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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείμενο της παρούσης Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η ανάλυση και σχεδίαση ενός
Πληροφοριακού Συστήματος στην εκπαίδευση και ειδικότερα για ένα ΙΕΚ. Πρόκειται για ένα
Πληροφοριακό Σύστημα που σχεδιάστηκε για να καλύψει εν μέρει τα κενά που υπάρχουν στην
εύρυθμη και ομαλή λειτουργία ενός εκπαιδευτικού φορέα.

Καθώς έχουμε περάσει στην εποχή της Πληροφορίας με την ενσωμάτωση νέων
Τεχνολογιών, τα χαρακτηριστικά της Ψηφιακής Τεχνολογίας δημιουργούν καινούριες ευκαιρίες
και στην εκπαίδευση. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων και της Τεχνολογίας μπορεί να
συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος προς όφελος της υπηρεσίας που το
χρησιμοποιεί. Πιο συγκεκριμένα, στη παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζουμε μια
συστηματική προσέγγιση ενός Πληροφοριακού Συστήματος, που θα αναπτυχθεί
χρησιμοποιώντας τη γλώσσα μοντελοποίησης UML. Σαν επίλογος παρουσιάζεται ένα
πρωτότυπο εφαρμογής για  να επεξηγήσει την πρότασή μας.

ABSTRACT
This dissertation focuses on the analysis and developme nt of an Information System in
education and in particular, in a Vocational Training Institute (I.E.K.). It concerns an Information
System designed to partially cover the gap s in the normal and well -paced operation of a
Vocational Training Institute.

Current developments in Information Technology with the embodiment of new
technologies and the characteristics of digital technology create new opportunities in education.
The interaction between people and technology can contribute to the development of software
which can be used to benefit the institute using it. In particular this thesis presen ts a systematic
approach of an Information System which will be developed using the Un ified Modeling
Language (UML). This dissertation closes with a presentation of a proje ct demonstrating our
proposal.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια της εκπόνησης Διπλωματικής του ΜΠΣ Πληροφορική του
Πανεπιστημίου Πειραιώς. Θέμα της παρούσης εργασίας είναι η μελέτ η και η κατασκευή ενός
Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης όλων των λειτουργιών ενός ΙΕΚ.

Για να αναπτύξουμε αποδοτικά ένα Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να
ακολουθήσουμε το σύνολο των γενικών φάσεων που δείχνουν τα σημαντικότερα βήματα κατά
τη διάρκεια του χρόνου ενός έργου ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος. Είναι βασικό να
αναπτύξουμε με πρακτικό τρόπο τις δεξιότητες που χρειάζονται για να σχεδιάσουμε και να
υλοποιήσουμε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα. Οι φάσεις Ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού
Συστήματος είναι τέσσερις:

1. Σχέδιο ή Πλάνο (Έναρξη)
2. Ανάλυση
3. Σχεδίαση
4. Υλοποίηση

Το έργο ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού Συστήματος μετακινείται συστηματικά μεταξύ
των φάσεων, όπου κάθε φάση έχει ένα σύνολο εξόδων, παράγει παραδοτέα έργου,
χρησιμοποιεί παραδοτέα στην υλοποίησ η, καταλήγει με το πραγματικό πληροφοριακό σύστημα
και χρησιμοποιεί σταδιακή εκλέπτυνση (gradual refinement)

Για την επιτυχή πραγματοποίηση του έργου , απαιτείται καλά ορισμένος διαχωρισμός του
έργου σε φάσεις συσχετισμένες με το χρόνο. Στην εργασία αυτή θα  δοθεί μεγαλύτερο βάρος
στις φάσεις της Ανάλυσης και της Σχεδίασης και λιγότερο στη φάση της Υλοποίησης.

Στην πρώτη φάση του έργου  γίνεται η αναγνώριση της επιχειρηματικής αξίας του έργου
και η ανάλυση αν ο στόχος είναι εφικτός. Ένα έργο ξεκινάει με μια ε υκαιρία να δημιουργηθεί
επιχειρηματική αξία χρησιμοποιώντας πληροφορική τεχνολογία. Η ανάλυση εφικτότητας
καθορίζει αν το έργο θα προχωρήσει ή όχι. Κατά τη φάση αυτή απαντώνται ερωτήματα όπως :

 Γιατί φτιάχνεται το Σύστημα;
 Πως θα κινηθεί η ομάδα Ανάπτυξης;

Τα έργα εγκρίνονται για υλοποίηση με βάση τις επιχειρηματικές ανάγκες και τους
κινδύνους αποτυχίας που ενέχει η ανάπτυξή τους.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης αναπτύσσεται το σχέδιο έργου, επανδρώνεται το έργο
με προσωπικό. Ο υπεύθυνος ανάπτυξης του έργου  το ελέγχει και το κατευθύνει.

Η Φάση της Ανάλυσης  είναι και η πλέον σημαντική επειδή σε αυτήν καθορίζεται και η
προοπτική του έργου. Κατά τη Φάση της Ανάλυσης θα πρέπει να απαντήσουμε σε ερωτήματα
όπως:

 Τι θα κάνει το Σύστημα;
 Που και πως  θα χρησιμοποιηθεί το Σύστημα;
 Ποιος θα χρησιμοποιήσει το Σύστημα;

Στη Φάση της Ανάλυσης περιλαμβάνεται η υποφάση της Σύλληψης Απαιτήσεων της
οποίας το αντικείμενο μελέτης είναι ο προσδιορισμός του τι πρέπει να γίνει και όχι το πώς θα
γίνει αυτό. Πιο αναλυτικά, αρχικά το πρόβλημα δίνεται από τους χρήστες στους μηχανικούς
Λογισμικού, οι οποίοι συνεργάζονται με τους εμπειρογνώμονες του πεδίου. Η αρχική
επικοινωνία και ο ορισμός των απαιτήσεων δεν είναι απλό να γίνουν. Αφού καθορισθούν οι
απαιτήσεις γίνεται η ανάλυση του πεδί ου, όπου θα πρέπει να αναζητηθούν οι τάξεις, τα
χαρακτηριστικά, οι υπευθυνότητες και η ιεραρχία.

Στη Φάση της Σχεδίασης  προσδιορίζεται το Υλικό και το Λογισμικό υποστήριξης της
εφαρμογής, δηλαδή με ποια εργαλεία θα υλοποιηθεί. Γίνεται επίσης εκλέπτυνση των
διαγραμμάτων τάξεων που έχουν προκύψει από την Ανάλυση, προκειμένου να
συμπεριληφθούν νέες τάξεις που έχουν σχέση με την υλοποίηση και όχι με την περιγραφή του
πεδίου της εφαρμογής.

Στη Φάση της Υλοποίησης  γίνεται η κατασκευή, δηλαδή το σύστημα υλοποιείτα ι σε
αρχικό στάδιο σαν πρωτότυπο και μετά από πολλές διαδοχικές εκλεπτύνσεις εξελίσσεται στο
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ολοκληρωμένο σύστημα που απαιτεί η εφαρμογή. Προχωρούμε δηλαδή στον Έλεγχο του
προγράμματος και του Συστήματος και γίνεται η Εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει τα εξ ής:

 Σχέδιο Μετάπτωσης
 Σχέδιο Ελέγχου
 Σχέδιο Υποστήριξης

Τα διαγράμματα που παράγονται από τις παραπάνω Φάσεις είναι αυτά της UML και το
εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη παρούσα εργασία για την εκπόνηση των
διαγραμμάτων UML είναι το Rational Rose v. 2002.05.20.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - ΦΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

2.1 ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

2.1.1 Εισαγωγή – Ορισμός του προβλήματος

Ας δούμε στην ενότητα αυτή της εργασίας ποιες είναι οι απαιτήσεις που έχουμε από το σύστημά
μας. Οι απαιτήσεις αυτές προέκυψαν κατόπιν συνεντεύξεως με το προσωπικό του ΙΕΚ και
ειδικότερα με τον Διευθυντή του ΙΕΚ και με τους υπαλλήλους του ΙΕΚ οι οποίοι διαχωρίζονται σε
τρεις κυρίως τομείς. Στους υπαλλήλους Γραμματείας, Λογιστηρίου και Βιβλιοθήκης του ΙΕΚ. Σ’
αυτή τη συνέντευξη καταγράφηκαν στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη εν ός νέου
Πληροφοριακού Συστήματος που θα έχει ως σκοπό την υποστήριξη της κατά το καλύτερο
δυνατό λειτουργίας του ΙΕΚ. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τόσο την τρέχουσα κατάσταση όσο και
την καταγραφή των απαιτήσεων από το νέο Σύστημα.

Περιγραφή παρούσης καταστάσεως
Η τρέχουσα λειτουργία του ΙΕΚ και ειδικότερα η παρακολούθηση της φοίτησης των

σπουδαστών που εισέρχονται στο ΙΕΚ, χαρακτηρίζεται από έλλειψη μηχανοργανώσεως,
καθυστερήσεις στις εσωτερικές διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την παραγγελία διαφόρων
εγγράφων, όπως βεβαιώσεων φοίτησης από τους σπουδαστές, προϋπηρεσίας από τους
εκπαιδευτές που δουλεύουν στο ΙΕΚ κ.λπ. Οι καρτέλες των σπουδαστών και των εκπαιδευτών
τηρούνται από τη γραμματεία του ΙΕΚ και φυλάσσονται στο αρχείο του ΙΕΚ.

Συνέπεια των ανωτέρω, ε ίναι εξαιρετικά δύσκολο τόσο για την Γραμματεία όσο και για το
Λογιστήριο του ΙΕΚ η αναζήτηση στοιχείων παλαιοτέρων σπουδαστών και εκπαιδευτών και η
διασταύρωση τους με νέες περιπτώσεις. Το τρέχων σύστημα πάσχει από την άποψη της
λειτουργικότητας, της ευχρηστίας και σίγουρα της ταχύτητος.

2.1.2 Ανάλυση Απαιτήσεων απ’ το Σύστημα – Καθορισμός στόχων

Η διεύθυνση του ΙΕΚ επιθυμεί την πλήρη μηχανοργάνωση της Γραμματείας, του Λογιστηρίου
και της Βιβλιοθήκης του ΙΕΚ προκειμένου να οργανωθούν καλύτερα η φοίτηση των
σπουδαστών, η μισθοδοσία των εκπαιδευτών και η τακτοποίηση του υλικού και του λογισμικού
που διαθέτει το ΙΕΚ. Λόγω του πλήθους των σπουδαστών, των καθηγητών και των μαθημάτων,
του όγκου και της πολυπλοκότητας των εργασιών υποστήριξης (αρχείου, εγγραφών, κ.ά.), είναι
αναγκαία η χρήση μιας εφαρμογής λογισμικού, την οποία ο πελάτης αποφασίζει να ονομάσει
«Διαχείριση ΙΕΚ» και να μας αναθέσει την ανάπτυξή της.

Σε γενικές γραμμές η λειτουργία του συστήματος περιγράφεται ως ακολούθως :
Εναρκτήρια ενέργεια θεωρείται η ει σαγωγή υποψηφίων σπουδαστών στο ΙΕΚ. Αυτή

πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεως στη γραμματεία του ΙΕΚ. Η κίνηση αυτή καταγράφεται στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή της Γραμματείας. Μέσω του λογισμικού θα ενημερώνονται ο
Διευθυντής, το Λογιστήριο και η Βιβλιοθήκη.

Ειδικότερα ο Διευθυντής (admin) θα πρέπει να γνωρίζει κάθε στιγμή για τη διαθεσιμότητα
των τμημάτων σε υποψηφίους σπουδαστές ώστε να είναι σε θέση να παρέχει το βέλτιστο
διαμοιρασμό των σπουδαστών στα τμήματα. Οι όποιες απαιτήσεις του Διευθυντή θα πρέπει να
καταγράφονται και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους συνεργάτες -υπαλλήλους εντός του
ΙΕΚ. Η ένταξη των υποψηφίων σπουδαστών στα τμήματα -ειδικότητες του ΙΕΚ θα πρέπει να
εγκρίνονται από τον Διευθυντή και να αποστέλλονται στη Γραμματεία και στο Λογιστήριο.

Οι απαιτήσεις των σπουδαστών για βεβαιώσεις φοίτησης, αναβολής για το στρατό, για
ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π. θα εκδίδονται άμεσα από τη Γραμματεία. Επίσης η ένταξη ενός
σπουδαστή σε κάποιο τμήμα σημαίνει την άμεση αποστολή των στοιχείων του στο Λογιστήριο,
το οποίο με το δικό του ανεξάρτητο σύστημα θα υπολογίζει την οικονομική υποχρέωση του
σπουδαστή. Το ίδιο δε, θα συμβαίνει και με το τμήμα της Βιβλιοθήκης όπου θα δημιουργείται με
το δικό της ανεξάρτητο τμήμα καρτέλα δανεισμού βιβλίων για τους σπουδαστές κα ι τους
εκπαιδευτές.



Μεταπτυχιακή διατριβή Αθανασίου Νικόλαος

Πληροφοριακά Συστήματα στην εκπαίδευση 10

Η Γραμματεία θα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και την τήρηση ηλεκτρονικής καρτέλας
κάθε σπουδαστή. Το ηλεκτρονικό αυτό αρχείο καρτελών θα είναι προσβάσιμο από το
Λογιστήριο, τη Βιβλιοθήκη και φυσικά από τον Διευθυντή ( admin) του ΙΕΚ μέσω του τοπικού
δικτύου.

Η Γραμματεία επίσης θα δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων εκπαιδευτών που πρόκειται
να διδάξουν σε διάφορες ειδικότητες του ΙΕΚ. Μετά την πρόσληψη του κάθε εκπαιδευτή θα
πρέπει να δημιουργηθεί και η αντίστοιχη ηλεκτρονική καρτέλα του. Στην καρτέλα του εκπαιδευτή
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση το Λογιστήριο, για την τακτοποίηση των οικονομικών
υποχρεώσεων προς τον εκπαιδευτή, η Βιβλιοθήκη για τη δημιουργία της αντίστοιχης καρτέλας
δανεισμού βιβλίων και οπωσδήποτε ο Διευθυντής ( admin) του συστήματος.

Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν ότι θα έχουμε μία κοινή βάση δεδομένων, η οποία θα
είναι σωστά δομημένη και θα επικοινωνεί πλήρως με την εφαρμογή. Επίσης, θα πρέπει να
φροντίσουμε να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα αυτών των δεδομένων, τα οποί α είναι ζωτικής
σημασίας για τη σωστή λειτουργία και την χωρίς προβλήματα επιβίωση του Ι.Ε.Κ. Σε επίπεδο
ασφαλείας, καλό είναι για τα δεδομένα μας να φροντίζουμε να παίρνουμε τακτικά αντίγραφα
ασφαλείας (backup). Η εφαρμογή πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στα συγκεκριμένα άτομα
που αναφέραμε πιο πάνω και βέβαια να αποκλείεται η χρήση της από άλλα άτομα μη
εξουσιοδοτημένα  με την εισαγωγή δικλίδων ασφαλείας (π.χ. user name και passwords).

Τέλος το σύστημά μας θα πρέπει να παρακολουθείται από κάποιον υπεύθυνο , κατά
προτίμηση με γνώσεις Πληροφορικής, ο οποίος θα ελέγχει τη λειτουργία του και θα επιλύει
τυχόν αστοχίες του. Ο ρόλος του θα είναι αυτός του Διαχειριστή του Συστήματος με αυξημένα
δικαιώματα χρήσεως και ανατίθεται στον διευθυντή του ΙΕΚ.

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε πως θα υλοποιηθεί το τελικό σύστημα. Η εφαρμογή αυτή
θα περιέχει ένα πρόγραμμα που εκτελείται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, το οποίο θα εκτελείται
σε περιβάλλον windows XP, στο χώρο του ΙΕΚ. Αναφέρουμε το χώρο του ΙΕΚ γιατί αυτό το
πρόγραμμα μορφής exe πρέπει να εκτελείται μόνο από τους εργαζόμενους που ανήκουν σε
αυτό, αφού έχει απεριόριστη πρόσβαση στη βάση δεδομένων και δυνατότητα μεταβολής της.
Αναφορικά με τη βάση δεδομένων, η βάση αυτή είναι υλοποιημένη σε μορφ ή Microsoft access
2003 και όπως είναι φυσικό πρέπει να είναι προσβάσιμη με κάποιο τρόπο από το πρόγραμμα.
Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, η βάση δεδομένων βρίσκεται στον ίδιο υπολογιστή που
χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα, κάτι τέτοιο όμως δεν είναι δεσμευτικό αφο ύ μπορούμε να
έχουμε πρόσβαση και μέσω του τοπικού δικτύου ή ακόμα και μέσω internet αν έχουμε  τα
κατάλληλα στοιχεία πρόσβασης. Επίσης, το πρόγραμμα του συστήματος μας είναι υλοποιημένο
σε Borland Delphi. Τέλος, για την σύνδεση της βάσης δεδομένων με το π ρόγραμμα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί ένας driver προς το συγκεκριμένο αρχείο της access, διαφορετικά το
πρόγραμμα παράγει μηνύματα λάθους.

2.3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Το σύστημα που θα απαιτηθεί συμπεριλαμβάνει εκτός από ένα λογισμικό εφαρμογής, έναν
κεντρικό υπολογιστή ο οποίος θα λειτουργεί σαν server. Συγκεκριμένα, σ’ αυτόν τον υπολογιστή
θα έχουμε αποθηκευμένη τη βάση δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμη από
όλους τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα (*. exe) της εργασίας μας. Για τις
ανάγκες της εφαρμογής μας περιλαμβάνονται ακόμη προσωπικοί υπολογιστές, δίκτυο καθώς
και το απαραίτητο λειτουργικό σύστημα με το οποίο θα επικοινωνούν μεταξύ τους οι
υπολογιστές με τον κεντρικό server. Επίσης θα επιτρέπεται η πρόσβαση μέσω των
προσωπικών υπολογιστών στο  Διαδίκτυο.

Η εφαρμογή μας προϋποθέτει οι προσωπικοί υπολογιστές να τρέχουν κάτω από
περιβάλλον windows xp (αφού με αυτά τα κριτήρια σχεδιάστηκε) για ν α εκτελεστεί το
πρόγραμμα. Αυτοί οι υπολογιστές πρέπει να είναι συνδεμένοι , μέσω δικτύου, με τον κεντρικό
υπολογιστή ο οποίος θα λειτουργεί σαν server και στον οποίο θα φιλοξενείται η βάση
δεδομένων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - ΦΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Μετά τη φάση της έναρξης που μόλις περιγράψαμε ακολουθεί η φάση της Εκπόνησης Μελέτης,
στην οποία γίνεται ο σχεδιασμός των απαιτούμενων δραστηριοτήτων και πόρων, ο καθορισμός
των χαρακτηριστικών και ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του έργου. Η φάση της εκπόνησης
μελέτης, όπως και η φάση της Έναρξης χωρίζεται σε τρεις άλλες υπο -φάσεις, την φάση της
Ανάλυσης, τη φάση του Σχεδιασμού και τη φά ση της Εξέλιξης.

Στην προηγούμενη φάση η περιγραφή ήταν απλή και χωρίς πολλές λεπτομέρειες.
Αντίθετα στη φάση της εκπόνησης μελέτης, προκύπτουν διαγράμματα τα οποία αναλύονται με
λεπτομέρειες και εμπλουτίζονται με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που δίνουν μια πλήρη εικόνα
για κάθε τι που παρουσιάζει και αντιπροσωπεύει το αντίστοιχο διάγραμμα.

3.1 Διαγράμματα Περιπτώσεων – Χρήσης (Use Case Diagrams)
Στα διαγράμματα περιπτώσεων-χρήσης που ακολουθούν μπορούμε να δούμε αναλυτικά τις
απαιτήσεις του συστήματος από την οπ τική γωνία του χρήστη του συστήματος. Με βάση τα
διαγράμματα περιπτώσεων-χρήσης, μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα και να
οριστικοποιήσουμε τις απαιτήσεις  του συστήματος.

Οι περιπτώσεις χρήσης περιγράφουν την συμπεριφορά του συστήματος από την οπ τική
γωνία του χρήστη και επιτρέπουν τον ορισμό των ορίων του συστήματος και του
περιβάλλοντος.  Μια περίπτωση χρήσης αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο είδος χρήσης του
συστήματος. Είναι μια εικόνα της λειτουργικότητας του συστήματος το οποίο ενεργοποιείται για
να ανταποκριθεί σε έναν εξωτερικό ενε ργοποιό (actor)

Το μοντέλο περιπτώσεων χρήσης περιλαμβάνει:
 Τις ίδιες τις περιπτώσεις χρήσης  (Use cases)
 Τους ενεργοποιούς (actors)

Ένας ενεργοποιός  αναπαριστά το ρόλο που παίζεται από ένα άτομο ή πράγμα που
αλληλεπιδρά με το σύστημα. Οι ενεργοποιοί προσδιορίζονται εύκολα αν  παρατηρήσουμε τους
άμεσους χρήστες του συστήματος καθώς και κάθε άλλο σύστημα που αλληλεπιδρά με αυτό που
αναπτύσσεται. Επιπλέον οι περιπτώσεις χρήσης ορίζονται παρατηρώντας τις σειρές
αλληλεπίδρασης για κάθε ενεργοποιό. Οι σ υμβολισμοί όπως θα δούμε και στα  διαγράμματα
που ακολουθούν είναι:

i. ένα ανθρωπάκι για τον ενεργοποιό και
ii. μια έλλειψη (ένα οβάλ σχήμα) όπου μέσα αναγράφεται η χρήση για την περίπτωση

χρήσης.
Για την δημιουργία των διαγραμμάτω ν αυτών λοιπόν πρέπει αρχικά να βρούμε τους

ενεργοποιούς οι οποίοι αλληλεπιδρούν με το σύστημά μας. Οι ενεργοποιοί προσδιορίζονται
παρατηρώντας τους άμεσους χρήστες του συστήματος καθώς κάθε άλλο σύστημα που
αλληλεπιδρά με αυτό που αναπτύσσεται. Εδώ θα πρέ πει να προσέξουμε ότι το ίδιο φυσικό
πρόσωπο μπορεί να παίξει το ρόλο πολλών ενεργοποιών. Ενώ πολλοί άνθρωποι μπορούν να
παίζουν τον ίδιο ρόλο. Το όνομα του ενεργοποιού περιγράφει τον ρόλο που παίζει ο χρήστης.

Υπάρχουν 4 κατηγορίες ενεργοποιών:
1. Κύριοι ενεργοποιοί: Άνθρωποι που χρησιμοποιούν τις κύριες λειτουργίες του

συστήματος.
2. Δευτερεύοντες ενεργοποιοί: Άνθρωποι που εκτελούν δουλειές διοίκησης ή συντήρησης.
3. Εξωτερικό hardware: Συσκευές hardware που αποτελούν μέρος της εφαρμογής χωρίς

να είναι ο κύριος υπολογιστής.
4. Άλλα συστήματα τα οποία αλληλεπιδρούν με το σύστημα μας όπως το σύστημα της

Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΕΕΚ για παράδειγμα.
Οι περιπτώσεις χρήσης ορίζονται παρατηρώντας και καθορίζοντας τις σειρές

αλληλεπίδρασης για κάθε ενεργοποιό. Η παρατήρηση γ ίνεται από την πλευρά του χρήστη.
Υπάρχουν τρεις τρόποι σύνδεσης μεταξύ ενεργοποιών και περιπτώσεων χρήσης:
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1. Η σχέση «επικοινωνεί»
2. Η σχέση «χρησιμοποιεί»
3. Η σχέση «επεκτείνει»

Η σχέση επικοινωνεί είναι η μόνη που μπορεί να υπάρξει μεταξύ ενεργοποιού και
περίπτωσης χρήσης. Επομένως λοιπόν αυτό θα είναι και το είδος της σχέσης με το οποίο θα
κάνουμε τις συνδέσεις μεταξύ ενεργοποιών – περιπτώσεων χρήσης. Η σχέση «χρησιμοποιεί»
χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου περισσότερες από μια περιπτώσεις χρήσης μοιράζοντ αι
στοιχεία από την ίδια λειτουργικότητα. Το «επεκτείνει» χρησιμοποιείται για να δείξει προαιρετική
συμπεριφορά, συμπεριφορά που υπάρχει κάτω από ορισμένες συνθήκες, ή αρκετές
διαφορετικές ροές που είναι βασισμένες σε επιλογές ενεργοποιών.

Η UML χρησιμοποιεί την έννοια στερεότυπο, η οποία παρέχει την δυνατότητα να
επεκτείνονται τα βασικά στοιχεία μοντελοποίησης έτσι ώστε να δημιουργούν νέα στοιχεία. Το
πλεονέκτημα την έννοιας αυτής είναι ότι επιτρέπει στη UML να έχει ένα μικρό σύνολο στοιχείων
τα οποία όμως να μπορούν να επεκταθούν ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδιασμού. Τα
ονόματα των στερεοτύπων μπαίνουν σε εισαγωγικά. Η σχέση επικοινωνεί δεν χρειάζεται να
χρησιμοποιεί στερεότυπα σε αντίθεση με τα άλλα δύο είδη που πρέπει υποχρεωτικά να
χρησιμοποιούν στερεότυπα, αφού και για την αναπαράσταση των δύο χρησιμοποιούμε το τόξο
της γενίκευσης.

3.1.1 Ορισμός και Ενεργοποιοί Συστήματος

Το νέο σύστημα που θα αναπτυχθεί περιλαμβάνει τα μηχανήματα (ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
κεντρικό υπολογιστή) το δίκτυο με το οποίο αυτά  θα επικοινωνούν και το λογισμικό που θα τα
υποστηρίζει. Επίσης θα περιλαμβάνει και ειδικό λογισμικό για την υποστήριξη του λογιστηρίου
και την παρακολούθηση της βιβλιοθήκης.

Στο Πληροφοριακό αυτό σύστημα καταγράφονται οι ακόλουθοι κύριοι ενεργοποιοί:
Όλοι οι υπάλληλοι του ΙΕΚ οι οποίοι μπορεί να αναλάβουν τους παρακάτω ρόλους

 Υπεύθυνη Γραμματείας: Εδώ εννοούνται όλοι οι υπάλληλοι του ΙΕΚ που είναι
υπεύθυνοι για τους σπουδαστές , την φοίτηση καθώς και τους εκπαιδευτές.

 Υπεύθυνος Λογιστηρίου: Αυτό περιλαμβάνει το προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για
τη μισθοδοσία των εκπαιδευτών που θα διδάσκουν στο ΙΕΚ.

 Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Η θέση αυτή θα απαρτίζεται από κάποιον ή κάποιους
υπαλλήλους του ΙΕΚ που θα είναι υπεύθυνοι για τον χειρισμό του αρχείου Βιβλιοθήκης
και μόνο αυτό.

Διαχειριστής του Συστήματος (Admin): Το άτομο αυτό θα επιβλέπει την αρτιότητα του
συστήματος, την επικοινωνία των τμημάτων μεταξύ τους και θα επεμβαίνει όποτε χρειαστεί στα
δεδομένα του συστήματος. Επίσης θα διαχειρίζεται τις άδειες χρήσης (λογ αριασμούς χρηστών,
ψηφιακές υπογραφές) του λογισμικού του συστήματος.

Εκτός από τους κύριους ενεργοποιούς καταγράφεται και ένα εξωτερικό σύστημα που θα
αλληλεπιδρά με το νέο υπό κατασκευή Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης του ΙΕΚ.

Το Σύστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΕΕΚ: Το σύστημα αυτό θα δέχεται αιτήσεις
για όλα τα παραπάνω και θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο σχετικές ενημερώσεις.

Ακολούθως αναλύονται τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης για την  εφαρμογή
λογισμικού «Διαχείριση ΙΕΚ» η οποία σχεδιάστηκε για την υποστήριξη της γραμματείας του
εκπαιδευτικού φορέα.

3.1.2 Ανάλυση απαιτήσεων από το Λογισμικό

Ο πελάτης μας (ο διευθυντής ενός ΙΕΚ) είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της γραμματείας ενός
ΙΕΚ. Η εφαρμογή θα πρέπει να τηρεί αρχεία σπουδαστών, καθηγητών, μαθημά των, εγγραφών
σε μαθήματα, καθώς και αποτελε σμάτων βαθμολογίας. Η εφαρμογή θα πρέπει να εκτυπώνει
καταστάσεις σπουδαστών, καθηγητών, μαθημάτων και βαθμολογίας με κριτήρια που θα δίνει ο
χρήστης. Η εφαρμογή δεν θα πρέπει να επιτρέπει τη διαγραφή ενός σπουδα στή ή καθηγητή
από το αρχείο αν αυτός έχει εγγραφεί ή διδάξει μάθημα, αντίστοιχα. Η εφαρμογή θα πρέπει να
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υποστηρίζει τη μισθοδοσία των εκπαιδευτών καθώς επίσης και τις αντίστοιχες εκτυπώσεις που
αφορούν αυτή. Τέλος, θα πρέπει να υποστηρίζεται η σωστή λειτ ουργία της βιβλιοθήκης των
ΙΕΚ, με τους δανεισμούς που αυτή συνεπάγεται καθώς επίσης και με την εισαγωγή και
διαγραφή του υλικού που τηρείται σ’ αυτήν. Εννοείται ότι θα υποστηρίζονται και οι αντίστοιχες
εκτυπώσεις που θα αφορούν την βιβλιοθήκη του ΙΕΚ.

Απαιτήσεις από το λογισμικό
Ειδικότερα το λογισμικό της εφαρμογής που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να υποστηρίζει τις

ακόλουθες λειτουργίες-περιπτώσεις χρήσης:
 Η «Διαχείριση ΙΕΚ» θα τρέχει σε αυτόνομους υπολογιστές με Λειτουργικό Σύστημα

Windows XP. Απαιτείται να υπάρχει τοπικό τουλάχιστον δίκτυο υπολογιστών.
 Ζητείται η Τήρηση Αρχείου Σπουδαστών, η Τήρηση Αρχείου Φοίτησης, η Τήρηση

Αρχείου Προγραμματισμού Εξαμήνου, η Τήρηση Αρχείου Εκπαιδευτών, η Τήρηση
Αρχείου Λογιστηρίου και η Τήρηση Αρχείου Βιβλιοθήκης.

 Κάθε υποψήφιος Σπουδαστής μπορεί να εγγραφεί σε μία μόνο ειδικότητα.
 Κάθε ειδικότητα του ΙΕΚ αποτελείται από συγκεκριμένα σε πλήθος εξαμηνιαία

μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά παρακολουθεί ο σπουδαστής που θα επιλέξει τη
συγκεκριμένη ειδικότητα.

 Κάθε σπουδαστής εντάσσεται σε Εξάμηνο Κατάρτισης και σε έτος σπουδών  αμέσως
μετά την εγγραφή του στην ειδικότητα.

 Κάθε σπουδαστής αξιολογείται σε μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο είναι
εγγεγραμμένος. Η αξιολόγηση γίνεται με μια πρόοδο στο μέσον του εξαμήνου και με
μια τελική εξέταση στο τέλος αυτού.

 Δεν επιτρέπεται η αξιολόγηση σε σπουδαστή που δεν φοίτησε καθόλου ή που έχει
υπερβεί το όριο απουσιών.

 Για κάθε σπουδαστή που ολοκληρώνει τον κύκλο σπουδών του εκδίδεται ΒΕΚ
(Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης)

 Η διαγραφή καρτέλας σπουδαστή σημαίνει την απενεργοποίησή της σε περίπτωση μη
εκπλήρωσης των ελάχιστων υποχρεώσεών του ( υπέρβαση ορίου απουσιών) .

 Δεν επιτρέπεται η διαγραφή ειδικότητος και των μαθημάτων αυτής, παρά μόνο εάν
καταργηθεί η ειδικότητα. Διαγραφή σημαίνει την απενεργοποίησή της.

 Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν εκπ αιδευτή σε κάθε εξάμηνο φοίτησης.
 Ένας εκπαιδευτής μπορεί να διδάξει περισσότερα από ένα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο .
 Κάθε εκπαιδευτής πραγματοποιεί διαλέξεις και εξετάσεις ανά εξάμηνο φοίτησης .
 Επιτρέπεται η διαγραφή εκπαιδευτή μόνο εάν δεν έχει διδάξει κανένα μάθημα .
 Κάθε εκπαιδευτής αποζημιώνεται σύμφωνα με τις ώρες διαλέξεων και τις ώρες

εξετάσεων που έχει πραγματοποιήσει καθώς επίσης και από τον τίτλο σπουδών που
κατέχει.

 Κάθε σπουδαστής ή εκπαιδευτής μπορεί να  δανεισθεί υλικό από τη Βιβλιοθήκη.
 Κάθε είδους υλικό που εισέρχεται στο ΙΕΚ καταγράφεται και αποθηκεύεται στο υλικό

της Βιβλιοθήκης.
 Δεν μπορεί να καταστραφεί υλικό της Βιβλιοθήκης παρά μόνο αν προηγηθεί

πρωτόκολλο καταστροφής αυτού . Οπότε η διαγραφή του υλικού συνεπάγεται αυτόματα
και τη διαγραφή όλων των σχετιζόμενων με αυτό δανεισμών.

 Ζητείται αλφαβητική εκτύπωση ολοκλήρου του αρχείου σπουδαστών .
 Ζητείται αλφαβητική εκτύπωση των εγγεγραμμένων σε κάθε τμήμα (ειδικότητα)

σπουδαστών.
 Ζητείται αλφαβητική εκτύπωση της βαθμολογίας των σπουδαστών για κάθε μάθημα

ξεχωριστά (οποιασδήποτε ειδικότητος) .
 Ζητείται αλφαβητική εκτύπωση των απουσιών των σπουδαστών .
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 Ζητείται εκτύπωση των ΒΕΚ (Βεβαιώσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης) των
σπουδαστών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους.

 Ζητείται αλφαβητική εκτύπωση ολοκλήρου του αρχείου των εκπαιδευτών που
διδάσκουν στο ΙΕΚ.

 Ζητείται αλφαβητική εκτύπωση των εκπαιδευτών με τις διαλέξεις και τις εξετάσεις που
έχουν πραγματοποιήσει.

 Ζητείται εκτύπωση της βαθμολογίας που έ χει παραδώσει κάποιος εκπαιδευτής .
 Ζητείται εκτύπωση της μισθοδοσίας κάθε εκπαιδευτή, ανά μήνα ή ανά έτος .
 Ζητείται εκτύπωση όσων έχουν δανεισθεί από τη Βιβλιοθήκη του ΙΕΚ .
 Ζητείται εκτύπωση του υλικού που υπάρχει στη  Βιβλιοθήκη του ΙΕΚ ανά είδος .

Σημειώνεται ότι όπου προβλέπεται διαγραφή κάποιας εγγραφής π.χ. διαγραφή καρτέλας
σπουδαστή, η σχετική εγγραφή θα διαγράφεται από τη βάση δεδομένων που θα τηρείται, όμως
θα διατηρείται για λόγους ασφαλείας σε σύστημα αντιγράφων ασφαλείας (backup) ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα ανακτήσεως δεδομένων.

Θα κατασκευάσουμε και θα αναλύσουμε περαιτέρω τα διαγράμματα περιπτώσεων
χρήσης που αντιστοιχούν στις παραπάνω απαιτήσεις. Επίσης, προς το παρόν, θα θεωρήσουμε
ότι οι χειριστές της Γραμματείας, του Λογιστηρίου και της Βιβ λιοθήκης αντιστοιχούν σε
υπαλλήλους του ΙΕΚ.
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Το διάγραμμα 1 που ακολουθεί περιλαμβάνει τις περιπτώσεις χρήσης για όλες τις
λειτουργικές απαιτήσεις του λογισμικού «Διαχείριση ΙΕΚ».

Υπεύθυνος
Βιβλιοθήκης

Υπεύθυνη
Γραμματείας

Υπεύθυνος
Λογιστηρίου

Τήρηση Αρχείου
Σπουδαστών

Τήρηση Αρχείου
Φοίτησης

Τήρηση Αρχείου Εκπαιδευτών

Τήρηση Αρχείου Λογιστηρίου

Τήρηση Αρχείου
Βιβλιοθήκης

Τήρηση Προγραμματισμού
Μαθημάτων ΕιδικότητοςΔιευθυντής

(Admin)

Κ.Υ. Ο.Ε.Ε.Κ

Διάγραμμα 1 (use case diagram “Arxiko”)



Μεταπτυχιακή διατριβή Αθανασίου Νικόλαος

Πληροφοριακά Συστήματα στην εκπαίδευση 16

Το διάγραμμα που ακολουθεί περιγράφει την περίπτωση χρήσης «Τήρηση αρχείου
σπουδαστών».

Εισαγωγή
Καρτέλας

Ενημέρωση
Καρτέλας

Διαγραφή
Καρτέλας

Εκτύπωση
Καρτέλας

Εύρεση Καρτέλας Σπουδαστή Κ.Υ. ΟΕΕΚ

Διευθυντής
(Admin)

Τήρηση Αρχείου Σπουδαστών

<<uses>>

<<uses>>

<<uses>>
<<uses>>

Υπεύθυνη
Γραμματείας

<<extend>>

<<extend>>
<<extend>>

<<extend>>

Διάγραμμα 2 (use case diagram “Spoudastes”)
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Το επόμενο διάγραμμα περιγράφει την περίπτωση χρήσης «Τήρηση αρχείου φοίτησης».

Διαχείριση
Βαθμολογιών

Διαχείριση
Εγγραφών

Διαχείριση
Απουσιών

Εισαγωγή
Βαθμολογίας

<<uses>>

Ενημέρωση
Βαθμολογίας

<<uses>>

Διαγραφή
Βαθμολογίας

<<uses>>

Εκτύπωση
Βαθμολογίας

<<uses>>

Εύρεση Βαθμολογίας

Καταχώρηση
Απουσίας

<<uses>>

Ενημέρωση
Απουσίας

<<uses>>

Διαγραφή
Απουσίας

<<uses>>

Εκτύπωση
Απουσιών

<<uses>>

Εύρεση Απουσίας

Διευθυντής
(Admin)

Υπεύθυνη
Γραμματείας

Τήρηση Αρχείου
Φοίτησης<<uses>>

<<uses>>

<<uses>>

Εγγραφή
Εξαμήνου

<<uses>>

Ενημέρωση
Εγγραφής

<<uses>>

Διαγραφή
Εγγραφής

<<uses>>

Εκτύπωση
Εγγραφής

<<uses>>

Υπεύθυνος
Λογιστηρίου

Εύρεση Εγγραφής

Υπεύθυνος
Βιβλιοθήκης

<<extend>>

<<extend>>
<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
<<extend>>

<<extend>><<extend>>

<<extend>>

<<extend>> <<extend>>

<<extend>>

Διάγραμμα 3 (use case diagram “Foitisi”)
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Το παρακάτω διάγραμμα περιγράφει την περίπτωση χρήσης «Τήρηση αρχείου
Προγραμματισμού Εξαμήνου».

Διαχείριση Εξετάσεων

Καταχώριση
Διαλέξεως

Ενημέρωση
Διαλέξεως

Διαγραφή
Διαλέξεως

Εκτύπωση
Διαλέξεως

Διαχείριση Διαλέξεων

<<uses>>

<<uses>>
<<uses>>

<<uses>>

Εισαγωγή
Εξέτασης

<<uses>>

Ενημέρωση
Εξέτασης

<<uses>>

Διαγραφή
Εξέτασης

<<uses>>

Εκτύπωση
Εξέτασης

<<uses>>

Διευθυντής
(Admin)

Προγραμματισμός
Εξαμήνου Υπεύθυνη

Γραμματείας

Εύρεση
Διαλέξεως

Εύρεση
ΕξέτασηςΥπεύθυνος

Λογιστηρίου

<<extend>> <<extend>>

<<extend>><<extend>> <<extend>>

<<extend>> <<extend>>

<<extend>>

Διάγραμμα 4 (use case diagram “Programmatismos Examinou” )
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Επόμενο διάγραμμα είναι αυτό που περιγράφει την περίπτωση χρήσης «Τήρηση Αρχείου
Εκπαιδευτών».

Καταχώριση
 Καρτέλας

Ενημέρωση
Καρτέλας

Διαγραφή
Καρτέλας

Εκτύπωση
Καρτέλας

Διευθυντής
(Admin)

Υπεύθυνη
Γραμματείας

Τήρηση Αρχείου
Εκπαιδευτών

<<uses>>
<<uses>> <<uses>>

<<uses>>

Υπεύθυνος
Λογιστηρίου

Υπεύθυνος
Βιβλιοθήκης

Εύρεση
Καρτέλας

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Διάγραμμα 5 (use case diagram “Ekpaideyte s”)
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Ακολουθεί το διάγραμμα που περιγράφει την περίπτωση χρήσης «Τήρηση Αρχείου
Λογιστηρίου».

Εισαγωγή Ωριαίας
Αποζημίωσης

Τροποποίηση
Αποζημίωσης

Διαγραφή
Αποζημίωσης

Εκτύπωση
Μισθοδοσίας

Εύρεση Μισθοδοσίας
Εκπαιδευτή

Διευθυντής
(Admin)

Τήρηση Αρχείου
Λογιστηρίου

<<uses>>

<<uses>>
<<uses>>

<<uses>>

Υπεύθυνος
Λογιστηρίου

<<extend>>

<<extend>> <<extend>>

<<extend>>

Διάγραμμα 6 (use case diagram “Logistirio”)
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Τέλος ακολουθεί το διάγραμμα που περιγράφει την περίπτ ωση χρήσης «Τήρηση Αρχείου
Βιβλιοθήκης».

Διαχείριση ΔανεισμούΚαταχώριση
Υλικού

Ενημέρωση
Υλικού

Διαγραφή
Υλικού

Εκτύπωση
Υλικού

Εύρεση Υλικού Νέος
Δανεισμός

<<uses>>

Τροποποίηση
Δανεισμού

<<uses>>

Διαγραφή
Δανεισμού

<<uses>>

Εκτύπωση
Δανεισμού

<<uses>>

Εύρεση Δανεισμού

Διευθυντής
(Admin)

Τήρηση Αρχείου
Βιβλιοθήκης

<<uses>>

Υπεύθυνος
Βιβλιοθήκης

<<uses>>
<<uses>><<uses>>

<<uses>>

<<extend>>

<<extend>> <<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>> <<extend>>

<<extend>>

Διάγραμμα 7 (use case diagram “Vivliothiki”)
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3.2 Διαγράμματα Τάξεων(Class Diagrams)

Η Τάξη αντικειμένων  είναι μια αφαίρεση που περιγράφει ένα σύνολο αντικειμένων με
παρόμοιες ιδιότητες, κοινή συμπεριφορά, κοινές σχ έσεις με άλλες τάξεις και κοινή
σημασιολογία.

Οι τάξεις ή κλάσεις (classes) αποτελούν τη βάση της κατασκευής οποιουδήποτε
αντικειμενοστραφούς συστήματος. Ενσωματώνουν δεδομένα και τις λειτουργίες που
επενεργούν στα δεδομένα αυτά. Από τις τάξεις δημιουργού νται αντικείμενα (objects) ή
περιστάσεις (instances) αυτών των τάξεων, όταν λειτουργεί το σύστημα. Σκοπός του
διαγράµµατος τάξεων (class diagram) είναι η απεικόνιση της στατικής δομής του
συστήματος. Αυτή η δομή συμπεριλαμβάνει:

Τις τάξεις (classes) που περιέχουν:
 Ιδιότητες (attributes) που είναι συνήθως τα ιδιωτικά δεδομένα μ ιας τάξης.
 Λειτουργίες (operations) που είναι συνήθως οι δημόσιες λειτουργίες μ ιας τάξης που

καλούν τα άλλα αντικείμενα.
 Τις σχέσεις (relationships) μεταξύ των τάξεων που περιλαμβάνουν:
 Απλές συσχετίσεις (associations) που είναι μόνιμες σχέσεις μεταξύ των τάξεων και

αναπαριστούν δομικές σχέσεις μεταξύ αυτών.
 Συναθροίσεις(aggregations) που είναι ειδικές κατηγορίες συσχετίσεων µε μερικά

επιπλέον σημασιολογικά στοιχεία. Δηλαδή , μια συνάθροιση αναπαριστά έναν ασύμμετρο
συσχετισμό όπου το ένα άκρο παίζει σημαντικότερο ρόλο από το άλλο.

 Γενικεύσεις (generalizations) στις οποίες μια τάξη (η υποτάξη) που είναι
περισσότερο ειδική, κληρονομεί από μια άλλη τάξη (την υπερτάξη) που είν αι πιο γενική, τις
λειτουργίες και τα δεδομένα της και επεκτείνει την λειτουργία της κατά κάποιο τρόπο.

Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες απαιτήσεις για το λογισμικό, για το σύστημά μας
προκύπτουν οι εξής γενικότερες κλάσεις  (τάξεις):

Τα Άτομα, με τρεις υποκλάσεις
 Υπάλληλοι
 Σπουδαστές
 Εκπαιδευτές

Η Φοίτηση, η οποία αποτελείται από τις επιμέρους κλάσεις
 Εγγραφές
 Βαθμολογίες
 Απουσίες

Οι Ειδικότητες η οποία περιέχει την επιμέρους κλάση
 Μαθήματα, η οποία με τη σειρά της περιέχει την κλάση

o Προγραμματισμός εξαμήνου που περιλαμβάνει τις κλάσεις
 Διαλέξεις
 Εξετάσεις

Το Υλικό η οποία περιέχει μια επιμέρους κλάση
 Δανεισμοί

Η Μισθοδοσία

3.3 Ανάλυση Κλάσεων
Οι κλάσεις ανάλυσης ορίζονται ώστε να πραγματοποιήσουν τα καθοριζόμενα από τις
περιπτώσεις χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι πεδί α, μέθοδοι και σχέσεις δεν ορίζονται με την
αυστηρότητα που απαιτείται για να είναι υλοποιήσιμες σε μια αντικειμενοστρεφή γλώσσα
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προγραμματισμού, αλλά με σκοπό την απόδοση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της κλάσης.
Οι κλάσεις ανάλυσης διακρίνονται σε συνοριακές (boundary), οντοτήτων (entity) και ελέγχου
(control).

Στην εφαρμογή που θα αναπτύξουμε υπάρχουν μόνο κλάσεις οντοτήτων. Μια κλάση
οντοτήτων παριστάνει πληροφορίες, οντότητες και συμβάντα του πραγματικού κόσμου, οι
οποίες είναι εντός του πεδίου ενδιαφέ ροντος της εφαρμογής λογισμικού. Με τέτοιες κλάσεις
μοντελοποιούνται όλες οι έννοιες του πεδίου του προβλήματος, οι οποίες πρέπει να
αποθηκεύονται μόνιμα συνήθως σε κάποια βάση δεδομένων. Οι κλάσεις οντοτήτων μπορούμε
να θεωρούμε ότι αντιστοιχούν στις οντό τητες του μοντέλου οντοτήτων – συσχετίσεων , με τη
διαφορά ότι εκτός από πεδία, μπορούν να περιλαμβάνουν και στοιχεία συμπεριφοράς, δηλαδή
μεθόδους.

Με βάση τις απαιτήσεις που καταγράφηκαν και τον ορισμό των κλάσεων παραπάνω,
σημειώνονται τα ακόλουθα :

Η κλάση Άτομα (Atoma) η οποία είναι μια υπερκλάση έχει τα εξής χαρακτηριστικά :
 Επώνυμο (Eponimo)
 Όνομα (Onoma)
 Όνομα Πατρός (On_Patros)
 Όνομα Μητρός (On_Mitros)
 Ημερομηνία γεννήσεως (Hm_gennisis)
 Νομός (Nomos)
 Πόλη (Poli)
 Οδός (Odos)
 Αριθμός (Arithmos)
 Ταχυδρομικός Κώδικας (T_K)
 Φύλο (Sex)
 Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος (Α_Δ_Τ)
 Τηλέφωνο (Phone)

Και τις εξής μεθόδους :
 Εισαγωγή (Eisagogi())
 Ενημέρωση (Enimerosi())
 Εύρεση (Evresi())
 Διαγραφή (Diagrafi())
 Εκτύπωση (Ektyposi())

Η κλάση Σπουδαστής (Spoudastis) είναι μια υποκλάση της κλάσης Άτομα ( Atoma) η
οποία κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά και τις Μεθόδους της υπερκλάσης της και έχει
επιπλέον τα εξής χαρακτηριστικά:

 Αριθμό Μητρώου Σπουδαστή (AM_Spoudasti)
 Είδος Απολυτηρίου (Apolytirio)

Η κλάση Εκπαιδευτής (Ekpaideytis) είναι κι αυτή μια υποκλάση της κλάσης Άτομα
(Atoma) η οποία κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά και τις Μεθόδους της υπερκλάσης της και
έχει επιπλέον τα εξής χαρακτηριστικά:

 Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Εκπαιδευτή ( AFM_Ekpaideyti)
 Ταμείο Ασφάλισης στο οπο ίο ανήκει (Tam_Asfalisis)
 Αριθμό Μητρώου Ταμείου Ασφάλισης ( AM_Tameiou)
 Πτυχίο (Ptyxio)
 Μεταπτυχιακό (Master)
 Διδακτορικό (Phd)
 Εφορία στην οποία ανήκει (DOY_Ekpaideyti)
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 Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού ( Ar_Logariasmou)
Η κλάση Υπάλληλος (Ypallilos) είναι μια υποκλάση της κλάσης Άτομα (Atoma) η οποία

κληρονομεί κι αυτή όλα τα χαρακτηριστικά και τις Μεθόδους της υπερκλάσης της και έχει
επιπλέον τα εξής χαρακτηριστικά:

 Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Υπαλλήλου ( AFM_Ypallilou)
 Ταμείο Ασφάλισης στο οποίο ανήκει ( Tam_Asfalisis)
 Αριθμό Μητρώου Ταμείου Ασφάλισης ( AM_Tameiou)
 Εφορία στην οποία ανήκει (DOY_Ypallilou)
 ΦΕΚ Διορισμού του υπαλλήλου (FEK_Diorismou)
 Θέση που κατέχει στο ΙΕΚ, δηλαδή αρμοδιότητα ( Thesi)

Η Φοίτηση (Foitisi) είναι μια κλάση η οποία περιέχει τα παρακάτ ω χαρακτηριστικά:
 Κωδικό Καρτέλας Σπουδαστή (Kod_Kartelas)
 Αριθμό Μητρώου Σπουδαστή (AM_Spoudasti)
 Κωδικό Ειδικότητος (Kod_Eidikotitas)
 Έτος Ενάρξεως (Etos_Enarxis)
 Εξάμηνο Ενάρξεως (Examino_Enarxis)

Και τις εξής μεθόδους :
 Εισαγωγή (Eisagogi())
 Ενημέρωση (Enimerosi())
 Εύρεση (Evresi())
 Διαγραφή (Diagrafi())
 Εκτύπωση (Ektyposi())
 Επίδοση ΒΕΚ, δηλαδή έκδοση βεβαίωσης αποφοίτησης ( Epidosi_BEK())

Η Φοίτηση (Foitisi) αποτελείται από τις εξής επιμέρους κλάσεις:
1.Εγγραφές σπουδαστών (Egrafes) η οποία περιέχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 Κωδικό εγγραφής (Kod_egrafis)
 Κωδικό Καρτέλας Σπουδαστή (Kod_Kartelas)
 Ημερομηνία εγγραφής (Hm_Egrafis)
 Εξάμηνο Φοίτησης (Examino_Foitisis)
 Έτος Κατάρτισης στο οποίο βρίσκεται ( Etos_Katartisis)
 Τμήμα στο οποίο φοιτά (Tmima_Foitisis)
 Εκπλήρωση οικονομικής οφειλής (Didaktra)

Και τις εξής μεθόδους :
 Εισαγωγή (Eisagogi())
 Ενημέρωση (Enimerosi())
 Εύρεση (Evresi())
 Διαγραφή (Diagrafi())
 Εκτύπωση (Ektyposi())

2.Βαθμολογίες σπουδαστών (Vathmologies) η οποία περιέχει τα εξής
χαρακτηριστικά:

 Κωδικό βαθμολογίας (Kod _Vathmologias)
 Κωδικό Καρτέλας Σπουδαστή (Kod_Kartelas)
 Κωδικό Εξέτασης (Kod_Exetasis)
 Βαθμό (Vathmos)

Και τις εξής μεθόδους :
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 Εισαγωγή (Eisagogi())
 Ενημέρωση (Enimerosi())
 Εύρεση (Evresi())
 Διαγραφή (Diagrafi())
 Εκτύπωση (Ektyposi())
 Υπολογισμός Μέσου Όρου (Ypologismoi())

3.Απουσίες σπουδαστών (Apousies) η οποία περιέχει τα εξής χαρακτηριστικά:
 Κωδικό απουσίας (Kod _Apousias)
 Κωδικό Καρτέλας Σπουδαστή (Kod_Kartelas)
 Κωδικό Διάλεξης (Kod_Dialexis)
 Ώρες απουσίας (Wres_Apousias)

Και τις εξής μεθόδους :
 Εισαγωγή (Eisagogi())
 Ενημέρωση (Enimerosi())
 Εύρεση (Evresi())
 Διαγραφή (Diagrafi())
 Εκτύπωση (Ektyposi())
 Υπολογισμός συνόλου απουσιών ( Ypologismoi())

Η ειδικότητα (Eidikotita) είναι μια τάξη η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά
 Κωδικό ειδικότητας (Kod_eidikotitas)
 Όνομα ειδικότητας (Name_Eidikotitas)

Και τις εξής μεθόδους :
 Εισαγωγή (Eisagogi())
 Ενημέρωση (Enimerosi())
 Εύρεση (Evresi())
 Διαγραφή (Diagrafi())
 Εκτύπωση (Ektyposi())

Κάθε ειδικότητα αποτελείται από Μαθήματα (Mathimata) τα οποία είναι τάξη με τα εξής
χαρακτηριστικά:

 Κωδικό Μαθήματος (Kod_Mathimatos)
 Κωδικό ειδικότητας (Kod_eidikotitas)
 Όνομα Μαθήματος (Name_Mathimatos)
 Εξάμηνο στο οποίο διδάσκεται το μάθημα ( Examino_Mathimatos)
 Εβδομαδιαίες ώρες του μαθήματος ( Wres_Evdomados)

Και τις εξής μεθόδους :
 Εισαγωγή (Eisagogi())
 Ενημέρωση (Enimerosi())
 Εύρεση (Evresi())
 Διαγραφή (Diagrafi())
 Εκτύπωση (Ektyposi())

Κάθε Μάθημα διδάσκεται με βάση τον Προγραμματισμό Εξαμήνου
(Programmatismos_Examinou) που είναι μια τάξη με τα εξής χαρακτηριστ ικά:

 Κωδικό Προγραμματισμού Εξαμήνου (Kod_Progr_Exam)
 Κωδικό Μαθήματος (Kod_Mathimatos)
 Έτος Κατάρτισης (Etos_Katartisis)
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 Τμήμα στο οποίο διδάσκεται (Tmima_Foitisis)
 Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (Evdomadiaio_Programma)
 Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Εκπαιδευτή ( AFM_Ekpaideyti)

Και τις εξής μεθόδους :
 Εισαγωγή (Eisagogi())
 Ενημέρωση (Enimerosi())
 Εύρεση (Evresi())
 Διαγραφή (Diagrafi())
 Εκτύπωση (Ektyposi())

Ο Προγραμματισμός Εξαμήνου ( Programmatismos_Examinou) αποτελείται από τις εξής
επιμέρους τάξεις:

1. Διαλέξεις Εξαμήνου (Dialexeis) η οποία περιέχει τα εξής χαρακτηριστικά:
 Κωδικό Διάλεξης (Kod_Dialexis)
 Κωδικό Προγραμματισμού Εξαμήνου (Kod_Progr_Exam)
 Ημερομηνία Διάλεξης (Hm_Dialexis)
 Ώρες Διάλεξης (Wres_Dialexis)
 Είδος Διάλεξης, δηλαδή Θεωρία ή Εργαστήριο ( Eidos_Dialexis)

Και τις εξής μεθόδους :
 Εισαγωγή (Eisagogi())
 Ενημέρωση (Enimerosi())
 Εύρεση (Evresi())
 Διαγραφή (Diagrafi())
 Εκτύπωση (Ektyposi())

2. Εξετάσεις Εξαμήνου (Exetaseis) η οποία περιέχει τα εξής
χαρακτηριστικά:

 Κωδικό Εξέτασης (Kod_Exetasis)
 Κωδικό Προγραμματισμού Εξαμήνου (Kod_Progr_Exam)
 Είδος Εξέτασης, δηλαδή Πρόοδος ή Τελική Εξέταση

(Eidos_Exetasis)
 Ημερομηνία Εξέτασης (Hm_Exetasis)
 Ώρες Εξέτασης (Wres_Exetasis)

Και τις εξής μεθόδους :
 Εισαγωγή (Eisagogi())
 Ενημέρωση (Enimerosi())
 Εύρεση (Evresi())
 Διαγραφή (Diagrafi())
 Εκτύπωση (Ektyposi())

Η Μισθοδοσία Εκπαιδευτή  (Misthodosia_Ekpaideyti) είναι μια ξεχωριστή τάξη η οποία
περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:

 Κωδικό Αποζημίωσης (Kod_Apozimiosis)
 Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Εκπαιδευτή ( AFM_Ekpaideyti)
 Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Υπαλλήλου ( AFM_Ypallilou)
 Ημερομηνία Αποζημίωσης (Hm_ Apozimiosis)
 Μήνας Αποζημίωσης (Minas_ Apozimiosis)
 Έτος Αποζημίωσης (Etos_ Apozimiosis)
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 Ωριαία αποζημίωση (Wriaia_ Apozimiosi)
Και τις εξής μεθόδους :

 Εισαγωγή (Eisagogi())
 Ενημέρωση (Enimerosi())
 Εύρεση (Evresi())
 Διαγραφή (Diagrafi())
 Εκτύπωση (Ektyposi())
 Υπολογισμός Αποζημίωσης (Ypologismos_Apozim)

Η τάξη Υλικό Βιβλιοθήκης  (Yliko_Vivliothikis) είναι μια τάξη που περιλαμβάνει τα πιο
κάτω χαρακτηριστικά:

 Κωδικό Υλικού (Kod_Ylikou)
 Ονομασία Υλικού (Name_Ylikou)
 Είδος Υλικού, δηλαδή αν πρόκειται για S/W ή H/W (Eidos_Ylikou)
 Ημερομηνία Απόκτησης του υλικού ( Hm_ Eisagogis)
 Πλήθος Υλικού, δηλαδή ποσότητα σε αριθμό ( Plithos_Ylikou)
 Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Υπαλλήλου ( AFM_Ypallilou)

Και τις εξής μεθόδους :
 Εισαγωγή (Eisagogi())
 Ενημέρωση (Enimerosi())
 Εύρεση (Evresi())
 Διαγραφή (Diagrafi())
 Εκτύπωση (Ektyposi())

Η τάξη Δανεισμός Υλικού Βιβλιοθήκης (Daneismos_Ylikou) είναι μια ειδικότερη τάξη της
τάξης Υλικό Βιβλιοθήκης (Yliko_Vivliothikis) και περιλαμβάνει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

 Κωδικό Δανεισμού (Kod_Daneismou)
 Κωδικό Υλικού (Kod_Ylikou)
 Δανειζόμενο (Daneizomenos)
 Ημερομηνία Δανεισμού του υλικού ( Hm_ Daneismou)
 Ημερομηνία Επιστροφής του υλικού ( Hm_ Epistrofis)
 Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Υπαλλήλου (AFM_Ypallilou)

Και τις εξής μεθόδους :
 Εισαγωγή (Eisagogi())
 Ενημέρωση (Enimerosi())
 Εύρεση (Evresi())
 Διαγραφή (Diagrafi())
 Εκτύπωση (Ektyposi())

Αφού υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι οι κλάσεις παριστάνονται από ένα
παραλληλόγραμμο το οποίο είναι χωρισμένο σε τρία διαμερίσματα, όπου στο πρώτο υπάρχει το
όνομα της κλάσης, στο δεύτερο τα πεδία της κλάσης και στο τρίτο οι μέθοδοι που υποστηρίζει η
κλάση παραθέτουμε παρακάτω το διάγραμμα κλάσεων που αφορά τις πιο πάνω καταγραφές :
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Διάγραμμα 8 (Class Diagram "IEK")
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3.4 Διαγράμματα Αντικειμένων
Σκοπός των διαγραμμάτων αντικειμένων είναι να παρουσιαστούν με αναλυτικό τρόπο οι

διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα όταν ένας χρήστη ς εργάζεται στο σύστημα. Στα διαγράμματα
αντικειμένων κάθε αντικείμενο ανα παρίσταται με ένα ορθογώνιο το οποίο περιέχει είτε το όνομα
του αντικειμένου, είτε το όνομα και την τάξη του αντικειμένου ή μόνο την τάξη του αντικειμένου.
Το όνομα από μόνο του αντιστοιχεί σε ένα ελλιπές μοντέλο, στο οποίο η τάξη του αντικειμένου
δεν έχει καθοριστεί. Η τάξη από μόνη της αποφεύγει την εισαγωγή μη απαραίτητων ονομάτων
στα διαγράμματα ενώ επιτρέπει την έκφραση γενικών μηχανισμών που είναι έγκυροι για πολλά
αντικείμενα.

Τα αντικείμενα συνδέονται μέσω συνδέσμων οι οποίοι είναι στιγμιότυπα των
συσχετισμών μεταξύ των τάξεων των αντικειμένων που μελετώνται. Η συγκεκριμένη
αναπαράσταση μιας δομής με αντικείμενα είναι συχνά πιο σημαντική από την αφηρημένη
αναπαράσταση μιας δομής χρησιμοποιώντας τάξεις ειδικά στην περίπ τωση των επαναληπτικών
δομών. Τα παρακάτω διαγράμματα αντικειμένων είναι στιγμιότυπα του διαγράμματος τάξεων
που παρουσιάστηκε παραπάνω και αναφέρονται σε δυο υποθετικά σενάρια που περιγράφονται
στη συνέχεια.

Το πρώτο σενάριο αφορά τις οντότητες των τάξεων που αναλύθηκαν στην προηγούμεν η
παράγραφο και αναφέρονται σε κάποιον σπουδαστή του οποίου τα στοιχεία βρίσκονται στη
Βάση Δεδομένων της εφαρμογής μας . Δηλαδή πρόκειται για ένα υποθετικό σενάριο φοίτησης
και έχει ως ακολούθως:

Έστω ότι έχουμε τον σπουδαστή Γεωργίου στον οποίο έχει αποδο θεί ο κωδικός 1234.
Δηλαδή έχουμε AM_Spoudasti:1234. Αυτός πραγματοποιεί την υπ’ αρίθμ. 1 φοίτηση, δηλαδή
έχει κωδικό καρτέλας με Kod_Kartelas:1 που αφορά την ειδικότητα με Kod_Eidikotitas:12 η
οποία του έχει αποδοθεί. Θα μπορούσε να πραγματοποιήσει την υπ’ αριθμ. 2 φοίτηση με
Kod_Kartelas:2 π.χ., που θα αφορούσε κάποια άλλη ειδικότητα, αλλά κάποια άλλη χρονική
περίοδο. Δηλαδή την ίδια χρονική περίοδο δεν μπορεί να υπάρχουν δύο φοιτήσεις για τον ίδιο
σπουδαστή.

Η φοίτηση για να πραγματοποιηθεί απαιτείται ν α γίνει εγγραφή εξαμήνου. Οι εγγραφές
είναι τουλάχιστον τέσσερις, μία για κάθε εξάμηνο σπουδών.  Έτσι ο σπουδαστής με
AM_Spoudasti:1234 πραγματοποιεί την εγγραφή με Kod_Egrafis:1 για το πρώτο (Α) εξάμηνο
σπουδών του. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του πιο πάν ω σπουδαστή συμβαίνουν και
απουσίες οι οποίες καταχωρούνται στην καρτέλα του με Kod_Apousias:1.

Επίσης κατά τη διάρκεια των σπουδών πραγματοποιούνται και εξετάσεις, οι οποίες
απαιτούν βαθμολογίες. Έτσι για την υπ’ αρίθμ. 1 φοίτηση , δηλ. τη φοίτηση με Kod_Kartelas:1,
απαιτούνται και βαθμολογίες οι οποίες καταχωρούνται με Kod_Vathmologias:1. Την διαδικασία
της πιο πάνω φοίτησης που περιγράψαμε την διαχειρίζεται ο υπάλληλος γραμματείας με κωδικό
AFM_Ypallilou:555555555

Ακολουθεί το Διάγραμμα αντικειμένων για τ ο σενάριο που περιγράψαμε:
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1 : Egrafes

12 : Eidikotita

1 : Apousies 1 : Vathmologies

1234 : Spoudastis1 : Foitisi

2 : Foitisi

555555555 :
Ypallilos

: pragmatopoiei

:pragmatopoiei

:diaxeirizetai

: afora

:diaxeirizetai :diaxeirizetai

:apaitei :symvainoun :apaitei

Διάγραμμα  9 (Object Diagram "Spoudastis")

Στο διάγραμμα αντικειμένων έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιες ετικέτες ( labels) που έχουν
χρησιμοποιηθεί και στο διάγραμμα τάξεων, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η αλληλεπίδραση.
Έτσι, το αντικείμενο :Foitisi είναι ένα στιγμιότυπο της τάξης Foitisi, το αντικείμενο :Spoudastis
είναι ένα στιγμιότυπο της τάξης Spoudastis, το αντικείμενο :Egrafes είναι ένα στιγμιότυπο της
τάξης Egrafes κ.ο.κ. Παράλληλα, το διάγραμμα δείχνει τις πολλαπλότητες κα ι τους συνδέσμους
που υπάρχουν μεταξύ των αντικειμένων.

Το δεύτερο σενάριο αφορά επίσης τις οντότητες των τάξεων που αναλύθηκαν στην
προηγούμενη παράγραφο και αναφέρονται σε κάποιον εκπαιδευτή. Δηλαδή πρόκειται για ένα
σενάριο που αφορά τον προγραμματισμού εξαμήνου στον οποίο εμπλέκεται ο συγκεκριμένος
εκπαιδευτής και έχει ως ακολούθως:

Έστω ο εκπαιδευτής με κωδικό AFM_Ekpaideyti:0123456789 ο οποίος επιλέγεται να
διδάξει το μάθημα με Kod_Mathimatos:22. Για το μάθημα αυτό απαιτείται ο προγραμματισμός
εξαμήνου με κωδικό Kod_Progr_Exam:1. Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτής θ α μπορούσε να
επιλεγεί και για κάποιο άλλο μάθημα οπότε θα ακολουθούσε τον προγραμματισμό εξαμήνου με
κωδικό Kod_Progr_Exam:2 κ.ο.κ.

Ο προγραμματισμός εξαμήνου απαιτεί διαλέξεις και εξετάσεις. Έτσι  ο εκπαιδευτής με
AFM_Ekpaideyti:0123456789 δίνει τη διάλεξη με κωδικό Kod_Dialexis:1 και πραγματοποιεί την
εξέταση με Kod_Exetasis:1. Οι διαλέξεις και οι εξετάσεις μπορούν να επαναλαμβάνονται.

Τις διαλέξεις και τις εξετάσεις εξαμήνων τις διαχειρίζεται ο υ πάλληλος Γραμματείας με
κωδικό AFM_Ypallilou:555555555. Γίνεται επίσης ενημέρωση του λογιστηρίου για το οποίο
υπεύθυνος είναι υπάλληλος λογιστηρίου με AFM_Ypallilou:999999999.

Ακολουθεί το Διάγραμμα αντικειμένων για το σενάριο που περιγράψαμε:
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0123456789 : Ekpaideytis

1 : Programmatismos_Examinou 2 : Programmatismos_Examinou22 : Mathimata

1 : Dialexeis 1 : Exetaseis555555555 : Ypallilos

999999999 : Ypallilos

:epilegetai :epilegetai

:apaitei :apaitei:diaxeirizetai

:afora

:enimeronetai

diaxeirizetai diaxeirizetai

:enimeronetai

Διάγραμμα  10 (Object Diagram "ekpaideytis")

3.5 Διαγράμματα καταστάσεων
Τα διαγράμματα καταστάσεων αναπαριστούν μηχανές από την άποψη των καταστάσεων

και των μεταβάσεων. Αντικείμενα που δεν παρουσιάζουν μια πολύ αντιδραστική συμπεριφορά
μπορεί να θεωρηθεί ότι μένουν πάντα στην ίδια κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση οι τάξεις
τους δεν διαθέτουν καμία μηχανή καταστάσεων. Η UML χρησιμοποιεί μια παραλλαγή των
χαρτών κατάστασης του Harrel, που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της μοντελοποίησης
των αντικειμενοστραφών συστημάτων.

Στη UML, τα διαγράμματα καταστάσεων χρησιμοποιούνται κυρίως για την
μοντελοποίηση λειτουργιών που καθοδηγούνται από συμβάντα. Ουσιαστικά, τα διαγράμματα
κατάστασης περιγράφουν όλες τις πιθανές καταστάσεις (states) στις οποίες μπορεί να βρεθούν
τα αντικείμενα μιας τάξης και τον τρόπο που αλλάζει η κατάσταση αυτών των αντικειμένων σαν
ανάδραση σε συμβάντα που προκαλούνται από άλλα αντικείμενα και φτάνουν στα αντικείμενα
της τάξης, την δυναμική συμπεριφορά της οποίας και περιγράφουμε.

Έτσι μπορούμε να πούμε ότι τα διαγράμματα κατάστασης δείχνουν την ιστορία της ζωής
των αντικειμένων μιας δεδομένης τάξης, τα συμβάντα (events) που προκαλούν τις μεταβάσεις
από μια κατάσταση σε κάποια άλλη και τις ενέργειες (actions) που είναι αποτέλεσμα αυτών των
αλλαγών κατάστασης. Τα διαγράμματα καταστάσεων  αναπαριστούν τη συμπεριφορά μιας
τάξης όσον αφορά τις καταστάσεις που αυτή μπορεί να περιέλθει. Υπάρχουν τριών ειδών
καταστάσεις , η αρχική η ενδιάμεση και η τελική.

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή  αυτών των διαγραμμάτων είναι:
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i. η αρχική κατάσταση η οποία αναπαρίσταται με μια μαύρη τελεία

ii. η τελική που αναπαρίσταται με  μία  μαύρη τελεία που την περιβάλει ένας κύκλος.
iii. οι ενδιάμεσες  καταστάσεις οι οποίες αναπαρίστανται με

παραλληλόγραμμα όπου μέσα αναγράφεται η κατάσταση που
περιέρχεται το αντικείμενο.

iv. οι καταστάσεις συνδέονται με βέλη που καλούνται μεταβάσεις και
ενεργοποιούνται από διάφορα γεγονότα τα οποία μας καθορίζουν ποια
μονοπάτια πρέπει να ακολουθηθούν.

Το σύστημα το οποίο θα αναπτυχθεί , εξυπηρετεί την βέλτιστη δυνατή παρακολούθηση
της φοίτησης των σπουδαστών. Ο σπουδαστής και οι καταστάσεις στις οποίες αυτός μπορεί να
βρεθεί είναι στο επίκεντρο της ανάλυσής μας. Τα βήματα και οι αντίστοιχες καταστάσεις είναι οι
ακόλουθες κατά σειρά:

Αρχικά ο σπουδαστής με την αίτηση εγγραφής βρίσκεται στην κατάσταση υπό εύρεση
(Spoudastis ypo evresi). Αν τα στοιχεία του δεν βρεθούν στη βάση δεδομένων που τηρεί το
σύστημα τότε ο σπουδαστής μεταβαίνει στην κατάσταση προς εισαγωγή ( Spoudastis ypo
eisagogi). Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων του, ο σπουδαστής μεταβαίνει στην
κατάσταση υπό εύρεση ειδικότητας (Spoudastis ypo evresi eidikotitas) στην οποία θα βρισκόταν
απευθείας αν τα στοιχεία του υπήρχαν στη βάση δεδομένων του συστήματος. Με την
ολοκλήρωση της εισαγωγής των στοιχείων στην καρτέλας φοίτησης (eisagogi foitisis) ο
σπουδαστής μεταβαίνει στην κατάσταση έναρξης της φοίτησης (Enarxi foitisis). Στη συνέχεια ο
σπουδαστής μεταβαίνει στην κατάσταση Φοίτηση υπό εξέλιξη (Foitisi ypo exelixi). Η κατάσταση
αυτή αναλύεται σε άλλες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι και παράλληλες.

Έτσι μπορεί να συμβαίνουν τα ακόλουθα:
Ο σπουδαστής βρίσκεται στην κατάσταση εγγραφής σε εξάμηνο σπουδών  (egrafi se

examino) οι οποίες πραγματοποιούνται κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου από το εκπαιδευτικό
προσωπικό του ΙΕΚ. Μετά την ολοκλήρωσή της μεταβαίνει σε κατάσταση έναρξης εξαμήνου
(enarxi examinou).

Με εντολή της Γραμματείας ο σπουδαστής μεταβαίνει στην κατάσταση παρακολούθησης
διαλέξεων (parakolouthisi dialexewn).Παραμένει στην ίδια κατάσταση μέχρι να ολοκληρωθεί ο
κύκλος των διαλέξεων. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων μπορεί να βρεθεί στην κατάσταση
χρέωσης απουσιών (xrewsi apousias).Μετά τον έλεγχο των απουσιών παραπέμπεται με εντολή
της γραμματείας σε συμμετοχή στις εξετάσεις (symmetoxi stis exetaseis). Στη συνέχεια με την
έκδοση αποτελεσμάτων ο σπουδαστής μεταβαίνει στην κατάσταση κατοχύρωση Μαθήματος
(katoxirwsi mathimatos).

Με εντολή της Γραμματείας, ο σπουδαστής μεταβαίνει στην κατάσταση ολοκλήρωσης της
φοίτησης και με την έκδοση του ΒΕΚ ο σπουδαστής αποφοιτάει από το ΙΕΚ.

Σχετικό είναι το ακόλουθο διάγραμμα καταστάσεων:
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Διάγραμμα 11 (Statechart Diagram "Spoudastis")

Αντίστοιχα για κάποιον εκπαιδευτή  οι καταστάσεις στις οποίες αυτός μπορεί να βρεθεί
κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του στο Ι.Ε.Κ. μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω . Τα
βήματα και οι αντίστοιχες καταστάσεις είναι οι ακόλουθες κατά σειρά:
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Αρχικά ο εκπαιδευτής με την αίτηση πρόσληψης βρίσκεται στην κατάσταση υπό εύρεση
(ekpaideytis ypo evresi). Αν τα στοιχεία του δεν βρεθούν στη βάση δεδομένων που τηρεί το
σύστημα τότε ο εκπαιδευτής μεταβαίνει στην κατάσταση προς εισαγωγή ( ekpaideytis ypo
eisagogi). Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων του, ο εκπαιδευτής μεταβαίνει στην
κατάσταση υπό ανάθεση μαθήματος (anathesi mathimatos) στην οποία θα βρισκόταν
απευθείας αν τα στοιχεία του υπήρχαν στη βάση δεδομένων του συστήματος.

Κατόπιν με εντολή της γραμματείας ο εκπαιδευτής μεταβαίνει στην κατάσταση ανάθεσης
μαθήματος (anathesi mathimatos).Στη συνέχεια και μετά από παραπομπή της Γραμματείας ο
εκπαιδευτής μεταβαίνει στην κατάσταση προγραμματισμού εξαμήνου  (programmatismos
examinou) όπου ενημερώνεται και καθορίζονται οι ημερομηνίες και οι ώρες των διαλέξεων που
πρόκειται να πραγματοποιήσει . Με εντολή της γραμματείας μεταβαίνει στην κατάσταση
πραγματοποίησης διαλέξεων (pragmatopoiisi dialexewn). Παραμένει στην ίδια κατάσταση μέχρι
να ολοκληρωθεί ο κύκλος των διαλέξεων.

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής με την κατάλληλη εντολή μεταβαίνει σε κατάσταση
πραγματοποίησης εξετάσεων Εξαμήνου (pragmatopoiisi exetasewn). Με την εντολή έκδοση
βαθμολογίας ο εκπαιδευτής μεταβαίνει στην κατάσταση ολοκλήρωσης μαθήματος (oloklirosi
mathimatos). Ακολούθως ο εκπαιδευτής μέσω της εντολής έκδοσης αποζημίωσης ( apozimiwsi
ekpaideyti) ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το Ι.Ε.Κ. οπότε και δέχεται την εντολή
απόλυσης.

Το διάγραμμα καταστάσεων που περιγράφει τα προηγούμενα είναι το ακόλουθο :

ekpaidey tis
ypo evres i

ekpaidey tis ypo
eisagogi

ait is i pros lips is

ekpaidey tis ypo
anathes i mathimatos

olok lirothike

den vrethike

vrethike

ekpaidey tis ypo
programmatism o examinou

pragm atopoiis i
 dialexewn

olok lirwsi
mathim atos

anathes i mathimatos

entoli

parapompi

entoli

pragm atopoiis i
 exetasewn

olok liros i

epidos i vathmologias

apoz im ios i
ekpaidey ti

entoli apolys i

epivevaiosi

Διάγραμμα 12 (Statechart Diagram "Ekpaideytis")
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3.6 Διαγράμματα δραστηριοτήτων
Τα διαγράμματα δραστηριοτήτων είναι μια παραλλαγή των διαγραμμάτων καταστάσεων

και αναπαριστούν τη συμπεριφορά μιας λειτουργίας ως σύνολο ενεργειών. Στόχος τους είναι
κυρίως η αναπαράσταση της εσωτερικής συμπεριφοράς μιας μεθόδου ή μιας περίπτωσης
χρήσης. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούν ται για τον σχεδιασμό αυτών των διαγραμμάτων είναι
τα ίδια με τα διαγράμματα καταστάσεων απλά η  σημασία τους αλλάζει. Ποιο συγκεκριμένα οι
αρχική και τελική κατάσταση θεωρείται η αρχή και το τέλος της λειτουργίας  ενώ οι λεγόμενες
ενδιάμεσες καταστάσεις αποτελούν της δραστηριότητες της λειτουργίας. Τέλος οι
δραστηριότητες συνδέονται με αυτόματες μεταβάσεις που αναπαρίστανται όπως και πριν με
βέλη.

Μια δραστηριότητα αναπαρίσταται σαν στερεότυπο μιας κατάστασης και με ένα
στρογγυλευμένο ορθογώνιο. Στην συνέ χεια ακολουθεί η παρακολούθηση της φοίτησης ενός
σπουδαστή και η παρακολούθηση της δραστηριότητας ενός εκπαιδευτή ως σύνολο εσωτερικών
ενεργειών του συστήματος και περιγράφεται ως εξής:

Όσον αφορά τον σπουδαστή ως αρχική ενέργεια του χρήστη του συστήματος,  θεωρείται
η εύρεση του σπουδαστή από τα στοιχεία του (Evresi spoudasti). Αν δεν βρεθεί εγγραφή με τα
συγκεκριμένα στοιχεία τότε προχωρά στην εισαγωγή νέας εγγραφής με τα στοιχεία του
σπουδαστή και στη συνέχεια ακολουθεί η απόδοση νέας ειδικότητας στον σπο υδαστή. Στη
συνέχεια γίνεται η δημιουργία της καρτέλας φοίτησης για τον πιο πάνω σπουδαστή. Στην
περίπτωση που υπήρχε σχετική με τον σπουδαστή  εγγραφή, τότε ο χρήστης θα περνούσε
απευθείας στην εισαγωγή νέας καρτέλας φοίτησης. Ακολούθως ο χρήστης μπορεί να
διαχειριστεί παράλληλα:

 τη διαχείριση των εγγραφών στα εξάμηνα φοίτησης ,
 τη διαχείριση των απουσιών του σπουδαστή
 τη διαχείριση των εξετάσεων
 τη διαχείριση των βαθμολογιών

Μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων διαδικασιών, ο χρήστης συνεχίζει με την
έκδοση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) του σπουδαστή οπότε και
ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία της φοίτησης.

Σχετικό είναι και το ακόλουθο διάγραμμα δραστηριοτήτων:
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ΝΑΙ
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Διάγραμμα 13 (Activity Diagram "Foitisi")
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Όσον αφορά τον εκπαιδευτή ως αρχική ενέργεια του χρήστη του συστήματος, θεωρείται η
εύρεση του εκπαιδευτή από τα στοιχεία του (Evresi ekpaideyti). Αν δεν βρεθεί εγγραφή με τα
συγκεκριμένα στοιχεία τότε προχωρά στην εισαγωγή νέας εγγραφής με τα στοιχεία του
εκπαιδευτή. Στη συνέχεια γίνεται η δημι ουργία της καρτέλας για τον πιο πάνω εκπαιδευτή.
Ακολουθεί η ανάθεση μαθήματος εξαμήνου στον εκπαιδευτή.  Στην περίπτωση που υπήρχε
σχετική με τον εκπαιδευτή εγγραφή, τότε ο χρήστης θα περνούσε απευθείας στην ανάθεση νέου
μαθήματος εξαμήνου.

Ακολούθως ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί παράλληλα:
 τη διαχείριση των διαλέξεων του εξαμήνου ,
 τη διαχείριση των εξετάσεων που αντιστοιχούν στον εκπαιδευτή
 τη διαχείριση των βαθμολογιών του
 τη διαχείριση της μισθοδοσίας του

Μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων διαδικα σιών, ο χρήστης συνεχίζει με την
έκδοση διαφόρων παραστατικών αποζημίωσης που αφορούν τον πιο πάνω εκπαιδευτή οπότε
και ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία της παρουσίας του εκπαιδευτή στο Ι.Ε.Κ.

Σχετικό είναι και το ακόλουθο διάγραμμα δραστηριοτήτων:
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Διάγραμμα 14 (Activity Diagram "ekpaideytis")
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

4.1 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης (Διαγράμματα σειράς και
συνεργασίας)
Στα συστήματα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (ΟΟΡ) τα αντικείμενα δεν είναι

στατικά, αλλά αλληλεπιδρούν ανταλλάσσοντας μηνύ ματα. Η απεικόνιση αυτής της
αλληλεπίδρασης γίνεται με τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης. Σαν αλληλεπίδραση ορίζεται ο
τρόπος με τον οποίο ανταλλάσσονται τα μηνύματα μεταξύ των αντικειμένων, ώστε να επιτευχθεί
η εκτέλεση μιας εργασίας. Τα διαγράμματα αλληλεπίδ ρασης έχουν δύο μορφές για την ίδια
βασική πληροφορία η οποία καθορίζεται από την αλληλεπίδραση, αλλά κάθε μορφή δίνει
έμφαση σε μία συγκεκριμένη όψη της. Οι δύο μορφές της αλληλεπίδρασης είναι:

 Τα διαγράμματα συνεργασίας ( collaboration diagrams) και
 Τα διαγράμματα ακολουθίας (sequence diagrams)

Η κύρια διαφορά με τα διαγράμματα κλάσεων είναι ότι εκείνα απεικονίζουν την στατική
δομή του συστήματος, ενώ τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης την δυναμική συμπεριφορά του.
Τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης χρησιμοποιούν ται για να απεικονίσουν τα διάφορα σενάρια
των περιπτώσεων χρήσης του συστήματος, και αποτελούν τη βάση για την αποκάλυψη των
λειτουργιών που απαιτείται να υλοποιήσουν τα αντικείμενα του συστήματος προκειμένου να
φέρουν εις πέρας μια περίπτωση χρήσης.

Από τα δύο είδη διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης, τα διαγράμματα συνεργασίας είναι
εκείνα που απεικονίζουν τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας μια
στατική χωρική δομή, που διευκολύνει την αναπαράσταση της συνεργασίας ενός συνόλου
αντικειμένων. Τα διαγράμματα συνεργασίας εκφράζουν τόσο το περιβάλλον ενός συνόλου
αντικειμένων όσο και την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε αυτά τα αντικείμενα. Στα διαγράμματα
αυτά για να απεικονιστεί  η ακολουθία των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται χρησιμοποιείται
αρίθμηση.

Τα διαγράμματα σειράς από την άλλη αναπαριστούν αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα
αντικείμενα από μια χρονική άποψη. Ο χρόνος παριστάνεται από κάτω προς τα πάνω στο
διάγραμμα, που σημαίνει ότι τα μηνύματα που βρίσκονται πιο πάνω στο διάγραμμα
προηγούνται χρονικά αυτών που βρίσκονται πιο χαμηλά. Σε αντίθεση με τα διαγράμματα
συνεργασίας, το περιβάλλον των αντικειμένων δεν αναπαρίσταται σαφώς.

Τα διαγράμματα σειράς δεν κάνουν τίποτε περισσότερο από το να αναπαριστούν τις
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αντικειμένων μέσα σε μία χρονική άποψη. Αντίθετα βέβαια με τα
διαγράμματα συνεργασίας, το περιβάλλον των αντικειμένων δεν αναπαρίσταται με τόσο μεγάλη
σαφήνεια. Η αναπαράσταση επικεντρώνεται περισσότερο στην έκφραση των
αλληλεπιδράσεων.

Τα διαγράμματα σειράς αναπαρίστα νται με μία αλληλεπίδραση ανάμεσα στα αντικείμενα
που όμως έχουν σαν σκοπό να επικεντρωθούν στη χρονολογία εκπομπής των μηνυμάτων. Ένα
αντικείμενο αναπαρίσταται με τη χρήση ενός ορθογωνίου και μία κάθετη γραμμή, που
ονομάζεται γραμμή ζωής του αντικειμένου όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα: Αναπαράσταση αντικειμένου

Όνομα: Κλάση
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Τα αντικείμενα επικοινωνούν μεταξύ τους με τον απλό τρόπο της ανταλλαγής μηνυμάτων
τα οποία βέβαια αναπαρίστανται με οριζόντια τόξα σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να
ξεκινούν από τον αποστολέα του μηνύματος και να καταλήγουν στον παραλήπτη του
μηνύματος. Η σειρά της αποστολής του κάθε μηνύματος κάθε φορά καθορίζεται από τη θέση
του μηνύματος στον κάθετο άξονα, όπ ως θα δούμε στη συνέχεια και στο σχετικό διάγραμμα
σειράς που αναφέρεται στο πληροφοριακό σύστημα τ ου ΙΕΚ. Ο κάθετος άξονας μπορεί να
περιγράφεται με ετικέτες για να εκφράζει ακριβώς τους χρονικούς περιορισμούς.

Στον αντικειμενοστραφή σχεδιασμό που αναφερόμαστε εμείς, τα διαγράμματα σειράς
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Αυτό εξαρτάται από τη φάση του
κύκλου ζωής και τον επιθυμητό βαθμό λεπτομέρειας που θέλουμε να πετύχουμε.

Κατά την αντικειμενοστραφή ανάλυση και σχεδιασμό αρκετά ση μαντικά είναι επίσης και
τα διαγράμματα συνεργασίας ( collaboration diagrams). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα
συγκεκριμένα διαγράμματα απεικονίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αντικειμένων,
χρησιμοποιώντας μία στατική - χωρική δομή, που διευκολύνει τη ν αναπαράσταση της
συνεργασίας ενός συνόλου από αντικείμενα. Τα διαγράμματα αυτά εκφράζουν το περιβάλλον
ενός συνόλου αντικειμένων μέσω της χρήσης αυτών των αντικειμένων και  των συνδέσμων
αλλά επίσης εκφράζουν και την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε αυτά τα αντι κείμενα με την
ανταλλαγή μηνυμάτων.

 Τα διαγράμματα συνεργασίας, στην ουσία αποτελούν μία επέκταση των διαγραμμάτων
αντικειμένων. Βέβαια σε αντίθεση με τα διαγράμματα σειράς , τα οποία θα δούμε στη συνέχεια ,
στα διαγράμματα συνεργασίας ο χρόνος δεν αναπαρίσ ταται σαφώς με αποτέλεσμα να είναι
απαραίτητη η αρίθμηση των διάφορων μηνυμάτων ώστε να είναι δυνατή η δήλωση της σειράς
αποστολής των μηνυμάτων.

Το Rational Rose μας διευκολύνει στην δημιουργία των διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης.
Μπορούμε να κατασκευάσουμε τ α διαγράμματα συνεργασίας και έπειτα το πρόγραμμα να
δημιουργήσει από μόνο του τα διαγράμματα σειράς. Προκειμένου να δημιουργήσουμε λοιπόν τα
δύο αυτά είδη διαγραμμάτων ακολουθήσαμε την εξής διαδικασία: Σχεδιάσαμε τα διαγράμματα
συνεργασίας και για να δημιουργήσουμε τα διαγράμματα σειράς χρησιμοποιήσαμε την εντολή
Browse  Create Sequence Diagram. Στην συνέχεια λοιπόν, αναλύονται ένα -ένα τα
διαγράμματα που δημιουργήσαμε.

Η συνεργασία / επικοινωνία ( collaboration) ανάμεσα στα αντικείμενα / οντότη τες που
περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο και αφορούν στον σπουδαστή και στην φοίτησή του
περιγράφεται ως εξής :

1.Ως εναρκτήρια κίνηση θεωρείται η ενέργεια της Γραμματείας προκειμένου να εισάγει
έναν νέο Σπουδαστή στο Σύστημα. Έστω ότι θέλουμε να εισάγουμε τον Σπου δαστή
Γεωργίου στο Σύστημά μας. Η Γραμματεία αναζητά τον σ υγκεκριμένο Σπουδαστή
μήνυμα evresi(Γεωργίου) μέσω του Συστήματος για να δει αν υπάρχει σχετική εγγραφή
στην υπάρχουσα Βάση Δεδομένων.

2.Το Σύστημα απαντά αρνητικά , μήνυμα anyparktos στη Γραμματεία, δηλ. δεν υπάρχει
εγγραφή με τα στοιχεία του συγκεκριμένου Σπουδαστή στην υπάρχουσα Βάση
Δεδομένων.

3.Η Γραμματεία προχωρά στην εισαγωγή του Σπουδαστή Γεωργίου στη Βάση
Δεδομένων, μήνυμα eisagogi, με τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει αποδίδοντάς του τον
Αριθμό Μητρώου Σπουδαστή AM_Soudasti : 1234

4.Στη συνέχεια προκειμένου να προχωρήσει η εισαγωγή του Σπουδαστή στο Ι .Ε.Κ.
πρέπει να του αποδοθεί κάποια Ειδικότητα , μήνυμα evresi(), η οποία θα χρεωθεί στον
συγκεκριμένο σπουδαστή.

5.Το σύστημα μας απαντά με τον κωδικό  της Ειδικότητας που είναι ο 12, μήνυμα 5:12
δηλ. έχουμε Kod_Eidikotitas : 12

6.Ο υπάλληλος της Γραμματείας λοιπόν με κωδικό AFM_Ypallilou:555555555
πραγματοποιεί την οριστική εγγραφή του Σπουδαστή Γεωργίου ο οποίος έχει πάρει
Αριθμό Μητρώου (AM_Soudasti :1234) και Ειδικότητα (Kod_Eidikotitas:12) μέσω του
μηνύματος eisagogi(1234,12). Δημιουργείται έτσι η καρτέλα του συγκεκριμένου
σπουδαστή, με κωδικό καρτέλας 1 (Kod_Kartelas:1).
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7.Στη συνέχεια ο υπάλληλος της Γραμματείας προχωρά στην εγγραφή του σπουδαστή
Γεωργίου μέσω του κωδικού καρτέλας του στο πρώτο Εξάμηνο, μήνυμα eisagogi(1),
διαδικασία η οποία μπορεί να επαναληφθεί μέχρι τέσσερις φορές, όσα είναι και τα
εξάμηνα σπουδών. Γίνεται έτσι η εγγραφή του συγκεκριμένου σπουδαστή, με κωδικό
εγγραφής 1 (Kod_Egrafis:1).

8.Μέσω του συστήματος ο σπουδαστής παραπέμπετε στο Λογιστήριο για να
τακτοποιήσει την οικονομική οφειλή προς το Ι.Ε.Κ. μήνυμα parapemptiko pliromis.

9.Το σύστημα του Λογιστηρίου  απαντά με επιβεβαίωση και έκδοση  αποδείξεως προς τον
σπουδαστή, μήνυμα apodeixi pliromis.

10. Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ο υπάλληλος της Γραμματείας
ενημερώνει την καρτέλα του σπουδαστή για τις απουσίες που τυχόν θα
πραγματοποιήσει. Έτσι έχουμε την καταχώρηση απουσίας με κωδικό απουσίας 1,
Kod_apousias:1 που αντιστοιχεί στον σπουδαστή με κωδικό καρτέλας 1
(Kod_Kartelas:1) μήνυμα eisagogi(1,1). Μπορεί να πραγματοποιηθούν από καμία έως
πολλές απουσίες.

11. Αντιστοίχως ενημερώνεται η καρτέλα του σπουδαστή για τις βαθμολογίες του
στα μαθήματα του εξαμήνου μέσω του κωδικού βαθμολογίας που αντιστοιχεί σε κάθε
μάθημα. Έτσι έχουμε την καταχώρηση βαθμολογίας με κωδικό βαθμολογίας 1,
Kod_Vathmologias:1 που αντιστοιχεί στον σπουδαστή με κωδικό καρτέλας 1
(Kod_Kartelas:1) μήνυμα eisagogi(1,1). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται όσα εί ναι
και τα μαθήματα του εξαμήνου.

12. Τέλος ο υπάλληλος της Γραμματείας μπορεί να εκδώσει τίτλο αποφοίτησης για
τον πιο πάνω σπουδαστή, όταν αυτός ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο των
σπουδών του ενημερώνοντας την καρτέλα του (μήνυμα Epidosi_BEK(1)). Έτσι για την
περίπτωσή μας μπορούμε να πούμε ότι επιδίδεται ΒΕΚ στον σπουδαστή με κωδικό
καρτέλας 1.

Σχετικό με τα παραπάνω είναι το πιο κάτω διάγραμμα συνεργασίας :
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 : Spoudastis

555555555 : Υπεύθυνη
Γραμματείας

1234 : Spoudastis

 : Eidikotita

1 : Foitisi

1 : Egrafes

1 : Apousies

 : Υπεύθυνος Λογιστηρίου

1 : Vathmologies

1: evresi ( Γεωργίου) 2: anyparktos
3: Eisagogi( )

4: Evresi( )

5: 12

6: Eisagogi( 1234,12)

12: Epidosi_BEK(1)

7: *[i=1..4] :eisagogi(1)

10: *[i=0..n] :Eisagogi(1,1)

11: *[i=1..n] :Eisagogi(1 )

8: parapemptiko pliromis

9: apodeixi pliromis

Διάγραμμα 15 (Collaboration Diagram " Soudastis ")

Παρακάτω φαίνεται το ακολουθιακό διάγραμμα (Sequence Diagram) που αντιστοιχεί στο
προηγούμενο σενάριο συνεργασίας (Collaboration diagram) :
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 : Spoudastis 555555555 :
Υπεύθυ...

1234 :
Spoudastis

 : Eidikotita 1 : Foitisi 1 : Egrafes 1 : Apousies  : Υπεύθυνος
Λογιστηρίου

1 :
Vathmologies

evresi ( Γεωργίου)

anyparktos

Eisagogi( )

Evresi( )

12

Eisagogi( 1234,12)

*[i=1..4] :eisagogi(1)

parapemptiko pliromis

apodeixi pliromis

*[i=0..n] :Eisagogi(1,1)

*[i=1..n] :Eisagogi(1 )

Epidosi_BEK(1)

Διάγραμμα  16 (Sequense Diagram " Soudastis ")

Αντιστοίχως η συνεργασία / επικοινωνία ( collaboration) ανάμεσα στα αντικείμενα /
οντότητες που περιγράφηκαν στο  προηγούμενο κεφάλαιο και αφορούν σ’ έναν εκπαιδευτή και
στη σχέση του με το Ι.Ε.Κ. περιγράφεται ως εξής :

1.Ως εναρκτήρια κίνηση θεωρείται η ενέργεια του υπαλλήλου της Γραμματείας να
αναζητήσει έναν εκπαιδευτή. Έστω ότι θέλουμε να βρούμε τον εκπαιδευτή Σταματίου.
Αυτό γίνεται μέσω του μηνύματος Evresi(Σταματίου). Γίνεται λοιπόν η αναζήτηση μέσω
του Συστήματος για να δει αν υπάρχει σχετική εγγραφή στην υπάρχουσα Βάση
Δεδομένων.

2.Έστω ότι το Σύστημα απαντά αρνητικά, μήνυμα anyparktos στη Γραμματεία, δηλ. δεν
υπάρχει εγγραφή με τα στοιχεία του συγκεκριμένου εκπαιδευτή στην υπάρχουσα Βάση
Δεδομένων.

3.Ο υπάλληλος της Γραμματείας προχωρά τότε στην εισαγωγή του παραπάνω
εκπαιδευτή Σταματίου στη Βάση Δεδομένων, μήνυμα Eisagogi() με τα σχετικά στοιχεία
που διαθέτει. Στον συγκεκριμένο εκπαιδευτή αποδίδεται και ο κωδικός του που είναι ο
ίδιος με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου δηλαδή έχουμε AFM_Ekpaideyti:
012345678.

4.Στη συνέχεια γίνεται η εύρεση μαθήματος για τον πιο πάνω εκπαιδευτή  μέσω του
μηνύματος Evresi().

5.Επιστρέφεται το μήνυμα 5:12 που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτής με AFM_Ekpaideyti:
012345678 αναλαμβάνει το μάθημα με κωδικό μαθήματος 12 , δηλ.
Kod_Mathimatos:12.
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6.Ακολούθως ο εκπαιδευτής πρέπει να εισαχθεί στον Προγραμματισμός εξαμήνου για να
προγραμματισθούν οι διαλέξεις και οι εξετάσεις που υποχρεούται  να πραγματοποιήσει.
Έτσι ο εκπαιδευτής με AFM_Ekpaideyti:012345678 και με κωδικό μαθήματος
Kod_Mathimatos:12 εισάγεται στον Προγραμματισμό εξαμήνου μέσω του μηνύματος
Eisagogi(012345678,12).

7.Αποδίδονται στον εκπαιδευτή οι  διαλέξεις του συγκεκριμένου μαθήματος μέσω του
μηνύματος *[i=1..n]: Eisagogi(012345678,12). Η διαδικασία αυτή μπορεί να
επαναληφθεί πολλές φορές, όσες είναι και οι διαλέξεις που απαιτούνται για να
ολοκληρωθεί το μάθημα. Έστω λοιπόν 1 ο κωδικός της πρώτης διάλεξης, δηλαδή
έχουμε Kod_Dialexis:1.

8.Εν συνεχεία ενημερώνεται το Λογιστήριο για την πραγματοποίηση της πιο πάνω
διαλέξεως απ’ τον εκπαιδευτή Σταματίου. Δηλαδή έχουμε το μήνυμα
Enimerosi(012345678,1) που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτής με
AFM_Ekpaideyti:012345678 πραγματοποίησε την διάλεξη με Kod_Dialexis:1.

9.Παρομοίως αποδίδονται στον εκπαιδευτή οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος
μέσω του μηνύματος *[ i=1..2]: Eisagogi(012345678,12). Η διαδικασία αυτή μπορεί να
επαναληφθεί δυο φορές, όσες είναι και οι εξε τάσεις που απαιτούνται για ένα μάθημα
κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου (μια πρόοδος και μια τελική εξέταση). Έστω λοιπόν 1 ο
κωδικός της πρώτης εξέτασης, δηλαδή έχουμε Kod_Exetasis:1.

10. Πάλι ενημερώνεται το Λογιστήριο για την πραγματοποίηση της πιο πάνω
εξέτασης απ’ τον εκπαιδευτή Σταματίου. Δηλαδή έχουμε το μήνυμα
Enimerosi(012345678,1) που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτής με
AFM_Ekpaideyti:012345678 πραγματοποίησε την εξέταση με Kod_ Exetasis:1.

Σχετικό με τα παραπάνω είναι το πιο κάτω διάγραμμα συνεργασίας :

 : Ekpaideytis 012345678 :
Ekpaideytis

1 : Dialexeis : Mathimata

1 : Exetaseis

 : Υπεύθυνη Γραμματείας

 : Υπεύθυνος Λογιστηρίου

 : Programmatismos_Examinou

1: Evresi(Σταματίου)

2: anyparktos

8: Enimerosi(012345678,1)

10: Enimerosi(012345678,1)

3: Eisagogi( )

7: *[i=1..n]: Eisagogi(012345678,12)4: Evresi( )

5: 12

9: *[1..2]: Eisagogi(012345678,12)

6: Eisagogi(012345678,12)

Διάγραμμα 17 (Collaboration Diagram " Ekpaideytis")
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Παρακάτω φαίνεται το ακολουθιακό διάγραμμα (Sequence Diagram) που αντιστοιχεί στο
προηγούμενο σενάριο συνεργασίας (Collaboration diagram) :

 : Ekpaideytis 012345678 :
Ekpaideytis

1 : Dialexeis  : Mathimata 1 : Exetaseis  : Υπεύθυνη
Γραμματείας

 : Υπεύθυνος
Λογιστηρίου

 :
Programmatismos_Examinou

Evresi(Σταματίου)

anyparktos

Eisagogi( )

Evresi( )

12

Eisagogi(012345678,12)

*[i=1..n]: Eisagogi(012345678,12)

Enimerosi(012345678,1)

*[1..2]: Eisagogi(012345678,12)

Enimerosi(012345678,1)

Διάγραμμα  18 (Sequense Diagram "Ekpaideytis")
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο - Υλοποίηση

5.1 Διαγράμματα διανομής (Deployment Diagrams)
Τα διαγράμματα διανομής δείχνουν τη φυσική διάταξη των διαφόρων εξαρτημάτων (κόμβων)
υλικού, που αποτελούν ένα σύστημα, όπως και τη διανομή των εκτελέσιμων προγραμμάτων σε
αυτό το υλικό.

Κάθε πόρος υλικού αναπαρίσταται  με ένα μικρό κόμβο. Κάθε σύστημα μπορεί να
περιγραφεί με ένα μικρό αριθμό διαγραμμάτων διανομής. Πολλές φορές ένα μόνο διάγραμμα
είναι αρκετό.

Κόμβος

Σχήμα: Αναπαράσταση πόρου υλικού

Οι διάφοροι κόμβοι που εμφανίζονται στο διάγραμμα διανομής συνδέονται μεταξ ύ τους με
απλές γραμμές που αναπαριστούν μία υποδομή επικοινωνίας, η οποία είναι διπλής
κατεύθυνσης. Η φύση αυτής της υποδομής μπορεί να καθοριστεί χρησιμοποιώντας ένα
στερεότυπο.

Τα διαγράμματα διανομής μπορεί να δείχνουν τάξεις κόμβων ή στερεότυπα κόμβων .
Όπως και με άλλους τύπους διαγραμμάτων, η γραφική διαφορά ανάμεσα στις τάξεις και τα
αντικείμενα υλοποιείται υπογραμμίζοντας το όνομα του αντικειμένου. Τα διαγράμματα αυτά
περιγράφουν τη φύση των συνδέσμων επικοινωνίας ανάμεσα στους διάφορους κόμβους. Τα
διαγράμματα διανομής μπορούν επίσης να προβάλλουν στιγμιότυπα κόμβων (που
αναγνωρίζονται με υπογραμμισμένα ονόματα), έτσι ώστε να μας δίνουν ακριβείς πληροφορίες
που αφορούν την κατάσταση σε σχέση με τη θέση διανομής του συστήματος.

Τα διαγράμματα διανομής χρησιμοποιούνται για να δείξουν τη φυσική διάταξη των
διαφόρων εξαρτημάτων υλικού που αποτελούν το σύστημα όπως και τη διανομή των
εκτελέσιμων προγραμμάτων σε αυτό το υλικό.  Κάθε πόρος  υλικού θα αναπαρίσταται με έναν
κύβο.

Το σύστημά μας όπως έχει ήδη  αναλυθεί σε προηγούμενη παράγραφο θα αποτελείται
από ένα σύνολο προσωπικών υπολογιστών ( PCs) και εκτυπωτών, από ένα κεντρικό
υπολογιστή ως server, τις υποδομές δικτύωσης των υπολογιστών και την βασική εφαρμογή
που θα υποστηρίζει τη διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ι.Ε.Κ. Για τις ανάγκες
της εφαρμογής διαχείρισης του Ι.Ε.Κ.  θα πρέπει να αναπτυχθεί και μια βάση δεδομένων που θα
έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Οι χρήστες του συστήματος θα έχουν εγκατεστημένη την
εφαρμογή στους υπολογιστές τους ( PCs) μέσω της οποίας θα μπορούν:

1. να συνδέονται στον κεντρικό υπολογιστή ( server) και να έχουν έτσι τα στοιχεία
της βάσης δεδομένων και

2. να εκτυπώνουν τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν στους δικτυακούς εκτυπωτές.

Σχετικό είναι το ακόλουθο διάγραμμα διανομής:
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Application

Server

Printer

PC

Database

Διάγραμμα  19 (Deployment Diagram "Diaxeirisi Ι.Ε.Κ.")

5.2 Διάγραμμα εξαρτημάτων (Component Diagram)
Τα διαγράμματα εξαρτημάτων περιγράφουν τμήματα λογισμικού και τη σχέση τους με το
περιβάλλον υλοποίησης. Υποδηλώνουν τις επιλογές που γίνονται κατά τη χρονικ ή στιγμή
υλοποίησης. Τα εξαρτήματα αναπαριστούν όλα τα είδη των στοιχείων που αναφέρονται στην
τμηματοποίηση των εφαρμογών λογισμικού. Κάθε τάξη στο λογικό μοντέλο έχει έναν
προσδιορισμό και ένα κυρίως σώμα. Οι σχέσεις εξάρτησης χρησιμοποιούνται στα διαγρά μματα
εξαρτημάτων για να δηλώσουν ότι ένα εξάρτημα αναφέρεται σε υπηρεσίες που προσφέρονται
από άλλα εξαρτήματα. Αυτός ο τύπος εξάρτησης ανακλά επιλογές υλοποίησης. Μια σχέση
εξάρτησης αναπαρίσταται με ένα βέλος με διακεκομμένη γραμμή.

Μία γενική άποψη του Πληροφοριακού Συστήματος που αναπτύξαμε φαίνεται από το
παρακάτω διάγραμμα εξαρτημάτων:
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Arxiko.pas

Diaxeirisi Spoudastwn

Diaxeirisi Foitisis

Diaxeirisi Ekpaideytwn

Diaxeirisi Logistiriou

Diaxeirisi Vivliothikis

Διάγραμμα 20 (Component Diagram "Main")

Η διαχείριση των σπουδαστών είναι μία από τις βασικές λειτουργίες του συστήματος. Στη φάση
της υλοποίησης θα πρέπει να κωδικο ποιηθούν οι εξής γενικές τάξεις:

 Εισαγωγή καρτέλας σπουδαστή (Eisagogi kartelas)
 Ενημέρωση καρτέλας σπουδαστή (Enimerosi kartelas)
 Διαγραφή καρτέλας σπουδαστή (Diagrafi kartelas)
 Εκτύπωση καρτέλας σπουδαστή (Ektiposi kartelas)
 Επίδοση Β.Ε.Κ. σπουδαστή (Epidosi_BEK)

Όλες οι προαναφερόμενες τάξεις χρησιμοποιούν στοιχεία που επιστρέφονται από σχετική
αναζήτηση στη βάση δεδομένων του συστήματος ( Evresi kartelas).

Σχετικό είναι το ακόλουθο διάγραμμα εξαρτημάτων (το οποίο αποτελεί τμήμα του
παραπάνω διαγράμματος) :
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Diaxeirisi Spoudastwn

Evresi
Kartelas

Eisagogi
Kartelas

Enimerosi
Kartelas

Diagrafi
Kartelas

Ektyposi
Kartelas

Epidosi
BEK

Διάγραμμα 21 (Component Diagram "Diaxeirisi Spoudastwn")

Το ίδιο συμβαίνει και με τη διαχείριση των εκπαιδευτών. Κι αυτή είναι μία από τις βασικές
λειτουργίες του συστήματος. Στη φάση της υλοποίησης θα πρέπει να κωδικοποιηθούν οι εξής
γενικές τάξεις:

 Εισαγωγή εκπαιδευτή (Eisagogi )
 Ενημέρωση στοιχείων εκπαιδευτή (Enimerosi )
 Διαγραφή εκπαιδευτή (Diagrafi )
 Εκτύπωση στοιχείων εκπαιδευτή (Ektiposi )

Όλες οι προαναφερόμενες τάξεις χρησιμοποιούν στοιχεία που επιστρέφονται από σχετική
αναζήτηση στη βάση δεδομένων του συστήματος (Evresi).

Σχετικό είναι το ακόλουθο διάγραμμα εξαρτημάτων (το οποίο αποτελεί τμήμα του
διαγράμματος Component Diagram "Main"):
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Evresi
Ekpaideyti

Eisagogi
Ekpaideyti

Enimerosi
Stoixeiwn Ekpaideyti

Diagrafi
Ekpaideyti

Ektyposi
Stoixeiwn Ekpaideyti

Diaxeirisi  Ekpaideytwn

Διάγραμμα  22 (Component Diagram "Diaxeirisi Ekpaideytwn")
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
Για τη δημιουργία της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Delphi 7 της
εταιρείας Borland. Για τη δημιουργία της Βάσεως Δεδομένων που χρησιμοποιεί η εφαρμογή
χρησιμοποιήθηκε η Microsoft Office Access 2003.

Η εφαρμογή με την ονομασία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΕΚ» έχει ενσωματώσει  μερικές από τις
λειτουργίες τις οποίες επικαλούμαστε στην ανάλυση και το σχεδιασμό του Πληροφοριακού μας
Συστήματος.

6.1 Είσοδος στην εφαρμογή
Στο ξεκίνημα της εφαρμογής αντικρίζετε την παρακ άτω εικόνα στον υπολογιστή σας η οποία
είναι το μενού εισόδου.

Εικόνα 1

Σ’ αυτό το σημείο υπάρχει η δυνατότητα  να εισέλθει ο κάθε χρήστης με το όνομά του και
τον κωδικό πρόσβασής του. Υπάρχουν τέσσερεις κατηγορίες χρηστών σύμφωνα με όσα έχουν
περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια:

1. Ο διαχειριστής του συστήματος με όνομα χρήστη admin και κωδικό πρόσβασης 1
2. Η γραμματεία με όνομα χρήστη grammateia και κωδικό πρόσβασης 5
3. Το λογιστήριο με όνομα χρήστη logistirio και κωδικό πρόσβασης 9
4. Η βιβλιοθήκη με όνομα χρήστη vivliothiki και κωδικό πρόσβασης 2

Εάν πατήσουμε Cancel η εφαρμογή τερματίζει . Επίσης αν δοθούν λάθος στοιχεία
εισόδου η εφαρμογή τερματίζει με την εμφάνιση μηνύματος λάθους , όπως βλέπουμε στις
επόμενες δύο εικόνες:
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Εικόνα 2

Εικόνα 3

Έχει προβλεφθεί επίσης κάθε χρήστης από το σύνολο των επιλογών του μενού να έχει
πρόσβαση μόνο στις επιλογές που αφορούν τον τομέα ευθύνης του εκτός του Διαχειριστή του
Συστήματος (Διευθυντή του Ι.Ε.Κ.) που έχει πρόσβαση σε όλες τις επιλογές.  Στις εικόνες που
ακολουθούν βλέπουμε την είσοδο του κάθε χρήστη ξεχωριστά καθώς επίσης και τις επιλογές
που εμφανίζονται στον καθένα.

Έτσι, αν δώσουμε τα στοιχεία εισόδου σαν Διαχειριστής της εφαρμογής (εικόνα 4)

Εικόνα 4

αντικρίζουμε την παρακάτω εικόνα η οποία περιέχει και παρέχει όλες τις επιλογές της
εφαρμογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΕΚ»
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Εικόνα 5

Αν κάνουμε είσοδο με τα στοιχεία της Γραμματείας , όπως φαίνεται στην εικόνα που
ακολουθεί

Εικόνα 6

θα εμφανίσει τις επιλογές που βλέπουμε στην επόμενη εικόνα, οι οποίες είναι εργασίες που
αφορούν αποκλειστικά τη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ.
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Εικόνα 7

Εάν κάνουμε είσοδο με τα στοιχεία του Λογιστηρίου , όπως φαίνεται στην εικόνα που
ακολουθεί

Εικόνα 8

θα έχουμε πρόσβαση στις επιλογές της εφαρμογής που φαίνονται στην επόμενη εικόνα
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Εικόνα 9

Τέλος, αν γίνει είσοδος με τα στοιχεία του υπευθύνου της βιβλιοθήκης του Ι.Ε.Κ. , όπως
βλέπουμε στην επόμενη εικόνα

Εικόνα 10

θα αντικρύσουμε τις επιλογές της επόμενης εικόνας
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Εικόνα 11

6.2 Διαθέσιμες Φόρμες της εφαρμογής
Παρακάτω περιγράφονται μερικές φόρμες της εφαρμογής Διαχείριση Ι.Ε.Κ. οι οποίες είναι
διαθέσιμες στον Διαχειριστή του Συστήματος και στους υπαλλήλους Γραμματείας του Ι.Ε.Κ.

6.2.1 Φόρμα Ειδικότητες

Αν πραγματοποιήσουμε είσοδο στη εφαρμογή σύμφωνα με την εικόνα 5 ως Διαχειριστής ή
υπάλληλος Γραμματείας και πατήσουμε πάνω στην επιλογή Ειδικότητες , θα εμφανιστεί η
παρακάτω εικόνα η οποία μας επιτρέπει να δούμε  τις δυνατότητες της εφαρμογής όσον αφορά
τις ειδικότητες που περιλαμβάνει ένα Ι.Ε.Κ.  και που μπορεί να ακολουθήσει ένας υποψήφιος
σπουδαστής:
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Εικόνα 12

Πριν περιγράψουμε τις λίστες που περιέχει η συγκεκριμένη φόρμα θα εξηγήσουμε τα
κουμπιά της γραμμής εργαλείων που υπάρχουν κάτ ω από τις λίστες και τα οποία είναι κοινά και
εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες και στις υπόλοιπες φόρμες της εφαρμογής.

Η εργαλειοθήκη με τα κουμπιά της φ αίνεται στην εικόνα 13 που ακολουθεί:

Εικόνα 13

Το κουμπί της εργαλειοθήκης εάν το πατήσουμε μας μεταφέρει αυτομάτως στην
πρώτη εγγραφή μιας λίστας.

Αντίστοιχα το κουμπί  μας μεταφέρει στην τελευταία εγγραφή της λίστας στην
οποία βρισκόμαστε.

Τα κουμπιά  και  μας μεταφέρουν αντίστοιχα στην προηγούμενη και
στην επόμενη εγγραφή της λίστας απ’ το σημείο το οποίο βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή. Με λίγα
λόγια με τα κουμπιά αυτά μπορούμε να βλέπουμε μια μια τις εγγραφές μας, μετακινούμενοι είτε
προς τα εμπρός είτε προς τα πίσω.

Το κουμπί  μας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσουμε μια καινούρια εγγραφή
στην υπάρχουσα λίστα.

Αντιστοίχως, το κουμπί μας επιτρέπει να διαγράψουμε μια υπάρχουσα εγγραφή
από τη λίστα μας.

Το κουμπί  μας δίνει τη δυνατότητα να μεταφερθούμε σε μια εγγραφή και να την
ενημερώσουμε.

Τα κουμπιά  και  μας επιτρέπουν να καταχωρίσουμε μια ενημέρωση
που τυχόν κάναμε ή να την ακυρώσουμε αντιστοίχως.

Τέλος, το κουμπί μας δίνει τη δυνατότητα να αναιρέσουμε μια προηγούμ ενη
ενέργειά μας.



Μεταπτυχιακή διατριβή Αθανασίου Νικόλαος

Πληροφοριακά Συστήματα στην εκπαίδευση 58

Επιστρέφοντας στην εικόνα 12 της φόρμας των Ειδικοτήτων βλέπουμε ότι αυτή
αποτελείται από δυο λίστες. Μια με τις ειδικότητες όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:

Εικόνα 14

και μια με τα μαθήματα που αποτελού ν κάποια Ειδικότητα, όπως φαίνεται στην αμέσως
παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 15

Στην λίστα με τις Ειδικότητες μπορούμε να δούμε τον Κωδικό της Ειδικότητας και την
ονομασία της. Εάν επιλέξουμε κάποια Ειδικότητα αυτομάτως ενημερώνεται η λίστα με τα
μαθήματα της αντίστοιχης ειδικότητας στον από κάτω πίνακα και μας εμφανίζει τα μαθήματα της
αντίστοιχης Ειδικότητας.

Όπως βλέπουμε στην εικόνα 15 στη λίστα των Μαθημάτων Ειδικότητας εμφανίζονται ο
Κωδικός του κάθε μαθήματος, η ονομασία του καθώ ς επίσης το Εξάμηνο στο οποίο αυτό
διδάσκεται και οι ώρες που απαιτούνται κάθε εβδομάδα.

Σ’ αυτή τη φόρμα ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να προσθέσει ή να διαγράψει
Ειδικότητες, εάν αυτό είναι απαραίτητο καθώς επίσης και να ενημερώσει τη λίστα με τα
μαθήματα κάποιας ειδικότητας όποτε αυτό χρειαστεί.  Εάν χρειαστεί να γίνει εισαγωγή μιας νέας
ειδικότητας ο πίνακας με τα μαθήματα που βρίσκεται ακριβώς από κάτω θα είναι κενός και
έτοιμος να δεχθεί νέα μαθήματα τα οποία θα εισάγουμε εμείς. Όλες οι προηγούμενες ενέργειες
πραγματοποιούνται με τα κουμπιά των εργαλειοθηκών που βρίσκονται κάτω από τις αντίστοιχες
λίστες και που τις λειτουργίες τους τις περιγράψαμε πιο πάνω.

6.2.2 Φόρμα Σπουδαστές

Αν στην εικόνα 5 επιλέξουμε από το μενού την επιλογή Σπουδαστές , θα εμφανιστεί η παρακάτω
εικόνα η οποία μας επιτρέπει να διαχειριστούμε τους σπουδαστές του Ι.Ε.Κ. τόσο σε ότι αφορά
τα προσωπικά τους στοιχεία όσο και στα στοιχεία που αφορούν την φοίτησή τους στο Ι.Ε.Κ.:
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Εικόνα 16

Η εικόνα 16 της φόρμας των Σπουδαστών απ’ ότι  βλέπουμε αποτελείται από πέντε
λίστες. Μια με τα στοιχεία των σπουδαστών, μία με τα στοιχεία φοίτησης, μια με τα στοιχεία
εγγραφών καθώς επίσης και άλλες δυο που αφορούν τις βαθμολογίες και τις απουσίες των
σπουδαστών του Ι.Ε.Κ. Ας δούμ ε μία προς μία πιο αναλυτικά τις λίστες που υπάρχουν σ’ αυτή
τη φόρμα και ας δούμε επίσης τις ενέργειες  που μπορούμε να εκτελέσουμε μέσα σ’ αυτές  τις
λίστες.

Η πρώτη λίστα που βλέπουμε είναι αυτή που αφορά τα στοιχεία των σπουδαστών και
φαίνεται στην αμέσως παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 17

Όπως βλέπουμε στον πίνακα με τα Στοιχεία Σπουδαστών περιέχονται όλα τα στοιχεία
κάθε σπουδαστή που φοιτά στο Ι.Ε.Κ.  Τα στοιχεία αυτά είναι ο Αριθμός Μητρώου, το Επώνυμο,
το Όνομα, το Όνομα Πατρός, το Όνομα Μητρός, η ημερομηνία γεννήσεως, τα στοιχεία
διεύθυνσης (Νομός, Πόλη, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας), το φύλο, ο Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας, το τηλέφωνο και το είδος Απολυτηρίου με το οποίο εισήλθε στο Ι.Ε.Κ.

Ο χρήστης εδώ μπορεί να προσθέσει Σπουδαστές ή να διαγράψει, αλλά και να κάνει
αλλαγές σε μερικά ή και όλα τα στοιχεία κάποιου Σπουδαστή. Εάν ζητηθεί η εισαγωγή ενός νέου
σπουδαστή, αυτομάτως οι επόμενες λίστες με τα Στοιχεία Φοίτησης, τις εγγραφές, τις
Βαθμολογίες και τις Απουσίες θα διαπισ τώσουμε ότι είναι κενές και περιμένουν στοιχεία προς
εισαγωγή. Η μετακίνηση μέσα στη λίστα μπορεί να γίνει με το ποντίκι ή με το πλήκτρο Tab ή με
συνδυασμούς άλλων πλήκτρων όπως το Ctrl, το Alt, το Shift και τα πλήκτρα με τα βελάκια. Όλες
οι παραπάνω ενέργειες γίνονται από τα εικονίδια της εργαλειοθήκης στο κάτω μέρος της λίστας
και που η λειτουργία τους έχει αναφερθεί πιο πάνω αναλυτικώς.
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Η δεύτερη από τις λίστες που βλέπουμε είναι αυτή που αφορά τα στοιχεία φοίτησης των
σπουδαστών και φαίνεται στην αμέσως  παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 18

Στη λίστα με τα στοιχεία φοίτησης εμφανίζονται ο Κωδικός Ειδικότητας, το Έτος και το
Εξάμηνο που ξεκίνησε κάποιος σπουδαστής την φοίτησή του στο Ι.Ε.Κ. Οποιαδήποτε
τροποποίηση θέλει να κάνει ο χρήστης μπορεί να την πραγματοποιήσει πατώντας το ποντίκι
μέσα στο αντίστοιχο πεδίο ή με τα κουμπιά της γραμμής εργαλείων που υπάρχει ακριβώς κάτω
από την λίστα.

Η τρίτη λίστα που υπάρχει σ’ αυτή τη φόρμα είναι αυτή που αφορά τις Εγγραφές των
σπουδαστών και φαίνεται στην επόμενη εικόνα:

Εικόνα 19

Σ’ αυτή τη λίστα υπάρχουν τα πεδία  Ημερομηνία Εγγραφής, Εξάμηνο φοίτησης, Έτος
κατάρτισης και τμήμα φοίτησης. Έτσι ο χρήστης μπορεί να δει αν ένας σπουδαστής έχει
πραγματοποιήσει την ή τις εγγραφ ές του, σε ποιο εξάμηνο βρίσκεται καθώς επίσης  και το τμήμα
στο οποίο ανήκει.

Και σ’ αυτήν τη λίστα μπορούν να γίνουν οι ενέργειες που έχουμε αναφέρει πιο πάνω
όπως εισαγωγή, διαγραφή, ενημέρωση με παρόμοιο τρόπο χρησιμοποιώντας δηλαδή το
ποντίκι και τα κουμπιά που υπάρχουν στην εργαλειοθήκη που υπάρχει ακριβώς κάτω από τη
λίστα.

Η επόμενη λίστα που ακολουθεί είναι αυτή που αφορά τις Βαθμολογίες των σπουδαστών
του ΙΕΚ και φαίνεται στην εικόνα 20 πιο κάτω:
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Εικόνα 20

Σ’ αυτή τη λίστα υπάρχουν τα πεδία Κωδικός Εξέτασης και Βαθμός.  Εδώ ο χρήστης
μπορεί να δει την εξέταση κάποιου σπουδαστή και τη βαθμολογία του στο αντίστοιχο μάθημα.
Για να δει ποιο είναι το μάθημα και ποιος είναι ο εκπαιδευτής που βαθμολογεί θα πρέπει ο
χρήστης να μεταφερθεί στη φόρμα των εκπαιδευτών και να ελέγξει τον πίνακα των εξετάσεων.

 Και σ’ αυτήν τη λίστα μπορούν να γίνουν ενέργειες όπως εισαγωγή, διαγραφή,
ενημέρωση με παρόμοιο τρόπο χρησιμοποιώντας δηλαδή το ποντίκι και τα κουμπιά που
υπάρχουν στην εργαλειοθήκη που υπάρχει ακριβώς κάτω από τη λίστα.

Τελευταία λίστα που υπάρχει σ’ αυτή τη φόρμα είναι αυτή των απουσιών και φαίνεται
στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 21

Μέσα σ’ αυτή τη λίστα βλέπουμε  τα πεδία Κωδικός διάλεξης και Ώρες απουσίας.
Παρομοίως κι εδώ ο χρήστης μπορεί να δει σε ποια διάλεξη πραγματοποιήθηκαν οι απουσίες
εάν μεταφερθεί στη φόρμα των εκπαιδευτών και ελέγξει μέσα από τη λίστα των διαλέξεων.

Και σ’ αυτήν τη λίστα μπορεί ο χρήστης να εκτελέσει ενέργειες όπως εισαγωγή,
διαγραφή, ενημέρωση με παρόμοιο τρόπο χρησιμοποιώντας δηλαδή το ποντίκι και τα κουμπιά
που υπάρχουν στην εργαλειοθήκη που υπάρχει ακριβώς κάτω από τη λίστα.

Για παράδειγμα ας δούμε και ας περιγράψουμε την περίπτωση ενός σπουδαστή όπως
αυτή φαίνεται από το στιγμιότυπο της εικόνας που ακολουθεί:
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Εικόνα 22

Παρατηρούμε ότι έχει επιλεγεί η καταρτιζόμενη Κοσμά Όλγα και στη λίστα με τα στοιχεία
σπουδαστών βλέπουμε όλα τα στοιχεία της καρτέλας της. Στη διπλανή λίστα εμφανίζεται ότι η
συγκεκριμένη σπουδάστρια ξεκίνησε τη φοίτησή της στο Ι.Ε.Κ. το έτος 2006 και το εξάμηνο
έναρξής της ήταν Φθινοπωρινό.

Στη λίστα με τις εγγραφές βλέπουμε ότι η σπουδάστρια έχει πραγματοποιήσει όλες τις
εγγραφές της και για τα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης (Α,Β,Γ,Δ) . Επίσης μπορούμε να δούμε σε
ποιο εξάμηνο φοίτησης και σε ποιο τμήμα βρισκόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής της στο
Ι.Ε.Κ. Εδώ βλέπουμε ότι έκανε την πρώτη εγγραφή της στις 20/9/2006 για το Α΄ εξάμηνο του 1 ου

έτους σπουδών και ότι εντάχθηκε στο τμήμα Α5.
Στη λίστα με τις Βαθμολογίες και σε συνδυασμό με τη φόρμα των εκπαιδευτών και με τη

φόρμα των Ειδικοτήτων μπορούμε να δούμε για τη συγκεκριμένη σπουδάστρια ότι εξετάστηκε
στο μάθημα με Κωδικό Μαθήματος 7 , το οποίο αντιστοιχεί στα Αγγλικά , ότι πρόκειται για Τελική
εξέταση και έλαβε Βαθμό 10.  Παρομοίως μπορούμε να παρακολουθήσουμε και τις βαθμολογίες
της στα υπόλοιπα μαθήματα.

Αντίστοιχα στη λίστα με τις απουσίες και σε συνδυασμό με τη φόρμα των εκπαιδευτών
και με τη φόρμα των Ειδικοτήτων μπορούμε να δούμε πότε, σε ποιο μάθημα και πόσες
απουσίες έχει κάνει η συγκεκριμένη σπουδάστρια. Έτσι βλέπουμε ότι στη διάλεξη με Κωδικό
διάλεξης 18 η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2006 και αφορά στο μάθημα «Σύγχρονα
Παραθυρικά Λειτουργικά Συστήματα» στη σπουδάστρια έχει καταχωρηθεί 1 ώρα απουσίας.

Ας πάρουμε και ας περιγράψουμε την περίπτωση ενός ακόμη σπουδαστή όπως αυτή
φαίνεται από το στιγμιότυπο της εικόνας που ακολουθεί:
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Εικόνα 23

Παρατηρούμε ότι έχει επιλεγεί ο καταρτιζόμενος Αντωνόπουλος Απόστολος του οποίου
τα στοιχεία εμφανίζονται κανονικά στη λίστα με τα στοιχεία σπουδαστών . Η διαφορά με την
προηγούμενη περίπτωση είναι ότι το σύστημά μας δεν επέτρεψε στον συγκεκριμένο σπουδαστή
να κάνει εκ νέου εγγραφή διότι είχε υπερβεί το όριο των απο υσιών όπως μπορούμε να
προσέξουμε από τη λίστα με τις απουσίες . Μπορούμε επίσης να προσέξουμε ότι στην Τελική
εξέταση, από τη λίστα Βαθμολογίες, ο συγκεκριμένος σπουδαστής έχει λάβει βαθμό μηδέν διότι
το σύστημα δεν του επέτρεψε να συμμετάσχει στις Τελικές  εξετάσεις του εξαμήνου.

6.2.3 Φόρμα Εκπαιδευτές

Αν στην εικόνα 5 επιλέξουμε από το μενού την επιλογή Εκπαιδευτές θα εμφανιστεί η παρακάτω
εικόνα η οποία μας επιτρέπει να διαχειριστούμε τους Εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ. τόσο σε ότι αφορά
τα προσωπικά τους στοιχεία όσο  και στα στοιχεία που αφορούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι
στο Ι.Ε.Κ.:
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Εικόνα 24

Η εικόνα 24 της φόρμας των Εκπαιδευτών απ’ ότι βλέπουμε αποτελείται από τέσσερις
λίστες. Μια με τα στοιχεία των εκπαιδευτών, μία με τον Προγραμματισμό Εξαμήνου, μια με τις
Διαλέξεις και μια με τις Εξετάσεις που έχει πραγματοποιήσει κάποιος εκπαιδευτής. Θα  δούμε
αναλυτικότερα μία προς μία τις λίστες που υπάρχουν σ’ αυτή τη φόρμα και θα περιγράψουμε
επίσης τις ενέργειες που μπορούμε να εκτελέσουμε μέσα  σ’ αυτές τις λίστες.

Η πρώτη από τις λίστες που βλέπουμε είναι αυτή π ου αφορά τα στοιχεία των
εκπαιδευτών και φαίνεται στην αμέσως παρακάτω εικόνα :

Εικόνα 25

Όπως βλέπουμε στον πίνακα με τα Στοιχεία Εκπαιδευτών περιέχονται όλα τα στοιχεία
κάθε εκπαιδευτή που απασχολείται στο Ι.Ε.Κ. Τα στοιχεία αυτά είναι ο Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου, το Επώνυμο, το Όνομα, το Όνομα Πατρός, το Όνομα Μητρός, η ημερομηνία
γεννήσεως, τα στοιχεία διεύθυνσης (Νομός, Πόλη, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώ δικας), το
φύλο, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, το τηλέφωνο , το Ταμείο και ο αριθμός Ταμείου
Ασφάλισης, οι τίτλοι σπουδών (Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό) , η Δ.Ο.Υ. στην οποία
ανήκει και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.

Στη παρούσα λίστα ο χρήστης μπορεί να προσθέσει εκπαιδευτές ή να διαγράψει αλλά και
να κάνει αλλαγές σε μερικά ή και σε όλα τα στοιχεία κάποιου εκπαιδευτή. Εάν ζητήσουμε να
κάνουμε μια καινούρια εισαγωγή ενός εκπαιδευτή, αυτομάτως οι επόμενες λίστες με τον
Προγραμματισμό Εξαμήνου, τις Διαλέξεις και τις Εξετάσεις  θα διαπιστώσουμε ότι είναι κενές και
περιμένουν από εμάς να εισάγουμε στοιχεία . Η μετακίνηση μέσα στη λίστα μπορεί να γίνει με
τους τρόπους που έχουν αναφερθεί πιο πάνω, δηλαδή με το ποντίκι ή με το πλήκτρο Tab ή με
συνδυασμούς άλλων πλήκτρων όπως το Ctrl, το Alt, το Shift και τα πλήκτρα με τα βελάκια. Όλες
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οι αλλαγές γίνονται από τα εικονίδια της εργαλειοθήκης στο κάτω μέρος της λίστας και που η
λειτουργία τους έχει αναφερθεί πιο πάνω αναλυτικώς.

Η δεύτερη από τις λίστες που βλέπου με είναι αυτή που αφορά τον Προγραμματισμό
Εξαμήνου και φαίνεται στην αμέσως παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 26

Στη λίστα με τον Προγραμματισμό Εξαμήνου εμφανίζονται ο Κωδικός Μαθήματος, το
Έτος Κατάρτισης, το Τμήμα Φοίτησης και το Εβδομ αδιαίο Πρόγραμμα που αντιστοιχεί σε
κάποιον εκπαιδευτή του Ι.Ε.Κ. Από τη λίστα αυτή ο χρήστης μπορεί να δει το μάθημα που
διδάσκει κάθε εκπαιδευτής, σε ποιο έτος και σε ποιο εξάμηνο το διδάσκει καθώς επίσης και
πόσες ώρες την εβδομάδα διδάσκει κάποιος εκπα ιδευτής, πράγμα το οποίο εξυπηρετεί στ ον
υπολογισμό της αποζημίωσής του. Οποιαδήποτε τροποποίηση θέλει να κάνει ο χρήστης μπορεί
να την πραγματοποιήσει πατώντας το ποντίκι μέσα στο αντίστοιχο πεδίο ή με τα κουμπιά της
γραμμής εργαλείων που υπάρχει ακριβώς κάτω από την λίστα.

Η επόμενη από τις λίστες που βλέπουμε είναι αυτή που αφορά τις Διαλέξεις που έχει
πραγματοποιήσει κάποιος εκπαιδευτής και φαίνεται στην εικόνα 2 7 που ακολουθεί:

Εικόνα 27

Σ’ αυτή τη λίστα μπορούμε να ελέγξουμε  την ημερομηνία που έχει πραγματοποιηθεί μια
Διάλεξη, πόσες ώρες ήταν καθώς επίσης και το είδος της Διάλεξης, δηλαδή αν πρόκειται για
μάθημα Θεωρίας ή Εργαστηρίου. Τα πεδία που εμφανίζονται σ’ αυτή τη λίστα είναι η
Ημερομηνία διάλεξης, οι ώρες διάλεξης και  το είδος διάλεξης.

Και στον πιο πάνω πίνακα ο χρήστης μπορεί να επέμβει με τους τρόπους που έχουμε
αναφέρει και να κάνει προσθήκες, ενημερώσεις ή διαγραφές  αν αυτό χρειαστεί. Οι αλλαγές
αυτές θα αφορούν, εννοείται, τον εκπαιδευτή τον οποίο θα έχουμε επιλέ ξει πιο πριν από τη
λίστα τον εκπαιδευτών.

Τελευταία λίστα της φόρμας των εκπαιδευτών είναι αυτή  η οποία εμφανίζει τις Εξετάσεις
που έχει πραγματοποιήσει κάποιος εκπαιδευτής και φαίνεται στην εικόνα 2 8 που ακολουθεί:



Μεταπτυχιακή διατριβή Αθανασίου Νικόλαος

Πληροφοριακά Συστήματα στην εκπαίδευση 66

Εικόνα 28

Στη λίστα αυτή μπορούμε να ελέγξουμε την ημερομηνία που έχει πραγματοποιηθεί μια
Εξέταση, πόσες ώρες ήταν καθώς επίσης και το είδος της Εξέτασης, δηλαδή αν πρόκειται για
Εξέταση Προόδου ή για Τελική Εξέταση Εξαμήνου . Τα πεδία που εμφανίζονται σ’ αυτή τη λίστ α
είναι ο Κωδικός εξέτασης, το είδος εξέτασης, η  Ημερομηνία εξέτασης και οι Ώρες εξέτασης .

Και σ’ αυτήν τη λίστα μπορούν να γίνουν ενέργειες όπως εισαγωγή, διαγραφή,
ενημέρωση με παρόμοιους τρόπους που έχουν αναφερθεί πιο πάνω, χρησιμοποιώντας δηλαδή
το ποντίκι και τα κουμπιά που υπάρχουν στην εργαλειοθήκη που υπάρχει ακριβώς κάτω από τη
λίστα.

Τέλος ας δούμε και ας περιγράψουμε για παράδειγμα μια περίπτωση εκπαιδευτή όπως
αυτή φαίνεται από το στιγμιότυπο της εικόνας που ακολουθεί:

Εικόνα 29

Εδώ βλέπουμε από τη λίστα με τα Στοιχεία των εκπαιδευτών ότι είναι επιλεγμένη η
εκπαιδεύτρια Τσιρογιάννη Παναγιώτα. Στην εγγραφή της μπορούμε να δούμε όλα τα στοιχεία
της. Στην διπλανή λίστα με τον Προγραμματισμό Ε ξαμήνου βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη
εκπαιδεύτρια παρέχει κατάρτιση στο τμήμα Β5 που βρίσκεται στο 1 ο έτος κατάρτισης και το
πρόγραμμά της είναι κάθε Τετάρτη από την 4η έως την 6η ώρα και κάθε Πέμπτη την 4 η και 5η

ώρα.
Αντιστοίχως στον πίνακα με τις διαλέξεις της βλέπουμε ότι ήταν όλες εργαστηριακές με 3

και 2 ώρες αντίστοιχα για τις ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη καθώς επίσης ότι αυτές ξεκίνησαν στις
21/2/2007 και έληξαν στις 7/6/2007.



Μεταπτυχιακή διατριβή Αθανασίου Νικόλαος

Πληροφοριακά Συστήματα στην εκπαίδευση 67

Στη λίστα με τις εξετάσεις που έχει πραγματοποιήσει η συγκεκριμένη εκπαιδεύτρια
βλέπουμε ότι έχει πραγματοποιήσει μια Πρόοδο στις 2/5/2007 με 3 ώρες διάρκεια και μια τελική
εξέταση στις 18/6/2007 με 3 ώρες διάρκεια επίσης.

6.3 Έξοδος απ’ την εφαρμογή

Εάν θέλουμε να τερματίσουμε την εφαρμογή αυτό γίνεται από το κουμπί κλεισίματος που
υπάρχει στη πάνω δεξιά γωνία τ ης κύριας φόρμας της εφαρμογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΕΚ» , όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα .

Εικόνα 30
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Είναι κοινός τόπος ότι η τεχνολογία των υπολογιστών είναι σήμερα καθοριστική για τη σωστή
και αποδοτική διαχείριση κάθε μορφής Οργανισμού ή Επιχείρησης. Οι εφαρμογές των
υπολογιστών, της πληροφορικής και των επικοινωνιών γενικότερα καλύπτουν κάθε τομέα της
ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ύπαρξη και μόνον, όμως, ενός υπολογιστή, όσο ισχυρός κι αν
είναι, δεν αρκεί, για να λύσει τα προβλήματα ενός οργανισμού, όπως είναι ένα Ι.Ε.Κ. Χρειάζεται
να δημιουργηθούν τα κατάλληλα συστήματα που θα παραλαμβάνουν κάθε φορά τα δεδομένα
και θα τα μετατρέπουν σε πληροφορίες με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές. Στην περίπτωση
μας αναφερόμαστε  σε ένα Πληροφοριακό Σύστημα που δημιουργείται, με βάση τις απαιτήσεις
που καθορίζουν οι μελλοντικοί χρήστες.

Στη Μεταπτυχιακή αυτή εργασία παρουσιάστηκε η ανάλυση και σχεδίαση ενός
Πληροφοριακού Συστήματος στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα για ένα Ι.Ε.Κ. Πρόκε ιται για ένα
Σύστημα που σχεδιάστηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει στη διεκπεραίωση  των λειτουργικών
αναγκών που έχουν οι υπηρεσίες ενός Ι.Ε.Κ. Με τη σχεδίαση την οποία προτείναμε στην
παρούσα εργασία προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο τ α
δεδομένα τα οποία μας παρείχε η διοίκηση του Ι.Ε.Κ. Στα πλαίσια της σχεδίασης αυτής
αναζητήθηκαν οι κατάλληλες πληροφορίες, εξετάστηκαν και προσδιορίστηκαν ο σκοπός και οι
ανάγκες της υπηρεσίας που μας ανέθεσε την υλοποίηση. Κατανοήθηκε δηλαδή το πεδίο κ αι το
πρόβλημα. Καθορίστηκαν επίσης οι απαιτήσεις του Συστήματος, διαχωρίστηκε ο σκοπός από
τα μέσα και πραγματοποιήθηκε η συλλογή και ανάλυση πληροφοριών. Τέλος καθορίστηκαν τα
όρια, οι λειτουργίες και η συμπεριφορά του συστήματός μας.

Όπως προκύπτει από το Πληροφοριακό Σύστημα που αναπτύξαμε η χρήση του είναι
πολύτιμη και επιτακτική θα μπορούσαμε να πούμε επειδή:

 Συμβάλλει στον μετασχηματισμό του Ι.Ε.Κ. και στον εκσυγχρονισμό του
 Το μετατρέπει σε μια νέα «ψηφιακή επιχείρηση»
 Βοηθά το Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. να λύνει προβλήματα αναπτύσσοντας στρατηγικές

και πλάνα
 Το Πληροφοριακό Σύστημα είναι πολύτιμο εργαλείο για το Ι.Ε.Κ. τόσο στην

πραγματική όσο και στην εικονική του διάσταση
 Το Πληροφοριακό Σύστημα σχεδιάστηκε με βάση την οργανωτική δομή του Ι.Ε.Κ.,

την κουλτούρα που το διέπει, τις διαδικασίες που αυτό ακολουθεί και την πολιτική
του

 Με την εφαρμογή του το Πληροφοριακό Σύστημα που αναπτύξαμε επηρεάζει το
Ι.Ε.Κ. που θα πρέπει να αναδιοργανωθεί εσωτερικά αλλά και σε σχέση με το
περιβάλλον του

Όπως γίνεται αντιληπτό η χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος από τους υπαλλήλους
του Ι.Ε.Κ. μετά την εξοικείωση τους, γίνεται μια υπόθεση ρουτίνας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται
πιο εύκολη η εξυπηρέτηση του κοινού, των σπουδαστών και των εκπαιδευτών που έρχονται σε
επαφή με το Ι.Ε.Κ. Ταυτόχρονα μπορεί η χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος να συμβάλλει
στη σωστή κατανομή εργασιών και στην περαιτέρω αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που
υπηρετεί στο Ι.Ε.Κ.

Όπως συμβαίνει παντού έτσι και στη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων υπάρχουν
μειονεκτήματα τα οποία σε γενικές γραμμές μπορεί να είναι:

 Κίνδυνος για κατάρρευση του Πληροφοριακού Συστήματος, με συνέπεια την
απώλεια πολύτιμων δεδομένων

 Φόβος χρήσης από τους εργαζόμενους. Η εισαγωγή Πληροφοριακού Συστήματος
απαιτεί αλλαγές στις προσωπικές ρουτίνες που είναι επώδυνες για τα άτομα.
Απαιτείται επανεκπαίδευση και προσπάθεια προσαρμογής

 Διεύθυνση και υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν τι είναι παράνομο. Το
Πληροφοριακό Σύστημα μπορεί να είναι εργαλείο προόδου αλλά μπορεί να γίνει
και πρόξενος απειλών και εγκλημάτων
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 Τα Πληροφοριακά Συστήματα δημιουργούν πρωτόγνωρες καταστάσεις που δεν
καλύπτονται από παλιούς κανόνες και νόμους

 Το Πληροφοριακό Σύστημα δίνει την αίσθηση του αλάθητου και είναι δυσκολότερα
ελέγξιμο από το παραδοσιακό σύστημα εγγρα φών σε βιβλία

Συγκεντρώνοντας πληροφορίες και αναλύοντας τες πιστεύουμε ότι συμβάλλαμε ώστε να
υπάρχει μια πλήρης άποψη στο θέμα που αφορά τον τομέα εκπαίδευσης που λέγεται Ι.Ε.Κ.
Αυτό θεωρούμε ότι θα φανεί χρήσιμο σε μελλοντικές περιπτώσεις για άτομα τα ο ποία θα
θελήσουν να ασχοληθούν εκτενέστερα με το θέμα αυτό. Αναζητώντας περισσότερες
πληροφορίες γύρω από τη σχεδίαση και υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων αποκτήσαμε
μια εικόνα της δουλειάς που γίνεται παγκοσμίως στο χώρο των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Για την ανάλυση και τη σχεδίαση του Πληροφοριακού Συστήματος που παραθέσαμε
χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα μοντελοποίησης UML  (Unified Modeling Language). Η UML μας
παρείχε το συμβολισμό για την ανάλυση και τον σχεδιασμό του Πληροφοριακού Συστήματος.
Πρόκειται για μια γλώσσα συμβολισμού, η οποία δ εν είναι ολόκληρη μεθοδολογία. Η χρήση της
UML χάρη στα εργαλεία που την υποστηρίζουν , όπως το Rational Rose στην περίπτωσή μας,
ήταν κατανοητή και ευχάριστη. Αυτό οφείλεται και στη βιβλιογραφία η οποία έχει εμπλουτιστεί
πολύ. Πιστεύουμε, όπως και ο ι περισσότεροι αναλυτές αντικειμένων , ότι μπορούμε άνετα να
χρησιμοποιήσουμε την UML ως γλώσσα μοντελοποίησης.

Εν κατακλείδι με την ανάλυση και τη σχεδίαση πραγματοποιήθηκε το πρώτο και
σημαντικότερο βήμα για τη δημιουργία και τη  λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματός για τη
διαχείριση των λειτουργιών ενός Ι.Ε.Κ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αλωνιστιώτη Ν., Γαζής Β. , «Πληροφοριακά Συστήματα», ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2008, Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πληροφορικής .

Βεργίνης Δ., Κοντούλη Ε., Λάλας Χ ., Λαοπόδης Β., Μανουσαρίδης Ζ., Μπακογιάννης Σ.,

Πληροφοριακά Συστήματα, Αθήναι 2007 , Τομέας Πληροφορικής – Δικτύων, ΥΠ.Ε.Π.Θ

Βεσκούκης Β., Τεχνολογία Λογισμικού I, ΠATPAΙ 2000, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Βεσκούκης Β., Τεχνολογία Λογισμικού IΙ, ΠATPAΙ 2001, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
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