ 

δεδμιέκδξ δζεπζπεζνδιαηζηήξ επζημζκςκίαξ, ιπμνμφκ κα οπμαθδεμφκ κέα 

ιμκηέθα βζα ιεθθμκηζηή πνήζδ, εθυζμκ πθδνμφκ ζοβηεηνζιέκα ηνζηήνζα. Η 

πνμζέββζζδ αοηή ζηδκ ηοπμπμίδζδ πνμηφπςκ έπεζ ζημπυ κα ελζζμννμπήζεζ ηα 

πθεμκεηηήιαηα ηςκ αοζηδνχκ ζηάκηανκη ιε ηδκ ακάβηδ οπμζηήνζλδξ 

ελεζδζηεοιέκςκ επζπεζνδιαηζηχκ δζαδζηαζζχκ, ζδζαίηενα ζε ηάεεηεξ αβμνέξ. 

 

4.2.2 Σν κέιινλ 
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ήιενα, μζ ιεβάθμζ μνβακζζιμί εκδιενχκμοκ ζοκεπχξ ηζξ εθανιμβέξ EDI πμο 

δζαεέημοκ, πνμηεζιέκμο κα δμοθεφμοκ αλζυπζζηα ηαζ απμηεθεζιαηζηά. Αοημί μζ 

μνβακζζιμί εα είκαζ πνμθακχξ απνυεοιμζ κα δαπακήζμοκ επζπθέμκ ηεθάθαζα 

βζα κα ιεηαηνέρμοκ ελ μθμηθήνμο ηζξ εθανιμβέξ ημοξ ζηα πνυηοπα ηδξ XML. 

Ωζηυζμ, μζ ηάζεζξ πμο παναηίεεκηαζ παναηάης εα μδδβήζμοκ ζε ιζα ζηαδζαηά 

αολακυιεκδ πνήζδ ηδξ XML βζα επζημζκςκία business-to-business: 

o Η ηάζδ κα αλζμπμζδεμφκ ηα μζημκμιζηά μθέθδ ημο EDI ηαζ απυ ηζξ 

ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ημοξ ιεβαθφηενμοξ 

μνβακζζιμφξ κα πνμζθένμοκ θφζεζξ XML ζημοξ ιζηνυηενμοξ 

πνμιδεεοηέξ ημοξ ςξ ιζα μζημκμιζηυηενδ εκαθθαηηζηή ηδξ EDI. Κάηζ ηέημζμ 

εα πνμζεθηφεζ ζηαδζαηά υθμ ηαζ πενζζζυηενεξ ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ, 

ηαεχξ μζ πάνμπμζ θφζεςκ XML ήδδ ζπεδζάγμοκ παηέηα ζημπεοιέκα ζε 

ιζηνυηενεξ επζπεζνήζεζξ. Η οπμζηήνζλδ αοηή απυ ημοξ πανυπμοξ ιεζχκεζ 

ημ δζαπεζνζζηζηυ αάνμξ ηαζ ηαεζζηά ηδκ επζημζκςκία ιε αάζδ ηδκ XML 

εθηοζηζηή ζηζξ ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ. 

o Όζμ μζ ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ ακαηαθφπημοκ ηα μθέθδ απυ ηδκ 

εκζςιάηςζδ ηδξ XML ζηδκ ακηαθθαβή ειπμνζηχκ δεδμιέκςκ (απυ 

ιεβάθμοξ πεθάηεξ απεοεείαξ ζηα back-office ζοζηήιαηά ημοξ), ηυζμ εα 

εκεαννφκμοκ ημοξ πεθάηεξ ηαζ ημοξ πνμιδεεοηέξ ημοξ κα επζημζκςκμφκ 

ιέζς ηδξ XML. οκήεςξ μζ ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ ειπζζηεφμκηαζ ηδ 

εεηζηή ειπεζνία πμο ηαηαεέημοκ άθθεξ ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ απυ ηδ 

πνήζδ ιζαξ εθανιμβήξ. 

o Όζμ μζ εθμδζαζηζηέξ αθοζίδεξ εα απαζηείηαζ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ηαπφηενα 

ζηζξ ζφβπνμκεξ ακάβηεξ, ηυζμ μζ επζπεζνδιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο 

αθμνμφκ ζε επζημζκςκία υθςκ ηςκ επζπέδςκ εκηυξ ηδξ εθμδζαζηζηήξ 

αθοζίδαξ εα ακηζηαείζηακηαζ απυ κέα ζοκενβαηζηά ζοζηήιαηα 

επζημζκςκίαξ many-to-many (πμθθμί ιε πμθθμφξ) ζε πναβιαηζηυ πνυκμ. H 

XML είκαζ ηαηαθθδθυηενδ βζα αοημφξ ημοξ ηφπμοξ επζημζκςκίαξ απυ υηζ ημ 

EDI. 

o Οζ ζφβπνμκεξ ηάζεζξ οπμδεζηκφμοκ υηζ δ οθμπμίδζδ ζοζηδιάηςκ EDI εα 

παναιείκεζ ηφνζα ηεπκμθμβία βζα ηδκ ακηαθθαβή ημο ιεβάθμο 
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πθδνμθμνζαημφ/ζοκαθθαηηζημφ υβημο ιεηαλφ ιεβάθςκ επζπεζνήζεςκ. 

Ωζηυζμ, αοηέξ μζ επζπεζνήζεζξ εα οπμπνεςεμφκ κα πανάζπμοκ 

οπμζηήνζλδ XML βζα ηδ δζεηπεναίςζδ ηςκ ίδζςκ ζοκαθθαβχκ ιε ημοξ 

ιζηνμιεζαίμοξ πνμιδεεοηέξ ημοξ. Η XML είκαζ επίζδξ ζδιακηζηή βζα ηδκ 

επζημζκςκία ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ -ιε- ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ ηαζ 

βζα ηα πμθφπθμηα ζοκενβαηζηά ζοζηήιαηα εθμδζαζηζηήξ αθοζίδαξ πμο 

ακαπηφζζμκηαζ απυ πμθφ ιεβάθμοξ μνβακζζιμφξ ζε ηάεεηεξ δθεηηνμκζηέξ 

αβμνέξ ηαζ δζηηοαηέξ πφθεξ. 

 

Οζ επζπεζνήζεζξ εα πνέπεζ θμζπυκ κα εεςνμφκ ημ EDI ηαζ ηδκ XML ςξ 

"ζοκενβάηεξ", ςξ ζοιπθδνςιαηζηά επζπεζνδιαηζηά ενβαθεία, ηαεχξ, ιμθμκυηζ μζ 

δφμ ηεπκμθμβίεξ ηαθφπημοκ δζαθμνεηζηέξ ακάβηεξ, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ 

βζα ηδ δζεηπεναίςζδ ηδξ ίδζαξ ααζζηήξ θεζημονβίαξ, ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ δδθ. 

ιεηάδμζδξ δεδμιέκςκ εκηυξ ηαζ εηηυξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηάεε ιεβέεμοξ. 

 

4.3 EDI θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο: παξειζόλ, παξόλ θαη κέιινλ 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ δ επακάζηαζδ ημο EDI ζοκμδεφηδηε ηαζ απυ άθθεξ ιζηνυηενεξ 

"επακαζηάζεζξ" ζημ πχνμ ηδξ επζημζκςκίαξ: 

o Πνχηα ειθακίζηδηε ημ fax, ιζα ηεπκμθμβία πμο δζαηδνήεδηε βζα πμθθά 

πνυκζα ιέπνζ ηαζ ζήιενα, ιμθμκυηζ δ πνήζδ ημο ζηαδζαηά οπμηαείζηαηαζ 

απυ ημ e-mail ηαζ άθθεξ ιμνθέξ δθεηηνμκζηήξ επζημζκςκίαξ. 

o Καηυπζκ ήνεε ημ Internet, ημ μπμίμ ιεηέααθε άνδδκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ επζημζκςκμφκ μζ πενζζζυηενεξ επζπεζνήζεζξ ακά ημκ ηυζιμ. 

o ήιενα δ XML πνμπςνά ζηαεενά πνμξ ιζα κέα πνμηοπμπμίδζδ ηδξ 

επζπεζνδιαηζηήξ επζημζκςκίαξ. 

Καεειία απυ ηζξ παναπάκς "επακαζηάζεζξ" εα ιπμνμφζε ηάθθζζηα κα ζδιάκεζ 

ημ ηέθμξ ημο EDI, ή ημοθάπζζημκ ηδκ πενζεςνζμπμίδζή ημο. Ωζηυζμ, αοηυ δεκ 

ζοκέαδ πμηέ. Πμζα ήηακ υιςξ δ επακάζηαζδ ημο EDI; Ακ ηαζ πνυηεζηαζ βζα ιζα 

"ήζοπδ" επακάζηαζδ, ζοπκά ηδ εεςνμφιε ανηεηά δεδμιέκδ λεπκχκηαξ πυζμ 

παβημζιζμπμζδιέκδ είκαζ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ημιείξ. Γζα ιεβάθεξ εηαζνίεξ ζημ 

πχνμ ημο θζακειπμνίμο, ηςκ logistics, ημο ημονζζιμφ, ηδξ ειπμνίαξ αοημηζκήηςκ 
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η.ά., ηα μθέθδ ημο EDI είκαζ ακοπμθυβζζηα. Καζ μζ ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ; 

Κάεε επζπείνδζδ πμο οθμπμζεί ιζα θφζδ EDI μθείθεζ κα ηδκ εκζςιαηχζεζ ζηζξ 

θμβζζηζηέξ ηδξ εθανιμβέξ, ηάηζ πμο ιεηαθνάγεηαζ ζε ορδθή επέκδοζδ, 

ακελανηήηςξ ημο ιεβέεμοξ ηδξ επζπείνδζδξ. Έηζζ, εκχ βζα έκα ιεβάθμ μνβακζζιυ 

ημ ηυζημξ δεκ εεςνείηαζ ζδζαίηενα ορδθυ, βζα ηζξ ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ είκαζ 

ζπεδυκ απαβμνεοηζηυ. Σμ βεβμκυξ αοηυ μδήβδζε ζε έκα δοζακάθμβμ ανζειυ 

ιζηνυηενςκ εηαζνεζχκ μζ μπμίεξ ηαηέθδλακ κα έπμοκ έκα ζφζηδια ιε ημ μπμίμ 

ιπμνμφκ κα θαιαάκμοκ παναββεθίεξ ιέζς ιζαξ ηνίηδξ εθανιμβήξ, κα 

ζοιπθδνχκμοκ ηδκ πθδνμθμνία "ιε ημ πένζ", ηαζ κα ηζιμθμβμφκ πςνίξ ηα 

δεδμιέκα κα έπμοκ ηακ πενάζεζ απυ ηα θμβζζηζηά ημοξ πνμβνάιιαηα. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ υπζ ιυκμ δεκ απμθαιαάκμοκ ηα πναβιαηζηά πθεμκεηηήιαηα ημο EDI, 

αθθά πνμηφπημοκ επζπθέμκ ηυζηδ ηαζ απαζηείηαζ πενζζζυηενμξ πνυκμξ απ' υζμ 

απαζημφκηακ πνζκ απυ ηδ πνήζδ ημο. Έηζζ, ζπδιαηίγμοκ εζθαθιέκδ εκηφπςζδ 

βζα ημ EDI, ηδκ μπμία ηαζ δζαδίδμοκ ζε ζοκαδέθθμοξ ηαζ ζοκενβάηεξ. Δπζπθέμκ, 

μζ ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ πμο θεζημονβμφκ ςξ πνμιδεεοηέξ ιεβάθςκ 

επζπεζνήζεςκ πείεμκηαζ κα οζμεεηήζμοκ ημ EDΙ ιυκμ ηαζ ιυκμ βζα κα 

δζαηδνήζμοκ ημοξ πεθάηεξ ημοξ, ςζηυζμ εηηζιμφκ υηζ ηα μθέθδ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ ηεπκμθμβίαξ δεκ αθμνμφκ ηζξ ίδζεξ αθθά ιυκμ ημοξ 

ζοβηεηνζιέκμοξ πεθάηεξ. Σμ απμηέθεζια υθςκ ηςκ παναπάκς είκαζ υηζ δ 

ιζηνμιεζαία επζπεζνήζδ πμο ηεθζηά απμηηά EDI, ιε ηδκ πεπμίεδζδ υηζ ημ έπναλε 

"ιε ημ πζζηυθζ ζημκ ηνυηαθμ", δεκ ημ εέθεζ πναβιαηζηά. Έηζζ, απμηηά ιζα θεδκή 

θφζδ πμο απαζηεί ημ θζβυηενμ δοκαηυ ηυπμ ζε ηεπκμβκςζία ηαζ εηπαίδεοζδ 

πνμζςπζημφ. 

Δκημφημζξ, οπάνπμοκ θυβμζ πμο εα ιπμνμφζακ κα ηάκμοκ ιζα ιζηνμιεζαία 

επζπείνδζδ πζμ πνυεοιδ ζηδκ οζμεέηδζδ θφζεςκ EDI: 

o πνχημξ θυβμξ είκαζ υηζ ημ EDI πνμζανιυγεηαζ ζηδκ εηάζημηε επζπείνδζδ, 

υπζ ημ ακηίζηνμθμ. Ίζςξ αοηυ αημφβεηαζ πνμθακέξ, ςζηυζμ υηακ 

πανμοζζάζηδηε ζηδκ αβμνά βζα πνχηδ θμνά, απμηεθμφζε ιένμξ ημο 

παηέημο BPR (Business Process Re-engineering, Δπακαζπεδζαζιυξ 

Δπζπεζνδιαηζηχκ Γζαδζηαζζχκ). Σμ BPR οπμζπυηακ ηδ "ιεηαιυνθςζδ" ηδξ 

δζμίηδζδξ επζπεζνήζεςκ. Απαζημφζε υιςξ ηδκ εηπυκδζδ ιεθέηδξ ηαζ ηδκ 
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ακάθοζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ επζπείνδζδξ - ηδ ζηζβιή πμο μζ 

πενζζζυηενεξ ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ δεκ δζαεέημοκ απενζυνζζημ πνυκμ 

βζα "ορδθή εεςνία" ηαζ "εκδμζηυπδζδ". 

o Ο δεφηενμξ θυβμξ είκαζ υηζ έκα ζφζηδια EDI ιπμνεί κα οθμπμζδεεί ζε 

ζηάδζα. Γζα πανάδεζβια, δεκ είκαζ απαναίηδημ κα οθμπμζδεμφκ αιέζςξ 

υθμζ μζ ηφπμζ ιδκοιάηςκ. Πανυθμ πμο έκα πθήνςξ αοημιαημπμζδιέκμ 

ζφζηδια απμζημθήξ ηαζ θήρδξ είκαζ απμηεθεζιαηζηυηενμ ηαζ εφημθμ ζηδ 

πνήζδ βζα υζμοξ είκαζ αέααζμζ υηζ ημ πνεζάγμκηαζ, μζ ανπάνζμζ ιπμνμφκ κα 

πνμπςνμφκ αήια πνμξ αήια, ηαζ κα εθέβπμοκ ηα απμηεθέζιαηα πνμημφ 

πνμπςνήζμοκ ζηδκ επυιεκή ημοξ ηίκδζδ. 

o Ο ηνίημξ θυβμξ οζμεέηδζδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ EDI είκαζ δ εκδεθεπήξ ηεπκζηή 

ακαθμνάξ ζθαθιάηςκ πμο πανέπεζ. Σα εζθαθιέκα ή αθθμζςιέκα 

δεδμιέκα απμηεθμφκ ζήιενα ιαηνάκ ιία απυ ηζξ ηονζυηενεξ πδβέξ 

πνμαθδιάηςκ. 

o Σμ ιέθθμκ ηδξ εκμπμίδζδξ εθανιμβχκ είκαζ ηαηά πάζα πζεακυηδηα δ 

XML. Αοηυ αθμνά ζημ EDI ηαζ ηζξ ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ. Σμ EDI ηαζ δ 

XML, υπςξ ακαθέναιε ηαζ παναπάκς, είκαζ ηεπκμθμβίεξ πμο 

αθθδθμζοιπθδνχκμκηαζ ζημ ημιιάηζ ηδξ πνμηοπμπμίδζδξ δεδμιέκςκ. Οζ 

πενζζζυηενεξ ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ ααζίγμκηαζ ζημ παηέημ Microsoft 

Office βζα πμθθέξ απυ ηζξ ηαεδιενζκέξ ημοξ ενβαζίεξ, ηαζ ακ δ αιενζηακζηή 

εηαζνία θμβζζιζημφ ιπμνέζεζ κα πανάζπεζ ιζα εφημθδ ηεπκζηή ιεηαηνμπήξ 

δεδμιέκςκ ζε ιμνθή XML, ηυηε υθα εα βίκμοκ εοημθυηενα βζα ηζξ 

ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ. 

 

4.4 ύγρξνλεο εθαξκνγέο Web-EDI γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

 

4.4.1 Σα νθέιε ησλ ζπζηεκάησλ web-EDI 

Μμθμκυηζ ηα μθέθδ απυ ηδ πνήζδ ηδξ δθεηηνμκζηήξ ακηαθθαβήξ δεδμιέκςκ EDI 

είκαζ πμθθά βζα ηδκ επζπείνδζδ, ηα ηυζηδ βζα ηδκ εβηαηάζηαζή ηδξ αθθά ηαζ ηδ 

ζοιιεημπή ζηα ζπεηζηά δίηηοα ήηακ ιέπνζ ζήιενα απαβμνεοηζηά βζα ηζξ 

ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ. Σμ Web-EDI πνμζθένεζ ζηζξ ιζηνμιεζαίεξ 
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επζπεζνήζεζξ ηδ δοκαηυηδηα κα ελμζημκμιήζμοκ ηεθάθαζα αλζμπμζχκηαξ ηα μθέθδ 

ηδξ ακηαθθαβήξ ειπμνζηχκ δεδμιέκςκ ιε ηδ πνήζδ ημο Γζαδζηηφμο. 

 

4.4.2 EDI θαη δηαδίθηπν 

Τπάνπεζ ιζα θοζζηή ζφκδεζδ ιεηαλφ ημο EDI, ηδξ δθεηηνμκζηήξ ακηαθθαβήξ 

επζπεζνδιαηζηχκ εββνάθςκ ηαζ ημο Internet. Μέπνζ ζήιενα έπμοκ βίκεζ ανηεηέξ 

πνμζπάεεζεξ βζα ηδ δζαζφκδεζδ αοηχκ ηςκ ηεπκμθμβζχκ. Σμ web-EDI είκαζ δ πζμ 

επζηοπδιέκδ. 

Σμ web-EDI ακαβκςνίγεζ υηζ μζ ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ, μζ μπμίεξ ελ μνζζιμφ 

δζεηπεναζχκμοκ ιζηνυ υβημ επζπεζνδιαηζηχκ εββνάθςκ, δεκ εα ιπμνμφζακ πμηέ 

κα ακηέλμοκ ημ ηυζημξ ημο παναδμζζαημφ EDI. Γζ' αοηυ ηαζ "ιεηαθένεζ" αοηυ ημ 

ηυζημξ ζηζξ ιεβαθφηενεξ επζπεζνήζεζξ. Σεθζηυξ ζηυπμξ είκαζ κα ιπμνμφκ μζ 

ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ κα ζοιιεηάζπμοκ ζε δίηηοα ακηαθθαβήξ ιδκοιάηςκ 

EDI ιυκμ ιε ηδ πνήζδ εκυξ θοθθμιεηνδηή ζζημζεθίδςκ (browser) ηαζ ιζαξ 

ζφκδεζδξ ζημ Internet. ε ακηίεεζδ ιε ηζξ παναδμζζαηέξ θφζεζξ, ημ web-EDI είκαζ 

"αζοιιεηνζηυ": δ ιεβαθφηενδ επζπείνδζδ ακαθαιαάκεζ ημ ηυζημξ οθμπμίδζδξ ηαζ 

ζαθέζηαηα απμημιίγεζ μθέθδ ηαεχξ απμηηά πενζζζυηενμοξ ζοιααημφξ (ιε ηα 

ζοζηήιαηά ηδξ) πνμιδεεοηέξ ηαζ ζοκενβάηεξ. 

 

4.4.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

Η "δφκαιδ" ημο EDI έβηεζηαζ ζηδ ιεβάθδ πνμζπάεεζα πμο έπεζ πνμδβδεεί βζα ηδ 

δδιζμονβία πνμηφπςκ. Σα EDI standards είκαζ μοζζαζηζηά ιζα ηοπμπμίδζδ ημο 

πναβιαηζημφ ηυζιμο, εηθνάγμκηαξ ηάεε πζεακή ειπμνζηή ζοκαθθαβή, ζε ηάεε 

ηθάδμ ηαζ ζε ηάεε πχνα ημο ηυζιμο. 

Μζα ηοπζηή ζοκαθθαβή ιε ηδ πνήζδ ζοζηδιάηςκ web-EDI έπεζ ςξ ελήξ: 

 φκδεζδ ιε ημκ εηαζνζηυ δζηηοαηυ ηυπμ. 

 φκδεζδ ιε ημ εηαζνζηυ extranet (ιε εζζαβςβή μκυιαημξ πνήζηδ ηαζ 

ηςδζημφ πνυζααζδξ). 

 Δπζθμβή δζαδζηαζίαξ (π.π. έηδμζδ ηζιμθμβίμο). 

 οιπθήνςζδ ιζαξ online θυνιαξ (π.π. ζημζπεία ηζιμθμβίμο). 
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 Τπμαμθή ηδξ θυνιαξ (π.π. ημ ηζιμθυβζμ ηςδζημπμζείηαζ ςξ ιήκοια EDI 

απυ ημ δζαημιζζηή ηαζ απμζηέθθεηαζ ζηδ θμβζζηζηή εθανιμβή ηδξ 

παναθήπηνζαξ εηαζνίαξ βζα επελενβαζία). 

 Σμ ιήκοια θαιαάκεηαζ απυ ημκ παναθήπηδ. 

 Η εθανιμβή δδιζμονβεί έκα αοημιαημπμζδιέκμ ιήκοια επζαεααίςζδξ 

παναθααήξ ζε ιμνθή EDI ηαζ ημ επακαδνμιμθμβεί ζημ δζαημιζζηή. 

 Σμ ιήκοια EDI ιεηαηνέπεηαζ ζε ακαβκχζζιμ e-mail ηαζ απμζηέθθεηαζ ζε 

πνμηαεμνζζιέκδ δζεφεοκζδ δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο. 

 

Δίκαζ ζαθέξ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ θφζδ είκαζ μζημκμιζηά πνμζζηή αηυια ηαζ ζηζξ 

ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ. Μμκαδζηή πνμτπυεεζδ είκαζ δ φπανλδ θοθθμιεηνδηή 

ηαζ ιζαξ ζφκδεζδξ ζημ Γζαδίηηομ. Σμ ηυζημξ ιεηαηνμπήξ ηςκ ιδκοιάηςκ ζε 

ιμνθή EDI ακαθαιαάκεηαζ απυ ημκ πεθάηδ, ηαεχξ ηαζ αοηυξ απμθαιαάκεζ ηα 

μθέθδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηεπκμθμβίαξ, έπμκηαξ ιζηνυηενμ πμζμζηυ ζθαθιάηςκ 

ηαζ ιεζςιέκμ ηυζημξ ζοκαθθαβχκ. Δλάθθμο, δ ακηαθθαβή ιδκοιάηςκ EDI είκαζ 

έκαξ ζδζαίηενα δζαδεδμιέκμξ, αζθαθήξ ηαζ δμηζιαζιέκμξ ηνυπμξ επζημζκςκίαξ, 

ζοιααηυξ ιε ηζξ αάζεζξ δεδμιέκςκ πμθθχκ ιεβάθςκ επζπεζνήζεςκ. Δπζπθέμκ, ημ 

web-EDI επζηνέπεζ ηδ βνήβμνδ ηαζ εφημθδ οθμπμίδζδ θφζεςκ extranet. 

 

4.5 πκπεξαζκαηηθά 

Μμθμκυηζ ημ web-EDI απμηεθεί ζήιενα ηδ δδιμθζθέζηενδ εθανιμβή EDI ζημ 

Γζαδίηηομ, ημ ιέθθμκ ηδξ ειπμνζηήξ επζημζκςκίαξ ανίζηεηαζ ιάθθμκ ζε θφζεζξ 

XML/EDI. Σμ ηφνζμ πθεμκέηηδια απυ ηδ πνήζδ ηδξ XML (extensible mark-up 

language) έβηεζηαζ ζημ υηζ υθμζ μζ ειπθεηυιεκμζ εα είκαζ ζε εέζδ κα απμημιίγμοκ 

μθέθδ απυ ηδκ εκζςιάηςζδ ημο EDI (υπζ ιυκμ μζ ιεβάθεξ επζπεζνήζεζξ), ηαεχξ 

ιέζς ηδξ XML βίκεηαζ αηυιδ εοημθυηενδ ηαζ μζημκμιζηυηενδ δ αλζμπμίδζδ ημο 

Γζαδζηηφμο βζα ηδκ εκανιυκζζδ υθςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ιε ζοζηήιαηα 

ακηαθθαβήξ δεδμιέκςκ ιε πνμδζαβναθέξ EDI. 

 

4.6 Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηνπ EDI από δηαθόξνπο θιάδνπο 
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4.6.1 Usinor Sacilor (βηνκεραλία ράιπβα) 

Η υιζθμξ Usinor Sacilor απμηεθεί ημκ ιεβαθφηενμ παναβςβυ πάθοαα ζηδκ 

Δονχπδ ηαζ ημ δεφηενμ ιεβαθφηενμ ζημκ ηυζιμ απυ πθεονάξ υβημο παναβςβήξ, 

ιε ιεβάθμοξ υβημοξ ακηαθθαβήξ δεδμιέκςκ, ηυζμ ιεηαλφ ηςκ επζιένμοξ εηαζνζχκ 

ημο μιίθμο υζμ ηαζ ιε ηνίημοξ, ηονίςξ πεθάηεξ, πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ 

αοημηζκδημαζμιδπακία, ηδ αζμιδπακία δθεηηνμκζηχκ ηαζ μζηζαηχκ ζοζηεοχκ, ημκ 

ηαηαζηεοαζηζηυ ηθάδμ ηθπ (Lecoeur, 1991). 

To EDI ελεθίπεδηε ζημκ υιζθμ ιέζα απυ ηνεζξ θάζεζξ. ηδκ πνχηδ θάζδ δ 

δθεηηνμκζηή ακηαθθαβή ααζίζηδηε ζε πνςηυημθθα βζα file transfers ηαζ δμιέξ 

ανπείςκ ιε records ζηαεενμφ ιήημοξ πμο ακηαπμηνίκμκηακ ζημ batch process 

πενζαάθθμκ θεζημονβίαξ. Αοημφ ημο είδμοξ μζ ακηαθθαβέξ πνδζζιμπμζήεδηακ 

ιεηαλφ εηαίνςκ ηδξ αζμιδπακίαξ πάθοαα ζηδ Γαθθία (πμο μοζζαζηζηά ζήιενα 

απμηεθμφκ ιέθδ ημο μιίθμο) ηαζ ελαημθμοεμφκ ζε ιεβάθμ ααειυ κα οθίζηακηαζ ηαζ 

ζήιενα. Η δεφηενδ θάζδ αθμνά ηδ πνήζδ ημο πνμηφπμο EDI ηδξ ODETTE, ιζαξ 

πνςημαμοθίαξ πμο επζηεκηνχεδηε ζημκ ηθάδμ ηδξ αοημηζκδημαζμιδπακίαξ. Σνία 

ιδκφιαηα πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ επζημζκςκία ιε αοημηζκδημαζμιδπακίεξ, πμο 

απμηεθμφκ ηαζ ημ ζδιακηζηυηενμ ίζςξ πεθάηδ ημο μιίθμο, ηαζ ηα μπμία ήηακ δ 

παναββεθία, ημ ηζιμθυβζμ ηαζ ημ δεθηίμ απμζημθήξ. Η ηνίηδ θάζδ αθμνμφζε έκα 

εονφηενμ θάζια ακηαθθαβχκ ζε εονςπασηυ επίπεδμ ηαζ υπζ ιυκμ βζα πεθάηεξ απυ 

ηδκ αοημηζκδημαζμιδπακία, εκχ πανάθθδθα ζδιαημδυηδζε ηδκ οζμεέηδζδ ημο 

EDIFACT. Γεκζηά ημ EDI πνδζζιμπμζείηαζ ζε υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εηαζνίαξ 

ιε δζαζοκδέζεζξ ιε ηζξ εθανιμβέξ ηςκ πςθήζεςκ ηαζ ηδκ ειπμνζηή δζαπείνζζδ, ηδ 

δζαπείνζζδ παναβςβήξ ηαζ ηδ θμβζζηζηή παναημθμφεδζδ. Ωζηυζμ ημ ημιιάηζ ηδξ 

παναβςβήξ είκαζ αοηυ πμο έπεζ ζοβηεκηνχζεζ ημ ζηναηδβζηυ εκδζαθένμκ ηδξ 

εθανιμβήξ ημο EDI. Η Usinor Sacilor έπεζ ζακ ηφνζα ζηναηδβζηή ηδξ ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ παναβςβήξ ιέζς ζοζηδιάηςκ CIM (Computer 

Integrated Manufacturing) ηαζ ηδκ οζμεέηδζδ δζαδζηαζζχκ Οθζηήξ Πμζυηδηαξ (Total 

Quality). Η έκκμζα ηδξ Οθζηήξ Πμζυηδηαξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ παναδμζζαηή απαίηδζδ 

ηςκ πεθαηχκ βζα πθδνμθμνίεξ πμζυηδηαξ πμο αημθμοεμφκ ηδ νμή ηςκ πνμσυκηςκ. 

Η απαίηδζδ αοηή είκαζ ζδζαίηενα έκημκδ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ηθάδμ ηαζ αθμνά 

πθδνμθμνίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ζοκεήηεξ επελενβαζίαξ, ηδ πδιζηή ακάθοζδ, 
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ηδκ ακημπή, ημοξ θοζζημφξ εθέβπμοξ ηθπ. βζα ηάεε επζιένμοξ ηιήια ιζαξ 

παναββεθίαξ. Σμ βεβμκυξ υηζ ζήιενα υθεξ μζ δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ ζηδκ εηαζνία 

εθέβπμκηαζ ηαζ δζαπεζνίγμκηαζ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ (real time) ιέζα απυ ημ 

αζμιδπακζηυ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ζδιαίκεζ πςξ μζ πθδνμθμνίεξ πμζυηδηαξ 

ιπμνμφκ άιεζα κα ιεηαθενεμφκ ζημοξ πεθάηεξ. ηα πθαίζζα αοηά, ημ EDI έπεζ 

απμηεθέζεζ ζηναηδβζηυ υπθμ πθήνςξ μθμηθδνςιέκμ ζηα ζοζηήιαηα οπμζηήνζλδξ 

ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ επζηοβπάκμκηαξ ημ ζηυπμ ηδξ Οθζηήξ Πμζυηδηαξ ηαηά 

ιήημξ ηδξ αθοζίδαξ παναβςβήξ, επελενβαζίαξ ηαζ δζάεεζδξ ηςκ πνμσυκηςκ. 

 
4.6.2 Philips Fissiau (ηεισλεηαθόο θξάθηνξαο) 

Η εηαζνία Philips Fissiau (ιέθμξ ημο Philips Group) έπεζ δδιζμονβήζεζ ιζα 

πνςημπμνζαηή ηαζ ελεθζβιέκδ ηδθεπζημζκςκζαηή οπμδμιή πμο πενζθαιαάκεζ 

δίηηοα, ζοζηήιαηα ηαζ πνυηοπα επζημζκςκίαξ, πνμηεζιέκμο κα ελοπδνεηήζεζ ηδκ 

απνυζημπηδ ζοκενβαζία ηαζ ζοκημκζζιυ ηδξ βαθθζηήξ Philips ιε ημ δίηηομ ηςκ 

αβμναζηχκ ηαζ πνμιδεεοηχκ ηδξ (Pheiffer, 1991). οβηεηνζιέκα δ Fissiau 

θεζημονβεί ςξ ηεθςκεζαηυξ πνάηημναξ βζα ηδ Philips. ηα πθαίζζα αοηά δ εηαζνία 

έπεζ οζμεεηήζεζ ημ ED1 πνμηεζιέκμο κα δζεοημθφκεζ ηαζ κα αεθηζζημπμζήζεζ ηζξ 

θεζημονβίεξ ηδξ, ηονίςξ ζε υηζ αθμνά ηδκ επζημζκςκία ιε δζεεκείξ ιεηαθμνζηέξ 

εηαζνίεξ, μθμηθδνχκμκηαξ πανάθθδθα ημ ζφζηδια ηδξ ιε αοηυ ηςκ εηαζνζχκ ημο 

μιίθμο πμο ελοπδνεηεί. Απυ ηδ ζδιακηζηή ειπεζνία ηδξ ζημκ ημιέα ημο EDI, δ 

Fissiau έπεζ δζαπζζηχζεζ υηζ έκα αδφκαημ ζδιείμ ζηδκ αθοζίδα ηςκ δζα-

επζπεζνδζζαηχκ ειπμνζηχκ ζοκαθθαβχκ απμηεθμφκ μζ ζπέζεζξ ηαζ επζημζκςκίεξ ιε 

ηα ηεθςκεία. Γζα ημ θυβμ αοηυ δ Philips, πένα απυ ηζξ ηοπζηέξ εθανιμβέξ EDI, έπεζ 

ακαιζπεεί ζε ιζα ζεζνά απυ πνςημαμοθίεξ ηαζ πνμβνάιιαηα EDI  crto επίπεδμ 

ηςκ ηεθςκείςκ. Σμ ζδιακηζηυηενμ πθεμκέηηδια απυ ηδκ εθανιμβή ημο EDI ιε ηα 

ηεθςκεία αθμνά ηδ ιείςζδ ημο ηφηθμο ηδξ παναββεθίαξ (order lead time), αθμφ μ 

ιέζμξ πνυκμξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηδξ ηεθςκεζαηήξ δζαδζηαζίαξ βζα ηζξ πχνεξ 

εηηυξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ιπμνεί κα ιεζςεεί απυ 3 ζε 2 διένεξ. Αοηυ 

μθείθεηαζ ζε δφμ θυβμοξ: ηαηανπήκ, ζηδκ ηαπφηενδ επελενβαζία ηςκ ηεθςκεζαηχκ 

εββνάθςκ αθθά ηαζ ζηδκ αολδιέκδ αηνίαεζα ηαζ ζοκέπεζα ηςκ ζπεηζηχκ 

δδθχζεςκ, πμο ζοκεπάβεηαζ απμθοβή ηςκ πνμκμαυνςκ δζαδζηαζζχκ δζυνεςζδξ 
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ημοξ. Σμ ηεθεοηαίμ αοηυ ζδιείμ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ αθμφ, υπςξ έπεζ 

απμδεζπηεί, θακεαζιέκα ζημζπεία ή παναθείρεζξ ζημζπείςκ ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ 

ζε πνυκμοξ δζεηπεναίςζδξ ιέπνζ ηαζ 15 ιένεξ, ηαεοζηενχκηαξ έηζζ ηαζ ηδ 

δζαηίκδζδ ηςκ πνμσυκηςκ. 

4.6.3 TESCO (αιπζίδα supermarkets) 

Αθθά ηαζ ηαηά ιήημξ ηδξ αθοζίδαξ ημο θζακζημφ ειπμνίμο δ πνήζδ ημο EDI είκαζ 

πμθφ δζαδεδμιέκδ. ηζξ ανπέξ ημο 1993, 1.000 πενίπμο πνμιδεεοηέξ 

ζοκαθθάζζμκηακ ιέζς EDI ιε ηδκ αθοζίδα supermarkets TESCO (INS, 1992). Η 

δζαδζηαζία πνμιήεεζαξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηςκ πνμσυκηςκ ήηακ έκα ηενάζηζμ ένβμ ηαζ 

δ αοημιαημπμίδζδ ηδξ ιέζς ημο EDI ήηακ πμθφ ζδιακηζηή, θαιαάκμκηαξ οπυρδ 

υηζ πάκς απυ 16000 είδδ ηνμθίιςκ δζαηζκμφκηαζ εηηυξ ημο ιεβάθμο θάζιαημξ 

εζδχκ μζηζαηήξ πνήζδξ, εζδχκ πνμζςπζηήξ θνμκηίδαξ, πμηχκ ηαζ ακαροηηζηχκ. 

Μάθζζηα δ ιεβάθδ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηαζ μ ηνζπθαζζαζιυξ ηςκ ηενδχκ ηδξ 

επζπείνδζδξ ηα ηεθεοηαία 8 πνυκζα απμδίδεηαζ ζε έκα ιεβάθμ ααειυ ζηδκ 

εθανιμβή ημο EDI. Η ειπεζνία ημο TESCO ιε ημ EDI λεηίκδζε ιε ηδκ ακηαθθαβή 

ηζιμθμβίςκ, έπμκηαξ πάκς απυ 2000 πνμιδεεοηέξ, δ δζαδζηαζία ημο εθέβπμο ηςκ 

ηζιμθμβίςκ, ακηζζημίπδζδξ ιε αάζδ ηζξ παναδυζεζξ ηαζ πθδηηνμθυβδζδξ ηςκ 

ζημζπείςκ ήηακ έκα ηενάζηζμ ένβμ. ήιενα υπζ ιυκμ ηα ηζιμθυβζα ένπμκηαζ 

δθεηηνμκζηά αθθά ηαζ μζ ηζιμηαηάθμβμζ βεβμκυξ πμο επζηνέπεζ ημκ πνμζδζμνζζιυ 

ηςκ υπμζςκ αζοιθςκζχκ πνζκ αηυια ένεμοκ ηα ηζιμθυβζα. Αοηυ ζοκεπάβεηαζ 

ιείςζδ ημο δζαπεζνζζηζημφ ηυζημοξ ηαζ ελμιάθοκζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ πθδνςιχκ. 

Σμ ιεηέπεζηα αήια αθμνμφζε ηδκ αοημιαημπμίδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ 

παναββεθίαξ. Οζ παναββεθίεξ ζοβηεκηνχκμκηακ απυ ηα επζιένμοξ ηαηαζηήιαηα 

ηαζ δζααζαάγμκηακ δθεηηνμκζηά ζημ ηεκηνζηυ ζφζηδια δζαπείνζζδξ παναββεθζχκ. 

Απυ εηεί ιεηαθένμκηακ ζηα ζοζηήιαηα παναββεθζμθδρίαξ ηςκ πνμιδεεοηχκ, 

υπμο εηφβπακακ πεναζηένς επελενβαζίαξ. Πένα απυ ηδκ αοημιαημπμίδζδ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ αοηχκ, μζ δοκαηυηδηεξ ημο EDI ηαζ ηδξ πθδνμθμνζηήξ βεκζηυηενα 

μδήβδζακ ζε ιζα απυθαζδ βεκζηυηενδξ ακαδζάνενςζδξ ηαζ μνεμθμβζημπμίδζδξ 

ηςκ δζαδζηαζζχκ πνμιήεεζαξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηςκ πνμσυκηςκ. Έηζζ ζήιενα μζ 

απμθάζεζξ αβμνχκ θαιαάκμκηαζ ηεκηνζηά απυ έκα κέμ ζφζηδια δζαπείνζζδξ 

απμεειάηςκ. Οζ δζακμιέξ πνμσυκηςκ βίκμκηαζ ζηα ηέκηνα δζακμιχκ ημο TESCO 
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ηαζ απυ εηεί ηα πνμσυκηα δζακέιμκηαζ ζηα επζιένμοξ ηαηαζηήιαηα υπμηε 

απαζηείηαζ, ιεζχκμκηαξ έηζζ ηδκ ακάβηδ δζαηήνδζδξ απμεειάηςκ ζε επίπεδμ 

ηαηαζηήιαημξ. Σαοηυπνμκα, ημ βεβμκυξ υηζ μζ πνμιδεεοηέξ δέπμκηαζ ιία ιυκμ 

παναββεθία απυ ηάεε ηέκηνμ δζακμιήξ ακηί απυ ηάεε ηαηάζηδια ζοκεπάβεηαζ βζα 

αοημφξ ιεζςιέκμ ηυζημξ δζακμιήξ ηαζ βζα ημ TESCO δοκαηυηδηα 

δζαπναβιάηεοζδξ ηαθφηενςκ υνςκ. Η ηεκηνζηή δζαπείνζζδ απμεειάηςκ ζδιαίκεζ 

ακάβηδ ιζηνυηενμο πχνμο απμεήηεοζδξ ζε ηάεε ηαηάζηδια, άνα δοκαηυηδηα 

αφλδζδξ ημο θεζημονβζημφ πχνμο βζα πςθήζεζξ. Πανάθθδθα, μζ ζοβηεκηνςηζηέξ 

παναδυζεζξ πνμσυκηςκ (ηςκ μπμίςκ δ πμζυηδηα έπεζ εθεβπεεί) ζδιαίκεζ αολδιέκα 

έζμδα ηαζ ιείςζδ δζαπεζνζζηζημφ ηυζημοξ. Ιδζαίηενα εα πνέπεζ κα ημκζζηεί επίζδξ 

ημ βεβμκυξ υηζ ζημζπεία ηαηακάθςζδξ, υπςξ πνμηφπημοκ απυ ηα Points of Sales 

(POS), ιεηααζαάγμκηαζ ζημοξ πνμιδεεοηέξ, πνμηεζιέκμο κα πνμβναιιαηίζμοκ 

έβηαζνα ηδκ παναβςβή ημοξ ηαζ ηζξ πνμιήεεζεξ πνχηςκ οθχκ. 

Σέθμξ, ζηναηδβζηή ζδιαζία έπεζ δ εθανιμβή ημο EDI ζηα πθαίζζα ηδξ πνμιήεεζαξ 

κςπχκ πνμσυκηςκ ιζηνήξ δζάνηεζαξ γςήξ. Δθανιυγμκηαξ ημ EDI ζηζξ παναββεθίεξ 

αοηχκ ηςκ πνμσυκηςκ, ημ TESCO ιείςζε ημκ ηφηθμ παναββεθίαξ, ηζξ πζεακυηδηεξ 

εθθείρεςκ, ηδκ απνήζηεοζδ πνμσυκηςκ ηαζ αέααζα αφλδζε ηα ηένδδ. 

 

4.6.4 Boots (αιπζίδα θαηαζηεκάησλ θαξκάθσλ θαη εηδώλ πξνζσπηθήο 

θξνληίδαο) 

Η αθοζίδα ηαηαζηδιάηςκ Boots πνδζζιμπμζεί ημ EDI πνμηεζιέκμο κα ιεζχζεζ ηα 

απμεέιαηα πμο δζαηδνεί ζηζξ ηεκηνζηέξ απμεήηεξ ηδξ αθθά ηαζ ζηα ημπζηά 

οπμηαηαζηήιαηα. Με ηδ αμήεεζα ημο EDI ηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ πνμιδεεοηέξ 

ηδξ, έπμοκ ηαημνεχζεζ κα ιεζχζμοκ ημκ ηφηθμ επακαηνμθμδυηδζδξ ηςκ 

απμεειάηςκ. Έηζζ έπμκηαξ ελαζθαθίζεζ πανάδμζδ πνμσυκηςκ ιέζα ζε χνεξ ή ημ 

πμθφ ιία διένα απυ ηδκ δθεηηνμκζηή απμζημθή ιζαξ παναββεθίαξ, ηαηυνεςζακ 

κα ελαθείρμοκ ηδκ ακάβηδ δζαηήνδζδξ απμεέιαημξ πμθθχκ διενχκ. 

 

 

4.6.5 Levi Strauss (θαηαζθεπαζηήο εηνίκσλ ελδπκάησλ) 
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Η Levi Strauss απμηεθεί έκα πνςημπμνζαηυ πανάδεζβια υπμο μ πνμιδεεοηήξ 

(Levi Strauss) δδιζμφνβδζε βζα θμβανζαζιυ ηςκ πεθαηχκ ημο έκα 

αοημιαημπμζδιέκμ ζφζηδια παναημθμφεδζδξ ηςκ πςθήζεςκ, δζαπείνζζδξ 

απμεειάηςκ ηαζ παναββεθζμδμζίαξ, ηάκμκηαξ πνήζδ ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο 

EDI (Sokol, 1989). Η απυθαζδ αοηή θήθεδηε δεδμιέκμο υηζ μζ πενζζζυηενμζ 

πεθάηεξ ηδξ Levis δε δζέεεηακ ζοζηήιαηα πμο κα ημοξ αμδεμφκ ζηδ δζαπείνζζδ 

ηςκ απμεειάηςκ ηαζ παναββεθζμδμζία, βεβμκυξ πμο μπςζδήπμηε έεεηε ειπυδζα 

ζηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ ζηναηδβζηχκ ζηυπςκ ηδξ εηαζνίαξ. ηα πθαίζζα αοηά, μ 

πεθάηδξ δζααζαάγεζ, ιέζς EDI, ζημζπεία απυ ηα Points of Sales (POS) ή ιεηνήζεζξ 

ημο εκαπμιείκακημξ απμεέιαημξ. Σμ ζφζηδια ηδξ Levis επελενβάγεηαζ ηα ζημζπεία 

αοηά ααζζγυιεκμ ζε ιμκηέθα επακαηνμθμδυηδζδξ απμεειάηςκ υπςξ αοηά έπμοκ 

μνζζηεί απυ ημκ πεθάηδ, ηαζ είηε δδιζμονβεί πνμηεζκυιεκεξ παναββεθίεξ πμο 

ζηέθκμκηαζ ζημκ πεθάηδ (ιέζς EDI) βζα επζαεααίςζδ, είηε εκδιενχκεζ αοηυιαηα ημ 

ανπείμ παναββεθζχκ ηαζ ζηέθκεζ ζπεηζηή ακαθμνά ζημκ πεθάηδ. Με ημ ζφζηδια 

αοηυ μ πεθάηδξ λένεζ υηζ εα έπεζ πάκηα ηα αέθηζζηα επίπεδα απμεειάηςκ βζα ημ 

ζφκμθμ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ Levis. 

ημκ ημιέα ηδξ δζακμιήξ, δ Levis έπεζ οθμπμζήζεζ ιζα δζαδζηαζία πμο αμδεάεζ ημκ 

πεθάηδ κα πενζμνίζεζ ηδ δζαδζηαζία παναθααήξ ηαζ ηαοηυπνμκα κα απεθεοεενχζεζ 

ημ απαζπμθμφιεκμ πνμζςπζηυ. φιθςκα ιε ηδ δζαδζηαζία αοηή, πνζκ ιζα 

παναββεθία δζακειδεεί, απμζηέθθεηαζ δθεηηνμκζηά ημ δεθηίμ απμζημθήξ ιε ηζξ 

θεπημιένεζεξ βζα ηα πνμσυκηα πμο εα παναδμεμφκ ηαεχξ ηαζ ημ πνυβναιια 

δζακμιήξ. ηζξ πθδνμθμνίεξ αοηέξ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ κμφιενα πμο 

ακαβκςνίγμοκ ιε ιμκαδζηυ ηνυπμ ηα ηζαχηζα ηαεχξ ηαζ ηα ζημζπεία ηςκ επζιένμοξ 

εζδχκ πμο ανίζημκηαζ ζε ηάεε έκα απυ ηα ηζαχηζα αοηά. Σα κμφιενα αοηά 

ειθακίγμκηαζ ηαζ ζημ ελςηενζηυ ηςκ ηζαςηίςκ ιε ηδ ιμνθή barcodes. Η δζαδζηαζία 

αοηή επζηνέπεζ ζημκ παναθήπηδ κα δζααάγεζ απθά ημ barcode ημο ηάεε ηζαςηίμο 

ηαζ κα αθέπεζ ζηδκ μευκδ ημο ηα αηνζαή πενζεπυιεκα ηδξ παναθααήξ. Έηζζ 

δζεοημθφκεηαζ ηαζ επζηαπφκεηαζ μ έθεβπμξ ηαηά ηδκ παναθααή αθθά ηαζ ιπμνεί κα 

εκδιενςεεί άιεζα ηαζ δ απμεήηδ ημο. 

 

4.6.6 Δζληθό ύζηεκα Τγείαο ηεο Μ. Βξεηαλίαο 
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ηδ Μ. Βνεηακία, δ εθανιμβή ημο EDI ζηα πθαίζζα ηδξ θεζημονβίαξ πνμιδεεζχκ 

ημο Δεκζημφ οζηήιαημξ Τβείαξ απμηεθεί έκα παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια πμο 

πνμένπεηαζ απυ ημκ εονφηενμ δδιυζζμ ημιέα (Γμοηίδδξ, Φναβημπμΰθμο, 

Ακαβκςζηυπμοθμξ, 1993). Η ζοβηεηνζιέκδ εθανιμβή πνμαθέπεζ ηδκ δθεηηνμκζηή 

επζημζκςκία ηςκ πνμιδεεοηχκ ιε ηα ημπζηά (πενζθενεζαηά) ηέκηνα πνμιδεεζχκ 

ημο Δ..Τ., εκχ πανάθθδθα πνμςεείηαζ δ απεοεείαξ ζφκδεζδ ηςκ κμζμημιείςκ. 

Σμ εέια ηςκ πνμιδεεζχκ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ ζηα πθαίζζα ημο ΔΤ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα απμηεθεί μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ ηάλδξ ηςκ 6 δζξ αββθζηχκ 

θζνχκ. Απυ αοηά ηα 4 δζξ αθμνμφκ κμζμημιεζαηά είδδ υπςξ θανιαηεοηζηυ οθζηυ, 

ζαηνζηυ ελμπθζζιυ ηαζ ακαθχζζια οθζηά. Η πνςημαμοθία EDI εκηάζζεηαζ ζε έκα 

ζπέδζμ μνεμθμβζημπμίδζδξ ημο ζοζηήιαημξ πνμιδεεζχκ ημο Δ..Τ. πμο εα 

επζηφπεζ ιεβαθφηενδ εοεθζλία, άιεζδ ζηακμπμίδζδ ηςκ ακαβηχκ, ηαεχξ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηενδ δζαπείνζζδ ηαζ έθεβπμ. 

 

4.6.7 Electricite de France 

Η Electricite de France (EDF) πνδζζιμπμζεί ημ EDI ζηα πθαίζζα ηςκ πνμιδεεζχκ 

ηνζχκ επζιένμοξ ηιδιάηςκ ηδξ. Σμ Σιήια Ένεοκαξ ηαζ Ακάπηολδξ θαιαάκεζ 

δθεηηνμκζηά ηζιμθυβζα απυ ηδκ IBM πμο απμηεθεί έκακ απυ ημοξ ααζζημφξ 

πνμιδεεοηέξ ημο ηιήιαημξ. Σμ Σιήια Γζακμιχκ είκαζ οπεφεοκμ βζα ημ 

πνυβναιια EDI ζηα πθαίζζα ημο μπμίμο βίκεηαζ δθεηηνμκζηή απμζημθή 

παναββεθζχκ, επζαεααζχζεςκ ηθπ. απυ ηα ηιήιαηα πνμιδεεζχκ ηςκ 

πενζθενεζαηχκ ηέκηνςκ ζημοξ πνμιδεεοηέξ. Σέθμξ, ζημ Σιήια Μεηαθμνάξ 

Δκένβεζαξ ηαζ Σδθεπζημζκςκζχκ ημ EDI πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ παναββεθίεξ, 

ηζιμθυβδζδ ηαζ εζδμπμζήζεζξ πανάδμζδξ ένβςκ, πμο ακαηίεεκηαζ ζε ηνίημοξ 

ηαηαζηεοαζηέξ. 
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5. Γεκηνπξγία κίαο βάζεσο δεδνκέλσλ 

 

5.1 Δηζαγσγή 

Γζα ηδκ εθανιμβή πμο δδιζμονβήζαιε πνδζζιμπμζήζαιε ηδκ  Microsoft Access 2010. Η 

Microsoft Access 2010 είκαζ έκα ενβαθείμ ζπεδίαζδξ ηαζ ακάπηολδξ εθανιμβχκ 

αάζεςκ δεδμιέκςκ, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ  βζα κα παναημθμοεμφιε ζδιακηζηέξ 

πθδνμθμνίεξ. Μπμνμφιε  κα δζαηδνμφιε ηα δεδμιέκα ζημκ οπμθμβζζηή ιαξ ή κα ηα 

δδιμζζεφμοιε ζημ Web — χζηε άθθα άημια κα ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηδ 

αάζδ δεδμιέκςκ ιαξ ιε έκα πνυβναιια πενζήβδζδξ Web. 

Η εθανιμβή πμο δδιζμονβήζαιε ένπεηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ζηδκ πνάλδ ημ πνυαθδια 

ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ αθθά ηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ ζε ιία απμεήηδ. Με ηδκ 

εθανιμβή αοηή ιπμνμφιε κα δμφιε πνμζςπζηά  ζημζπεία πμο αθμνμφκ ημκ ηάεε 

ενβαγυιεκμ λεπςνζζηά ,ζημζπεία πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ δμοθεζά ημο ακά πάζα 

ζηζβιή ηαεχξ ηαζ ηδκ απυδμζδ ημο ιέζα ζηδκ απμεήηδ. 
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5.2 Πίλαθαο ειέγρνπ 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ εα δμφιε πςξ αοηά πμο ακαθέναιε ζηδκ εεςνία οπάνπμοκ ηαζ 

ζηδ πνάλδ. Με αάζδ αοηά δδιζμφνβδζα ιία αάζδ δεδμιέκςκ ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ 

Access ζημ θνμκηζζηήνζμ πμο ενβάγμιαζ ηαζ ηδκ μκμιάγς «Απμεήηδ», δ ανπζηή ηδξ 

ζεθίδα μκμιάγεηαζ μ πίκαηαξ εθέβπμο. 
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5.3 Καηαρώξεζε εξγαδνκέλνπ 

Γζα κα δδιζμονβδεεί δ αάζδ δεδμιέκςκ εα πνέπεζ πνχηα κα εζζάβμοιε ζημζπεία ηαζ 

επμιέκςξ εα λεηζκήζμοιε απυ ηδκ εζζαβςβή ηςκ ζημζπείςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ ημο 

θνμκηζζηδνίμο υπςξ υκμια, επχκοιμ, δζεφεοκζδ η.α.  
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Έηζζ εα έπμοιε έκα πίκαηα ιε υθμοξ ημοξ ενβαγμιέκμοξ ημο θνμκηζζηδνίμο, ζε 

ιμνθή θυνιαξ. 
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5.4 Δύξεζε εξγαδνκέλνπ  

Μυθζξ παηήζμοιε ζημκ ανπζηυ πίκαηα εθέβπμο «εφνεζδ ενβαγμιέκμο» εα ιαξ 

ειθακζζηεί δ ηζιή παναιέηνμο πμο ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ είκαζ ημ επχκοιμ 

ημο ενβαγμιέκμο ηαζ βναθμκηάξ ημ εα ιαξ ειθακζζηεί μ πίκαηαξ ιε ηα ζημζπεία ημο 

ενβαγμιέκμο. 
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ε πενίπηςζδ πμο εέθμοιε κα δμφιε πμζμζ ενβάγμκηαζ ζημ ηιήια απμεήηδξ,  ιυθζξ 

παηήζμοιε ζημκ ανπζηυ πίκαηα εθέβπμο «ενβαγυιεκμζ ηιήιαημξ απμεήηδξ» εα ιαξ 

ειθακζζηεί δ ηζιή παναιέηνμο πμο ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ είκαζ ημ ηιήια ημο 

ενβαγμιέκμο ηαζ βνάθμκηαξ ημ εα ιαξ ειθακζζημφκ μζ ενβαγυιεκμζ ημο ηιήιαημξ ηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ διενμιδκία ζε ιμνθή θυνιαξ. 
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5.5 Καηαρώξεζε απνπζίαο 

Με ηδ αμήεεζα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ αάζεςξ δεδμιέκςκ ιπμνεί δ δζεφεοκζδ ημο 

θνμκηζζηδνίμο κα ηαηαπςνεί ηζξ απμοζίεξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Αθμφ ζοιπθδνχζμοιε 

ημ μκμιαηεπχκοιμ ημο ενβαγμιέκμ, ηδκ ειενμιδκία η.α παηάιε ημ ημοιπί 

«ηαηαπχνδζδ απμοζίαξ». 
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Έπεζηα ακ παηήζμοιε ζηζξ απμοζίεξ εα ειθακζζηεί πυζεξ απμοζίεξ έπεζ μ ηάεε έκαξ 

ενβαγυιεκμξ ηαζ πυηε. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Αθμφ έπμοιε εζζάβεζ ηζξ απμοζίεξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ιπμνμφιε ιε ιμνθή ακαθμνάξ 

κα δμφιε ημ ζφκμθμ ηςκ απμοζζχκ ημο ηαεεκυξ. Μυθζξ παηήζμοιε ζημκ ανπζηυ 
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πίκαηα εθέβπμο «εφνεζδ απμοζζχκ ενβαγμιέκμο» εα ιαξ ειθακζζηεί δ ηζιή 

παναιέηνμο πμο ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ είκαζ ημ επχκοιμ ημο ενβαγμιέκμο. 
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5.6 Καηαρώξεζε επίδνζεο εξγαδνκέλνπ 

Άθθδ ιία δοκαηυηδηα πμο πάνέπεζ δ ζοβηεηνζιέκδ αάζδ δεδμιέκςκ είκαζ πςξ 

ιπμνεί δ δζεφεοκζδ κα ηαηαπςνήζεζ ηδκ επίδμζδ ηάεε ενβαγμιέκμο βζα ηάεε έκα 

ιήκα πςνζζηά. οιπθδνχκμκηαξ ηδκ θυνια βζα ηάεε ενβαγυιεκμ υπςξ 

μκμιαηεπχκοιμ, ιήκα, ενβαζία η.α ηαζ παηχκηαξ ημ ημοιπί «ηαηαπχνδζδ 

επίδμζδξ ενβαγμιέκμο» δ ηαηαπχνδζδ μθμηθδνχκεηαζ. 
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Έπεζηα ακ πάιε ζημκ ανπζηυ πίκαηα εθέβπμο ηαζ παηήζμοιε «ακαθμνά επζδυζεςκ 

ενβαγμιέκμο» εα ιαξ ειθακζζημφκ δφμ πανάιεηνμζ «δχζε επχκοιμ ενβαγμιέκμο» 

ηαζ «βζα πμζμκ ιήκα». Άιέζςξ ιεηά ειθακίγεηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ ακαθμνά. 
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5.7 πκπεξάζκαηα 

Πανυθμ πμο έβζκε πνμζανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ εθανιυζηδηε ζε έκα 

θνμκηζζηήνζμ Μ.Δ., ηα απμηεθέζιαηα είκαζ ζοβηθμκζζηζηά.  

Όθεξ μζ δζαδζηαζίεξ πθέμκ βίκμκηακ πμθφ πζμ βνήβμνα. Ο πνυκμξ εφνεζδξ ηςκ 

ζημζπείςκ εκυξ ενβαγυιεκμο, δ ηαηαπχνδζδ ηάεε ενβαζίαξ πμο ηάκεζ , μζ  

αλζμθμβήζεζξ πθέμκ ιε ημ πάηδια εκυξ ημοιπζμφ ηαηαπςνμφκηακ πμθφ πζμ εφημθα  

ηαζ ζοβηεκηνςηζηέξ ακαθμνέξ ηοπχκμκηακ πμθφ βνήβμνα ακά πάζα ζηζβιή. Όθμ 

αοηυ απεβηθχαζζε ηδκ βναιιαηεία απυ έκα ηενάζηζμ υβημ πανηζμφ. Μείςζε 

ηαηαηυνοθα ημοξ πνυκμοξ πμο λυδεοε ηαεδιενζκά βζα ηδκ εφνεζδ ημο ηαηάθθδθμο 

θαηέθμο ,ηδκ ζοβηέκηνςζδ ζημζπείςκ ,ηδκ ζςζηή ηαηαπχνδζδ ηςκ ηαεδιενζκχκ 

ζοιαάκηςκ ηαζ εηιδδέκζζε ηα θάεδ. 

Σέθμξ πένακ ηδξ μνβάκςζδξ πμο πνμζέθενε πέναζε ηαζ ιζα ηαθφηενδ εζηυκα ζημοξ 

πεθάηεξ αθμφ έκα ζδιακηζηυ ημιιάηζ είπε αοημιαημπμζδεεί.  
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