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Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  Τσουρδαλάκη Ευαγγελία 

Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης ενός Βιβλιοπωλείου  Σελ. 10 

Περίληψη 

Κάθε βιβλιοπωλείο που διατηρεί ένα µικρό ή µεγάλο όγκο βιβλίων έχει αυξηµένες ανάγκες διαχείρισης 
τόσο του προϊοντικού καταλόγου όσο και των σχέσεων µε πελάτες και προµηθευτές µε τους οποίους η 
επιχείρηση συναλλάσσεται. Το σηµαντικότερο συστατικό κάθε λογισµικού που έρχεται να καλύψει αυτές 
τις ανάγκες είναι η ενσωµάτωση όλων των διαδικασιών που ακολουθούνται στις καθηµερινές λειτουργίες 
της επιχείρησης. Στόχος είναι το πληροφοριακό σύστηµα να περικλείει όλες τις λειτουργικές διαδικασίες 
και να αποτελεί ταυτόχρονα ένα πολύτιµο εργαλείο συλλογής πληροφοριών για την λήψη 
επιχειρηµατικών αποφάσεων. 

Η ταχύτητα µε την οποία ο χρήστης µπορεί να εκτελεί τις διάφορες εργασίες στην εφαρµογή, σε 
συνδυασµό µε την ευχρηστία της, µπορεί να προσφέρει εντυπωσιακή εξοικονόµηση χρόνου, ενώ 
ταυτόχρονα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε υπάλληλο της επιχείρησης., 

Η παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή πραγµατεύεται την υλοποίηση ενός πληροφοριακού 
συστήµατος για το περιβάλλον ενός βιβλιοπωλείου ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη διαχείριση και 
αξιοποίηση των ανθρώπων αλλά και  των πόρων της επιχείρησης. Η εφαρµογή συνδυάζει την απλότητα 
χρήσης και εγκατάστασης ενός τυποποιηµένου προϊόντος µε την πλούσια λειτουργικότητα ενός 
Συστήµατος Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.). Τα δεδοµένα της επιχείρησης εισάγονται 
µέσω του συστήµατος στη βάση δεδοµένων και µπορούν στη συνέχεια να χρησιµοποιηθούν για να 
προσφέρουν άµεσα πληροφόρηση, απλότητα, ευχρηστία και ενοποίηση των δεδοµένων µεταξύ των 
εργαζόµενων της επιχείρησης.  

 

Abstract 

 

Every bookstore that has a small or a large amount of books has increased management needs of both 
the product catalog as well as its relations with customers and suppliers. The most important component 
of any software that fills these needs is to integrate all the procedures used in daily business operations. 
The objective is the information system to encompass all the operational procedures, and also to 
constitute a valuable tool for collecting information on the business decisions. 

The speed with which the user can perform various tasks in the application, combined with user 
friendliness, can offer impressive time savings while it can be used by any employee in the company. 

The present master thesis discusses the implementation of an information system for a bookstore 
in order to enable better management and exploitation of both the people and the resources of the 
business. The application combines the simplicity of use and installation of a standard product, with the 
rich functionality of a System for the Development of Enterprise Resource Planning (ERP). The company 
data are entered in the database via the system and can then be used to provide instant information, 
simplicity, ease of use and integration of data among the employees of the company. 
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Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και πιο έντονη η ανάγκη αναβάθµισης της ποιότητας των υπηρεσιών 
που παρέχει µια επιχείρηση. Μάλιστα η αναγκαιότητα ύπαρξης µιας σύγχρονης τεχνολογικής υποδοµής 
στο επιχειρηµατικό περιβάλλον θεωρείται πλέον µία αυτονόητη αξία, καθώς συµβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας µιας επιχείρησης, ενώ ταυτοχρόνως, της παρέχει την 
απαιτούµενη ευελιξία για να προσαρµόζεται στις ταχέως µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς. 

Η αξιοποίηση των υπολογιστών από τις ελληνικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει 
ουσιαστικές αλλαγές στην οργάνωση και την λειτουργία τους. Έτσι, σήµερα η χρήση των υπολογιστών, 
των δικτύων και του Internet στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι αρκετά διαδεδοµένη και καλύπτει 
µεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και αναγκών. Η ολοκληρωµένη πληροφοριακή υποδοµή προσφέρει στις 
επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στις παραγωγικές τους δραστηριότητες, στη βελτίωση και 
προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους και όχι στα διαχειριστικά και διοικητικά θέµατα που 
απαιτούνται για την υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων. 

Ένας τρόπος εκσυγχρονισµού µιας επιχείρησης και διευκόλυνσης των διαδικασιών τους είναι η 
χρήση ενός πληροφοριακού συστήµατος. Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα αποθηκεύουν, 
αναλύουν και διαχέουν δεδοµένα και πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζουν τις λειτουργίες µίας 
επιχείρησης και παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται στην διοίκησή της για αποτελεσµατικότερες 
αποφάσεις.  

Ένα πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να αποτελέσει τη βάση για τον εκσυγχρονισµό ενός 
βιβλιοπωλείου αλλά είναι επίσης αναγκαίο για την αναβάθµιση και την οργάνωση του. Λόγω της 
αυξανόµενης ανάγκης για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους µε µικρότερο 
κόστος, τα σύγχρονα βιβλιοπωλεία έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη για αποτελεσµατική διαχείριση των 
δεδοµένων τους και έπαψαν να αρκούνται στη χρήση της πληροφορικής µόνο για τα λογιστήρια και τις 
διοικητικές τους ανάγκες. Χάρη στα πληροφοριακά συστήµατα,  το σύστηµα διαχείρισης των δεδοµένων 
που σχετίζεται µε τα βιβλία και τους πελάτες ή προµηθευτές ενός βιβλιοπωλείου, γίνεται τώρα πιο 
αποτελεσµατικό και εµπλουτίζεται εκµεταλλευόµενο τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας. 

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η ανάλυση, η σχεδίαση και η ανάπτυξη µιας 
εφαρµογής ηλεκτρονικής διαχείρισης ενός βιβλιοπωλείου. Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως ακολούθως: 

– Στο Κεφάλαιο 1 θα γίνει µία εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήµατα και θα περιγραφούν οι 
συνιστώσες και οι δραστηριότητες ενός τέτοιου συστήµατος. 

– Κάθε πληροφοριακό σύστηµα είναι δυνατόν να περιγραφεί µε πολλούς και διάφορους τρόπους: 
µε τη χρήση κείµενου, εικόνων ή συνδυασµών τους. Στο  Κεφάλαιο 2 θα εξεταστούν ορισµένα 
από τα πιο δηµοφιλή µοντέλα αναπαράστασης ενός Πληροφοριακού Συστήµατος και θα 
παρουσιαστούν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία τους. Ένα από αυτά τα µοντέλα θα 
χρησιµοποιηθεί για να αναπτυχθεί σε στάδια το πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης ενός 
βιβλιοπωλείου. 

– Κατά την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι 
και οµάδες που πρέπει να συνεργαστούν. Άρα η οµάδα έργου χρειάζεται µία κοινή γλώσσα ως 
βάση για να µπορεί να γίνει η επικοινωνία από την γέννηση ενός συστήµατος ως την παράδοση 
του. H UML (Unified Modeling Language) η οποία θα παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 3 αποτελεί µία 
τέτοια γλώσσα επικοινωνίας και παρέχει κατάλληλες µεθόδους για την µοντελοποίηση ενός 
συστήµατος από την καταγραφή των απαιτήσεων µέχρι και την συγγραφή του κώδικα. 

– Μόλις γίνει η µοντελοποίηση του συστήµατος η οµάδα ανάπτυξης µπορεί να προχωρήσει µε την 
υλοποίηση ενός λογισµικού ∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων (ERP). Στο Κεφάλαιο 4 θα γίνει 
µια ανασκόπηση εµπορικών εφαρµογών ERP, δηλαδή πληροφοριακών συστηµάτων που 
περιλαµβάνουν διαδικασίες για την ολοκλήρωση των επιχειρηµατικών στόχων και την 
διαλειτουργική ενοποίηση όλων των τµηµάτων της επιχείρησης. Μέσω της διαλειτουργικής 
ολοκλήρωσης επιτυγχάνεται η ταχύτατη, ακριβής και έγκαιρη µετάδοση της πληροφορίας στο 
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εσωτερικό της επιχείρησης. Αυτή η πληροφορία µπορεί να αφορά σε κόστος, έσοδα, κέρδη, υλικά 
κ.α. 

– Στο Κεφάλαιο 5 θα παρουσιαστεί το πληροφοριακό σύστηµα που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της 
διπλωµατικής εργασίας  για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων και των λειτουργιών ενός 

βιβλιοπωλείου. Το σύστηµα που αναπτύχθηκε υποστηρίζει διαδικασίες και λειτουργίες που 
αφορούν την διαχείριση των πελατών και των προµηθευτών της επιχείρησης, του προϊοντικού 
καταλόγου, των παραγγελιών και των αγορών της επιχείρησης. Στόχος των διαδικασιών είναι να 
υποστηρίξουν όλες τις δράσεις και τους τοµείς ενός βιβλιοπωλείου, ώστε να είναι δυνατή η 
διεκπεραίωση των κύριων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (core businesses). 
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Κεφάλαιο 1 

Πληροφοριακά Συστήµατα 

 

 

 

Η αλµατώδης ανάπτυξη της πληροφορικής καθώς και η αυξανόµενη χρήση της για την επεξεργασία 
δεδοµένων σε συνδυασµό µε τη διάδοση του ∆ιαδικτύου, συντέλεσαν στο να αυξηθεί σηµαντικά η ανάγκη 
αυτοµατοποίησης και υποστήριξης των εργασιών µιας επιχείρησης. Την ανάγκη αυτή  ήρθαν να 
καλύψουν τα πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία χρησιµοποιούν υλικό και λογισµικό για την 
επεξεργασία των δεδοµένων και την διάδοση της πληροφορίας εντός των στελεχών της επιχείρησης. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει µία µικρή εισαγωγή στα στοιχεία της θεωρίας συστηµάτων και 
ακολούθως θα οριστεί τι είναι ένα Πληροφοριακό Σύστηµα, ποιες είναι οι βασικές συνιστώσες που το 
απαρτίζουν και ποιες είναι αρχές και οι δραστηριότητες που αυτό περιλαµβάνει. 
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1.1. Στοιχεία Θεωρίας Συστηµάτων 

1.1.1. Βασικές Έννοιες 

Σύστηµα (system) (Παπαθανασίου 2008) είναι ένα σύνολο από οντότητες (άνθρωποι, µηχανές, 
διαδικασίες κλπ) που συνεργάζονται για την επίτευξη ενός στόχου. Ο στόχος αυτός είναι ο λόγος 
ύπαρξης του συστήµατος. Κάθε σύστηµα έχει εισόδους, εξόδους και διεργασίες, και περιβάλλεται από ένα 
περιβάλλον από το οποίο διαχωρίζεται από ένα όριο (Εικόνα 1). 

– Είσοδος ή εισροές (input) είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία εισέρχονται στο σύστηµα. 

– ∆ιεργασίες (process) είναι τα απαραίτητα στοιχεία για το µετασχηµατισµό των εισόδων 
σε εξόδους.  

– Έξοδος ή εκροές (output) είναι τα προϊόντα που παράγει το σύστηµα. 

 
Εικόνα 1: Σχηµατική αναπαράσταση ενός συστήµατος 

 

 

 
Τα στοιχεία ενός συστήµατος διαχωρίζονται από το περιβάλλον (environment) που αποτελείται από 

οντότητες που δεν ανήκουν στο σύστηµα, δηλαδή δεν είναι είσοδοι, έξοδοι ή διεργασίες του, αλλά 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στην απόδοση του συστήµατος. 

Η ανάδραση ή ανατροφοδότηση (feedback) είναι πληροφορία που αφορά την απόδοση του 
συστήµατος. Η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της ανάδρασης για να προσδιοριστεί εάν το 
σύστηµα βαίνει προς ολοκλήρωση των στόχων του αποτελεί µέρος του ελέγχου (control). Όταν 
διαπιστώνεται ότι το σύστηµα δεν ικανοποιεί επαρκώς τους στόχους πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να 
επηρεαστεί η συµπεριφορά του. Αυτό επιτυγχάνεται µε την τροποποίηση των εισόδων ή και των 
διαδικασιών του συστήµατος. 

1.1.2. Τύποι συστηµάτων 

Ανοικτό (open system) λέγεται το σύστηµα το οποίο αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον του δεχόµενο 
εισόδους από αυτό και αποδίδοντας σε αυτό τις παραγόµενες εξόδους, ενώ κλειστό (closed system) 
λέγεται το σύστηµα το οποίο δεν έχει καµία αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον του. Στον πραγµατικό 
κόσµο βέβαια δεν υπάρχει κλειστό σύστηµα. Η έννοια του κλειστού συστήµατος είναι µία επινόηση για την 
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διευκόλυνση της µελέτης των συστηµάτων. Τα συστήµατα τα οποία έχουν την δυνατότητα να αλλάζουν 
ώστε να επιβιώσουν ονοµάζονται προσαρµόσιµα. 

 

1.1.3. Κριτήρια αξιολόγησης συστηµάτων 

Τα συστήµατα αξιολογούνται βάσει δύο κριτηρίων: της παραγωγικότητας και της αποτελεσµατικότητας. Η 
παραγωγικότητα ή αποδοτικότητα (efficiency) είναι οι είσοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την 
επίτευξη των στόχων, ενώ αποτελεσµατικότητα (effectiveness) από την άλλη µεριά, είναι ο βαθµός 
επίτευξης των σωστών στόχων. 

Η Γενική Θεωρία Συστηµάτων είναι ένα επιστηµονικό πεδίο που ασχολείται µε την ανάλυση, τον 
σχεδιασµό και την βελτίωση των συστηµάτων και συνδυάζει πολλούς άλλους τοµείς επιστηµών σε µία 
καθολική µελέτη των συστηµάτων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε σύστηµα είναι ένα εννοιολογικό πλαίσιο 
που ορίζεται από έναν άνθρωπο (παρατηρητή) - δεν υπάρχει από µόνο του. Ο παρατηρητής θεωρεί κάτι 
ως σύστηµα για κάποιο λόγο και ο λόγος αυτός καθορίζει τον ορισµό του συστήµατος. Επιπλέον, δύο 
παρατηρητές που µελετούν µία κατάσταση για τον ίδιο λόγο, µπορεί να ορίσουν το ίδιο σύστηµα 
διαφορετικά. Αυτό γίνεται γιατί κάθε άτοµο επηρεάζεται από τις γνώσεις του, την κοσµοθεωρία του, τις 
προτιµήσεις του κλπ. 

1.2. Πληροφοριακό Σύστηµα 

 

1.2.1. Ορισµός 

Πληροφοριακό Σύστηµα  (information system) (Παπαθανασίου 2008) είναι ένα σύνολο από 
αλληλεπιδρούσες συνιστώσες (Εικόνα 2). που δουλεύουν µαζί για την συλλογή , επεξεργασία, 
αποθήκευση και διανοµή της πληροφορίας µε τελικό στόχο την δηµιουργία πληροφοριών που είναι 
αναγκαίες ή / και χρήσιµες στον Οργανισµό/Επιχείρηση για να επιτελέσει τον σκοπό του/της. 
Απλουστεύοντας , θα µπορούσαµε να πούµε ότι Πληροφοριακό Σύστηµα είναι το σύστηµα εκείνο που 
παίρνει σαν είσοδο δεδοµένα τα οποία επεξεργάζεται και τα αποδίδει στην έξοδο ως πληροφορίες. 

 
Εικόνα 2: Οι συνιστώσες ενός πληροφοριακού συστήµατος 
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Κάθε επιχείρηση/ οργανισµός έχει ένα πληροφοριακό σύστηµα που αποτελείται από τις συνιστώσες που 
αναλύονται ακολούθως: 

• Άνθρωποι 

Οι άνθρωποι ενός Πληροφοριακού Συστήµατος θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν σε δυο κατηγορίες: 

– στους χρήστες (users) και  

– στους χειριστές (operators) του συστήµατος 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι κυρίως χρήστες , οι προϊστάµενοί τους και ο ιδιοκτήτης του 
συστήµατος, ενώ στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι χειριστές των Η/Υ ,δηλαδή όσοι εισάγουν στοιχεία 
και όσοι συντηρούν το υλικό και/ή το λογισµικό. 

 

•  ∆ιαδικασίες 

∆ιαδικασία είναι µια σειρά από οδηγίες , οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο θα ενεργήσουν οι 
άνθρωποι σε συγκεκριµένες περιστάσεις και απευθύνονται στους ανθρώπους που συµµετέχουν στο 
σύστηµα. Επιγραµµατικά µια διαδικασία: 

– Υποστηρίζει ανθρώπινες δραστηριότητες 

– Εξασφαλίζει τι πληροφορία θα έχει ο συγκεκριµένος άνθρωπος τη συγκεκριµένη χρονική 

στιγµή 

– ∆ίνει τον τρόπο µετασχηµατισµού της πληροφορίας 

 

•  Λογισµικό 

Το λογισµικό ενός Πληροφοριακού Συστήµατος µπορούµε να το διακρίνουµε στις παρακάτω κατηγορίες: 

– Το λογισµικό του συστήµατος (System Software) όπως τα Λειτουργικά συστήµατα (π.χ. 
διάφορα είδη των Windows, UNIX) και οι Μεταγλωττιστές (π.χ. COBOL, CLIPPER). 

– Το λογισµικό εφαρµογών (Application Software) το οποίο συνήθως αφορά  συγκεκριµένο 
εργασιακό χώρο ή εργασιακούς χώρους (π.χ. έλεγχος αποθεµάτων, έκδοση τιµολογίων, παρακολούθηση 
προµηθειών και εξυπηρέτηση πελατών). 

– Το λογισµικό για την αύξηση της παραγωγικότητας (Productivity Software) όπως, 
επεξεργαστές κειµένου (WORD), εργαλεία παρουσίασης (π.χ. POWERPOINT) και συστήµατα διαχείρισης 
βάσεων δεδοµένων (π.χ.  SQL, MySQL ή ORACLE). 

 

•  ∆εδοµένα 

Ο όρος δεδοµένα σηµαίνει µια παράσταση γεγονότων, εννοιών ή εντολών κατά τέτοιο τρόπο που να είναι 
σε µορφή κατάλληλη για επικοινωνία , ερµηνεία ή επεξεργασία από άνθρωπο ή από αυτοµατοποιηµένο 
µηχάνηµα (π.χ. H/Y).  

 

•  Υλικό 

Η συνιστώσα αυτή είναι όλος ο εξοπλισµός των υπολογιστών του πληροφοριακού συστήµατος. Σε αυτόν 
συµπεριλαµβάνονται οι περιφερειακές συσκευές καθώς και ο πιθανός δικτυακός εξοπλισµός. 

 

1.2.2. ∆ραστηριότητες ενός πληροφοριακού συστήµατος 

Ένα πληροφοριακό σύστηµα, περιλαµβάνει αρχές, διαδικασίες, οργανωτική δοµή, προσωπικό, δεδοµένα, 

υλικό, εγκαταστάσεις, δίκτυα επικοινωνιών και λογισµικό. Τα παραπάνω αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και 
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µε το περιβάλλον µε σκοπό την παραγωγή και διαχείριση πληροφορίας για την υποστήριξη των 

λειτουργιών ενός οργανισµού.  Συνολικά,  οι δραστηριότητες ενός πληροφοριακού συστήµατος είναι οι 

ακόλουθες: 

• Συλλογή δεδοµένων 

Τα δεδοµένα συλλέγονται από διάφορες πηγές:   

– από εσωτερικές πηγές (internal sources) - π.χ. δεδοµένα σχετικά µε τις παραγγελίες που 
είναι έτοιµες προς αποστολή.  

– από εξωτερικές πηγές (external sources) - π.χ. δεδοµένα σχετικά µε τις παραγγελίες των 
πελατών ή  

– από το περιβάλλον - π.χ. δεδοµένα που συλλέγονται από εταιρίες δηµοσκοπήσεων 

 

Τα δεδοµένα καταγράφονται σε κάποιο µέσο (συνήθως χαρτί) ή εισάγονται κατευθείαν στο 
σύστηµα. Ακολούθως ελέγχονται για να εξασφαλισθεί ότι καταγράφηκαν σωστά.  

 

•  Αποθήκευση δεδοµένων 

Με την αποθήκευση τα δεδοµένα φυλάσσονται µε έναν οργανωµένο τρόπο για µελλοντική χρήση.  

 

• Επεξεργασία δεδοµένων 

Η επεξεργασία των δεδοµένων περιλαµβάνει υπολογισµούς, συγκρίσεις, ταξινοµήσεις και 
κατηγοριοποιήσεις. Για παράδειγµα, τα δεδοµένα που αφορούν µία αγορά ενός πελάτη µπορεί να:  
προστεθούν στο σύνολο των αγορών του πελάτη, να συγκριθούν µε το ποσό που καθιστά τον πελάτη 
δικαιούχο της έκπτωσης, να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε τους κωδικούς των προϊόντων που αγόρασε ο 
πελάτης ή ακόµη να ταξινοµηθούν σε κατηγορίες προϊόντων (πχ τρόφιµα, απορρυπαντικά). 

 

• ∆ιάδοση πληροφοριών 

Ο στόχος ενός Π.Σ. είναι η διάδοση πληροφοριών. Η πληροφορία µπορεί να διαδοθεί σε διάφορες 
µορφές, όπως φόρµες, αναφορές, λίστες, γραφήµατα κλπ. 
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Κεφάλαιο 2 

Μοντελοποίηση ενός πληροφοριακού συστήµατος 

 

 

 

 

Κάθε πληροφοριακό σύστηµα είναι δυνατόν να περιγραφεί µε πολλούς και διάφορους τρόπους: µε τη 
χρήση κείµενου, εικόνων ή συνδυασµών τους. Κατά καιρούς έχουν προταθεί πολλές και διάφορες µορφές 
για αυτήν την περιγραφή, οργανωµένες ως µοντέλο το οποίο περιλαµβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά του 
συστήµατος. Ορισµένα από αυτά αποτελούν ορισµούς του τρόπου µε τον οποίο θα γίνει η ανάπτυξη του 
συστήµατος, ενώ κάποια άλλα είναι περιγραφές των µεθόδων µε τις οποίες θα γίνει στην πραγµατικότητα 
η ανάπτυξη λογισµικού.  

Καθένα από τα µοντέλα, δέχεται ως είσοδο τις προδιαγραφές του συστήµατος και δίνει στην  
έξοδο ένα προϊόν «έτοιµο προς παράδοση». Στις ακόλουθες ενότητες  θα εξεταστούν ορισµένα από τα 
πιο δηµοφιλή µοντέλα και θα παρουσιαστούν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία τους. 
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2.1. Γραµµικό Μοντέλο (Μοντέλο «Καταρράκτη») 

Ένα από τα πρώτα µοντέλα που προτάθηκαν ήταν το γραµµικό µοντέλο ή µοντέλο «καταρράκτη» 
(waterfall model) (Εικόνα 3). Τα στάδια αυτού του µοντέλου παρουσιάζονται µε τη µορφή µιας γραµµικής 
ακολουθίας, σαν καταρράκτης που οδηγεί το ένα στο άλλο. (W.W. 1970). 

 

Εικόνα 3: Το γραµµικό µοντέλο (µοντέλο καταρράκτη) 
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Στο µοντέλο καταρράκτη για να ξεκινήσει κάθε στάδιο της ανάπτυξης θα πρέπει αν ολοκληρωθεί 
το προηγούµενο του. Έτσι, όταν εξαχθούν από τον πελάτη όλες οι απαιτήσεις του, αναλυθούν για την 
αξιολόγηση της πληρότητας και της συνέπειας τους, και τεκµηριωθούν σε ένα έγγραφο καθορισµού των 
προδιαγραφών, η οµάδα ανάπτυξης µπορεί να προχωρήσει στις δραστηριότητες σχεδίασης του 
συστήµατος. Το γραµµικό µοντέλο προσφέρει µία άποψη πολύ υψηλού επιπέδου όσων διαδραµατίζονται 
κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του λογισµικού και δείχνει στους δηµιουργούς την ακολουθία των 
γεγονότων που θα πρέπει λογικά να συναντήσουν. 

Το γραµµικό µοντέλο έχει χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό των δραστηριοτήτων ανάπτυξης 
λογισµικού σε µια µεγάλη ποικιλία περιστάσεων. Σύµφωνα µε αυτό, µε κάθε δραστηριότητα της 
διεργασίας σχετίζονται ορόσηµα (milestones) και πρότυπα παραδοτέων προϊόντων, έτσι ώστε οι 
υπεύθυνοι των έργων να µπορούν να χρησιµοποιούν το µοντέλο για να κάνουν εκτιµήσεις για το χρόνο 
ολοκλήρωσης του έργου τους ανά πάσα χρονική στιγµή. Για παράδειγµα, το στάδιο της «δοκιµής δοµικών 
µονάδων και ενοποίησης» του γραµµικού µοντέλου ολοκληρώνεται µε το ορόσηµο «ολοκλήρωσης 
συγγραφής, δοκιµής και ενσωµάτωσης δοκιµών µονάδων», ενώ το ενδιάµεσο παραδοτέο προϊόν είναι 
ένα αντίγραφο του δοκιµασµένου κώδικα. 

Το γραµµικό µοντέλο µπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιµο στους δηµιουργούς λογισµικού επειδή 
τους διευκολύνει στην κατάρτιση ενός καταλόγου µε την λίστα όσων έχουν να κάνουν, και από την άλλη 
µεριά η απλότητα του διευκολύνει και την ενηµέρωση των πελατών. Πολλά άλλα, πιο σύνθετα, µοντέλα 
αποτελούν στην πραγµατικότητα διανθισµένες παραλλαγές του γραµµικού  µοντέλου – οι διαφορές τους 
από αυτά είναι όσοι σε αυτά έχουν ενσωµατωθεί βρόχοι ανάδρασης και επιπλέον δραστηριότητες. 

Από την άλλη πλευρά, το γραµµικό µοντέλο έχει αρκετά προβλήµατα. Το σοβαρότερο πρόβληµα 
είναι ότι αυτό το µοντέλο δεν ανταποκρίνεται στον τρόπο που αναπτύσσεται ένα σύστηµα. Αν 
εξαιρέσουµε την περίπτωση ορισµένων προβληµάτων τα οποία είναι ξεκαθαρισµένα σε πολύ µεγάλο 
βαθµό, το λογισµικό αναπτύσσεται συνήθως µε την χρήση πάρα πολύ µεγάλων επαναλήψεων. Επειδή 
ούτε οι χρήστες ούτε οι δηµιουργοί γνωρίζουν όλους του βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το 
επιθυµητό αποτέλεσµα, ένα πολύ µεγάλο τµήµα του χρόνου που θα απαιτηθεί για την ανάλυση των 
απαιτήσεων είναι πιθανό να αναλωθεί για την κατανόηση των στοιχείων και των διεργασιών που 
επηρεάζονται από το σύστηµα και το λογισµικό του, καθώς και για τον προσδιορισµό της σχέσης µεταξύ 
του συστήµατος και του περιβάλλοντος στο οποίο θα λειτουργεί.  

 

2.2. Το µοντέλο V 

Το µοντέλο V (Error! Reference source not found.) είναι µία παραλλαγή του γραµµικού µοντέλου η 

οποία αναδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο οι δραστηριότητες των δοκιµών σχετίζονται µε την ανάλυση και 
την σχεδίαση (German 1992). Η κωδικοποίηση παριστάνεται στην κορυφή ενός σχήµατος V, µε την 
ανάλυση και τη σχεδίαση στο αριστερό σκέλος του V και τη  συντήρηση στο δεξιό. Το µοντέλο V προτείνει 
τη χρήση των δοµικών µονάδων και ενοποίησης για την επαλήθευση του σχεδίου του συστήµατος. Κατά 
τη διάρκεια αυτών των δοκιµών τα µέλη των οµάδων κωδικοποίησης και ελέγχου θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι έχουν υλοποιηθεί σωστά όλες οι πτυχές σχεδίασης του συστήµατος. 

Παρόµοια, οι δοκιµές του συστήµατος θα πρέπει να επαληθεύουν το σχέδιο του συστήµατος, 
εξασφαλίζοντας ότι όλες οι πτυχές αυτού του σχεδίου έχουν υλοποιηθεί σωστά. Οι έλεγχοι αποδοχής, οι 
οποίες γίνονται από τον πελάτη και όχι από τους δηµιουργούς, επικυρώνουν τις προδιαγραφές 
συσχετίζοντας κάθε βήµα των δοκιµών µε το αντίστοιχο στοιχείο των προδιαγραφών – αυτού του είδους 
οι δοκιµές ελέγχουν αν έχουν υλοποιηθεί πλήρως όλες οι προδιαγραφές προτού γίνει αποδεκτό το 
σύστηµα. 

Η σύνδεση που επιχειρείται σε αυτό το µοντέλο µεταξύ του αριστερού και του δεξιού σκέλους του 
V υπονοεί ότι, αν εντοπιστούν προβλήµατα κατά την διάρκεια της επαλήθευσης και της επικύρωσης, το 
αριστερό σκέλος του V θα µπορεί να εκτελεστεί ξανά προκειµένου να διορθωθούν και να βελτιωθούν οι 
προδιαγραφές, το σχέδιο και η ανάπτυξη του συστήµατος πριν ξεκινήσουν και πάλι τα βήµατα των 
δοκιµών του δεξιού σκέλους του V. Κατά συνέπεια, µε το µοντέλο V ορίζονται µε κατηγορηµατικότερο 
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τρόπο ορισµένες επαναληπτικές και αναθεωρητικές εργασίες οι οποίες κρύβονται στην αναπαράσταση 
του γραµµικού µοντέλου. 

Εικόνα 4: Το µοντέλο V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Το µοντέλο δηµιουργίας πρωτοτύπου 

Το γραµµικό µοντέλο µπορεί να εµπλουτιστεί µε δραστηριότητες δηµιουργίας πρωτοτύπων µε στόχο την 
καλύτερη κατανόηση του συστήµατος. Πρωτότυπο (prototype) ονοµάζεται ένα µερικώς ανεπτυγµένο 
προϊόν το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες και τους δηµιουργούς να εξετάσουν κάποια πτυχή του 
προτεινόµενου συστήµατος και να αποφασίσουν για το αν είναι κατάλληλη για το τελικό προϊόν.  

Πολύ συχνά, η διασύνδεση του χρήστη δηµιουργείται και δοκιµάζεται µε την µορφή πρωτοτύπου, 
έτσι ώστε να µπορέσουν να δουν οι χρήστες µε τι θα µοιάζει το νέο σύς5τηµα και να αποκτήσουν οι 
δηµιουργοί καλύτερη αίσθηση για το πώς προτιµούν οι χρήστες να αλληλεπιδρούν µε το σύστηµα. Με 
αυτόν τον τρόπο πολύ σοβαρές ατέλειες στις προδιαγραφές εντοπίζονται και διορθώνονται πολύ πριν 
από την επίσηµη επικύρωση των προδιαγραφών, κατά την διάρκεια των δοκιµών του συστήµατος. Η 
επικύρωση (validation) εξασφαλίζει ότι έχουν υλοποιηθεί στο σύστηµα όλες οι προδιαγραφές, έτσι ώστε 
η κάθε λειτουργία του συστήµατος να µπορεί να αντιστοιχιστεί µε µια συγκεκριµένη προδιαγραφή. 
Εξάλλου, µε τη δοκιµή του συστήµατος οι προδιαγραφές επαληθεύονται επίσης – η επαλήθευση 
(verification) εξασφαλίζει ότι κάθε λειτουργία εκτελείται σωστά. 
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Επειδή το µοντέλο δηµιουργίας πρωτοτύπου επιτρέπει τη γρήγορη δόµηση ενός ολόκληρους 
συστήµατος ή ενός µέρους του ώστε να γίνουν κατανοητά ή να ξεκαθαρίσουν ορισµένα ζητήµατα, έχει 
τους ίδιους αντικειµενικούς στόχους µε τα πρωτότυπα που κατασκευάζουν οι δηµιουργοί, στα οποία οι 
προδιαγραφές ή το σχέδιο απαιτούν επαναλαµβανόµενη διερεύνηση µέχρι να εξασφαλιστεί ότι ο 
δηµιουργός, ο χρήστης και ο πελάτης έχουν την ίδια άποψη. Ανάλογα µε τους στόχους της δηµιουργίας 
του πρωτοτύπου, µία ή περισσότερες επαναλήψεις που είναι απαραίτητες για την δηµιουργία των 
πρωτοτύπων των προδιαγραφών, του σχεδίου ή του συστήµατος είναι δυνατόν να παραλειφθούν. 
Ωστόσο ο γενικότερος στόχος παραµένει ο ίδιος: η µείωση του κινδύνου και της αβεβαιότητας που 
χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη ενός συστήµατος. 

Για παράδειγµα, η ανάπτυξη του συστήµατος µπορεί να ξεκινήσει µε ένα «βασικό» σύνολο 
προδιαγραφών που παρέχονται από τους πελάτες και τους χρήστες. Στη συνέχεια, εξερευνώνται 
διάφορες εναλλακτικές λύσεις µε την εξέταση από τα ενδιαφερόµενα µέρη πιθανών οθονών, πινάκων και 
άλλων εξόδων του συστήµατος που χρησιµοποιούνται άµεσα από τους πελάτες και τους χρήστες. Όσο οι 
πελάτες και οι χρήστες αποφασίζουν για τα πράγµατα που θέλουν, οι προδιαγραφές αναθεωρούνται. 
Μόλις υπάρξει κοινή συµφωνία για το ποιες θα πρέπει να είναι οι προδιαγραφές, οι δηµιουργοί του 
συστήµατος προχωρούν στο στάδιο τα σχεδίασης του, στο οποίο και πάλι διερευνώνται πιθανές 
προσεγγίσεις σχεδίασης- συχνά µετά από διαβουλεύσεις µε τους πελάτες και τους χρήστες. 

 

Εικόνα 5: Το µοντέλο δηµιουργίας πρωτοτύπου 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Το αρχικό σχέδιο αναθεωρείται, διορθώνεται και εµπλουτίζεται µέχρι να µείνουν ικανοποιηµένοι 
από το αποτέλεσµα οι δηµιουργοί, οι πελάτες και οι χρήστες. Στην πράξη µάλιστα η εξέταση των 
εναλλακτικών προσεγγίσεων της σχεδίασης µερικές φορές αποκαλύπτει προβλήµατα των 
προδιαγραφών, οπότε οι δηµιουργοί επιστρέφουν στις δραστηριότητες καθορισµού των προδιαγραφών 
προκειµένου να αναθεωρήσουν και να τροποποιήσουν τις προδιαγραφές. Τελικά, κάποια στιγµή το 
σύστηµα εισέρχεται στο στάδιο της κωδικοποίησης, στο οποίο για άλλη µια φορά εξετάζονται διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν ξανά σε νέες αναθεωρήσεις των προδιαγραφών και του 
σχεδίου. 
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2.4. Το µοντέλο καθορισµού λειτουργικών προδιαγραφών 

Για πολλά συστήµατα, η αβεβαιότητα σχετικά µε τις προδιαγραφές οδηγεί σε αλλαγές και προκαλεί 
προβλήµατα σε µεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξης. Ο (Zave 1984) πρότεινε ένα µοντέλο διεργασιών 
που επιτρέπει στους δηµιουργούς και τους πελάτες να εξετάζουν τις προδιαγραφές και τις επιπλοκές τους 
από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης, όπου είναι δυνατή η ανάλυση και η επίλυση ορισµένων ζητηµάτων τα 
οποία επιτείνουν την αβεβαιότητα. Στο µοντέλο καθορισµού λειτουργικών προδιαγραφών 
(operational specification model) οι προδιαγραφές (απαιτήσεις( του συστήµατος αξιολογούνται ή 
εκτελούνται µε κάποιον τρόπο που επιδεικνύει την συµπεριφορά του συστήµατος. Με άλλα λόγια µετά τον 
καθορισµό τους, οι προδιαγραφές είναι δυνατόν να υλοποιηθούν µε τη χρήση ενός πακέτου λογισµικού, 
έτσι ώστε να µπορούν να εκτιµηθούν οι επιπλοκές τους πριν ξεκινήσει η σχεδίαση. 

Οι διεργασίες αυτού του τύπου διαφέρουν σηµαντικά από τα παραδοσιακά µοντέλα όπως το 
γραµµικό. Στο γραµµικό µοντέλο η λειτουργικότητα του συστήµατος διαχωρίζεται από το σχέδιο- µε άλλα 
λόγια, αυτό που θα κάνει το σύστηµα διαχωρίζεται από τον τρόπο µε τον οποίο θα το κάνει- µε στόχο να 
κρατηθούν οι ανάγκες του πελάτη µακριά από την υλοποίηση. Αντίθετα ο καθορισµός των προδιαγραφών 
λειτουργίας επιτρέπει τη συγχώνευση της λειτουργικότητας και του σχεδίου. 

 

Εικόνα 6: Το µοντέλο καθορισµού προδιαγραφών λειτουργίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Το µοντέλο µετασχηµατισµού 

Το µοντέλο µετασχηµατισµού (transformational model) του Balzer επιχειρεί να µειώσει τις 
πιθανότητες σφάλατος µε την εξάλειψη αρκετών κύριων βηµάτων της διεργασίας ανάπτυξης. Με τη 
χρήση αυτοµατοποιηµένης υποστήριξης, η διεργασία µετασχηµατισµού εφαρµόζει µια σειρά 
µετασχηµατισµών προκειµένου να µετατρέψει µία προδιαγραφή σε σύστηµα που µπορεί να παραδοθεί 
στον πελάτη (Balzer 1981). 

Μερικά παραδείγµατα διεργασιών που είναι δυνατόν να µετασχηµατιστούν είναι τα ακόλουθα: 

• Αλλαγή των µορφών αναπαράστασης δεδοµένων 

• Επιλογή αλγορίθµων 

• Βελτιστοποίηση 

• Μεταγλώττιση 
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Επειδή για τη µετάβαση από τον καθορισµό των προδιαγραφών του συστήµατος µέχρι την 
ολοκλήρωση της υλοποίησης του είναι δυνατόν να ακολουθήσουν πολλές διαδροµές, η ακολουθία 
µετασχηµατισµών και οι αποφάσεις στις οποίες αντιστοιχούν τηρούνται ως τυπική καταγραφή της 
διεργασίας ανάπτυξης. 

 

Εικόνα 7: Το µοντέλο µετασχηµατισµού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Το µοντέλο ανάπτυξης σε φάσεις: αυξητική και επαναληπτική 

ανάπτυξη 

Η ανάπτυξη ενός συστήµατος απαιτεί έναν χρονικό διάστηµα από την στιγµή που ορίζονται οι 
προδιαγραφές µέχρι την παράδοση του συστήµατος. Αυτό το χρονικό διάστηµα ονοµάζεται χρόνος 
κύκλου (cycle time) και µπορεί να διαρκέσει από µερικούς µήνες µέχρι ολόκληρα χρόνια. Ένας τρόπος 
για την µείωση του χρόνου κύκλου είναι η ανάπτυξη σε φάσεις. Το σύστηµα σχεδιάζεται µε τέτοιον τρόπο 
ώστε να µπορεί να παραδοθεί σε τµήµατα, γεγονός που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιούν ορισµένες µόνο λειτουργίες όσο αναπτύσσεται το υπόλοιπο. Έτσι συνήθως υπάρχουν 
δύο συστήµατα που λειτουργούν παράλληλα: το σύστηµα παραγωγής και το σύστηµα ανάπτυξης. Το 
σύστηµα λειτουργίας (operational system) ή σύστηµα παραγωγής (production system) είναι αυτό 
που χρησιµοποιείται από τον πελάτη και το χρήστη, ενώ το σύστηµα ανάπτυξης (development 
system) είναι η επόµενη έκδοση του που ετοιµάζεται προκειµένου να αντικαταστήσει το τρέχον σύστηµα 
αναπαραγωγής.  
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Εικόνα 8: Το µοντέλο ανάπτυξης σε φάσεις 

 

 

 

 

 

 

 

Οι δηµιουργοί έχουν στη διάθεση τους διάφορους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να 
αποφασίσουν την οργάνωση της ανάπτυξης σε διαδοχικές εκδόσεις. Οι δύο δηµοφιλέστερες 
προσεγγίσεις είναι η αυξητική ανάπτυξη και η επαναληπτική ανάπτυξη. Στην αυξητική ανάπτυξη 
(Incremental development), το σύστηµα που περιγράφηκε στα έγγραφα καθορισµού των 
προδιαγραφών διαµερίζεται σε υποσυστήµατα µε βάση τις λειτουργίες του. Σε αυτή την περίπτωση, οι 
εκδόσεις ορίζονται µε την αρχική ανάπτυξη ενός µικρού υποσυστήµατος λειτουργίας και την προσθήκη 
επιπλέον λειτουργιών σε κάθε νέα έκδοση. Αντίθετα, στην επαναληπτική ανάπτυξη (iterative 
development) παραδίδεται από την αρχή ένα πλήρες σύστηµα και σε κάθε νέα του έκδοση οι λειτουργίας 
κάθε υποσυστήµατος τροποποιούνται. Στην πράξη πολλοί οργανισµοί χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό 
αυξητικής και επαναληπτικής ανάπτυξης. Κάθε νέα έκδοση µπορεί να περιλαµβάνει νέες λειτουργίες, 
αλλά και βελτιώσεις των λειτουργιών της υπάρχουσας έκδοσης του συστήµατος. 

 

Εικόνα 9: Αυξητική ανάπτυξη σε φάσεις 
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Εικόνα 10: Επαναληπτική ανάπτυξη σε φάσεις 

 

2.7. Το σπειροειδές µοντέλο 

Ο (Boem 1988) προέβαλε τη διεργασία ανάπτυξης λογισµικού στο φως των κινδύνων που ενυπάρχουν 
σε αυτή, προτείνοντας τη χρήση ενός σπειροειδούς µοντέλου στο οποίο είναι δυνατός ο συνδυασµός των 
δραστηριοτήτων ανάπτυξης µε τη διαχείριση των κινδύνων προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν και να 
ελεγχθούν οι πιθανοί κίνδυνοι. Μετά τον καθορισµό των απαιτήσεων και την εκπόνηση ενός αρχικού 
σχεδίου ανάπτυξης, στη  διεργασία εισάγεται ένα βήµα µε το οποίο αξιολογούνται οι κίνδυνοι και οι 
εναλλακτικές λύσεις πρωτοτύπων. Στη συνέχεια, συντάσσεται ένα έγγραφο «αρχών λειτουργίας» στο 
οποίο περιγράφεται σε πολύ γενικές γραµµές ο τρόπος µε τον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί το σύστηµα. 
Από αυτό το έγγραφο καθορίζεται ένα σύνολο προδιαγραφών οι οποίες και εξετάζονται εξονυχιστικά 
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες και συνεπέστερες µε τις 
απαιτήσεις του πελάτη. Έτσι αυτές οι αρχές λειτουργίας αποτελούν το προϊόν της πρώτης επανάληψης, 
ενώ οι προδιαγραφές το βασικό προϊόν της δεύτερης. Στην τρίτη επανάληψη παράγεται το σχέδιο και 
στην τέταρτη γίνεται πλέον δυνατή η δοκιµή του συστήµατος. 

Σε κάθε επανάληψη, κατά την ανάλυση των κινδύνων σταθµίζονται διαφορετικές εναλλακτικές 
λύσεις που βασίζονται στις ισχύουσες προδιαγραφές και περιορισµούς, ενώ µε τη δηµιουργία 
πρωτοτύπων επαληθεύεται η εφικτότητα ή ο βαθµός προτίµησης των εναλλακτικών λύσεων πριν επιλεγεί 
κάποια από αυτές. Όταν προσδιορίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι, οι υπεύθυνοι του έργου πρέπει να 
αποφασίσουν για τους τρόπους µε τους οποίους θα τους εξαλείψουν ή θα τους ελαχιστοποιήσουν. 
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Εικόνα 11: Το σπειροειδές µοντέλο 

 

 

2.8. IBM Rational Unified Process 

 

H Rational Unified Process (RUP) αποτελεί µία ενοποιηµένη διεργασία ανάπτυξης ενός πληροφοριακού 

συστήµατος, η οποία υποστηρίζει την ανάπτυξη λογισµικού βάσει συστατικών (component based 

software development). Ως προϊόν η RUP αναπτύχθηκε αρχικά από την Rational Software και εν 

συνεχεία αποκτήθηκε από την ΙΒΜ τον Φεβρουάριο του 2003. 

Η RUP αποτελεί µία µεθοδολογία η οποία προσαρµόζεται κάθε φορά, ανάλογα µε τον τύπο και το 

µέγεθος του πληροφοριακού συστήµατος που αναπτύσσεται. Η διαδικασία ανάπτυξης είναι επαναληπτική 

και αυξητική και βασίζεται σε εργαλεία, τα οποία αυτοµατοποιούν µεγάλα µέρη της διεργασίας. Εξαιτίας 

των παραπάνω η RUP έχει γίνει αρκετά δηµοφιλής τα τελευταία χρόνια από διάφορες οµάδες εργασίας 

που αναπτύσσουν λογισµικό. Αυτό συνέβη επειδή η RUP αναιρεί την παραδοσιακή προσέγγιση µεθόδων 

όπως το µοντέλο καταρράκτη ή το V-model και δίνει µία οπτική παράλληλης ανάλυσης, σχεδίασης, 

ανάπτυξης και δοκιµών ώστε οποιοδήποτε προβλήµατα και παρανοήσεις να διαπιστώνονται έγκαιρα και 

να ενσωµατώνονται µε το λιγότερο δυνατό κόστος. 

οι βασικές ροές εργασίες αυτού του µοντέλου είναι οι ακόλουθες: 

• Μοντελοποίηση επιχειρησιακού περιβάλλοντος (Business Modeling) 

• Συγγραφή προδιαγραφών (Requirements) 
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• Ανάλυση και σχεδίαση (Analysis and Design) 

• Υλοποίηση (Implementation) 

• Ελεγχος (Test)  

• Εγκατάσταση 
 
Οι παραπάνω ροές εργασίας δοµούνται µε βάση δύο διαστάσεις:  

• τον χρόνο, όπου ο κύκλος ζωής χωρίζεται σε φάσεις και  

• τις επαναλήψεις, και τα τµήµατα διαδικασίας, όπου γίνεται ο ορισµός των ενεργειών του 

συστήµατος. 

 

Εικόνα 12: Φάσεις ενός έργου που αναπτύσσεται µε την Rational Unified Process 

 
 

Η δόµηση ενός έργου σε σχέση µε το χρόνο ακολουθεί τις φάσεις (Εικόνα 13) που αναλύονται στις 

ακόλουθες υποενότητες. Κάθε φάση χωρίζεται σε ορόσηµα (milestones), όπου κάθε φάση της 

ανάπτυξης ορίζεται από ένα σύνολο από αντικειµενικούς σκοπούς (objectives), δραστηριότητες 

(activities) που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της φάσης, και κριτήρια για την αποτίµηση της 

επιτυχίας της φάσης.  Κατά προσέγγιση, η απαιτούµενη προσπάθεια σε κάθε φάση για την εκπόνηση και 

ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος, απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα. 
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Εικόνα 13: Χρονική ∆ιάσταση και φάσεις της RUP 

 

2.8.1. Φάση Έναρξης 

Στη φάση έναρξης (Inception phase) προσδιορίζεται το εύρος του έργου και καθορίζονται οι 
πρωταρχικές περιπτώσεις χρήσης. Βάσει αυτών των περιπτώσεων χρήσης, γίνεται µία αρχική εκτίµηση 
του κόστους για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος, χρονοπρογραµµατίζονται οι απαραίτητες 
εργασίες και προσδιορίζονται πιθανοί κίνδυνοι. 

 Αφού παραχθεί η υποψήφια αρχιτεκτονική του υπό υλοποίηση πληροφοριακού συστήµατος και 
οριστεί ένα επιχειρηµατικό µοντέλο, πολλές φορές παράγεται και ένα πρωτότυπο σύστηµα που 
παρουσιάζεται σε όλες τις ενδιαφερόµενες πλευρές. 

2.8.2. Φάση επεξεργασίας 

Οι αντικειµενικοί σκοποί της φάσης επεξεργασίας (elaboration phase) είναι ο ορισµός και η επικύρωση 
της αρχιτεκτονικής που σχεδιάστηκε στην προηγούµενη φάση, να προσδιοριστούν γενικά οι ωφέλειες του 
πληροφοριακού συστήµατος και να δηµιουργηθεί ένα λεπτοµερές σχέδιο για την επόµενη φάση.  

 Με βάση τις απαιτήσεις που συγκεντρώθηκαν στην φάση έναρξης παράγεται ένα εκτελέσιµο 
πρωτότυπο, παράγεται µία αρχική έκδοση του εγχειριδίου για τους χρήστες του πληροφοριακού 
συστήµατος και πιθανά ορίζονται και καταγράφονται κάποιες συµπληρωµατικές – µη λειτουργικές 
απαιτήσεις. 

2.8.3. Φάση κατασκευής 

Στην φάση κατασκευής (construction phase) πραγµατοποιείται η ανάπτυξη του προϊόντος σε µία 
σειρά βηµατικών επαναλήψεων. Αποτέλεσµα αυτής της φάσης είναι ένα πλήρες προϊόν το οποίο 
συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο χρήστη και σηµειώσεις της έκδοσης. Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση 
αυτής της φάσης είναι η σταθερότητα του πληροφοριακού συστήµατος και η τήρηση του 
προϋπολογισµού που είχε οριστεί στην φάση έναρξης. 

2.8.4. Φάση µετάβασης 

Στην τελικά φάση µετάβασης (transition phase), η κοινότητα των χρηστών (παραγωγή, διανοµή, 
εκπαίδευση) προµηθεύεται το προϊόν. Η φάση αυτή είναι απαραίτητη προκειµένου να βελτιωθεί το 
παραγόµενο πληροφοριακό σύστηµα µε βάση τις απαιτήσεις αλλά και τα σχόλια των χρηστών. 
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Η δόµηση ενός πληροφοριακού συστήµατος σύµφωνα µε τη διάσταση των τµηµάτων διαδικασίας 
περιλαµβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες : 

1) Σύλληψη απαιτήσεων (Requirements capture) : Μια αφήγηση του τι πρέπει να κάνει το 
σύστηµα. 

2) Ανάλυση και σχεδιασµός (Analysis and design) : Μια περιγραφή του πώς θα υλοποιηθεί το 
σύστηµα. 

3) Υλοποίηση (Implementation) : Η παραγωγή του κώδικα. 

4) Έλεγχος (Test) : Η επαλήθευση του συστήµατος. 
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Κεφάλαιο 3 

Μοντελοποίηση ενός ΠΣ µε τη χρήση της Ενοποιηµένης Γλώσσας 

Μοντελοποίησης (Unified Modeling Language – UML) 

 

 

 

 

Η µοντελοποίηση ενός πληροφοριακού συστήµατος αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή και ένα αρχικό 
σχέδιο για την κατασκευή ενός συστήµατος. Βοηθάει στην κατανόηση ενός µεγάλου µεγέθους του 
συστήµατος και στην επικοινωνία των µελών της οµάδας που αναπτύσσει το σύστηµα αλλά σε µεγάλα 
έργα ανάπτυξης ενός ΠΣ, υπάρχουν πολλαπλές µονάδες, πολλοί προγραµµατιστές και διαφορετικοί 
χρήστες οι οποίοι επιβάλλουν τη χρήση µιας κοινής ορολογίας. Αυτήν την ανάγκη έρχεται να ικανοποιήσει 
η ενοποιηµένη γλώσσα µοντελοποίησης (Unified Modeling Language – UML),  η οποία χρησιµοποιεί µία 
κοινή ορολογία και συµβολισµούς οι οποίοι είναι κατανοητοί από όλα τα µέλη ανάπτυξης του 
πληροφοριακού συστήµατος. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει µία παρουσίαση της UML και των βασικών χαρακτηριστικών της και 
θα αναλυθούν οι τύποι των διαγραµµάτων που προκύπτουν από την χρήση της. 
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3.1. Επισκόπηση 

Η Ενοποιηµένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (Unified Modeling Language, στο εξής UML) είναι µία 
γραφική γλώσσα γενικού σκοπού, η οποία χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό, την οπτικοποίηση, την 
ανάπτυξη και την τεκµηρίωση των κατασκευασµάτων (artifacts) ενός συστήµατος λογισµικού. Πρακτικά, η 
UML είναι µία γλώσσα µοντελοποίησης (σύνολο από διαγράµµατα) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε 
οποιαδήποτε διαδικασία, σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης και για οποιαδήποτε τεχνολογική 
πλατφόρµα.  

Η UML µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να οπτικοποιηθεί, προσδιοριστεί ή τεκµηριωθεί ένα πρόβληµα. 
Είναι εξαιρετικά χρήσιµη για την περιγραφή των διαφορετικών εναλλακτικών σχεδίων, και τελικά για την 
τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων της σχεδίασης. Τα διαγράµµατα UML περιλαµβάνουν την δυναµική 
όψη του συστήµατος, τη στατική όψη, τους περιορισµούς και την τυποποίηση του. Η δυναµική όψη 
απεικονίζεται µε τις περιπτώσεις χρήσης, τις λίστες δραστηριοτήτων, τα διαγράµµατα αλληλεπίδρασης 
που επιδεικνύουν που επιδεικνύουν τις ακολουθίες και τη συνεργασία µεταξύ κλάσεων, και τις µηχανές 
καταστάσεων που περιγράφουν τις καταστάσεις και τις αλλαγές τους. Η στατική όψη απεικονίζεται µε τα 
διαγράµµατα κλάσεων, τις διάφορες σχέσεις (συσχέτιση, γενίκευση, εξάρτηση και πραγµατοποίηση) και 
την επεκτασιµότητα (περιορισµοί, τιµές ετικετών και στερεότυπα). Επιπρόσθετα η στατική όψη 
παρουσιάζει τα πακέτα και την τελική διάταξη του παραδοτέου συστήµατος (deployment). 

 Επειδή οι αντικειµενοστραφείς έννοιες εφαρµόζονται σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης, η UML µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια της διεργασίας. Η Εικόνα 14 δείχνει τον τρόπο που η UML µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος για την προδιαγραφή 
των απαιτήσεων, τη σχεδίαση και τη συγγραφή του κώδικα. Στις επόµενες ενότητες θα αναλυθεί η κάθε 
φάση ανάπτυξης όπως και οι τύποι διαγραµµάτων που χρησιµοποιούνται για την απεικόνιση των 
λειτουργικών απαιτήσεων αλλά και της στατικής και της δυναµικής δοµής του συστήµατος. 

 

Εικόνα 14: Αντιστοίχιση φάσεων ανάπτυξης µε διαγραµµατική απεικόνιση 
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3.2. Μοντελοποίηση απαιτήσεων 

Όταν ένας πελάτης ζητά να κατασκευαστεί ένα σύστηµα, έχει κάποιες ιδέες για τη λειτουργία του 
συστήµατος. Πολύ συχνά το νέο σύστηµα αντικαθιστά ένα ήδη υπάρχον σύστηµα ή αντικαθιστά κάποιες 
διαδικασίες. Ανεξάρτητα από το αν η λειτουργικότητα είναι παλιά ή νέα, κάθε σύστηµα που βασίζεται σε 
λογισµικό διαθέτει ένα σκοπό, ο οποίος συνήθως εκφράζεται µε τις δυνατότητες του. Απαίτηση 
(requirement) είναι ένα χαρακτηριστικό του συστήµατος ή µία περιγραφή µίας λειτουργίας που το 
σύστηµα είναι ικανό να κάνει έτσι ώστε να εκπληρώνει το σκοπό του.  

 Η διαδικασία εξακρίβωσης των απαιτήσεων για ένα σύστηµα περιλαµβάνει µία σειρά από βήµατα. 
Αρχικά η οµάδα ανάπτυξης εργάζεται µε τους πελάτες για να εκµαιεύσει από αυτούς τις απαιτήσεις τους, 
κάνοντας τους ερωτήσεις, παρουσιάζοντας παρόµοια συστήµατα ή ακόµη και αναπτύσσοντας 
πρωτότυπα για ολόκληρο ή τµήµα του επερχόµενου συστήµατος. Οι απαιτήσεις αρχικά καταγράφονται σε 
ένα έγγραφο ή στη βάση δεδοµένων ώστε να υπάρχει µία συµφωνία σχετικά µε την λειτουργία του 
συστήµατος και στη συνέχεια οι απαιτήσεις ξαναγράφονται – συχνά µε περισσότερο µαθηµατική 
αναπαράσταση, έτσι ώστε οι σχεδιαστές να µπορούν να µετασχηµατίσουν τις απαιτήσεις και να 
κατασκευάσουν ένα καλό σχέδιο του συστήµατος. Το στάδιο επαλήθευσης εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις 
είναι πλήρεις, σωστές και συνεπείς και το στάδιο επικύρωσης εξασφαλίζει ότι έχει περιγραφεί κάθε 
επιθυµητή λειτουργία για το τελικό σύστηµα.  

 

Εικόνα 15: Η διεργασία προσδιορισµού των απαιτήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εξαγωγή των απαιτήσεων (requirement analysis) είναι ένα εξαιρετικά κρίσιµο τµήµα της 
διεργασίας. Πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια ποικιλία τεχνικών για να προσδιοριστούν οι πραγµατικές 
απαιτήσεις, ενώ συχνά είναι χρήσιµο οι απαιτήσεις να χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

• Απαιτήσεις που σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρηθούν 

• Απαιτήσεις που είναι εξαιρετικά κρίσιµες αλλά όχι αναγκαίες 

• Απαιτήσεις που µπορεί να συµπεριληφθούν, αλλά ενδεχοµένως και να αφαιρεθούν. 

Η κάθε απαίτηση συστήµατος έχει σχέση µε αντικείµενα ή οντότητες, µε καταστάσεις στα οποία αυτά 
µπορεί να βρεθούν και µε λειτουργίες που εκτελούνται. Παρόλο που καµία από τις απαιτήσεις δεν 
προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα υλοποιηθεί το σύστηµα, εντούτοις κάθε απαίτηση σχετίζεται µε 
τον σκοπό του συστήµατος. Ένας βολικός τρόπος προσδιορισµού των λειτουργικών απαιτήσεων σε 
κάποιο σύστηµα είναι να βρεθούν οι περιπτώσεις χρήσης του (use cases). Οι περιπτώσεις χρήσης 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΤΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Ανάλυση 

προβλήµατος 

Περιγραφή 

προβλήµατος 

Κατασκευή 

πρωτοτύπου και 

έλεγχος 

Τεκµηρίωση και 

επικύρωση 

Έχουµε βρει όλα 

όσα χρειάζεται ο 

χρήστης; 

Χρησιµοποιούµε 

τις σωστές τεχνικές 

και οπτικές γωνίες; 

Είναι εφικτή αυτή η 

λειτουργία; 

Έχουµε ενσωµατώσει 

οτιδήποτε περιµένει ο 

χρήστης; 
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διαµερίζουν το σύστηµα σε ένα σύνολο λογικών τµηµάτων και περιγράφουν ένα πιθανό σενάριο για τον 
τρόπο µε τον οποίο µια εξωτερική οντότητα αλληλεπιδρά µε το σύστηµα. Οι περιπτώσεις χρήσης στην 
ολότητα τους συνιστούν µία πλήρη περιγραφή όλων των πιθανών τρόπων χρήσης του συστήµατος από 
όλες τις πιθανές οντότητες. Εποµένως, η συλλογή των περιπτώσεων χρήσης σχεδιάζει µία εικόνα της 
πλήρους λειτουργικότητας του συστήµατος. 

Οι (Robertson and Robertson 1994) σηµειώνουν ορισµένα πλεονεκτήµατα για τη θεώρηση ενός 
συστήµατος µε βάση τις περιπτώσεις χρήσης του: 

• Καθώς υπάρχουν ελάχιστες συνδέσεις από τη µία περίπτωση χρήσης σε µία άλλη, είναι πιο 
εύκολο η κάθε περίπτωση χρήσης να εξεταστεί ξεχωριστά και µπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς 
να χρειάζεται να κατανοηθούν οι λεπτοµέρειες όλου του συστήµατος. 

• Οι περιπτώσεις χρήσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν βάση για την εκτίµηση του χρόνου και 
της προσπάθειας που χρειάζονται για να σχεδιαστεί το σύστηµα και να γραφεί ο κώδικας. 

• Η ανάπτυξη του συστήµατος µπορεί να παρακολουθηθεί µε βάση τις περιπτώσεις χρήσης. 

Αφού οριστούν οι περιπτώσεις χρήσης, αυτές µπορούν να µοντελοποιηθούν µε τη χρήση 

διαγραµµάτων περιπτώσεων χρήσης. Η µοντελοποίηση ενός πληροφοριακού συστήµατος µε 

διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης (use case diagrams) περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

• Ορισµός του περιβάλλοντος (δραστών - actors)  

• Ορισµός της συµπεριφοράς που αναµένεται από κάθε δράστη  

• Ορισµός  βασικών συµπεριφορών του συστήµατος µε τη µορφή περιπτώσεων χρήσης 

• Παραγοντοποίηση κοινών συµπεριφορών σε νέες ενοποιηµένες περιπτώσεις χρήσης  

• Υλοποίηση περιγραφών περιπτώσεων χρήσης 

• Μοντελοποίηση των περιπτώσεων χρήσης, δραστών και σχέσεων µεταξύ τους µε τη µορφή 
διαγραµµάτων περιπτώσεων χρήσης  

Τα διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης έχουν αρκετά στοιχεία εκ των οποίων τα τέσσερα βασικά 

είναι οι: δράστες (actors), περιπτώσεις (cases), επεκτάσεις (extensions) και χρήσεις (uses). Ένας 

δράστης (actor)  είναι κάθε πρόσωπο ή σύστηµα το οποίο αλληλεπιδρά µε µία περίπτωση χρήσης (use 

cases) προκειµένου να επιτύχει το επιθυµητό γι’ αυτόν αποτέλεσµα. Η περίπτωση (case) είναι µια 

απεικόνιση κάποιας πλευράς της λειτουργικότητας του συστήµατος που είναι ορατή στον δράστη (του 

οποίου η άποψη αντανακλάται από την περίπτωση χρήσης). Μια επέκταση (extension) επεκτείνει µια 

περίπτωση χρήσης για να επεξηγήσει µια διαφορετική ή βαθύτερη άποψη. Τέλος, µια χρήση (case) είναι 

στην πραγµατικότητα µια επαναχρησιµοποίηση µιας ήδη ορισµένης περίπτωσης χρήσης.  

Αναλυτικά τα αντικείµενα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα διάγραµµα περίπτωσης χρήσης 

και οι αναπαραστάσεις τους είναι τα ακόλουθα: 

• Περίπτωση χρήσης (use case) 

Περιγράφει ποια είναι η λειτουργία ενός συστήµατος/κλάσης. Είναι ένα σύνολο από δραστηριότητες 

που επιτελούνται από το σύστηµα ώστε να παραχθεί κάποια συµπεριφορά που είναι αισθητή από τον 

δράστη.  
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• ∆ράστης (actor) 

Ένα σύνολο από συναφείς ρόλους που παίζουν οι «χρήστες» του συστήµατος κατά τη διάρκεια των 

περιπτώσεων χρήσης. Οι δράστες ενεργούν έξω από το σύστηµα. 

 

• Όριο του συστήµατος (system boundary) 

Ορίζει το όριο το οποίο διαχωρίζει το σύστηµα από τους δράστες που αλληλεπιδρούν µε το σύστηµα. 

 

• Εταιρικότητα (association) 

Η συµµετοχή και ο τρόπος επικοινωνίας ενός δράστη µε µια περίπτωση χρήσης. 

 

• Γενίκευση (generalization) 

Μία σχέση ταξινόµησης ανάµεσα σε µια γενική περίπτωση χρήσης και µια πιο εξειδικευµένη 
περίπτωση χρήσης. 

 

• Επέκταση (extend)  

Μία σχέση ανάµεσα σε περιπτώσεις χρήσης που ορίζει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης της 
βασικής περίπτωσης χρήσης. 

 

• Συνυπολογισµός (include) 

Μία σχέση ανάµεσα σε µία βασική και µια ή περισσότερες περιπτώσεις χρήσης που ορίζει ότι η 
βασική περίπτωση χρήσης απαιτεί τη λειτουργία των µερικών περιπτώσεων χρήσης. 

 

 

Η βήµατα προς βήµα διαδικασία ανάλυσης ενός πληροφοριακού συστήµατος από διαφορετικές 
οπτικές γωνίες παράγει κάτι πολύ περισσότερο από ένα ευρύτερο σύνολο περιπτώσεων χρήσης. Καθώς 
µας παρέχουν διαφορετική αναπαράσταση της λειτουργικότητας του συστήµατος, οι περιπτώσεις χρήσης 
µας δίνουν εναλλακτικούς τρόπους σκέψης για τις απαιτήσεις του συστήµατος. Εκτός από την επέκταση 
και την διευκρίνιση των απαιτήσεων, οι περιπτώσεις χρήσης µπορούν να φανούν χρήσιµες στην εύρεση 
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σφαλµάτων στις απαιτήσεις. Αν η περιγραφή των απαιτήσεων, η οποία γίνεται σε φυσική γλώσσα γίνει 
σωστά, η εργασίας της µετατροπής των απαιτήσεων σε περιπτώσεις χρήσης είναι σχετικά απλή. Ωστόσο, 
µερικές φορές τα προβλήµατα µε τις απαιτήσεις που γράφονται σε φυσική γλώσσα είναι κρυµµένα. Όταν 
µεταφράζουµε τις απαιτήσεις σε περιπτώσεις χρήσης, αυτά τα προβλήµατα αναδύονται στην επιφάνεια. 
Εποµένως η µετάφραση σε περιπτώσεις χρήσης είναι από µόνη της ένας καλός έλεγχος της ποιότητας 
των απαιτήσεων. 

3.3. Μοντελοποίηση στατικής δοµής του συστήµατος 

Η στατική άποψη ενός µοντέλου είναι θεµελιώδης στη UML καθώς αποτυπώνει την αρχιτεκτονική του 
συστήµατος (µονάδες και µεταξύ τους σχέσεις). Σε ένα αντικειµενοστρεφές σύστηµα τα δοµικά του 
στοιχεία είναι οι κλάσεις και οι σχέσεις µεταξύ των κλάσεων επιτρέπουν τη συνεργασία των αντικειµένων 
τους. Στα πλαίσια αυτής της απεικόνισης της στατικής δοµής του συστήµατος χρησιµοποιούνται ποικίλοι 
τύποι διαγραµµάτων όπως διαγράµµατα κλάσης (class diagrams), διαγράµµατα αντικειµένων (object 
diagrams), διαγράµµατα συστατικών (component diagrams) και παραταξιακά διαγράµµατα (deployment 
diagrams). Σε καθεµία από τις ακόλουθες υποενότητες θα αναλυθεί ο κάθε τύπος διαγραµµάτων που 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε αυτήν την φάση. 

3.3.1. ∆ιαγράµµατα κλάσεων (class diagrams) 

Οι κλάσεις, τα αντικείµενα και οι µεταξύ τους συσχετίσεις είναι τα πρωταρχικά στοιχεία µοντελοποίησης 
στην αντικειµενοστραφή θεώρηση. Οι κλάσεις και τα αντικείµενα περιγράφουν τι υπάρχει µέσα στο 
σύστηµα που περιγράφουµε, ενώ οι µεταξύ τους συσχετίσεις περιγράφουν πως το ένα συστατικό δοµείται 
σε σχέση µε το άλλο. Πιο συγκεκριµένα µία κλάση (class) είναι  µία περιγραφή ενός συγκεκριµένου 
τύπου αντικειµένου: περιγράφει τη συµπεριφορά του τύπου αντικειµένου και οµαδοποιεί τα 
χαρακτηριστικά του. 

Ένα διάγραµµα κλάσεων (class diagram) αποτελεί έναν τύπο στατικού µοντέλου και περιγράφει τη 
στατική άποψη ενός συστήµατος µε κλάσεις και συσχετίσεις. Η διαφορά ενός διαγράµµατος κλάσης σε 
σχέση µε άλλα µοντέλα δεδοµένων, είναι ότι περιγράφουν και συµπεριφορά. Μάλιστα, τα διαγράµµατα 
κλάσεων αποτελούν τη βάση για µία σειρά από άλλα διαγράµµατα που δείχνουν άλλα χαρακτηριστικά του 
συστήµατος. 

Κάθε κλάση σε ένα διάγραµµα κλάσεων αναπαρίστανται σαν ένα ορθογώνιο, που περιλαµβάνει 
γνωρίσµατα (attributes) και λειτουργίες (operations) που περιγράφουν την κλάση. Τα γνωρίσµατα µιας 
κλάσης προσδιορίζονται µε τη µορφή: 

 

ορατότητα  όνοµα  :  τύπος = προκαθορισµένη_τιµή 

 

όπου όνοµα είναι το όνοµα του γνωρίσµατος, τύπος είναι ο τύπος του γνωρίσµατος και  ορατότητα 
προδιορίζει το αν το συγκεκριµένο γνώρισµα είναι ορατό από άλλες κλάσεις η όχι. Η ορατότητα µπορεί να 
λάβει τις τιµές: 

• ∆ηµόσια (public) συµβολίζεται µε (+). Μία ιδιότητα µε δηµόσια ορατότητα είναι απευθείας 
προσπελάσιµη από άλλες κλάσεις (και αντικείµενα) 

• Ιδιωτική (private) συµβολίζεται µε (-).Μία ιδιότητα µε ιδιωτική ορατότητα είναι προσπελάσιµη 
µόνο από την ίδια την κλάση και 

• Προστατευµένη (protected) συµβολίζεται µε (#) . Μία ιδιότητα µε προστατευµένη ορατότητα είναι 
προσπελάσιµη µόνο από την ίδια την κλάση και τις υποκείµενες κλάσεις της.  

Πέραν των ιδιοτήτων κάθε κλάση έχει και ένα σύνολο λειτουργιών. Η λειτουργία µιας κλάσης 
αναπαρίστανται µε την ακόλουθη µορφή: 

 

ορατότητα  όνοµα  (λίστα παραµέτρων)  :  επιστρεφόµενος_τύπος 
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όπου µε την όνοµα είναι το όνοµα της λειτουργίας,  λίστα παραµέτρων είναι το σύνολο των τιµών που 
πρέπει να περαστούν σαν παράµετροι προκειµένου η λειτουργία να εκτελεστεί και επιστρεφόµενος 
τύπος είναι ο τύπος του αποτελέσµατος που θα προκύψει από την εκτέλεση της λειτουργίας. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16: Αναπαράσταση µιας κλάσης σε ένα διάγραµµα κλάσεων 

 
Επειδή πολλές κλάσεις παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά ενώ διαφέρουν σε άλλα, 

µπορούν να οργανωθούν ιεραρχικά σε ένα διάγραµµα κλάσεων ανάλογα µε τις οµοιότητες και τις 
διαφορές που παρουσιάζουν. Αυτή η ιεραρχία αναπαριστά τη δοµή της κληρονοµικότητας (inheritance) 
των αντικειµενοστραφών κλάσεων. Για να κατασκευαστεί αυτή η ιεραρχία µία κλάση ορίζεται γενικά και 
στη συνέχεια εκλεπτύνεται σε πιο εξειδικευµένες κλάσεις. Μια υποκλάση (subclass) µπορεί να 
κληρονοµήσει τόσο τη δοµή όσο και τη συµπεριφορά και τα χαρακτηριστικά της υπερτάξης 
(superclass). Μερικές φορές χρησιµοποιείται µία αφηρηµένη κλάση (abstract class) για να 
απλοποιηθεί η ιεραρχία, όπου δεν µπορούν να οριστούν αντικείµενα της αφηρηµένης κλάσης – µπορούν 
όµως να οριστούν στιγµιότυπα κάποιας κλάσης. Μία συσχέτιση µεταξύ µιας γενικής περιγραφής και µιας 
ειδικότερης περίπτωσης που υποδηλώνει κληρονοµικότητα αναπαρίστανται σε ένα διάγραµµα κλάσεων 

Τα αντικείµενα διαφορετικών κλάσεων µπορούν να αλληλεπιδρούν και να ανταλλάσουν µηνύµατα. 
Αυτές οι αλληλεπιδράσεις αναπαρίσταται µέσω συσχετίσεων (associations). Οι συσχετίσεις είναι η 
«κόλλα» του συστήµατος – χωρίς συσχετίσεις υπάρχουν µόνο ανεξάρτητες κλάσεις που δεν 
συνεργάζονται. Η Εικόνα 17 απεικονίζει τους διαφορετικούς τύπους σχέσεων σε ένα διάγραµµα 
κλάσεων. 

Κάθε συσχέτιση έχει δύο άκρα τα οποία είναι δυνατόν να ονοµαστούν ώστε να προσδιορίζουν ρόλους 
– η σηµαντικότερη ιδιότητα των άκρων είναι η πολλαπλότητα (multiplicity) που υποδηλώνει τον αριθµό 
των στιγµιότυπων µιας κλάσης που µπορούν να συσχετιστούν µε ένα στιγµιότυπο µιας άλλης κλάσης. Οι 
διακριτές τιµές πολλαπλότητας σε ένα διάγραµµα κλάσεων είναι οι ακόλουθες: 

• * : Οποιοσδήποτε αριθµός αντικειµένων 

• 1: Ακριβώς ένα αντικείµενο 

• n: Ακριβώς n αντικείµενα (όπου n ακέραιος) 

• 0…1: Μηδέν  ή ένα αντικείµενα  (υποδηλώνει ότι η συσχέτιση είναι προεραιτική) 

• n…m: Εύρος τιµών µε µικρότερη δυνατή τιµή n και µέγιστη τιµή m 
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• n, m: ∆ιακριτοί συνδυασµοί 

Συχνά µία ιδιότητα αναγνωρίζεται ως σηµαντική για το µοντέλο, ωστόσο δεν εντοπίζεται ότι ανήκει µε 
ιδανικό τρόπο σε κάποια κλάση. Στη UML, για τη φιλοξενία ιδιοτήτων που ανήκουν στη συσχέτιση 
δηµιουργούµε µία ξεχωριστή κλάση, γνωστή ως κλάση συσχέτισης (association class). Ωστόσο, κάθε 
φορά που εντοπίζεται µία κλάση συσχέτισης σε ένα διάγραµµα κλάσεων, θα πρέπει να είναι γνωστό ότι 
υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα αναπαράστασης της ίδιας κατάστασης χωρίς τη χρήση κλάσης 
συσχέτισης.  Στην περίπτωση µιας συσχέτισης πολλά-προς-πολλά στην οποία εµπλέκεται και µία κλάση 
συσχέτισης, η συσχέτιση µπορεί να διασπαστεί σε δύο ένα-προς-πολλά συσχετίσεις, εισάγοντας την 
κλάση που προηγουµένως ήταν η κλάση συσχέτισης ως 'κανονική' κλάση µεταξύ των δύο άλλων. Σε 
περίπτωση που µία κλάση συσχέτισης υπάρχει σε µία συσχέτιση ένα-προς-πολλά οι ιδιότητες της κλάσης 
συσχέτισης µπορούν, θεωρητικά, να ενσωµατωθούν στην κλάση µε πολλαπλότητα πολλά. 

 

Εικόνα 17: Τύποι σχέσεων σε ένα διάγραµµα κλάσεων 

 
 
 

3.3.2. ∆ιαγράµµατα αντικειµένων (object diagrams) 

Συχνά, για την επεξήγηση του τρόπου µε τον οποίο τα αντικείµενα αλληλεπιδρούν στα πλαίσια ενός 
σεναρίου, απαιτείται να παρασταθούν τα αντικείµενα και οι δεσµοί µεταξύ τους. Για το λόγο αυτό 
δηµιουργούνται διαγράµµατα αντικειµένων. Ένα αντικείµενο (object) αποτελεί ένα στιγµιότυπο µιας 
κλάσης. Κάθε στιγµιότυπο έχει δικές του τιµές χαρακτηριστικών, δηλαδή διαθέτει τρόπους να περιγράφει 
την κατάσταση του σε κάθε χρονική στιγµή, αλλά µοιράζεται τα ονόµατα των χαρακτηριστικών και τις 
συµπεριφορές µε τα υπόλοιπα στιγµιότυπα της κλάσης.  
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 Τα διαγράµµατα αντικειµένων (object diagrams) απεικονίζουν ένα παράδειγµα εµφάνισης 
στιγµιότυπων (instances) των κλάσεων και τις µεταξύ τους σχέσεις σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 
Ένα διάγραµµα αντικειµένων είναι ένα χρονικό στιγµιότυπο µιας κατά τα άλλα δυναµικής δοµής και το 
οποίο ορίζει κλάσεις αντικειµένων µε βάση τις λειτουργίες τους.  

 

3.3.3. ∆ιαγράµµατα συστατικών (component diagrams) 

Τα διαγράµµατα συστατικών (component diagrams) δείχνουν τα συστατικά µέρη του κώδικα και την 
φυσική τους δοµή. Παρουσιάζουν την οργάνωση και τις εξαρτήσεις των µελών ενός συνόλου 
συνιστωσών. 
 
 
Εικόνα 18: Παράδειγµα ορισµού ενός διαγράµµατος συστατικών 

 

3.3.4. Παραταξιακά διαγράµµατα (deployment diagrams)  

Τα παραταξιακά διαγράµµατα (deployment diagram) παρουσιάζουν την τοπολογία των 
υπολογιστικών κόµβων ενός συστήµατος και τον τύπο των συνδέσεων, ενώ περιέχουν εκτελέσιµα 
αντικείµενα που φανερώνουν ποιες µονάδες λογισµικού εκτελούνται σε κάθε κόµβο. 

 

Εικόνα 19: Παράδειγµα ορισµού ενός παραταξιακού διαγράµµατος 
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3.4. Μοντελοποίηση δυναµικής δοµής του συστήµατος 

Η στατική άποψη περιγράφει τις εγγενείς ιδιότητες µιας κλάσης. Η περιγραφή συµπεριφοράς ενός 
συστήµατος όµως συνίσταται στο σύνολο των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται από τα αντικείµενα που 
αντιστοιχούν στους ρόλους του πληροφοριακού συστήµατος. Ένα τέτοιο σύνολο µηνυµάτων µιας 
συνεργασίας ονοµάζεται αλληλεπίδραση (interaction). Αυτή η αλληλεπίδραση περιγράφεται στα 
πλαίσια ενός µοντέλου της UML µε δύο είδη συµπληρωµατικών διαγραµµάτων, τα διαγράµµατα 
ακολουθίας και τα διαγράµµατα συνεργασίας.  

 Τα διαγράµµατα αυτά χρησιµοποιούνται για να απεικονιστεί η ακολουθία των µηνυµάτων που 
ανταλλάσσονται ανάµεσα στα αντικείµενα.  Ένα µήνυµα είναι µία µονόδροµη επικοινωνία µεταξύ δύο 
αντικειµένων, µία ροή ελέγχου µε πληροφορία από έναν αποστολέα προς έναν αποδέκτη και µπορεί να 
έχει παραµέτρους µεταφέροντας τιµές µεταξύ των αντικειµένων. Η ακολουθία των µηνυµάτων 
παρουσιάζεται είτε µε διαγράµµατα ακολουθίας που εστιάζουν στην χρονική ακολουθία των µηνυµάτων 
είτε µε διαγράµµατα συνεργασίας που εστιάζουν στις σχέσεις µεταξύ των αντικειµένων που 
ανταλλάσσουν µηνύµατα. 

 Στις επόµενες ενότητες θα περιγραφεί µε περισσότερες λεπτοµέρειες τα διαγράµµατα ακολουθίας και 
συνεργασίας που χρησιµοποιούνται στα πλαίσια της δυναµικής απεικόνισης ενός συστήµατος. 

3.4.1. ∆ιαγράµµατα ακολουθίας (sequence diagrams) 

Ένα διάγραµµα ακολουθίας (sequence diagram) δείχνει την ακολουθία µε την οποία προκύπτουν οι 
δραστηριότητες ή συµπεριφορές.  Η αλληλεπίδραση µεταξύ δύο αντικειµένων παρουσιάζεται σε δύο 
διαστάσεις, όπου η κάθετη διάσταση αντιστοιχεί στην κλίµακα του χρόνου και η οριζόντια διάσταση 
αντιστοιχεί σε ανεξάρτητα αντικείµενα. Το κάθε αντικείµενο απεικονίζεται ως πλαίσιο στην κορυφή µιας 
κάθετης γραµµής η οποία είναι γνωστή ως γραµµή ζωής (lifeline) του αντικειµένου. Ένα στενόµακρο 
πλαίσιο στη γραµµή ζωής υποδεικνύει την αρχή ή το τέλος του µηνύµατος. Ένα βέλος ανάµεσα σε δύο 
γραµµές ζωής αναπαριστά ένα µήνυµα ανάµεσα σε δύο αντικείµενα και διαθέτει ετικέτα µε το όνοµα του 
µηνύµατος και µερικές φορές τη συνθήκη που πρέπει να πληρείται ώστε να σταλεί το µήνυµα. Οι 
απαντήσεις σε µηνύµατα υποδηλώνονται ως οριζόντιες διακεκοµµένες γραµµές, ενώ όταν το βέλος του 
µηνύµατος επιστρέφει στο αρχικό πλαίσιο του ίδιου του αντικειµένου, το αντικείµενο στέλνει ένα µήνυµα 
στον εαυτό του. Αυτός ο τύπος µηνύµατος ονοµάζεται αυτό-αποστολή (self-delegation).   
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Τα γεγονότα που ξεκινούν έξω από το σύστηµα, ενεργοποιούνται σε τυχαίες χρονικές στιγµές και 
κατά συνέπεια δεν µοντελοποιούνται. Τα εσωτερικά γεγονότα όµως που ενεργοποιούνται ως απόκριση 
στα εξωτερικά, δεν πρέπει να εµφανίζονται τυχαία. Απαιτείται εποµένως η οργάνωση και µοντελοποίησή 
τους κατά τρόπο αιτίου-αιτιατού, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυµητό αποτέλεσµα. Ένα σενάριο 
καταγράφει την αλληλουχία των εσωτερικών µηνυµάτων που πρέπει να λάβει χώρα, ώστε να 
ολοκληρωθεί (από την αρχή µέχρι το τέλος) µία λειτουργία του συστήµατος. Από κάθε διαφορετικό 
σενάριο προκύπτει και ένα διαφορετικό διάγραµµα ακολουθίας. 

Τα διαγράµµατα ακολουθίας είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιµα για τον εντοπισµό λειτουργιών στις 
διάφορες κλάσεις.  Αν ένα αντικείµενο λαµβάνει ένα µήνυµα συνεπάγεται ότι η κλάση στην οποία ανήκει 
το εν λόγω αντικείµενο θα πρέπει να έχει µία µέθοδο µε το ίδιο όνοµα για να εξυπηρετεί τον αποστολέα. 
Υπονοείται επίσης, ότι αφού δύο αντικείµενα επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω µηνυµάτων, θα πρέπει να 
υπάρχει κάποιου είδους συσχέτιση µεταξύ τους που θα λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας.  

 Η αλληλεπίδραση µεταξύ αντικειµένων ενεργοποιείται από γεγονότα. Γεγονός είναι οποιοδήποτε 

εξωτερικό ερέθισµα σε ένα αντικείµενο που σηµατοδοτείται ως λήψη ενός µηνύµατος. Ένα γεγονός 

µπορεί να ενεργοποιείται από: εξωτερικούς χρήστες, άλλα υπολογιστικά συστήµατα, άλλο αντικείµενο στο 

ίδιο σύστηµα (αλυσιδωτή ενεργοποίηση) ή µε την πάροδο του χρόνου. Όταν ένα αντικείµενο ειδοποιηθεί 

για ένα γεγονός µέσω µηνύµατος µπορεί να αλλάξει την κατάστασή του, να στείλει µήνυµα σε άλλο 

αντικείµενο, µπορεί να επιστρέψει µία τιµή ή µπορεί να αγνοήσει το γεγονός. 

Κατά τη µελέτη σεναρίων (ανάπτυξη διαγραµµάτων ακολουθίας) είναι πιθανό να προκύψουν νέες 
κλάσεις, ιδιότητες και σχέσεις και συνεπώς να τροποποιηθεί το στατικό µοντέλο. Αν για παράδειγµα από 
τη µελέτη διαφόρων διαγραµµάτων ακολουθίας προκύπτει ότι δύο αντικείµενα αποκρίνονται µε τον ίδιο 
τρόπο στα διάφορα δυνατά µηνύµατα, τότε τα δύο αυτά αντικείµενα είτε θα ανήκουν στην ίδια κλάση είτε 
θα ανήκουν σε κλάσεις που συνδέονται µε σχέση κληρονοµικότητας. Υπό αυτή την έννοια, η 
επαναληπτική εξέταση διαγραµµάτων ακολουθίας και διαγραµµάτων κλάσεων οδηγεί στην ανάπτυξη του 
τελικού συστήµατος, πολύ πριν αρχίσει η φάση της κωδικοποίησης.  

3.4.2. ∆ιαγράµµατα συνεργασίας (collaboration diagrams) 

Σε ένα διάγραµµα συνεργασίας τα αντικείµενα απεικονίζονται µε τις γραµµές συσχετίσεων των κλάσεων 
τους να τα ενώνουν, δηλαδή απεικονίζονται οι στατικές συνδέσεις µεταξύ των αντικειµένων. Ενώ τα 
διαγράµµατα ακολουθίας απεικονίζουν κυρίως τη χρονική ροή των µηνυµάτων σε ένα σενάριο µιας 
περίπτωσης χρήσης, τα διαγράµµατα συνεργασίας χρησιµοποιούνται για να παρουσιάσουν τις σχέσεις 
µεταξύ αντικειµένων.  

Στα διαγράµµατα συνεργασίας δεν υπάρχει συγκεκριµένη µορφή και τα αντικείµενα µπορούν να 
εµφανίζονται σε οποιοδήποτε σηµείο του διαγράµµατος ενώ για να απεικονιστεί η ακολουθία των 
µηνυµάτων που ανταλλάσσονται χρησιµοποιείται αρίθµηση. Τα διαγράµµατα ακολουθίας και 
συνεργασίας θεωρούνται συµπληρωµατικά καθώς περιέχουν την ίδια πληροφορία αλλά κάθε ένα δίνει µια 
διαφορετική οπτική γωνία (σε πολλά εργαλεία το ένα είδος διαγράµµατος παράγεται αυτόµατα από το 
άλλο).  

3.5. Μοντελοποίηση συµπεριφοράς συγκεκριµένων αντικειµένων 

Σε όλες τις προηγούµενες φάσεις η UML έχει χρησιµοποιηθεί για να εξαχθούν κατά κύριο λόγο οι στατικές 
ιδιότητες του συστήµατος και κάποιες από τις δυναµικές ιδιότητες. Το διάγραµµα καταστάσεων (state 
diagram) δείχνει τις πιθανές καταστάσεις στις οποίες µπορεί να βρεθεί ένα αντικείµενο, τα γεγονότα που 
οδηγούν στην µετάβαση από την µία κατάσταση στην επόµενη και τις ενέργριες που προκύπτουν από 
κάθε αλλαγή κατάστασης. 
 Μία κατάσταση (state) περιγράφει µία χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια ζωής ενός 
αντικειµένου.Mπορεί να χαρακτηριστεί µε τρεις συµπληρωµατικούς τρόπους:  ως ένα σύνολο τιµών 
αντικειµένων που είναι παρόµοιες από κάποια άποψη,  ως µία περίοδος κατά την οποία ένα αντικείµενο 
αναµένει την εµφάνιση ενός γεγονότος ή ως µία περίοδος κατά την οποία ένα αντικείµενο εκτελεί µία 
εργασία.  Όταν ένα αντικείµενο βρίσκεται σε µία κατάσταση, αποκρίνεται σε γεγονότα που βρίσκονται στις 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  Τσουρδαλάκη Ευαγγελία 

Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης ενός Βιβλιοπωλείου  Σελ. 42 

µεταβάσεις που ξεκινούν από την κατάσταση αυτή. Μία κατάσταση συµβολίζεται ως ένα ορθογώνιο µε 
καµπύλες γωνίες.  
 Γεγονός είναι οτιδήποτε µπορεί να γίνει αντιληπτό από ένα αντικείµενο, όπως η λήψη σηµάτων 
(κλήση µεθόδων) από άλλα αντικείµενα, αλλαγές σε συγκεκριµένες τιµές ή η πάροδος του χρόνου. Ένα 
γεγονός θα πρέπει να σηµειωθεί ότι έχει χωρική και χρονική θέση στο σύστηµα, αλλά δεν έχει διάρκεια. Η 
µοντελοποίηση κάποιου πράγµατος ως γεγονότος, συνεπάγεται ότι η εµφάνιση του θα έχει κάποιες 
συνέπειες. Ο όρος γεγονός αντιστοιχεί στην περιγραφή όλων των γεγονότων ιδίου τύπου που µπορεί να 
λάβουν χώρα, ακριβώς όπως µια κλάση αποτελεί την κατηγορία στην οποία ανήκουν αντικείµενα µε κοινά 
χαρακτηριστικά. Υπάρχουν διάφοροι τύποι γεγονότων: 

• Γεγονός-σήµα: Ένα σήµα είναι µία ονοµατισµένη οντότητα που λειτουργεί ως µέσο επικοινωνίας 
µεταξύ δύο αντικειµένων. Η λήψη ενός σήµατος αποτελεί γεγονός για τον αποδέκτη.  Τα σήµατα 
αποτελούν ασύγχρονη και µονόδροµη επικοινωνία: ο αποστολέας δεν περιµένει να επεξεργαστεί 
το σήµα ο αποδέκτης αλλά συνεχίζει ανεξάρτητα τη δική του εργασία. Για τη µοντελοποίηση 
αµφίδροµης επικοινωνίας, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν πολλαπλά σήµατα, τουλάχιστον ένα 
σε κάθε κατεύθυνση.  Τα σήµατα είναι δυνατόν να δηλωθούν σε διαγράµµατα καταστάσεων ως 
οντότητες µε τη λέξη <<signal>> ενώ οι παράµετροι του σήµατος δηλώνονται ως ιδιότητες. Τα 
σήµατα επίσης µπορούν να συµµετέχουν σε σχέσεις γενίκευσης και να κληρονοµούν 
παραµέτρους από γονικά σήµατα. 

• Γεγονός-Αλλαγή: Μία αλλαγή είναι η ικανοποίηση µιας λογικής συνθήκης που εξαρτάται από 
ορισµένες τιµές ιδιοτήτων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται αναµονή µέχρι την ικανοποίηση της 
συνθήκης αλλά θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή καθώς συνεπάγεται έναν συνεχή και 
ενδεχοµένως µη τοπικό υπολογισµό (επειδή οι τιµές που ελέγχονται µπορεί να είναι 
αποµακρυσµένες). 

• Γεγονός-Χρόνος: Ένα χρονικό γεγονός αναπαριστά την πάροδο του χρόνου. Ένα χρονικό 
γεγονός µπορεί να προσδιοριστεί είτε µε απόλυτο τρόπο (ώρα, ηµέρα) ή µε σχετικό τρόπο 
(χρόνος που παρήλθε από ένα γεγονός).  

 Μία κατάσταση είναι δυνατόν να περιλαµβάνει ενέργειες εισόδου που λαµβάνουν χώρα όταν µία 
µετάβαση καθιστά την κατάσταση ενεργή καθώς και ενέργειες εξόδου που λαµβάνουν χώρα προτού µία 
µετάβαση "φύγει" από την ενεργό κατάσταση. Μία εσωτερική µετάβαση έχει αρχική κατάσταση αλλά όχι 
τελική. Κατά συνέπεια δεν προκαλεί αλλαγή της ενεργού κατάστασης, αλλά µπορεί να έχει ενέργειες που 
λαµβάνουν χώρα. 

 Σε ένα διάγραµµα καταστάσεων ο αρχικός κόµβος αναπαρίστανται µε µία µαύρη βούλα και ο τελικός 
κόµβος µε µία µικρότερη µαύρη βούλα µέσα σε µία λευκή βούλα. Τα ορθογώνια αναπαριστούν 
καταστάσεις και τα βέλη δείχνουν τις µεταβάσεις από την µία κατάσταση στην άλλη. Μία συνθήκη 
σηµειώνεται µε µία έκφραση σε αγκύλες που βρίσκεται δίπλα σε κάποιο βέλος. 

3.6. Μοντελοποίηση των βηµάτων εκτέλεσης µιας διαδικασίας 

Ένα διάγραµµα δραστηριότητας (activity diagram) µοντελοποιεί τη ροή της εργασίας, 
αναπαριστώντας τις διάφορες καταστάσεις εκτέλεσης ενός υπολογισµού (Bohm και Jacopini 1966). Στα 
διαγράµµατα δραστηριοτήτων παρουσιάζεται η ροή του ελέγχου µεταξύ δραστηριοτήτων του ιδίου 
αντικειµένου ή πολλών αντικειµένων.  

 Μία κατάσταση δραστηριότητας συµβολίζεται ως ένα ορθογώνιο µε καµπύλες γωνίες µε περιγραφή 
της δραστηριότητας, ενώ η µετάβαση κατά τη συµπλήρωση µιας δραστηριότητας συµβολίζεται ως ακµή. 
Οι διακλαδώσεις συµβολίζονται είτε µε συνθήκες φρουρούς επί των µεταβάσεων είτε µε κόµβους 
απόφασης (ρόµβους) µε πολλαπλές εξερχόµενες ακµές. Τέλος µία ένωση (join) συµβολίζει συνένωση 
πολλών εισερχοµένων µεταβάσεων σε µία εξερχόµενη ενώ µία διχάλα (fork) την ανάλυση µιας 
εισερχόµενης σε πολλές παράλληλες ταυτόχρονες.  
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3.7. Συµπεράσµατα 

Η χρήση διαγραµµάτων σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος προσφέρουν 
στην οµάδα έργου µία κοινή γλώσσα µε βάση την οποία µπορεί να γίνει η επικοινωνία για το σύστηµα 
από τη γέννηση ως την παράδοση του. Οι απαιτήσεις µπορούν να εκφραστούν µε αντικείµενα και 
µεθόδους, όπως επίσης µπορούν να εκφραστούν τα σχέδια και ο κώδικας. Αυτή η συνέπεια ορολογίας 
επιτρέπει να προβλεφθεί το µέγεθος ενός συστήµατος πολύ πριν ολοκληρωθεί η σχεδίαση.  

 Η UML ενθαρρύνει τη συνέπεια της σηµειογραφίας, ένα ζήτηµα που επεκτείνεται πολύ πιο πέρα από 
το συγκεκριµένο σύστηµα που κατασκευάζεται την εκάστοτε φορά. Ειδικά αν το υπό κατασκευή σύστηµα 
προέρχεται από τα συστατικά κάποιου άλλου συστήµατος, η συνεπής σηµειογραφία διευκολύνει την 
οµάδα να κατανοήσει τις επιπτώσεις της χρήσης ενός συγκεκριµένου αντικειµένου ή κλάσης. Επιπλέον, η 
συνέπεια βοηθά τους συντηρητές και τους ελεγκτές επιτρέποντας τους να κατασκευάσουν περιπτώσεις 
ελέγχου και να παρακολουθούν πιο εύκολα τις αλλαγές. Καθώς οι απαιτήσεις, το σχέδιο και ο κώδικας 
εκφράζονται µε τον ίδιο τρόπο, είναι ευκολότερο να εκτιµηθούν τα αποτελέσµατα των προτεινόµενων 
αλλαγών στις απαιτήσεις ή τα σχέδια. 
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Κεφάλαιο 4 

Ανασκόπηση πεδίου 

 

 

 

 

Στην σηµερινή εποχή είναι πολλά τα βιβλιοπωλεία που αποφασίζουν να χρησιµοποιήσουν ένα 
πληροφοριακό σύστηµα ώστε να προσαρµοστούν γρήγορα και ουσιαστικά στις αλλαγές του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητά και ενισχύοντας το ανταγωνιστικό 
τους πλεονέκτηµα.  

Στο τρέχον κεφάλαιο θα γίνει µία ανασκόπηση υπαρχόντων εφαρµογών που παρέχουν 
εξειδικευµένες λύσεις για βιβλιοπωλεία και που παρέχουν διαδικασίες για την υποστήριξη τόσο των B2C 
όσο και των B2B σχέσεων της επιχείρησης µε πελάτες και προµηθευτές της. 
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Pegasus Book Store ERP Startup 

Η εφαρµογή “Pegasus Book Store ERP Startup αποτελεί µία καθετοποιηµένη λύση µηχανογράφησης 
που απευθύνεται σε βιβλιοπωλεία. Η εφαρµογή αποτελείται από ένα πλήρες εµπορικό κύκλωµα 
διαχείρισης πελατών, προµηθευτών και αποθήκης, όπου η καινοτοµία της είναι η Online σύνδεση µε την 
βάση της Bιβλιοnet. 

Συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρµογής είναι τα ακόλουθα: 

• Module Library το οποίο συνδέεται µε την βάση της Bιβλιοnet (www.biblionet.gr) και 
ενηµερώνεται µε τα στοιχεία της, τα οποία o χρήστης µπορεί να διαχειριστεί τοπικά π.χ. 
αναζητήσεις µε Τίτλο, Συγγραφέα, Εκδοτικό Οίκο κ.τ.λ. 

• Πλήρες Εµπορικό Κύκλωµα: Πελάτες, Προµηθευτές, Αποθήκες, Αξιόγραφα, Έσοδα-Έξοδα, 
Υπόλοιπα Πελατών/ Προµηθευτών, Παραγγελίες κ.α. 

• Module Retail. Η εντατική λιανική γίνεται άµεση και ευέλικτη µε τη χρήση barcode scanners. 
Προσφέρονται υπηρεσίες επιπέδου όπως οι κάρτες Πελατών & η ∆ιαχείριση Πόντων µε 
εξαργύρωση σε ∆ωροεπιταγές.  

• Εξυπηρετεί ∆ανειστική Βιβλιοθήκη  

• Αυτόµατα Updates που προσφέρουν νέες δυνατότητες στην εφαρµογή και άµεση ενηµέρωση του 
προγράµµατος για τις νέες απαιτήσεις 

• Αναλυτικό CRM που δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να οργανώσει καλύτερα τις πωλήσεις 
καθώς και τη γραµµατειακή υποστήριξη της. Τηρείται αναλυτικό ιστορικό πελατών και δίνεται η 
δυνατότητα πραγµατοποίησης στοχευµένη επικοινωνία µε αποστολή sms/email.  

• Έτοιµα στατιστικά και εκτυπώσεις αλλά και δυνατότητα δηµιουργίας επιπλέον στατιστικών και 
εκτυπωτικών καταστάσεων ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης. 

Ακολούθως θα αναλυθούν οι βασικές περιοχές της εφαρµογής που είναι σχετικές µε την ανάπτυξη 
της εφαρµογής που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διπλωµατικής για την ικανοποίηση των αναγκών ενός 
βιβλιοπωλείου. 

Πελάτες 

Από το µενού «Πελάτες» ο χρήστης µπορεί να διαχειριστεί τους πελάτες του βιβλιοπωλείου, να 
ενηµερωθεί για τα υπόλοιπα των πελατών, να δει την λίστα των καταχωρηµένων αποδείξεων, 
παραγγελιών, εισπράξεων και παραστατικών γενικά, να καταχωρήσει νέα ή να τα επεξεργαστεί όπως και 
να προγραµµατίσει τις εισπράξεις του. 

 

Εικόνα 20: ∆ιαχείριση πελατών στην εφαρµογή «BookStore ERP Startup» 
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Προµηθευτές 

Από το µενού «Προµηθευτές» ο χρήστης µπορεί να διαχειριστεί τους προµηθευτές του βιβλιοπωλείου ή 
να δηµιουργήσει νέους, να ενηµερωθεί για τα υπόλοιπα προς τους προµηθευτές, να δει την λίστα των 
καταχωρηµένων αποδείξεων, παραγγελιών, πληρωµών και παραστατικών γενικά, να καταχωρήσει νέα 
παραστατικά ή να επεξεργαστεί τα ήδη υπάρχοντα όπως και να προγραµµατίσει τις πληρωµές του προς 
προµηθευτές. 

 

Εικόνα 21: ∆ιαχείριση προµηθευτών στην εφαρµογή «BookStore ERP Startup» 

 

Αποθήκες 

Επιλέγοντας ο χρήστης «Αποθήκες»  από το κεντρικό µενού της εφαρµογής, µπορεί να έχει πρόσβαση 

στον προϊοντικό κατάλογο και τα είδη της αποθήκης και να επεξεργαστεί υπάρχουσες εγγραφές ή να 
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δηµιουργήσει νέα προϊόντα, µπορεί να δει τα υπόλοιπα των ειδών και τις κινήσεις τους (παραγγελίες και 

αποδείξεις) όπως και να βρει πακέτα προϊόντων (σετ), να τα επεξεργαστεί ή να δηµιουργήσει νέα.  

Εικόνα 22: ∆ιαχείριση ειδών στην εφαρµογή «BookStore ERP Startup» 

 

Αν ο χρήστης επιλέξει «Είδη από το µενού «Αποθήκη» τότε εµφανίζεται µία λίστα µε όλα τα είδη της 

αποθήκης και τα βασικά τους στοιχεία, ενώ από το δεξί τµήµα παρέχονται δυνατότητες αναζήτησης 

βιβλίων βάση συγκεκριµένων κριτηρίων όπως ο τίτλος του βιβλίου, ο υπότιτλος, η τιµή, ο µοναδικός 

κωδικός κτλ. 

Εικόνα 23: Οθόνη παρουσίασης των βιβλίων της αποθήκης και φόρµα αναζήτησης ενός βιβλίου 

 

Με διπλό κλικ στην εγγραφή ενός βιβλίου εµφανίζεται η φόρµα παρουσίασης των αναλυτικών στοιχείων 

του βιβλίου, τα οποία για ευκολία ανάγνωσης και διαχείρισης χωρίζονται στις ακόλουθες δεικτοσελίδες: 
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• Βασικά Στοιχεία: Εµφανίζονται βασικά στοιχεία που αφορούν το βιβλίο όπως ο τίτλος του, ο 

ISBN κωδικός, η διαθεσιµότητα, το πλήθος των σελίδων,  τιµή κ.ά. 

• Περίληψη: Παρουσιάζεται µία περίληψη των χαρακτηριστικών του βιβλίου (εφόσον υπάρχει 

κατάλληλη καταχώριση στη ΒιβλιοNet) 

• Συσχετίσεις: Εµφανίζονται οι γλώσσες στις οποίες το βιβλίο είναι διαθέσιµο, τα θέµατα στα 

οποία αντιστοιχεί και οι µεταφραστές και οι εκδοτικοί οίκοι που σχετίζονται µε το προϊόν. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24: Οθόνη παρουσίασης των στοιχείων ενός βιβλίου 
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Από το tab «Συσχετίσεις» µπορούµε να µεταβούµε στην φόρµα ενός εκδοτικού οίκου, οπου εµφανίζονται 
αναλυτικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ και email) αλλά 
και ο βασικός προµηθευτής του βιβλιοπωλείου για τον οίκο. 

 

Εικόνα 25: Οθόνη παρουσίασης των στοιχείων ενός εκδοτικού οίκου 

 

Αντίστοιχα µπορούν να εµφανιστούν και αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τον συγγραφέα του βιβλίου 
όπως το ονοµατεπώνυµο του, η προσωπική ιστοσελίδα του, µία φωτογραφία και το βιογραφικό του. 

 

Εικόνα 26: Φόρµα παρουσίασης των στοιχείων ενός συγγραφέα 
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Κατηγοριοποίηση βιβλίων 

Επιλέγοντας «Θέµατα βιβλίων» από το κεντρικό µενού της εφαρµογής εµφανίζεται µία λίστα θεµάτων στα 
οποία κατηγοριοποιούνται τα βιβλία, ενώ µε κλικ σε ένα θέµα εµφανίζονται τα αναλυτικά στοιχεία του στο 
δεξί µέρος της οθόνης. 

 

Εικόνα 27: Οθόνη παρουσίασης κατηγοριών για τα βιβλία 

 

Επιλέγοντας το κουµπί + από το δεξί µέρος εµφανίζονται τα επόµενα επίπεδα της ιεραρχίας (εµβάθυνση) 
ενώ επιλέγοντας – εµφανίζονται τα προηγούµενα επίπεδα της ιεραρχίας. Το βιβλιοπωλείο έχει την 
δυνατότητα να κατηγοριοποιήσει τα βιβλία και βάσει των δικών του κριτηρίων σε οµάδες, κατηγορίες και 
υποκατηγορίες. Η οµαδοποίηση που επιλέγει ο χρήστης αποθηκεύεται στη βάση δεδοµένων 

Βιβλιοnet 

Η καινοτοµία της συγκεκριµένης εφαρµογής είναι η Online σύνδεση του βιβλιοπωλείου µε την Βιβλιοnet, 
όπου τηρείται µία πλήρης βιβλιοθήκη των βιβλίων που πωλούνται στην Ελληνική αγορά. Από την 
συγκεκριµένη περιοχή ο χρήστης µπορεί να δει έναν πλήρη και αναλυτικό κατάλογο βιβλίων ή να 
αναζητήσει βιβλία βάσει εκδοτικού οίκου ή θέµατος. Επιπλέον το βιβλιοπωλείο µπορεί να πλειοδοτήσει σε 
κάποιον διαγωνισµό ή να ενηµερωθεί για την εξέλιξη κάποιου ενεργού διαγωνισµού. 

Από την περιοχή «Αυτοµατισµοί > Βιβλιοnet > Ενηµέρωση Βιβλίων από Βιβλιοnet» ο χρήστης 
ενεργοποιεί µία διαδικασία διαχείρισης όλων των τίτλων βιβλίων και των λεπτοµερειών τους (περιγραφή, 
συγγραφέας, εκδότης κτλ) που υπάρχουν στην Βιβλιοnet τοπικά και χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο site 
της Βιβλιοnet. Αφού τα στοιχεία των βιβλίων συγχρονίσουν µε την Βιβλιοnet, µπορούν ακολούθως να 
αποθηκευτούν στην βάση δεδοµένων της εφαρµογής σαν είδη αποθήκης, επιλέγοντας «Βιβλιοnet > 
Ενηµέρωση της αποθήκης από τα βιβλία» από το µενού «Αυτοµατισµοί». 

 

Εικόνα 28: Online σύνδεση µε την Βιβλιοnet για την ενηµέρωση τίτλων βιβλίων 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  Τσουρδαλάκη Ευαγγελία 

Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης ενός Βιβλιοπωλείου  Σελ. 51 

 

Κατά την επιλογή ενηµέρωσης της αποθήκης εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη στον χρήστη, απ’ όπου 
επιλέγονται τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειµένου να µπορεί να καταχωρηθεί µία νέα 
εγγραφή στην βάση δεδοµένων ή να ενηµερωθεί µία είδη υπάρχουσα εγγραφή, όπως και το ποια πεδία 
θα ενηµερωθούν (τιµή, κατηγορία ΦΠΑ κτλ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29: Επιλογές ενηµέρωσης της αποθήκης από τη βάση της Βιβλιοnet 
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Retail 

Από την συγκεκριµένη περιοχή ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει αποδείξεις λιανικής και να εισάγει είδη 
είτε επιλέγοντας τα από την λίστα ειδών είτε σκανάροντας τα, οπότε και αυτά θα εισαχθούν αυτόµατα 
στην φόρµα της παραγγελίας. Με την ίδια λογική µπορούν να σκαναριστούν και τα ISBNs των βιβλίων. 

 

Εικόνα 30: Φόρµα καταχώρισης µιας απόδειξης λιανικής 

 

Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων στην απόδειξη λιανικής ο χρήστης επιλέγει «Εκτύπωση 

απόδειξης» όπου καθορίζει το ποσό είσπραξης και ακολούθως επιλέγει “F12 – Καταχώριση» 

προκειµένου να γίνει η αποθήκευση της απόδειξης της βάσης δεδοµένων. 

 

 

Εικόνα 31: Φόρµα ολοκλήρωσης είσπραξης µιας απόδειξης λιανικής 
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Entersoft Business Suite 

Το Entersoft Business Suite® είναι µία ολοκληρωµένη και ενοποιηµένη σουίτα επιχειρηµατικού 
λογισµικού της Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce και Business Intelligence 
εφαρµογές. Το Entersoft Business Suite® στηρίζει την στρατηγική ανάπτυξη της επιχείρησης, δηµιουργεί 
τη γνώση που απαιτείται για να ανταποκριθεί η επιχείρηση στο παρόν και στο µέλλον της, βελτιστοποιεί 
τα κόστη και τις επιχειρηµατικές διαδικασίες και ενισχύει έγκαιρες και αποτελεσµατικές αποφάσεις. 
Αποτελεί ένα σύγχρονο, επεκτάσιµο και ευέλικτο επιχειρηµατικό λογισµικό που επιτρέπει στον οργανισµό 
να προσαρµόζεται γρήγορα και ουσιαστικά στις αλλαγές του επιχειρηµατικού του περιβάλλοντος, 
βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητά του και ενισχύοντας το ανταγωνιστικό του πλεονέκτηµα. 

Το Entersoft Business Suite® παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης 
πολλαπλών εταιρικών διαστάσεων και υποστηρίζει πολυεταιρική οργάνωση σε ενιαία Βάση ∆εδοµένων. 
Το λογισµικό προσφέρει άµεσα αναλυτικές πληροφορίες, αναφορές, Dashboards και αναλύσεις B.I. για το 
σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε πραγµατικό χρόνο. 

Ακολούθως θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι βασικές οντότητες της εφαρµογής . Ο ευκολότερος 
τρόπος δηµιουργίας µιας νέας βασικής οντότητας σε οποιοδήποτε υποσύστηµα είναι η επιλογή «Νέο» 
από την κεντρική γραµµή εργαλείων. Με την κλήση της επιλογής ανοίγει άµεσα η οθόνη διαχείρισης της 
οντότητας, όπου ο χρήστης µπορεί να συµπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία και στην συνέχεια µπορεί να 
αποθηκεύσει την νέα εγγραφή. 

 

Εικόνα 32:Επιλογές για γρήγορη δηµιουργία νέας οντότητας 

 

Πελάτης 

Πελάτης είναι ένας συναλλασσόµενος της εταιρείας, στον οποίο παρέχουµε (ή σκοπεύουµε να 
παράσχουµε) προϊόντα ή υπηρεσίες και πρέπει να ανοιχτεί ακόµη και πριν αποκτήσει λογιστική 
υπόσταση (λογιστική «καρτέλα») αν θέλουµε να εισάγουµε π.χ. µια παραγγελία του.  

Η εφαρµογή ανοίγει αυτόµατα για κάθε νέο πελάτη ένα «πρόσωπο» όπου και στην 
πραγµατικότητα όλα τα «δηµογραφικά» του στοιχεία ώστε να είναι καταχωρηµένα σε αυτό το µοναδικό 
σηµείο. Αν για παράδειγµα ο πελάτης κάποια στιγµή γίνει πελάτης µιας άλλης εταιρείας (στο ίδιο 
σύστηµα, στην ίδια βάση) θα συνδεθεί µε το ίδιο «πρόσωπο» ή αν γίνει προµηθευτής και πάλι τα 
δηµογραφικά του στοιχεία θα είναι κοινά. 

 

Εικόνα 33:Οθόνη δηµιουργίας ενός νέου πελάτη 
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Η φόρµα του πελάτη διαχωρίζεται σε καρτέλες όπου κάθε καρτέλα χρησιµοποιείται για να 
οµαδοποιηθούν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του πελάτη. Συγκεκριµένα: 

• Γενικά Στοιχεία: Αποθηκεύονται τα δηµογραφικά στοιχεία του πελάτη όπως ο Τ.Κ., η πόλη, η 
διεύθυνση και ο νοµός κατοικίας, το εµπορικό προφίλ (ένας εύκολος τρόπος για να δοθούν 
έτοιµες προτεινόµενες τιµές σε πεδία ανάλογα µε την κατηγορία του πελάτη),η φωτογραφία του 
πελάτη, τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email και φαξ), η φωτογραφία του πελάτη κ.ά. 

• Λογιστικά στοιχεία: Σε αυτήν την καρτέλα συµπληρώνονται στοιχεία λογιστικής φύσης ή όσα 
έχουν σχέση µε τις εσωτερικές διαδικασίες του λογιστηρίου (πιστωτικός έλεγχος, διαδικασία 
πληρωµών κτλ), το καθεστώς Φ.Π.Α., το καθεστώς ΚΕΠΥΟ, τα πιστωτικά όρια κτλ. 

• Εµπορικοί όροι: Στην υποσελίδα αυτή δηλώνονται τα στοιχεία εµπορικής συναλλαγής µε τον 
πελάτη, δηλαδή τιµολογιακή και εκπτωτική πολιτική, πιθανές πρόσθετες χρεώσεις, ο τρόπος και 
τα στοιχεία παράδοσης. 

• Επαφές: Ορίζονται τα άτοµα (φυσικά πρόσωπα) από την επιχείρηση του πελάτη µε το ρόλο τους 
σε αυτή, αλλά και οι συνδεδεµένες µε οποιοδήποτε τρόπο εταιρείες (νοµικά πρόσωπα). 

• Οριζόµενα πεδία: Αν έχουµε ανάγκη από περισσότερα πεδία, παρέχεται µία λίστα µε στατικά 
πεδία διαφόρων τύπων (ηµ/νίες, σχόλια, αριθµοί, χαρακτηρισµοί, πίνακες) για ελεύθερη χρήση 
και οµαδοποίηση/εκτύπωση των πελατών. 

• Ιδιότητες: Μία σειρά από δυναµικά πεδία (δηλαδή όχι σταθερά σε πλήθος ούτε ίδια σε όλους 
τους πελάτες) που ενεργοποιούνται από την τιµή του πεδίου «σετ ιδιοτήτων». 

• Σχετικά έγγραφα: Ενσωµατώνονται και διαχειρίζονται έγγραφα που είναι σχετικά µε τον πελάτη 
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Προµηθευτής 

Πελάτης είναι ένας συναλλασσόµενος της εταιρείας, από τον οποίο προµηθευόµαστε εµπορεύµατα, 
πάγια, α’ ύλες ή οποιαδήποτε είδη και πρέπει να ανοιχτεί ακόµη και πριν αποκτήσει λογιστική υπόσταση 
(λογιστική καρτέλα). 

 Η διαχείριση των στοιχείων του προµηθευτή που είναι διαθέσιµα στην οθόνη διαχείρισης του είναι 
κοινά ή συµµετρικά µε τα αντίστοιχα του πελάτη. 

 

Εικόνα 34:Οθόνη δηµιουργίας ενός νέου προµηθευτή 

 

Είδη αποθήκης 

Η φόρµα καταχώρισης ενός είδους αποθήκης είναι χωρισµένη σε καρτέλες για την µεγαλύτερη 
διευκόλυνση του χρήστη στην καταχώριση και επεξεργασία. Αναλυτικά, οι διαθέσιµες καρτέλες στην 
οθόνη ενός είδους είναι οι ακόλουθες: 

• Στοιχεία ταυτότητας είδους: Στην περιοχή αυτή εισάγονται τα γενικά στοιχεία ταυτοποίησης του 
είδους, όπως ο κωδικός, ο κωδικός barcode,  η περιγραφή, η τιµή λιανικής, η τιµή χονδρικής ή 
άλλες ειδικές τιµές για το είδος, η κατηγορία ΦΠΑ, τα στοιχεία οµαδοποίησης (οικογένεια, οµάδα, 
κατηγορία και υποκατηγορία), ο κατασκευαστής, ο βασικός προµηθευτής κτλ. 

• ∆ιαχείριση: Σε αυτήν την καρτέλα αποθηκεύονται λογιστικές πληροφορίες για το είδος, όπως η 
µέθοδος αποτίµησης, η πρότυπη τιµή κόστους, η τιµή ρευστοποίησης, ο φορολογικός κωδικός, ο 
τύπος στοιχείων κόστους, η ποσότητα ελάχιστης παραγγελίες, οι αριθµοί σειράς, οι παρτίδες, τα 
χρώµατα, τα µεγέθη κτλ. 
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• Στοιχεία αποθήκευσης: Το σύνολο των µονάδων µέτρησης (τεµάχια, κιβώτια, πακέτα κτλ) όπως 
και η µεταξύ τους σχέση, οι πολλαπλοί κωδικοί του είδους, οι επιτρεπόµενοι αποθηκευτικοί χώροι 
και τα όρια ασφαλείας τους αποθηκεύονται σε αυτήν την καρτέλα. 

• Σχέσεις µε άλλα είδη: Στη σελίδα αυτή δηλώνονται οι σχέσεις µε άλλα είδη. Η σχέση ποσότητας 
χρησιµεύει στην περίπτωση που τα εναλλακτικά είδη ζητηθούν κατά την παραγγελιοληψία ή 
τιµολόγηση ενώ η σχέση τιµής χρησιµοποιείται στην αυτόµατη διόρθωση τιµής µη βασικών ειδών 
όταν αναπροσαρµόζεται η τιµή του αντίστοιχου βασικού είδους στο οποίο αντιστοιχούν τα µη 
βασικά είδη. 

• Οριζόµενα πεδία: Αν έχουµε ανάγκη από περισσότερα πεδία, παρέχεται µία λίστα µε στατικά 
πεδία διαφόρων τύπων (ηµ/νίες, σχόλια, αριθµοί, χαρακτηρισµοί, πίνακες) για ελεύθερη χρήση 
και οµαδοποίηση/εκτύπωση των ειδών. 

• Ιδιότητες: Μία σειρά από δυναµικά πεδία (δηλαδή όχι σταθερά σε πλήθος ούτε ίδια σε όλα τα 
είδη) που ενεργοποιούνται από την τιµή του πεδίου «σετ ιδιοτήτων». 

• Σχετικά έγγραφα: Ενσωµατώνονται και διαχειρίζονται έγγραφα που είναι σχετικά µε το είδος 

 

Εικόνα 35:Φόρµα δηµιουργίας ενός είδους αποθήκης 

 

Πωλήσεις 

Από το µενού των πωλήσεων ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει νέα παραστατικά που αφορούν 
πωλήσεις όπως παραγγελίες, αποδείξεις λιανικής, προσφορές σε πελάτες, ακυρώσεις παραγγελιών κτλ, 
όπως και µπορεί να έχει πρόσβαση σε µία σειρά εκτυπωτικών που αφορούν το κύκλωµα των πωλήσεων.  

 

Εικόνα 36:Μενού πωλήσεων 
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Κατά την καταχώριση ενός νέου παραστατικού ο χρήστης µπορεί να επιλέξει έναν από τους ήδη 
καταχωρηµένους πελάτες ή να δηµιουργήσει έναν νέο πελάτη και αντίστοιχα µπορεί να επιλέξει ένα ή 
περισσότερα είδη από τον προϊοντικό κατάλογο της εταιρείας ή µπορεί να δηµιουργήσει ένα νέο είδος. 
Επιπλέον µέσα από την φόρµα της παραγγελίας µπορεί να γίνει προβολή των αναλυτικών κινήσεων του 
είδους, της φωτογραφίας του, των διαστάσεων του (χρώµα, µέγεθος κτλ) ή µπορούν να προβληθούν οι 
επόµενες ενέργειες από την καταχώριση της παραγγελίας και το ιστορικό εξέλιξης της παραγγελίας. 

 

Εικόνα 37:Φόρµα καταχώρισης µιας νέας παραγγελίας 

 

Αγορές 

Από το µενού των αγορών η εφαρµογή υποστηρίζει όλα τα διαφορετικά σενάρια πωλήσεων για όλα τα 
στάδια της διαδικασίας προµηθειών από την προσφορά και την παραγγελιοδοσία ως την παραλαβή, τον 
έλεγχο, την εισαγωγή τιµολογίων, την παρακολούθηση των µεταβολών τιµών. Επίσης, παρέχονται 
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διαδικασίες παρακολούθησης αγορών µε καθεστώς παρακαταθήκης, καθώς και οι συµφωνίες 
οικονοµικών στόχων και αποδόσεων (πιστωτικών) από τους προµηθευτές. 

 

Εικόνα 38:Μενού αγορών 

 

Οι παρεχόµενες δυνατότητες από την φόρµα καταχώρισης ενός παραστατικού αγοράς είναι συµµετρικές 
µε αυτές που αναφέρθηκαν νωρίτερα για ένα παραστατικό πωλήσεων. 

 

Εικόνα 39:Φόρµα καταχώρισης ενός παραστατικού αγορών 
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 Prisma Win ERP 

Το Prisma Win ERP αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων που 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία µιας επιχείρησης µε τον πιο ασφαλή και σίγουρο τρόπο. 
Παρέχονται δυνατότητες υποστήριξης ποικίλων υποσυστηµάτων που αφορούν την εµπορική και 
οικονοµική διαχείριση της επιχείρησης, την διαχείριση πελατών και προµηθευτών, 

Αναλυτικά τα στοιχεία που υποστηρίζει κάθε υποσύστηµα είναι τα ακόλουθα. 

Εµπορική ∆ιαχείριση  

• Ειδικές Συµφωνίες 

• ∆ιαχείριση Αποθήκης µε Κωδικούς Οµοίων Αντιστοιχίες & Εφαρµογές Ειδών 

• ∆ιαχείριση Serial Numbers 

• ∆ιαχείριση Barcodes 

• ∆ιαχείριση ∆ιαστάσεων 

• Παραγωγή - Κοστολόγηση 

• ∆ιαχείριση Παρτίδων 

• Συναλλαγές Εξωτερικού 

• File Manager 
 
Εικόνα 40:Παρακολούθηση της εικόνας της επιχείρησης 

 

Οικονοµική ∆ιαχείριση 

• Γενική Λογιστική 

• Αναλυτική Λογιστική 

• ∆ιαχείριση Παγίων µε αυτόµατες αποσβέσεις 

• ∆ιαχείριση Εντύπων 

• Intrastat 

• Γέφυρα σύνδεσης Οικονοµικής & Εµπορικής ∆ιαχείρισης 
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∆ιαχείριση Πελατών 

• Αυτόµατη αναζήτηση και καταχώρηση στοιχείων από τη Γ.Γ.Π.Σ. 

• Βασικά, πληροφοριακά και οικονοµικά στοιχεία  

• Στατιστικές Πληροφορίες  

• Ετικετογράφος  

• Οµαδική ενηµέρωση / διαγραφή  

• Αναζητήσεις Πελατών µε δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσµάτων στο excel, σε αρχείο .txt ή σε 
εκτυπωτή 

• Οµαδική Αποστολή E-mail και SMS 
 
 
Εικόνα 41:Περιοχή διαχείρισης των πελατών της επιχείρησης 

 

∆ιαχείριση Προµηθευτών 

• Αυτόµατη αναζήτηση και καταχώρηση στοιχείων από τη Γ.Γ.Π.Σ. 

• Βασικά, πληροφοριακά και οικονοµικά στοιχεία  

• Στατιστικές Πληροφορίες  

• Ετικετογράφος  

• Οµαδική ενηµέρωση / διαγραφή  

• Αναζητήσεις µε δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσµάτων στο excel, σε αρχείο txt ή σε εκτυπωτή 

• Οµαδική Αποστολή E-mail και SMS 
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∆ιαχείριση Αποθήκης 

• Βασικά, πληροφοριακά και οικονοµικά στοιχεία Ειδών 

• Στατιστικές Πληροφορίες  

• Αναζητήσεις µε δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσµάτων στο excel, σε αρχείο .txt ή σε εκτυπωτή 

• ∆ιαχείριση Χαρακτηριστικών  

• ∆ιαχείριση Εικόνας 

• ∆ιαχείριση πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων 

• Οµαδική ενηµέρωση / διαγραφή  

• Αυτόµατη ενηµέρωση Απογραφής Αποθήκης από excel ή αρχεία κειµένου 

• Αυτόµατες ενηµερώσεις τιµοκαταλόγων προµηθευτών 

 

Εικόνα 42:Φόρµα εισαγωγής/επεξεργασίας ενός είδους 

 

 

∆ιαχείριση Πωλήσεων  

Η εφαρµογή προσφέρει ένα έξυπνο κύκλωµα παρακολούθησης όλων των εµπορικών συναλλαγών από 
την παραγγελία έως και την τιµολόγηση και κάνει τις καθηµερινές πωλήσεις µια εύκολη και ευχάριστη 
υπόθεση προσφέροντάς ευελιξία και ασφάλεια δεδοµένων. Αναλυτικά οι δυνατότητες που παρέχονται 
είναι: 

• Ολικός ή µερικός µετασχηµατισµός των παραστατικών µε δυνατότητα επιλογής ποσοτήτων 
ειδών, σε άλλα ανωτέρου σταδίου. 

• Οµαδική Τιµολόγηση µε δυνατότητα ορισµού αυτόµατης οµαδοποίησης οµοίων ειδών (Group) µε 
ίδια τιµή. 

• Εισαγωγή ειδών στα παραστατικά µε αυτόµατη αλλαγή γραµµής. 
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• Χρήση αναγνώστη barcode για ακόµα µεγαλύτερη ταχύτητα. 

• ∆ιαθέσιµες πληροφορίες όπως χαµηλό απόθεµα είδους, πλαφόν, συνολικός τζίρος και κατώτατη 
τιµή πώλησης κατά την καταχώρηση ειδών στο παραστατικό, µε δυνατότητα ταυτόχρονης 
παραγγελίας σε προµηθευτή, όπου αυτό απαιτείται. 

• Αυτόµατος υπολογισµός ειδικού φόρου για κάθε είδος (π.χ. φόρος οινοπνεύµατος, ανακύκλωσης, 
δηµοτικός κ.α.). 

• Ηλεκτρονική τιµολόγηση 

• Αποστολή παραστατικών µε e-mail µε τη χρήση εύχρηστου εργαλείου για την εξοικονόµηση 
χρόνου και χρήµατος. Η αποστολή και λήψη παραστατικών ηλεκτρονικά, µέσω της εφαρµογής, 
µειώνει αισθητά τη χρήση αναλώσιµων εκτύπωσης και χαρτιού, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα 
αποτελεσµατικότερου ελέγχου των παραστατικών και της συµφωνίας µεταξύ τους. 

 

Εικόνα 43:Περιοχή διαχείρισης των πωλήσεων και φόρµα εισαγωγής ενός νέου παραστατικού πώλησης 

 

 

∆ιαχείριση Αγορών 
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Από το µενού των αγορών ο χρήστης µπορεί να διαχειριστεί εύκολα όλα τα στάδια της αγοράς από την 
προσφορά, την παραγγελία και την παραλαβή των ειδών, έως την καταχώρηση του ∆ελτίου Αποστολής 
και του Τιµολογίου. Η εφαρµογή προσφέρει τη δυνατότητα ολικού ή µερικού µετασχηµατισµού των 
παραγγελιών διατηρώντας πάντα τις αρχικές παραγγελίες. Επιπλέον, διαχειρίζεται τις οριζόµενες 
επιβαρύνσεις ποσοστιαία και νοµισµατικά που λειτουργούν προσθετικά ή αφαιρετικά στην καθαρή ή στη 
µικτή αξία (π.χ. κρατήσεις δηµοσίου, έξοδα µεταφοράς κ.α.). Αναλυτικά οι δυνατότητες που παρέχονται 
είναι: 

• ∆ιαχείριση Κοστολογίου, έτσι ώστε παράλληλα µε την καταχώρηση ειδών στο παραστατικό 
αυτόµατα να καταχωρούνται τα είδη και στην οθόνη κοστολόγιο µε επιπλέον τα στοιχεία: Τιµή 
Κόστους, Ποσοστό Χονδρικής, Τιµή Χονδρικής, Ποσοστό Λιανικής και Τιµή Λιανικής µε Φ.Π.Α. και µε 
επιπλέον δυνατότητα Ενηµέρωσης τιµής λιανικής από παραστατικά αγορών πριν την έκπτωση. 

• ∆ιαχείριση Παραγγελιών  Προµηθευτών ∆υνατότητα πρόβλεψης επάρκειας αποθήκης, έτσι ώστε 
ο χειριστής να µπορεί να παραγγείλει ασφαλή ποσότητα την κατάλληλη στιγµή! 

• Οµαδικές, µερικές ή ολικές εκτελέσεις παραγγελιών για συγκεκριµένη περίοδο σε ένα 
παραστατικό. 

• ∆έσµευση ποσοτήτων και αποδέσµευση, είτε αυτόµατα µετά από µία ορισµένη ηµεροµηνία, είτε 
µε την ακύρωση της παραγγελία µε εµφάνιση προειδοποιητικού µηνύµατος. 

 
Εικόνα 44:Περιοχή διαχείρισης των αγορών και φόρµα εισαγωγής ενός νέου παραστατικού αγοράς 
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Κεφάλαιο 5 

Παρουσίαση και χρήση της εφαρµογής 

 

 

 

 

Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη µιας εφαρµογής που καλύπτει τις 
ανάγκες ενός βιβλιοπωλείου. Η χρήση ενός πληροφοριακού συστήµατος για την υποστήριξη των 
αναγκών ενός βιβλιοπωλείου µπορεί να αυτοµατοποιήσει τις επιχειρηµατικές διαδικασίες και τις ροές 
εργασιών, να βελτιστοποιήσει το επίπεδο των αποθεµάτων και το εύρος των διαθέσιµων προϊόντων, να 
αναβαθµίσει την εξυπηρέτηση των πελατών ακόµη και να ενισχύσει τη σχέση µε τους πελάτες, αλλά και 
µε τους προµηθευτές, τους συνεργάτες και τους διανοµείς του βιβλιοπωλείου. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει µία παρουσίαση της εφαρµογής που αναπτύχθηκε, των ενοτήτων 
στις οποίες αυτή χωρίζεται όπως και των λειτουργιών που παρέχονται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
αναγκών της επιχείρησης. 
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Ανοίγοντας το λογισµικό εµφανίζεται στον χρήστη η οθόνη εισόδου, όπου ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει 
το όνοµα του και το συνθηµατικό εισόδου και στην συνέχεια θα πρέπει να επιλέξει «Σύνδεση» για να 
εισέλθει στο περιβάλλον της εφαρµογής. 

 
Εικόνα 45: Οθόνη εισόδου στην εφαρµογή 

 
Σε περίπτωση όπου ο χρήστης δεν εισάγει σωστά στοιχεία, δεν είναι εγγεγραµµένος είτε είναι ανενεργός, 
τότε εµφανίζονται κατάλληλα ενηµερωτικά µηνύµατα που τον πληροφορούν σχετικώς. 

 
Εικόνα 46: Μήνυµα λάθους κατά την εισαγωγή λανθασµένων στοιχείων εισόδου 
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Εικόνα 47: Μήνυµα λάθους κατά την προσπάθεια εισαγωγής στο σύστηµα ενός ανενεργού χρήστη 

 
 

 
Κατόπιν εισαγωγής των στοιχείων εισόδου, ο χρήστης εισέρχεται στο περιβάλλον της εφαρµογής, η 
οποία χωρίζεται σε δύο περιοχές: 

• Στο αριστερό µέρος εµφανίζεται το κεντρικό µενού της εφαρµογής, το οποίο χωρίζεται σε µία 
σειρά από υπο-µενού και 

• Στο δεξί µέρος εµφανίζονται πληροφορίες για τον συνδεδεµένο χρήστη. Συγκεκριµένα εµφανίζεται 
το πλήρες ονοµατεπώνυµο, το όνοµα χρήστη και οι ρόλοι που έχουν ανατεθεί στον χρήστη. 

 

Στο κάτω µέρος της οθόνης υπάρχει το κουµπί «Έξοδος» µε το οποίο ο χρήστης µπορεί να εξέλθει από 
την εφαρµογή. 

 
Εικόνα 48: Κεντρική οθόνη πληροφοριακού συστήµατος «Βιβλιοχώρα» 

 
Η εφαρµογή χωρίζεται σε πέντε βασικές περιοχές: Αποθήκη, Συναλλασσόµενοι, Ταµείο, Προµήθειες και 
∆ιαχείριση Χρηστών. Στις ακόλουθες ενότητες θα αναλυθεί µε λεπτοµέρειες καθεµία εξ αυτών των 
περιοχών. 
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Αποθήκη 

Από την περιοχή «Αποθήκη» ο χρήστης έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί τον προϊοντικό κατάλογο του 
βιβλιοπωλείου, να ορίσει κατηγορίες και υποκατηγορίες για την καλύτερη οργάνωση των βιβλίων, όπως 
και να εισάγει στοιχεία που αφορούν τους συγγραφείς, τους εκδοτικές οίκους αλλά και τους µεταφραστές 
των βιβλίων. Από κάθε υποµενού ο χρήστης µπορεί να επιστρέψει στο κεντρικό µενού της αποθήκης 
επιλέγοντας «Επιστροφή» από το κάτω δεξί µέρος της οθόνης του. Αυτό το µενού είναι διαθέσιµο µόνο 
σε όσους χρήστες έχει ανατεθεί ο ρόλος «Αποθήκη». 

 
Εικόνα 49: Μενού ενότητας «Αποθήκη» 

 

Βιβλία 

Επιλέγοντας «Βιβλία» από το µενού διαχείρισης αποθήκης, εµφανίζεται µία λίστα των βιβλίων του 
βιβλιοπωλείου καθώς και συνοπτικές πληροφορίες για καθένα εξ αυτών, ενώ ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να αναζητήσει ένα βιβλίο χρησιµοποιώντας ποικίλα φίλτρα, να προβάλει τις λεπτοµέρειες του, 
να εισάγει ένα νέο βιβλίο, να επεξεργαστεί ένα υπάρχον ή να διαγράψει ένα βιβλίο. 
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Εικόνα 50: Επιλογές µενού «Βιβλία από την ενότητα «Αποθήκη» 

 
 

Ένας χρήστης µπορεί να αναζητήσει ένα βιβλίο βάσει τίτλου ή συγγραφέα από την περιοχή «Αναζήτηση 
σε:» , όπου καθώς πληκτρολογεί µέρος του τίτλου ή του ονόµατος του συγγραφέα το δεξί τµήµα 
φιλτράρεται δυναµικά µε βάση τα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης. 

 
Εικόνα 51: Φιλτράρισµα βιβλίων βάσει τίτλου ή συγγραφέα 
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Επιπλέον ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει βιβλία βάσει της κατηγορίας στην οποία ανήκουν από την 
επιλογή «Φίλτρο κατηγορίας» όπου στο drop-down εµφανίζονται όλες οι διαθέσιµες καταχωρηµένες 
κατηγορίες. Η προκαθορισµένη επιλογή είναι «ALL» οπότε και εµφανίζονται όλα τα βιβλία, ενώ αν 
επιλεγεί µία συγκεκριµένη κατηγορία το δεξί τµήµα φιλτράρεται δυναµικά ώστε να εµφανίζονται µόνο 
βιβλία αυτής της κατηγορίας. 

 

Εικόνα 52: Φιλτράρισµα βιβλίων βάσει επιλεγµένες κατηγορίας 

 

 
Προβολή βιβλίου 

Μόλις ο χρήστης βρει το βιβλίο που επιθυµεί µπορεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες για αυτό, 
επιλέγοντας το βιβλίο και στην συνέχεια πατώντας «Προβολή» από τις διαθέσιµες επιλογές στο κάτω 
αριστερό µέρος. 

 Στην οθόνη προβολής, εµφανίζονται ποικίλες πληροφορίες σχετικές µε το βιβλίο όπως ο τίτλος 
και ο ISBN κωδικός του, ο συγγραφέας και ο εκδότης, η ηµεροµηνία κυκλοφορίας, ο τύπος εξώφυλλου, το 
πλήθος των σελίδων, ο αρχικός τίτλος, η τιµή χονδρικής και η τιµή λιανικής, το ποσοστό έκπτωσης (αν 
υπάρχει) καθώς και το απόθεµα στην αποθήκη (πεδίο «Ποσότητα»). Στο δεξί µέρος εµφανίζεται η 
φωτογραφία του εξώφυλλου και µία σύνοψη του περιεχοµένου του βιβλίου (αυτή που αναγράφεται και 
στο οπισθόφυλλο). Μόλις ο χρήστης λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες µπορεί να επιστρέψει στην 
κεντρική οθόνη του µενού «Αποθήκη» επιλέγοντας «Επιστροφή» από το κάτω µέρος της οθόνης. 
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Εικόνα 53: Οθόνη προβολής των στοιχείων ενός βιβλίου 

 
 
Εισαγωγή νέου βιβλίου 

Πέραν της προβολής στοιχείων για υπάρχοντα βιβλία, ένας χρήστης µπορεί να καταχωρήσει και νέα 
βιβλία στην βάση δεδοµένων, εισάγοντας κατάλληλο περιεχόµενο στην φόρµα εισαγωγής ενός νέου 
βιβλίου.  
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Εικόνα 54: Οθόνη δηµιουργίας ενός νέου βιβλίου 

 
 
Στην οθόνη, τα στοιχεία που µπορεί να εισάγει ένας χρήστης είναι τα ακόλουθα: 

• Τίτλος: Ο τίτλος του βιβλίου 

• ISBN: Ο µοναδικός ISBN κωδικός του βιβλίου. Ο κωδικός αυτός ελέγχεται και σε περίπτωση 

όπου δεν είναι σωστός, εµφανίζεται στον χρήστη κατάλληλο ενηµερωτικό µήνυµα. 

Εικόνα 55: Μήνυµα λάθους κατά την εισαγωγή λανθασµένου ISBN κωδικού 

 

• Συγγραφέας: Ο συγγραφέας του βιβλίου. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει έναν από 

τους ήδη καταχωρηµένους συγγραφείς, είτε να δηµιουργήσει µία νέα εγγραφή για τον συγγραφέα 

στην βάση, επιλέγοντας το κουµπί + 
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Εικόνα 56: Επιλογέας συγγραφέα βιβλίου 

 

• Εκδότης: Ο εκδότης του βιβλίου. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει έναν από τους ήδη 

καταχωρηµένους εκδότες είτε να καταχωρήσει έναν νέο εκδότη επιλέγοντας το κουµπί +. 

Εικόνα 57: Επιλογέας εκδότη βιβλίου 

 

• Κατηγορία: Η κατηγορία στην οποία ανήκει το βιβλίο. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει 
µία από τις ήδη καταχωρηµένες κατηγορίες είτε να καταχωρήσει µία νέα κατηγορία επιλέγοντας 
το κουµπί +. 
 

Εικόνα 58: Επιλογέας κατηγορίας βιβλίου 

 
• Υπο- Κατηγορία: Η υπο-κατηγορία στην οποία ανήκει το βιβλίο. Για να µπορέσει ο χρήστης να 

επιλέξει µία από τις διαθέσιµες υπο-κατηγορίες είτε για να καταχωρήσει µία νέα κατηγορία θα 
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πρέπει να έχει προηγουµένως επιλέξει µία κατηγορία µιας και η σύνδεση κατηγορίας – 
υποκατηγορίας είναι ένα-προς ένα.  
 

Εικόνα 59: Επιλογέας υπο-κατηγορίας βιβλίου 

 
• Ηµέρα κυκλοφορίας: Η ηµεροµηνία κυκλοφορίας του βιβλίου. Ο χρήστης µπορεί είτε να 

πληκτρολογήσει την ηµεροµηνία είτε να την επιλέξει από το διαθέσιµο ηµερολόγιο. 
 

Εικόνα 60: Επιλογέας ηµεροµηνίας κυκλοφορίας βιβλίου 

 
• Τύπος εξώφυλλου: Ο τύπος εξώφυλλου του βιβλίου. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι µαλακό ή 

σκληρό. 
 

Εικόνα 61: Επιλογέας τύπου εξώφυλλου βιβλίου 

 
• Σελίδες: Το πλήθος σελίδων του βιβλίου 

• Γλώσσα: Η γλώσσα συγγραφής του βιβλίου 

• Αρχικός Τίτλος: Ο τίτλος του βιβλίου στην γλώσσα που εκδόθηκε. Αν το βιβλίο είναι Ελληνικό το 
συγκριµένο πεδίο δεν χρειάζεται να έχει περιεχόµενο. 

• Μετάφραση: Ο µεταφραστής του βιβλίου. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει έναν από 
τους ήδη καταχωρηµένους µεταφραστές είτε να δηµιουργήσει έναν νέο επιλέγοντας το κουµπί +. 

• Τιµή λιανικής: Η τιµή λιανικής του βιβλίου 

• Τιµή χονδρικής: Η τιµή χονδρικής του βιβλίου 

• Ποσοστό έκπτωσης: Το ποσοστό έκπτωσης – αν υπάρχει – για την πώληση του βιβλίου 

• Εξώφυλλο: Η εικόνα που αποτελεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε 
να αναζητήσει την εικόνα στα έγγραφα του υπολογιστή του, είτε να εισάγει το url της τοποθεσίας 
όπου βρίσκεται η εικόνα. 
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Εικόνα 62: Εισαγωγή της εικόνας του εξώφυλλου από url 

 
• Περίληψη: Ελεύθερο κείµενο, όπου ο χρήστης µπορεί να πληκτρολογήσει µία σύνοψη του 

βιβλίου. 
 

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων, µπορεί να αποθηκεύσει 
την εγγραφή του βιβλίου επιλέγοντας «Ολοκλήρωση Εισαγωγής» από το κάτω µέρος της οθόνης του. 
Αν κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία δεν έχει περιεχόµενο εµφανίζεται στον χρήστη κατάλληλο µήνυµα 
που τον πληροφορεί σχετικώς.  

 
Εικόνα 63: Μήνυµα λάθους κατά την αποθήκευση ενός βιβλίου αν ένα υποχρεωτικό πεδίο δεν έχει περιεχόµενο 

 
Αν ο χρήστης δεν επιθυµεί να αποθηκεύσει την νέα εγγραφή µπορεί να επιστρέψει στο κεντρικό µενού 
της ενότητας «Αποθήκη» επιλέγοντας «Ακύρωση» από το κάτω αριστερό µέρος της οθόνης του. 

 

Επεξεργασία βιβλίου 

Ο χρήστης µπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία ενός βιβλίου, όπως για παράδειγµα να εισάγει µία νέα τιµή 
ή ένα νέο ποσοστό έκπτωσης, επιλέγοντας το βιβλίο και στην συνέχεια «Επεξεργασία βιβλίου» από το 
κεντρικό µενού της ενότητας «Αποθήκη». Στην νέα φόρµα εµφανίζονται όλες οι πληροφορίες για το 
βιβλίο, όπου ο χρήστης µπορεί να κάνει ότι αλλαγές επιθυµεί και στην συνέχεια να επιλέξει 
«Ολοκλήρωση επεξεργασίας» από το κάτω αριστερό µέρος της οθόνης του. 

 Αν ο χρήστης δεν επιθυµεί να κάνει κάποια αλλαγή στα στοιχεία του βιβλίου, µπορεί να 
επιστρέψει στην κεντρική οθόνη  επιλέγοντας «Ακύρωση» από το κάτω αριστερό µέρος της οθόνης του. 
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Εικόνα 64: Φόρµα επεξεργασίας των στοιχείων ενός βιβλίου 

 
∆ιαγραφή βιβλίου 

Ο χρήστης µπορεί εφόσον επιθυµεί να διαγράψει ένα βιβλίο από την αποθήκη. Αν ο χρήστης 
επιβεβαιώσει την πρόθεση του, τότε διαγράφεται η εγγραφή από την βάση δεδοµένων. Για να είναι 
δυνατή η διαγραφή δεν θα πρέπει το βιβλίο να έχει συµµετάσχει σε καµία παραγγελία. 

 

Εικόνα 65: Μήνυµα επιβεβαίωσης διαγραφής ενός βιβλίου 

 
Εικόνα 66: Μήνυµα απαγόρευσης διαγραφής ενός βιβλίου αν έχει χρησιµοποιηθεί σε παραγγελία 
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Κατηγορίες 

Από το µενού κατηγορίες ο χρήστης µπορεί να βρει ποιες είναι οι ήδη καταχωρηµένες κατηγορίες 
βιβλίων, να δηµιουργήσει νέες κατηγορίες, να επεξεργαστεί ήδη υπάρχουσες ή να τις διαγράψει. Στο δεξί 
µέρος της οθόνης εµφανίζεται µία λίστα µε όλες τις ήδη καταχωρηµένες κατηγορίες στην εφαρµογή  

 

Εικόνα 67: Μενού µε τις κατηγορίες βιβλίων 

 

Με διπλό κλικ επάνω στην εγγραφή µιας κατηγορίας ο χρήστης  µπορεί να µεταβάλλει τον τίτλο της 
κατηγορίας. Ακολούθως θα αναλυθούν και οι υπόλοιπες επιλογές αυτής της ενότητας. 

 

 

∆ηµιουργία 

Από την συγκεκριµένη επιλογή ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει µία νέα κατηγορία. Στην οθόνη 
εισαγωγής της κατηγορίας ο χρήστης χρειάζεται να εισάγει µόνο τον τίτλο της νέας κατηγορίας. 
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Εικόνα 68: Αλλαγή τίτλου κατηγορίας 

 

 

Επεξεργασία 

Από την συγκεκριµένη επιλογή ο χρήστης µπορεί να επεξεργαστεί τον τίτλο µιας κατηγορίας. 

 

∆ιαγραφή 

Ο χρήστης µπορεί αν διαγράψει µία κατηγορία, αφού πρώτα επιβεβαιώσει την πρόθεση του. Αν η 

κατηγορία έχει χρησιµοποιηθεί (έχει συνδεθεί µε κάποιο βιβλίο), τότε η διαγραφή της δεν είναι εφικτή και 

εµφανίζεται στον χρήστη κατάλληλο µήνυµα. 

Εικόνα 69: Μήνυµα απαγόρευσης διαγραφής µιας κατηγορίας 

 

Υπο - Κατηγορίες 

Από το µενού υπο-κατηγορίες ο χρήστης µπορεί να βρει ποιες είναι οι ήδη καταχωρηµένες υπο-
κατηγορίες βιβλίων, να δηµιουργήσει νέες υποκατηγορίες, να επεξεργαστεί ήδη υπάρχουσες ή να τις 
διαγράψει. Στο δεξί µέρος της οθόνης εµφανίζεται µία λίστα µε όλες τις ήδη καταχωρηµένες υπο-
κατηγορίες στην εφαρµογή. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  Τσουρδαλάκη Ευαγγελία 

Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης ενός Βιβλιοπωλείου  Σελ. 78 

Εικόνα 70: Μενού µε τις υπο-κατηγορίες βιβλίων 

 

 

∆ηµιουργία 

Από την συγκεκριµένη επιλογή ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει µία νέα υποκατηγορία. Στην οθόνη 
εισαγωγής της κατηγορίας ο χρήστης πρέπει αρχικά να επιλέξει την κατηγορία κάτω από την οποία θα 
ανήκει η συγκεκριµένη κατηγορία και να εισάγει τον τίτλο της υποκατηγορίας. Μόλις ο χρήστης εισάγει 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία µπορεί να επιλέξει «Επιβεβαίωση» οπότε και να αποθηκευτεί η εγγραφή στο 
σύστηµα, είτε να επιλέξει «Ακύρωση» και να επιστρέψει στο περιεχόµενο του µενού «Κατηγορίες» 

 

Εικόνα 71: Φόρµα δηµιουργίας µιας νέας υποκατηγορίας 

 

Επεξεργασία 

Από την συγκεκριµένη επιλογή ο χρήστης µπορεί να επεξεργαστεί µία υποκατηγορία. 
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∆ιαγραφή 

Ο χρήστης µπορεί αν διαγράψει µία υποκατηγορία, αφού πρώτα επιβεβαιώσει την πρόθεση του. Αν η 

υποκατηγορία έχει χρησιµοποιηθεί (έχει συνδεθεί µε κάποιο βιβλίο), τότε η διαγραφή της δεν είναι εφικτή 

και εµφανίζεται στον χρήστη κατάλληλο µήνυµα. 

Συγγραφείς 

Σε αυτήν την ενότητα προβάλλονται στοιχεία για τους ήδη καταχωρηµένους συγγραφείς, ενώ ο χρήστης 
µπορεί να εισάγει στοιχεία για έναν νέο συγγραφέα, να επεξεργαστεί τα στοιχεία ενός ήδη 
καταχωρηµένου συγγραφέα ή να διαγράψει την εγγραφή κάποιου συγγραφέα. 

 Στην αρχική οθόνη, ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει συγγραφείς εισάγοντας µέρος του ονόµατος 
τους, οπότε και φιλτράρεται αυτόµατα η λίστα µε όλους τους συγγραφείς του συστήµατος. Σε αυτήν την 
λίστα εµφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για τον συγγραφέα και συγκεκριµένα το όνοµα και το επίθετο 
του. 

 

Εικόνα 72: Περιεχόµενο ενότητας «Συγγραφείς» 

 

 

Ακολούθως θα αναλυθούν και οι δυνατότητες των υπολοίπων επιλογών που εµφανίζονται σε αυτήν την 
οθόνη. 

 

Προβολή 

Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την εγγραφή ενός συγγραφέα και επιλέγοντας «Προβολή» να λάβει 

περισσότερες πληροφορίες για αυτόν. Στην οθόνη προβολής των στοιχείων ενός συγγραφέα εµφανίζεται 

το όνοµα, το επώνυµο, το βιογραφικό και η φωτογραφία του συγγραφέα. 
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Εισαγωγή νέου 

Ο χρήστης µπορεί να εισάγει νέους συγγραφείς συµπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στη φόρµα 

καταχώρισης. Συγκεκριµένα τα πεδία που είναι διαθέσιµα στη φόρµα είναι τα ακόλουθα: 

• Όνοµα: Το όνοµα του συγγραφέα 

• Επώνυµο: Το επώνυµο του συγγραφέα 

• Βιογραφικό: Το βιογραφικό του συγγραφέα 

• Φωτογραφία: Ο χρήστης µπορεί να εισάγει µία φωτογραφία για τον συγγραφέα είτε επιλέγοντας 

την από κάποιον φάκελο στον δίσκο του, είτε εισάγοντας το url από το οποίο είναι διαθέσιµη η 

φωτογραφία. 

Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων ο χρήστης µπορεί να επιλέξει 

«Επιβεβαίωση», οπότε και να καταχωρηθεί η νέα εγγραφή ή να επιλέξει «Ακύρωση» και να επιστρέψει 

στο περιεχόµενο του µενού «Αποθήκη». 

 

Εικόνα 73: Φόρµα προβολής των στοιχείων ενός συγγραφέα 
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Εικόνα 74: Φόρµα καταχώρισης ενός νέου συγγραφέα 

 

Επεξεργασία 

Από την συγκεκριµένη επιλογή ο χρήστης µπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία ενός συγγραφέα. 

 

∆ιαγραφή 

Ο χρήστης µπορεί να διαγράψει την εγγραφή ενός συγγραφέα, αφού πρώτα επιβεβαιώσει την πρόθεση 

του. Αν ο συγγραφέας έχει συνδεθεί µε κάποιο βιβλίο τότε η διαγραφή δεν είναι εφικτή και εµφανίζεται 

στον χρήστη κατάλληλο µήνυµα. 

Εικόνα 75: Μήνυµα απαγόρευσης διαγραφής µιας εγγραφής ενός συγγραφέα 

 

Εκδότες 

Σε αυτήν την ενότητα προβάλλονται στοιχεία για τους ήδη καταχωρηµένους εκδότες, ενώ ο χρήστης 
µπορεί να εισάγει στοιχεία για έναν νέο εκδότη, να επεξεργαστεί τα στοιχεία ενός ήδη καταχωρηµένου 
εκδότη ή να διαγράψει την εγγραφή κάποιου εκδότη. 
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 Στην αρχική οθόνη, ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει εκδότες εισάγοντας µέρος του ονόµατος 
τους, οπότε και φιλτράρεται αυτόµατα η λίστα µε όλους τους εκδότες του συστήµατος. Σε αυτήν την λίστα 
εµφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για τον εκδότη και συγκεκριµένα το όνοµα, η χώρα, η πόλη και το 
έτος ίδρυσης του εκδοτικού οίκου. 

 

Εικόνα 76: Περιεχόµενο ενότητας «Εκδότες» 

 

 

Ακολούθως θα αναλυθούν και οι δυνατότητες των υπολοίπων επιλογών που εµφανίζονται σε αυτήν την 
οθόνη. 

 

Εισαγωγή Νέου 

Από την συγκεκριµένη επιλογή ο χρήστης µπορεί να εισάγει έναν νέο εκδότη στο σύστηµα. Στη φόρµα 

δηµιουργίας ενός εκδότη τα διαθέσιµα πεδία είναι τα ακόλουθα: 

• Όνοµα: Το όνοµα του εκδοτικού οίκου 

• Χώρα: Η χώρα όπου εδρεύει ο εκδοτικός οίκος 

• Πόλη: Η πόλη όπου εδρεύει ο εκδοτικός οίκος 

• Έτος Ίδρυσης: Το έτος ίδρυσης του εκδοτικού οίκου 

Μόλις ο χρήστης εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία µπορεί να επιλέξει «Επιβεβαίωση» οπότε και η 
εγγραφή θα καταχωρηθεί στο σύστηµα. Εναλλακτικά µπορεί να επιλέξει «Ακύρωση» και να επιστρέψει 
στην οθόνη µε τις επιλογές του µενού «Εκδότες». 

 

Εικόνα 77: Φόρµα εισαγωγής ενός νέου εκδότη 
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Επεξεργασία 

Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την εγγραφή ενός εκδότη και επιλέγοντας «Προβολή» να λάβει 

περισσότερες πληροφορίες για αυτόν. Στην οθόνη προβολής των στοιχείων ενός εκδότη εµφανίζεται το 

όνοµα, η χώρα, η πόλη και το έτος ίδρυσης του εκδοτικού οίκου. 

Εικόνα 78: Φόρµα επεξεργασίας των στοιχείων ενός εκδότη 

 

∆ιαγραφή 

Ο χρήστης µπορεί να διαγράψει την εγγραφή ενός εκδότη, αφού πρώτα επιβεβαιώσει την πρόθεση του. 

Αν ο εκδότης έχει συνδεθεί µε κάποιο βιβλίο τότε η διαγραφή δεν είναι εφικτή και εµφανίζεται στον χρήστη 

κατάλληλο µήνυµα. 

Εικόνα 79: Μήνυµα απαγόρευσης διαγραφής µιας εγγραφής ενός εκδότη 
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Μεταφραστές 

Σε αυτήν την ενότητα προβάλλονται στοιχεία για τους ήδη καταχωρηµένους µεταφραστές, ενώ ο χρήστης 
µπορεί να εισάγει στοιχεία για έναν νέο µεταφραστή, να επεξεργαστεί τα στοιχεία ενός ήδη 
καταχωρηµένου µεταφραστή ή να διαγράψει την εγγραφή κάποιου µεταφραστή. 

 Στην αρχική οθόνη, ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει µεταφραστές εισάγοντας µέρος του 
ονόµατος τους, οπότε και φιλτράρεται αυτόµατα η λίστα µε όλους τους µεταφραστές του συστήµατος. Σε 
αυτήν την λίστα εµφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για τον µεταφραστή αι συγκεκριµένα το όνοµα και 
το επώνυµο του εκδότη. 

Εικόνα 80: Περιεχόµενο ενότητας «Μεταφραστές» 

 

 

Ακολούθως θα αναλυθούν και οι δυνατότητες των υπολοίπων επιλογών που εµφανίζονται σε αυτήν την 
οθόνη. 

 

Εισαγωγή Νέου 

Από την συγκεκριµένη επιλογή ο χρήστης µπορεί να εισάγει έναν νέο µεταφραστή στο σύστηµα. Στη 

φόρµα δηµιουργίας ενός εκδότη τα διαθέσιµα πεδία είναι τα ακόλουθα: 
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• Όνοµα: Το όνοµα του µεταφραστή 

• Επώνυµο: Το επώνυµο του µεταφραστή 

Μόλις ο χρήστης εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία µπορεί να επιλέξει «Επιβεβαίωση» οπότε και η 
εγγραφή θα καταχωρηθεί στο σύστηµα. Εναλλακτικά µπορεί να επιλέξει «Ακύρωση» και να επιστρέψει 
στην οθόνη µε τις επιλογές του µενού «Μεταφραστές». 

 

Εικόνα 81: Φόρµα εισαγωγής ενός νέου µεταφραστή 

 

 

 

 

 

Επεξεργασία 

Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την εγγραφή ενός µεταφραστή και επιλέγοντας «Προβολή» να λάβει 

περισσότερες πληροφορίες για αυτόν. Στην οθόνη προβολής των στοιχείων ενός µεταφραστή εµφανίζεται 

το όνοµα και το επώνυµο του. 

∆ιαγραφή 

Ο χρήστης µπορεί να διαγράψει την εγγραφή ενός µεταφραστή, αφού πρώτα επιβεβαιώσει την πρόθεση 

του. Αν ο µεταφραστής έχει συνδεθεί µε κάποιο βιβλίο τότε η διαγραφή δεν είναι εφικτή και εµφανίζεται 

στον χρήστη κατάλληλο µήνυµα. 

Συναλλασσόµενοι 

Από το συγκεκριµένο µενού ένας χρήστης µπορεί να παρακολουθήσει τα πλήρη στοιχεία των προσώπων 
µε τους οποίους συναλλάσσεται η εταιρεία, είτε αυτοί είναι πελάτες είτε προµηθευτές. Για την διευκόλυνση 
του χρήστη, το µενού χωρίζεται σε δύο βασικές περιοχές: Πελάτες και Προµηθευτές. Ακολούθως θα 
αναλυθεί το περιεχόµενο της κάθε περιοχής.  

 Ο χρήστης µπορεί να επιστρέψει στο κεντρικό µενού της εφαρµογής ανά πάσα στιγµή 
επιλέγοντας «Επιστροφή» από το κάτω δεξί µέρος της εφαρµογής. 

Ακολούθως θα αναλυθεί καθεµία από τις υποενότητες που αφορά τους πελάτες και τους 

προµηθευτές του βιβλιοπωλείου. Αυτό το µενού είναι διαθέσιµο µόνο σε όσους χρήστες έχει ανατεθεί ο 

ρόλος «Πωλήσεις» είτε ο ρόλος «Αγορές». Συγκεκριµένα το υπο-µενού «Πελάτες» είναι ορατό µόνο 

στον ρόλο «Πωλήσεις» ενώ τα υπο-µενού «Προµηθευτές» είναι διαθέσιµο µόνο για τον ρόλο «Αγορές». 

Εικόνα 82: Περιεχόµενο µενού «Συναλλασσόµενοι» 
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Πελάτες 

Από το συγκεκριµένο µενού ο χρήστης µπορεί να διαχειριστεί υπαρκτούς πελάτες, να δηµιουργήσει νέους 
πελάτες ή να διαγράψει εγγραφές πελατών, εφόσον αυτοί δεν έχουν πραγµατοποιήσει καµία παραγγελία 
στο σύστηµα. Ανά πάσα στιγµή ο χρήστης µπορεί να επιστρέψει στο κεντρικό µενού των 
συναλλασσόµενων επιλέγοντας «Επιστροφή» από το κάτω αριστερό µέρος της οθόνης. 

 Στην κεντρική οθόνη ο χρήστης µπορεί να δει µία λίστα µε τους υπαρκτούς πελάτες στο δεξί 
µέρος της οθόνης του και στοιχεία που τους αφορούν (όνοµα, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, φαξ 
και email) ή µπορεί να αναζητήσει συγκεκριµένους πελάτες βάσει ονόµατος, τηλεφώνου ή email. Καθώς ο 
χρήστης πληκτρολογεί µέρος του κριτηρίου αναζήτησης, η λίστα των πελατών στο δεξί µέρος φιλτράρεται 
αυτόµατα.  

 

Εικόνα 83: Περιεχόµενο περιοχής «Πελάτες» 

 

Προβολή 
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Μόλις ο χρήστης εντοπίσει την εγγραφή του πελάτη της οποίας τα στοιχεία θέλει να προβάλλει, αρκεί να 
την επιλέξει από την δεξιά λίστα και ακολούθως να πατήσει «Προβολή». Στη φόρµα µε τα αναλυτικά 
στοιχεία του πελάτη ο χρήστης µπορεί να δει περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τον πελάτη, όπως το 
ονοµατεπώνυµο του, τα στοιχεία διεύθυνσης (πόλη, τκ, διεύθυνση), στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, 
κινητό τηλέφωνο, φαξ και email) και στοιχεία ταυτοποίησης (αριθµός δελτίου ταυτότητας και Α.Φ.Μ. για 
την περίπτωση έκδοσης τιµολογίου). 

 Ο χρήστης µπορεί να επιστρέψει στο κεντρικό µενού της εφαρµογής για την διαχείριση πελατών 
επιλέγοντας «Επιστροφή» από το κάτω µέρος της οθόνης του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 84: Φόρµα προβολής των στοιχείων ενός πελάτη 
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Εισαγωγή νέου πελάτη 

Στη φόρµα εισαγωγής ενός νέου πελάτη ο χρήστης µπορεί να πληκτρολογήσει τα στοιχεία του πελάτη. 
Όλα τα υποχρεωτικά πεδία εµφανίζονται µε το σύµβολο * και εµφανίζεται και σχετική διευκρίνιση προς 
τον χρήστη στο κάτω µέρος της οθόνης. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την εισαγωγή των στοιχείων για 
έναν νέο πελάτη, µπορεί να επιλέξει «Επιβεβαίωση» από το κάτω δεξί µέρος της οθόνης του, οπότε και 
η νέα εγγραφή θα εισαχθεί στο σύστηµα. 

 Αν ο χρήστης δεν επιθυµεί να αποθηκεύσει την νέα εγγραφή αρκεί να επιλέξει «Ακύρωση» από 
το κάτω αριστερό µέρος της οθόνης, οπότε και θα επιστρέψει στην κεντρική οθόνη του µενού «Πελάτες». 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 85: Φόρµα εισαγωγής ενός νέου πελάτη 
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Αν κατά την εισαγωγή ενός νέου πελάτη εισαχθεί ένας αριθµός ταυτότητας που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί 
σε κάποια άλλη εγγραφή, τότε εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα στον χρήστη που τον ενηµερώνει σχετικά 
µε το ποια είναι αυτή η εγγραφή. 

 

Εικόνα 86: Μήνυµα λάθους κατά την εισαγωγή ενός αριθµού δελτίου ταυτότητας που χρησιµοποιείται σε άλλη εγγραφή 

πελάτη 
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Επεξεργασία πελάτη 

Από την συγκεκριµένη επιλογή ο χρήστης µπορεί να µεταβάλλει τα στοιχεία ενός ήδη καταχωρηµένου 
πελάτη, όπως για παράδειγµα τα στοιχεία επικοινωνίας ή την διεύθυνση κατοικίας. 

 

∆ιαγραφή πελάτη 

Από αυτήν την επιλογή ο χρήστης µπορεί να διαγράψει την εγγραφή ενός πελάτη - εφόσον αυτός δεν έχει 
κάποια καταχωρηµένη απόδειξη στο σύστηµα. Μόλις ο χρήστης επιβεβαιώσει την πρόθεση του, η 
εγγραφή του πελάτη διαγράφεται από τη βάση δεδοµένων και η εφαρµογή επιστρέψει στο κεντρικό µενού 
προβολής των πελατών του συστήµατος. 

 

Εικόνα 87: Μήνυµα επιβεβαίωσης διαγραφής ενός υπαρκτού πελάτη 

 
 

Εικόνα 88: Μήνυµα λάθους κατά την διαγραφή ενός πελάτη για τον οποίο υπάρχει καταχωρηµένη απόδειξη 

 

Προµηθευτές 

Από το συγκεκριµένο µενού ο χρήστης µπορεί να διαχειριστεί υπαρκτούς προµηθευτές, να δηµιουργήσει 
νέους προµηθευτές ή να διαγράψει εγγραφές προµηθευτών, εφόσον αυτοί δεν έχουν πραγµατοποιήσει 
καµία παραγγελία στο σύστηµα. Ανά πάσα στιγµή ο χρήστης µπορεί να επιστρέψει στο κεντρικό µενού 
των συναλλασσόµενων επιλέγοντας «Επιστροφή» από το κάτω αριστερό µέρος της οθόνης. 

 Στην κεντρική οθόνη ο χρήστης µπορεί να δει µία λίστα µε τους υπαρκτούς προµηθευτές στο δεξί 
µέρος της οθόνης του και στοιχεία που τους αφορούν (όνοµα, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, φαξ, 
email και ΑΦΜ) ή µπορεί να αναζητήσει συγκεκριµένους προµηθευτές βάσει ονόµατος, τηλεφώνου, email 
και ΑΦΜ. Καθώς ο χρήστης πληκτρολογεί µέρος του κριτηρίου αναζήτησης, η λίστα των προµηθευτών 
στο δεξί µέρος φιλτράρεται αυτόµατα.  
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Εικόνα 89: Περιεχόµενο περιοχής «Προµηθευτές» 

 

Προβολή 

Μόλις ο χρήστης εντοπίσει την εγγραφή του προµηθευτή της οποίας τα στοιχεία θέλει να προβάλλει, 
αρκεί να την επιλέξει από την δεξιά λίστα και ακολούθως να πατήσει «Προβολή». Στη φόρµα µε τα 
αναλυτικά στοιχεία του προµηθευτή ο χρήστης µπορεί να δει περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τον 
προµηθευτή, όπως το ονοµατεπώνυµο του, τα στοιχεία διεύθυνσης (πόλη, τκ, διεύθυνση), στοιχεία 
επικοινωνίας (τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, φαξ και email) και στοιχεία ταυτοποίησης (αριθµός δελτίου 
ταυτότητας και Α.Φ.Μ. για την περίπτωση έκδοσης τιµολογίου). 

 Ανά πάσα στιγµή ο χρήστης µπορεί να επιστρέψει στο κεντρικό µενού µε τους καταχωρηµένους 
προµηθευτές, επιλέγοντας «Επιστροφή» από το κάτω δεξί µέρος της οθόνης. 

 

Εισαγωγή νέου προµηθευτή 

Στη φόρµα εισαγωγής ενός νέου προµηθευτή ο χρήστης µπορεί να πληκτρολογήσει τα στοιχεία του 
προµηθευτή. Όλα τα υποχρεωτικά πεδία εµφανίζονται µε το σύµβολο * και εµφανίζεται και σχετική 
διευκρίνιση προς τον χρήστη στο κάτω µέρος της οθόνης. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την εισαγωγή 
των στοιχείων για έναν νέο προµηθευτή, µπορεί να επιλέξει «Επιβεβαίωση» από το κάτω δεξί µέρος της 
οθόνης του, οπότε και η νέα εγγραφή θα εισαχθεί στο σύστηµα. 

 Αν ο χρήστης δεν επιθυµεί να αποθηκεύσει την νέα εγγραφή αρκεί να επιλέξει «Ακύρωση» από 
το κάτω αριστερό µέρος της οθόνης, οπότε και θα επιστρέψει στην κεντρική οθόνη του µενού 
«Προµηθευτές». 
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Εικόνα 90: Φόρµα προβολής των στοιχείων ενός προµηθευτή 

 
Εικόνα 91: Φόρµα εισαγωγής ενός νέου προµηθευτή 
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Αν κατά την εισαγωγή ενός νέου προµηθευτή εισαχθεί ένας αριθµός φορολογικού µητρώου ή ένας 
αριθµός ταυτότητας που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί σε κάποια άλλη εγγραφή, τότε εµφανίζεται κατάλληλο 
µήνυµα στον χρήστη που τον ενηµερώνει σχετικά µε το ποια είναι αυτή η εγγραφή. 

 

Εικόνα 92: Μήνυµα λάθους κατά την εισαγωγή ενός προµηθευτή αν ο αριθµός δελτίου ταυτότητας ή ο αριθµός 

φορολογικού µητρώου χρησιµοποιείται σε άλλη εγγραφή 

 

Οµοίως αν ο χρήστης δεν εισάγει τιµή σε κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία, τότε εµφανίζεται κατάλληλο 
µήνυµα λάθους που ενηµερώνει τον χρήστη ότι πρέπει να εισάγει τιµή. 

 

Εικόνα 93: Μήνυµα λάθους κατά την αποθήκευση µιας νέας εγγραφής χωρίς να έχουν συµπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά 

πεδία 

 
Επεξεργασία προµηθευτή 

Από την συγκεκριµένη επιλογή ο χρήστης µπορεί να µεταβάλλει τα στοιχεία ενός ήδη καταχωρηµένου 
προµηθευτή, όπως για παράδειγµα τα στοιχεία επικοινωνίας ή την διεύθυνση κατοικίας. 

 

∆ιαγραφή προµηθευτή 

Από αυτήν την επιλογή ο χρήστης µπορεί να διαγράψει την εγγραφή ενός προµηθευτή - εφόσον αυτός 
δεν έχει κάποια καταχωρηµένη παραγγελία στο σύστηµα. Μόλις ο χρήστης επιβεβαιώσει την πρόθεση 
του, η εγγραφή του προµηθευτή διαγράφεται από τη βάση δεδοµένων και η εφαρµογή επιστρέψει στο 
κεντρικό µενού προβολής των προµηθευτών του συστήµατος. 
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Εικόνα 94: Μήνυµα επιβεβαίωσης διαγραφής ενός υπαρκτού προµηθευτή 

 

Αν ο χρήστης δοκιµάσει να διαγράψει την εγγραφή ενός προµηθευτή για τον οποίο υπάρχουν ήδη 
καταχωρηµένες παραγγελίες, τότε εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα λάθους. 

 

Εικόνα 95: Μήνυµα λάθους κατά την διαγραφή ενός προµηθευτή µε καταχωρηµένες παραγγελίες 

 

Ταµείο 

Από την επιλογή Ταµείο ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει νέες αποδείξεις λιανικής, να προβάλλει ήδη 
καταχωρηµένες αποδείξεις ή να ακυρώσει µία απόδειξη. Ανά πάσα στιγµή ο χρήστης µπορεί να 
επιστρέψει στο κεντρικό µενού της εφαρµογής επιλέγοντας «Επιστροφή» από το κάτω δεξί µέρος της 
οθόνης. Το µενού αυτό είναι ορατό µόνο σε όσους χρήστες έχει ανατεθεί ο ρόλος «Πωλήσεις». 

 

Εικόνα 96: Περιεχόµενο µενού «Ταµείο» 
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Μόλις ο χρήστης επιλέξει «Αποδείξεις» εµφανίζεται µία λίστα µε τις καταχωρηµένες αποδείξεις, όπου ανά 
απόδειξη προβάλλονται τα συνοπτικά στοιχεία της: το ονοµατεπώνυµο του πελάτη, το όνοµα του 
πωλητή, η ηµεροµηνία καταχώρισης, η συνολική αξία της απόδειξης και η κατάσταση της (έγκυρη ή 
ακυρωµένη). 

 Από το αριστερό µέρος της οθόνης ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει συγκεκριµένες αποδείξεις 
χρησιµοποιώντας ποικίλα κριτήρια: 

• Το ονοµατεπώνυµο του πελάτη 

• Τον τίτλο ενός βιβλίου 

• Την ηµεροµηνία καταχώρισης µιας απόδειξης 

• Τον εκδότη ενός βιβλίου 

 

Εικόνα 97: Περιεχόµενο µενού αποδείξεων συστήµατος 

 

 

Από το κεντρικό µενού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβάλλει τα στοιχεία µιας απόδειξης, να 
καταχωρίσει µία νέα απόδειξη είτε να ακυρώσει µία καταχωρηµένη απόδειξη. Στις ακόλουθες ενότητες θα 
αναλυθεί µε περισσότερη λεπτοµέρεια καθεµία από αυτές τις δυνατότητες. 

Προβολή 

Μόλις ο χρήστης εντοπίσει την απόδειξη που θέλει να επεξεργαστεί, θα πρέπει να την επιλέξει και 

ακολούθως να επιλέξει «Προβολή» από τις διαθέσιµες επιλογές του µενού. Η οθόνη προβολής των 

στοιχείων µιας απόδειξης χωρίζεται σε δύο περιοχές: 

• Στο αριστερό µέρος εµφανίζονται γενικά στοιχεία που αφορούν την απόδειξη και συγκεκριµένα το 

ονοµατεπώνυµο του πελάτη, η ηµεροµηνία καταχώρισης, η συνολική ποσότητα, το συνολικό 

ποσό έκπτωσης και το πληρωτέο ποσό. 

• Στο δεξί µέρος εµφανίζονται τα βιβλία της παραγγελίας όπου ανά βιβλίο εµφανίζεται η τιµή, το 

ποσοστό έκπτωση και η ποσότητα που αγοράστηκε., 
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Εικόνα 98: Προβολή των στοιχείων µια απόδειξης 

 

Ο χρήστης µπορεί να επιστρέψει ανά πάσα στιγµή στο κεντρικό µενού των αποδείξεων επιλέγοντας 
«Επιστροφή» από το κάτω αριστερό µέρος της οθόνης του. 

Νέα Απόδειξη 

Στην οθόνη δηµιουργίας µιας νέας απόδειξης ο χρήστης επιλέγει αρχικά τον πελάτη που κάνει την αγορά. 
Αν ο πελάτης δεν υπάρχει καταχωρηµένος, ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει έναν νέο πελάτη 
επιλέγοντας «∆ηµιουργία πελάτη» από τις διαθέσιµες επιλογές. Στην συνέχεια ο χρήστης µπορεί να 
επιλέξει ένα ή περισσότερα βιβλία (βάσει και της αγοράς του πελάτη). Μόλις επιλεγεί ένα βιβλίο ο 
χρήστης µπορεί είτε να µεταβάλλει την ποσότητα είτε να αφαιρέσει το βιβλίο από την παραγγελία 
επιλέγοντας το κουµπί Αφαίρεση (X). 

 

Εικόνα 99: Επιλογέας ποσότητας για τα είδη της παραγγελίας 

 

Μόλις καταχωρηθούν στην απόδειξη όλα τα βιβλία που έχει αγοράσει ο πελάτης, ο χρήστης θα 
πρέπει να πατήσει «Καταχώρηση» από τις διαθέσιµες ενέργειες οπότε και η παραγγελία θα 
καταχωρηθεί στην βάση δεδοµένων. Αν ο χρήστης δεν επιθυµεί να καταχωρήσει την παραγγελία, µπορεί 
να επιλέξει «Επιστροφή»  οπότε και θα εµφανιστεί η κεντρική οθόνη του ταµείου. 
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Εικόνα 100: Οθόνη δηµιουργίας µιας νέας απόδειξης 

Ακύρ

ωση 

Από την επιλογή «Ακύρωση» ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µία ή περισσότερες παραγγελίες και να τις 
ακυρώσει. Κατά την επιλογή ακύρωσης εµφανίζεται στον χρήστη µήνυµα επιβεβαίωσης και αν ο χρήστης 
δώσει την έγκριση του τότε η ακύρωση της παραγγελίας ολοκληρώνεται και η κατάσταση της 
παραγγελίας µεταβάλλεται από «Έγκυρη» σε «Ακυρωµένη». 

 

Εικόνα 101: Μήνυµα επιβεβαίωσης ακύρωσης µιας παραγγελίας 

 

 

Αγορές 

Από την επιλογή «Αγορές» ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει νέες παραγγελίες σε προµηθευτές, να 
προβάλλει ήδη καταχωρηµένες παραγγελίες ή να ακυρώσει µία παραγγελία. Ανά πάσα στιγµή ο χρήστης 
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µπορεί να επιστρέψει στο κεντρικό µενού της εφαρµογής επιλέγοντας «Επιστροφή» από το κάτω δεξί 
µέρος της οθόνης. Το µενού αυτό είναι ορατό µόνο σε όσους χρήστες έχει ανατεθεί ο ρόλος «Αγορές». 

 

Εικόνα 102: Περιεχόµενο µενού «Προμήθειες» 

 

Μόλις ο χρήστης επιλέξει «Αγορές» εµφανίζεται µία λίστα µε τις καταχωρηµένες παραγγελίες, όπου ανά 
παραγγελία προβάλλονται τα συνοπτικά στοιχεία της: το ονοµατεπώνυµο του προµηθευτή, το όνοµα του 
πωλητή, η ηµεροµηνία καταχώρισης, η συνολική αξία της παραγγελίας και η κατάσταση της (έγκυρη ή 
ακυρωµένη). 

 Από το αριστερό µέρος της οθόνης ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει συγκεκριµένες παραγγελίες 
χρησιµοποιώντας ποικίλα κριτήρια: 

• Το ονοµατεπώνυµο του προµηθευτή 

• Τον τίτλο ενός βιβλίου 

• Την ηµεροµηνία καταχώρισης µιας παραγγελίας 

• Τον εκδότη ενός βιβλίου 

 

Εικόνα 103: Περιεχόµενο µενού παραγγελιών συστήµατος 
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Από το κεντρικό µενού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβάλλει τα στοιχεία µιας παραγγελίας, να 
καταχωρίσει µία νέα παραγγελία είτε να ακυρώσει µία καταχωρηµένη παραγγελία. Στις ακόλουθες 
ενότητες θα αναλυθεί µε περισσότερη λεπτοµέρεια καθεµία από αυτές τις δυνατότητες. 

Προβολή 

Μόλις ο χρήστης εντοπίσει την παραγγελία που θέλει να επεξεργαστεί, θα πρέπει να την επιλέξει και 

ακολούθως να επιλέξει «Προβολή» από τις διαθέσιµες επιλογές του µενού. Η οθόνη προβολής των 

στοιχείων µιας παραγγελίας χωρίζεται σε δύο περιοχές: 

• Στο αριστερό µέρος εµφανίζονται γενικά στοιχεία που αφορούν την παραγγελία και συγκεκριµένα 

το ονοµατεπώνυµο του προµηθευτή, η ηµεροµηνία καταχώρισης, η συνολική ποσότητα, το 

συνολικό ποσό έκπτωσης και το πληρωτέο ποσό. 

• Στο δεξί µέρος εµφανίζονται τα βιβλία της παραγγελίας όπου ανά βιβλίο εµφανίζεται η τιµή και η 

ποσότητα που παραγγέλθηκε το βιβλίο από τον προµηθευτή 

Ο χρήστης µπορεί να επιστρέψει ανά πάσα στιγµή στο κεντρικό µενού των παραγγελιών επιλέγοντας 
«Επιστροφή» από το κάτω αριστερό µέρος της οθόνης του. 

 

Νέα Παραγγελία 

Στην οθόνη δηµιουργίας µιας νέας παραγγελίας ο χρήστης επιλέγει αρχικά τον προµηθευτή στον οποίο 
θέλει να κάνει την αγορά. Αν ο προµηθευτής δεν υπάρχει καταχωρηµένος, ο χρήστης µπορεί να 
δηµιουργήσει έναν νέο προµηθευτή επιλέγοντας «∆ηµιουργία προµηθευτή» από τις διαθέσιµες 
επιλογές. Στην συνέχεια ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ένα ή περισσότερα βιβλία (βάσει και της αγοράς 
του πελάτη) είτε να δηµιουργήσει ένα νέο βιβλίο από την επιλογή «∆ηµιουργία νέου βιβλίου» 
(αν πρόκειται για παραγγελία ενός βιβλίου που δεν υπήρχε προηγουµένως καταχωρηµένο στον 
προϊοντικό κατάλογο). Μόλις επιλεγεί ένα βιβλίο ο χρήστης µπορεί είτε να µεταβάλλει την ποσότητα είτε 
να αφαιρέσει το βιβλίο από την παραγγελία επιλέγοντας το κουµπί Αφαίρεση (X). 

Μόλις καταχωρηθούν στην απόδειξη όλα τα βιβλία που θέλει το βιβλιοπωλείο να αγοράσει από 
τον προµηθευτή, ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει «Καταχώρηση» από τις διαθέσιµες ενέργειες οπότε 
και η παραγγελία θα καταχωρηθεί στην βάση δεδοµένων. Αν ο χρήστης δεν επιθυµεί να καταχωρήσει την 
παραγγελία, µπορεί να επιλέξει «Επιστροφή»  οπότε και θα εµφανιστεί η κεντρική οθόνη του ταµείου. 

 

Εικόνα 104: Οθόνη δηµιουργίας µιας νέας παραγγελίας σε προµηθευτή 
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Ακύρωση 

Από την επιλογή «Ακύρωση» ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µία ή περισσότερες παραγγελίες και να τις 
ακυρώσει. Κατά την επιλογή ακύρωσης εµφανίζεται στον χρήστη µήνυµα επιβεβαίωσης και αν ο χρήστης 
δώσει την έγκριση του τότε η ακύρωση της παραγγελίας ολοκληρώνεται και η κατάσταση της 
παραγγελίας µεταβάλλεται από «Έγκυρη» σε «Ακυρωµένη». 

 

∆ιαχείριση χρηστών 

Το µενού αυτό είναι ορατό µόνο σε όσους χρήστες έχει ανατεθεί ο ρόλος «∆ιαχείριση χρηστών». Στην 
αρχική οθόνη προβάλλονται όλοι χρήστες του συστήµατος, τα στοιχεία τους, η κατάσταση τους (ενεργοί ή 
ανενεργοί) και η πληροφορία για το αν είναι διαχειριστές συστήµατος ή όχι. Στα αριστερά εµφανίζεται ένα 
µενού επιλογών από το οποίο ο διαχειριστής µπορεί να δηµιουργήσει νέους χρήστες, να επεξεργαστεί τα 
στοιχεία υπαρχόντων χρηστών ή να διαγράψει χρήστες. Ο διαχειριστής µπορεί ανά πάσα στιγµή να 
επιστρέψει στο κεντρικό µενού της εφαρµογής επιλέγοντας «Επιστροφή» από το κάτω αριστερό µέρος 
της οθόνης. 

 

Εικόνα 105:Κεντρική οθόνη διαχείρισης χρηστών 
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∆ηµιουργία χρήστη 

Μόλις ο διαχειριστής επιλέξει την δηµιουργία ενός νέου χρήστη εµφανίζεται η φόρµα καταχώρησης 
χρηστών η οποία χωρίζεται σε δύο περιοχές: 

• Στο αριστερό µέρος καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία για τον χρήστη: όνοµα χρήστη, κωδικός 
εισόδου, όνοµα, επώνυµο και η πληροφορία για το αν ο χρήστης είναι ενεργός ή όχι. Αν ο 
χρήστης οριστεί να είναι ανενεργός τότε δεν θα µπορεί να εισέλθει στην εφαρµογή. 

• Στο δεξί µέρος ο διαχειριστής µπορεί να επιλέξει έναν ή περισσότερους ρόλους προς ανάθεση 
στον χρήστη. Βάσει των ρόλων που έχουν ανατεθεί σε έναν χρήστη, ο τελευταίος έχει πρόσβαση 
σε µενού της εφαρµογής. Συγκεκριµένα: 

o Το µενού «∆ιαχείριση χρηστών» είναι διαθέσιµο σε όσους χρήστες έχει ανατεθεί ο ρόλος 
«∆ιαχείριση» 

o Το µενού «Ταµείο» και το υποµενού «Πελάτες» στο µενού «Συναλλασσόµενοι» είναι 
διαθέσιµα µόνο στους χρήστες που έχει ανατεθεί ο ρόλος «Πωλήσεις» 

o Το µενού «Προµήθειες» και το υποµενού «Προµηθευτές» στο µενού «Συναλλασσόµενοι» 
είναι διαθέσιµα µόνο στους χρήστες που έχει ανατεθεί ο ρόλος «Αγορές» 

o Το µενού «Αποθήκη» είναι διαθέσιµο µόνο στους χρήστες που έχει ανατεθεί ο ρόλος 
«Αποθήκη» 

 

Εικόνα 106:Φόρµα δηµιουργίας ενός νέου χρήστη 
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Μόλις εισαχθούν τιµές σε όλα τα απαραίτητα πεδία, ο διαχειριστής θα πρέπει να επιλέξει «∆ηµιουργία», 
οπότε και δηµιουργείται ένας νέος χρήστης στο σύστηµα. Αν επιλεγεί «Ακύρωση» τότε δεν καταχωρείται 
καµία εγγραφή στη βάση δεδοµένων και το  σύστηµα επιστρέφει στο αρχικό µενού. 

Αν κατά την δηµιουργία του χρήστη δεν ανατεθούν τιµές σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία ή οριστεί 
ένα όνοµα χρήστη που χρησιµοποιείται ήδη, τότε εµφανίζονται κατάλληλα µηνύµατα. 

 

Εικόνα 107:Προειδοποιητικό µήνυµα κατά την καταχώριση ενός ονόµατος χρήστη που είναι ήδη υπαρκτό 

 
Εικόνα 108:Προειδοποιητικό µήνυµα κατά την καταχώριση ενός χρήστη χωρίς να έχουν συµπληρωθεί όλα τα 

υποχρεωτικά πεδία 
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Επεξεργασία χρήστη 

Από αυτό το µενού ο διαχειριστής µπορεί να µεταβάλλει τα στοιχεία υπαρκτών χρηστών. Οι έλεγχοι 
ορθότητας είναι οι ίδιοι µε αυτούς που εφαρµόζονται κατά την δηµιουργία ενός νέου χρήστη. Μόλις 
ολοκληρωθεί η επεξεργασία του χρήστη, θα πρέπει να επιλεγεί «Αποθήκευση», οπότε και αποθηκεύεται 
η ενηµερωµένη εγγραφή στην βάση δεδοµένων. 

 

Εικόνα 109:Οθόνη επεξεργασίας των στοιχείων ενός χρήστη 

 

 

 

∆ιαγραφή χρήστη 
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Επιλέγοντας µία εγγραφή ενός χρήστη και ακολούθως επιλέγοντας «∆ιαγραφή χρήστη», η εγγραφή 
διαγράφεται από την βάση δεδοµένων. Για να είναι εφικτή η διαγραφή του χρήστη θα πρέπει αυτός να 
µην έχει χρησιµοποιηθεί σαν πωλητής σε καµία παραγγελία. 
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Συµπεράσµατα – Μελλοντικές επεκτάσεις 

Τα τελευταία χρόνια έχει απογειωθεί το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για λογισµικά ∆ιαχείρισης 
Επιχειρηµατικών Πόρων (ERP) όπως και για άλλες λιγότερο ή περισσότερο «καινοτόµες» εφαρµογές 
όπως το Customer Relationship Management (CRM, το Knowledge Management και τα Warehouse 
Management Systems (WMS). Μέσα στην κοσµογονία σύγχρονων λύσεων αλλά και του ανάλογου 
marketing που τις συνοδεύει, η διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας καλούνται να κάνουν συγκεκριµένες 
επιλογές και να χαράξουν µια πορεία που θα εξυπηρετήσει τους στόχους της επιχείρησης, είτε αυτοί 
αφορούν την εσωτερική της οργάνωση και απόδοση είτε το εξωτερικό περιβάλλον (αγορά, ανταγωνισµό) 
µε την καλύτερη δυνατή σχέση επένδυσης – οφέλους και µε τις λιγότερες δυνατές περιπέτειες. 

 Ένα σηµαντικό ερώτηµα που υπάρχει µπροστά σε µια διαδικασία υλοποίησης ενός 
πληροφοριακού συστήµατος είναι: γιατί θέλει µια επιχείρηση ένα πληροφοριακό σύστηµα ή ένα ERP; Με 
άλλα λόγια, ποιες ακριβώς στοχεύσεις έρχεται να εξυπηρετήσει η εγκατάσταση ενός πληροφοριακού 
συστήµατος; Ένα πληροφοριακό σύστηµα είναι µια πολύ καλή ευκαιρία για να «επιβληθούν» νέες 
διαδικασίες και οργανωτικές λύσεις σε µία εταιρεία. Η εγκατάσταση ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού 
συστήµατος µπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες µιας επιχείρησης, ενοποιώντας και τυποποιώντας τις 
βασικές επιχειρηµατικές διαδικασίες της και δηµιουργώντας ένα ενιαίο πλαίδιο λειτουργίας και 
επικοινωνίας. Αναµενόµενα οφέλη από την εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήµατος είναι ο 
πολλαπλασιασµός της ευελιξίας των τµηµάτων της επιχείρησης, η εξοικονόµηση πόρων (κυρίως 
ανθρωπίνων) λόγω της καλύτερης αξιοποίησης τους, η βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων καθώς και η διάχυση πληροφοριών και αρµοδιοτήτων σε όλη την επιχείρηση. Επιπλέον 
εξασφαλίζεται καλύτερη ποιότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών, ελαχιστοποίηση των 
αποθεµάτων, µείωση του κόστους των προµηθειών και αυτοµατοποίηση των καθηµερινών εργασιών είτε 
αυτές αφορούν το εµπορικό είτε το λογιστικό κοµµάτι λειτουργίας της επιχείρησης. 

 Τα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή ενός πληροφοριακού συστήµατος είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικά, ιδιαίτερα αν η σχεδίαση και η υλοποίηση έγινε συστηµατικά και όχι αποσπασµατικά. Αυτός ο 
παράγοντας αποτελεί και την προϋπόθεση επιτυχίας υλοποίησης του συστήµατος και εξασφάλισης του 
συγκριτικού πλεονεκτήµατος που παρέχει η εφαρµογή του. Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι τα 
συστήµατα ERP θεωρούνται ως η αναγκαία πληροφορική υποδοµή αποδοτικής λειτουργίας και 
υποστήριξης των επιχειρηµατικών αποφάσεων της εταιρείας. Η ελληνική αλλά και η διεθνής εµπειρία 
µάλιστα αποδεικνύει ότι η εγκατάσταση ενός συστήµατος ERP δεν αποτελεί τον καταληκτικό στόχο µιας 
επιχείρησης, αλλά και την αφετηρία της πορείας της προς τη συνεχή βελτίωση. 

 Στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας αναπτύχθηκε ένα πληροφοριακό σύστηµα που έχει ως 
στόχο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενός µικρού βιβλιοπωλείου. Η εφαρµογή περιλαµβάνει όλη την 
αναγκαία λειτουργικότητα που απαιτεί ένα µικρό βιβλιοπωλείο για την καθηµερινή του λειτουργία. 
Αναλυτικά η εφαρµογή περιλαµβάνει: 

• ∆ιαχείριση χρηστών: ∆ηµιουργία νέων χρηστών, επεξεργασία υπαρχόντων, ανάθεση ρόλων και 
διαγραφή χρηστών. Τα µενού της εφαρµογής προσαρµόζονται αυτόµατα βάσει των ρόλων που 
έχουν ανατεθεί στον συνδεδεµένο χρήστη. 

• ∆ιαχείριση πελατών: Λίστες παρουσίασης του υπάρχοντος πελατολογίου, σύνθετες αναζητήσεις 
πελατών, φόρµες καταχώρισης και επεξεργασίας πελατών, διαγραφή πελατών, προβολή 
ιστορικού ανά πελάτη και κατάσταση αποδείξεων λιανικής. 

• ∆ιαχείριση προµηθευτών: Λίστες παρουσίασης των προµηθευτών µε τους οποίους 
συναλλάσσεται η επιχείρηση, σύνθετες αναζητήσεις προµηθευτών, φόρµες καταχώρισης και 
επεξεργασίας προµηθευτών, διαγραφή προµηθευτών, προβολή ιστορικού ανά προµηθευτή και 
κατάσταση παραγγελιών. 

• ∆ιαχείριση αποθεµάτων: ∆ιαχείριση ειδών, κινήσεων ειδών, κατηγοριοποίηση των ειδών βάσει 
πολλαπλών επιπέδων, εισαγωγή αναλυτικών κειµένων και φωτογραφιών, οικονοµική διαχείριση 
κτλ. 

Στα πλαίσια επέκτασης της παρούσας δουλειάς, το πληροφοριακό σύστηµα θα µπορούσε να 

περιλαµβάνει την διαχείριση πωλητών (πωλητές – προµήθειες – αποτελέσµατα πωλητών), 
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χρηµατοοικονοµική διαχείριση (διαχείριση ταµείου – αξιογράφων και ενηλικίωση υπολοίπων), διαχείριση 

δαπανών και υπηρεσιών όπως και δυναµική πληροφόρηση της επιχείρησης µέσω κατάλληλων 

εκτυπωτικών και εργαλείων (MS Office και SQL Reporting).  
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