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 i 

Πεξίιεςε 

 

Η παξνχζα εξγαζία κε ηίηιν « Μέζνδνο Αλάιπζεο θαη Γηαρείξηζεο 

Αλάθακςεο απφ Καηαζηξνθή  » κειεηά ηε δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο. Η εθαξκνγή 

απηή δεκηνπξγήζεθε σο βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

κε ηίηιν « Αλάθακςε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπο (ΣΠΔ) 

ζην Υψξν Τγείαο κεηά απφ θαηαζηξνθή ». Η αλάιπζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο 

εθαξκνγήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα Αγγειηλφ Γεψξγην. Η 

πινπνίεζε ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο απνηέιεζε ην ζέκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

Η αλάθακςε ελφο Π κεηά απφ θάπνηα θπζηθή θαηαζηξνθή απνηειεί γηα έλαλ 

νξγαληζκφ γεγνλφο χςηζηεο ζεκαζίαο, θαζψο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θξίλεηαη ε 

βησζηκφηεηά ηνπ. Ο ηξφπνο θαη ν ρξφλνο αλάθακςεο ελφο Π απαηηεί δεδνκέλα ηεο 

ηειεπηαίαο ζηηγκήο. Η πιεζψξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαη λα 

ελεκεξψλνληαη, θαζηζηά αλαγθαία ηελ επεμεξγαζία ηνπο απφ θάπνην πξφγξακκα, 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ε ζχγθξηζε νκνηνηήησλ κεηαμχ 

ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Π,  αιιά θαη άιισλ ηέηνησλ δπλαηνηήησλ, νη νπνίεο ζα 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάθακςεο. Απηέο νη 

δπλαηφηεηεο απαηηνχλ θάπνηα αλάιπζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

ε νπνία είλαη αδχλαην λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν. Η 

εθαξκνγή έρεη ιάβεη ην φλνκά ηεο απφ απηή αθξηβψο ηελ αλάγθε αλάιπζεο θαη 

νλνκάζηεθε “Disaster Recovery Analysis and Management Method – DRAMM” 

(Μέζνδνο Αλάιπζεο θαη Γηαρείξηζεο Αλάθακςεο απφ Καηαζηξνθή). 

 

Η εθαξκνγή δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ αθελφο λα ζπγθεληξψλεη φια ηα 

αληηθείκελα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο Π θαη αθεηέξνπ λα ηα «ζπλδέεη» κε ηηο 

ππεξεζίεο νη νπνίεο εθηεινχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη φρη κφλν απφ έλαλ 

νξγαληζκφ. 

 



 ii 

Δπραξηζηίεο 

 

Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηνλ Τπνςήθην Γηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο 

Φεθηαθψλ πζηεκάησλ θν Γεψξγην Αγγειίλν γηα ηελ επίβιεςε θαη ηε βνήζεηα πνπ 

κνπ παξείρε γηα ηελ νινθιήξσζε ηφζν ηνπ πξψηνπ φζν θαη ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο  ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ. Σνπ εχρνκαη αθφκε θαιή ζπλέρεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο. 

 

Αθφκε επραξηζηίεο νθείινληαη ζηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θν πκεψλ Ρεηάιε γηα 

ηε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ. 

 

Σέινο εθθξάδσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο γνλείο κνπ θαη γηα ηελ ππνζηήξημε θαη 

βνήζεηά ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

κνπ θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο θαζεγεηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθα ζην 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ γηα ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ηηο 

νπνίεο κνηξάζηεθαλ καδί κνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Δηζαγσγή 

 

 

1.1. Δηζαγσγή 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ρξήζε ππνινγηζηψλ απφ ηνπο κηθξφηεξνπο 

νξγαληζκνχο αιιά θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ Π πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Πξνρσξψληαο απφ ηε 

κία γεληά παγθφζκηνπ ηζηνχ ζηελ επφκελε, θαη κε ην δηαδίθηπν πιένλ λα είλαη 

δηαζέζηκν θαη ζηα πην καθξηλά κέξε, θαηαιαβαίλνπκε πσο νη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ έλα κηθξφ ή έλα κεγαιχηεξν Π 

αληίζηνηρα. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη πην θαιά νξγαλσκέλνπο-

δνκεκέλνπο νξγαληζκνχο αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο αζθαιείαο γηα ηε δηαθχιαμε ηεο 

αθεξαηφηεηαο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο αιιά θαη ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπ Π ηνπ 

νπνίνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη νξγαληζκνί αηζζάλνληαη κέρξηο έλα 

ζεκείν αζθαιείο ηφζν απφ εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο (δηαδηθηπαθνχο εηζβνιείο) φζν θαη 

απφ εζσηεξηθνχο.  

 

Ση γίλεηε φκσο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ νξγαληζκψλ απφ θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο; Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ε αλάθακςε ελφο Π κεηά απφ θάπνηα 

θπζηθή θαηαζηξνθή απνηειεί γηα έλαλ νξγαληζκφ γεγνλφο χςηζηεο ζεκαζίαο, θαζψο 

ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θξίλεηαη ε βησζηκφηεηά ηνπ. Γηα λα βνεζεζεί ινηπφλ ε 

δηαδηθαζία απηή ηεο αλάθακςεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε 

έλαλ νξγαληζκφ, απαηηείηαη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην. Κάπνπ εδψ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην παξάδεηγκα ελφο κεγάινπ θεληξηθνχ λνζνθνκείνπ. Μπνξνχκε 

εχθνια λα θαηαλνήζνπκε ην κέγεζνο ηνπ Π πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε έλαλ ηέηνην 

νξγαληζκφ. Γηα ηελ αλάπηπμε κηα νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάθακςε 

ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο απφ θπζηθή θαηαζηξνθή, απαηηείηε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ 

πνπ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαη λα ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά. Καηαιαβαίλνπκε πσο 

φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν νξγαληζκφο ηφζν πην δχζθνιε είλαη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία 

θαηαγξαθήο θαη ελεκέξσζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην Π ηνπ νξγαληζκνχ. 

Κξίλεηε ινηπφλ απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο ινγηζκηθνχ πνπ ζα καο βνεζά ζηελ 

δηαδηθαζία απηή.  

 

Σν ινγηζκηθφ απηφ ζα έρεη σο ζθνπφ αθελφο λα ζπγθεληξψλεη φια ηα 

αληηθείκελα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο Π θαη αθεηέξνπ λα ηα «ζπλδέεη» κε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ελφο νξγαληζκνχ. Με απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο ζα είλαη επθνιφηεξν θαη γξεγνξφηεξν λα θαηαλνήζνπκε ηηο δεκηέο 

πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ θαηαζηξνθή θαη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάθακςή ηνπ.  
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1.2. Μειέηε βηβιηνγξαθίαο  

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα δνχκε κεξηθά πξάγκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα 

ησλ Π. Θα μεθηλήζνπκε κε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πνχκε 

θάπνηα πξάγκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα γεληθφηεξα θαη ζα δνχκε νξηζκέλα 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαη αθνξνχλ ηηο παξαβηάζεηο αζθαιείαο. Σέινο, ζα 

πεξηγξάςνπκε φηη αθνξά ηελ θπζηθή πξνζηαζία ελφο Π.  

 

Η αζθάιεηα Π κειεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο αξρέο ην 1970. Η πξψηε 

ζρεηηθή δεκνζίεπζε, απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ πκβνπιίνπ Ακπληηθήο 

Δπηζηήκεο ηνπ ππνπξγείνπ Άκπλαο ησλ ΗΠΑ, εμέηαζε ην πξφβιεκα ηεο ρξήζεο 

ππνινγηζηψλ εμ απνζηάζεσο (κέζσ ηεξκαηηθψλ). Πξνεγνπκέλσο, ε πξφζβαζε ζηνπο 

ππνινγηζηηθνχο πφξνπο πξνυπέζεηε ηελ θπζηθή παξνπζία θαη πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε 

ή ηνπ δηαρεηξηζηή ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή. Η εξεπλά απηή εμήγαγε αξθεηά 

ζπκπεξάζκαηα κεξηθά απφ ηα νπνία απαμηψζεθαλ ηειείσο θαη άιια είραλ 

κεγαιχηεξε απήρεζε. Γηα παξάδεηγκα, αλαγλσξίζηεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο ε αξρή 

ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο επθνιίαο ηεο εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε θαη ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζήκεξα έρεη θαηαιήμεη ζεκέιηνο ιίζνο ζηε δεκηνπξγία 

πνιηηηθψλ αζθάιεηαο.  

 

Ο πξψηνο ηφο γηα ππνινγηζηέο εκθαλίζηεθε επίζεο ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970 θαη έπιεμε ην ARPANET. Σν πξψην δηαδηθηπαθφ ζθνπιήθη “warm”, 

εκθαλίζηεθε κε ηε ζεηξά ηνπ ην 1998 θαη ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο ηηο επνρήο 

πξνζέβαιε 6000 ζπζηήκαηα. ηνηρεία δείρλνπλ πσο κέρξη ην 2007, 711.000 

θαηλνχξηνη ηνί έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο. Δηδηθνί εθηηκνχλ πσο ην λνχκεξν απηφ 

είλαη αθφκε κεγαιχηεξν ηψξα θαη πσο ν αξηζκφο ησλ παξαβηάζεσλ κεγαιψλεη 

εθζεηηθά. ην παξαθάησ δηάγξακκα (Figure-1) θαίλνληαη παξαβηάζεηο πνπ έγηλαλ 

απφ ην 1988 κέρξη ην 2003. Γηα ηηο ρξνλνινγίεο 1988 κέρξη 1991 νη παξαβηάζεηο 

ππάξρνπλ αιιά ην λνχκεξν ηνπο είλαη ζρεδφλ ακειεηέν ζε ζρέζε κε ην πξαγκαηηθφ 

λνχκεξν ηεο επνρήο καο. Σα κεγέζε ζην παξαθάησ δηάγξακκα έρνπλ θαηαγξαθεί απφ 

ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ CERT.  
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Δηθόλα 1 - Παξαβηάζεηο αζθαιείαο από ην 1988 κέρξη ην 2003 

 

Παιαηφηεξα φια ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχζαλ ην Π ελφο νξγαληζκνχ ήηαλ 

ρσξνηαμηθά  πεξηζζφηεξν καδεκέλα. Καζψο ε ηερλνινγία θαη ε δηθηχσζε ησλ 

ππνινγηζηψλ έρεη εμειηρηεί, ην πιηθφ, ην ινγηζκηθφ φζν θαη νη πιεξνθνξίεο αιιά θαη 

ηα δεδνκέλα ελφο Π κπνξεί λα βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλα ζηα ηνπηθά δίθηπα αιιά 

θαη ζηα δηαθνξεηηθά θηίξηα ελφο κεγάινπ νξγαληζκνχ. Η εθηεηακέλε δηθηχσζε αιιά 

θαη ν κεγαιχηεξνο δηακνηξαζκφο ησλ ζηνηρείσλ ελφο Π δεκηνπξγνχλ πην 

πνιχπινθεο ζπλζήθεο ζηελ αζθάιεηα ησλ Π.  

 

Δπηπξφζζεηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχλ θαη ζηε δηαθχιαμε ηεο θπζηθήο 

αζθάιεηαο. Αλαθεξφκελνη ζηελ θπζηθή αζθάιεηα ή πξνζηαζία νπζηαζηηθά ελλννχκε 

ζπζθεπέο ή δηαδηθαζίεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα ζπζηαηηθά κέξε ελφο Π θαη ηηο 

ζρεηηθέο ππνδνκέο απφ δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ θπζηθέο απεηιέο (Γθξίηδαιεο Γ., 

2004). Η θπζηθή πξνζηαζία ελφο Π έγθεηηαη θπξίσο ζηνπο παξαθάησ άμνλεο. 

 

 Πξνζηαζία Υψξσλ: Αλαθεξφκελνη ζηε πξνζηαζία ησλ ρψξσλ πνπ εθηίλεηε 

έλα Π ελλννχκε ηελ δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ ρψξσλ απηψλ απφ 

εζσηεξηθέο εηζβνιέο. 

 Πξνζηαζία απφ θσηηά θαη πιεκκχξα: Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο είλαη πάληα 

έλαο αζηάζκεηνο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη βιάβεο θαη απψιεηεο 

ζηηο ιεηηνπξγίεο ελφο Π. 
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 Πξνζηαζία απφ απνηπρίεο εμνπιηζκνχ: Οη βιάβεο ζην πιηθφ ελφο Π κπνξεί 

εχθνια λα αληηκεησπηζηεί κε κηα απιή αληηθαηάζηαζε ηνπ ραιαζκέλνπ 

κεραλήκαηνο.  

 

Με θάζε έθζεζε ηνπ Π κηαο επηρείξεζεο ζε θίλδπλν είηε απηφο είλαη 

εζσηεξηθφο ή εμσηεξηθφο είηε είλαη θπζηθφο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα απνιέζεη 

νξηζκέλεο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ εθηειεί. Με κηα ηέηνηα ηπρφλ απψιεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ε επηρείξεζε θαη ν θάζε νξγαληζκφο έρεη έλα θφζηνο. Σν θφζηνο απηφ 

κεγαιψλεη ζε πεξηπηψζεηο νξγαληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε επαίζζεηα δεδνκέλα ή θαη 

κε επαίζζεηεο ππεξεζίεο. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα ηέηνησλ νξγαληζκψλ απνηεινχλ: 

 

 πζηήκαηα κε απφξξεηα ζηξαηησηηθά δεδνκέλα. 

 πζηήκαηα ειέγρνπ ελαέξηαο θπθινθνξίαο. 

 πζηήκαηα κε επαίζζεηα ηαηξηθά δεδνκέλα. 

 πζηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

 

Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ πσο γηα λα απνθχγνπκε ηπρψλ νηθνλνκηθέο θαη φρη 

κφλν επηπηψζεηο πνπ εμαξηψληαη απφ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ, 

απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο ζηαδηαθήο αλάθακςεο 

ηνπ Π θαη θαη επέθηαζε θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. 

 

Η χπαξμε κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο θξίλεηε απαξαίηεηε θαη ζα πξέπεη λα 

εληζρχεη θάζε βήκα απφ ηνλ θχθιν δσήο ελφο Π (Aggelinos G., Katsikas S., 2010). 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ απηνχ, ε αλάπηπμε κηαο ζηξαηεγηθήο αζθαιείαο γηα 

ηνλ νξγαληζκφ ιακβάλεη ρψξα ζε πνιχ αξρηθά ζηάδηα. Σφηε είλαη πνπ ζα πξέπεη λα 

αλαπηπρηεί θαη ε ζηξαηεγηθή αλάθακςεο απφ θπζηθή θαηαζηξνθή. Η εθαξκνγή πνπ 

πξνηείλεηε απφ απηή ηελ εξγαζία έξρεηαη λα εκπιαθεί ζηα δχν ηειεπηαία βήκαηα ηνπ 

θχθινπ δσήο ηνπ  Π. ην πξνηειεπηαίν βήκα δειαδή ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Π, ε 

εθαξκνγή ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ εξγαιείν θαηαγξαθήο ηνπ Π. Σέινο, ζην ηειεπηαίν 

βήκα ζηε Γηαηήξεζε ηνπ Π, ε εθαξκνγή θαιείηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πάιη γηα 

λα ελεκεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Π εάλ ππάξρνπλ αιιαγέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Πεξηγξαθή πζηήκαηνο 

 

 

2.1. Γεληθή Ιδέα πζηήκαηνο  

 

ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο ινηπφλ είλαη λα παξνπζηάζεη ηελ εθαξκνγή 

DRAMM, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα βνεζήζεη αξρηθά ζηελ θαηαγξαθή, 

απνζήθεπζε, ελεκέξσζε θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία 

ελφο Π ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ζε έλαλ αξθεηά κεγάιν θαη πνιχπινθα δνκεκέλν 

νξγαληζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε έλα ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 

θαηαγξαθή ππεξεζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη ε ζχλδεζή ησλ 

ηειεπηαίσλ κε ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ Π. Απφ ηελ εθαξκνγή θαη κεηά ηελ 

εθηέιεζε νξηζκέλσλ ελεξγεηψλ ζα είλαη δηαζέζηκεο πξνο ηνλ ρξήζηε πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ θαη ζα επηηαρχλνπλ ηελ αλάθακςε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ κεηά απφ κηα θπζηθή θαηαζηξνθή.  

 

ηε βαζηθή ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο αθφκε αλήθεη θαη ην γεγνλφο 

φηη ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα είλαη πξνζπειάζηκε θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο 

(κεηά απφ θπζηθή θαηαζηξνθή) ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή είλαη δηαζέζηκνο κε 

κφλν κηα αξρηθή εγθαηάζηαζε λα είλαη απαξαίηεηε.  

 

 

2.2. Δπηρεηξεζηαθνί ηόρνη 

 

ε απηφ ην θεθάιαην αλαθέξνληαη νη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη πνπ ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεη ε εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγνχκε. Αλαιπηηθά νη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη 

αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 

 Καηαγξαθή θαη δηαρείξηζε νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 Καηαγξαθή φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ην λνζνθνκείν. 
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 Καηαγξαθή ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ην Π ηνπ λνζνθνκείνπ 

(πιηθφ θαη ινγηζκηθφ). 

 χλδεζε ησλ δηνηθεηηθψλ αληηθεηκέλσλ (πρ ζπκβφιαηα ζπληήξεζεο) θαη ησλ 

ππεξεζηψλ κε ην πιηθφ θαη ινγηζκηθφ. 

 Απνηχπσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π. 

 Γπλαηφηεηεο εμαγσγήο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ (εθηππψζεηο) πξνο 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ Γξαθείσλ Πιεξνθνξηθήο ή Οκάδαο Αλάθακςεο.  

 

 

2.3. Πεξηγξαθή Σππηθώλ Υξεζηώλ 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή DRAMM σο ηππηθνί ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαζνξίδνληαη νη εμήο: 

 

Α. Πξσηεχνληεο Υξήζηεο: Οη πξσηεχνληεο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

ζρεδηάδνπκε ζα είλαη φινη νη ρξήζηεο κε δηθαηψκαηα πξφζβαζεο δηαρεηξηζηή 

(admin) ζην ζχζηεκα. Οη ρξήζηεο ζα αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα κεραλνξγάλσζεο 

θάζε επηρείξεζεο ζπλεπψο θαηαιαβαίλνπκε πσο ε δηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο 

αλαθέξεηε ζε επαγγεικαηίεο ηηο πιεξνθνξηθήο. Οη πξσηεχνληεο ρξήζηεο ζα 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζσζηή εηζαγσγή, ελεκέξσζε θαη δηαγξαθή θάπνηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ Π. 

Β. Γεπηεξεχνληεο Υξήζηεο: Οη δεπηεξεχνληεο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

είλαη φινη νη ρξήζηεο κε δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ρξήζηε (user) ζην ζχζηεκα. 

Οκνία κε ηνπο πξσηεχνληεο ρξήζηεο θαη νη δεπηεξεχνληεο ρξήζηεο ζα 

αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα κεραλνξγάλσζεο θάζε επηρείξεζεο ζπλεπψο 

θαηαιαβαίλνπκε πσο ε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο αλαθέξεηε θαη απηή ζε 

επαγγεικαηίεο ηηο πιεξνθνξηθήο. Οη δεπηεξεχνληεο ρξήζηεο ζα κπνξνχλ κφλν 

λα πξνζπειάζνπλ θαη λα ηππψζνπλ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηελ 

εθαξκνγή.  

Γ. Σξηηεχνληεο ρξήζηεο: Γηα ηελ εθαξκνγή DRAMM δελ ππάξρνπλ 

ηξηηεχνληεο ρξήζηεο θαζψο δελ ππάξρνπλ ρξήζηεο νη νπνίνη λα κελ 

ρξεζηκνπνηνχλ άκεζα ην ζχζηεκα θαη λα επεξεάδνληαη απφ ηελ εηζαγσγή 

ηνπ.   
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2.3.1. Αλάιπζε Υαξαθηεξηζηηθώλ Υξεζηώλ 

 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα φπνπ θαηεγνξηνπνηνχζακε 

ηνπο ρξήζηεο, ε εθαξκνγή αλαθέξεηε θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ αλζξψπνπο νη 

νπνίνη είλαη επαγγεικαηίεο ηεο πιεξνθνξηθήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλεηε ν ρξφλνο 

θαη ην θφζηνο εθκάζεζεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο κηαο θαη νη ρξήζηεο ζα είλαη 

ήδε εμνηθεησκέλνη ζε νξνινγίεο πνπ αθνξνχλ αληηθείκελα Π.  

 

2.4. Καηαγξαθή Βαζηθώλ Δξγαζηώλ 

 

ηελ παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί γίλεηε πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ελεξγεηψλ 

πνπ ζα κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ νη ρξήζηεο ηηο εθαξκνγήο. Γηα ηελ εθηέιεζε φισλ 

ησλ παξαθάησ ελεξγεηψλ απαξαίηεηε είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ ρξήζηε απφ ην 

ζχζηεκα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κε δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή θαη ζε άιιεο κε 

δηθαηψκαηα ρξήζηε. ε θάζε κία ελέξγεηα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη ηα 

δηθαηψκαηα πνπ πξέπεη λα έρεη ν ρξήζηεο γηα λα εθηειέζεη ηελ ελέξγεηα. 

 

Αλαγλψξηζε απφ ην ζχζηεκα: φινη ν ρξήζηεο πνπ ζα έρνπλ ινγαξηαζκφ ζηελ 

εθαξκνγή καο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ είζνδν ζην ζχζηεκα γηα λα 

εθηειέζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ. 

 

Δηζαγσγή Αληηθεηκέλνπ: Ο ρξήζηεο κε δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή ζα κπνξεί λα 

θαηαγξάθεη λέα αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ ην Π ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα ηα 

απνζεθεχεη ζηελ εθαξκνγή DRAMM. 

 

Δθηχπσζε Κελήο Φφξκαο γηα Δηζαγσγή Αληηθεηκέλνπ: Ο ρξήζηεο κε δηθαηψκαηα 

δηαρεηξηζηή ζα κπνξεί λα εθηππψλεη θελέο θφξκεο γηα ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ γηα ηελ εηζαγσγή ελφο λέν αληηθεηκέλνπ. 

 

Δλεκέξσζε Αληηθεηκέλνπ: Ο ρξήζηεο κε δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή ζα κπνξεί λα 

αλαδεηήζεη έλα ήδε απνζεθεπκέλν αληηθείκελν κε ζθνπφ λα πξνβάιεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη λα ηα Δλεκεξψζεη εάλ απηφ είλαη απαξαίηεην. 
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Γεκηνπξγία Αληηγξάθνπ Αζθαιείαο: Ο ρξήζηεο κε δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή ζα 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αληίγξαθν αζθαιείαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. Ο ρξήζηεο ζα έρεη δχν επηινγέο: 

1. Σελ Γεκηνπξγία αληηγξάθνπ ηεο πξσηαξρηθήο βάζεο εγθαηάζηαζεο ηεο 

εθαξκνγήο. 

2. Σε δεκηνπξγία αληηγξάθνπ πνπ ζα αλαθέξεηε ηφζν ζηε δνκή ηεο βάζεο φζν 

θαη ζηα δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε απηή. 

 

Δηζαγσγή Αληηγξάθνπ Αζθαιείαο: Ο ρξήζηεο κε δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή ζα κπνξεί 

λα εηζάγεη έλα αληίγξαθν αζθαιείαο πνπ έρεη εμάγεη πξνεγνπκέλσο.  

 

Δθηέιεζε χλζεησλ Δξσηεκάησλ: Οη ρξήζηεο ηηο εθαξκνγήο κε δηθαηψκαηα 

δηαρεηξηζηή θαη ρξήζηε ζα κπνξνχλ λα εθηεινχλ νξηζκέλα ζχλζεηα εξσηήκαηα ψζηε 

λα βξίζθνπλ ηηο δηαδξνκέο ζχλδεζεο νξηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Π.  

 

Μνληέια Δπηιεθηηθήο Λεηηνπξγίαο Δθαξκνγήο: Οη ρξήζηεο ηηο εθαξκνγήο κε 

δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή θαη ρξήζηε ζα κπνξνχλ λα εθηεινχλ νξηζκέλα κνληέια γηα 

ηελ ππνζηήξημε αλάθακςεο Π κεηά απφ θαηαζηξνθή. Ο ρξήζηεο ζα έρεη ηξεηο 

επηινγέο: 

1. Σελ ρξήζε ηνπ κνληέινπ βάζε ηνπ επηζπκεηνχ αξηζκνχ ππνινγηζηψλ. 

2. Σε ρξήζε ηνπ κνληέινπ βάζε ησλ επηζπκεηψλ ππεξεζηψλ. 

3. Σε ρξήζε ηνπ ζπλδπαζηηθνχ κνληέινπ δειαδή ηνλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν 

κνληέισλ. 

 

Δθηχπσζε Λίζηαο Αληηθεηκέλσλ: Οη ρξήζηεο ηηο εθαξκνγήο κε δηθαηψκαηα 

δηαρεηξηζηή θαη ρξήζηε ζα κπνξνχλ λα εκθαλίδνπλ ζηελ νζφλε θαη λα εθηππψλνπλ 

ιίζηεο φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζηελ εθαξκνγή. 

 

Δθηχπσζε Αληηθεηκέλσλ Έλα-Έλα: Οη ρξήζηεο ηηο εθαξκνγήο κε δηθαηψκαηα 

δηαρεηξηζηή θαη ρξήζηε ζα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ θαη λα εθηππψλνπλ φια ηα ζηνηρεία 

νξηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο αλαδήηεζεο. 
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Βνήζεηα: Οη ρξήζηεο ηηο εθαξκνγήο κε δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή θαη ρξήζηε ζα 

κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ επηινγή Βνήζεηα ε νπνία νπζηαζηηθά απνηειεί έλα 

εγρεηξίδην ρξήζεο γηα ηελ εθαξκνγή.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Αξρηηεθηνληθή ρεδίαζε πζηήκαηνο 

 

 

3.1. Γεληθή Ιδέα θαη ηόρνη  

 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη 

πξνεγνπκέλσο, είλαη ε δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο DRAMM ε νπνία ζα ππνζηεξίδεη 

ηελ κέζνδν αλάθακςεο ηνπ Π θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο 

νξγαληζκνχ.   

 

ηε βαζηθή ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

παξαδνρή πσο ε εθαξκνγή ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ επαγγεικαηίεο ηεο πιεξνθνξηθήο, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο ε εμνηθείσζε ησλ ρξεζηψλ κε ην πεξηβάιινλ ηεο 

εθαξκνγήο ζα είλαη επθνιφηεξν. Παξφια απηά φκσο ζηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

εθαξκνγήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο κε κεγάιε επθνιία 

αιιειεπίδξαζεο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν δελ έρεη ζρεδηαζηεί ε εθαξκνγή κε βάζε 

γισζζηθά κνληέια αιιειεπίδξαζεο παξφιν πνπ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ καο 

πξνζθέξνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζηπι ηαηξηάδνπλ κε ηνπο ρξήζηεο ζηνπο νπνίνπο 

αλαθέξεηε ε εθαξκνγή. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο δφζεθε πεξηζζφηεξν 

βαξχηεηα ζην γεγνλφο φηη νη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ζα ηξέρεη ε εθαξκνγή κπνξεί λα 

είλαη ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο γεγνλφο πνπ κεγαιψλεη ηελ αλάγθε γη φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ζηελ αιιειεπίδξαζε. 

 

3.2. ηπι Αιιειεπίδξαζεο Υξεζηώλ  

 

Γηα ηνπο ιφγνπο ινηπφλ πνπ αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, 

θαηαιήμακε ζηνλ απεπζείαο ρεηξηζκφ. Σν ζηπι απηφ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ 

πεξίζηαζε γηαηί πεξηιακβάλεη πάλσ ζηελ νζφλε αληηθείκελα κε ηα νπνία ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη πνιχ εχθνια κέζσ κηαο δεηθηηθήο ζπζθεπήο. Δπίζεο, απηφ 

καο θαιχπηεη θαη ζε άιιεο επηκέξνπο αλάγθεο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί θαηά ηνλ 
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ζρεδηαζκφ πνπ θάλακε. Μηα ηέηνηνπ είδνπο αλάγθε, ε αλάγθε γηα επθνιία ζηε ρξήζε 

θαη ηαρχηεηα ζηελ εθκάζεζε ιχλεηε κηαο θαη ηα δχν παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά 

απνηεινχλ βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ζηπι αιιειεπίδξαζεο κε απεπζείαο ρεηξηζκφ. 

 

Ο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο καο ινηπφλ ζα θιηζεί λα έξζεη αληηκέησπνο κε έλα 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο ζην νπνίν δελ ζα έρεη ηελ αλάγθε λα 

απνκλεκνλεχεη θάπνηεο εληνιέο. Σν κφλν πνπ ζα θάλεη είλαη λα αιιειεπηδξά κε 

νξηζκέλα ζηνηρεία επάλσ ζηελ νζφλε. Σα ζηνηρεία απηά (κελνχ θαη θφξκεο) 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ πνιιέο εθαξκνγέο δηθηπαθέο θαη κε θαη ζπλζέηνπλ έλα 

κεηθηφ ζηπι αιιειεπίδξαζεο πνπ είλαη γλσζηφ θαη ζαλ GUI (Graphical User 

Interface).  

 

Γηα ηελ εθαξκνγή καο θαη γηα ηνλ ιφγν φηη αλαθεξφκαζηε ζε κηα δηαδηθηπαθή 

εθαξκνγή ε νπνία ζα πξέπεη γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηεο λα κελ δεκηνπξγεί 

επηπξφζζεηεο αλάγθεο ζε ινγηζκηθφ αιιά θπξίσο ζε πιηθφ, νη ζπζθεπέο 

αιιειεπίδξαζεο ζα είλαη νη βαζηθέο ζπζθεπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ελφο πξνζσπηθνχ 

ππνινγηζηή δειαδή ην πιεθηξνιφγηα θαη ην πνληίθη σο ζπζθεπέο εηζφδνπ θαη ε 

νζφλε θαη ηνλ εθηππσηή σο ζπζθεπέο εμφδνπ.  

 

Σέινο αθνχ ην ζηπι αιιειεπίδξαζεο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ν 

απεπζείαο ρεηξηζκφο, απαξαίηεηε είλαη ε αλαθνξά ζε θπξίαξρε κεηαθνξά. Σν 

ζχζηεκα πνπ δεκηνπξγνχκε είλαη κηα εθαξκνγή ππνζηήξημεο κεραλνξγάλσζεο πνπ 

θαηά θχξην ιφγν ζρεηίδεηε κε ηελ θαηαγξαθή αληηθεηκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 

εθηέιεζε ιεηηνπξγηψλ πάλσ ζε απηά ηα αληηθείκελα. Η θπξίαξρε κεηαθνξά πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί είλαη απηή ηνπ παξαδνζηαθνχ γξαθείνπ κε απνζήθεπζε 

νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο ζε θαθέινπο. Γηα παξάδεηγκα ν ρξήζηεο παιηά έπξεπε λα 

θαηαγξάςεη ζε κηα θαξηέια φια ηα ζηνηρεία πνπ ήζειε λα απνζεθεχζεη. Σν ίδην ζα 

θάλεη θαη κε ηηο θφξκεο ηηο εθαξκνγήο απφ ηελ ιεηηνπξγία πξνζζήθε αληηθεηκέλνπ. 

ηε ζπλέρεηα έζησ φηη ήζειε λα αιιάμεη έλα ζηνηρεία απφ κηα θαξηέια. Έβξηζθε ηελ 

θαξηέια θαη άιιαδε ην ζηνηρείν πνπ ήζειε. Με παξφκνην ηξφπν θαη ν ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξψηα ζα αλαδεηήζεη ην απνζεθεπκέλν αληηθείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

ηξνπνπνηήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ. Η δηαδηθαζία ζπλερίδεηε κε παξφκνην ηξφπν.   
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3.3. Ιεξαξρηθή Αλάιπζε Δξγαζηώλ (HTA diagrams)  

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα νξίζνπκε ηη είλαη αλάιπζε εξγαζηψλ (Task 

Analysis). Αλάιπζε Δξγαζηψλ ινηπφλ είλαη ε δηαδηθαζία αλάιπζεο ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη εθηεινχλ κηα εξγαζία. Αλαθεξφκαζηε δειαδή ζηα αληηθείκελα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ θαη ζε φηη ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίδνπλ. Μηα απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο εξγαζηψλ ηελ νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη εκείο είλαη ε ηεξαξρηθή αλάιπζε εξγαζηψλ.   

 

Η κέζνδνο απηή πινπνηεί ηελ ηερληθή ηεο Απνζχλζεζεο ησλ Δξγαζηψλ θαη  

δίλεη έκθαζε ζην πσο κηα εξγαζία δηαζπάηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη ηειηθά κε 

εθηέιεζε επηκέξνπο εξγαζηψλ, κέρξη ηελ πεξηγξαθή ζηνηρεησδψλ κε-πεξαηηέξσ 

δηαζπψκελσλ  ελεξγεηψλ ηνπ ρξήζηε ή ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα πξντφληα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο είλαη κηα ηεξαξρία εξγαζηψλ θαη ππφ-εξγαζηψλ, 

θαζψο θαη ηα πιάλα δξάζεσλ, ηα νπνία παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεηξά θαη ηηο 

ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο εθηεινχληαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο.  

 

Σα πξντφληα απηά εκθαλίδνληαη παξαθάησ: 

 

0. Λεηηνπξγία πζηήκαηνο

2. Δπεμεξγαζία 

Αληηθεηκέλωλ Π
3. ύλζεηα Δξωηήκαηα1. Δίζνδνο ζην ύζηεκα 5. Βνήζεηα

4. Πινήγεζε / 

Δθηύπωζε 

Αληηθεηκέλωλ Π

0 do 2, 3, 4, if 1 first

ΠΛΑΝΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

 

Figure 2 - Λεηηνπξγία ζπζηήκαηνο 

 



 

 13 

1. Δίζνδνο ζην ύζηεκα

1.1. Δηζαγωγή Όλνκα 

Χξήζηε

1.2 Δηζαγωγή 

πλζεκαηηθνύ

1 do 1.1 and 1.2 if user is not logged in

ΠΛΑΝΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

 

Figure 3 - Δίζνδνο ζην ζύζηεκα 

 

2. Αληηθείκελα

2.1.1. 

Πξνζζήθε 

Αληηθεηκέλνπ

2.2. Δμαγωγή 

Αληηγξάθνπ Αζθαιείαο

2.3. Δηζαγωγή 

Αληηγξάθνπ Αζθαιείαο

2.1. Πινήγεζε ζηα 

Αληηθείκελα

2.1.2. 

Αλαδήηεζε 

Αληηθεηκέλνπ

2.2.1. Δμαγωγή 

Αληηγξάθνπ Γνκήο 

θαη Γεδνκέλωλ

2.2.2. Δμαγωγή 

Αληηγξάθνπ Αξρηθήο 

Βάζεο

2.1 do 2.1.1, 2.1.2 if 2.1 first

ΠΛΑΝΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

 

Figure 4 – Αληηθείκελα 

 

2.1.1. Πξνζζήθε 

Αληηθεηκέλνπ

2.1.1.1.1. 

Δηζαγωγή 

Πεδίνπ 1

2.1.1.1 πκπιήξωζε 

Φόξκαο

2.1.1.1.2. 

Δηζαγωγή 

Πεδίνπ 2

2.1.1.1.λ+1 

Δπηβεβαίωζε 

Δηζαγωγήο

2.1.1.1.λ. 

Δηζαγωγή 

Πεδίνπ λ
……..

2.1.1.1 do 2.1.1.1.ν+1 if 2.1.1.1.1, ….. 2.1.1.1.ν first

ΠΛΑΝΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

 

Figure 5 - Πξνζζήθε Αληηθεηκέλνπ 
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2.1.2. Αλαδήηεζε 

Αληηθεηκέλνπ

2.1.2.1.1. 

Αιιαγή   

Πεδίνπ 1

2.1.2.1 Δλεκέξωζε 

Αληηθεηκέλνπ

2.1.2.1.2. 

Αιιαγή    

Πεδίνπ 2

2.1.2.1.λ+1 

Δπηβεβαίωζε 

Δλεκέξωζεο

2.1.2.1.λ. 

Αιιαγή   

Πεδίνπ λ
……..

2.1.1.2 do 2.1.2.1.ν+1 if 2.1.2.1.1, ….. 2.1.2.1.ν first

ΠΛΑΝΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

 

Figure 6 - Αλαδήηεζε Αληηθεηκέλνπ 

 

 

3. Δξωηήκαηα

3.2. Μνληέιν 

Λεηηνπξγίαο βάζε 

επηζπκεηώλ 

ππνινγηζηώλ

3.3. Μνληέιν 

Λεηηνπξγίαο βάζε 

επηζπκεηώλ ππεξεζηώλ

3.1. ύλζεηα 

Δξωηήκαηα

3.2 do 3.2.1.1 if 3.2.1 first

3.3 do 3.3.1.1 if 3.3.1 first

3.4 do 3.4.1.1.1 if 3.4.1 and 3.4.1.1 first

ΠΛΑΝΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

3.4. Μνληέιν 

Λεηηνπξγίαο βάζε 

επηζπκεηώλ 

ππνινγηζηώλ θαη 

ππεξεζηώλ

3.2.1 Δηζαγωγή 

Δπηζπκεηνύ αξηζκνύ 

ππνινγηζηώλ

3.3.1 Δπηινγή 

Δπηζπκεηώλ Υπεξεζηώλ

3.4.1 Δηζαγωγή 

Δπηζπκεηνύ αξηζκνύ 

ππνινγηζηώλ

3.4.1.1  Δπηινγή 

Δπηζπκεηώλ Υπεξεζηώλ

3.4.1.1.1 Δκθάληζε 

απνηειέζκαηνο

3.3.1.1  Δκθάληζε 

απνηειέζκαηνο

3.2.1.1  Δκθάληζε 

απνηειέζκαηνο

 

Figure 7 – Δξσηήκαηα 
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3.1. ύλζεηα 

Δξωηήκαηα

3.1.1. Μνλνπάηη 

Πξνζωπηθόο 

Υπνινγηζηήο- 

Switch

3.1.3. Μνλνπάηη 

Πξνζωπηθόο 

Υπνινγηζηήο- 

Γηεπζύλζεηο

3.1.2. Μνλνπάηη 

Πξνζωπηθόο 

Υπνινγηζηήο- 

Υπεξεζίεο - 

Δθαξκνγέο

3.1 do 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. if 3.1 first

ΠΛΑΝΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

3.1.1.1 Δηζαγωγή 

ηνηρείωλ γηα 

Αλαδήηεζε

3.1.1.1.1 

Απνηειέζκαηα 

Αλαδήηεζεο

3.1.2.1 Δηζαγωγή 

ηνηρείωλ γηα 

Αλαδήηεζε

3.1.2.1.1 

Απνηειέζκαηα 

Αλαδήηεζεο

3.1.3.1 Δηζαγωγή 

ηνηρείωλ γηα 

Αλαδήηεζε

3.1.3.1.1 

Απνηειέζκαηα 

Αλαδήηεζεο

 

Figure 8 - ύλζεηα Δξσηήκαηα 

 

 

4. Δθηππώζεηο

4.1.1. ηαζεξέο 

Δθηππώζεηο

4.1.2. Δθηππώζεηο ηαζεξώλ 

ηνηρείωλ

4.1. Πινήγεζε ζηα 

Αληηθείκελα

4.1.1.1. 

Δκθάληζε 

ζηελ Οζόλε

4.1.1.2. Απεπζείαο 

Δθηύπωζε

4 do 4.1.1, 4.1.2 if 4.1 first

4.1.2 do 4.1.2.1.1, 4.1.2.1.2, 4.1.2.1.3, 4.1.2.1.4 if 4.1.2.1 first

ΠΛΑΝΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

4.1.2.1. 

Αλαδήηεζε 

Αληηθεηκέλνπ

4.1.2.1.1. 

Δκθάληζε 

ζηελ Οζόλε 

όια ηα 

απνηειέζκαηα 

ζε ιίζηα

4.1.2.1.4. 

Απεπζείαο 

Δθηύπωζε 

όια ηα 

απνηειέζκαηα 

κε όια ηα 

ζηνηρεία

4.1.2.1.3. 

Απεπζείαο 

Δθηύπωζε 

όια ηα 

απνηειέζκαηα 

ζε ιίζηα

4.1.2.1.2. 

Δκθάληζε 

ζηελ Οζόλε 

όια ηα 

απνηειέζκαηα 

κε όια ηα 

ζηνηρεία

 

Figure 9 – Δθηππώζεηο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Λεπηνκεξή ρεδίαζε πζηήκαηνο 

 

 

4.1. Γεληθά ρεδηαζηηθά Υλάξηα 

 

ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο ινηπφλ είλαη λα παξνπζηάζεη ηελ εθαξκνγή 

DRAMM, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα βνεζήζεη αξρηθά ζηελ θαηαγξαθή, 

απνζήθεπζε, ελεκέξσζε θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία 

ελφο Π ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ζε έλαλ αξθεηά κεγάιν θαη πνιχπινθα δνκεκέλν 

νξγαληζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε έλα ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 

θαηαγξαθή ππεξεζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη ε ζχλδεζή ησλ 

ηειεπηαίσλ κε ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ Π. Απφ ηελ εθαξκνγή θαη κεηά ηελ 

εθηέιεζε νξηζκέλσλ ελεξγεηψλ ζα είλαη δηαζέζηκεο πξνο ηνλ ρξήζηε πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ θαη ζα επηηαρχλνπλ ηελ αλάθακςε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ κεηά απφ κηα θπζηθή θαηαζηξνθή.  

 

ηε βαζηθή ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο αθφκε αλήθεη θαη ην γεγνλφο 

φηη ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα είλαη πξνζπειάζηκε θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο 

(κεηά απφ θπζηθή θαηαζηξνθή). Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί 

ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή είλαη δηαζέζηκνο θαη ε εγθαηάζηαζε ζα είλαη γξήγνξε 

κηαο θαη δε ζα ππάξρεη αλάγθε γηα επηπξφζζεηεο εθαξκνγέο (ηχπνπ θπιινκεηξεηή) 

ζηνλ ππνινγηζηή. 

 

4.2. ρεδηαζηηθά Πξόηππα 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα γίλεη πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ζρεδηαζηηθψλ 

πξνηχπσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζρεδηαζηεί ε εθαξκνγή καο. 

Γηα ηε πξνηππνπνίεζε πνπ έρεη γίλεη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξφηππα απφ ηελ 

βηβιηνζήθε Welie. Σα πξφηππα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 
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1) Web Based Application: ην πξφηππν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε 

ηζηνζειίδα πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί είλαη πεξηζζφηεξν γηα λα εθηεινχληαη ελέξγεηεο 

θαη εξγαζίεο παξά γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ν ρξήζηεο 

έρεη λα θάλεη κε αληηθείκελα ηα νπνία κπνξεί λα ηα δεκηνπξγεί, λα ηα δηαγξάθεη, λα 

ηα ελεκεξψλεη θνθ. Σέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο εκπεξηέρνπλ πξνβνιέο αληηθεηκέλσλ 

θαη θφξκεο κε ηηο νπνίεο ηα αληηθείκελα αιιάδνπλ (Figure 10). Σέινο επεηδή 

πξφθεηηαη γηα εμαηνκηθεπκέλε ρξήζε ππάξρεη είζνδνο ηνπ ρξήζηε ζην πξφγξακκα.  

Πεγή: http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=application  

 

 

Figure 10 - Web Based Application Pattern 

 

2) Repeated Menu: ην πξφηππν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

νη ηζηνζειίδεο δελ είλαη κηαο πξνβνιήο (δειαδή απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξεο 

ζειίδεο). ε ηέηνηα πεξίπησζε φηαλ ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε ην πεξηερφκελν ηεο 

θάζε ζειίδαο, μέξεη αλά πάζα ζηηγκή πνπ αθξηβψο βξίζθεηαη ην menu. Γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πξφηππν απηφ αξθεί λα παξέρνπκε ζην ρξήζηε κηα νξηδφληηα 

κπάξα menu (Figure 11).    

Πεγή: http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=repeated-menu  

 

 

Figure 11 - Repeated Menu Pattern 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=application
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=repeated-menu
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3) Action Button: ζε κηα web based εθαξκνγή, φινη νη ζχλδεζκνη δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Τπάξρνπλ άιινη ζχλδεζκνη γηα ηελ πινήγεζε 

θαη άιινη γηα λα αξρίδεη γηα παξάδεηγκα κηα δηεξγαζία (πρ αλαδήηεζε). Έηζη 

κπνξνχκε λα παξέρνπκε ζην ρξήζηε έλα θνπκπί κε ηε κνξθή εηθφλαο ην νπνίν 

κπνξεί πνιχ εχθνια λα εληνπηζηεί (Figure 12). 

Πεγή: http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=action-button 

 

 

Figure 12 - Action Button Pattern 

 

 

4) Double Tab Navigation: ην πξφηππν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε 

ηζηνζειίδα πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί έρεη αξθεηέο ππφ-θαηεγνξίεο θαη είλαη αξθεηά 

πεξίπινθν γηα ηνλ ρξήζηε λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή πνπ αθξηβψο βξίζθεηε. Ο 

θαιχηεξνο ηξφπνο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην πξφηππν απηφ είλαη λα παξέρεηο ζηνλ 

ρξήζηε έλα ππν-κελνχ απηινγψλ αλάινγα κε ηελ θχξηα θαηεγνξία πνπ βξίζθεηε 

(Figure 13).  

Πεγή: http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=doubletab  

 

 

Figure 13 - Double Tab Navigation Pattern 

 

 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=action-button
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=doubletab
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5) Color Coded Section: ην πξφηππν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε ηζηνζειίδα 

πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί έρεη αξθεηέο ππφ-θαηεγνξίεο θαη είλαη αξθεηά πεξίπινθν γηα 

ηνλ ρξήζηε λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή πνπ αθξηβψο βξίζθεηε.  Ο θαιχηεξνο 

ηξφπνο γηα λα εθαξκνζηεί απηφ ην πξφηππν είλαη εθηφο απφ ην θείκελν πνπ ζα βιέπεη 

ν ρξήζηεο γηα λα θαηαιαβαίλεη πνπ είλαη, λα ηνπ παξέρνπκε θαη κηα εηθφλα ε νπνία 

ζα δίλεη ζηνλ ρξήζηε θαη νπηηθή βνήζεηα κηαο θαη ζα επηθνηλσλεί ηελ θαηεγνξία ζηελ 

νπνία πινεγείηαη ν ρξήζηεο (Figure 14). Σν πξφηππν απηφ ζπλδπάδεηαη κε ην 

πξφηππν Double Tab Navigation.   

Πεγή:  http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=color-coded-

section 

 

Figure 14 - Color Coded Section Pattern 

6) Login: ην πξφηππν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν ρξήζηεο επηζηξέθεη ζε κηα 

ηζηνζειίδα θαη ζε απηή θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί δεδνκέλα πνπ αλήθνπλ είηε ζηνλ 

εαπηφ ηνπ είηε ζε άιινπο ρξήζηεο. Μπνξνχκε λα παξέρνπκε ζηνλ ρξήζηε πξφζβαζε 

ζε δεδνκέλα ηηο εθαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάινγα κε ηελ ηαπηνπνίεζε πνπ 

ζα έρεη θάλεη ζην ζχζηεκα (Figure 15).  

Πεγή: http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=login 

 

Figure 15 - Login Pattern 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=color-coded-section
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=color-coded-section
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=login
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7) Advanced Search: ην πξφηππν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ηα αληηθείκελα 

ζε κηα ηζηνζειίδα έρνπλ ηφζεο πνιιέο πιεξνθνξίεο νπφηε θαη ν ρξήζηεο φηαλ 

αλαδεηεί θάηη δελ είλαη ζε ζέζε λα ην εληνπίζεη κε απιή αλαδήηεζε. Μπνξνχκε λα 

παξέρνπκε ινηπφλ ζηνλ ρξήζηε πνιιέο επηινγέο θαη πεδία πξνο ζπκπιήξσζε ψζηε ε 

αλαδήηεζή ηνπ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αθξηβήο (Figure 16). 

Πεγή: http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=advanced-search  

 

 

Figure 16 - Advanced Search Pattern 

 

8) Search results: ην πξφηππν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν ρξήζηεο έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα αλαδήηεζε θαη πεξηκέλεη λα πάξεη ηα απνηειέζκαηα απηήο. Οη 

ρξήζηεο είλαη ζπλεζηζκέλνη ηα απνηειέζκαηα λα εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ζε κνξθή 

ιίζηαο κε κηα ηαμηλφκεζε. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο φκσο ηα απνηειέζκαηα παξαείλαη 

πνιιά γηα λα εκθαληζηνχλ ζε κία ζειίδα. Σφηε κπαίλνπλ άιινη παξάγνληεο ζηελ 

εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ. Έλαο ηέηνηνο παξάγνληαο είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζή 

ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε θάπνην θξηηήξην (Figure 17). 

Πεγή: http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=search-results  

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=advanced-search
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=search-results
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Figure 17 - Search Results Patterns 

 

9) Paging: ην πξφηππν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα 

πξνβάιεη κηα πνιχ κεγάιε ιίζηα αληηθεηκέλσλ ζηελ νζφλε. Σφηε ηα αληηθείκελα απηά 

ηαμηλνκνχληαη θαη πξνβάιινληαη ζειηδνπνηεκέλα ζηελ νζφλε. πλήζσο ζην θάησ 

κέξνο ηεο νζφλεο ππάξρνπλ αξηζκνί ησλ ζειίδσλ αιιά θαη ζχλδεζκνη πνπ ζε 

πεγαίλνπλ απφ ηελ κηα ζειίδα ζηελ άιιε (Δηθφλα-18).   

Πεγή: http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=paging  

 

 

Figure 18 - Paging Pattern 

 

 

4.3. Μνληέιν Πινήγεζεο 

 

Η εθαξκνγή έρεη ζρεδηαζηεί βάζε ηνπ ηεξαξρηθνχ ή δελδξνεηδνχο κνληέινπ 

πινήγεζεο. Σν κνληέιν απηφ είλαη θαηάιιειν γηα ζχλζεηεο εξγαζίεο. Σέηνηεο 

ζχλζεηεο εξγαζίεο έρνπκε θη εκείο δηαζέζηκεο γηα εθηέιεζε απφ ηνλ ρξήζηε. Οη 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=paging
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εξγαζίεο απηέο δελ δηαηεξνχλ κεγάιν βαζκφ απηνλνκίαο ελψ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ράξηεο πξνζαλαηνιηζκνχ (site map) ζηελ εθαξκνγή. 

 

Παξαθάησ θαίλνληαη ηα δηαγξάκκαηα ηνπ κνληέινπ πινήγεζεο ηεο 

εθαξκνγήο καο (Δηθφλα-19, Δηθφλα-20, Δηθφλα-21, Δηθφλα-22). 

 

ΑΡΥΗΚΖ ΔΛΗΓΑ

ΔΗΟΓΟ

(login)

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ

ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ

ΔΚΣΤΠΩΔΗ

ΒΟΖΘΔΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΛΟΖΓΖΖ

 

Figure 19 - Γεληθό Μνληέιν Πινεγεζεο 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ

ΠΛΟΖΓΖΖ ΣΑ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ

ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

ΑΝΑΕΖΣΖΖ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΝΔΟΤ

1ο Δπίπεδο 2ο Δπίπεδο 3ο Δπίπεδο 4ο Δπίπεδο

Οι λειηοσργίες όλων ηων επιπέδων γίνονηαι από εγγεγραμμένοσς τρήζηες

5ο Δπίπεδο

ΔΝΖΜΔΡΩΖ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ

ΔΠΗΒΔΒΑΗΩΖ 

ΔΗΑΓΩΓΖ

ΔΚΣΤΠΩΖ 

ΛΗΣΑ 

ΑΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ

 

Figure 20 - Μνληέιν πινήγεζεο Αληηθείκελα 
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ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΜΟΝΟΠΑΣΗΟΤ

ΔΗΑΓΩΓΖ 

ΚΣΗΣΖΡΗΩΝ

ΔΚΣΤΠΩΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

ΔΚΣΤΠΩΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

1ο Δπίπεδο 2ο Δπίπεδο 3ο Δπίπεδο 4ο Δπίπεδο

Οι λειηοσργίες όλων ηων επιπέδων γίνονηαι από εγγεγραμμένοσς τρήζηες

ΔΗΑΓΩΓΉ 

ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΜΟΝΣΔΛΟΤ

 

Figure 21 - Μνληέιν Πινήγεζεο Δξσηήκαηα 

 

ΔΚΣΤΠΩΔΗ

ΠΛΟΖΓΖΖ ΣΑ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ

ΣΑΘΔΡΔ 

ΚΣΤΠΩΔΗ

ΔΚΣΤΠΩΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

1ο Δπίπεδο 2ο Δπίπεδο 3ο Δπίπεδο 4ο Δπίπεδο

Οι λειηοσργίες όλων ηων επιπέδων γίνονηαι από εγγεγραμμένοσς τρήζηες

ΔΚΣΤΠΩΔΗ 

ΣΑΘΔΡΩΝ 

ΣΟΗΥΔΗΩΝ

ΔΚΣΤΠΩΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

 

Figure 22 - Μνληέιν Πινήγεζεο Δθηππώζεηο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

Τινπνίεζε πζηήκαηνο 

 

 

5.1. Σερλνινγίεο πνπ Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ ε εθαξκνγή DRAMM απνηειεί κηα 

web based εθαξκνγή γηα ηελ δηαρείξηζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ. Γηα ηελ δεκηνπξγία 

ηεο δηεπαθήο αιιειεπίδξαζεο ρξήζηε – ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιψζζα 

html. ηελ νπζία ινηπφλ δεκηνπξγήζεθε κηα απιή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ κπνξεί 

λα πξνζπειαζηεί απφ έλαλ νπνηνδήπνηε θπιινκεηξεηή θαη αιιειεπηδξά κε ηε βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεηαη.  

Ο θψδηθαο ηεο εθαξκνγήο απηήο, είλαη σο επί ησλ πιείζηνλ θψδηθαο γιψζζαο 

html. ηνλ θψδηθα απηφ έρνπλ πξνζηεζεί θνκκάηηα θψδηθα απφ script languages. 

Σέηνηεο γιψζζεο είλαη ε php θαη ε java. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπφξεζε λα επηηεπρζεί ην 

επηζπκεηφ ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα. ηνλ θψδηθα επίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηπι 

κνξθνπνίεζεο (πρ. css) ψζηε λα επηηχρνπκε θαη ην επηζπκεηφ νπηηθφ απνηέιεζκα. 

Δπηπξφζζεηα ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε γιψζζα mysql ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

php καο επέηξεπε λα αιιειεπηδξνχκε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Παξαθάησ ζα πεξηγξαθνχλ νξηζκέλεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο 

θαη ζα παξαηεζνχλ παξαδείγκαηα θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

 Παξαδείγκαηα Java script code: έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ θψδηθα 

απνηεινχλ ηα πξνεηδνπνηεηηθά παξάζπξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε φια 

ηελ εθαξκνγή θαη θπξίσο ζηελ πξνζζήθε λέσλ αληηθεηκέλσλ. Έλα ηέηνην 

παξάζπξν θαίλεηε ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα λα ελεκεξψλεηε ν ρξήζηεο φηη 

πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη φια ηα ππνρξεσηηθά πεδία ζηηο θφξκεο (Figure 

23).   
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Figure 23 - Πξνεηδνπνηεηηθό παξάζπξν 

 

Έλα δεχηεξν παξάδεηγκα java script θψδηθα είλαη ηα πηπζζφκελα 

παξάζπξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εθαξκνγή ηφζν θαηά ηελ 

ελεκέξσζε ελφο αληηθεηκέλνπ φζν θαη ζηηο εθηππψζεηο φηαλ απηέο 

πξνβαιιφηαλ πξψηα ζηελ νζφλε (Figure 24).  Η java script θάλεθε 

ρξήζηκε θαη ζε πνιιά αθφκε ζεκεία ηεο εθαξκνγήο νπνία δελ αλαιχνληαη 

ζην παξψλ θείκελν. 

 

Figure 24 - Πηπζζόκελν παξάζπξν 

 

 

 Παξαδείγκαηα php code: θνκκάηηα ηέηνηνπ θψδηθα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θπξίσο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ, πνπ αληινχζακε απφ ηελ 

βάζε, ζηελ νζφλε. Χο παξάδεηγκα εδψ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 

πινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζειηδνπνίεζεο (Figure 25).  
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Figure 25 - Δθαξκνγή Paging 

 

Γεχηεξν παξάδεηγκα ρξήζεο php είλαη νξηζκέλνη έιεγρνη πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα λα δηαπηζησζεί εάλ επηηξέπεηε 

άιιε εγγξαθή ζε θάπνηνλ πίλαθα γηα νξηζκέλα αληηθείκελα. (Figure 26). 

 

 

Figure 26 - Έιεγρνο δπλαηόηεηαο εγγξαθήο 

 

 Παξαδείγκαηα mysql code: φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ ζην 

θεθάιαην απηφ ηφζν γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζηε βάζε φζν θαη γηα 

ηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ απφ απηή, ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιψζζα mysql. Σα 

εξσηήκαηα ζε απηή ηελ έθδνζε ηεο εθαξκνγήο είλαη αξθεηά ζχλζεηα θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο ζπλάξηεζεο ηεο γιψζζαο mysql. Παξαθάησ 

παξαηίζεηαη θψδηθαο δχν εξσηεκάησλ (Figure 27,28).  
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Figure 27 - Κώδηθαο ύλζεηνπ Δξσηήκαηνο  1 

 

 

 

 

Figure 28 - Κώδηθαο ύλζεηνπ Δξσηήκαηνο  2 

 

 

5.2. Βάζε Γεδνκέλσλ 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή. Μπνξεί εχθνια λα γίλεη θαηαλνεηφ πφζν ζεκαληηθή είλαη 

απηή ε βάζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δφζεθε ηδηαίηεξε 

ζεκαζία θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ε νπνία πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ 

θαηαγξαθή φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ ελφο Π θαζψο θαη ππεξεζηψλ πνπ εθηειεί έλαλ 

νξγαληζκφο. Βαζηθφο ζρεδηαζηηθφο ζηφρνο ηεο βάζεο αθφκε είλαη ε ζχλδεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ κε ηα κέξε ηνπ Π. 
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Με ηα παξαπάλσ δεδνκέλα αθνινπζεί κηα εθηελέζηαηε αλάιπζε ηεο δνκήο 

ηεο βάζεο ε νπνία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ηελ πεξηγξαθή γηα ηνλ ρξήζηε θαη ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή. ηελ πεξηγξαθή γηα ηνλ ρξήζηε ζα επεμεγείηαη ν ξφινο θάζε 

πίλαθα ζηε βάζε θαη πνηα αθξηβψο αληηθείκελα απνζεθεχνληαη ζε απηφλ θαη ζηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή ζα ππάξρεη απεηθφληζε φισλ ησλ πεδίσλ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.  

 

 Όλνκα Πίλαθα: Servers 

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Ο πίλαθαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θαηαγξαθή φισλ ησλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ ησλ εμππεξεηεηψλ. Γηα 

ηελ επθνιφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα θαη ηεο εθαξκνγήο, 

ρξεζηκνπνηήζακε ηελ παξαδνρή φηη θάζε εμππεξεηεηήο ιεηηνπξγεί 

κε έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ρσξίο ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ 

θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 1) 

 Όλνκα Πίλαθα: ServerTypes 

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Ο παξαπάλσ πίλαθαο θαηαγξάθεη ηνπο ηχπνπο 

φισλ ησλ εμππεξεηεηψλ. θνπφο ηνπ πίλαθα είλαη λα γλσξίδνπκε 

πφζνπο θαη πνηνπο ηχπνπο εμππεξεηεηψλ έρνπκε. Παξαδείγκαηα 

ηχπσλ απνηεινχλ νη Database Servers, νη Mail Servers θηι. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 2) 

 Όλνκα Πίλαθα: Server_servertype 

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Ο πίλαθαο απηφο θαηαγξάθεη ηηο ζρέζεηο 

θπζηθψλ κεραλεκάησλ θαη ινγηθψλ κεραλεκάησλ. Με ιίγα ιφγηα, 

θαηαγξάθεη ηνλ ηχπν ηνπ θάζε εμππεξεηεηή μερσξηζηά. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 3) 

 Όλνκα Πίλαθα: Monitors 

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: ηνλ πίλαθα απηφ θαηαγξάθνπκε ηα ζηαζεξά 

ζηνηρεία ησλ νζνλψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 4) 

 Όλνκα Πίλαθα: MonitorTypes 

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Δδψ θαηαγξάθνπκε ηνπο ηχπνπο ησλ νζνλψλ. 

Παξαδείγκαηα ηχπσλ απνηεινχλ νη νζφλεο TFT, CRT, LCD θηι. 
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b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 5) 

 Όλνκα Πίλαθα: Networks 

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Ο πίλαθαο θαηαγξάθεη ηα δίθηπα πνπ είλαη 

ρσξηζκέλν ην ζχζηεκά καο. θνπφο ηνπ πίλαθα είλαη λα 

γλσξίδνπκε ηε ινγηθή πεξηνρή πνπ αλήθεη θάζε εμνπιηζηηθφ 

ζηνηρείν. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 6) 

 Όλνκα Πίλαθα: Routers  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: θνπφο απηνχ ηνπ πίλαθα είλαη λα 

θαηαγξάθνπκε θαη λα γλσξίδνπκε φια ηα θπζηθά κεραλήκαηα ησλ 

Γξνκνινγεηψλ πνπ έρνπκε ζην ζχζηεκα. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 7) 

 Όλνκα Πίλαθα: RtrSwtch  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Απηφο ν πίλαθαο ελεξγνπνηείηαη, εάλ ην πεδίν 

«Γπλαηφηεηα switching» ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα έρεη ηελ ηηκή 

1. ε απηφλ ηνλ detail πίλαθα θαηαγξάθνληαη νη ζπλδέζεηο πνπ έρεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα δερζεί έλαο δξνκνινγεηήο-κεηαγσγέαο. Γηα ηε 

επθνιφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα, έρνπκε ιάβεη ππφςε δχν 

παξαδνρέο. Η πξψηε ζεσξεί φηη ν θάζε δξνκνινγεηήο πξννξίδεηαη 

γηα εζσηεξηθή ρξήζε ζε έλα δίθηπν θαη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ζπλδέεηαη κε κεραλήκαηα ελφο άιινπ ππνδηθηχνπ, ελψ ε δεχηεξε 

θάλεη ιφγν γηα ηε δηαρείξηζε ελφο δξνκνινγεηή-κεηαγσγέα, ε 

νπνία δε δηαθέξεη απφ ηελ δηαρείξηζε ελφο απινχ κεηαγσγέα. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 8) 

 Όλνκα Πίλαθα: Switches  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Έλαο θχξηνο πίλαθαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ν 

νπνίνο πεξηγξάθεη θαη θξαηάεη φινπο ηνπο κεηαγσγείο πνπ 

ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 9) 

 Όλνκα Πίλαθα: SwtchConn  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Έλαο detail πίλαθαο πνπ θαηαγξάθεη φιεο ηηο 

ζπλδέζεηο ελφο κεηαγσγέα κε απψηεξν ζθνπφ λα γλσξίδνπκε αλά 

πάζα ζηηγκή πνηα ζχξα ζπλδέεηαη κε πνηα ζπζθεπή. 
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b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 10) 

 Όλνκα Πίλαθα: Firewalls  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Δδψ ζα κπνξεί ν ρξήζηεο λα απνζεθεχεη φια 

ηα ηείρε πξνζηαζίαο, φπνπ θαη λα βξίζθνληαη απηά. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 11) 

 Όλνκα Πίλαθα: Racks  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: ε απηφλ ηνλ πίλαθα θαηαγξάθνληαη φια ηα 

rack ηνπ ζπζηήκαηνο. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 12) 

 Όλνκα Πίλαθα: SLA  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: θνπφο απηνχ ηνπ πίλαθα είλαη λα 

γλσξίδνπκε φιεο ηηο ζπκθσλίεο ζπληήξεζεο πνπ δηαηεξεί ν 

νξγαληζκφο κε δηάθνξνπο θαηαζθεπαζηέο. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 13) 

 Όλνκα Πίλαθα: Staff  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Ο πίλαθαο θαηαγξάθεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

νξγαληζκνχ. θνπφο ηνπ πίλαθα είλαη λα γλσξίδνπκε ηα ζηνηρεία 

ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθνληαη κε ην πιεξνθνξηαθφ ηνπ 

ζχζηεκα, φπσο ηε δηεχζπλζε θαη ην ηκήκα πνπ αλήθνπλ, θαζψο 

θαη ηελ ζέζε πνπ θαιχπηνπλ. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 14) 

 Όλνκα Πίλαθα: LoginPssd  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Ο πίλαθαο απηφο έρεη δεκηνπξγεζεί, γηα λα 

θαιχςεη ηελ αλάγθε απνζήθεπζεο ησλ θσδηθψλ ησλ ρξεζηψλ, πνπ 

έρνπλ δηθαίσκα πξνζπέιαζεο θαη ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο 

DRAMM. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 15) 

 Όλνκα Πίλαθα: OrgMgt  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Ο πίλαθαο θαηαγξάθεη φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο 

ηνπ νξγαληζκνχ. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 16) 

 Όλνκα Πίλαθα: OrgSect  
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a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Ο πίλαθαο θαηαγξάθεη φινπο ηνπο Σνκείο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 17) 

 Όλνκα Πίλαθα: OrgDpt  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Ο πίλαθαο θαηαγξάθεη φια ηα Σκήκαηα ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 18) 

 Όλνκα Πίλαθα: OrgPst  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Ο πίλαθαο θαηαγξάθεη φιεο ηηο Θέζεηο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 19) 

 Όλνκα Πίλαθα: PCs  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: θνπφο ηνπ πίλαθα είλαη λα γλσξίδνπλ νη 

ρξήζηεο ηηο εθαξκνγήο πφζα θαη πνηα είλαη ηα κεραλήκαηα ησλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. 

ηνλ πίλαθα δελ θαηαγξάθνληαη νχηε θνξεηνί ππνινγηζηέο νχηε 

παιάκεο. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 20) 

 Όλνκα Πίλαθα: Printers  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: ηνλ πίλαθα απηφλ θαηαγξάθνληαη φινη νη 

εθηππσηέο πνπ βξίζθνληαη ζην ζχζηεκα. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 21) 

 Όλνκα Πίλαθα: PrinterTypes  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Δδψ θαηαγξάθνληαη θαη απνζεθεχνληαη φινη 

νη ηχπνη εθηππσηψλ. Παξαδείγκαηα ηχπσλ εθηππσηψλ απνηεινχλ 

νη Inkjet, Laser θηι. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 22) 

 Όλνκα Πίλαθα: Manufacturers  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: ηνλ πίλαθα θαηαγξάθνληαη φιεο νη Δηαηξίεο 

– Καηαζθεπαζηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 23) 

 Όλνκα Πίλαθα: O.S.  
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a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία φισλ 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα. Ο 

ζθνπφο ηνπ πίλαθα είλαη λα γλσξίδνπκε πφζεο άδεηεο ρξήζεο 

έρνπκε γηα θάζε ιεηηνπξγηθφ. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 24) 

 Όλνκα Πίλαθα: Applications  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: ε απηφλ ηνλ πίλαθα θξαηνχληαη φιεο νη 

εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα. Όπσο θαη 

παξαπάλσ, έηζη θαη ζε απηφλ ηνλ πίλαθα έρνπκε ιάβεη ππφςε καο 

ηελ παξαδνρή πσο, εάλ κηα εθαξκνγή έρεη θαη server θαη client 

εγθαηάζηαζε, ηφηε ζα πξέπεη λα πεξαζηεί ζηνλ πίλαθα ζαλ δχν 

μερσξηζηέο εγγξαθέο. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 25) 

 Όλνκα Πίλαθα: AppDepend  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: θνπφο απηνχ ηνπ detail πίλαθα είλαη ε 

θαηαγξαθή ησλ αιιειεμαξηήζεσλ ησλ εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα. ε απηφ ηνλ πίλαθα θάζε 

αιιειεμάξηεζε πνπ απνζεθεχεηαη ζεσξείηαη κνλφδξνκε. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 26) 

 Όλνκα Πίλαθα: Server_AppsInstl  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Δδψ απνζεθεχνληαη φιεο νη εθαξκνγέο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηνπο εμππεξεηεηέο. Θεσξνχκε πσο θάζε 

εθαξκνγή πνπ αλαθέξεηαη κφλν ζε εμππεξεηεηέο κπνξεί λα είλαη 

εγθαηεζηεκέλε κφλν ζε έλαλ εμππεξεηεηή. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 27) 

 Όλνκα Πίλαθα: Pc_AppsInstl  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Όκνηα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζε απηφλ 

απνζεθεχνληαη νη εθαξκνγέο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε φινπο 

ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 28) 

 Όλνκα Πίλαθα: AppsPssd  
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a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: θνπφο ηνπ πίλαθα είλαη λα γλσξίδνπκε φια 

ηα Username θαη ηα Password πνπ ππάξρνπλ ζηηο εθαξκνγέο ζε 

νπνηνδήπνηε επίπεδν θαη αλ αλήθνπλ. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 29) 

 Όλνκα Πίλαθα: OsPssd  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: θνπφο ηνπ πίλαθα είλαη λα γλσξίδνπκε φια 

ηα Username θαη ηα Password πνπ ππάξρνπλ ζηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν θαη αλ αλήθνπλ. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 30) 

 Όλνκα Πίλαθα: PssdLevel  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: ε απηφλ ηνλ πίλαθα θαηαγξάθνληαη ηα 

επίπεδα ησλ θσδηθψλ. θνπφο ηνπ πίλαθα είλαη λα ππάξρεη 

θαζνξηζκέλνο έλαο εληαίνο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ησλ επηπέδσλ 

θσδηθψλ. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 31) 

 Όλνκα Πίλαθα: Backups  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: ηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα θαηαγξάθνληαη 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα αληίγξαθα αζθαιείαο πνπ 

θξαηνχληαη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 32) 

 Όλνκα Πίλαθα: BckpWdth  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Πίλαθαο πνπ θαηαγξάθεη ην Δχξνο Λήςεο 

ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο. Παξαδείγκαηα εχξνπο απνηεινχλ 

Full, Append θηι. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 33) 

 Όλνκα Πίλαθα: BckpType  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Πίλαθαο πνπ θαηαγξάθεη ηνπο Σχπνπο ησλ 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο. Παξαδείγκαηα ηχπσλ απνηεινχλ 

Application, Data θηι. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 34) 

 Όλνκα Πίλαθα: BckpMedia  
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a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Ο πίλαθαο απηφο θαηαγξάθεη φια ηα Μέζα 

Λήςεο ησλ Αληηγξάθσλ Αζθαιείαο. Σν ζχζηεκα πξνυπνζέηεη φηη 

ζε φια ηα Μέζα Λήςεο ζα δίλεηαη φλνκα ή θαη αξηζκφο. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 35) 

 Όλνκα Πίλαθα: BckpSort  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: θνπφο ηνπ παξαθάησ πίλαθα είλαη λα 

θαηαγξαθνχλ φια ηα είδε ζηα νπνία ηα κέζα ιήςεο απνζεθεχνπλ 

ηα αληίγξαθα αζθαιείαο. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 36) 

 Όλνκα Πίλαθα: BckpGener  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνζεθεχνληαη νη 

Γεληέο ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 37) 

 Όλνκα Πίλαθα: Drivers  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη φινπο ηνπο νδεγνχο 

ζπζθεπψλ πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

θνπφο ηνπ πίλαθα είλαη λα ππάξρεη θαζνξηζκέλνο έλαο εληαίνο 

ηξφπνο πνπ λα θαζνξίδεη ηα ζηνηρεία ησλ νδεγψλ ζπζθεπψλ. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 38) 

 Όλνκα Πίλαθα: DriverRelation  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Δίλαη πίλαθαο detail πνπ θαηαγξάθεη ην 

αληηθείκελν (PC, printer, router θιπ) κε ην νπνίν ζρεηίδεηαη ν 

νδεγφο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Κάζε εγγξαθή ζηνλ 

πίλαθα ζα είλαη ζρέζεο 1-1 κε ηα αληηθείκελα. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 39) 

 Όλνκα Πίλαθα: Wires  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: ε απηφλ ηνλ πίλαθα πξνζζέηνπκε εγγξαθέο 

πνπ αθνξνχλ ηηο εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Παξάδεηγκα ηέηνησλ ζπλδέζεσλ απνηεινχλ ADSL, 

T1 θηι. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 40) 

 Όλνκα Πίλαθα: Locations  
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a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Ο πίλαθαο θαηαγξάθεη ηηο ηνπνζεζίεο ζηηο 

νπνίεο ππάξρεη εμνπιηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο. θνπφο ηνπ πίλαθα 

είλαη λα γλσξίδνπκε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ππάξρεη ζε θάζε 

δηακέξηζκα, ψζηε ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο λα γλσξίδνπκε ηη 

έρεη θαηαζηξαθεί ή ηη έρεη επεξεαζηεί. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 41) 

 Όλνκα Πίλαθα: Services  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Ο πίλαθαο θαηαγξάθεη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην λνζνθνκείν. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 42) 

 Όλνκα Πίλαθα: ServicesByPc  

a. Πεξηγξαθή Υξήζηε: Δίλαη πίλαθαο detail θαη θαηαγξάθεη πνηεο 

ππεξεζίεο εμππεξεηνχληαη απφ θάζε pc. 

b. Σερληθή Πεξηγξαθή: (βι. Παξάξηεκα Γ, Table 43) 

 

 

5.3. Παξαδνρέο θαηά ηελ πινπνίεζε 

 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο εθαξκνγήο DRAMM, έρνπλ 

αλαθεξζεί δηάθνξεο παξαδνρέο πνπ έρνπλ ηεζεί ηφζν γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ 

ρξήζηε φζν θαη γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. Απηέο νη παξαδνρέο 

αλαθέξνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηελ ελφηεηα απηή.  

 Η εθαξκνγή αλαθέξεηαη ζε επαγγεικαηίεο ηεο πιεξνθνξηθήο. 

 Ο Γηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο έρεη πιήξε δηθαηψκαηα πάλσ ζηα δεδνκέλα 

θαη ηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο ελψ ν απιφο ρξήζηεο έρεη δηθαίσκα κφλν λα 

πξνβάιεη ηα δεδνκέλα θαη λα ηα ηππψλεη. 

 Η εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη απιή, γξήγνξε, κε κηθξέο 

απαηηήζεηο ζε πφξνπο, θηηαγκέλε γηα ηνπηθή δηαρείξηζε έρνληαο σο 

ζθεπηηθφ φηη ζα ιεηηνπξγήζεη ζε ζπλζήθεο Emergency Operations. 

 Η δηαζχλδεζε κε ην ρξήζηε δε ζα πξέπεη λα έρεη θακία πεξαηηέξσ 

απαίηεζε. Γη’ απηφ ην ιφγν θαη επηιέρηεθε ν Internet Explorer πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε φινπο ηνπο ππνινγηζηέο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Win XP 
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θαη κεηαγελέζηεξν. Αληίζηνηρεο αληαγσληζηηθέο εθδφζεηο ηνπ I.E. ίζσο λα 

δεκηνπξγνχζαλ ηελ απαίηεζε γηα πξφζζεηε εγθαηάζηαζε. 

 Η εηζαγσγή βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ (πρ server) κπνξεί λα ρξεηάδεηαη 

εηζαγσγή θάπνηαο δεπηεξεχνπζαο (πρ νζφλε), ε νπνία λα ρξεηάδεηαη κηα 

αθφκε πιεξνθνξία (πρ ππεχζπλνο). Η εηζαγσγή ησλ δεπηεξεπνπζψλ 

πιεξνθνξηψλ έρεη θαζνξηζηεί λα θηάλεη κέρξη 3 επίπεδα. Αλ ρξεηάδεηαη 

θάπνηα αθφκε εηζαγσγή, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ηελ εηζάγεη σο αξρηθή 

πιεξνθνξία. 

. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

πκπεξάζκαηα 

 

 

6.1. πκπεξάζκαηα 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε πσο ε δεκηνπξγία θαη ε 

ιεηηνπξγία απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο νξγαληζκνχο, κηαο κεζφδνπ αλάιπζεο θαη 

δηαρείξηζεο αλάθακςεο κεηά απφ θαηαζηξνθή, έρεη θαηαζηεί επηηαθηηθή αλάγθε. Γηα 

λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε θάπνηνπ ινγηζκηθνχ, ην νπνίν 

ζα καο βνεζάεη λα επεμεξγαδφκαζηε δεδνκέλα επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα. 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ε επειημία πνπ απνθηά ν νξγαληζκφο ζε κε νιηθέο 

θαηαζηξνθέο θαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κπνξεί λα επαλέιζεη ζε θαηάζηαζε 

πιήξνπο ιεηηνπξγίαο γλσξίδνληαο ηηο ειιείςεηο πνπ ηνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

θαηαζηξνθή. Δάλ γηα παξάδεηγκα, θαηαζηξαθεί ιφγσ θσηηάο έλα δσκάηην ηνπ 

νξγαληζκνχ, ζην νπνίν ππήξραλ δχν racks, κεξηθά θαιψδηα θαη δχν ππνινγηζηέο, κε 

ηελ εθηέιεζε ελφο εξσηήκαηνο ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο, ζα είλαη ζε ζέζε λα 

γλσξίδεη πνηά πξνγξάκκαηα ηνπ νξγαληζκνχ δελ ηξέρνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα πνηα 

ηκήκαηα ζα αληηκεησπίζνπλ πξφβιεκα κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. 

 

 

6.2. Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή Έξεπλα 

 

Δχθνια γίλεηε αληηιεπηφ πσο ε εθαξκνγή κπνξεί αξρηθά λα θαηαγξάςεη, θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάθακςε ελφο Π. ηφρνο απηήο ηεο εθαξκνγήο 

θαη ησλ κειινληηθψλ εξεπλψλ ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε ζηε δηαρείξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Π θαη ε εθηέιεζε 

φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξσλ ελεξγεηψλ επί ησλ αληηθεηκέλσλ. Σέηνηεο δπλαηφηεηεο 

πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο είλαη ε Αληηθαηάζηαζε 

ελφο αληηθεηκέλνπ απφ έλα άιιν θαζψο θαη ε δηαγξαθή αληηθεηκέλσλ. Γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ δχν απηψλ ιεηηνπξγηψλ ζα αλαθέξνπκε έλα 
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παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπο. ε έλα λνζνθνκείν ππάξρνπλ πέληε δηαθνκηζηέο, εθ ησλ 

νπνίσλ ν έλαο ρξεηάδεηαη αιιαγή απφ έλαλ λεφηεξν. Δάλ ζηελ εθαξκνγή πξνζηεζνχλ 

νη ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξακε πξηλ ζα κπνξεί ν θάζε ρξήζηεο αθνχ πεξάζεη ησλ λέν 

δηαθνκηζηή ζην ζχζηεκα πνιχ εχθνια κε κεξηθέο θηλήζεηο λα αληηθαηαζηήζεη ησλ 

παιηφ κε ηνλ θαηλνχξγην δηαθνκηζηή. ηελ ζπλέρεηα ζα είλαη δπλαηή θαη ε δηαγξαθή 

ηνπ παιαηφηεξνπ δηαθνκηζηή εάλ απηφο αρξεζηεπζεί ηειείσο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα απνθηήζεη ηελ δπλαηφηεηα 

ιεηηνπξγίαο «Απηφκαηνπ Μνληέινπ Λεηηνπξγίαο» βνεζψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

γξεγνξφηεξε αλάθακςε  ελφο Π. Σέινο, ζθφπηκε ζεσξείηαη θαη ε πξνζζήθε 

δπλαηφηεηαο εθηέιεζεο πεξηζζφηεξν ζχλζεησλ εξσηεκάησλ πάλσ ζηα αληηθείκελα 

πνπ ππάξρνπλ απνζεθεπκέλα ζηελ εθαξκνγή. Έλα παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο 

πξνζζήθεο ζηα ζχλζεηα εξσηήκαηα, κπνξεί λα είλαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ελφο 

πεδίνπ ηηκψλ απφ ηνλ ρξήζηε (πρ απφ PC 0 έσο PC 09).  

 

ηελ παξνχζα θάζε ε εθαξκνγή επηδέρεηαη αθφκε αξθεηέο βειηηψζεηο. ε 

απηή ηελ παξάγξαθν ζίμακε απηέο πνπ ζεσξνχκε πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο ψζηε ε 

εθαξκνγή λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Πεξηγξαθή εγθαηάζηαζεο εθαξκνγήο 

 

Η εθαξκνγή DRAMM (Disaster Recovery Analysis and Management Method) 

απαηηεί ηελ πξν-εγθαηάζηαζε ησλ εμήο ζε νπνηνλδήπνηε πξνζσπηθφ ππνινγηζηή 

πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη: 

 

1. Internet Explorer  

2. MySQL Database Server 

3. Δμππεξεηεηήο Apache 

 

Ο Internet Explorer απνηειεί έλα θπιινκεηξεηή ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζε φινπο ηνπο 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Win XP θαη κεηαγελέζηεξν. Έλαο 

εχθνινο θαη εχρξεζηνο ηξφπνο λα θαιχςνπκε ηηο απαηηήζεηο ηνπ MySQL Database 

Server θαη ηνπ Δμππεξεηεηήο Apache, είλαη ην ινγηζκηθφ XAMPP. Παξαθάησ 

παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηφζν ηνπ ινγηζκηθνχ XAMPP, φζν θαη 

νιφθιεξεο ηεο εθαξκνγήο. 

 

Δγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ XAMPP 

 

 Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηεί ην ινγηζκηθφ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html#641 . Απφ ηεο 

επηινγέο πνπ πξνζθέξνληαη ζε απηή ηελ δηεχζπλζε, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη 

ηελ έθδνζε 1.6.8 (θαη κεηαγελέζηεξε) θαη αθνχ ζψζεη ην αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή 

ηνπ ζηε ζπλέρεηα λα ην εθηειέζεη.  

 

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html#641
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 Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα βιέπεη ζηελ νζφλε ηνπ 

ππνινγηζηή ηνπ ην παξαπάλσ παξάζπξν. Όπσο θαίλεηαη ζηηο εηθφλεο παξαθάησ, ην 

κνλνπάηη εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη C:/xampp. 

 

 
  

 Αθνχ πξνρσξήζνπλ ηα βήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο παξαθάησ ν ρξήζηεο ζα 

θιεζεί λα επηιέμεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ MySQL Server θαη ηνπ Apache ζαλ 

ππεξεζίεο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Η νζφλε κε ηηο παξαπάλσ επηινγέο εκθαλίδεηαη 

παξαθάησ. 
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 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζα εκθαληζηεί έλα κήλπκα ζρεηηθά κε 

ην αλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα κεηαβεί ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ εξγαιείνπ. Δάλ επηιεγεί ε 

ζεηηθή απάληεζε, ζα πξέπεη λα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε. 

 

 
 

 Δάλ φια έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά, πξέπεη λα αλνίμεη ν ρξήζηεο ηνλ 

θπιινκεηξεηή Internet Explorer θαη λα πιεθηξνινγήζεη ηελ δηεχζπλζε 

http://localhost/  θαη λα επηιέμεη σο γιψζζα ηα Αγγιηθά.  

 

http://localhost/
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 ην παξαπάλσ παξάζπξν θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ εξγαιείνπ XAMPP 

κφιηο εγθαηαζηάζεθε. Ο ρξήζηεο πξέπεη ηψξα λα επηιέμεη ηνλ ζχλδεζκν 

phpMyAdmin θαη ζα κεηαβεί ζην παξάζπξν παξαθάησ. 

 

 
 

 Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα βάζε δεδνκέλσλ. Η λέα βάζε 

πξέπεη λα έρεη ην φλνκα dramm. Μέζα ζηνλ θφθθηλν θχθιν φπσο απηφο εκθαλίδεηαη 

ζηελ εηθφλα βξίζθεηε ην ζεκείν εηζαγσγήο ηνπ νλφκαηνο ηεο βάζεο. Όηαλ εηζάγνπκε 

ην φλνκα πξέπεη λα παηήζνπκε ην θνπκπί create. Σφηε ε βάζε δεκηνπξγείηαη. 
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 ηελ επφκελε επηθάλεηα πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη απφ ηηο 

επηινγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο απηή ηεο Δηζαγσγήο -  

IMPORT (πάλσ θφθθηλνο θχθινο). Πξνρσξψληαο παξαθάησ ζα πξέπεη λα επηιεγεί ην 

αξρείν πνπ ζα εηζαρζεί ζηε βάζε πνπ δεκηνπξγήζακε ζηα πξνεγνχκελα βήκαηα 

(θάησ θφθθηλνο θχθινο). Σν απαξαίηεην αξρείν βξίζθεηαη ζηα παξερφκελα έγγξαθα 

κε ηελ εθαξκνγή. Σέινο, αθνχ επηιέμνπκε ην αξρείν θαη πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ 

εηζαγσγή ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε ζην δεμή κέξνο ηεο νπνίαο εκθαλίδεηαη 

ην ζχλνιν ησλ πηλάθσλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηε βάζε. 
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Δγθαηάζηαζε αξρείσλ εθαξκνγήο 

 

 Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο DRAMM πξέπεη λα 

ηνπνζεηήζνπκε ην ζχλνιν ησλ αξρείσλ πνπ παξέρνληαη, ζηνλ θάθειν εγθαηάζηαζεο 

ηνπ εξγαιείνπ XAMPP. Ο θάθεινο κε ην φλνκα dram ινηπφλ, ζα πξέπεη λα 

αληηγξαθεί ζην κνλνπάηη C:/xampp/htdocs. Ο θάθεινο htdocs θαίλεηε ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα. 

 

 
 

 Σέινο γηα λα πξνζπειάζνπκε ηελ εθαξκνγή κέζσ ηνπ θπιινκεηξεηή Internet 

Explorer, ζα πξέπεη αθνχ αλνίμνπκε ην πξφγξακκα, λα πιεθηξνινγήζνπκε ηε 

δηεχζπλζε: http://localhost/dram/  

 

 

 

 

 

 

http://localhost/dram/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

ρεζηαθό Μνληέιν Βάζεο 

 

 

Figure 29 - ρεζηαθό Μνληέιν Βάζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

Αληίγξαθα Αζθαιείαο θαη Αλάθηεζε Βάζεο Γεδνκέλσλ 

 

ηελ Δθαξκνγή DRAMM ζηελ θαξηέια Αληηθείκελα (Δηθφλα - 30) είλαη δηαζέζηκε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο αληηγξάθνπ αζθαιείαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή. Ο ρξήζηεο κε δηθαηψκαηα Γηαρεηξηζηή έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη εάλ ζέιεη ηελ δεκηνπξγία αληηγξάθσλ: 

 Σεο αξρηθήο βάζεο δεδνκέλσλ εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο 

 Οιφθιεξεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο  

 

 

Figure 30 - Δπηινγέο Γεκηνπξγίαο Αληηγξάθνπ Αζθαιείαο 

 

Δπηπξφζζεηα ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο 

εθαξκνγήο εηζάγνληαο κηα βάζε δεδνκέλσλ απφ ηελ αληίζηνηρε πεξηνρή (Δηθφλα - 

30). 

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο απηήο ηεο δπλαηφηεηαο 

ππάξρνπλ ζηελ θαξηέια βνήζεηα ηεο εθαξκνγήο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

Σερληθή Πεξηγξαθή Βάζεο Γεδνκέλσλ 

 

Γηα ηελ παξαθάησ αλάιπζε πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζε φινπο ηνπο πίλαθεο κε 

έληνλα γξάκκαηα έρνπλ ζεκεησζεί φια ηα εμσηεξηθά θιεηδηά πνπ απνηεινχλ 

ζπλδέζεηο κε φινπο πίλαθεο. Δπηπξφζζεηα, ηα πεδία κε (*) είλαη ηα πεδία πνπ καο 

δηαζθαιίδνπλ ηε κνλαδηθφηεηα κηα εγγξαθήο. 

 

Όλνκα Πίλαθα: Servers 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

serv_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

serv_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

serv_name Όλνκα server char(30) ΝΑΙ Astakos 

serv_manuf * Όλνκα θαη/ζηή int(11) ΝΑΙ 001 (HP) 

serv_partno * Part number char(30) ΟΥΙ D285926 

serv_serno * Serial Number char(30) ΝΑΙ 8563  9673 

serv_model Μνληέιν server char(30) ΝΑΙ Prolliant 340 

serv_acquis_dat Ηκεξνκελία 

απφθηεζεο 

date ΝΑΙ 20/12/07 

serv_no_cpu Αξηζκφο 

επεμεξγαζηψλ 

int(11) ΝΑΙ 4 

serv_cpu_freq Σαρχηεηα float ΝΑΙ 2Ghz 

serv_mon Οζόλε server int(11) ΝΑΙ 001 

serv_net Γίθηπν πνπ 

αλήθνπλ 

int(11) ΝΑΙ 002 

(LIS) 

serv_os Λεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα 

int(11) ΝΑΙ 001 

(Windows 

Svr Ent 

2003) 

serv_rack Rack ζην νπνίν 

βξίζθεηαη 

int(11) ΝΑΙ 004 

(τώρος 
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Μικροβιολ.) 

serv_loc Σνπνζεζία πνπ 

βξίζθνληαη 

int(11) ΝΑΙ 002 (Server 

room Νο2) 

serv_ext_conn Router ζηνλ 

νπνίν ζπλδέεηαη 

int(11) ΝΑΙ 001 

serv_sysown Τπεύζπλνο int(11) ΝΑΙ 003 

(Ανηωνίοσ) 

serv_deput_sysown Αληηθαηαζηάηεο 

ππεύζπλνπ 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Λαδάκης) 

serv_sla SLA πνπ 

θαιύπηεη ηε 

ζπληήξεζε 

int(11) ΝΑΙ 001 (HP) 

serv_bios_pssd Password ηνπ 

BIOS 

char(30) ΟΥΙ 76glastra67 

serv_boot_pssd 
Password γηα 

Boot 

char(30) ΟΥΙ 
9anodos9 

serv_docum Βηβιηνγξαθία  text ΟΥΙ  

serv_rem Παξαηεξήζεηο  text ΟΥΙ  

Table 1 - Σερληθή Πεξηγξαθή Γηαθνκηζηώλ 

 

Όλνκα Πίλαθα: ServerTypes 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

servtype_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

servtype_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

servtype_descr Ολνκαζία ηχπνπ  char(30) ΝΑΙ Application 

srv 

servtype_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 2 - Σερληθή Πεξηγξαθή Δηδώλ Γηαθνκηζηώλ 

 

Όλνκα Πίλαθα: Server_servertype 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 
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s_srvtype_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

s_srvtype_servid * Κιεηδί ηνπ 

πίλαθα Servers 

int(11) ΝΑΙ 001 (server) 

s_srvtype_servtype

id * 

Κιεηδί ηνπ 

πίλαθα 

ServerTypes 

int(11) ΝΑΙ 002  

(DB) 

s_srvtype_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 3 -  Σερληθή Πεξηγξαθή Αληηζηνίρεζεο Γηαθνκηζηή – Σύπνπ 

 

Όλνκα Πίλαθα: Monitors 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

mon_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

mon_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

mon_manuf * Όλνκα θαη/ζηή int(11) ΝΑΙ 001 (HP) 

mon_partno * Part number char(30) ΟΥΙ D285926 

mon_serno * Serial Number char(30) ΝΑΙ 8563  9673 

mon_model Μνληέιν Οζφλεο char(30) ΝΑΙ  

mon_type Σύπνο Οζόλεο int(11) ΝΑΙ 1 (CRT) 

mon_max_resol Μέγηζηε 

αλάιπζε 

char(30) ΝΑΙ 1024Υ800 

mon_acquis_dat Ηκεξνκελία 

απφθηεζεο  

date ΝΑΙ 20/12/07 

mon_loc Σνπνζεζία πνπ 

βξίζθεηαη 

int(11) ΝΑΙ 002 (Server 

room Νο2) 

mon_sysown Τπεύζπλνο  int(11) ΝΑΙ 003 

(Ανηωνίοσ) 

mon_deput_sysow

n 

Αληηθαηαζηάηεο 

ππεύζπλνπ  

int(11) ΝΑΙ 003 

(Λαδάκης) 

mon_sla SLA πνπ 

θαιύπηεη ηε 

ζπληήξεζε 

int(11) ΝΑΙ  

mon_rem Παξαηεξήζεηο  text ΟΥΙ  
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Table 4 - Σερληθή Πεξηγξαθή Οζνλώλ 

 

Όλνκα Πίλαθα: MonitorTypes 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

montyp_id Πεδίν Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

montyp_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

montyp_descr Σχπνο Οζφλεο char(30) ΝΑΙ CRT 

montyp_rem Παξαηεξήζεηο  text ΟΥΙ  

Table 5 - Σερληθή Πεξηγξαθή Δηδώλ Οζόλεο 

Όλνκα Πίλαθα: Networks 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

net_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

net_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

net_name Ολνκαζία ηνπ 

δηθηχνπ 

char(30) ΝΑΙ General 

net_sysown Τπεύζπλνο 

Γηθηύνπ 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Ανηωνίοσ) 

net_deput_sysown Αληηθαηαζηάηεο 

Τπεύζπλνπ 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Λαδάκης) 

net_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 6 - Σερληθή Πεξηγξαθή Γηθηύσλ 

 

Όλνκα Πίλαθα: Routers 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

rtr_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

rtr_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

rtr_manuf * Όλνκα θαη/ζηή int(11) ΝΑΙ 001 (HP) 

rtr_partno * Part number char(30) ΟΥΙ  

rtr_serno * Serial Number char(30) ΝΑΙ 4567-4567 

rtr_model Μνληέιν θαη/ζηή char(30) ΝΑΙ R44 

rtr_rack Rack ζην νπνίν int(11) ΝΑΙ 001  



 

 52 

βξίζθεηαη (Server room 

#1) 

rtr_loc Σνπνζεζία ηνπ 

Router 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Server 

Room No1) 

rtr_int_conn Server ζηνλ 

νπνίν ζπλδέεηαη 

int(11) ΝΑΙ 001 

rtr_ext_conn Firewall ζην 

νπνίν ζπλδέεηαη 

int(11) ΝΑΙ 001 

rtr_sysown Τπεύζπλνο 

πζηήκαηνο 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Ανηωνίοσ) 

rtr_deput_sysown Αληηθαηαζηάηεο 

Τπεύζπλνπ 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Λαδάκης) 

rtr_sla SLA πνπ 

θαιύπηεη ηε 

ζπληήξεζε 

int(11) ΝΑΙ 001(HP) 

rtr_firm_usrnam UserName ηνπ 

FirmWare 

char(30) ΟΥΙ  

rtr_firm_pssd Password ηνπ 

FirmWare 

char(30) ΟΥΙ  

rtr_swtch_caps Γπλαηφηεηα 

switching 

tinyint(1) ΟΥΙ √ 

rtr_swtch_ports Αξηζκφο ζπξψλ int(11) ΟΥΙ 16 

rtr_docum Βηβιηνγξαθία  text ΟΥΙ  

rtr_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 7 - Σερληθή Πεξηγξαθή Γξνκνινγεηώλ 

 

Όλνκα Πίλαθα: RtrSwtch 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

rtrswtch_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

rtrswtch_rtrid * Router κε 

δπλαηόηεηα 

int(11) ΝΑΙ 001 (Cisco) 
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Switching 

rtrswtch_portno Port Number int(11) ΝΑΙ 2 

rtrswtch_swtchid * Switch  πνπ ίζως 

ζπλδέεηαη 

int(11) ΝΑΙ 001 

rtrswtch_pcid * PC πνπ ίζως 

ζπλδέεηαη 

int(11) ΝΑΙ 001 

rtrswtch_prntid * Printer  πνπ ίζως 

ζπλδέεηαη 

int(11) ΝΑΙ 003  

(HP Inkjet) 

rtrswtch_rem  text ΟΥΙ  

Table 8 - Σερληθή Πεξηγξαθή Γξνκνινγεηώλ κε δπλαηόηεηα Μεηαγσγήο 

 

Όλνκα Πίλαθα: Switches 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

swtch_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

swtch_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

swtch_manuf * Όλνκα θαη/ζηή int(11) ΝΑΙ 001 (HP) 

swtch_partno * Part number char(30) ΟΥΙ  

swtch_serno * Serial Number char(30) ΝΑΙ 3473475-

6747 

swtch_model Μνληέιν θαη/ζηή char(30) ΝΑΙ TH56 

swtch_int_conn Router ζηνλ 

νπνίν ζπλδέεηαη 

int(11) ΝΑΙ 001 

swtch_rack Rack ζην νπνίν 

βξίζθεηαη 

int(11) ΝΑΙ 001  

(Server room 

#1) 

swtch_loc Σνπνζεζία ηνπ 

Switch 

int(11) ΝΑΙ 003 

(πλαηύζκαλ

ο 1
οσ

) 

swtch_sysown Τπεύζπλνο 

πζηήκαηνο 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Ανηωνίοσ) 

swtch_deput_syso

wn 

Αληηθαηαζηάηεο 

Τπεύζπλνπ 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Λαδάκης) 
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swtch_sla SLA πνπ 

θαιύπηεη ηε 

ζπληήξεζε 

int(11) ΝΑΙ 001(HP) 

swtch_port_no Αξηζκφο ζπξψλ int(11) ΟΥΙ 24 

swtch_firm_usrnam User Name ηνπ 

FirmWare 

char(30) ΟΥΙ  

swtch_firm_pssd Password ηνπ 

FirmWare 

char(30) ΟΥΙ  

swtch_docum Βηβιηνγξαθία text ΟΥΙ  

swtch_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 9 - Σερληθή Πεξηγξαθή Μεηαγσγέσλ 

 

Όλνκα Πίλαθα: SwtchConn 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

swtchconn_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

swtchconn_swtchid 

* 

Switch Αξρηθό int(11) ΝΑΙ 001  

(ΤΗ56) 

swtchconn_portno Port Number int(11) ΝΑΙ 2 

swtchconn_swid * Switch  πνπ ίζως 

ζπλδέεηαη 

int(11) ΝΑΙ 004  

(SW-3) 

swtchconn_pcid * PC  πνπ ίζως 

ζπλδέεηαη 

int(11) ΝΑΙ  

swtchconn_prntid * Printer  πνπ ίζως 

ζπλδέεηαη 

int(11) ΝΑΙ  

swtchconn_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 10 - Σερληθή Πεξηγξαθή πλδέζεσλ Μεηαγσγέσλ 

 

 

 

 

 

Όλνκα Πίλαθα: Firewalls 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 
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frwl_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

frwl_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

frwl_manuf * Όλνκα θαη/ζηή int(11) ΝΑΙ 001 (HP) 

frwl_partno * Part number char(30) ΟΥΙ  

frwl_serno * Serial Number char(30) ΝΑΙ 23514246-

865470 

frwl_model Μνληέιν θαη/ζηή char(30) ΝΑΙ GX4 

frwl_rack Rack ζην νπνίν 

βξίζθεηαη 

int(11) ΝΑΙ 004  

(τώρος 

Μικροβιολ.) 

frwl_loc Σνπνζεζία ηνπ 

Switch 

int(11) ΝΑΙ 003 

(πλαηύζκαλ

ο 1
οσ

) 

frwl_int_conn Router ζηνλ 

νπνίν ζπλδέεηαη 

int(11) ΝΑΙ 001  

frwl_ext_conn Γξακκή κε ηελ 

νπνία ζπλδέεηαη 

int(11) ΝΑΙ 001  

(ADSL) 

frwl_sysown Τπεύζπλνο 

πζηήκαηνο 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Ανηωνίοσ) 

frwl_deput_sysow

n 

Αληηθαηαζηάηεο 

Τπεύζπλνπ 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Λαδάκης) 

frwl_sla SLA  int(11) ΝΑΙ 001(HP) 

frwl_firm_usrnam User Name ηνπ 

Firmware 

char(30) ΟΥΙ  

frwl_firm_pssd Password ηνπ 

Firmware 

char(30) ΟΥΙ  

frwl_docum Βηβιηνγξαθία text ΟΥΙ  

frwl_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 11 - ηερληθή Πεξηγξαθή Σεηρώλ Πξνζηαζίαο 

 

Όλνκα Πίλαθα: Racks 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 
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rck_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

rck_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

rck_manuf * Όλνκα θαη/ζηή char(30) ΝΑΙ 001 (Avon) 

rck_partno * Part number char(30) ΟΥΙ  

rck_serno * Serial Number char(30) ΝΑΙ  

rck_positions Θέζεηο  int(11) ΝΑΙ 32 

rck_model Μνληέιν θαη/ζηή char(30) ΝΑΙ SGX-1 

rck_loc Σνπνζεζία ηνπ 

Rack 

int(11) ΝΑΙ 003 

(πλαηύζκαλ

ο 1
οσ

) 

rck_sysown Τπεύζπλνο 

ζπζηήκαηνο 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Ανηωνίοσ) 

rck_deput_sysown Αληηθαηαζηάηε 

Τπεύζπλνπ  

int(11) ΝΑΙ 003 

(Λαδάκης) 

rck_sla SLA  int(11) ΝΑΙ 004 

rck_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 12 - Σερληθή Πεξηγξαθή Rack 

 

Όλνκα Πίλαθα: SLA 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

sla_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

sla_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

sla_contr_no * Αξηζκφο 

πκθσλίαο 

char(30) ΝΑΙ Α371 

sla_start_date Ηκεξνκελία 

έλαξμεο  

date ΝΑΙ 15/12/06 

sla_stop_date Ηκεξνκελία 

ιήμεο  

date ΝΑΙ 1/1/08 

sla_objct Αληηθείκελν 

πκθσλίαο 

char(30) ΝΑΙ Η ζπκθσλία 

θαιχπηεη… 

sla_signatory πκβαιιόκελε 

Δηαηξεία () 

int(11) ΝΑΙ 001 (HP) 
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sla_leg_responsibl

e 

Γηνηθεηηθά 

Τπεύζπλνο 

int(11) ΝΑΙ 001 

(Παναγιώηο

σ) 

sla_it_responsible Σερληθά 

Τπεύζπλνο  

int(11) ΝΑΙ 001 

(Γεωργίοσ) 

sla_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 13 - Σερληθή Πεξηγξαθή πκβνιαίσλ πληήξεζεο 

 

Όλνκα Πίλαθα: Staff 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

stf_id  Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

stf_id_cardno * Αξηζκφο ΑΣ char(30) ΝΑΙ  

stf_lst_name Δπψλπκν char(30) ΝΑΙ Καιχβαο 

stf_fst_name Όλνκα char(30) ΝΑΙ Γεκήηξεο 

stf_addr Γηεχζπλζε char(30) ΟΥΙ Αθξνπφιεσο 

10 

stf_city Πφιε char(30) ΝΑΙ Κνπθάθη 

stf_postcode ΣΚ char(30) ΟΥΙ 12589 

stf_home_phone ΣΦ ζπηηηνχ char(30) ΟΥΙ 210-

9568566 

stf_mob_phone Κηλεηφ char(30) ΟΥΙ 6938253614 

stf_orgmgt Γηεύζπλζε πνπ 

εξγάδεηαη 

int(11) ΝΑΙ 003 (IT) 

stf_orgdpt Σκήκα πνπ 

αλήθεη 

int(11) ΝΑΙ 002  

(Δικηύων) 

stf_orgpst Θέζε int(11) ΝΑΙ 001 

(Servers) 

stf_add_duties Πξφζζεηα 

Καζήθνληα 

text ΟΥΙ 1
νπ

 βαζκνχ 

επηζθεπή 

βιάβεο H/W 

stf_org_phone ΣΦ γξαθείνπ char(30) ΟΥΙ 65450 

stf_orgmob_phone Κηλεηφ char(30) ΟΥΙ 6944587412 
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Οξγαληζκνχ 

stf_rem  text ΟΥΙ  

Table 14 - Σερληθή Πεξηγξαθή Πξνζσπηθνύ 

 

Όλνκα Πίλαθα: LoginPssd 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

loginpssd_id  Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

loginpssd_staffid* Υξήζηεο ηεο 

εθαξκνγήο 

int(11) ΝΑΙ 002 

loginpssd_levid* Δπίπεδν 

password  

int(11) ΝΑΙ 001 (Admin) 

loginpssd_usernam User name 

ρξήζηε 

char(30) ΝΑΙ gaggel 

loginpssd_pssd Password ρξήζηε char(30) ΝΑΙ 34kiol45 

loginpssd_rem  text ΟΥΙ  

Table 15 - Σερληθή Πεξηγξαθή Κσδηθώλ πλδέζεσο 

 

Όλνκα Πίλαθα: OrgMgt 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

orgmgt_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

νrgmgt_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

orgmgt_mgt Γηεχζπλζε char(30) ΝΑΙ Οηθνλνκηθψ

λ 

orgmgt_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 16 - Σερληθή Πεξηγξαθή Γηεπζύλζεσλ Οξγαληζκνύ 

 

 

 

Όλνκα Πίλαθα: OrgSect 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

orgsect_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 
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orgsect_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

orgsect_mgt Κιεηδί ηνπ 

OrgMgt 

int(11) ΝΑΙ 003 

orgsect_sctr * Σνκέαο ηεο 

Γηεχζπλζεο  

char(30) ΝΑΙ Υεηξνπξγηθφ

ο 

orgsect_rem  text ΟΥΙ  

Table 17 - Σερληθή Πεξηγξαθή Σνκέσλ Οξγαληζκνύ 

 

Όλνκα Πίλαθα: OrgDpt 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

orgdpt_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

νrgdpt_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

orgdpt_mgt Κιεηδί ηνπ 

OrgMgt 

int(11) ΝΑΙ 003 

orgdpt_sctr Κιεηδί ηνπ  

OrgSect 

int(11) ΝΑΙ 003 

orgdpt_ dept Σκήκα char(30) ΝΑΙ S/W 

orgdpt_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 18 - Σερληθή Πεξηγξαθή Σκεκάησλ Οξγαληζκνύ 

 

Όλνκα Πίλαθα: OrgPst 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

orgpst_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

νrgpst_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

orgpst_mgt Κιεηδί ηνπ 

OrgMgt 

int(11) ΝΑΙ 003 (IT) 

orgpst_sctr Κιεηδί ηνπ  

OrgSect 

int(11) ΝΑΙ 003 (IT) 

orgpst_dpt Κιεηδί ηνπ 

OrgDpt 

int(11) ΝΑΙ 002  

(Δικηύων) 

orgpst_ pst Θέζε char(30) ΝΑΙ Σερληθφο 
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Servers 

orgpst_duties Καζήθνληα 

Θέζεο 

char(30) ΝΑΙ Δγθαηάζηαζ

ε, βιάβεο 

s/w ησλ 

servers 

orgpst_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 19 - Σερληθή Πεξηγξαθή Θέζεσλ Οξγαληζκνύ 

 

Όλνκα Πίλαθα: PCs 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

pc_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

pc_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

pc_name Όλνκα 

κεραλήκαηνο 

char(30) ΝΑΙ Microbio 01 

pc_manuf * Όλνκα θαη/ζηή int(11) ΝΑΙ 001 (HP) 

pc_partno * Part number char(30) ΟΥΙ  

pc_serno * Serial Number char(30) ΝΑΙ 43124351-

098 

pc_model Μνληέιν  char(30) ΝΑΙ Pavilion 

D40 

pc_acquis_dat Ηκεξνκελία 

απφθηεζεο  

date ΝΑΙ 10/5/08 

pc_cpu_freq Σαρχηεηα  float ΝΑΙ 2.4GHz 

pc_mon Οζόλε PC int(11) ΝΑΙ 002 

pc_net Γίθηπν πνπ 

αλήθνπλ 

int(11) ΝΑΙ 002  

(LIS) 

pc_os Λεηηνπξγηθό  

ζύζηεκα 

int(11) ΝΑΙ 001 

(WinXP 

Home) 

pc_loc Σνπνζεζία πνπ 

βξίζθνληαη 

int(11) ΝΑΙ 005 (τώρος 

μικροβιο-

λογικού) 
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pc_sysown Τπεύζπλνο 

κεραλήκαηνο 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Ανηωνίοσ) 

pc_deput_sysown Αληηθαηαζηάηεο 

Τπεύζπλνπ 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Λαδάκης) 

pc_sla SLA πνπ 

θαιύπηεη ηε 

ζπληήξεζε 

int(11) ΝΑΙ 004 

pc_bios_pssd Password ηνπ 

Bios 

char(30) ΟΥΙ  

pc_boot_pssd Password γηα 

Boot 

char(30) ΟΥΙ  

pc_docum Βηβιηνγξαθία text ΟΥΙ  

pc_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 20 - Σερληθή Πεξηγξαθή Πξνζσπηθώλ Τπνινγηζηώλ 

 

Όλνκα Πίλαθα: Printers  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

prnt_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

prnt_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

prnt_manuf * Όλνκα θαη/ζηή int(11) ΝΑΙ 001  

(HP) 

prnt_partno * Part number char(30) ΟΥΙ  

prnt_serno * Serial Number char(30) ΝΑΙ 432124134 

prnt_model Μνληέιν κερ/ηνο char(30) ΝΑΙ DFX100 

prnt_acquis_dat Ηκεξνκελία 

απφθηεζεο  

date ΝΑΙ 31/3/05 

prnt_type Δίδνο εθηππσηή int(11) ΝΑΙ 002  

(Inkjet) 

prnt_net Γίθηπν πνπ 

αλήθνπλ 

int(11) ΝΑΙ 002  

(LIS) 

prnt_loc Σνπνζεζία πνπ 

βξίζθνληαη 

int(11) ΝΑΙ 005 (τώρος 

μικροβιο-
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λογικού) 

prnt_allinone_chk Πνιπκεράλεκα tinyint(1) ΟΥΙ √ 

prnt_color Έγρξσκνο tinyint(1) ΟΥΙ  

prnt_pc_conn PC int(11) ΝΑΙ 001 

prnt_sysown Τπεύζπλνο 

κεραλήκαηνο 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Ανηωνίοσ) 

prnt_deput_sysown Αληηθαηαζηάηεο 

Τπεύζπλνπ 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Λαδάκης) 

prnt_sla SLA πνπ 

θαιύπηεη ηε 

ζπληήξεζε 

int(11) ΝΑΙ 004 

prnt_docum Βηβιηνγξαθία text ΟΥΙ  

prnt_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 21 - Σερληθή Πεξηγξαθή Δθηππσηώλ 

 

 

Όλνκα Πίλαθα: PrinterTypes  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

prntype_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

prntype_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

prntype_descr Σχπνο char(30) ΝΑΙ Dot Matrix 

prntype_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 22 - Σερληθή Πεξηγξαθή Σύπσλ Δθηππσηώλ 

 

Όλνκα Πίλαθα: Manufacturers  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

manuf_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

manuf_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

manuf_name Καηαζθεπαζηήο char(30) ΝΑΙ HP 

manuf_addr Γηεχζπλζε char(30) ΟΥΙ Αθξνπφιεσο 

10 
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manuf_city Πφιε char(30) ΝΑΙ Κνπθάθη 

manuf_postcode ΣΚ char(30) ΟΥΙ 12589 

manuf_phone1 1
ν
 ΣΦ 

Οξγαληζκνχ 

char(30) ΝΑΙ 210-

9568566 

manuf_phone2 2
ν
 ΣΦ 

Οξγαληζκνχ 

char(30) ΟΥΙ  

manuf_fax Fax char(30) ΟΥΙ  

manuf_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 23 - Σερληθή Πεξηγξαθή Καηαζθεπαζηώλ 

 

Όλνκα Πίλαθα: O.S. 

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

os_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

os_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

os_name Ολνκαζία ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ 

char(30) ΝΑΙ Windows 

Svr Ent 2003  

os_manuf * Καηαζθεπαζηήο int(11) ΝΑΙ 001 (MS) 

os_serno * Serial Number char(30) ΝΑΙ 6457659875 

os_sysown Τπεύζπλνο ηνπ 

Λεηηνπξγηθνύ 

πζ. 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Ανηωνίοσ) 

os_deput_sysown Αληηθαηαζηάηεο 

ηνπ Τπεύζπλνπ 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Λαδάκης) 

os_sla SLA πνπ 

θαιύπηεη ηε 

ζπληήξεζε 

int(11) ΝΑΙ 004 

os_lis_no Αξηζκφο Αδεηψλ 

Υξήζεο 

int(11) ΝΑΙ 3 

os_docum Βηβιηνγξαθία  text ΟΥΙ  

os_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 24 - Σερληθή Πεξηγξαθή Λεηηνπξγηθώλ πζηεκάησλ 
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Όλνκα Πίλαθα: Applications  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

app_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

app_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

app_name Όλνκα 

εθαξκνγήο 

char(30) ΝΑΙ Eurofasma 

app_manuf * Καηαζθεπαζηήο int(11) ΝΑΙ 001 (HP) 

app_serno * Serial Number  ΝΑΙ 6547647975

0 

app_sysown Τπεύζπλνο 

εθαξκνγήο 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Ανηωνίοσ) 

app_deput_sysown Αληηθαηαζηάηεο 

ππεύζπλνπ 

εθαξκνγήο 

int(11) ΝΑΙ 003 

(Λαδάκης) 

app_datown Τπεύζπλνο 

Πιεξνθνξηώλ 

int(11) ΝΑΙ 004 

app_deput_datow

n 

Αληηθαηαζηάηεο 

ππεύζπλνπ 

πιεξνθνξηώλ  

int(11) ΝΑΙ 005 

app_sla SLA πνπ 

θαιύπηεη ηε 

ζπληήξεζε 

int(11) ΝΑΙ 003 

app_lis_no Αξηζκφο Αδεηψλ 

Υξήζεο 

int(11) ΝΑΙ 65 

app_docum Βηβιηνγξαθία  text ΟΥΙ  

app_scope θνπφο 

Δθαξκνγήο 

text ΝΑΙ Λνγηζηηθά 

βηβιία 

app_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 25 - Σερληθή Πεξηγξαθή Δθαξκνγώλ 

Όλνκα Πίλαθα: AppDepend  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 
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appdpd_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

appdpd_app1 * Application Νν 1 int(11) ΝΑΙ 001 

(Eurofasma) 

appdpd_ app2 * Application Νν 2 int(11) ΝΑΙ 018  

(Excel) 

appdpd_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ Στέση → 

Table 26 - Σερληθή Πεξηγξαθή Αιιειεμαξηήζεσλ Δθαξκνγώλ 

 

Όλνκα Πίλαθα: Server_AppsInstl  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

s_appsinstl_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

s_appsinstl_appid * Application πνπ 

εγθαζίζηαηαη 

int(11) ΝΑΙ 001 

(Eurofasma) 

s_appsinstl_svrid * Server πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλε 

int(11) ΝΑΙ 001 

(Astakos) 

s_appsinstl_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 27 - Σερληθή Πεξηγξαθή Δθαξκνγώλ ζε Γηαθνκηζηή 

 

Όλνκα Πίλαθα: pc_AppsInstl  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

pc_appsinstl_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

pc_appsinstl_appid 

* 

Application πνπ 

εγθαζίζηαηαη 

int(11) ΝΑΙ 001 

(Eurofasma) 

pc_appsinstl_pcid * PC πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλε 

int(11) ΝΑΙ 001 

(Astakos) 

pc_ appsinstl_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 28 - Σερληθή Πεξηγξαθή Δθαξκνγώλ ζε Τπνινγηζηή 

 

Όλνκα Πίλαθα: AppsPssd  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 
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appswd_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

appswd_appid * Application πνπ 

αθνξά 

int(11) ΝΑΙ Medilab 

appswd_level * Δπίπεδν ρξήζηε int(11) ΝΑΙ 001 (admin) 

appswd_usrnam* User Name char(30) ΝΑΙ Admin 

appswd_pswd Password char(30) ΝΑΙ kota 

appswd_datown Κάηνρνο ηνπ 

Psswd 

int(11) ΝΑΙ Αλησλίνπ 

Γεκήηξεο 

appswd_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 29 - Σερληθή Πεξηγξαθή Κσδηθώλ Δθαξκνγώλ 

 

Όλνκα Πίλαθα: OsPssd  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

ospswd_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

ospswd_osid * OS πνπ αθνξά int(11) ΝΑΙ Win Svr 

Ent 2003 

ospswd_level * Δπίπεδν ρξήζηε int(11) ΝΑΙ 001 (admin) 

ospswd_usrnam * User Name char(30) ΝΑΙ Admin 

ospswd_pswd Password char(30) ΝΑΙ karoto 

ospswd_datown Κάηνρνο ηνπ 

Psswd 

int(11) ΝΑΙ Αλησλίνπ 

Γεκήηξεο 

ospswd_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 30 - Σερληθή Πεξηγξαθή Κσδηθώλ Λεηηνπξγηθώλ 

 

Όλνκα Πίλαθα: PssdLevel  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

pssdlev_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

pssdlev_no Αξηζκφο πνπ 

εηζάγεηαη απφ ηνλ 

ρξήζηε 

int(11) ΝΑΙ 1 

pssdlev_descr Δπίπεδν ηνπ char(30) ΝΑΙ Admin 
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password 

pssdlev_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 31 - Σερληθή Πεξηγξαθή Δπηπέδσλ Κσδηθώλ 

 

Όλνκα Πίλαθα: Backups  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

bckp_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

bckp_date * Ηκεξνκελία 

Λήςεο Backup 

date ΝΑΙ 1/2/2009 

bckp_str_time * Ηκεξνκελία 

Έλαξμεο Backup 

time ΝΑΙ 03:00 

bckp_end_time Ηκεξνκελία 

Λήμεο Backup 

time ΟΥΙ 03:33 

bckp_media * Μέζν Backup int(11) ΝΑΙ 003  

(Portable 

Disk) 

bckp_wdth Δύξνο Backup int(11) ΝΑΙ 001  

(Full) 

bckp_type Σύπνο Backup int(11) ΝΑΙ 001  

(Application) 

bckp_sort Δίδνο 

Απνζήθεπζεο  

int(11) ΝΑΙ 004  

(VSI 4500) 

bckp_gener Γεληά Backup int(11) ΝΑΙ 002 

(Καθημερινό: 

Τρίηης) 

bckp_loc Σνπνζεζία ζηελ 

νπνία ζα θπιαρηεί 

int(11) ΝΑΙ 004  

(1ο Υπόγειο) 

bckp_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 32 - Σερληθή Πεξηγξαθή Αληηγξάθσλ Αζθαιείαο 

 

Όλνκα Πίλαθα: BckpWdth  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή Σύπνο Τπνρξεσηηθό Παξάδεηγκα 
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Γεδνκέλσλ Πεδίν 

bckpwdth_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

bckpwdth_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

bckpwdth_descr Πεξηγξαθή ηνπ 

Δχξνπο  

char(30) ΝΑΙ Full 

bckpwdth_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 33 - Σερληθή Πεξηγξαθή Δύξνπο Λήςεο 

 

Όλνκα Πίλαθα: BckpType  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

bckptype_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

bckptype_no A/A int(11) ΝΑΙ 1 

bckptype_descr Πεξηγξαθή ηνπ 

Σχπνπ Backup 

char(30) ΝΑΙ Application 

bckptype_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 34 - Σερληθή Πεξηγξαθή Δίδνο Αληηγξάθνπ Αζθαιείαο 

 

Όλνκα Πίλαθα: BckpMedia  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

bckpmed_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

bckpmed_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

bckpmed_serno * Serial Number char(30) ΝΑΙ 65739 9596 

bckpmed_descr Πεξηγξαθή ηνπ 

Μέζνπ Λήςεο 

ηνπ Backup 

char(30) ΝΑΙ Bckp Svr 

Disk #1 

bckpmed_manuf * Καηαζθεπαζηήο int(11) ΝΑΙ 031  

(SUN) 

bckpmed_sort Δίδνο ζην νπνίν 

γίλεηαη ε 

απνζήθεπζε από 

ην Μέζν Απνζήθ. 

int(11) ΝΑΙ 002 

(Seagate 

Disk: RAID 

3) 
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bckpmed_srvr Server ζηνλ νπνίν 

είλαη ζπλδεδεκέλν 

ην κέζν ιήςεο 

int(11) ΝΑΙ 001 

(Astakos) 

bckpmed_sla SLA πνπ 

θαιύπηεη ηε 

ζπληήξεζε 

int(11) ΝΑΙ 001 

bckpmed_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 35 - Σερληθή Πεξηγξαθή Μέζνπ Λήςεο 

 

Όλνκα Πίλαθα: BckpSort  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

bckpsort_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

bckpsort_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

bckpsort_sort Πεξηγξαθή 

Δίνδπο 

char(30) ΝΑΙ Disk Storage: 

RAID 1 

bckpsort_manuf Καηαζθεπαζηήο int(11) ΝΑΙ 018 (Seagate) 

bckpsort_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 36 - Σερληθή Πεξηγξαθή Δίδνπο Απνζήθεπζεο 

 

Όλνκα Πίλαθα: BckpGener  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

bckpgener_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

bckpgener_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

bckpgener_descr Πεξηγξαθή 

Γεληάο  

char(30) ΝΑΙ Καζεκεξηλφ: 

Γεπηέξαο 

bckpgener_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 37 - Σερληθή Πεξηγξαθή Γεληάο Αληηγξάθνπ Αζθαιείαο 

 

 

Όλνκα Πίλαθα: Drivers  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή Σύπνο Τπνρξεσηηθό Παξάδεηγκα 
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Γεδνκέλσλ Πεδίν 

drvr_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

drvr_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

drvr_descr Πεξηγξαθή 

Driver 

char(30) ΝΑΙ hpdfx100drv 

drvr_manuf Καηαζθεπαζηήο int(11) ΝΑΙ 001  

(HP) 

drvr_ver Έθδνζε ηνπ 

driver 

char(30) ΝΑΙ 01.05.002 

drvr_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 38 - Σερληθή Πεξηγξαθή Οδεγώλ πζθεπώλ 

 

Όλνκα Πίλαθα: DriverRelation  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

drvrrel_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

drvrrel_drvrid * Driver  int(11) ΝΑΙ 001 

drvrrel_srvrid * Server πνπ 

αθνξά 

int(11) ΝΑΙ 001 

drvrrel_rtrid * Router πνπ 

αθνξά 

int(11) ΝΑΙ  

drvrrel_frwlid * Firewall πνπ 

αθνξά 

int(11) ΝΑΙ  

drvrrel_swtchid * Switch πνπ 

αθνξά 

int(11) ΝΑΙ  

drvrrel_pcid * PC πνπ αθνξά int(11) ΝΑΙ  

drvrrel_prntid * Printer πνπ 

αθνξά 

int(11) ΝΑΙ  

drvrrel_osid * OS πνπ αθνξά int(11) ΝΑΙ  

drvrrel_appid * Application πνπ 

αθνξά 

int(11) ΝΑΙ  

drvrrel_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 39 - Σερληθή Πεξηγξαθή πζρεηίζεσλ Οδεγώλ 
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Όλνκα Πίλαθα: Wires  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

wire_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

wire_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

wire_descr Όλνκα γξακκήο char(30) ΝΑΙ ADSL 

wire_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 40 - Σερληθή Πεξηγξαθή Καισδίσλ 

 

Όλνκα Πίλαθα: Locations  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

loc_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

loc_no A/A int(11) ΝΑΙ 1 

loc_roomno * Αξηζκφο 

Γσκαηίνπ 

char(30) ΝΑΙ 001 

loc_descr Ολνκαζία ηεο 

ηνπνζεζίαο 

char(30) ΝΑΙ Server room 

No 1 

loc_resp Τπεύζπλνο 

Υώξνπ 

int(11) ΝΑΙ 001 

loc_deput_resp Αληηθαηα-

ζηάηεο 

Τπεύζπλνπ 

int(11) ΝΑΙ 001 

loc_rem Παξαηεξήζεηο text ΟΥΙ  

Table 41 - Σερληθή Πεξηγξαθή Σνπνζεζηώλ 

 

Όλνκα Πίλαθα: Services  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

service_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

service_no Α/Α int(11) ΝΑΙ 1 

service_title Σίηινο char(30) ΝΑΙ Παξαγγειία 
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Τπεξεζίαο Μ/Β 

εμεηάζεσλ 

γηα αζζελή 

service_descr Πεξηγξαθή 

εξγαζηψλ ηεο 

Τπεξεζίαο 

char(30) ΝΑΙ Μεηά ηελ 

εληνιή ηνπ 

ζεξάπνληνο 

ή 

εθεκεξεχνλη

νο ηαηξνχ 

θαηαρσξνχκ

ε ηηο 

δεηνχκελεο. 

service_app Δθαξκνγή από 

ηελ νπνία 

εμππεξεηείηαη 

int(11) ΝΑΙ (021) 

Medico 

service_rem  text ΟΥΙ Η εμέηαζε 

θαηαρσξείηα

η ζην 

πξφγξακκα 

Medico  

Table 42 - Σερληθή Πεξηγξαθή Τπεξεζηώλ 

 

Όλνκα Πίλαθα: ServicesByPc  

Όλνκα Πεδίνπ Πεξηγξαθή 
Σύπνο 

Γεδνκέλσλ 

Τπνρξεσηηθό 

Πεδίν 
Παξάδεηγκα 

servbypc_id Κιεηδί int(11) ΝΑΙ 001 

servbypc_pcid * PC πνπ αθνξά int(11) ΝΑΙ 001 

servbypc_serviceid 

* 

Τπεξεζία πνπ 

αθνξά 

int(11) ΝΑΙ 001 

service_rem  text ΟΥΙ  

Table 43 - Σερληθή Πεξηγξαθή Τπεξεζηώλ αλά Τπνινγηζηή 

 

 




