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0.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αυτή η πτυχιακή εργασία αποτελεί αποτέλεσµα της πρακτικής µου άσκησης στην Τράπεζα της 
Ελλάδος. ∆ηµιούργησα ένα Πληροφοριακό Σύστηµα (πρόγραµµα) διαχείρισης υπαλλήλων σε 
µια επιχείρηση ή έναν οργανισµό µε έµφαση στα χαρακτηριστικά των υπολογιστών τους. Το 
πρόγραµµα είναι συνδεδεµένο µε µια βάση δεδοµένων όπου ο διαχειριστής του µπορεί να 
προσθέτει στοιχεία, να κάνει αναζητήσεις, να ενηµερώνει στοιχεία και να διαγράφει 
καταχωρήσεις. Επίσης στο πρόγραµµα υπάρχει περιηγητής διαδικτύου διαθέσιµος εάν θέλει ο 
διαχειριστής να αναζητήσει κάποια πληροφορία στο διαδίκτυο. Έχει δοθεί µεγάλη έµφαση στην 
διεπαφή µεταξύ προγράµµατος και χρήστη όπως επίσης και στην φιλικότητα προς τον χρήστη. 
Το πρόγραµµα σε κάθε φόρµα δείχνει επεξηγηµατικά µηνύµατα καθώς επίσης πάνω από κάθε 
κουµπί υπάρχουν µηνύµατα ώστε ο διαχειριστής να καταλάβει τις λειτουργίες του συστήµατος.  
Ακόµα το πρόγραµµα διαθέτει βοήθεια Help που µπορεί να ανατρέξει ο διαχειριστής εάν κάτι 
δεν είναι αρκετά σαφές στις οδηγίες.  

   Αυτή εδώ η αναφορά περιλαµβάνει την εισαγωγή που εξηγώ λίγο παραπάνω το πρόγραµµα 
και γιατί ασχολήθηκα µε κάτι τέτοιο. Στην συνέχεια κάνω µια ανασκόπηση πεδίου όπου έψαξα 
αντίστοιχα προγράµµατα σαν το δικό µου όπου και τα περιγράφω. Επίσης βρήκα άρθρα από το 
internet που είχαν σαν στόχο να ενηµερώσουν τον αναγνώστη αυτής εδώ της εργασίας σχετικά 
µε ενδιαφέροντα θέµατα για την επιστήµη των ανθρώπινων πόρων. Στην συνέχεια παρουσιάζω 
το σύστηµα και όλες τις λειτουργίες του. Ακολουθεί ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά όπου παρουσιάζω τα προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν για να γίνει αυτή 
εδώ η εργασία. Σε αυτό το κοµµάτι επίσης γίνεται και ανάλυση του λογισµικού µε διαγράµµατα 
UML. 

   Τέλος ακολουθούν τα συµπεράσµατα που αποκόµισα από την µεταπτυχιακή µου διατριβή και 
οι µελλοντικές επεκτάσεις της. 

 

0.ABSTRACT 

This thesis as a result of my internship at Bank of Greece. I created an information system 
(software) on human resource management focused on employees’ computer characteristics. 
This program is connected with a database where the administrator can search for, add, update 
and delete data. There is also a built-in web browser in the program available for the 
administrator in order to search information through the internet. Much emphasis has been 
given at user interface and  at user friendliness. In every form the program displays explanatory 
messages and hints above every button in order the administrator better understand the 
functionalities of the software. There is also Help available if something is not clear at the 
instructions. 

   This report includes an introduction where I explain a little more the program and why I 
created. After this I made a field review where I found similar programs which are described. I 
also found some really interesting articles in order to inform the reader of this report  about 
general aspects of human resource science. Afterwards I present you the whole system and its 
functions in other words the user’s manual. Thereafter I wrote about the technical details such 
as the programs used in order to build the project. In this section there is also software analysis 
with UML diagrams. 

   Finally there are the conclusions of this thesis and its future extensions. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1.Τι είναι ένα Πληροφοριακό Σύστηµα;  

 

Το Πληροφοριακό Σύστηµα (στο εξής ΠΣ) συνιστά υποδοµή εκµετάλλευσης των τακτικών 
πληροφοριακών πηγών του συστήµατος και παράγει αναφορές και περιλήψεις, προσφέρει 
απαντήσεις σε ερωτήµατα (queries) και συµβάλλει στην παρακολούθηση και τον έλεγχο του 
συστήµατος. 

 

1.2.Στόχος του Πληροφοριακού µας Συστήµατος:  

 

Το ΠΣ που δηµιούργησα εντάσσεται στα Συστήµατα ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων όπου 
παρέχονται αναφορές και εύκολη πρόσβαση στα τρέχοντα στοιχεία των εργαζοµένων ενός 
Οργανισµού ή µιας Επιχείρησης όσον αφορά τους σταθµούς εργασίας τους. Με αυτόν τον 
τρόπο γίνεται αποτελεσµατική η διαχείριση και η διοίκηση του οργανισµού µε τον έλεγχο των 
στοιχείων των εργαζοµένων. Συνεπώς το ΠΣ αυτό αποτελεί ΠΣ ∆ιοικητικού Ελέγχου καθώς 
αφορά στην παρακολούθηση και αποτελεσµατική χρήση κάποιων πόρων (υπολογιστών). 

 

� input: ∆ιάφορα δεδοµένα όσον αφορά τους εργαζοµένους και τους σταθµούς εργασίας 

τους και τα χαρακτηριστικά αυτών. 

 

� processing: Τακτικός έλεγχος των χαρακτηριστικών των υπολογιστών και αλλαγή κατά 

τις περιόδους όπου γίνονται συντηρήσεις και αναβαθµίσεις. 

 

� output: ∆ιορθωµένες καταστάσεις µε τους εργαζοµένους και τους σταθµούς εργασίας 

τους. 
 

1.3.Το Πληροφοριακό µας Σύστηµα από Λειτουργική σκοπιά 

 

Θα ασχολείται µε την διαχείριση των εργαζοµένων και τα χαρακτηριστικά των σταθµών 
εργασίας τους. Θα τηρείται µια κατάσταση µε χαρακτηριστικά όπως είναι ο επεξεργαστής ή η 
οθόνη των υπολογιστών τους και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα όπου θα γίνονται συντηρήσεις 
ή/και αναβαθµίσεις τα δεδοµένα αυτά θα αναθεωρούνται.  

 

1.3.1.∆οµικά Χαρακτηριστικά 

 

• Σαφής Καταµερισµός της εργασίας: Ο ∆ιαχειριστής του συστήµατος ξέρει τον ρόλο 

του και τα δικαιώµατά του στο Πληροφοριακό Σύστηµα. 

• Ιεραρχία:  

• Ρητοί Κανόνες και ∆ιαδικασίες:  Η διαδικασία που ακολουθείται είναι συγκεκριµένη: 

Εισροή ∆εδοµένων -> Τακτικός Έλεγχος αυτών -> ∆ιορθωµένες καταστάσεις. 

• Αµερόληπτες Κρίσεις 
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• Οργανωσιακή Αποδοτικότητα 

1.4.Το ΠΣ που θα δηµιουργήσουµε θα παρέχει: 

 

• Αυτοµατοποίηση: επιτάχυνση της εκτέλεσης εργασιών έτσι ώστε να εξαλειφθούν 

διάφορα κολλήµατα   

 

• Εκλογίκευση: Εξορθολογισµός των διαδικασιών που απαλείφει προφανή σηµεία 

συµφόρησης. 

Το ΠΣ που δηµιούργησα αποτελεί µια ιδέα που είχα κατά την διάρκεια της πρακτικής µου 
άσκησης στον οργανισµό της Τράπεζας της Ελλάδος. Είχα προσληφθεί στην ∆ιεύθυνση 
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος και συγκεκριµένα στο Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων 
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος. Η καθηµερινή µου ενασχόληση αφορούσε κυρίως την 
υποστήριξη των χρηστών και την διαρκής συντήρηση και αναβάθµιση των σταθµών εργασίας 
τόσο στο κοµµάτι του software όσο και στο hardware. Με λίγα λόγια ήµουν υπεύθυνος της 
Μηχανογράφησης. Ένας εκ των προηγούµενων φοιτητών που απασχολούνταν στην θέση µου 
είχε δηµιουργήσει ένα αρχείο Excel ώστε να τηρεί την κατάσταση των εργαζοµένων και των 
πληροφοριών σχετικά µε τους υπολογιστές τους. Κάτι τέτοιο δεν είναι ασφαλές δηλαδή τέτοια 
δεδοµένα να αποθηκεύονται σε ένα αρχείο Excel και για αυτόν τον λόγο αποφάσισα να φτιάξω 
το Information Technology Management System ή ITMS. Αυτό το Πρόγραµµα - ΠΣ κάνει 
ακριβώς την δουλειά που κάνει και το Excel µόνο που τα δεδοµένα είναι πιο ασφαλή εδώ και 
µπορείς να έχεις καλύτερο έλεγχο των δεδοµένων.  
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1.5.Λίγα  λόγια για την ∆ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος 

της Τράπεζας της Ελλάδος: 

 

Η ∆ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος είναι επιφορτισµένη µε την εποπτεία και τον 
έλεγχο των πιστωτικών ιδρυµάτων, των εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης, των εταιριών 
πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, των ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος, των εταιριών 
διαµεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων και εν γένει των κατηγοριών επιχειρήσεων που 
περιέρχονται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Η 
άσκηση της εποπτείας αφορά:  
 
α) στην εξέταση συµµόρφωσης των εποπτευόµενων προσώπων, σε ατοµική και ενοποιηµένη 
βάση, προς το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους και, ιδίως,  
β) στην αξιολόγηση αιτηµάτων και την εξέταση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων για 
τη χορήγηση αδειών λειτουργίας,  
γ) στη διαρκή παρακολούθηση της εφαρµογής του νέου πλαισίου εποπτείας της κεφαλαιακής 
επάρκειας (Βασιλεία ΙΙ), των κανόνων ρευστότητας και της συγκέντρωσης κινδύνων,  
δ) στην αξιολόγηση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου περιλαµβανοµένης της διαχείρισης 
κινδύνων, της κανονιστικής συµµόρφωσης και ιδίως της επάρκειας των διαδικασιών για την 
αποφυγή της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 
επίσης και  
ε) στα θέµατα διαφάνειας των διαδικασιών και των όρων των συναλλαγών, χωρίς να 
υπεισέρχεται όµως σε θέµατα καταχρηστικότητας, για τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει 
αρµοδιότητα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
  
   Κύρια µέσα άσκησης της εποπτείας είναι η παρακολούθηση των οικονοµικών καταστάσεων 
και λοιπών στοιχείων που υποβάλλουν περιοδικά τα εποπτευόµενα πρόσωπα, η εκτίµηση των 
εκθέσεων των διεθνών οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένου του Ευρωσυστήµατος για θέµατα 
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και οι επιτόπιοι έλεγχοι.  
 
   H ∆ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος συµµετέχει στην Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών (EBA, πρώην CEBS), καθώς και στην Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης, συµµετέχει σε νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές για 
τη διαµόρφωση του νοµικού πλαισίου που σχετίζεται µε θέµατα της αρµοδιότητάς της, εισηγείται 
στην Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων (ΕΠΑΘ) τη διαµόρφωση του 
κανονιστικού πλαισίου µε βάση ιδίως τις οδηγίες της EBA και τις βέλτιστες αρχές διεθνών 
οργανισµών, όπως της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (BIS).  
 
   Επίσης, η ∆ιεύθυνση εισηγείται τις διοικητικές κυρώσεις που η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί 
να επιβάλλει στα εποπτευόµενα ιδρύµατα.  
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕ∆ΙΟΥ 

 

Σε αυτό το κοµµάτι θα εξετάσουµε τι µπορεί να βρει κανείς στο διαδίκτυο παρόµοιο µε το ITMS. 
Θα εξετάσουµε άρθρα και κυρίως προγράµµατα που έχουν παρόµοια λειτουργικότητα µε αυτό. 
Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι η καλύτερη κατανόηση του θέµατος τόσο για µένα όσο 
και για τον αναγνώστη αυτής της εργασίας. ∆εν είναι µια απλή περιγραφή άλλων θεωριών και 
προσεγγίσεων αλλά πρέπει να έχει κριτικό χαρακτήρα, να αµφισβητεί, να εγείρει ερωτήµατα και 
να αναγνωρίζει σηµεία που χρίζουν µελλοντικής έρευνας. 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση πρέπει να:  

 • συγκρίνει και αντιπαραβάλλει τις απόψεις διαφορετικών συγγραφέων για ένα θέµα 

 • οµαδοποιεί συγγραφείς που εξάγουν παρόµοια συµπεράσµατα 

 • αξιολογεί µεθοδολογικές προσεγγίσεις 

 • επισηµαίνει σηµεία στα οποία υπάρχει διαφωνία 

 • επισηµαίνει ερευνητικά κενά 

 

Ο σκοπός για µιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι:  

 • να τοποθετήσει τη µελέτη σε ένα ιστορικό πλαίσιο (τι, που και πως έχει γίνει;)  

 •να αποφύγει ανεπιθύµητες επαναλήψεις. (τουλάχιστον να µην επαναληφθούν ίδια 
λάθη που έκαναν και άλλοι)  

 • να καθορίσει και να περιορίσει το πρόβληµα, προσδιορίζοντας το σηµείο που έχουν 
φτάσει άλλοι ερευνητές ως το σηµείο εκκίνησης της δικής σας δουλειάς 

 • να αναγνωρίσει δηµιουργικές δουλειές σχετικά µε το πρόβληµα 

 • να αναγνωρίσει πληροφορίες και ιδέες, κατάλληλες για το θέµα 

 • να εκτιµήσει πιθανές µεθόδους, κατάλληλες για το ερευνητικό  αντικείµενο 

 • να αυξήσει τη γνώση σας πάνω στο συγκεκριµένο θέµα 

 • να προτείνει µελλοντικά ερευνητικά ερωτήµατα δίνοντας προοπτική στη δουλειά σας 

 

 

2.1. Προγράµµατα Μηχανογράφησης 

 

Σε αυτό το µέρος θα παρουσιάσουµε µερικά από τα πιο εύχρηστα και δηµοφιλή προγράµµατα 
µηχανογράφησης. Αυτά τα προγράµµατα διαχειρίζονται βάσεις δεδοµένων µε τα στοιχεία των 
εργαζοµένων. Λειτουργικά είναι παρόµοια µε τα δικά µας προγράµµατα καθώς διατηρούν τα 
στοιχεία των εργαζοµένων µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού και οι διαχειριστές των 
συστηµάτων αυτών µπορούν να κάνουν διάφορες αλλαγές στα στοιχεία αυτά. Ας δούµε λοιπόν 
µερικά από αυτά. 
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2.1.1. Human Resource Manager Professional 

 

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα προσφέρει αυξηµένη λειτουργικότητα και εύκολη διεπαφή. 
Καλύπτει κάθε ανάγκη µιας µικρής ή µεσαίας επιχείρησης και αυτήν την περίοδο υπάρχει 
διαθέσιµη η επαγγελµατική έκδοση του προγράµµατος η οποία υποστηρίζει µόνο έναν χρήστη - 
διαχειριστή. 

Χαρακτηριστικά: 

• Αποθήκευση Προσωπικών Πληροφοριών 

• Αποθήκευση Πληροφοριών σχετικών µε τις σπουδές των εργαζοµένων 

• Αποθήκευση Πληροφοριών σχετικών µε την προϋπηρεσία των εργαζοµένων 

• Σηµειώσεις 

• Προηγµένο Σύστηµα Αναφορών 

• Αποθήκευση/Άνοιγµα συνηµµένων αρχείων π.χ. Word,Excel,pdf 

• Όµορφος Σχεδιασµός 

• Εύκολο στην εγκατάσταση και στην χρήση 

Υπάρχει δωρεάν υποστήριξη σε όλους τους πελάτες µέσω e-mail. Το πρόγραµµα αυτό 
σχεδιάστηκε µε γνώµονα την φιλικότητα στον χρήστη και την ευκολία χρήσης. Μάλιστα η 
εταιρεία υπόσχεται να δώσει χρηµατική αποζηµίωση 30 ηµερών σε όποιον δεν µείνει 
ικανοποιηµένος. 

 

 

Εικόνα 1- Στιγµιότυπο από το Human Resource Manager Professional 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  Ελευθέριος Γ. Γκάτσος 

Πληροφοριακό Σύστηµα Ανθρωπίνων Πόρων I.T.M.S.  13 

 

 

 

 

2.1.2. Human Resources Timesheet And Expenses 

 

Το Human Resources Timesheet And Expenses ταιριάζει απόλυτα σε µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις. Επίσης είναι σχεδιασµένο να συνεργάζεται άψογα µε τα προγράµµατα Microsoft 
Office που διαθέτετε. Είναι µια απλή λύση για την παρακολούθηση της εργασίας του 
προσωπικού και ενδείκνυται για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας. Ακόµα είναι πλήρως 
προσαρµόσιµο στις ανάγκες της κάθε εταιρείας και µπορεί να τροποποιείται αναλόγως. 

 

 

Εικόνα 2 - Στιγµιότυπο από Human Resources Timesheet and Expenses 
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2.1.3. HRmgr lite 

 

To HRmgr lite είναι ένα πρόγραµµα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού. Είναι σχεδιασµένο να 
είναι απλό στην χρήση και παράλληλα ικανό να φέρει τις ανάγκες της επιχείρησης εις πέρας. 
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να υπάρχουν πληροφορίες για τους εργαζοµένους οργανωµένες 
και εύκολα προσβάσιµες. Τα δεδοµένα που µπορούν να αποθηκευτούν καλύπτουν µια ευρεία 
γκάµα από χρήσιµες πληροφορίες για τους εργαζοµένους. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα µπορεί 
επίσης να εντοπίσει πληροφορίες που αφορούν επιτεύγµατα, κριτικές, µισθούς, πληροφορίες 
από το υπουργείο εργασίας και ασφάλισης καθώς και επαφές έκτακτης ανάγκης. 

 

 

 

Εικόνα 3 - Στιγµιότυπο από HRmgr lite 
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2.1.4. Human Resource Manager 

 

Είτε ψάχνετε για έναν αποτελεσµατικό τρόπο για αυτοµατοποίηση των δεδοµένων των 
υπαλλήλων είτε για µία πιο εξελιγµένη λύση ανθρώπινου δυναµικού και διαχείρισης 
µισθοδοσίας τότε το Human Resource Manager είναι το απόλυτο πρόγραµµα. Το HRM είναι ένα 
πρόγραµµα που αναπτύχθηκε µε Visual Basic και είναι πολύ εύχρηστο για τους διαχειριστές 
του. Είναι κατάλληλο για µικρές και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις και προσφέρει αποθήκευση 
δεδοµένων όπως µισθολογικά, αποδοτικά και άλλα. Η εφαρµογή αυτή είναι σχεδιασµένη έτσι 
ώστε οι υπάλληλοι του HR µιας επιχείρησης να βρίσκουν όποια πληροφορία θέλουν εύκολα και 
γρήγορα. 

 

 

Εικόνα 4 - Στιγµιότυπο από Human Resource Manager 
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2.1.5. HRmeta 

 

Το σύστηµα διαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, HRmeta , είναι ένα πλήρες σύστηµα 
πληροφόρησης για το τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού. Το HRmeta είναι ένα πρόγραµµα που 
αναπτύχθηκε σε (ASP) web εφαρµογή και µε εστιασµό στο φιλικό περιβάλλον εργασίας. Η 
χρήση των προηγµένων τεχνολογιών παρέχει στο ΗRmeta*Web τη δυνατότητα να είναι πάντα 
τεχνολογικά εξελιγµένο εφαρµόζοντας πάντα καινοτοµίες. 

Τα πιο σηµαντικά συστατικά των συστηµάτων είναι:  

Περιγραφές θέσεων εργασίας. 

• Εκπαίδευση (σχεδιασµός, προϋπολογισµός, καταγραφή). 

• Αξιολόγηση της Απόδοσης. 

• Οργανωτική δοµή. 

• Αµοιβές & Παροχές. 

• Μοντέλα ∆εξιοτήτων - Ικανοτήτων. 

• Επίπεδα θέσεων. 

• Πλάνα διαδοχής. 

• Πλάνα καριέρας. 

• Καταγραφή Προσωπικών στοιχείων και δεδοµένων. 

• Self service πρόσβαση υπαλλήλων. 

   Τα παραπάνω βασικά συστατικά και ο τρόπος που συνδέονται µεταξύ τους µας παρέχουν µια 
σειρά σηµαντικών πληροφοριών και επίσης µας δίνουν τη δυνατότητα να δηµιουργηθούν 
σηµαντικά project όσον αφορά τη διαχείριση τoυ Ανθρώπινου ∆υναµικού πλαισίου όπως:  

• Αναφορές για τις εκπαιδευτικές ανάγκες (µεµονωµένα, ανά τµήµα και για το 

σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού). 

• ∆εξιότητες και συσχέτιση τους µε την εκπαίδευση. 

• ∆εξιότητες και συσχέτιση τους µε θέσεις. 

• Πλάνο διαδοχής και επαγγελµατική εξέλιξη µέσα στην εταιρία σε σχέση µε 

αξιολογήσεις, εκπαιδευτικές ανάγκες. 

• Αναφορά ποσοστιαίας ανάλυσης για την καταλληλότητα ανθρώπου - θέσης. 
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• ∆υναµικό οργανόγραµµα, και δυνατότητα επεξεργασίας σε πρόχειρο 

οργανόγραµµα στο οποίο µπορούν να δηµιουργηθούν και να αποθηκευτούν 

αποτελέσµατα χωρίς να επηρεαστεί το αρχικό. 

• ∆υναµική αξιολόγηση της απόδοσης, παρακολούθηση και αποτίµηση της µε 

σκοπό την συσχέτιση της µε το χρόνο και στόχους. 

• Προηγµένες αναφορές µε δυνατότητα συνδυασµού διαφορετικών στοιχείων και 

εκθέσεων. 

• Αναλογική ανάλυση µε εισαγωγή εξωτερικών δεδοµένων. 

• KPI ανάλυση. 

   Το HRmeta σύστηµα παρέχει επίσης στους χρήστες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται θέµατα 
του προσωπικού που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση του Ανθρώπινου ∆υναµικού, όπως: 

• Βάρδιες. 

• Χρέωση αντικειµένων σε υπαλλήλους ή τµήµατα (αίθουσες, αυτοκίνητα). 

• Πειθαρχικά ιστορικά δεδοµένα, παράπονα και αιτήµατα. 

• Documentation Manager και φωτογραφίες. 

• Εργασιακή εµπειρία (βιογραφικό). 

• Στοιχεία για την άµεση επικοινωνία µε στενά πρόσωπα για σκοπούς έκτακτης ανάγκης. 

• Ιστορικό Υγείας. 

• Exit Interviews. 

• Στοιχεία και πληροφορίες µητρότητας. 

• Στοιχεία Τραπεζικών Λογαριασµών. 

• Σηµαντικές ηµεροµηνίες. 

• Εγγραφές και συνδροµές. 

• Συµβάσεις εργαζοµένων. 

• Ειδικές ικανότητες, εξειδικεύσεις και άδειες. 

   Η σύγχρονη αρχιτεκτονική του συστήµατος επιτρέπει την άµεση διασύνδεσή του µε άλλες 
διαδικτυακές εφαρµογές. 
   Παρέχεται η δυνατότητα ενσωµάτωσης της βασικής λειτουργικότητας (διαχείριση υπαλλήλων 
και θέσεων) σε οποιοδήποτε εταιρικό web site ή και σε ειδικά σχεδιασµένο αυτόνοµο σύστηµα. 
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2.1.6. OrangeHRM 

 
Σύντοµη Περιγραφή 

Πρόκειται για δηµοφιλές διαδικτυακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων που 
προορίζεται για µεγάλους δηµόσιους φορείς και επιχειρήσεις. Είναι σε θέση να υποστηρίζει 
πλήρως τη διαχείριση του προσωπικού µεγάλων οργανισµών παρέχοντας δυνατότητες 
καταγραφής της δοµής τους, καταχώρισης των προσωπικών στοιχείων του στελεχιακού 
δυναµικού τους, διαχείρισης των αδειών των εργαζοµένων τους, κατάρτισης 
χρονοδιαγραµµάτων καθηµερινής παρουσίας του προσωπικού και ελέγχου τήρησής τους, 
διαχείρισης της διαδικασίας προκήρυξης νέων θέσεων εργασίας (καταχώριση των αιτήσεων των 
υποψηφίων καθώς και των προσωπικών τους στοιχείων, δηµοσιοποίηση των 
προαπαιτούµενων προσόντων, καταχώριση σηµειώσεων σχετικών µε τις συνεντεύξεις των 
υποψηφίων), παραγωγής εργασιακών αναφορών, παροχής επιδοµάτων κ.α. 

Χρησιµότητα 

   Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού των οργανισµών και υπηρεσιών της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, που συνήθως απασχολούν µεγάλο αριθµό εργαζοµένων, αποτελεί ζήτηµα ζωτικής 
σηµασίας. Ζητήµατα όπως η πλήρης ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων, των δεξιοτήτων, 
των αρµοδιοτήτων και των επιτευγµάτων του στελεχιακού δυναµικού ενός οργανισµού, η 
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καθηµερινή καταγραφή του παρουσιολογίου και της τήρησης του ωραρίου, η διευθέτηση και η 
καταγραφή των αδειών (του χρονικού ορίζοντα, καθώς και του τύπου τους) και η 
αυτοµατοποίηση της διαδικασίας προκήρυξης νέων θέσεων εργασίας και συγκέντρωσης των 
στοιχείων των υποψηφίων αποτελούν τµήµα της καθηµερινής ενασχόλησης των διοικητικών 
υπαλλήλων των δηµόσιων φορέων. Το σύστηµα OrangeHRM, το οποίο παρέχει υπηρεσίες 
σχεδόν εφάµιλλες µε αυτές των αντίστοιχων καταξιωµένων εµπορικών εφαρµογών (των Oracle 
και SAP), είναι σε θέση να διευκολύνει το έργο των διοικητικών υπαλλήλων, µέσω 
µηχανογράφησης όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη διαχείριση του προσωπικού των 
οργανισµών στους οποίους ανήκουν. Παράλληλα, σηµαντικό είναι το γεγονός ότι στο σύστηµα 
αυτό µπορούν να έχουν πρόσβαση, ανάλογη της βαθµίδας στην οποία ανήκουν, όλοι οι 
εργαζόµενοι ενός φορέα και ως εκ τούτου δεν είναι απαραίτητη η καταγραφή όλων των 
δεδοµένων από το διοικητικό προσωπικό (π.χ. οι εργαζόµενοι µπορούν να καταχωρούν και να 
ανανεώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, να υποβάλλουν αίτηση για άδεια, να συµπληρώνουν 
το παρουσιολόγιό τους κ.ο.κ.) Αξίζει να σηµειωθεί ότι το OrangeHRM χρησιµοποιείται ευρέως 
(µέχρι στιγµής έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότερες από 270.000 µεταφορτώσεις του), από το 
Φεβρουάριο του 2007 βρίσκεται στα κορυφαία 10 έργα ανοικτού λογισµικού που είναι 
καταχωρισµένα στο sourceforge.net (ανάµεσα σε περισσότερα από 150.000 έργα) και έχει 
ανακηρυχθεί "έργο του µήνα" το ∆εκέµβριο του 2008 από τον ίδιο διαδικτυακό χώρο, διαθέτει 
ενεργή κοινότητα ανάπτυξης, καθώς και ότι υπάρχει πληθώρα επιχειρήσεων ανά τον κόσµο 
που παρέχουν σχετική υποστήριξη. Τέλος, αυτή τη στιγµή υπάρχουν διαθέσιµες µεταφράσεις 
διάφορων εκδόσεων του σε 15 γλώσσες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7. ScanHRMS 

 

To ScanHRMS ενσωµατώνει τη µεγάλη εµπειρία της εταιρίας σε συστήµατα διαχείρισης 
προσωπικού παράλληλα µε τα πιο πρόσφατα διεθνή επιτεύγµατα της πληροφορικής επιστήµης. 
"Αποφορτίζει" τη διεύθυνση ΗR αυτοµατοποιώντας πλήθος εργασιών, ενώ παράλληλα είναι 
εργαλείο ανάπτυξης καθώς "προσέχει" ταυτόχρονα και το σύνολο και το άτοµο. 
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα 
   Το ScanHRMS καλύπτει τη διαχείριση προσωπικού, την επιλογή, εξέλιξη και διαχείριση 
αµοιβών, όλες τις διαδικασίες της µισθοδοσίας και της ωροµέτρησης ενώ παράλληλα διαθέτει 
καινοτοµικό υποσύστηµα Self Service καθώς και σύστηµα ΜΙS (Management Information 
System). Κάθε λειτουργία του αναπτύσσεται σε βάθος µε πλήθος δυνατοτήτων και επιλογών 
για ώστε να επιτρέπει στην επιχείρηση την εφαρµογή της δικής της φιλοσοφίας στη διαχείριση 
του προσωπικού της. 
   Οι σύγχρονες τάσεις ΗR προσαρµοσµένες στις ελληνικές ιδιαιτερότητες 
Ανεπτυγµένο εξ ολοκλήρου από τη Scan, το ScanHRMS είναι σύµφωνο µε την ελληνική 
πραγµατικότητα και πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις της ελληνικής νοµοθεσίας και της 
ευρύτατης και συνεχώς µεταβαλλόµενης νοµολογίας. 
   Προστασία και διασφάλιση της επένδυσης 
Με αρθρωτή αρχιτεκτονική που διασφαλίζει την διαχρονικότητα και την αποτελεσµατικότητα της 
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επένδυσης, µε ευελιξία προσαρµογής και δυνατότητα σύνδεσης µε τα υπόλοιπα πληροφοριακά 
συστήµατα της επιχείρησης και µε την αξιοπιστία και την υποστήριξη ενός µεγάλου ονόµατος, 
το ScanHRMS διαθέτει ταυτόχρονα πλεονεκτήµατα για τον επιχειρηµατία, τα στελέχη και όλους 
τους εργαζόµενους. 
Το πολυτιµότερο στέλεχος της επιχείρησής σας 
Υιοθετώντας το ScanHRMS, η επιχείρηση µειώνει το κόστος διαχείρισης, επικοινωνεί µε 
σαφήνεια τους στόχους, τις πολιτικές και τις προσδοκίες από κάθε εργαζόµενο, ενεργοποιώντας 
τον και εξασφαλίζοντας παράλληλα αξιοκρατία στη διοίκηση του προσωπικού της. Το 
ScanHRMS αποδεικνύεται, σε όσους το υιοθετούν, το πολυτιµότερο στέλεχος της επιχείρησης. 
Λειτουργικότητα 

• ∆υνατότητα ορισµού επιπλέον πεδίων πολλαπλών τύπων, στις βασικές οντότητες 

του προϊόντος 

• Φίλτρα Αναζήτησης οντοτήτων µε δυνατότητα ευέλικτης εκµετάλλευσης τους από τον 

χρήστη 

• ∆υνατότητα εξαγωγής στοιχείων στα πιο διαδεδοµένα πρότυπα (XML, HTML, pdf, 

csv, ascii) αλλά και απευθείας εξαγωγή στοιχείων σε εφαρµογές αυτοµατισµού 

γραφείου όπως το Word και το Excel. 

• ∆υνατότητα απευθείας αποστολής e-mail µέσα από την εφαρµογή, µε χρήση του 

Microsoft Outlook 

• ∆ιαχείριση πολλαπλών εταιρειών, σε κοινή βάση δεδοµένων και παροχή 

ενοποιηµένων αναφορών, π.χ. σε επίπεδο οµίλων. 

• Εργαλεία σχεδιασµού και προσαρµογής των αναφορών της εφαρµογής από τον 

τελικό χρήστη 

• Ισχυρό υποσύστηµα ελέγχου πρόσβασης µε ορισµό επιπέδων πρόσβασης σε 

ρόλους και χρήστες που µπορεί να φτάσει ακόµα και σε επίπεδο πεδίου. 

• Μηχανισµοί παρακολούθησης της πρόσβασης και καταγραφής των αλλαγών στα 

δεδοµένα (logging & auditing). 

Τεχνολογία 
Η ανάπτυξη του ScanHRMS έχει στηριχθεί εξ ολοκλήρου πάνω στο περιβάλλον και τα εργαλεία 
ανάπτυξης της ORACLE (RDBMS, Forms and Reports, ORACLE Application Server, 
JDeveloper) παρέχοντας µε τον τρόπο αυτό: 

• σταθερή και αξιόπιστη Βάση ∆εδοµένων που εγγυάται την ασφάλεια και την 

ακεραιότητα των δεδοµένων 

• σύγχρονο και οµοιογενές περιβάλλον εργασίας µε το οποίο εξοικειώνονται γρήγορα 

οι τελικοί χρήστες και 

• ανοιχτή και ευέλικτη αρχιτεκτονική που µπορεί να προσαρµοστεί ώστε να 

εξυπηρετήσει µε τον βέλτιστο τρόπο τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης. 

   Ειδικότερα, η ανάπτυξη του υποσυστήµατος Self Service έχει βασισθεί στην τεχνολογία 
MICROSOFT.net και ASP.NET 3,5. 
   Το ScanHRMS µπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε από τα ευρέως διαδεδοµένα 
λειτουργικά συστήµατα (Windows ΝΤ/2000/2003 , UNIX, Linux) και να λειτουργήσει, τόσο σε 
περιβάλλον ιδιωτικού δικτύου LAN ή WAN, όσο και στο Internet. 
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2.2. Άρθρα από το Internet 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο στην Ανασκόπηση Πεδίου δηλαδή εκτός από τα προγράµµατα 
µηχανογράφησης θα εξετάσουµε και κάποια άρθρα από το Internet. Ύστερα από αναζήτηση 
στον διαδικτυακό τόπο www.scopus.com επιλέξαµε κάποια άρθρα τα οποία ασχολούνται µε το 
ευρύτερο θέµα του ανθρώπινου δυναµικού. ∆εν έχουν να κάνουν µε µηχανογραφικά 
προγράµµατα και διαχείριση των εργαζοµένων µιας επιχείρησης αλλά ασχολούνται µε άλλα 
εξίσου ενδιαφέροντα θέµατα του τοµέα των ανθρωπίνων πόρων.  
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2.2.1. What is the value of Human Resource certification? A multi-level 

framework for research. 

 

Το άρθρο αυτό γράφτηκε από τους Mark L. Lengnick-Hall (Department of Management, College 
of Business, University of Texas at San Antonio, United States) και Herman Aguinis 
(Department of Management  and Entrepreneuship, Kelley School of Business, Indiana 
University, 1309 E. 10

th
 Street, Bloomington, IN 47405-1701, United States) και δηµοσιεύθηκε 

στο Human Resource Management Review 22 (2012) 246-257.  

  

   Η πιστοποίηση ανθρώπινων πόρων έχει γίνει ένα πολύ σηµαντικό εφόδιο για εκείνους που 
εργάζονται σε αυτόν τον τοµέα των επιχειρήσεων και οργανισµών όσο εκείνος εξελίσσεται. Αυτό 
συµβαίνει γιατί οι υπάλληλοι του τοµέα αυτού βιώνουν έντονο ανταγωνισµό και χρειάζονται 
αρκετά διπλώµατα ώστε να έχουν αξιοπιστία στο επάγγελµά τους. Παρόλη την µετατροπή της 
πιστοποίησης σε βιοµηχανία εκατοµµυρίων δολαρίων ελάχιστα είναι γνωστά για την υπεραξία 
της τόσο ατοµικά σε εκείνον που την αποκτά όσο και εταιρικά στις επιχειρήσεις δηλαδή που 
εκείνοι εργάζονται. Επίσης οι συγγραφείς αναρωτιούνται εάν αυτή η πιστοποίηση είναι ισάξια µε 
ένα πτυχίο τεσσάρων ετών στην ∆ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων.  

   Καταρχάς θα πρέπει να διαχωρίσουµε την πιστοποίηση από την άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος. Η άδεια είναι απαραίτητη από τον νόµο για να ασκήσεις ένα επάγγελµα την ίδια 
στιγµή που η πιστοποίηση είναι προαιρετική. Για αυτό τον λόγο η άδεια χαρακτηρίζεται ως 
«νοµιµοποιηµένος επαγγελµατισµός» σε σχέση µε την πιστοποίηση που χαρακτηρίζεται ως 
«εµπορευµατοποιηµένος επαγγελµατισµός». Ακόµη, η άδεια δεν συνεπάγεται κάποια ποιότητα 
ενώ η πιστοποίηση είναι ένα ατοµικό κατόρθωµα και συνεπάγεται ποιότητα µέχρι αποδείξεως 
του εναντίου. 

   Ας εξετάσουµε τώρα τα δυνητικά οφέλη της πιστοποίησης της πιστοποίησης HR. Από ατοµική 
πλευρά τα οφέλη είναι η καλύτερη κατανόηση της φιλοσοφίας του τοµέα των ανθρωπίνων 
πόρων, η δηµόσια και προσωπική αναγνώριση, η καλύτερη εξέλιξη της σταδιοδροµίας και το 
κίνητρο για καλύτερες αµοιβές. Από εταιρικής πλευράς τα οφέλη µπορεί να είναι πως εκείνοι 
που κατέχουν πιστοποίηση να έχουν καλύτερα αποτελέσµατα από τους µη-κατέχοντες και ότι 
χρησιµοποιώντας άτοµα µε πιστοποίηση προσελκύεις ακόµα περισσότερους µε πιστοποίηση. 
Τέλος ένα ακόµα πιθανό όφελος από αυτήν την πιστοποίηση είναι η φήµη, η επιρροή και η 
νοµιµότητα που θα ενισχυθούν για τον τοµέα των ανθρωπίνων πόρων. 

   Ας εξετάσουµε τώρα και µερικές απόψεις από ανθρώπους του τοµέα των ανθρωπίνων 
πόρων. ∆ιερευνώντας τις απόψεις των εργαζοµένων στους ανθρώπινους πόρους µετά από 
έρευνες τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι είναι αρκετά ουδέτεροι απέναντι στην πιστοποίηση και 
εκείνοι που έχουν πιστοποίηση και εκείνοι που δεν έχουν. Ωστόσο εκείνοι µε την πιστοποίηση 
έχουν πιο φιλικές αντιλήψεις καθώς το βλέπουν σαν εργαλείο πρόσληψης. Όσον αφορά τους 
εργοδότες και τις αντιλήψεις τους απέναντι στην πιστοποίηση τα αποτελέσµατα ερευνών 
έδειξαν ότι µόνο ένα 4% των αγγελιών για εργασία απαιτούσαν ή προτιµούσαν πιστοποίηση 
ανθρωπίνων πόρων και µάλιστα αφορούσαν υψηλά πόστα. Σε άλλες αγγελίες για χαµηλότερες 
θέσεις δεν υπήρχε καν αναφορά για την πιστοποίηση. Στην συνέχεια ο συγγραφέας κάνει 
κάποιες δηλώσεις οι οποίες αποτελούν και το έναυσµα για µελλοντικές έρευνες. Μερικές από τις 
πιο ενδιαφέρουσες δηλώσεις είναι: 

• Άτοµα µε µεταπτυχιακό στην διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού ή µε παρόµοια πτυχία 

δεν επωφελούνται τόσο από την πιστοποίηση όσο τα άτοµα που δεν έχουν τέτοια 

πτυχία. 

• Σε ένα τµήµα όσο περισσότεροι είναι οι πιστοποιηµένοι εργαζόµενοι τόσο καλύτερα 

αποδίδει το τµήµα. 

• Άτοµα µε πιστοποίηση προσλαµβάνονται ευκολότερα, έχουν καλύτερους µισθούς και 

είναι πιο αφοσιωµένοι στην δουλειά τους. 
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• Μεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα του τµήµατος ανθρώπινου δυναµικού σε µια 

επιχείρηση θα συµβάλλει την ενίσχυση της φήµης τόσο της εταιρείας του όσο και του 

ίδιου του τµήµατος. 

   Τέλος οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η πιστοποίηση δηµιουργήθηκε για το επάγγελµα αυτό 
καθώς πιο παλιά δεν υπήρχε ο ανάλογος σεβασµός για τον τοµέα των ανθρωπίνων πόρων. 
Αυτό βέβαια που τους απασχολεί για το παρόν είναι η διαχείριση του ταλέντου στον κλάδο, 
δηλαδή ότι δεν υπάρχει αρκετό ταλέντο από τους ήδη υπάρχοντες και για αυτό πρέπει να 
βρεθούν άτοµα µε ταλέντο στον τοµέα των ανθρώπινων πόρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο της αναφοράς της θα παρουσιάσουµε το σύστηµα και πως λειτουργεί. Πιο 
αναλυτικά, θα επισυνάψουµε στιγµιότυπα (screenshots) από τις φόρµες του προγράµµατος και 
θα επεξηγήσουµε τις λειτουργίες του προγράµµατος τι κάνει δηλαδή ο διαχειριστής του 
συστήµατος. 
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3.1. Αρχική Σελίδα 

 

 

Εικόνα 5 - Φόρµα Εισόδου Συστήµατος 

 

Αυτή είναι η αρχική φόρµα του συστήµατος αυτή δηλαδή που αντικρίζει ο διαχειριστής όταν 
τρέχει το εκτελέσιµο αρχείο. Σε αυτήν την φόρµα καλείται να εισάγει τα στοιχεία του δηλαδή το 
username και το password του (τα οποία είναι user και 12345 αντίστοιχα) για να εισέλθει στο 
Κεντρικό Μενού πατώντας το κουµπί είσοδος. Σε διαφορετική περίπτωση λανθασµένη δηλαδή 
εισαγωγή στοιχείων το σύστηµα σου επιτρέπει να µπεις στο κεντρικό µενού και έτσι µπορεί 
κάποιος να δει την βοήθεια - Help - ή να αποχωρήσει από την εφαρµογή µε το κουµπί Έξοδος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Κεντρικό Μενού 
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Εικόνα 6 - Φόρµα Κεντρικού Μενού 

 

Αυτή η φόρµα αποτελεί το Κεντρικό Μενού Επιλογών του Πληροφοριακού µας Συστήµατος. 
Εδώ εισέρχεται ο ∆ιαχειριστής αφού πληκτρολογήσει σωστά τα στοιχεία του 
(username,password). Βλέπουµε τις επιλογές που έχει να διαλέξει ο διαχειριστής οι οποίες είναι 
και οι λειτουργίες του συστήµατος και είναι οι ακόλουθες: 

• Εµφάνιση Στοιχείων 

• Νέα Καταχώρηση 

• Αναζήτηση Στοιχείων 

• Ενηµέρωση Στοιχείων 

• ∆ιαγραφή Καταχώρησης 

• Αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο 

   Μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε από τις παραπάνω πατώντας επάνω στο αντίστοιχο κουµπί. 
Επίσης πάνω δεξιά της φόρµας υπάρχει διαθέσιµη βοήθεια πατώντας το κουµπί Help. Τέλος ο 
∆ιαχειριστής µπορεί είτε να επιστρέψει στην αρχική σελίδα πατώντας το κουµπί Επιστροφή είτε 
να τερµατίσει την εφαρµογή πατώντας το κουµπί Τερµατισµός. 
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3.3. Εµφάνιση Στοιχείων 

 

 

Εικόνα 7 - Φόρµα Εµφάνισης Στοιχείων 

 

Αυτή είναι µια απλή φόρµα εµφάνισης των στοιχείων όλων των εργαζοµένων του οργανισµού. 
Σε αυτό το κοµµάτι µπορεί να δει όλους εκείνους οι οποίοι εργάζονται στον οργανισµό χωρίς 
ωστόσο περαιτέρω δυνατότητες. Εννοούµε δηλαδή δεν µπορεί ο διαχειριστής να κάνει 
αναζήτηση για κάποιον συγκεκριµένο υπάλληλο όπως επίσης δεν µπορεί να κάνει προσθήκη 
νέας καταχώρησης, ούτε ενηµέρωση στοιχείων ούτε και διαγραφή κάποιας καταχώρησης. Για 
αυτές τις λειτουργίες υπάρχουν οι αντίστοιχες φόρµες. Σε αυτήν την φόρµα ωστόσο υπάρχει το 
κουµπί - Help - για την βοήθεια, το κουµπί επιστροφής στο κεντρικό µενού αλλά και το κουµπί 
τερµατισµού της εφαρµογής.  
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3.4. Νέα Καταχώρηση 

 

 

Εικόνα 8 - Φόρµα Νέας Καταχώρησης 

 

Σε αυτήν την φόρµα µπορεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος να κάνει προσθήκη νέας 
καταχώρησης. Βλέπουµε ότι υπάρχουν έτοιµα πεδία ώστε ο διαχειριστής να συµπληρώσει τα 
στοιχεία που θέλει και πατώντας το κουµπί Νέα Καταχώρηση τα στοιχεία αυτά να 
καταχωρούνται στην βάση δεδοµένων των εργαζοµένων. Εάν επιθυµεί ο διαχειριστής να κάνει 
και άλλες προσθήκες µπορεί να πατήσει το κουµπί Καθαρισµός έτσι ώστε να καθαριστούν όλα 
τα πεδία και να είναι έτοιµη η φόρµα για νέα καταχώρηση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν υπάρχει πεδίο για συµπλήρωση του Αναγνωριστικού καθώς αυτός ο αριθµός 
είναι µοναδικός για κάθε εργαζόµενο και συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

   Τέλος υπάρχει κουµπί για Βοήθεια καθώς και τα κουµπιά Επιστροφής στο Κεντρικό Μενού και 
Τερµατισµού της Εφαρµογής.  
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3.5. Αναζήτηση Στοιχείων 

 

 

Εικόνα 9 - Φόρµα Αναζήτησης Στοιχείων 

 

Αυτή είναι η φόρµα Αναζήτησης Στοιχείων. Εδώ ο ∆ιαχειριστής µπορεί να αναζητήσει 
συγκεκριµένα στοιχεία στην Βάση ∆εδοµένων των εργαζοµένων. Η αναζήτηση σε αυτήν την 
έκδοση του προγράµµατος έχει σχεδιαστεί να γίνεται µε βάση: 

• το Επώνυµο 

• το Workstation 

• την έκδοση Office 

• τον Επεξεργαστή 

• και την Οθόνη 

   Υποθέσαµε ότι αυτά είναι τα πιο περιζήτητα κριτήρια για αναζήτηση και τα συµπεριλάβαµε 
έτσι ώστε να διευκολυνθεί η δουλειά του ∆ιαχειριστή. Έτσι εκείνος καλείται πρώτα να επιλέξει 
κριτήριο για αναζήτηση και κατόπιν να γράψει στο πεδίο από κάτω τι συγκεκριµένο ψάχνει. 
Πατώντας το κουµπί Αναζήτηση εµφανίζονται τα αποτελέσµατα στο πλέγµα και εάν ο 
διαχειριστής επιθυµεί να κάνει νέα αναζήτηση µπορεί να πατήσει το κουµπί Επαναφορά Όλων 
έτσι ώστε να εµφανιστεί και πάλι ολόκληρη η βάση στο πλέγµα. Εάν ο διαχειριστής επιθυµεί να 
κάνει και άλλη αναζήτηση µπορεί είτε να επιλέξει νέα κριτήρια µε τον τρόπο που περιγράψαµε 
πριν είτε να πατήσει το κουµπί Καθαρισµός ούτως ώστε να έρθουν τα πεδία στην αρχική τους 
µορφή. Τέλος υπάρχουν τα καθιερωµένα κουµπιά της Βοήθειας, Επιστροφής στο Κεντρικό 
Μενού και Τερµατισµού της εφαρµογής.  
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3.6. Ενηµέρωση Στοιχείων 

 

 

Εικόνα 10 - Φόρµα Ενηµέρωσης Στοιχείων 

 

Η παραπάνω φόρµα αποτελεί την φόρµα ενηµέρωσης στοιχείων. Πιο συγκεκριµένα εδώ ο 
διαχειριστής µπορεί να κάνει ενηµέρωση µιας καταχώρησης στην βάση δεδοµένων των 
εργαζοµένων. Για να γίνει αυτό πρέπει να συµπληρώσει το αναγνωριστικό (ID) της 
καταχώρησης που θέλει να ενηµερώσει και στην συνέχεια να εισάγει τα νέα στοιχεία της 
εγγραφής. Πατώντας το κουµπί Ενηµέρωση τα ενηµερωµένα στοιχεία στέλνονται στην βάση 
δεδοµένων και η εγγραφή περιέχει πλέον τα νέα στοιχεία. Εάν ο διαχειριστής θελήσει να 
ενηµερώσει και άλλη καταχώρηση µπορεί να πατήσει το κουµπί Καθαρισµός έτσι ώστε τα πεδία 
να είναι κενά και να τα συµπληρώσει και πάλι µε τα νέα δεδοµένα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ∆ιαχειριστής θα πρέπει να εισάγει δεδοµένα σε όλα τα πεδία της φόρµας. Ακόµα 
και αν θέλει να ενηµερώσει πχ µόνο το SN PC θα πρέπει να εισάγει και όλα τα άλλα δεδοµένα 
γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα µη συµπληρωµένα πεδία θα µείνουν κενά. 

   Τέλος υπάρχουν στην φόρµα αυτή όπως και στις υπόλοιπες τα κουµπιά της Βοήθειας της 
Επιστροφής στο Κεντρικό Μενού και του Τερµατισµού της Εφαρµογής. 
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3.7. ∆ιαγραφή Καταχώρησης 

 

 

Εικόνα 11 - Φόρµα ∆ιαγραφής Καταχώρησης 

 

Στην παραπάνω φόρµα ο διαχειριστής µπορεί να διαγράψει µια καταχώρηση από την βάση 
δεδοµένων ή µε άλλα λόγια να διαγράψει έναν εργαζόµενο από την βάση δεδοµένων. Εδώ τα 
πράγµατα είναι πολύ απλά καθώς το µόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να πληκτρολογήσει το 
αναγνωριστικό (ID) της καταχώρησης ή αλλιώς του υπαλλήλου που θέλει να διαγράψει και να 
πατήσει το κουµπί ∆ιαγραφή. Ακόµα µπορεί να ανατρέξει στην Βοήθεια, να επιστρέψει στο 
Κεντρικό Μενού και να τερµατίσει την εφαρµογή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  Ελευθέριος Γ. Γκάτσος 

Πληροφοριακό Σύστηµα Ανθρωπίνων Πόρων I.T.M.S.  31 

 

 

 

3.8. Αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο 

 

 

Εικόνα 12 - Φόρµα Περιηγητή ∆ιαδικτύου 

  

Αυτή είναι η τελευταία φόρµα του προγράµµατός µας η οποία δεν σχετίζεται άµεσα µε τις 
λειτουργίες του Πληροφοριακού µας Συστήµατος µπορεί να προσφέρει στον ∆ιαχειριστή µε 
άλλο τρόπο. Ουσιαστικά είναι ένας περιηγητής διαδικτύου (web browser) µε τον οποίο ο 
διαχειριστής θα µπορεί να περιηγείται στο ∆ιαδίκτυο και να ψάχνει πληροφορίες χρήσιµες για το 
Πληροφοριακό Σύστηµα και για την ∆ιαχείριση των Εργαζοµένων γενικότερα. Όπως και οι 
υπόλοιποι περιηγητές περιέχει τα κουµπιά: 

• Μετάβαση (σε Ιστοσελίδα) 

• Πίσω (Μετάβαση στην Προηγούµενη 

Ιστοσελίδα) 

• Μπροστά (Μετάβαση στην Επόµενη 

Ιστοσελίδα) 

• Ανανέωση (της Ιστοσελίδας) 

• Τερµατισµός (της Ιστοσελίδας) 

   Ακόµα έχουµε προσθέσει δύο σελιδοδείκτες. Ο πρώτος είναι το ειδησεογραφικό site 
www.in.gr για ενηµέρωση και ο δεύτερος είναι το www.google.gr για αναζήτηση παντός είδους 
πληροφορίας. Τέλος υπάρχει και εδώ κουµπί Help για Βοήθεια, κουµπί για Επιστροφή στο 
Κεντρικό Μενού καθώς και κουµπί για τον Τερµατισµό της εφαρµογής. 
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4.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Σε αυτό το µέρος της αναφοράς θα ασχοληθούµε µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ITMS. Θα 
καταγράψουµε δηλαδή όλες τις τεχνικές λεπτοµέρειες που αφορούν το πληροφοριακό σύστηµα 
όπως τι προγράµµατα χρησιµοποιήσαµε για να το δηµιουργήσουµε. Πριν από αυτό όµως θα 
γίνει µια ανάλυση λογισµικού βασισµένη στα διαγράµµατα UML. 

 

4.1. ∆ιαγράµµατα UML 

 

Η Unified Modeling Language (UML) πλέον είναι η πρότυπη γλώσσα µοντελοποίησης στη 
µηχανική λογισµικού. Χρησιµοποιείται για τη γραφική απεικόνιση, προσδιορισµό, κατασκευή και 
τεκµηρίωση των στοιχείων ενός συστήµατος λογισµικού. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
διάφορες φάσεις ανάπτυξης, από την ανάλυση απαιτήσεων ως τον έλεγχο ενός ολοκληρωµένου 
συστήµατος. Αποτελείται από ένα σύνολο προσυµφωνηµένων όρων, συµβόλων και 
διαγραµµάτων που επιτρέπουν: 

• την εµφάνιση των ορίων ενός συστήµατος και των βασικών λειτουργιών του, 
χρησιµοποιώντας «περιπτώσεις χρήσης» (use-cases) και «actors». 

• την επεξήγηση της πραγµατοποίησης των περιπτώσεων χρήσης µε «διαγράµµατα 
αλληλεπίδρασης». 

• την αναπαράσταση µιας στατικής δοµής ενός συστήµατος χρησιµοποιώντας 
«διαγράµµατα κλάσεων». 

• τη µοντελοποίηση της συµπεριφοράς των αντικειµένων µε «διαγράµµατα 
καταστάσεων». 

• την αποκάλυψη της υλοποίησης της αρχιτεκτονικής µε «διαγράµµατα συστατικών» και 
«ανάπτυξης». 

• την επέκταση της λειτουργικότητας µε «στερεότυπα». 

 

 

4.1.1. ∆ιαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης 

 

Το διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης στη UML χρησιµοποιείται για την µοντελοποίηση της 
λειτουργικότητας ενός συστήµατος, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον εξωτερικό χρήστη. Τα 
διαγράµµατα αυτά διαµερίζουν τη λειτουργικότητα του συστήµατος σε συναλλαγές που έχουν 
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νόηµα για τους χρήστες του συστήµατος ή αλλιώς χειριστές (actors). Τα επιµέρους τµήµατα της 
λειτουργικότητας ονοµάζονται περιπτώσεις χρήσης (use cases). Το σύνολο των περιπτώσεων 
χρήσης συνιστούν τη συµπεριφορά του συστήµατος. Τα βασικά διαγραµµατικά στοιχεία του 
διαγράµµατος περιπτώσεων χρήσης είναι το σύστηµα, ο χειριστής, η περίπτωση χρήσης και οι 
σχέσεις µεταξύ τους. Τα στοιχεία αυτά φαίνονται παρακάτω στην εικόνα 13: 

 

Εικόνα 13 - Βασικά διαγραµµατικά στοιχεία των διαγραµµάτων περιπτώσεων χρήσης 

 

   Η αξία του διαγράµµατος περιπτώσεων χρήσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι καθορίζει τις 
λειτουργικές απαιτήσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν σηµείο αναφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια 
ανάπτυξης του συστήµατος. Ο σηµαντικότερος ρόλος του συγκεκριµένου διαγράµµατος είναι ότι 
αποτελεί ένα µέσο επικοινωνίας µεταξύ πελατών και σχεδιαστών, όσον αφορά στη 
λειτουργικότητα του συστήµατος. Η απλότητα των συµβολισµών το καθιστά ιδανικό για αυτό το 
σκοπό, παρέχοντας τη δυνατότητα εύκολης αντίληψης του συνόλου των λειτουργιών καθώς και 
εύκολης τροποποίησής τους. Ο χειριστής αντιπροσωπεύει µια εξωτερική οντότητα, άνθρωπο ή 
σύστηµα, η οποία αλληλεπιδρά µε το σύστηµα. Ο χειριστής αναπαριστά ένα ρόλο, όχι έναν 
µεµονωµένο χρήστη του συστήµατος, µιας και ο ίδιος χρήστης µπορεί να αλληλεπιδρά µε το 
σύστηµα µε πολλαπλούς ρόλους. Οι χειριστές είναι κλάσεις µε το στερεότυπο «actor», όπου το 
όνοµα της κλάσης γενικά αναπαριστά το ρόλο του χειριστή. Το σύµβολο του χειριστή φαίνεται 
στην εικόνα 13. Στο διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης χρησιµοποιείται µόνο η σχέση γενίκευσης 
ανάµεσα σε χειριστές, προκειµένου να περιγραφεί η κοινή συµπεριφορά ανάµεσα τους, την 
οποία και κληρονοµούν από µια πρόγονο κλάση χειριστή. Ο τυπικός ορισµός µιας περίπτωσης 
χρήσης είναι µια ακολουθία ενεργειών που πραγµατοποιείται από το σύστηµα για την 
παραγωγή µετρήσιµων αποτελεσµάτων που έχουν νόηµα για τον χρήστη. 

   Η περίπτωση χρήσης ορίζει ένα συγκεκριµένο τρόπο χρησιµοποίησης του συστήµατος, 
προσδιορίζοντας την αλληλεπίδραση ανάµεσα σε έναν ή περισσότερους χειριστές και το 
σύστηµα. Το στιγµιότυπο µιας περίπτωσης χρήσης ονοµάζεται σενάριο (scenario), και 
αναπαριστά ένα συγκεκριµένο µονοπάτι εκτέλεσης (execution path) µέσα στο σύστηµα. Ο 
συµβολισµός φαίνεται στην εικόνα 13. Η περίπτωση χρήσης έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
1. Ξεκινάει πάντα από ένα χειριστή. 2. Πρέπει να επιστρέφει κάποιου είδους απτή πληροφορία 
στο χρήστη. 3. Μια περίπτωση χρήσης είναι πλήρης, µε την έννοια ότι αποτελεί µια πλήρη 
περιγραφή. Μια περίπτωση χρήσης δε θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί µέχρις ότου η τελική 
πληροφορία παραχθεί, ακόµη κι αν απαιτούνται γι’ αυτό πολλαπλές αλληλεπιδράσεις µεταξύ 
των αντικειµένων. Ένα σύνηθες λάθος είναι η διαίρεση µιας περίπτωσης χρήσης σε µικρότερες, 
οι οποίες παράγουν ενδιάµεσα αποτελέσµατα. Ανάµεσα στις περιπτώσεις χρήσης υπάρχουν 
τρία είδη σχέσεων: η επέκταση (extends), η συµπερίληψη (uses ή includes) και η οµαδοποίηση 
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(grouping). Οι σχέσεις αυτές φαίνονται στην εικόνα 13. Η σχέση της επέκτασης είναι µια σχέση 
γενίκευσης που χρησιµοποιείται στην περίπτωση όπου µια περίπτωση χρήσης 
συµπεριλαµβάνει ένα τµήµα, όχι απαραίτητα ολόκληρη, την συµπεριφορά της περίπτωσης 
χρήσης που επεκτείνει. Τέτοιου είδους περιπτώσεις χρήσης χρησιµοποιούνται στο χειρισµό 
εξαιρέσεων.     

      Η σχέση της συµπερίληψης είναι και αυτή µια σχέση γενίκευσης που χρησιµοποιείται στην 
περίπτωση όπου µια περίπτωση χρήσης συµπεριλαµβάνει την πλήρη λειτουργικότητα µιας 
άλλης. Όταν ένα σύνολο περιπτώσεων χρήσης παρουσιάζουν σε κάποια τµήµατα κοινή 
συµπεριφορά, η σχέση αυτή χρησιµοποιείται για τη µοντελοποίηση αυτής της κοινής 
συµπεριφοράς σε µια περίπτωση χρήσης που χρησιµοποιείται από τις υπόλοιπες. Τέλος µε τη 
σχέση της οµαδοποίησης , περιπτώσεις χρήσης, οι οποίες διαθέτουν παρόµοια συµπεριφορά ή 
σχετίζονται µε κάποιο τρόπο µεταξύ τους, οργανώνονται σε πακέτα. Ωστόσο, για λόγους 
απλότητας των διαγραµµάτων περιπτώσεων χρήσης η τελευταία σχέση συνήθως δε 
χρησιµοποιείται. 

    Η περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης γίνεται µε τη µορφή κειµένου στην ορολογία του 
χρήστη και αποτελεί µια απλή και συνεπή τεκµηρίωση. Η τεκµηρίωση κάθε περίπτωσης 
χρήσης, για να είναι πλήρης, θα πρέπει να περιλαµβάνει µια ακολουθία γεγονότων που 
λαµβάνουν χώρα για την υλοποίηση της επιθυµητής συµπεριφοράς. Επικεντρώνεται στην 
εξωτερική συµπεριφορά του συστήµατος, αγνοώντας τον τρόπο υλοποίησης και την εσωτερική 
δοµή του. Μερικά σηµεία τα οποία θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην περιγραφή είναι ο 
στόχος της περίπτωσης χρήσης, από ποιόν χειριστή ξεκινάει, η ακολουθία των µηνυµάτων 
µεταξύ χειριστή και συστήµατος, εναλλακτική ροή γεγονότων σε περιπτώσεις εξαιρέσεων, και 
τέλος το πώς η περίπτωση χρήσης τερµατίζεται επιστρέφοντας κάποια τιµή στο χειριστή. 

 

 

Εικόνα 14 - ∆ιάγραµµα Περιπτώσεων Χρήσης 

   Στο παραπάνω διάγραµµα βλέπουµε τον άκτορα εργαζόµενοι να δίνουν τα στοιχεία τους στον 
διαχειριστή. Ο διαχειριστής που και εκείνος είναι άκτορας τα συλλέγει και µπορεί έτσι να 
αλληλεπιδρά µε αυτά. Μπορεί δηλαδή να κάνει αναζήτηση στοιχείων από την βάση δεδοµένων, 
να κάνει νέες καταχωρήσεις στην βάση, να ενηµερώνει καταχωρήσεις στην βάση δεδοµένων, 
όπως και να διαγράφει καταχωρήσεις σε αυτήν. Βλέπουµε δηλαδή ότι ο διαχειριστής του 
συστήµατος διαχειρίζεται τους υπαλλήλους στην βάση δεδοµένων η οποία όµως είναι 
εξωτερικός παράγοντας του συστήµατος.  

   Στο διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης παρατηρούµε τις λειτουργίες που πραγµατοποιεί ο 
διαχειριστής του συστήµατος. Πάνω στις συσχετίσεις περιγράφεται τι ακριβώς κάνει ο κάθε 
χρήστης για την πραγµατοποίηση µιας λειτουργίας. Ο ∆ιαχειριστής είναι τοποθετηµένος 
αριστερά του συστήµατος και η Βάση ∆εδοµένων είναι τοποθετηµένη δεξιά (είναι έξω από το 
σύστηµα καθώς είναι εξωτερικός παράγοντας). Με αυτό το διάγραµµα έχουµε µια εικόνα που 
µας βοηθά να καταλάβουµε τις απαιτήσεις του συστήµατος. 
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4.1.2. ∆ιαγράµµατα Τάξεων (Κλάσεων) 

 

Το διάγραµµα κλάσεων είναι ο πρώτος τύπος διαγράµµατος της UML που θα δούµε, και ο 
οποίος έχει άµεση σχέση µε τα αντικειµενοστραφή συστήµατα. Τα διαγράµµατα περιπτώσεων 
χρήσης που είδαµε προηγουµένως είναι διαγράµµατα καταγραφής προδιαγραφών και είναι 
χρήσιµα για κάθε τύπο συστήµατος.  

    Σε ένα αντικειµενοστραφές σύστηµα τα δοµικά στοιχεία του είναι οι κλάσεις και οι σχέσεις 
µεταξύ των κλάσεων, οι οποίες επιτρέπουν τη συνεργασία αντικειµένων που δηµιουργούνται ως 
στιγµιότυπα των κλάσεων. Το διάγραµµα κλάσεων αποτελείται από τις κλάσεις του συστήµατος 
και τις µεταξύ τους συσχετίσεις, περιγράφοντας µε αυτό τον τρόπο τη στατική δοµή του 
συστήµατος.      

    Το διάγραµµα κλάσεων µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διάφορες φάσεις της ανάπτυξης του 
συστήµατος. Στο αρχικό στάδιο της ανάλυσης απαιτήσεων οι κατασκευαστές αρχίζουν να 
αποκτούν γνώση για το πεδίο του προβλήµατος του συστήµατος. Αυτή η αρχική κατανόηση των 
εννοιών του πεδίου του προβλήµατος καταγράφεται σε ένα διάγραµµα κλάσεων, το οποίο 
ονοµάζεται µοντέλο του πεδίου προβλήµατος (problem domain model).  

    Στο µοντέλο αυτό καταγράφονται ως κλάσεις οι έννοιες του πεδίου του προβλήµατος και οι 
µεταξύ τους συσχετίσεις. Έπειτα, στο στάδιο της ανάλυσης, µε οδηγό το µοντέλο του πεδίου 
προβλήµατος, κατασκευάζεται ένα διάγραµµα κλάσεων, το οποίο αναπαριστά τη βασική 
αρχιτεκτονική δοµή του συστήµατος.     

   Σε αυτό το στάδιο οι κλάσεις πρέπει να επιδιώκουν την αναπαράσταση του συστήµατος που 
µοντελοποιείται µε την ελάχιστη δυνατή πληροφορία, χωρίς να επιχειρείται αναφορά σε θέµατα 
υλοποίησης.  

   Στη συνέχεια, µεταβαίνοντας στο στάδιο της σχεδίασης, η περιγραφή των κλάσεων 
συµπληρώνεται µε τις λειτουργίες που υλοποιούν τη συµπεριφορά των αντικειµένων και µε 
επιπρόσθετες ιδιότητες ή συσχετίσεις, που επιβάλλονται από το περιβάλλον υλοποίησης.  

   Τέλος, κατά την υλοποίηση του συστήµατος, είναι δυνατόν να επέλθουν τροποποιήσεις στη 
δοµή των κλάσεων λόγω απαιτήσεων που σχετίζονται µε απόκρυψη πληροφορίας, ορατότητα 
και άλλες µη λειτουργικές απαιτήσεις, όπως π.χ. απόδοση και ασφάλεια. Σε µερικές 
περιπτώσεις, το διάγραµµα κλάσεων είναι το µόνο είδος διαγράµµατος της UML που 
χρησιµοποιείται, λόγω των πληροφοριών που παρέχει σχετικά µε τον πηγαίο κώδικα. Όπως θα 
αναφερθεί παρακάτω, υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατης παραγωγής τµηµάτων κώδικα από το 
διάγραµµα κλάσεων, καθώς και η αυτόµατη δηµιουργία διαγραµµάτων κλάσεων λαµβάνοντας 
ως είσοδο τον πηγαίο κώδικα. 

   Για το λόγο αυτό, ο κάθε συµβολισµός είναι σηµαντικός, ακόµα κι αν υποδηλώνεται µε ένα 
στοιχειώδες σύµβολο στο διάγραµµα κλάσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά 
διαγραµµατικά στοιχεία ενός διαγράµµατος κλάσεων. Οι κλάσεις αποτελούν τη βάση της 
κατασκευής οποιουδήποτε αντικειµενοστρεφούς συστήµατος. Ενσωµατώνουν δεδοµένα, 
καθώς και τις λειτουργίες που επενεργούν στα δεδοµένα αυτά. Ο συµβολισµός της κλάσης 
φαίνεται στο Σχήµα 2.4. Αν µια κλάση είναι αφηρηµένη το όνοµα της κλάσης σηµειώνεται µε 
πλάγιους χαρακτήρες. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η κλάση που αναπαριστά το φυσικό 
αντικείµενο Feeder (Εικόνα 15): 
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Εικόνα 15 - Η κλάσση Feeder 

Το συντακτικό για τη δήλωση ιδιοτήτων στη UML είναι: 

ορατότητα όνοµα : Τύπος = Αρχική Τιµή 

Ενώ το συντακτικό για τη δήλωση λειτουργιών είναι: 

ορατότητα όνοµα (λίστα παραµέτρων): Επιστρεφόµενος τύπος 

 

    Η ορατότητα απεικονίζεται µε τα σύµβολα “-”, “+”, “#”,“~” τα οποία δηλώνουν ιδιωτική, 
δηµόσια, προστατευµένη καθώς και πρόσβαση σε επίπεδο πακέτου αντίστοιχα. Μια στατική 
ιδιότητα ή λειτουργία, που ανήκει δηλαδή στην κλάση και όχι στα στιγµιότυπά της, 
υποδηλώνεται στη UML υπογραµµίζοντας το όνοµα της ιδιότητας  ή της µεθόδου αντίστοιχα. 

    Μια συσχέτιση µεταξύ δύο κλάσεων απεικονίζει µια στατική σχέση µεταξύ τους. Αν η σχέση 
αυτή µεταξύ των κλάσεων υφίσταται σε µόνιµη βάση, τότε χρησιµοποιούµε τη συσχέτιση, ενώ 
αν η σχέση είναι παροδική (π.χ. όταν τα αντικείµενα µιας κλάσης είναι παράµετροι σε µια 
µέθοδο µιας άλλης κλάσης) χρησιµοποιούµε την εξάρτηση. Ενώ µια συσχέτιση στη UML 
συνδέει δύο κλάσεις ενός µοντέλου, ένα στιγµιότυπο µιας συσχέτισης συνδέει δύο συγκεκριµένα 
στιγµιότυπα κλάσεων και ονοµάζεται σύνδεση (link). Προαιρετικά µπορούµε να έχουµε σε µία 
συσχέτιση τα εξής στοιχεία: Όνοµα συσχέτισης, το οποίο θα πρέπει να υποδηλώνει µε σαφήνεια 
το νόηµα της συσχέτισης. Ονόµατα άκρων συσχέτισης: τα οποία υποδηλώνουν το ρόλο αυτής 
της κλάσης στη συσχέτιση. 

 

Πολλαπλότητα:  Η πολλαπλότητα αφορά σε ένα άκρο µιας συσχέτισης και είναι το πλήθος των 
αντικειµένων που µπορεί να σχετίζονται µε ένα αντικείµενο της άλλης κλάσης.  

Πλοϊµότητα: Συµβολίζεται µε ένα βέλος στο πέρας της συσχέτισης και υποδηλώνει πλοϊµότητα 
µόνο προς τη φορά του βέλους. Αφορά στη δυνατότητα που έχουµε από µία κλάση να 
ανακτήσουµε αντικείµενα της άλλης σε µια συσχέτιση. Όταν δεν υπάρχει πλοϊµότητα υπονοείται 
πλοϊµότητα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στη συνέχεια αναφέρονται διάφοροι ειδικότεροι 
τύποι συσχετίσεων 

Γενίκευση:  Η γενίκευση είναι µια ειδική µορφή συσχέτισης, η οποία αποτελεί µια σχέση µεταξύ 
µιας γενικής περιγραφής και µιας ειδικότερης περιγραφής που την επεκτείνει. Η γενίκευση 
αξιοποιεί το µηχανισµό της κληρονοµικότητας και επιτρέπει πολυµορφική συµπεριφορά. 

Συσσωµάτωση και σύνθεση: 

Η συσσωµάτωση είναι µια σχέση ειδικής µορφής που αναπαριστά µια σχέση συνόλου-τµήµατος 
ή όλου-µέρους (whole-part). Η σύνθεση είναι µιας ισχυρότερης µορφής συσχέτιση στην οποία 
το σύνολο έχει την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης των τµηµάτων , όπως τη δηµιουργία και τη 
διαγραφή τους. Αν διαγραφεί για παράδειγµα η κλάση που αντιστοιχεί στο σύνολο, 
διαγράφονται και οι κλάσεις των τµηµάτων. 

Εξάρτηση: Μια εξάρτηση υποδηλώνει σηµασιολογική σχέση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
στοιχείων ενός µοντέλου. Αν δυο κλάσεις Α και Β συνδέονται µε µια σχέση εξάρτησης από την 
Α προς τη Β, υποδηλώνεται ότι, παρόλο που η κλάση Α δε δηµιουργεί ούτε «έχει» τη Β, απαιτεί 
την ύπαρξη της Β για την αποστολή µηνυµάτων προς αυτή. Αν η κλάση Β τροποποιηθεί, 
ενδεχοµένως να απαιτείται και η τροποποίηση της κλάσης Α. 

∆ιασύνδεση – σχέση πραγµάτωσης:  Η διασύνδεση (interface) είναι ένας τύπος που παρέχει 
λειτουργίες που είναι στο σύνολό τους αφαιρετικές. Η κλάση η οποία πραγµατώνει µια 
διασύνδεση συνδέεται µαζί της µε τη σχέση πραγµάτωσης (realization). 
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   Παρόλο που ένα µοντέλο στη UML αναπαρίσταται γραφικά, απαιτείται συχνά χρήση κειµένου 
για µέγιστη δυνατή διαφάνεια. Ένας περιορισµός είναι µια λογική συνθήκη (έκφραση Boole) που 
πρέπει να είναι αληθής για να λάβει χώρα µια ενέργεια ή για να υπάρξει µια συσχέτιση. Η UML 
επιτρέπει τον καθορισµό περιορισµών µε οποιοδήποτε τρόπο, αρκεί η περιγραφή να βρίσκεται 
µέσα σε άγκιστρα {}. Ωστόσο, η UML περιλαµβάνει τον ορισµό µιας τυπικής γλώσσας 
περιορισµών (Object Constraint Language – OCL). 

 

 

 

 

Εικόνα 16 - ∆ιάγραµµα Τάξεων 

 

   Βλέπουµε το ∆ιάγραµµα Τάξεων το οποίο µας παρουσιάζει τις κλάσεις (οντότητες) του  
συστήµατος η κάθε µία από τις οποίες έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και λειτουργίες.  

   Στο δικό µας Πληροφοριακό Σύστηµα έχουµε 3 κλάσεις: τον ∆ιαχειριστή, τα Στοιχεία 
Εργαζοµένων και τους Εργαζοµένους. Ο ∆ιαχειριστής έχει χαρακτηριστικά το username και το 
password τα οποία είναι string και οι λειτουργίες που µπορεί να διατελέσει είναι η διαχείριση του 
συστήµατος, η αναζήτηση στοιχείων, η προσθήκη νέας καταχώρησης, η ενηµέρωση 
καταχώρησης, η διαγραφή καταχώρησης καθώς επίσης και η αναζήτηση στο διαδίκτυο. Ο 
διαχειριστής διαχειρίζεται τα Στοιχεία Εργαζοµένων. Η κλάση Στοιχεία Εργαζοµένων έχει 
χαρακτηριστικά τα: username, workstation, office, processor, SN_PC, οθόνη, SN_Οθόνης και 
Extra που και αυτά είναι string. Τέλος έχουµε και την κλάση Εργαζόµενοι η οποία δίνει στοιχεία 
στον διαχειριστή. Τα χαρακτηριστικά αυτής της κλάσης είναι το όνοµα και το επίθετο (string) και 
ο ρόλος της είναι να δίνουν στοιχεία. 

 

 

4.1.3. ∆ιαγράµµατα Αντικειµένων 

 

Κάθε αντικείµενο αναπαρίσταται µε ένα ορθογώνιο, το οποίο περιέχει είτε το όνοµα του 
αντικειµένου, είτε το όνοµα και την τάξη του αντικειµένου (χωρισµένα µε άνω και κάτω τελεία), ή 
µόνο την τάξη του αντικειµένου (σε αυτήν την περίπτωση το αντικείµενο θεωρείται ότι είναι 
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ανώνυµο). Το όνοµα από µόνο του αντιστοιχεί σε ένα ελλιπές µοντέλο, στο οποίο η τάξη του 
αντικειµένου δεν έχει ακόµα καθοριστεί.  

   Η τάξη από µόνη της αποφεύγει την εισαγωγή µη απαραίτητων ονοµάτων στα διαγράµµατα, 
ενώ επιτρέπει την έκφραση γενικών µηχανισµών που είναι έγκυροι για πολλά αντικείµενα. Το 
όνοµα της τάξης µπορεί να περιέχει ολόκληρο το µονοπάτι που δηµιουργείται από ονόµατα 
διάφορων εµπεριεχόµενων πακέτων χωρισµένα µε άνω και κάτω τελείες.  

      Το στερεότυπο της τάξης µπορεί να επανεµφανιστεί στο τµήµα του αντικειµένου, είτε 
χρησιµοποιώντας την µορφή κειµένου (ανάµεσα σε εισαγωγικά πριν από το όνοµα του 
αντικειµένου), είτε µε γραφική µορφή (στην πάνω δεξιά γωνία), ή χρησιµοποιώντας µια 
συγκεκριµένη γραφική αναπαράσταση που αντικαθιστά το σύµβολο του αντικειµένου. ∆εν 
υπάρχει στερεότυπο αντικειµένου, το στερεότυπο που εµφανίζεται µέσα σε ένα αντικείµενο είναι 
πάντα το στερεότυπο της τάξης. Τα ορθογώνια που συµβολίζουν αντικείµενα µπορούν επίσης 
να περιλαµβάνουν ένα δεύτερο τµήµα που περιέχει τις τιµές των χαρακτηριστικών.  

     Ο τύπος του χαρακτηριστικού είναι ήδη καθορισµένος στην τάξη, έτσι δεν είναι απαραίτητο 
να εµφανίζεται στην αναπαράσταση των αντικειµένων. 

 

 

Εικόνα 17 - ∆ιάγραµµα Αντικειµένων 

 

 

 

     Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς ότι χρησιµοποιούµε ως αντικείµενο θα πρέπει να 
έχουµε δηµιουργήσου πρώτα µια αντίστοιχη τάξη. Οι τάξεις είναι γενικές έννοιες των οποίων τα 
αντικείµενα είναι τα στιγµιότυπα. 

   Έτσι στο παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε το αντικείµενο της τάξης ∆ιαχειριστής που είναι 
ο διαχειριστής του συστήµατος µε username user και password 12345, το αντικείµενο της τάξης 
εργαζόµενοι που είναι ο εργαζόµενος Κώστας Αγγέλης και το αντικείµενο της τάξης Στοιχεία 
Εργαζοµένων που είναι τα στοιχεία του Κώστα Αγγέλη. 

 

 

4.1.4. ∆ιαγράµµατα Συνεργασίας 

 

Τα διαγράµµατα συνεργασίας απεικονίζουν τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα αντικείµενα, 
χρησιµοποιώντας µια στατική χωρική δοµή, που διευκολύνει την αναπαράσταση της 
συνεργασίας ενός συνόλου αντικειµένων.  

    Τα διαγράµµατα συνεργασίας εκφράζουν τόσο το περιβάλλον ενός συνόλου αντικειµένων ( 
µέσω των αντικειµένων και των συνδέσµων) όσο και την αλληλεπίδραση ανάµεσα σε αυτά τα 
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αντικείµενα (αναπαριστώντας εκποµπές µηνυµάτων). Αυτά τα διαγράµµατα είναι µια επέκταση 
των διαγραµµάτων αντικειµένων.  

 

Αναπαράσταση των αλληλεπιδράσεων. 

 

    Το περιεχόµενο µιας αλληλεπίδρασης περιλαµβάνει τα ορίσµατα, τις τοπικές µεταβλητές που 
δηµιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης και τους συνδέσµους ανάµεσα στα 
αντικείµενα που συµµετέχουν στην αλληλεπίδραση. 

   Μια αλληλεπίδραση εκτελείται από ένα σύνολο αντικειµένων που συνεργάζονται 
ανταλλάσοντας µηνύµατα. Αυτά τα µηνύµατα εµφανίζονται κατά µήκος των συνδέσµων που 
συνδέουν τα αντικείµενα, χρησιµοποιώντας βέλη που δείχνουν προς τον παραλήπτη του 
µηνύµατος. 

     Αντίθετα µε τα διαγράµµατα σειράς, ο χρόνος δεν αναπαρίσταται σαφώς σε ένα διάγραµµα 
συνεργασίας και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τα διάφορα µηνύµατα να αριθµούνται για να 
δηλώσουν την σειρά αποστολής. 

 

 

Εικόνα 18 - Παράδειγµα ∆ιαγράµµατος Συνεργασίας 

 

Παράδειγµα ∆ιαγράµµατος Συνεργασίας: 

O actor στέλνει ένα µήνυµα εκτύπωσης στον υπολογιστή. Ο υπολογιστής στέλνει ένα  µήνυµα 

εκτύπωσης στον server του εκτυπωτή. Ο server του  εκτυπωτή στέλνει µήνυµα  εκτύπωσης στον 
εκτυπωτή αν αυτός είναι ελεύθερος.  

 

    

   Μια αλληλεπίδραση εκτελείται από ένα σύνολο αντικειµένων που συνεργάζονται 
ανταλλάσοντας µηνύµατα. Αυτά τα µηνύµατα εµφανίζονται κατά µήκος των συνδέσµων που 
συνδέουν τα αντικείµενα, χρησιµοποιώντας βέλη που δείχνουν προς τον παραλήπτη του 
µηνύµατος. 

     Αντίθετα µε τα διαγράµµατα σειράς, ο χρόνος δεν αναπαρίσταται σαφώς σε ένα διάγραµµα 
συνεργασίας και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τα διάφορα µηνύµατα να αριθµούνται για να 
δηλώσουν την σειρά αποστολής. 
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Εικόνα 19 - ∆ιάγραµµα Συνεργασίας 

Στο παραπάνω διάγραµµα συνεργασίας βλέπουµε ότι ο ∆ιαχειριστής αρχικά 'επικοινωνεί' µε 
τους υπαλλήλους οι οποίοι στην συνέχεια του δίνουν τα στοιχεία τους. Έπειτα ο διαχειριστής 
συλλέγει όλα τα στοιχεία και ενηµερώνει την βάση δεδοµένων του µε ποικίλους τρόπους όπως 
αναφέραµε και πριν δηλαδή µε προσθήκη νέας καταχώρησης, ενηµέρωση στοιχείων, και 
διαγραφή καταχώρησης. 

 

 

4.1.5. ∆ιαγράµµατα Σειράς 

 

 

Το διάγραµµα ακολουθίας παρουσιάζει την αλληλεπίδραση µεταξύ αντικειµένων σε δύο 
διαστάσεις. Η κάθετη διάσταση αντιστοιχεί στην κλίµακα του χρόνου, ενώ στην οριζόντια 
διάσταση συµβολίζονται τα ανεξάρτητα αντικείµενα. Τα αντικείµενα συµβολίζονται µε 
παραλληλόγραµµα µέσα στα οποία µπορεί να σηµειωθεί το όνοµα του στιγµιότυπου του 
αντικειµένου που συµµετέχει στo σενάριο που απεικονίζεται και ακολουθεί µετά από άνω-κάτω 
τελεία το όνοµα της κλάσης στην οποία ανήκει το αντικείµενο. Σε κάθε αντικείµενο αντιστοιχεί 
µια κάθετη γραµµή που ονοµάζεται γραµµή ζωής (lifeline).  

    Τα αντικείµενα ανταλλάσουν µηνύµατα, τα οποία στην επίσηµη ορολογία της UML 
ονοµάζονται ερεθίσµατα (stimuli). Ένα µήνυµα που αποστέλλεται µεταξύ των αντικειµένων 
συµβολίζεται ως ένα βέλος από τη γραµµή ζωής ενός αντικειµένου προς τη γραµµή ζωής ενός 
άλλου. Μήνυµα µπορεί να είναι οτιδήποτε από τα εξής: 

Κλήση µιας λειτουργίας:  όταν ένα αντικείµενο καλεί µια λειτουργία ενός άλλου αντικειµένου. 
Πρόκειται για σύγχρονο µήνυµα, δηλαδή ο αποστολέας του µηνύµατος θα πρέπει να περιµένει 
την ολοκλήρωση της λειτουργίας για να συνεχίσει. Η κεφαλή του βέλους είναι γεµισµένη µε 
µαύρο χρώµα. Πάνω από το βέλος αναγράφεται το όνοµα της λειτουργίας που καλείται, µε τις 
ενδεχόµενες παραµέτρους σε παρενθέσεις. Ειδική περίπτωση κλήσης είναι η αυτοκλήση, η 
οποία ξεκινάει από το αντικείµενο και καταλήγει πάλι σε αυτό. 

Σήµα:  όταν ένα αντικείµενο αποστέλλει ένα ασύγχρονο µήνυµα σε ένα άλλο αντικείµενο. 
Τυπικά ασύγχρονα µηνύµατα συναντάµε σε πολυνηµατικές εφαρµογές, όπου ένα µήνυµα 
τοποθετείται σε κάποια ουρά ενός νήµατος εκτέλεσης ενώ το ενεργό αντικείµενο-παραλήπτης 
θα επεξεργαστεί το µήνυµα σε κάποια επόµενη χρονική στιγµή. Η διαφορά µε την κλήση 
λειτουργίας στον συµβολισµό είναι πως η κατάληξη είναι ένα ανοιχτό βέλος. 

Επιστροφή κλήσης:  είναι ένα διακεκοµµένο βέλος το οποίο συµβολίζει την επιστροφή από µία 
κλήση λειτουργίας. Πάνω στο διακεκοµµένο βέλος αναγράφεται συνήθως η τιµή επιστροφής, αν 
υπάρχει.. 
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Μηνύµατα υπό συνθήκη:  Στα µηνύµατα υπό συνθήκη τοποθετούνται αγκύλες µέσα στις οποίες 
αναγράφεται µία συνθήκη που µπορεί να είναι αληθής ή ψευδής. Η σηµασία του συµβολισµού 
είναι ότι το µήνυµα θα αποσταλεί µόνο αν η συνθήκη είναι αληθής. Αν θέλουµε ταυτόχρονα να 
δείξουµε µια αποστολή εναλλακτικού µηνύµατος στην περίπτωση που η συνθήκη είναι ψευδής, 
τότε δείχνουµε τα δύο αµοιβαία αποκλειόµενα µηνύµατα σαν µηνύµατα µε το ίδιο σηµείο 
εκκίνησης και γράφουµε στο πρώτο τη συνθήκη και στο δεύτερο τη φράση [else], όπως δείχνει 
το παρακάτω σχήµα .Σε ένα διάγραµµα ακολουθίας είναι δυνατόν να προστεθούν και 
περισσότεροι συµβολισµοί που υποδηλώνουν βρόχους επανάληψης, µηνύµατα που 
αποστέλλονται πολλαπλές φορές, συγχρονισµό νηµάτων κ.ο.κ. Ωστόσο, ο σκοπός των 
διαγραµµάτων ακολουθίας δεν είναι να αποτυπώσουν τις λεπτοµέρειες ενός  αλγορίθµου αλλά 
να αναπαραστήσουν µε απλό και κατανοητό τρόπο τα σενάρια συνεργασίας µεταξύ 
αντικειµένων. 

   Σε ένα διάγραµµα συνεργασίας απεικονίζονται τα συνεργαζόµενα αντικείµενα και οι 
συσχετίσεις µεταξύ τους. Ενώ τα διαγράµµατα ακολουθίας απεικονίζουν κυρίως τη ροή των 
µηνυµάτων σε ένα σενάριο µιας περίπτωσης χρήσης, τα διαγράµµατα συνεργασίας 
χρησιµοποιούνται για να παρουσιάσουν τις σχέσεις µεταξύ αντικειµένων. Πλησίον των 
συνδέσεων εµφανίζονται ως µικρότερες ακµές τα µηνύµατα που αποστέλλονται. Για να 
απεικονιστεί η ακολουθία των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται χρησιµοποιείται αρίθµηση των 
µηνυµάτων. Τα διάγραµµα ακολουθίας και συνεργασίας θεωρούνται συµπληρωµατικά, καθώς 
περιέχουν την ίδια πληροφορία άλλα κάθε ένα δίνει µια διαφορετική οπτική γωνία (σε πολλά 
εργαλεία το ένα είδος διαγράµµατος παράγεται αυτόµατα από το άλλο). 

    Με την ολοκλήρωση των σταδίων της ανάλυσης οι προδιαγραφές του συστήµατος υπό 
µορφή περιπτώσεων χρήσης έχουν παγιωθεί και µπορούν  να θεωρηθούν πλήρεις ορθές 
λεπτοµερείς και σαφείς. Επιπλέον έχουν εντοπιστεί οι περισσότερες κλάσεις δηλαδή 
ολοκληρώθηκε το µεγαλύτερο τµήµα της στατικής δοµής 

    Ωστόσο λίγες ενέργειες στη φάση της ανάλυσης είχαν ως στόχο την κατανοµή της 
συµπεριφοράς στις κλάσεις του συστήµατος. Ο ακριβής καθορισµός του τρόπου µε τον οποίο 
οι  κλάσεις και τα αντικείµενά τους αλληλεπιδρούν µεταξύ τους δηλαδή ο προσδιορισµός µέρους 
της δυναµικής συµπεριφοράς του συστήµατος αποτελούν αντικείµενο της σχεδίασης. Ως 
επακόλουθο αυτής της κατανοµής λειτουργικότητας προκύπτει  το αναθεωρηµένο διάγραµµα 
κλάσεων όπου εκτός από τις κλάσεις και  τις ιδιότητές τους απεικονίζονται  οι  µέθοδοί  τους και  
τυχόν  νέες σχέσεις µεταξύ τους. Το τελικό αυτό διάγραµµα κλάσεων αποτελεί  την είσοδο για 
την έναρξη της κωδικοποίησης του συστήµατος αν και  είναι  αναµενόµενο το διάγραµµα 
κλάσεων  να τροποποιηθεί  ως ένα βαθµό κατά την  υλοποίηση του λογισµικού.  

    Η κατανοµή της λειτουργικότητας στις κλάσεις επιτυγχάνεται  µε την κατάστρωση 
διαγραµµάτων ακολουθίας. Ένα διάγραµµα ακολουθίας απεικονίζει τα µηνύµατα που 
ανταλλάσσουν τα αντικείµενα του συστήµατος µεταξύ τους για την ικανοποίηση της 
λειτουργικότητας ενός σεναρίου χρήσης που συνήθως αντιστοιχεί  σε µια περίπτωση 
χρήσης. Στα πλαίσια του αντικειµενοστραφούς µοντέλου ένα µήνυµα προς ένα αντικείµενο  A 

αντιστοιχεί  σε αίτηµα για την εκτέλεση µιας λειτουργίας από πλευράς του  Α. Η οργάνωση των 
διαγραµµάτων ακολουθίας γίνεται σε δύο διαστάσεις. Σε οριζόντια διάταξη παρατίθενται  τα 
αντικείµενα των κλάσεων που αλληλεπιδρούν στο υπό εξέταση σενάριο. Η κάθετη διάσταση 
αντιστοιχεί  στην κλίµακα του χρόνου δηλαδή η εµφάνιση ενός µηνύµατος σε χαµηλότερη θέση 
από κάποιο άλλο  υποδηλώνει  και  την αποστολή του σε µεταγενέστερο χρόνο. 
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Εικόνα 20 - ∆ιάγραµµα Σειράς 

 

   Στο διάγραµµα σειράς που σχεδιάσαµε βλέπουµε τον ∆ιαχειριστή που αρχικά επικοινωνεί µε 
τους εργαζοµένους ώστε να προχωρήσει µετά στην συλλογή στοιχείων και µετέπειτα στην 
ενηµέρωση της βάσης. Μετά από την ενηµέρωση της βάσης γίνεται έλεγχος των στοιχείων και 
επαλήθευσή τους από τους εργαζοµένους. Τέλος εκείνοι επικοινωνούν και πάλι µε τον 
∆ιαχειριστή ώστε να γίνεται τακτική συντήρηση και αναβάθµιση των σταθµών εργασίας - 
υπολογιστών τους. 

    

 Στο  διάγραµµα ακολουθίας που σχεδιάσαµε, δίνεται έµφαση στην σειρά και στην χρονική 
στιγµή που πραγµατοποιείται η κάθε λειτουργία και βλέπουµε πως αυτή αλληλεπιδρά µε την 
επόµενη.  

   Στο σχήµα µας η ροή απεικονίζεται µε τα βέλη όπου παρουσιάζεται η ακολουθία των 
ενεργειών ξεκινώντας από τις εισροές και καταλήγοντας µέσα από τις αποφάσεις του 
συµβουλίου στις εκροές και στον καταµερισµό των πόρων του οργανισµού για την επίτευξη των 
σκοπών.  

   Τα χρονικά διαστήµατα κατά τα οποία πραγµατοποιείται η επεξεργασία στα διάφορα βήµατα 
των λειτουργιών απεικονίζονται µε κόκκινο χρώµα. 

   Το διάγραµµα ακολουθίας παρουσιάζει την αλληλεπίδραση µεταξύ αντικειµένων σε δύο 
διαστάσεις. Η κάθετη διάσταση αντιστοιχεί στην κλίµακα του χρόνου, ενώ στην οριζόντια 
διάσταση συµβολίζονται τα ανεξάρτητα αντικείµενα. Τα αντικείµενα συµβολίζονται µε 
παραλληλόγραµµα µέσα στα οποία µπορεί να σηµειωθεί το όνοµα του στιγµιότυπου του 
αντικειµένου που συµµετέχει στo σενάριο που απεικονίζεται. 

4.1.6. ∆ιαγράµµατα ∆ραστηριοτήτων 

 

 Ένας γράφος δραστηριότητας είναι µια ειδική µορφή µηχανής καταστάσεων που έχει ως στόχο 
τη µοντελοποίηση των υπολογισµών και της ροής της εργασίας. Οι καταστάσεις του γράφου 
δραστηριότητας αναπαριστούν τις καταστάσεις εκτέλεσης ενός υπολογισµού, όχι τις 
καταστάσεις των αντικειµένων που συµµετέχουν.  

    Υπό κανονικές συνθήκες, ένας γράφος δραστηριότητας προϋποθέτει ότι οι υπολογισµοί 
πραγµατοποιούνται χωρίς εξωτερικές γεγονοδηγούµενες διακοπές, αλλιώς είναι προτιµότερο 
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ένα διάγραµµα καταστάσεων. Μια κατάσταση δραστηριότητας δεν αναµένει την εµφάνιση ενός 
γεγονότος, αλλά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφει, για τη µετάβαση στην 
επόµενη δραστηριότητα. Ένας γράφος δραστηριότητας µπορεί να περιλαµβάνει διακλάδωση 
της δραστηριότητας σε ταυτόχρονα νήµατα εκτέλεσης. Ένα διάγραµµα δραστηριότητας είναι ο 
συµβολισµός ενός γράφου δραστηριότητας στη UML. Περιγράφει τις συνθήκες που καθορίζουν 
ποιές δραστηριότητες θα εκτελεστούν σε κάθε σηµείο του προγράµµατος, ποιές δραστηριότητες 
µπορούν να λαµβάνουν χώρα παράλληλα καθώς και τυχόν επαναληπτικές δοµές που 
περιλαµβάνονται  

    Τα βασικά διαγραµµατικά στοιχεία του διαγράµµατος δραστηριότητας παρουσιάζονται στην 
Εικόνα 21: 

 

Εικόνα 21 - ∆ιαγραµµατικά Στοιχεία των διαγραµµάτων δραστηριοτήτων 

 

    Οι διακλαδώσεις συµβολίζονται είτε µε συνθήκες φρουρούς επί των µεταβάσεων είτε µε 
κόµβους απόφασης (ρόµβους) µε πολλαπλές εξερχόµενες ακµές. Μια ένωση συµβολίζει 
συνένωση πολλών εισερχόµενων µεταβάσεων σε µία εξερχόµενη, ενώ µια διχάλα την ανάλυση 
µιας εισερχόµενης µετάβασης σε πολλές παράλληλες εξερχόµενες µεταβάσεις.  

    Τα διαγράµµατα δραστηριότητας είναι χρήσιµα για την ανάλυση µιας περίπτωσης χρήσης 
(συνοδεύοντας την τεκµηρίωση της) όταν πρέπει να γίνει κατανοητό ποιές ενέργειες πρέπει 
να πραγµατοποιηθούν υπό διάφορες δυνατές συνθήκες. Επιπρόσθετα, τα διαγράµµατα 
δραστηριότητας είναι χρήσιµα για την περιγραφή πολύπλοκων αλγορίθµων, οι οποίοι πρόκειται 
να υλοποιηθούν από µία ή και περισσότερες µεθόδους µιας κλάσης. 

 

 

Εικόνα 22 -  ∆ιάγραµµα ∆ραστηριοτήτων 

 

 

 

Παρατηρούµε τα αντικείµενα και τις δραστηριότητες που αυτά επιτελούν στο σύστηµα, αλλά και 
πως αυτές αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Πιο συγκεκριµένα οι εργαζόµενοι δίνουν τα στοιχεία 
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τους στον διαχειριστή ο οποίος επιτελεί τις διάφορες λειτουργίες (αναζήτηση, καταχώρηση, 
ενηµέρωση, διαγραφή) σε αλληλεπίδραση µε την βάση δεδοµένων. 

 

4.1.7. ∆ιαγράµµατα Καταστάσεων 

 

Το διάγραµµα καταστάσεων χρησιµοποιείται για την περιγραφή της ροής του ελέγχου σε ένα 
σύστηµα εστιάζοντας στις αλλαγές κατάστασης που λαµβάνουν χώρα σε ένα αντικείµενο. Πολύ 
συχνά οι προδιαγραφές ενός συστήµατος µπορούν να καθοριστούν βάσει µιας µηχανής 
πεπερασµένων καταστάσεων (finite state machine) ή απλά µηχανής καταστάσεων. Συνήθως, 
µια µηχανή καταστάσεων περιγράφεται ως ένας γράφος όπου οι κόµβοι αντιστοιχούν σε 
καταστάσεις και τα βέλη υποδηλώνουν τη µετάβαση από µια κατάσταση σε µια άλλη. Εν γένει, 
οι µηχανές πεπερασµένων καταστάσεων είναι κατάλληλες για την περιγραφή σύγχρονων 
συστηµάτων. Συνήθως, ένα διάγραµµα καταστάσεων είναι προσαρτηµένο σε µια κλάση και 
αποτελεί ένα µοντέλο όλων των δυνατών κύκλων ζωής ενός αντικειµένου της κλάσης. 

     Κάθε αντικείµενο αντιµετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα που επικοινωνεί µε το περιβάλλον 
ανιχνεύοντας γεγονότα και αντιδρώντας σε αυτά. Όταν λαµβάνει χώρα ένα ανιχνεύσιµο γεγονός, 
το αντικείµενο αποκρίνεται µε βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η εκτέλεση µιας 
ενέργειας µπορεί να οδηγήσει σε µετάβαση σε µια άλλη κατάσταση. Σε ένα διάγραµµα 
καταστάσεων της UML απεικονίζονται γεγονότα, καταστάσεις και µεταβάσεις: 

    Ένα γεγονός (event) έχει χωρική και χρονική θέση στο σύστηµα αλλά δεν έχει διάρκεια. Ένα 
γεγονός συµβολίζεται σηµειώνοντας το όνοµα του στις µεταβάσεις τις οποίες προκαλεί. Στην 
περίπτωση που κάποια ενέργεια πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε την εµφάνιση ενός 
γεγονότος, σηµειώνεται µετά το όνοµα του γεγονότος διαχωρισµένη µε κάθετο “/”. 

    Μια κατάσταση (state) περιγράφει µια χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια ζωής ενός 
αντικειµένου. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα σύνολο τιµών για τις ιδιότητες του αντικειµένου 
που είναι παρόµοιες από κάποια άποψη, ως µια περίοδος κατά την οποία ένα αντικείµενο 
αναµένει την εµφάνιση ενός γεγονότος, ή ως µία περίοδος κατά την οποία ένα αντικείµενο 
εκτελεί µια εργασία. Μια κατάσταση συµβολίζεται ως ένα ορθογώνιο µε καµπύλες γωνίες.     

     Ειδικά για το συµβολισµό της αρχικής κατάστασης ενός συστήµατος χρησιµοποιείται ένας 
«γεµισµένος κύκλος».  

     Μια µετάβαση καθορίζει την απόκριση ενός αντικειµένου που βρίσκεται σε µια κατάσταση 
όταν λάβει χώρα ένα γεγονός. Εν γένει, µια µετάβαση περιλαµβάνει το γεγονός που την 
ενεργοποιεί , προαιρετικά µια συνθήκη ελέγχου έτσι ώστε η µετάβαση να πραγµατοποιείται 
µόνο όταν η συνθήκη είναι αληθής, µια ενέργεια και µια τελική κατάσταση. 
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Εικόνα 23 - ∆ιάγραµµα Καταστάσεων 

 

   Στο διάγραµµα αυτό κάνουµε µια περιγραφή της ροής του ελέγχου σε ένα σύστηµα 
εστιάζοντας στις αλλαγές κατάστασης που λαµβάνουν χώρα σε ένα αντικείµενο και την 
δυνατότητα επιλογών. Ενώ υπάρχει η αρχή στα αριστερά… και το τέλος στην δεξιά πλευρά. 
Αρχικά ο διαχειριστής εισέρχεται στο σύστηµα και αφού εισάγει το username και το password 
του τότε πάει στο κεντρικό µενού όπου έχει τις εξείς λειτουργίες: Αναζήτηση Στοιχείων, Νέα 
Καταχώρηση, Ενηµέρωση Στοιχείων, ∆ιαγραφή Καταχώρησης και Αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο. 
Ύστερα από αυτό µπορεί να τερµατίσει το πρόγραµµα πατώντας το κουµπί Τερµατισµός. 

 

 

4.1.8. ∆ιαγράµµατα Εξαρτηµάτων 

 

Ένα συστατικό (component) είναι µια φυσική µονάδα υλοποίησης κώδικα µε σαφώς 
προσδιορισµένες διασυνδέσεις, η οποία αποτελεί επαναχρησιµοποιήσιµο τµήµα του 
συστήµατος. Σε ένα αντικειµενοστραφές  σύστηµα ένα συστατικό ενσωµατώνει την υλοποίηση 
µίας ή περισσοτέρων κλάσεων. Καλά σχεδιασµένα συστατικά δε θα πρέπει να εξαρτώνται 
άµεσα από άλλα συστατικά αλλά µόνο από διασυνδέσεις.  

    Οι εξαρτήσεις έχουν επίδραση στη συντήρηση ενός συστήµατος λογισµικού. Αν κάποιο 
συστατικό Α εξαρτάται από κάποιο άλλο συστατικό Β, οποιαδήποτε αλλαγή στο Β µπορεί να 
επηρεάσει το Α. Υπό την ίδια έννοια, οι εξαρτήσεις καθορίζουν την ευκολία 
επαναχρησιµοποίησης ενός συστατικού. Στην περίπτωση όπου ένα συστατικό στο σύστηµα 
µπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο, που υποστηρίζει τις ίδιες διασυνδέσεις, δεν 
επιφέρονται αλλαγές στο υπόλοιπο σύστηµα.  

    Ένα διάγραµµα συστατικών απεικονίζει το δίκτυο των εξαρτήσεων µεταξύ των συστατικών 
του συστήµατος. Μια εξάρτηση µεταξύ δύο συστατικών υποδηλώνει ότι για την ορθή λειτουργία 
του ενός συστατικού απαιτείται η ύπαρξη ενός άλλου. Το συστατικό συµβολίζεται ως ένα 
ορθογώνιο ενώ οι εξαρτήσεις συµβολίζονται ως διακεκοµµένες ακµές µε κατεύθυνση από το 
εξαρτώµενο συστατικό προς αυτό που παρέχει τις λειτουργίες. Στα διαγράµµατα συστατικών 
υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης λογικών τµηµάτων ενός συστήµατος µε τη χρήση των 
πακέτων. Ένα πακέτο περιλαµβάνει ένα σύνολο από συστατικά τα οποία έχουν λειτουργική 
συνάφεια. Ο συµβολισµός ενός πακέτου στη UML επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός φακέλου. 
Ένα συστατικό (component) είναι µια φυσική µονάδα υλοποίησης κώδικα µε σαφώς 
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προσδιορισµένες διασυνδέσεις, η οποία αποτελεί επαναχρησιµοποιήσιµο τµήµα του 
συστήµατος. Σε ένα αντικειµενοστραφές  σύστηµα ένα συστατικό ενσωµατώνει την υλοποίηση 
µίας ή περισσοτέρων κλάσεων. Καλά σχεδιασµένα συστατικά δε θα πρέπει να εξαρτώνται 
άµεσα από άλλα συστατικά αλλά µόνο από διασυνδέσεις.  

    Οι εξαρτήσεις έχουν επίδραση στη συντήρηση ενός συστήµατος λογισµικού. Αν κάποιο 
συστατικό Α εξαρτάται από κάποιο άλλο συστατικό Β, οποιαδήποτε αλλαγή στο Β µπορεί να 
επηρεάσει το Α. Υπό την ίδια έννοια, οι εξαρτήσεις καθορίζουν την ευκολία 
επαναχρησιµοποίησης ενός συστατικού. Στην περίπτωση όπου ένα συστατικό στο σύστηµα 
µπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο, που υποστηρίζει τις ίδιες διασυνδέσεις, δεν 
επιφέρονται αλλαγές στο υπόλοιπο σύστηµα.  

    Ένα διάγραµµα συστατικών απεικονίζει το δίκτυο των εξαρτήσεων µεταξύ των συστατικών 
του συστήµατος. Μια εξάρτηση µεταξύ δύο συστατικών υποδηλώνει ότι για την ορθή λειτουργία 
του ενός συστατικού απαιτείται η ύπαρξη ενός άλλου. Το συστατικό συµβολίζεται ως ένα 
ορθογώνιο ενώ οι εξαρτήσεις συµβολίζονται ως διακεκοµµένες ακµές µε κατεύθυνση από το 
εξαρτώµενο συστατικό προς αυτό που παρέχει τις λειτουργίες. Στα διαγράµµατα συστατικών 
υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης λογικών τµηµάτων ενός συστήµατος µε τη χρήση των 
πακέτων. Ένα πακέτο περιλαµβάνει ένα σύνολο από συστατικά τα οποία έχουν λειτουργική 
συνάφεια. Ο συµβολισµός ενός πακέτου στη UML επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός φακέλου. 

 

 

Εικόνα 24 - ∆ιάγραµµα Εξαρτηµάτων 

 

   Εδώ έχουµε χωρίσει τα συστατικά του συστήµατος έχοντας στο µυαλό µας την αυτονοµία των 
διαφόρων λειτουργιών λογιστηρίου, ταµείου γραµµατείας, συναλλασσόµενων και πως αυτά θα 
πρέπει να συνδεθούν µε το κύριο µέρος των διεργασιών του συστήµατος. Στο παραπάνω 
διάγραµµα βλέπουµε τους εργαζοµένους να δίνουν τα στοιχεία τους στον ∆ιαχειριστή, εκείνος 
να κάνει το κύριο µέρος των εργασιών και το αποτέλεσµα αυτών να είναι η ενηµέρωση της 
βάσης. 
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4.1.9. ∆ιαγράµµατα ∆ιανοµής 

 

Το διάγραµµα ανάπτυξης περιγράφει την οργάνωση των επεξεργαστικών πόρων (κόµβων) του 
συστήµατος και την αντιστοίχιση των συστατικών λογισµικού στους κόµβους αυτούς. Κατά 
κύριο λόγο απεικονίζουν την τοπολογία του υλικού επί του οποίου εκτελείται το σύστηµα 
λογισµικού.  

   Ένας κόµβος (node) είναι ένα φυσικό αντικείµενο που αναπαριστά έναν υπολογιστικό πόρο , 
ο οποίος στη γενική περίπτωση έχει τουλάχιστον µνήµη και δυνατότητα επεξεργασίας. Οι 
κόµβοι µπορούν να αντιστοιχίζονται σε στερεότυπα ώστε να διακρίνονται διαφορετικά είδη 
πόρων, όπως Κεντρικές µονάδες επεξεργασίας, µνήµες, εξυπηρετητές για βάσεις δεδοµένων 
και συσκευές διασύνδεσης µε άλλα συστήµατα. Ένας κόµβος συµβολίζεται ως ένας 
τρισδιάστατος κύβος µε το όνοµα του κόµβου και ενδεχοµένως ένα στερεότυπο που εκφράζει 
την κατηγορία στην οποία ανήκει.  

    Σε κάθε κόµβο µπορούν προαιρετικά να αναφερθούν (υπό µορφή σηµειώσεων) και τα 
συστατικά τα οποία εκτελούνται σε αυτόν. Η τοπολογία του συστήµατος απεικονίζεται 
συνδέοντας τους κόµβους µε γραµµές συσχέτισης, οι οποίες µπορούν να υποδηλώνουν ρητά το 
πρωτόκολλο επικοινωνίας ή να χαρακτηρίζουν το σύστηµα µεταφοράς δεδοµένων µε κάποιο 
τρόπο. Το διάγραµµα ανάπτυξης δεν προσφέρει σηµαντική πληροφορία για µια αυτόνοµη 
αντικειµενοστραφή εφαρµογή που εκτελείται αποκλειστικά σε έναν υπολογιστή.     

   Χρησιµοποιείται από µηχανικούς συστηµάτων για τη µοντελοποίηση ενσωµατωµένων 
συστηµάτων, συστηµάτων πελάτη/εξυπηρετητή, όπου υπάρχει σαφής διαχωρισµός µεταξύ των 
εφαρµογών που εκτελούνται στο σύστηµα του πελάτη και των µονίµων δεδοµένων που 
φιλοξενούνται στον εξυπηρετητή, καθώς και πλήρως κατανεµηµένων συστηµάτων που 
περιλαµβάνουν συνήθως πολλαπλά επίπεδα εξυπηρετητών και συνήθως φιλοξενούν 
πολλαπλές εκδόσεις των συστατικών λογισµικού στους κόµβους τους. 

 

 

Εικόνα 25 - ∆ιάγραµµα ∆ιανοµής 

   Στο διάγραµµα αυτό βλέπουµε τους διαφορετικούς χρήστες, τον server όπου τρέχει η 
εφαρµογή, τον server της Β∆ καθώς και τα περιφερειακά που είναι απαραίτητα. Η 
πραγµατοποίηση διεργασιών και επεξεργασίας φαίνεται µε την σκίαση µε γκρι χρώµα.  

4.2. Υλικό Υλοποίησης 

 

Ήρθε η ώρα λοιπόν να παρουσιάσουµε κάποιες τεχνικές λεπτοµέρειες για το πληροφοριακό 
µας σύστηµα. Ας δούµε ποια προγράµµατα χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίησή του. Πρώτον, 
για να δηµιουργηθεί το εκτελέσιµο αρχείο το .exe δηλαδή προγραµµατίσαµε σε γλώσσα Delphi. 
Το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν το Borland Delphi Enterprise Edition 7.0. 
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4.2.1. Borland Delphi 7 

 

Η Borland Delphi είναι η πιο ολοκληρωµένη σειρά από οπτικής άποψης, υψηλής απόδοσης 
client και server εφαρµογή ανάπτυξης για τη δηµιουργία κατανεµηµένων επιχείρησιακών και 
Web-enabled εφαρµογών. Η Borland Delphi 7 Professional Studio προσφέρει νέες 
ολοκληρωµένες τεχνολογίες για την αύξηση της παραγωγικότητας. 

   Οι εφαρµογές σας είναι έτοιµες για το Microsoft. NET µε την Delphi 7 Studio Kit Migration kit 
for NET. Αναπτύξτε τις ευκαιρίες αγοράς σας: χρησιµοποιήστε έναν βασικό κώδικα για να 
ενισχύσετε την cross-platform ανάπτυξη για το Linux µε το Borland Kylix 3 for Delphi 
environment. 

   Το παραπάνω πρόγραµµα χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση του Πληροφοριακού µας 
συστήµατος. Όλο το project χτίστηκε βήµα – βήµα από την αρχή. Αρχικά υπολογίστηκαν πόσες 
φόρµες θα χρειαστούν για το πρόγραµµα και σχεδιάστηκαν πρόχειρα σε χαρτί. Ύστερα 
περάστηκαν στις Delphi. Έτσι δηµιούργησα τις φόρµες µία µία. Οι φόρµες έχουν συγκεκριµένες 
διαστάσεις (747x423) και είναι όλες στοιχισµένες στο κέντρο της οθόνης. Έπειτα τους 
πρόσθεσα φόντο το οποίο είναι το ίδιο και ενιαίο σε όλες τις φόρµες. Μετά αφού είχα τα σχέδια 
στο µυαλό µου άρχισα να προσθέτω τα κουµπιά. Για τα κουµπιά χρησιµοποίησα το component 
της Delphi BitButton τα οποία διαφέρουν από τα απλά Buttons στο ότι µπορείς να προσθέσεις 
σχέδια πάνω τους για καλύτερη διεπαφή και κατανόηση από τον χρήστη. Να τονίσουµε ότι σε 
όλο το project πάνω από κάθε κουµπί υπάρχει βοηθητικό µήνυµα επεξήγησης (Hint) που 
βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών του προγράµµατος. Σε αυτό συµβάλλουν 
βέβαια και τα µηνύµατα καλωσορίσµατος επεξηγήσεως που εµφανίζονται στο άνοιγµα κάθε 
φόρµας ακόµα και της αρχικής. Αυτά τα µηνύµατα έχουν πολύ µεγάλη σηµασία καθώς σε 
πολλές περιπτώσεις  έχουν καθοδηγητικό ρόλο και δίνουν οδηγίες για τις λειτουργίες της κάθε 
φόρµας. Στην συνέχεια στις φόρµες που έχουµε SQL Queries πρόσθεσα ADOConnection, 
ADOTable, ADOQuery, Datasource και DBGrid όλα τα απαραίτητα components δηλαδή για 
σύνδεση του προγράµµατος µε την βάση δεδοµένων µου και την εµφάνιση των στοιχείων της 
βάσης στις εκάστοτε φόρµες. Να σηµειώσουµε επίσης ότι τα DBGrids είναι readonly και αυτό 
για να µην µπορεί κάποιος να κάνει αλλαγές στην βάση µε κλικ επάνω στα κελιά του grid είτε 
ηθεληµένα είτε άθελα. Σε κάθε φόρµα που χρειάζονταν components για εισαγωγή στοιχείων 
(δηλαδή στις φόρµες προσθήκης νέας καταχώρησης, ενηµέρωσης στοιχείων, αναζήτησης 
στοιχείων και διαγραφής καταχώρησης) πρόσθεσα labels και edits έτσι ώστε ο διαχειριστής να 
µπορεί να εισάγει ότι στοιχεία ανάλογα µε το τι θέλει να κάνει. Οι αλλαγές στην βάση δεδοµένων 
γίνονται την ώρα που ο διαχειριστής τις πραγµατοποιεί και έτσι φαίνονται στην βάση αµέσως. 
Μια άλλη φόρµα (Form 8) έχει να κάνει µε περιηγητή διαδικτύου. Έχω βάλει δηλαδή έναν 
περιηγητή (browser) και τα βασικά κουµπιά που περιέχουν οι περιηγητές όπως είναι πίσω, 
µπροστά, τερµατισµός, ανανέωση. Ακόµα έχω προσθέσει και κάποιους σελιδοδείκτες όπως το 
www.google.gr και το www.in.gr µέσω κάποιων κουµπιών. Αξίζει να σηµειωθεί πως σε κάθε 
φόρµα υπάρχει κουµπί βοήθειας που πατώντας το ο διαχειριστής µεταβαίνει στο αντίστοιχο 
κεφάλαιο βοήθειας. Ωστόσο µπορεί να πλοηγηθεί και σε άλλα κεφάλαια αλλά για την βοήθεια θα 
µιλήσουµε αργότερα. Τέλος σε κάθε φόρµα υπάρχει κουµπί για επιστροφή στην προηγούµενη 
φόρµα ανάλογα µε το που βρίσκεται ο διαχειριστής και επίσης κουµπί τερµατισµού της 
εφαρµογής. Το τελευταίο είναι πολύ εύχρηστο καθώς για να τερµατίσεις την εφαρµογή και να 
βγεις δεν χρειάζεται να πας σε µια συγκεκριµένη φόρµα αλλά το κάνεις από την οποιαδήποτε 
στην οποία βρίσκεσαι. 

 

 Ας δούµε όµως και λίγες λεπτοµέρειες για το project της Delphi: 

• Η γραµµατοσειρά σε όλο το project είναι Trebuchet 

• Οι φόρµες είναι όλες στοιχισµένες στο κέντρο της οθόνης και έχουν µέγεθος 747x423. 

• Σε κάθε φόρµα υπάρχει µήνυµα καλωσορίσµατος – επεξήγησης 

• Πάνω από κάθε κουµπί υπάρχει βοηθητικό µήνυµα (Hint) 
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• Σε κάθε φόρµα µπορείς να ανοίξεις την βοήθεια (Help) 

 

Εικόνα 26 - Στιγµιότυπο από προγραµµατισµό σε Delphi 

 

 

4.2.2. Microsoft Office Access 2010 

 

Βέβαια πριν από όλα αυτά δηµιουργήσαµε την βάση δεδοµένων των εργαζόµενων µας. Για 
αυτόν τον σκοπό χρησιµοποιήσαµε την Microsoft Office Access 2010. 

   Με τη Microsoft Access 2010 όλα είναι απλά, µε έτοιµα πρότυπα για να πραγµατοποιείτε τις 
εργασίες σας και πανίσχυρα εργαλεία που ενηµερώνονται καθώς αυξάνεται ο όγκος των 
δεδοµένων σας. 

   Η Access 2010 σας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε πλήρως τις πληροφορίες σας, ακόµα 
και αν δεν είστε ειδικός µε τις βάσεις δεδοµένων. Επίσης, µέσω των βάσεων δεδοµένων Web 
που προστέθηκαν πρόσφατα, η Access βελτιώνει την ισχύ των δεδοµένων σας, διευκολύνοντας 
την παρακολούθηση, την αναφορά και την κοινή χρήση µε άλλα άτοµα. Τα δεδοµένα σας θα 
βρίσκονται πάντα εκεί που βρίσκεται το πλησιέστερο σε εσάς πρόγραµµα περιήγησης Web. 

   ∆ηµιουργήστε βάσεις δεδοµένων πιο γρήγορα και πιο εύκολα από ποτέ 

   Ξεχάστε το χρόνο για εκµάθηση. Τα νέα πρότυπα χωρίς προσαρµογή και τα στοιχεία µε 
δυνατότητα επανάληψης χρήσης καθιστούν την Access 2010 µια γρήγορη και απλή λύση 
βάσεων δεδοµένων. 

• Ξεκινήστε απλώς µε λίγα κλικ. Ανακαλύψτε νέα ενσωµατωµένα πρότυπα που µπορείτε 
να ξεκινήσετε να χρησιµοποιείτε χωρίς προσαρµογή ή επιλέξτε πρότυπα από την 
τοποθεσία Office.com και προσαρµόστε τα σύµφωνα µε τις ανάγκες σας. 

• ∆ηµιουργήστε τις βάσεις δεδοµένων σας µε νέα αρθρωτά στοιχεία, χρησιµοποιώντας 
νέα τµήµατα εφαρµογών και προσθέστε προδοµηµένα στοιχεία της Access για συνήθεις 
εργασίες στη βάση δεδοµένων σας µε λίγα µόνο κλικ. 

 

 

∆ηµιουργήστε πιο εντυπωσιακές φόρµες και αναφορές 
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   Με την Access 2010 αποκτάτε τα πρωτοποριακά εργαλεία που περιµένατε από το Microsoft 
Office, τα οποία θα σας βοηθήσουν να δηµιουργήσετε εύκολα επαγγελµατικές, πληροφοριακές 
φόρµες και αναφορές. 

• Η µορφοποίηση υπό όρους υποστηρίζει πλέον ράβδους δεδοµένων και µπορείτε τώρα 

να διαχειριστείτε τους κανόνες µορφοποίησης υπό όρους µέσω µιας απλής διαισθητικής 

προβολής. 

• Η προσθήκη των θεµάτων του Office στην Access 2010, σας επιτρέπει να συντονίζετε 

πολλές βάσεις δεδοµένων µε λίγα µόλις κλικ και κάνει τη µορφοποίηση πολύ εύκολη. 

   Αποκτήστε πιο εύκολη πρόσβαση στα κατάλληλα εργαλεία, την κατάλληλη στιγµή 

   Εντοπίστε τις εντολές που χρειάζεστε, όταν τις θέλετε και όπου τις θέλετε. 

   Προσαρµόστε µε ευκολία τη βελτιωµένη Κορδέλα, για να κάνετε τις εντολές που χρειάζεστε 
πιο εύκολα προσβάσιµες. Μπορείτε να δηµιουργήσετε προσαρµοσµένες καρτέλες ή ακόµα και 
να προσαρµόσετε ενσωµατωµένες καρτέλες. Με την Access 2010, εσείς έχετε τον έλεγχο. 

   ∆ιαχειριστείτε τη βάση δεδοµένων σας και ανακαλύψτε έναν πιο γρήγορο και άµεσο τρόπο 
µετάβασης στα εργαλεία της βάσης δεδοµένων σας από τη νέα προβολή Microsoft Office 
Backstage™. Η προβολή Backstage αντικαθιστά το παραδοσιακό µενού "Αρχείο" σε όλες τις 
εφαρµογές του Office 2010, για την παροχή ενός κεντρικού, οργανωµένου χώρου για τη 
διαχείριση της βάσης δεδοµένων και την προσαρµογή της Access. 

   Προσθέστε αυτοµατοποίηση και σύνθετες εκφράσεις χωρίς να γράψετε ούτε µια γραµµή 
κώδικα 

   Η Access 2010 σάς δίνει τη δυνατότητα να γίνετε οι ίδιοι προγραµµατιστές, προσφέροντάς 
σας απλοποιηµένα και εύχρηστα εργαλεία, ακόµα και αν θεωρείτε τον εαυτό σας αρχάριο 
σχετικά µε τις βάσεις δεδοµένων. 

   Η βελτιωµένη ∆όµηση Εκφράσεων απλοποιεί σε σηµαντικό βαθµό τους τύπους και τις 
εκφράσεις µε το IntelliSense. Μειώστε τα λάθη και αφιερώστε περισσότερο χρόνο στη 
δηµιουργία της βάσης δεδοµένων σας. 

   Με την ανανεωµένη Σχεδίαση µακροεντολών είναι πλέον ακόµα πιο εύκολο να προσθέσετε 
βασική λογική στη βάση δεδοµένων σας. Εάν είστε έµπειρος χρήστης της Access, θα 
διαπιστώσετε ότι µε τις βελτιώσεις είναι πιο απλή η δηµιουργία σύνθετης λογικής και σας δίνεται 
η δυνατότητα να επεκτείνετε τις εφαρµογές της βάσης δεδοµένων. 

   ∆ηµιουργήστε έναν κεντρικό χώρο συγκέντρωσης για τα δεδοµένα σας 

   Η Access 2010 προσφέρει εύκολους τρόπους συγκέντρωσης δεδοµένων και αύξησης της 
ποιότητας εργασίας. 

   Συµπεριλάβετε τα δεδοµένα των Υπηρεσιών Web και των Υπηρεσιών συνδεσιµότητας 
εταιρικών δεδοµένων του Microsoft SharePoint 2010 στις εφαρµογές που δηµιουργείτε. Τώρα 
µπορείτε να συνδέσετε τις προελεύσεις δεδοµένων µέσω του νέου πρωτοκόλλου υπηρεσίας 
Web.2 

   Εισαγάγετε και συνδέστε δεδοµένα από ένα µεγάλο εύρος άλλων εξωτερικών προελεύσεων 
όπως τα Microsoft Excel, Microsoft SQL Server, Microsoft Outlook και άλλα. Ή συλλέξτε και 
ενηµερώστε τα δεδοµένα σας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, χωρίς να απαιτείται χρήση 
διακοµιστή. 

   Αποκτήστε πρόσβαση στη βάση δεδοµένων σας µε νέους τρόπους 

   Οι υπηρεσίες της Access που προστέθηκαν πρόσφατα στον Microsoft SharePoint Server 
2010 σάς επιτρέπουν να διαθέσετε τις βάσεις δεδοµένων σας στο Web µαζί µε νέες βάσεις 
δεδοµένων Web. 

   Ξεκινήστε αµέσως τη συνεργασία. ∆ηµοσιεύστε τις βάσεις δεδοµένων σας στο Internet και, 
στη συνέχεια, µεταβείτε σε αυτές, προβάλετέ τις και επεξεργαστείτε τις από το Web. Οι χρήστες 
χωρίς πρόγραµµα-πελάτη της Access µπορούν να ανοίξουν τις φόρµες Web και τις εκθέσεις µε 
ένα πρόγραµµα περιήγησης και οι αλλαγές τους θα συγχρονιστούν αυτόµατα. 

   Είτε είστε µεγάλη εταιρεία, ιδιοκτήτες µικρής επιχείρησης, µη κερδοσκοπικός οργανισµός είτε 
απλώς αναζητείτε πιο αποτελεσµατικούς τρόπους διαχείρισης των προσωπικών πληροφοριών 
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σας, η Access 2010 σας διευκολύνει να κάνετε όσα χρειάζεστε πιο γρήγορα, µε περισσότερη 
ευελιξία και µε καλύτερα αποτελέσµατα. 

   Αρχικά σχεδιάσαµε την βάση σε χαρτί. Σκεφτήκαµε πρώτα πόσους πίνακες θα χρειαστούµε 
για την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήµατος και τι πεδία. Στην συνέχεια δηµιούργησα 
τον πίνακα και κατόπιν τις στήλες του πίνακα δηλαδή τα πεδία. Έτσι δηµιουργήθηκε η βάση 
δεδοµένων για τους εργαζοµένους µε τον πίνακά της (ένας πίνακας χρειάστηκε) Κατάσταση 
Χρηστών και τα πεδία του. Τα πεδία που αποτελούν τον πίνακα και ο τύπος δεδοµένων που 
δέχονται είναι τα εξείς: 

 

1. Αναγνωριστικό -> Αυτόµατη Αρίθµηση 

2. Επώνυµο -> Κείµενο 

3. Όνοµα -> Κείµενο 

4. Username -> Κείµενο 

5. Workstation -> Κείµενο 

6. Office -> Κείµενο 

7. Processor -> Κείµενο 

8. SN PC -> Κείµενο 

9. Οθόνη -> Κείµενο 

10. SN Οθόνης -> Κείµενο 

11. Extra -> Κείµενο 

 

Εικόνα 27 - Στιγµιότυπο από την σχεδίαση της βάσης δεδοµένων 
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Εικόνα 28 - Στιγµιότυπο από την βάση δεδοµένων 

 

 

   Παραπάνω φαίνεται η µορφή της βάσης τόσο στον σχεδιασµό της όσο και στον πίνακα µε τα 
δεδοµένα του. Τελειώνοντας µε την δηµιουργία του project θα πρέπει να πούµε ότι για να 
φτιάξουµε την βοήθεια χρησιµοποιήσαµε και εκεί ένα πρόγραµµα. Πρόκειται για το Help 
Scribble 7.7.6. το οποίο θα αναλύσουµε παρακάτω. 

 

4.2.3. Help Scribble 7.7.6. (Free Trial Version) 

 

Το Help Scribble είναι ένα πλήρες και εύχρηστο εργαλείο δηµιουργίας αρχείων βοήθειας από 
την αρχή έως το τέλος. Μπορείς να δηµιουργήσεις αρχεία WinHelp (.hlp), αρχεία βοήθειας 
HTML (.chm), εκτυπωµένο εγχειρίδιο καθώς και on-line help σε site. 

   Μπορείς να γράψεις τα αρχεία µε τους ενσωµατωµένους editors για αρχεία SHG. Εάν 
χρησιµοποιούσες πριν άλλο πρόγραµµα για βοήθεια µπορείς να εισάγεις τα παλιά HPJ + RTF 
αρχεία στο Help Scribble. 

   Με αυτά τα αρχεία βοήθειας µπορείς να φτιάξεις αποτελεσµατική βοήθεια για τις Windows 
εφαρµογές σου ανεξαρτήτως µε ποιο εργαλείο τις δηµιούργησες. Βέβαια ένα χρησιµοποίησες 
Borland Delphi (η περίπτωσή µας) ή κάποιο εργαλείο C++ τότε το Help Scribble συνεργάζεται 
άψογα µε αυτά και µπορείς να πηγαίνεις στα topics πανεύκολα µέσα από την εφαρµογή. 

   Το Help Scribble είναι ένα ανεξάρτητο πρόγραµµα το οποίο δεν βασίζεται στο Microsoft Office 
Word ή σε κάποιο άλλο πρόγραµµα. Το µόνο που χρειάζεται είναι ένας compiler που µπορεί ο 
καθένας να τον κατεβάσει δωρεάν από το site του προγράµµατος.  

   Το παραπάνω είναι ένα πρόγραµµα δηµιουργίας οδηγού βοήθειας. ∆εν µας πειράζει η trial 
version καθώς ακόµα και αυτή η έκδοση εξυπηρετεί απολύτως τις ανάγκες µας. Έχουµε και 
λέµε λοιπόν. Μόλις ανοίγεις το Help Scribble αριστερά υπάρχει ένα µέρος όπου σχεδιάζεις και 
γράφεις τα topics που θέλεις να έχει η βοήθειά σου κάτι σαν τα περιεχόµενα δηλαδή. Έτσι και 
εγώ έβαλα ένα topic σαν αρχική σελίδα και στην συνέχεια έφτιαξα ένα topic για κάθε φόρµα. Σε 
κάθε topic επεξηγώ την φόρµα και επίσης επεξηγώ τις λειτουργίες που µπορεί να κάνει ο 
διαχειριστής σε αυτές. Έτσι εάν ο διαχειριστής δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς πρέπει να κάνει και 
δεν καταλάβει από τα επεξηγηµατικά µηνύµατα που υπάρχουν µέσα στο project πατάει το 
κουµπί – Help – της βοήθειας και ανατρέχει σε αυτήν. 
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Εικόνα 29 - Στιγµιότυπο από τον σχεδιασµό της Βοήθειας 

 

 

Εικόνα 30 - Περιεχόµενα από την Βοήθεια 
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   Αυτά τα προγράµµατα χρησιµοποιήθηκαν όσο αφορά το Project αυτό κάθε αυτό. Σε 
προηγούµενη ενότητα αυτού του κεφαλαίου αυτής της αναφοράς και συγκεκριµένα στην 
ανάλυση λογισµικού σχεδίασα κάποια διαγράµµατα UML. Για τον σχεδιασµό αυτών των 
προγραµµάτων χρησιµοποίησα δύο προγράµµατα το ArgoUML και το Dia. 

 

4.2.4. Argo UML v 0.34 

 

Το Argo UML που χρησιµοποίησα ήταν στην έκδοση 0.34. To Argo UML είναι ένα σχεδιαστικό 
πρόγραµµα για διαγράµµατα UML. Είναι το κορυφαίο ανοιχτού λογισµικού εργαλείο 
µοντελοποίησης και υποστηρίζει όλα τα διαγράµµατα UML. Το έχουν χρησιµοποιήσει χιλιάδες 
άνθρωποι ανά τον κόσµο. 

   Όταν ανοίγεις το Argo UML πρέπει να επιλέξεις τι είδος διάγραµµα UML θέλεις να σχεδιάσεις. 
Έτσι µόλις καταχωρήσεις την επιλογή σου το πρόγραµµα από µόνο του σου βγάζει τα ανάλογα 
σχεδιαστικά στοιχεία που θα χρειαστείς. Στην συνέχεια πρόσθεσα ότι στοιχείο µου χρειαζόταν 
π.χ. άκτορες και έτσι σχεδίασα τα διαγράµµατα. 

 

Εικόνα 31 - Στιγµιότυπο από ArgoUML 

 

   Με αυτό το πρόγραµµα σχεδίασα µερικά από τα διαγράµµατα UML που χρειάζονταν για την 
ανάλυση του λογισµικού. Το άλλο πρόγραµµα ήταν το Dia το οποίο θα αναλύσω και παρακάτω. 

 

 

4.2.5. Dia v0.97.2. 

 

Το Dia διαθέτει αρθρωτό σχεδιασµό µε διάφορα σχεδιαστικά στοιχεία για όλες τις ανάγκες: 
διαγράµµατα ροής, διαγράµµατα δικτύου, διαγράµµατα κυκλωµάτων και πολλά άλλα. ∆εν 
περιορίζει τα σύµβολα και τις συνδέσεις από διάφορες κατηγορίες να τοποθετούνται µαζί. 
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   Το Dia διαθέτει ειδικά αντικείµενα που συµβάλλουν στον σχεδιασµό µοντέλου σχέσης - 
οντότητας, διαγραµµάτων UML, διαγραµµάτων ροής, διαγραµµάτων δικτύου και απλών 
ηλεκτρικών κυκλωµάτων. Είναι επίσης δυνατό να προσθέσετε υποστήριξη για νέα σχήµατα 
γράφοντας απλά αρχεία XML. Το Dia φορτώνει και σώζει τα διαγράµµατα σε µια 
προσαρµοσµένη µορφή XML που είναι εξ' ορισµού συµπιεσµένη για εξοικονόµηση χώρου και 
µπορεί να τυπώσει µεγάλα διαγράµµατα που εκτείνονται σε πολλές σελίδες. Τέλος µπορεί να 
προγραµµατιστεί - τροποποιηθεί µε την γλώσσα προγραµµατισµού Python. Το Dia µπορεί να 
εξάγει τα διαγράµµατα σε διάφορες µορφές µερικές από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: 

• PNG (Portable Network Graphics) 

• JPEG (Joint Photographic Experts Group) 

• DXF (Autocad's Drawing Interchange format) 

• VDX (Microsoft's XML for Visio Drawing)  

   

 

Εικόνα 32 - Στιγµιότυπο από Dia 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

To I.T.M.S. µε λίγα λόγια είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα ανθρωπίνων πόρων και πιο 
συγκεκριµένα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού. Στην ουσία αντικατέστησε ένα αρχείο 
Microsoft Office Excel το οποίο έκανε παρόµοια δουλειά. Στο σύστηµα ο ∆ιαχειριστής αφού 
εισάγει το όνοµα χρήστη και τον κωδικό του µπαίνει στο κεντρικό µενού επιλογών. Εκεί έχεις τι; 
ακόλουθες επιλογές: 

• Εµφάνιση Στοιχείων χωρίς περαιτέρω δυνατότητα αλλαγών 

• Αναζήτηση Στοιχείων όπου µπορεί να κάνει αναζήτηση µε συγκεκριµένα κριτήρια π.χ. 

έκδοση Office 

• Προσθήκη Νέας Καταχώρησης όπου µπορεί να προσθέσει µια καταχώρηση στην Βάση 

∆εδοµένων 

• Ενηµέρωση Στοιχείων όπου µπορεί να ενηµερώσει τα στοιχεία κάποιας καταχώρησης 

• ∆ιαγραφή Καταχώρησης όπου µπορεί να διαγράψει την καταχώρηση κάποιου 

εργαζοµένου. 

• Περιήγηση στο ∆ιαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών. 

   Ο ∆ιαχειριστής σε όλο το φάσµα του προγράµµατος έχει διαθέσιµη βοήθεια για περισσότερη 
επεξήγηση των λειτουργιών του προγράµµατος. Επίσης ανά πάσα στιγµή µπορεί να τερµατίσει 
το πρόγραµµα χωρίς να χρειάζεται να µεταβεί σε κάποια συγκεκριµένη φόρµα ή στην αρχική. 

   Γιατί όµως τόσος κόπος και τόσος κώδικας για να κάνουµε την ίδια δουλειά ? Σίγουρα µε το 
πρόγραµµα αυτό είναι πιο ασφαλή τα δεδοµένα σου. Πρώτον γιατί τα δεδοµένα υπάρχουν σε 
µία βάση δεδοµένων η οποία αποτελεί κοµµάτι ενός project και είναι αρκετά πιο δύσκολο να 
χαθεί ή να διαγραφεί. ∆εύτερο και σηµαντικότερο είναι ότι όπως θα δούµε και στο επόµενο 
κεφάλαιο όλο το project µαζί µε την βάση δεδοµένων έχουν την δυνατότητα µε µελλοντικές 
επεκτάσεις να γίνουν ένα κορυφαίο πρόγραµµα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού και όχι 
µόνο. Οι δυνατότητες του προγράµµατος είναι απεριόριστες µε τις κατάλληλες αναβαθµίσεις. 
Ακόµα µε την βάση δεδοµένων έχεις περισσότερες επιλογές παραµετροποίησης σχετικά µε την    
αποθήκευση των δεδοµένων σου όπως επίσης και περισσότερη ευελιξία. 

   Τέλος το πρόγραµµα θα προσφέρει ευκολία στην διαχείριση των εργαζοµένων και των 
χαρακτηριστικών των υπολογιστών τους. Επίσης εξαλείφει αρκετούς κινδύνους οι οποίοι 
υπήρχαν µε τον τρόπο δουλειάς που γινόταν πριν δηµιουργηθεί αυτό το Πληροφοριακό 
Σύστηµα. Με τις κατάλληλες αναβαθµίσεις και επεκτάσεις θα µπορούσε να αποτελέσει ένα 
υπερσύγχρονο εργαλείο για πάρα πολλές επιχειρήσεις και οργανισµούς. 
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6. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

 

Το I.T.M.S. είναι κατά γενική οµολογία ένα απλό πρόγραµµα µε πολλά περιθώρια βελτίωσης. 
Κάτι που λείπει και θα µπορούσε εύκολα να υλοποιηθεί θα ήταν να µπορεί η εφαρµογή να 
κρατάει αυτόµατα back-up ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Αυτό θα µπορούσε να γίνει σε µια 
νεότερη έκδοση του I.T.M.S. Με αυτήν την κίνηση θα εξαλείφονταν κίνδυνοι ασφάλειας και θα 
µπορούσαµε να µιλήσουµε για να ένα ασφαλέστερο πληροφοριακό σύστηµα. Τα back-up θα 
µπορούσαν να αποθηκευτούν είτε σε κάποιο τοπικό server στην εκάστοτε επιχείρηση είτε και σε 
κάποιον cloud server µιας και στις µέρες µας κάτι τέτοιο είναι πολύ αναπτυγµένο. Εάν η βάση 
και η εφαρµογή βρίσκονται στο σύννεφο τότε είναι πολύ δύσκολο να χαθούν ή να διαγραφούν 
δεδοµένα. Ας δούµε όµως και κάτι άλλο. 

   Ο ρόλος µου στην µηχανογράφηση της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος στην 
Τράπεζα της Ελλάδος δεν απατούσε µόνο την επιτήρηση και σταδιακή αναβάθµιση των 
χαρακτηριστικών των υπολογιστών αλλά και την διαχείριση αποθήκης. Αρχικά διαχειριζόµουν 
τα µελάνια όλης της διεύθυνσης που σήµαινε ότι µόλις κάποιο τελείωνε οι υπάλληλοι 
επικοινωνούσαν µαζί µου ώστε να τους προµηθεύω. Για αυτόν τον λόγο έπρεπε να έχω κάποια 
ελάχιστη ποσότητα ώστε να µην υπάρχουν ελλείψεις στα γραφεία. Αυτό στην συνέχεια 
σταµάτησε καθώς υπεύθυνοι για τα µελάνια των εκτυπωτών έγιναν οι κάτοχοι τους. Το πιο 
σηµαντικό όµως στην διαχείριση της αποθήκης ήταν τα laptop. Η ∆ιεύθυνση είχε στην κατοχή 
της γύρω στα είκοσι laptop τα οποία χρησιµοποιούσαν οι υπάλληλοι όταν πήγαιναν σε 
εξωτερικούς ελέγχους ή σε επιµορφωτικά ταξίδια. Έτσι λοιπόν ήµουν αρµόδιος για την 
προετοιµασία των laptop όταν εκείνοι τα χρειάζονταν και για την παραλαβή τους όταν τα 
επέστρεφαν. Επίσης φρόντιζα για την διαρκή συντήρηση και αναβάθµιση των laptops. Ακόµα 
στην αποθήκη υπήρχε µεγάλος αριθµός περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε να τα 
χρησιµοποιήσουµε σε περιπτώσεις βλαβών αλλά ακόµα και έτοιµοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
για τον ίδιο λόγο. Συνεπώς µια µελλοντική επέκταση του I.T.M.S. θα µπορούσε να είναι και η 
διαχείριση της αποθήκης. Ας δούµε τι χρειάζεται όµως για να γίνει κάτι τέτοιο. Πρώτα από όλα 
θα πρέπει να επεκταθεί η βάση µε έναν δεύτερο πίνακα όπου εκείνος θα περιλαµβάνει πλήρη 
κατάσταση της αποθήκης. Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να υπάρχει πλήρης κατάσταση όλων 
των ειδών που βρίσκονται στην αποθήκη καθώς επίσης και των ακριβών ποσοτήτων τους. 
Εκτός από την βάση δεδοµένων όµως θα πρέπει και το πρόγραµµα να τροποποιηθεί έτσι ώστε 
να µπορεί να διαχειρίζεται πλέον και τον καινούριο πίνακα. Κάτι τέτοιο για να θεωρηθεί ιδανικό 
θα πρέπει ωστόσο η αποθήκη να αλληλεπιδρά µε τους εργαζοµένους. Ας δούµε ένα 
παράδειγµα για να καταλάβουµε τι εννοώ: Έστω ότι ένας υπάλληλος χρειάζεται ένα laptop για 
ένα εκπαιδευτικό ταξίδι. Θα πρέπει ο διαχειριστής να βρίσκει τον υπάλληλο µε το ID του, να του 
χρεώνει το laptop για τις µέρες που το χρειάζεται και αυτό θα πρέπει να φαίνεται στην βάση και 
στο πρόγραµµα ότι δηλαδή ότι τάδε υπάλληλος έχει το τάδε laptop. Κάτι τέτοιο θα ήταν η τέλεια 
επέκταση - αναβάθµιση καθώς το πρόγραµµα θα συνδύαζε και human resource management 
αλλά και inventory management. Σε κάποια µελλοντική επέκταση του προγράµµατος θα 
µπορούσε να συµπεριληφθεί και εκτύπωση των καταστάσεων της βάσης δεδοµένων κάτι το 
οποίο θα ήταν χρήσιµο σε περιπτώσεις ελέγχων από τον διαχειριστή ή και από άλλους 
εργαζοµένους της επιχείρησης. 
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7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Τεχνολογία Λογισµικού, Η γλώσσα µοντελοποίησης UML και µια διαδικασία εφαρµογής, Μαρία 
Βίρβου. 
 
Σηµειώσεις Μαθήµατος 'Τεχνολογίας Λογισµικού', Μαρία Βίρβου 
 
Πληροφοριακά Συστήµατα, Κωνσταντίνος Μεταξιώτης 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Σε αυτό το κοµµάτι παραθέτουµε τις ιστοσελίδες του διαδικτύου που χρησιµοποιήθηκαν για 
αυτήν εδώ την εργασία και αφορούν κυρίως τα προγράµµατα διαχείρισης ανθρωπίνου 
δυναµικού που παρουσιάσαµε. 
 
 

• http://download.cnet.com/Human-Resource-Manager-Professional/3000-2064_4-

75373406.html?tag=mncol;5 

 

• http://download.cnet.com/Human-Resources-Timesheet-And-Expenses/3000-2064_4-

10753846.html?tag=mncol;1 

 

• http://download.cnet.com/HRmgr-Lite/3000-2064_4-10054375.html?tag=mncol;8 

 

• http://download.cnet.com/Human-Resource-Manager/3000-2065_4-

10079433.html?tag=mncol;10 

 

• http://www.scan.gr/html/scan_hrms.htm 

 

• http://www.humanfactor.gr/el/productofhumanfactor/hrmera.html 

 

• http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:orangehrm 

 
 
 
 
 
 




