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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η διπλωματική εργασία αυτή έχει ως τίτλο «Προγραμματισμός – Ανάλυση – 
Σχεδίαση – Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διανομής Ημερήσιου και 
Περιοδικού Τύπου» και έχει ως σκοπό να περιγράψει τις 4 παραπάνω φάσεις που 
απαιτούνται για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος. Η ανάπτυξη του 
κύκλου ζωής του Πληροφοριακού Συστήματος είναι η διαδικασία κατά την οποία 
πρέπει να κατανοηθεί πως το σύστημα αυτό μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες μιας 
επιχείρησης, πως σχεδιάζεται, πως κατασκευάζεται και τελικά πως παραδίδεται στους 
χρήστες.  
Παρόλο που η παραπάνω διαδικασία ακούγεται εύκολη και απλή, περισσότερα από 
τα μισά projects ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων αποτυγχάνουν, είτε γιατί 
ακυρώνονται προτού να ολοκληρωθεί το σύστημα, είτε γιατί τα τελικά συστήματα δε 
χρησιμοποιούνται ποτέ μετά την εγκατάστασή τους, είτε γιατί δε παράγουν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα. 
Η κατασκευή ενός Πληροφοριακού Συστήματος είναι παρόμοια με τη κατασκευή 
ενός σπιτιού. Αρχικά το σπίτι (ή το Πληροφοριακό Σύστημα) ξεκινά με τη βασική 
ιδέα. Έπειτα, η ιδέα αυτή μετατρέπεται σε ένα απλό (προ)σχέδιο το οποίο δείχνεται 
στους πελάτες και βελτιώνεται (συνήθως με τη χρήση πολλών (προ)σχεδίων όπου το 
καθένα βελτιστοποιεί το προηγούμενο) έως ότου οι πελάτες να συμφωνήσουν ότι η 
τελική εικόνα είναι αυτό που θέλουν. Στη συνέχεια δημιουργείται ένα σύνολο πιο 
λεπτομερών (προ)σχεδίων τα οποία παρουσιάζουν περισσότερες και πιο αναλυτικές 
πληροφορίες για τα σπίτια (π.χ. το είδος των βρυσών που θα χρησιμοποιηθούν, ή το 
που θα τοποθετηθούν οι πρίζες). Τελικά, τα σπίτια κατασκευάζονται ακολουθώντας 
τα λεπτομερή αυτά (προ)σχέδια, ενώ συχνά γίνονται και ορισμένες αλλαγές κατά τη 
διάρκεια της οικοδόμησης ανάλογα με τις αποφάσεις των πελατών. Όπως και για τη 
κατασκευή των σπιτιών απαιτούνται κάποια μέσα, έτσι και για τη κατασκευή του 
Πληροφοριακού Συστήματος χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία: 

1. Visual Paradigm για τη δημιουργία των αντικειμενοστραφών UML 
διαγραμμάτων προγραμματισμού – ανάλυσης – σχεδίασης 

2. VISIO για τη δημιουργία των διαφόρων διαγραμμάτων 
3. MySQL για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί  
4. EasyPHP για τη διαχείριση της βάσης και για τη δημιουργία δυνατότητας 

επεξεργασίας της από τους χρήστες του συστήματος 
5. Apache Server: O server όπου είναι στημένη η βάση και ο οποίος θα 

εξυπηρετεί τα αιτήματα των διαφόρων clients 
6. Macromedia Dreamweaver για τη δημιουργία του interface των χρηστών 
7. Javascript για τον έλεγχο λαθών και εξαιρέσεων της βάσης 
8. Microsoft World για τη συγγραφή των: system request, feasibility analysis, 

work plan, analysis plan και τις περιγραφές των: use cases, real use cases, use 
scenarios, method definitions. 

Η διπλωματική εργασία με την ολοκλήρωσή της θα παρέχει σε όσους τη διαβάσουν, 
τις οδηγίες, τα βήματα και τα παραδοτέα που απαιτούνται για τη παράδοση ενός 
ικανοποιητικού Πληροφοριακού Συστήματος (Διανομής Ημερήσιου και Περιοδικού 
Τύπου) και θα παρουσιάζει τις βασικές αρμοδιότητες που χρειάζεται να έχει ο κύριος 
εκφραστής του έργου, ο αναλυτής συστημάτων (systems analyst). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Η διπλωματική εργασία περιγράφει την ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού 
Συστήματος Διανομής Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 
από τα 2 μεγάλα Πρακτορεία Διανομής Τύπου, το ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και την ΕΥΡΩΠΗ 
Α.Ε. (περισσότερα στοιχεία για τα 2 Πρακτορεία ΠΑΡΑΘΕΜΑ). 
 
Παρακάτω ακολουθεί μία πλήρης περιγραφή της λειτουργίας των 2 Πρακτορείων και 
του τρόπου με τον οποίο γίνεται η διακίνηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου 
από τους Εκδοτικούς Οργανισμούς, στα Πρακτορεία, στα Υποπρακτορεία και τελικά 
στα Σημεία Πώλησης : 
 Οι Εκδοτικοί Οργανισμοί αρχικά καθορίζουν τον αριθμό των αντιτύπων που 
θα τυπωθούν για κάθε έντυπο και ολοκληρώνουν τη παραγωγή τους στα πιεστήρια. 
Από εκεί ξεκινάει η διαδικασία προώθησης και πώλησης των εντύπων μέσω των 
δικτύων διανομής με τη βοήθεια των εταιριών ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.. Οι 
Εκδοτικοί Οργανισμοί ενημερώνουν τις δύο αυτές εταιρίες για την ώρα παράδοσης 
του κάθε εντύπου και διαβιβάζουν σε αυτές καταστάσεις με τις συγκεκριμένες 
ποσότητες που θα διανεμηθούν σε κάθε γεωγραφική περιοχή της χώρας. Το ΑΡΓΟΣ 
και η ΕΥΡΩΠΗ συντονίζουν τα φορτηγά τους έτσι ώστε να παραλάβουν εγκαίρως τη 
ποσότητα που προβλέπεται. Τα έντυπα που προορίζονται για την αγορά της Αθήνας 
και του Πειραιά, αφού παραληφθούν από την ΑΡΓΟΣ και την ΕΥΡΩΠΗ, διανέμονται 
στα υποκαταστήματά τους τα οποία ελέγχουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές 
της Αττικής. Έπειτα μέσω των υποκαταστημάτων και πάντα σύμφωνα με 
συγκεκριμένες καταστάσεις των εκδοτικών εταιρειών τα έντυπα κατανέμονται στα 
Υποπρακτορεία, το καθένα από τα οποία εφοδιάζει ένα συγκεκριμένο αριθμό 
Σημείων Τελικής Πώλησης. Ο συνολικός αυτός αριθμός Σημείων Πώλησης 
ανέρχεται σήμερα στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών-Πειραιώς σε περίπου 7.000. Τα 
έντυπα για την αγορά της Θεσσαλονίκης αποστέλλονται από την ΑΡΓΟΣ και την 
ΕΥΡΩΠΗ, στα υποκαταστήματα της Βορείου Ελλάδος που εδρεύουν στη 
Θεσσαλονίκη. Τα υποκαταστήματα αυτά, ακολουθώντας πάντα τις καταστάσεις των 
εκδοτικών εταιρειών, προωθούν τα έντυπα στα Υποπρακτορεία, τα οποία με τη σειρά 
τους προμηθεύουν τα τελικά Σημεία Πώλησης, που ανέρχονται στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης σε περίπου 1.500. Τέλος, για την υπόλοιπη Ελλάδα, η ΑΡΓΟΣ και η 
ΕΥΡΩΠΗ μετά την παραλαβή των εντύπων τα αποστέλλουν με δικά τους μέσα ή 
πλοία στα  Υποπρακτορεία της επαρχίας, καθένα από τα οποία είναι υπεύθυνο για τον 
εφοδιασμό των Σημείων Πώλησης της περιοχής του. Ο συνολικός αριθμός τελικών 
Σημείων Πώλησης για την υπόλοιπη Ελλάδα ανέρχεται σήμερα σε 6.500. Τα 2 
Πρακτορεία παρακολουθούν και επιβλέπουν προσεκτικά ολόκληρη τη διαδικασία 
διανομής και ελέγχουν κατά πόσο τα έντυπα παραδίδονται στις σωστές ποσότητες και 
στον προσυμφωνημένο χρόνο σε κάθε σημείο. Σε περίπτωση λάθους υπάρχει άμεση 
παρέμβαση για τη διόρθωσή του και την αποφυγή του στο μέλλον.  
Κατά τις επιστροφές των εντύπων ακολουθείται η ίδια διαδικασία αντίστροφα. Το 
κάθε Σημείο Πώλησης παραδίδει στο Υποπρακτορείο του τα έντυπα που δεν 
πουλήθηκαν, αυτό τα επιστρέφει στα υποκαταστήματα του ΑΡΓΟΣ και της 
ΕΥΡΩΠΗΣ και τελικά συγκεντρώνονται όλα στα κεντρικά πρακτορεία της Αθήνας 
από όπου τα παραλαμβάνουν οι Εκδοτικές Εταιρίες. Τα εβδομαδιαία περιοδικά 
αποσύρονται μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία τους, ενώ τα δεκαπενθήμερα και 
μηνιαία λίγο πριν από την κυκλοφορία του επόμενου τεύχους. Τα τεύχη που 
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κυκλοφόρησαν στην περιοχή της Αθήνας παραλαμβάνονται αυθημερόν, ενώ τα 
έντυπα της επαρχίας παραλαμβάνονται έπειτα από δύο μήνες. Κατά την παραλαβή 
ελέγχεται η ορθότητα της ποσότητας και κατόπιν οι Εκδοτικές Εταιρίες πωλούν τα 
έντυπα σε χαρτεμπόρους για πολτοποίηση. 
 

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1

 
ΑΡΓΟΣ / ΕΥΡΩΠΗΠΙΕΣΤΗΡΙΟ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ν

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝ
ΤΟ
ΛΕ
Σ 
ΕΚ
ΤΥ
ΠΩ

ΣΗ
Σ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΓΟΣ / ΕΥΡΩΠΗ

 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΓΟΣ

ΣΗΜΕΙΟ 
ΠΩΛΗΣΗΣ 1

ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 1
ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ν

ΣΗΜΕΙΟ 
ΠΩΛΗΣΗΣ N  

Σχήμα 1: Γενική περιγραφή διακίνησης εντύπων 

 

 
Η παραπάνω λειτουργία της διακίνησης των εντύπων, υποβοηθάται από μία 

εφαρμογή (η οποία έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος LOTUS NOTES) όπου 
έχουν πρόσβαση οι Εκδοτικοί Οργανισμοί, το ΑΡΓΟΣ, η ΕΥΡΩΠΗ και τα 
Υποπρακτορεία, για να εισάγουν τα στοιχεία τους καθώς και τα στοιχεία των 
διακινήσεών τους. 
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Σχήμα 2: Προηγούμενη Εφαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος 

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μιας περιγραφής για το παρόν 
σύστημα (As-Is System), η παρουσίαση των βελτιώσεων που μπορούν να γίνουν και 
τελικά η αντικατάσταση του παρόντος συστήματος και η δημιουργία ενός νέου, που 
θα επιφέρει καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των διακινήσεων και επομένως 
μεγαλύτερο κέρδος και μικρότερο κόστος στα 2 Πρακτορεία. Η νέα αυτή εφαρμογή 
θα είναι web-based και σε αυτή θα έχουν πρόσβαση οι Εκδοτικοί Οργανισμοί (thin 
clients), οι υπάλληλοι του ΑΡΓΟΣ (server) και οι υπάλληλοι των Υποπρακτορείων 
(thin clients). Η εφαρμογή λοιπόν θα λειτουργεί ως εξής : 
 
Αρχικά θα στηθεί ο Apache server στην IP διεύθυνση: 195.251.218.254 για 
λογαριασμό της ΑΡΓΟΣ Α.Ε. (θεωρείται στην εφαρμογή ότι ΑΡΓΟΣ και ΕΥΡΩΠΗ 
λειτουργούν ως ένα Πρακτορείο) και στο ίδιο μηχάνημα θα βρίσκεται και η βάση 
argos που θα δημιουργηθεί με χρήση της MySQL (Ο Apache server και η MySQL 
εγκαθίστανται στο μηχάνημα με το πρόγραμμα EasyPHP 1.7).  
Διαχειριστής της βάσης θα είναι ο υπεύθυνος της ΑΡΓΟΣ Α.Ε. ο οποίος θα μπορεί να 
εισάγει, επεξεργάζεται και διαγράφει έντυπα, Εκδοτικούς Οργανισμούς, 
Υποπρακτορεία και Σημεία Πώλησης ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Στη 
βάση θα μπορούν να επέμβουν όμως και οι Εκδοτικοί Οργανισμοί αλλά και τα 
Υποπρακτορεία αλλά μόνο για να εισάγουν τα χαρακτηριστικά των διακινήσεών τους 
ή για να διαβάσουν δεδομένα της βάσης που τους ενδιαφέρουν. 
Το interface της εφαρμογής, δηλαδή η web-based  μορφή της θα γίνει με τη βοήθεια 
του Macromedia Dreamweaver και της PHP. H αρχική λοιπόν σελίδα της εφαρμογής 
(http://195.251.218.254/arxiki.htm) θα αποτελείται από 3 links (όσοι είναι και οι 
χρήστες του συστήματος), το ΑΡΓΟΣ, τους Εκδοτικούς Οργανισμούς και τα 
Υποπρακτορεία. 

 
• Οι Εκδοτικοί Οργανισμοί θα επιλέγουν το αντίστοιχο link και θα εισάγουν το 

username και το password που τους έδωσε το ΑΡΓΟΣ για να κάνουν log in 
στην εφαρμογή και να μπορούν να συνδεθούν με το σύστημα. Αφού 
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συνδεθούν θα μπορούν να επιλέξουν μία από τις παρακάτω λειτουργίες μέσω 
ενός μενού που θα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας : 

 
 Να εισάγουν έντυπα (όνομα, τιμή και τεύχος) στη βάση argos τα οποία 
καταχωρούνται χωρίς όμως ακόμα να έχουν διακινηθεί προς το ΑΡΓΟΣ. 

 Να δημιουργούν διακινήσεις εντύπων προς το ΑΡΓΟΣ εισάγοντας τη 
ποσότητα που θα αποστείλουν στο πρακτορείο, την ημερομηνία που θα γίνει η 
αποστολή αυτή και την ημερομηνία που πρέπει να παραλάβουν τις επιστροφές 
των απούλητων εντύπων από το πρακτορείο. 

 Να βλέπουν τη διακίνηση των εντύπων (επιλέγοντας το όνομα και το τεύχος 
τους) ανά Υποπρακτορείο και έτσι ανάλογα με τη ποσότητα των πωληθέντων 
εντύπων μπορούν να καταλάβουν αν τα έντυπα που εκδώσαν ήταν αρκετά ή 
όχι για το αγοραστικό κοινό. 

 Να επικοινωνούν είτε με άλλους Εκδοτικούς Οργανισμούς, είτε με το ΑΡΓΟΣ 
είτε με τα Υποπρακτορεία με e-mail έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη και πιο 
άμεση συνεννόηση για πιο αποδοτική διακίνηση των εντύπων. 

 Να βλέπουν ποιες εκκρεμότητες έχουν με το ΑΡΓΟΣ. Δηλαδή να βλέπουν 
ποια έντυπα έχουν καταχωρήσει στη βάση αλλά ακόμα δεν τα έχουν διανείμει 
στο ΑΡΓΟΣ, καθώς και ποια έντυπα έχουν διανείμει στο ΑΡΓΟΣ και 
βρίσκονται ακόμα στη διάθεση του αγοραστικού κοινού (δεν έχουν 
επιστραφεί στους Εκδοτικούς Οργανισμούς).  

 
• Ο υπεύθυνος της ΑΡΓΟΣ Α.Ε. θα επιλέγει το αντίστοιχο link και αφού εισάγει 

το username και το password του θα συνδέεται με το σύστημα και θα μπορεί 
να επιτελέσει τις παρακάτω λειτουργίες μερικές από τις οποίες είναι για απλή 
διαχείριση της βάσης argos. 

 Να εισάγει στη βάση τη ποσότητα των εντύπων που παρέλαβε το ΑΡΓΟΣ από 
τους Εκδοτικούς Οργανισμούς. 

 Να δημιουργεί διακινήσεις εντύπων προς τα Υποπρακτορεία εισάγοντας στο 
σύστημα τις κατάλληλες ποσότητες αποστολής-διανομής προς αυτά (αφού 
ταυτόχρονα θα βλέπει τις διακινήσεις των προηγούμενων τευχών των εντύπων 
και θα μπορεί να κρίνει ποια ποσότητα διανομής θα είναι η κατάλληλη για 
κάθε ένα Υποπρακτορείο). 

 Να εισάγει στη βάση και στις αντίστοιχες διακινήσεις του ΑΡΓΟΣ με τα 
Υποπρακτορεία τις ποσότητες των απούλητων εντύπων που επέστρεψαν τα 
Υποπρακτορεία στο ΑΡΓΟΣ. 

 Να βλέπει τις διακινήσεις του Πρακτορείου με όλους τους Εκδοτικούς 
Οργανισμούς ανά ημερομηνία καθώς και το τζίρος και το κέρδος του 
Πρακτορείου για την ημερομηνία αυτή. 

 Να βλέπει και να δημιουργεί δελτία διανομής προς τα Υποπρακτορεία ανά 
ημερομηνία διανομής, τα οποία θα περιλαμβάνουν μία αναλυτική κατάσταση 
(όνομα, τεύχος, τιμή, ποσότητα διανομής, ημερομηνία επιστροφής) όλων των 
εντύπων που έστειλε το ΑΡΓΟΣ στα Υποπρακτορείο μία συγκεκριμένη 
ημερομηνία. 

 Να βλέπει και να δημιουργεί δελτία επιστροφής για τα Υποπρακτορεία ανά 
ημερομηνία επιστροφής, τα οποία θα περιλαμβάνουν μία αναλυτική 
κατάσταση (όνομα, τεύχος, τιμή, ποσότητα διανομής, ποσότητα παραλαβής, 
ποσότητα επιστροφής, ημερομηνία διανομής) όλων των εντύπων που πρέπει 
να επιστρέψουν τα Υποπρακτορεία στο ΑΡΓΟΣ τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 
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 Να βλέπει και να δημιουργεί δελτία πληρωμής για τα Υποπρακτορεία ανά 
ημερομηνία πληρωμής, τα οποία θα περιλαμβάνουν μία αναλυτική κατάσταση 
(όνομα, τεύχος, τιμή, ποσότητα διανομής, ποσότητα παραλαβής, ποσότητα 
επιστροφής, τζίρος, κέρδους Υποπρακτορείου, κέρδος ΑΡΓΟΥΣ, ημερομηνία 
διανομής) για όλες τις διακινήσεις των εντύπων που ολοκληρώθηκαν τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία και τα ποσά πληρωμής που προκύπτουν από τις 
διακινήσεις αυτές . 

 Να βλέπει μία αναλυτική κατάσταση (ποσότητα διανομής, ποσότητα 
παραλαβής, ποσότητα επιστροφής) των διακινήσεων εντύπων μεταξύ 
ΑΡΓΟΥΣ και Υποπρακτορείων. 

 Να εισάγει νέο έντυπο στη βάση, να επεξεργάζεται τα στοιχεία του, ή ακόμα 
και να το διαγράφει από τη βάση αν αυτό επιτρέπεται (αν δεν εκκρεμούν 
διακινήσεις). 

  Να εισάγει νέο Εκδοτικό Οργανισμό στη βάση, να επεξεργάζεται τα στοιχεία 
του, ή ακόμα και να τον διαγράφει από τη βάση αν αυτό επιτρέπεται (αν δεν 
εκκρεμούν διακινήσεις). 

 Να εισάγει νέο Υποπρακτορείο στη βάση, να επεξεργάζεται τα στοιχεία του, ή 
ακόμα και να το διαγράφει από τη βάση αν αυτό επιτρέπεται (αν δεν 
εκκρεμούν διακινήσεις). 

 Να εισάγει νέο Σημείο Πώλησης στη βάση, να επεξεργάζεται τα στοιχεία του, 
ή ακόμα και να το διαγράφει από τη βάση αν αυτό επιτρέπεται (αν δεν 
εκκρεμούν διακινήσεις). 

 Να επικοινωνεί είτε με Εκδοτικούς Οργανισμούς, είτε με τα Υποπρακτορεία 
με e-mail έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη και πιο άμεση συνεννόηση για πιο 
αποδοτική διακίνηση των εντύπων. 

 Να βλέπει ποιες εκκρεμότητες έχει στο σύστημα. Δηλαδή να βλέπει για ποια 
έντυπα δεν έχει εισάγει στη βάση τη ποσότητα παραλαβής από τους 
Εκδοτικούς Οργανισμούς, ποια έντυπα δεν τα έχει διανείμει ακόμα στα 
Υποπρακτορεία, καθώς και ποια έντυπα έχουν διανεμηθεί στα Υποπρακτορεία 
και βρίσκονται ακόμα στη διάθεση του αγοραστικού κοινού (δεν έχουν 
επιστραφεί στο ΑΡΓΟΣ). 

   
 

• Τα Υποπρακτορεία θα επιλέγουν το αντίστοιχο link και θα εισάγουν το 
username και το password που τους έδωσε το ΑΡΓΟΣ για να κάνουν log in 
στην εφαρμογή και να μπορούν να συνδεθούν με το σύστημα. Αφού 
συνδεθούν θα μπορούν να επιλέξουν μία από τις παρακάτω λειτουργίες μέσω 
ενός μενού που θα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας : 

 Να εισάγουν στη βάση τη ποσότητα των εντύπων που παρέλαβαν από το 
ΑΡΓΟΣ. 

 Να δημιουργούν διακινήσεις εντύπων προς τα Σημεία Πώλησης εισάγοντας 
στο σύστημα τις κατάλληλες ποσότητες αποστολής-διανομής προς αυτά 
(αφού ταυτόχρονα θα βλέπουν τις διακινήσεις των προηγούμενων τευχών των 
εντύπων και θα μπορούν να κρίνουν ποια ποσότητα διανομής θα είναι η 
κατάλληλη για κάθε ένα Σημείο Πώλησης). 

 Να εισάγουν στη βάση και στις αντίστοιχες διακινήσεις του Υποπρακτορείου 
με τα Σημεία Πώλησης τις ποσότητες των απούλητων εντύπων που 
επέστρεψαν τα Σημεία Πώλησης στο Υποπρακτορείο. 
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 Να βλέπουν τις διακινήσεις του Υποπρακτορείου με το ΑΡΓΟΣ ανά 
ημερομηνία καθώς και το τζίρος και το κέρδος του Υποπρακτορείου για την 
ημερομηνία αυτή. 

 Να βλέπουν και να δημιουργούν δελτία διανομής προς τα Σημεία Πώλησης 
ανά ημερομηνία διανομής, τα οποία θα περιλαμβάνουν μία αναλυτική 
κατάσταση (όνομα, τεύχος, τιμή, ποσότητα διανομής, ημερομηνία 
επιστροφής) όλων των εντύπων που έστειλε το Υποπρακτορείο στα Σημεία 
Πώλησης μία συγκεκριμένη ημερομηνία. 

 Να βλέπουν και να δημιουργούν δελτία επιστροφής για τα Σημεία Πώλησης 
ανά ημερομηνία επιστροφής, τα οποία θα περιλαμβάνουν μία αναλυτική 
κατάσταση (όνομα, τεύχος, τιμή, ποσότητα διανομής, ποσότητα παραλαβής, 
ποσότητα επιστροφής, ημερομηνία διανομής) όλων των εντύπων που πρέπει 
να επιστρέψουν τα Σημεία Πώλησης στο Υποπρακτορείο τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία. 

 Να βλέπουν και να δημιουργούν δελτία πληρωμής για τα Σημεία Πώλησης 
ανά ημερομηνία πληρωμής, τα οποία θα περιλαμβάνουν μία αναλυτική 
κατάσταση (όνομα, τεύχος, τιμή, ποσότητα διανομής, ποσότητα παραλαβής, 
ποσότητα επιστροφής, τζίρος, κέρδους Σημείου Πώλησης, κέρδος 
Υποπρακτορείου, ημερομηνία διανομής) για όλες τις διακινήσεις των εντύπων 
που ολοκληρώθηκαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία και τα ποσά πληρωμής 
που προκύπτουν από τις διακινήσεις αυτές . 

 Να βλέπουν μία αναλυτική κατάσταση (ποσότητα διανομής, ποσότητα 
παραλαβής, ποσότητα επιστροφής) των διακινήσεων εντύπων μεταξύ 
Υποπρακτορείου και Σημείων Πώλησης. 

 Να επικοινωνούν είτε με Εκδοτικούς Οργανισμούς, είτε με το ΑΡΓΟΣ, είτε με 
τα Υποπρακτορεία με e-mail έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη και πιο άμεση 
συνεννόηση για πιο αποδοτική διακίνηση των εντύπων. 

 Να βλέπουν ποιες εκκρεμότητες έχουν στο σύστημα. Δηλαδή να βλέπουν για 
ποια έντυπα δεν έχουν εισάγει στη βάση τη ποσότητα παραλαβής από το 
ΑΡΓΟΣ, ποια έντυπα δεν τα έχουν διανείμει ακόμα στα Σημεία Πώλησης, 
καθώς και ποια έντυπα έχουν διανεμηθεί στα Σημεία Πώλησης και βρίσκονται 
ακόμα στη διάθεση του αγοραστικού κοινού (δεν έχουν επιστραφεί στα 
Υποπρακτορεία). 

 
Για να γίνει πιο κατανοητή η λειτουργικότητα της εφαρμογής, αλλά και για να δειχθεί 
πως συμβαδίζει με την όλη διαδικασία της διακίνησης των εντύπων ακολουθεί ένα 
παράδειγμα που δείχνει τη χρονική ακολουθία που απαιτείται, από τη παραγωγή του 
εντύπου FOCUS στα πιεστήρια μέχρι και την πολτοποίηση των μη πουλημένων 
επιστροφών. 
 

1. Ο Εκδοτικός Οργανισμός ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ Α.Ε. καθορίζει ότι θα τυπωθούν 
10.000 αντίτυπα του εντύπου FOCUS, τεύχος 100 και αφού ολοκληρωθεί η 
παραγωγή τους στα πιεστήρια έστω στις 6/10/05 μπαίνει στο σύστημα και 
στέλνει e-mail στο ΑΡΓΟΣ ενημερώνοντας το ότι μπορεί να παραλάβει το 
έντυπο στις 7/10/05, ενώ πρέπει να επιστρέψει όσα αντίτυπα δεν πουληθούν 
στις 7/11/05. 

2. Ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΥΣ λαμβάνει το e-mail και έτσι στις 7/10/05 τα 
φορτηγά  παραλαμβάνουν τα έντυπα από τα πιεστήρια, και τα πηγαίνουν στο 
κεντρικό κατάστημα του Πρακτορείου. 
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3. Στο κεντρικό κατάστημα οι υπόλοιποι υπάλληλοι του Πρακτορείου μετρούν 
ένα προς ένα τα αντίτυπα του περιοδικού FOCUS για να τσεκάρουν ότι είναι 
10.000. 

4. Ενημερώνουν τον υπεύθυνο του ΑΡΓΟΥΣ για τη ποσότητα παραλαβής και 
αυτός την εισάγει στο σύστημα. 

5. Το επόμενο βήμα είναι ο υπεύθυνος του Πρακτορείου να δει τη διακίνηση του 
προηγούμενου τεύχους του FOCUS μέσα από το σύστημα και ανάλογα με τις 
πωλήσεις να διανείμει τις κατάλληλες ποσότητες στα διάφορα 
Υποπρακτορεία. Εκτυπώνει τη κατάσταση διανομής που δημιούργησε και τη 
δίνει στους υπαλλήλους του ΑΡΓΟΥΣ. 

6. Οι υπάλληλοι σύμφωνα με τη κατάσταση αυτή χωρίζουν τα αντίτυπα του 
FOCUS στα φορτηγά και ξεκινούν για να τα στείλουν στα Υποπρακτορεία. 

7. Οι υπεύθυνοι των Υποπρακτορείων έχουν μπει ήδη στο σύστημα και έχουν 
ενημερωθεί ότι αναμένεται στις 7/10/05 να παραλάβουν μια συγκεκριμένη 
ποσότητα του περιοδικού FOCUS. 

8. Οι υπάλληλοι των Υποπρακτορείων αφού έρθουν τα φορτηγά του ΑΡΓΟΥΣ 
παραλαμβάνουν τα αντίτυπα του FOCUS και αφού τα μετρήσουν, 
ενημερώνουν τους αντίστοιχους υπεύθυνους των Υποπρακτορείων τους για 
τις ποσότητες παραλαβής και αυτοί τις εισάγουν στο σύστημα. 

9. Έπειτα οι υπεύθυνοι των Υποπρακτορείων βλέπουν τη διακίνηση του 
προηγούμενου τεύχους του FOCUS μέσα από το σύστημα και ανάλογα με τις 
πωλήσεις διανέμουν τις κατάλληλες ποσότητες στα διάφορα Σημεία 
Πώλησης. Εκτυπώνουν τις καταστάσεις διανομής που δημιούργησαν και τις 
δίνουν στους αντίστοιχους υπαλλήλους των Υποπρακτορείων. 

10. Οι υπάλληλοι σύμφωνα με τις καταστάσεις αυτές χωρίζουν τα αντίτυπα του 
FOCUS στα διάφορα μέσα και ξεκινούν για να τα στείλουν στα Σημεία 
Πώλησης. Επίσης εκτυπώνονται και δελτία διανομής, τα οποία δίνονται στα 
Σημεία Πώλησης και περιλαμβάνουν τι θα πρέπει να παραλάβουν αυτά στις 
7/10/05 (εκτός από το FOCUS θα υπάρχουν πολλά ακόμα έντυπα). 

11. Τα αντίτυπα φτάνουν στα Σημεία Πώλησης και αυτομάτως γίνονται διαθέσιμα 
για το αγοραστικό κοινό από τις 7/10/05 έως τις 6/11/05. 

12. Στις 6/11/05 οι υπεύθυνοι των Υποπρακτορείων δημιουργούν τα δελτία 
επιστροφής (τα δελτία όπου φαίνεται ποια έντυπα πρέπει να επιστρέψουν τα 
Σημεία Πώλησης στα Υποπρακτορεία μία συγκεκριμένη ημερομηνία) για 
ημερομηνία 7/11/05 και τα στέλνουν στα Σημεία Πώλησης. 

13. Τα Σημεία Πώλησης παραλαμβάνουν τα δελτία επιστροφής στις 6/11/05 και 
βλέπουν ότι την επόμενη μέρα ένα από τα έντυπα που πρέπει να επιστρέψουν 
είναι το FOCUS. 

14. Ετοιμάζουν όσα αντίτυπα του FOCUS τους έχουν μείνει (δεν πουλήθηκαν) 
και γράφουν στο δελτίο επιστροφής τη ποσότητα επιστροφής και στις 7/11/05 
έρχονται οι υπάλληλοι των Υποπρακτορείων και παραλαμβάνουν τις 
επιστροφές. 

15. Έπειτα οι υπάλληλοι αφού φτάσουν στα Υποπρακτορεία τους, μετρούν μία 
προς μία τις επιστροφές των περιοδικών και βλέπουν αν συμφωνούν οι 
ποσότητες με αυτές που αναγράφονται στα δελτία επιστροφής. Στη συνέχεια 
πακετάρουν τα αντίτυπα και τα έχουν έτοιμα για επιστροφή στο ΑΡΓΟΣ. 

16. Δίνουν τα δελτία επιστροφής στους υπεύθυνους των Υποπρακτορείων τους 
και αυτοί εισάγουν στο σύστημα τις ποσότητες επιστροφής του FOCUS. 
Αυτόματα το σύστημα υπολογίζει το κέρδος των Σημείων Πώλησης και των 
Υποπρακτορείων από τη πώληση του περιοδικού και εκτυπώνονται τα 
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αντίστοιχα δελτία πληρωμής (τα οποία τα δίνουν και τα πληρώνονται τα 
Υποπρακτορεία από τα Σημεία Πώλησης την επόμενη μέρα. Ο λογαριασμός 
δηλαδή της πώλησης του FOCUS θα πληρωθεί στις 8/11/05). 

17. Τα φορτηγά του ΑΡΓΟΥΣ φτάνουν στα Υποπρακτορεία και παραλαμβάνουν 
τις επιστροφές των απούλητων εντύπων FOCUS και τις μεταφέρουν στο 
κεντρικό κατάστημα. 

18. Στο κεντρικό κατάστημα οι υπάλληλοι του Πρακτορείου μετρούν τις 
επιστροφές για να τσεκάρουν ότι είναι όσες έχουν εισάγει τα Υποπρακτορεία 
στο σύστημα. Στη συνέχεια πακετάρουν τα αντίτυπα και τα έχουν έτοιμα για 
επιστροφή στον Εκδοτικό Οργανισμό ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ Α.Ε. 

19. Ενημερώνουν τον υπεύθυνο του ΑΡΓΟΥΣ για τις ποσότητες επιστροφής και 
αυτός τις εισάγει στο σύστημα. Αυτόματα το σύστημα υπολογίζει το κέρδος 
των Υποπρακτορείων και του ΑΡΓΟΥΣ από τη πώληση του περιοδικού και 
εκτυπώνονται τα αντίστοιχα δελτία πληρωμής (τα οποία τα δίνουν και τα 
πληρώνεται το ΑΡΓΟΣ από τα Υποπρακτορεία την επόμενη μέρα. Ο 
λογαριασμός δηλαδή της πώλησης του FOCUS θα πληρωθεί στις 8/11/05). 

20. Τα φορτηγά του ΑΡΓΟΥΣ μεταφέρουν τα απούλητα έντυπα για πολτοποίηση. 
21. Ο Εκδοτικός Οργανισμός ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ Α.Ε. μπαίνει στο σύστημα και 

βλέπει το ποσό που του οφείλει η ΑΡΓΟΣ Α.Ε. από τις πωλήσεις του FOCUS. 
Στο ποσό αυτό προστίθεται και το κέρδος από τη πολτοποίηση και τελικά στις 
8/11/05 το Πρακτορείο πληρώνει τον Εκδοτικό Οργανισμό. 

 
 

Για την ανάπτυξη του νέου αυτού Πληροφοριακού Συστήματος 
χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία που ακολουθείται στο βιβλίο : Systems Analysis & 
Design (An object Oriented Approach with UML) των Alan Dennis, Barbara Haley 
Wixom and David Tegarden. John Wiley & Sons, Inc. , 2002. 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή λοιπόν, ο κύκλος ζωής της ανάπτυξης του 
συστήματος (Systems Development Life Cycle) αποτελείται από 4 φάσεις 
(Προγραμματισμός – Ανάλυση – Σχεδίαση - Υλοποίηση). Η κάθε φάση αποτελείται 
από μία σειρά βημάτων, η εκτέλεση των οποίων βασίζεται σε βασικές μεθοδολογίες 
και οδηγεί σε παραδοτέα. Παρακάτω παρατίθενται τα κεφάλαια του βιβλίου (και της 
διπλωματικής εργασίας) τα οποία είναι οργανωμένα με βάση τις 4 παραπάνω φάσεις : 
 

1. Προγραμματισμός (Planning) : (Γιατί να κατασκευάσουμε το σύστημα) 
 Κεφάλαιο 2 : Έναρξη Έργου (Project Initiation) 

Καθορίζεται η αξία που θα έχει το νέο Π.Σ. για τον οργανισμό (ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και 
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.). Δηλαδή πως θα υπάρξει κέρδος και πως θα μειωθεί το κόστος. 
Δημιουργείται το αίτημα συστήματος (system request) από τον υποστηρικτή του 
έργου (project sponsor) που περιγράφει τις ανάγκες της επιχείρησης, τη 
λειτουργικότητα και τους στόχους του νέου συστήματος (υλικούς και μη) καθώς και 
τους διάφορους περιορισμούς που υπάρχουν. 
Γίνεται η ανάλυση εφικτότητας και σκοπιμότητας του νέου συστήματος (feasibility 
analysis) από τον υποστηρικτή του έργου, η οποία αποτελείται από : Α) τη τεχνική 
εφικτότητα (technical feasibility) (μπορούμε να κατασκευάσουμε το σύστημα?) που 
περιγράφει το μέγεθος του έργου και αν υπάρχει στην επιχείρηση εξοικείωση με την 
εφαρμογή και γενικά με τη τεχνολογία. Β) την οικονομική σκοπιμότητα (economic 
feasibility) (το σύστημα θα παράγει αξία για την επιχείρηση?) που περιγράφει τα 
υλικά (και μη) πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του νέου συστήματος. Γ) την 
οργανωσιακή σκοπιμότητα (organizational feasibility) (αν κατασκευάσουμε το 
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σύστημα, θα χρησιμοποιηθεί?) που γίνεται από τον project champion και περιγράφει 
τους χρήστες του νέου συστήματος και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε το 
σύστημα αυτό να γίνει αποδεκτό και εύκολο στη χρήση. 

 Κεφάλαιο 3 : Διαχείριση Έργου (Project Management) 
Δημιουργείται το πλάνο εργασίας (work plan) από το διαχειριστή του έργου (project 
manager) το οποίο περιγράφει τη πορεία ανάπτυξης του συστήματος, τα παραδοτέα 
κάθε φάσης και τις ιδιότητες-γνώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση κάθε μίας 
από τις φάσεις αυτές. 
 Σύμφωνα με το παραπάνω πλάνο γίνεται μία επίσημη εκτίμηση του μεγέθους του 
συστήματος και με βάση την εκτίμηση αυτή γίνεται η στελέχωση του έργου με τα 
κατάλληλα άτομα και γνωστοποιούνται οι κανόνες που θα πρέπει να ισχύσουν για τη 
σωστή λειτουργία του έργου. 
 

2. Ανάλυση (Analysis) : (Ποιος θα χρησιμοποιήσει το σύστημα, τι θα κάνει,  
πότε και που θα χρησιμοποιηθεί. Η ανάλυση προσπαθεί να καταλάβει, να 
εξηγήσει και να παρουσιάσει την φύση ενός συστήματος. Η ανάλυση δεν 
ασχολείται με τις λύσεις αλλά με ερωτήσεις που προσδιορίζουν το "τι κάνει" 
και "το περιβάλλον" ενός συστήματος.) 

 Κεφάλαιο 4 : Ανάλυση Συστήματος (Systems Analysis) 
Περιγράφονται οι 2 βασικές τεχνικές ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στο έργο : 
Business Process Improvement και Business Process Reengineering. 
Δημιουργείται το πλάνο ανάλυσης (analysis plan) το οποίο παρουσιάζει τα 3 βήματα 
της ανάλυσης (κατανόηση του υφιστάμενου as-is συστήματος, προσδιορισμός των 
ευκαιριών βελτίωσης , δημιουργία του μελλοντικού to-be συστήματος) καθώς και τις 
τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα βήματα αυτά. 

 Κεφάλαιο 5 : Συλλογή Απαιτήσεων (Requirements Gathering) 
Περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές συλλογής πληροφοριών τόσο για τη κατανόηση 
των υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών όσο και για τη σύλληψη των 
αναγκών του νέου συστήματος. 

 Κεφάλαιο 6 : Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (Use-Case Modeling) 
Γίνεται μία σύντομη παρουσίαση του νέου to-be συστήματος. 
Αναλύονται οι περιπτώσεις χρήσεις (use case) του συστήματος που ονομάζονται 
αλλιώς και problem domain models και αποτελούν τα λογικά ή εννοιολογικά μοντέλα 
αφού περιγράφουν τις δραστηριότητες του συστήματος χωρίς να καθορίζουν το πώς 
θα υλοποιηθούν (περιγράφουν την εξωτερική συμπεριφορά ή αλλιώς τη λειτουργική 
πλευρά του συστήματος). 
Δημιουργούνται τα διαγράμματα των περιπτώσεων χρήσης (use-case diagram). 

 Κεφάλαιο 7 : Δομική Μοντελοποίηση (Structural Modeling) 
Περιγράφεται η δομή των δεδομένων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες του 
οργανισμού με τη βοήθεια των καρτών κλάσεων με υπευθυνότητες και συνεργασίες 
(Class-responsibility-collaboration cards), του διαγράμματος κλάσεων (class diagram) 
και του διαγράμματος αντικειμένων (object diagram) (περιγράφουν τη στατική όψη 
του συστήματος). 

 Κεφάλαιο 8 : Συμπεριφορική Μοντελοποίηση (Behavioral Modeling) 
Περιγράφεται η εσωτερική συμπεριφορά ή αλλιώς η δυναμική όψη του συστήματος 
με χρήση διαγραμμάτων που αναπαριστούν την επιχειρηματική διαδικασία των 
περιπτώσεων χρήσης (διαγράμματα ακολουθίας (sequence diagram), διαγράμματα 
συνεργασίας (collaboration diagram)) και με χρήση διαγραμμάτων που αναπαριστούν 
τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στα δεδομένα (διαγράμματα κατάστασης (state 
chart diagram) διαγράμματα δραστηριοτήτων (activity diagram)). 
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3. Σχεδίαση (Design) : (Πως θα γίνει το σύστημα) 

 Κεφάλαιο 9 : Σχεδίαση (Design) 
Δημιουργούνται τα packages (το περιεχόμενο των οποίων είναι το problem domain 
layer) και τα διαγράμματα πακέτων (package diagrams). 

 Κεφάλαιο 10 : Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος (System 
architecture design) 

Περιγράφεται η αρχιτεκτονική του συστήματος που περιλαμβάνει τα σχέδια και τις 
προδιαγραφές για το υλικό, το λογισμικό, τις επικοινωνίες και την ασφάλεια. 

 Κεφάλαιο 11 : Σχεδιασμός της δομής της διεπαφής (User interface structure 
design) 

Δημιουργούνται τα σενάρια χρήσης (use scenarios) που περιγράφουν ποιες ακριβώς 
ενέργειες πρέπει να κάνει ο χρήστης του συστήματος  για να ικανοποιήσει τη 
λειτουργικότητα που απαιτείται από τις περιπτώσεις χρήσης. 
Δημιουργούνται τα διαγράμματα πλοήγησης μεταξύ παραθύρων (Window Navigation 
Diagram) τα οποία απεικονίζουν τη συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ των οθονών και 
των φορμών του συστήματος και πως πλοηγούνται οι χρήστες στα παράθυρα αυτά. 
Αναλύονται τα πρότυπα της διεπαφής, τα οποία είναι τα βασικά στοιχεία που είναι 
κοινά σε όλες τις φόρμες-οθόνες της εφαρμογής. 

 Κεφάλαιο 12 : Στοιχεία σχεδιασμού της διεπαφής (User interface design 
components) 

Περιγράφονται οι φόρμες της διεπαφής και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η 
προτυποποίηση του σχεδιασμού της διεπαφής. 
Παρατίθενται οι αρχές της σχεδίασης. 
Παρουσιάζονται οι πραγματικές περιπτώσεις χρήσης (real use cases) που 
περιγράφουν ακριβώς τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για να 
χρησιμοποιήσει το σύστημα. 

 Κεφάλαιο 13 : Σχεδιασμός της αποθήκευσης των αντικειμένων (Object 
persistence design) 

Γίνεται η επιλογή του τύπου διατήρησης των αντικειμένων-δεδομένων και έπειτα 
γίνεται μετατροπή (αφού έχει επιλεγεί η χρήση σχεσιακής Βάσης Δεδομένων) των 
problem domain κλάσεων σε RDBMS πίνακες.  

 Κεφάλαιο 14 : Σχεδιασμός κλάσεων και μεθόδων (Class and method design) 
Περιγράφονται δύο από τις μεθόδους των κλάσεων. 
 

4. Υλοποίηση (Implementation) : (Παράδοση του συστήματος) 
 Κεφάλαιο 15 : Κατασκευή (Construction) 

Η κατασκευή του νέου συστήματος έχει ολοκληρωθεί και αναλύονται τα εργαλεία 
που χρησιμοποιήθηκαν. 
Παρουσιάζονται οι κύριοι τύποι δοκιμών του νέου συστήματος καθώς και η 
τεκμηρίωση των χρηστών (user documentation) που είναι σε μορφή tutorials. 

 Κεφάλαιο 16 : Εγκατάσταση (Installation) 
Περιγράφεται το σχέδιο μετάβασης (migration plan) από το παλιό σύστημα στο νέο. 
Ειδικότερα περιγράφεται το σχέδιο μετατροπής (conversion plan) που είναι το 
τεχνικό μέρος της μετάβασης και περιγράφει πως θα γίνει η εγκατάσταση του νέου 
συστήματος και πως θα γίνει η μεταφορά των παλιών δεδομένων σε αυτό, και η 
διαχείριση αλλαγής (change management) που είναι το οργανωσιακό μέρος της 
μετάβασης και περιγράφει πως θα γίνει η υποβοήθηση των χρηστών πάνω στο νέο 
σύστημα και πως θα γίνει παρακίνηση στο να το χρησιμοποιήσουν. 
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Περιγράφεται το σχέδιο υποστήριξης-συντήρησης που απαιτείται για τη σωστή 
λειτουργία του νέου συστήματος. 
 
Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την υλοποίηση του κύκλου ζωής της ανάπτυξης 
του συστήματος είναι η object-oriented analysis & design (που ακολουθεί τα βήματα 
της κατηγορίας Ταχείας Ανάπτυξης Εφαρμογών (RAD): throw-away prototyping), η 
οποία καθοδηγείται από τις περιπτώσεις χρήσης (use-case driven), είναι βηματική και 
επαναληπτική και βάση της αποτελεί η αρχιτεκτονική. Οι περιπτώσεις χρήσης 
ορίζουν τη συμπεριφορά του συστήματος περιγράφοντας πως ο χρήστης αλληλεπιδρά 
με το σύστημα για να εκτελέσει κάποια λειτουργία, και αποτελούν τη πηγή από την 
οποία προκύπτουν όλες οι λεπτομέρειες του συστήματος. Η λειτουργική 
αρχιτεκτονική περιγράφει την εξωτερική συμπεριφορά του συστήματος από τη 
πλευρά του χρήστη με τη χρήση των περιγραφών και των διαγραμμάτων των 
περιπτώσεων χρήσης. Η στατική αρχιτεκτονική περιγράφει τη δομή του συστήματος 
με τα χαρακτηριστικά, τις μεθόδους, τις κλάσεις και τις σχέσεις τους με χρήση των 
CRC cards και των διαγραμμάτων κλάσεων και αντικειμένων. Τέλος η δυναμική 
αρχιτεκτονική περιγράφει την εσωτερική συμπεριφορά του συστήματος με βάση τα 
μηνύματα που ανταλλάζουν τα αντικείμενα και την αλλαγή της κατάστασης των, με 
χρήση διαγραμμάτων ακολουθίας, συνεργασίας και κατάστασης. Η ανάπτυξη του 
συστήματος είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη μετά από δοκιμές, ενώ σε όλες τις φάσεις 
του κύκλου ζωής της ανάπτυξης χρησιμοποιείται η Unified Modeling Language για 
τη μοντελοποίηση του περιβάλλοντος της εφαρμογής (use case diagrams, class 
diagrams, object diagrams, collaboration diagrams, sequence diagrams, state chart 
diagrams, activity diagrams, package diagrams). 
 

 
Σχήμα 3: Throwaway prototyping 
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ΠΑΡΑΘΕΜΑ 
 

Η ΑΡΓΟΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα πρακτόρευσης και διανομής 
ελληνικού ημερήσιου και περιοδικού Τύπου από το 1999 και την εμπιστεύονται για 
τη διανομή των εντύπων τους 400 περίπου εκδοτικές επιχειρήσεις που παράγουν 
1200 τίτλους εφημερίδων και περιοδικών. Η αρχική μετοχική σύνθεση της ΑΡΓΟΣ 
Α.Ε. απαρτιζόταν από τις παρακάτω εκδοτικές επιχειρήσεις: X.K. Tεγόπουλος Α.Ε., 
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε., Ιμάκο Α.Ε., 
Αττικές Εκδόσεις Α.Ε., Τέταρτη Εξουσία Εκδοτικές Επιχειρήσεις Α.Ε., Εκδόσεις 
Απογευματινή Α.Ε., Περιοδικός Τύπος Α.Ε., Κουρής Μedia Group Α.Ε., Πνεύμα 
Α.Ε., Πάπυρος Press ΕΠΕ, Εκδόσεις Θέμα Α.Ε., Γ.Ι. Γεωργαλάς Α.Ε., Γ.Ι. 
Δραγούνης Γενικές Εκδόσεις Α.Ε, και το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν στα 
750.000.000 δραχμές (2.201.027 €). Ξεκίνησε με αξία διακινούμενων εντύπων που 
προσέγγιζε τα 100.000.000.000 δρχ. (293.470.286 €) το χρόνο και ολοκλήρωσε ένα 
επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2.000.000.000 δρχ. (5.869.405 €) σε υποδομή, 
εξοπλισμό και μέσα. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της ΑΡΓΟΣ βρίσκονται κοντά στην 
περιoχή του κέντρου της Αθήνας (Iερά Oδός 150 , Αιγάλεω) καλύπτοντας συνολική 
έκταση 17.500 τ.μ. για γραφεία ,χώρους διεκπεραίωσης και αποθήκες. Η προώθηση 
του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου στα σημεία πώλησης στην περιοχή Αθήνας και 
Πειραιά  γίνεται μέσω επτά Υποκαταστημάτων που διαθέτει η εταιρεία στην περιοχή 
του Λεκανοπεδίου και τα οποία καλύπτουν συνολική επιφάνεια 6.300 τ.μ. Στην 
Θεσσαλονίκη , η διεκπεραίωση του Τύπου γίνεται από το Υποκατάστημα της ΑΡΓΟΣ 
στο Καλοχώρι, σε ακίνητο συνολικής επιφανείας 2.500 τ.μ.  

H ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. συστήθηκε τον Απρίλιο του 1999 με κύριους μετόχους 
σημαντικές Ελληνικές εκδοτικές επιχειρήσεις και αφού έλαβε την σχετική άδεια από 
το αρμόδιο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οργανώθηκε και 
έκανε έναρξη εργασιών διανομής τύπου την 13η Δεκεμβρίου 1999. Το αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε οριστεί σε € 58.694,06. Το σημερινό μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 1.500.000,00 και διαιρείται σε 50.000 κοινές 
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης. Η μετοχική σύνθεση της 
εταιρίας είναι η ακόλουθη: 

 
 
 
 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%)  

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 10.500 21,00% 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. 10.500 21,00% 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 5.500 11,00% 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ Α.Ε. 5.500 11,00% 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε. 5.000 10,00% 

Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 2.500 5,00% 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ HACHETTE RIZZOLI Α.Ε. 2.500 5,00% 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 2.500 5,00% 

Θ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α.Ε. 2.500 5,00% 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΑΣ 2.010 4,02% 

LIAISON A.E. 500 1,00% 

MOTOR PRESS HELLAS A.E. 250 0,50% 

ΕΥΑΓΓ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 240 0,48% 
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Σύνολο 50.000 100% 

Το δίκτυο διανομών περιλαμβάνει την κεντρική οργάνωση, τα κέντρα διανομής 
περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και 70 υποπρακτορεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Planning) 
 
Κατά τη φάση του προγραμματισμού γίνεται κατανοητό το γιατί πρέπει να 
κατασκευαστεί το νέο σύστημα και αποφασίζεται η πορεία που θα ακολουθήσει η 
ομάδα εργασίας κατά τη διάρκεια του έργου. Η φάση του προγραμματισμού 
αποτελείται από δύο βήματα, την έναρξη του έργου και τη διαχείρισή του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Έναρξη Έργου (Project Initiation) 
 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το πρώτο βήμα του προγραμματισμού, η έναρξη 
του έργου (Project Initiation) κατά την οποία αναγνωρίζεται η αξία που θα επιφέρει το νέο 
πληροφοριακό σύστημα στον οργανισμό. 

Αρχικά ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή (η αναλυτική έγινε στην εισαγωγή) της 
λειτουργίας του οργανισμού (ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.) :  

Τα πρακτορεία διανομής ημερήσιου και περιοδικού τύπου, ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και 
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. χρησιμοποιούνται από όλες τις εκδοτικές εταιρίες για τη διακίνηση και 
διανομή των εντύπων τους πανελλαδικά. Τα δύο αυτά πρακτορεία παραλαμβάνουν από τα 
πιεστήρια τα έντυπα και τα διανέμουν στα υποκαταστήματά τους.  

Για παράδειγμα το ΑΡΓΟΣ Α.Ε. για την Αθήνα και το Πειραιά παραλαμβάνει τα 
περιοδικά από τα πιεστήρια και τα διανέμει στα 7 υποκαταστήματά του, τα οποία ελέγχουν 
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Στη συνέχεια τα 7 υποκαταστήματα κατανέμονται σε 
465 εφημεριδοπώλες. Ο αριθμός των τελικών σημείων πώλησης για τη περιοχή Αθήνα-
Πειραιά ανέρχεται σήμερα σε περίπου 7.000. Για την υπόλοιπη Ελλάδα το ΑΡΓΟΣ Α.Ε. αφού 
παραλάβει τα έντυπα από το πιεστήριο τα αποστέλλει στους 57 υποπράκτορες της επαρχίας ο 
καθένας από τους οποίους ελέγχει και εξυπηρετεί τα τελικά σημεία πώλησης συγκεκριμένης 
γεωγραφικής περιοχής. Ο αριθμός των τελικών σημείων πώλησης για την επαρχία ανέρχεται 
σήμερα σε 8.000 περίπου, κατανεμημένα σε πόλεις και χωριά. 
 Τα δύο πρακτορεία (ΑΡΓΟΣ και ΕΥΡΩΠΗ) στη προσπάθεια τους να οργανώσουν 
όσο καλύτερα γίνεται τη διανομή των εντύπων, αποφάσισαν να αναπτύξουν ένα 
πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διακίνησης του ημερήσιου και περιοδικού τύπου. Με 
τη βοήθεια του πληροφοριακού συστήματος αυτού, θα επιτευχθεί σωστότερη διανομή των 
εντύπων. Η σωστότερη αυτή διανομή θα έχει ως αποτέλεσμα περισσότερες πωλήσεις και 
μεγαλύτερο κέρδος τόσο για τα χιλιάδες σημεία πώλησης που είναι διασκορπισμένα σε όλη 
τη χώρα, όσο και για τα πρακτορεία ΑΡΓΟΣ και ΕΥΡΩΠΗ (που αποτελούν την εταιρία μας)  
και για τις εκδοτικές εταιρίες με τις οποίες αυτά συνεργάζονται (π.χ. Εκδοτικός Οργανισμός 
Λαμπράκη). Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η πορεία των εντύπων από τις Εκδοτικούς 
Οργανισμούς μέχρι τα τελικά σημεία πώλησης (π.χ. περίπτερα ή ψιλικατζίδικα).  
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ΠΩΛΗΣΗΣ 1

ΣΗΜΕΙΟ 
ΠΩΛΗΣΗΣ Ν

ΣΗΜΕΙΟ 
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ΣΗΜΕΙΟ 
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Σχήμα 4: Διακίνηση Εντύπων 

 

 

 

 
 
Για παράδειγμα ο Εκδοτικός Οργανισμός 1 συνεργάζεται με το ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και στο 
πρακτορείο αυτό στέλνει τα έντυπά του. Στη συνέχεια το ΑΡΓΟΣ αποστέλλει τα 
έντυπα αυτά στα διάφορα υποπρακτορεία που είναι κατανεμημένα σε ολόκληρο το 
γεωγραφικό πλάτος της χώρας. Με τη σειρά τους, τα υποπρακτορεία αυτά θα 
διανείμουν τα έντυπα στα τελικά σημεία πώλησης που βρίσκονται στην έκταση που 
τους αναλογούν. Δηλαδή διαφορετικό υποπρακτορείο θα εξυπηρετήσει τα σημεία 
πώλησης της περιοχής της Καλαμαριάς και διαφορετικό τα σημεία πώλησης της 
Πυλαίας. 
 
Παρακάτω ακολουθεί το αίτημα του συστήματος το οποίο περιγράφει τις ανάγκες 
των επιχειρήσεων ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. για ένα νέο σύστημα, τη 
λειτουργικότητα που θα έχει το νέο αυτό σύστημα καθώς και την αναμενόμενη αξία 
(υλική και μη) που θα προσφέρει στους 2 οργανισμούς. 
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15/7/2004 
 
 

SYSTEM REQUEST 
 
 

Project Name: Πληροφοριακό Σύστημα Διανομής Ημερήσιου και Περιοδικού 
Τύπου 
 
Project Sponsor: Χρήστος Μητρόπουλος 
Department: ---- 
Phone: 2310447307 , 6972581283  
E-mail: hmitropo@hotmail.com , mitrop@uom.gr ,hmitropo@gmail.com  
 
Business Need: Καλή οργάνωση και διαχείριση διανομής ημερήσιου και 
περιοδικού τύπου. Η επιχείρηση θέλει να αυξήσει τις πωλήσεις των εντύπων που 
διαχειρίζεται (που στέλνονται από τους Εκδοτικούς Οργανισμούς με τους οποίους 
συνεργάζεται) έτσι ώστε να επιτύχει μεγαλύτερο κέρδος. Μία μεγάλη επίσης 
ανάγκη της επιχείρησης είναι η δημιουργία μιας web-based εφαρμογής μέσω της 
οποίας θα επιτευχθεί καλύτερη συνεργασία τόσο με τους εκδότες όσο και με τα 
υποπρακτορεία που είναι γεωγραφικά κατανεμημένα σε ολόκληρη τη χώρα. Η 
εφαρμογή αυτή θα είναι thin client (και όχι thick client όπως είναι η τωρινή σε 
LOTUS NOTES), δηλαδή ο client (οι εκδοτικοί οργανισμοί και τα 
υποπρακτορεία) θα έχει μικρότερες αρμοδιότητες και περιορισμένη επεξεργασία 
σε σχέση με τη προηγούμενη εφαρμογή αφού η μοναδική αλληλεπίδραση που θα 
έχει με το server (που θα βρίσκεται στο ΑΡΓΟΣ Α.Ε.) θα είναι : το input που θα 
δέχεται και το output που θα δίνει. Η επεξεργασία των δεδομένων δε θα γίνεται 
από τους clients τοπικά αλλά από τον ισχυρό server. Σε μία τέτοια εφαρμογή οι 
χρήστες ( δηλαδή οι υπάλληλοι της εταιρίας, οι εκδοτικοί οργανισμοί και οι 
υπάλληλοι των υποπρακτορείων) θα είναι περισσότερο εξοικειωμένοι καθώς το 
παρόν λογισμικό που χρησιμοποιείται (LOTUS NOTES) απαιτεί αρκετές γνώσεις 
και μεγάλη εξειδίκευση. Επίσης με τη web-based εφαρμογή το λειτουργικό 
κόστος του συστήματος θα είναι μικρότερο, καθώς δε θα επιβαρύνει με την αγορά 
έξτρα λογισμικού τους εκδοτικούς οργανισμούς και τα υποπρακτορεία. 
 
Functionality: Με τη βοήθεια του Πληροφοριακού Συστήματος που θα 
αναπτυχθεί (και μέσω του Web), το ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και η ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. θα 
μπορούν να αυξήσουν τις πωλήσεις των προϊόντων που διανέμουν καθώς και να 
έχουν μια καλύτερη αλληλεπίδραση με τα διάφορα υποπρακτορεία που είναι 
κατανεμημένα σε όλο το γεωγραφικό πλάτος της χώρας, με τους εξής τρόπους : 

• Έλεγχος των πωλήσεων των υποπρακτορείων και αναλόγως με τις 
πωλήσεις αυτές να γίνονται και αλλαγές στις διανομές προς τα 
υποπρακτορεία αυτά 

• Πληρωμές των υποπρακτορείων στα ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. 
ανάλογα με τις πωλήσεις τους, 

• Πληρωμές των περιπτέρων-ψιλικατζίδικων στα υποπρακτορεία που 
ανήκουν ανάλογα με τις πωλήσεις τους 

• Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. και 
των υποπρακτορείων που βρίσκονται σε ολόκληρη τη χώρα 

Οι διάφοροι Εκδοτικοί Οργανισμοί μέσω του Web θα μπορούν να : 
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• Ανταλλάσσουν μηνύματα με τα πρακτορεία ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και ΕΥΡΩΠΗ 
Α.Ε. 

• Έχουν πρόσβαση και να επιβλέπουν αν γίνονται σωστά οι διανομές των 
εντύπων τους από τα υποπρακτορεία στα σημεία πώλησης (π.χ. περίπτερα) 

• Εκπληρώνουν οποιεσδήποτε παραγγελίες εντύπων γίνονται από τα 
υποπρακτορεία 

• Συναλλάσσονται οικονομικά με τα πρακτορεία απευθείας με τη χρήση 
πιστωτικών καρτών 

Τα διάφορα υποπρακτορεία μέσω του Web θα μπορούν να : 
• Ανταλλάσσουν μηνύματα με τα πρακτορεία ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και ΕΥΡΩΠΗ 

Α.Ε. 
• Επιβλέπουν τις πωλήσεις των εντύπων στις περιοχές που τους 

αντιστοιχούν και να προσπαθούν να τις αυξήσουν 
• Παραγγέλνουν ορισμένα έντυπα που χρειάζονται από ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και 

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. 
• Συναλλάσσονται οικονομικά με τα πρακτορεία απευθείας με τη χρήση 

πιστωτικών καρτών 
 
Expected Value: 
Tangible: 

• Οι πωλήσεις πρέπει να αυξηθούν κατά 10% 
• Τα πρακτορεία ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. θα αποφύγουν την 

άσκοπη και μη επικερδή  διακίνηση εντύπων σε περιοχές όπου δεν έχουν 
μεγάλη πώληση 

• Η εταιρία, οι εκδοτικοί οργανισμοί και τα υποπρακτορεία με χρήση του 
Web δε θα επιβαρυνθούν με την αγορά και συντήρηση ενός πολυδάπανου 
λογισμικού και υλικού, αφού τόσο οι εκδοτικοί οργανισμοί όσο και τα 
υποπρακτορεία θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με το σύστημα με ένα απλό 
PC. 

• Η εφαρμογή είναι διαπλατφορμική, δηλαδή μπορεί να «τρέξει» πάνω σε 
οποιοδήποτε λογισμικό (π.χ. Windows, Linux κ.τ.λ.) και PC. 

  
Intangible: 

• Οι χρήστες του συστήματος (οι υπάλληλοι των ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και 
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. ,  οι εκδοτικές εταιρίες και οι υπάλληλοι των 
υποπρακτορείων) είναι πιο εξοικειωμένοι με το Web παρά με μία 
πολύπλοκη εφαρμογή βάσης δεδομένων (όπως είναι η υπάρχουσα που 
είναι σε LOTUS NOTES) και επομένως θα μπορούν να χειριστούν το 
σύστημα με μεγαλύτερη άνεση και χωρίς να είναι απαραίτητο να 
παρακολουθήσουν κάποια πολύπλοκα σεμινάρια για εκπαίδευση 

• Καλύτερη εξυπηρέτηση του αγοραστικού κοινού αφού σε κάθε σημείο 
πώλησης θα μπορεί να βρίσκει το έντυπο που θέλει (δηλαδή αν γίνονται 
σωστά οι διανομές των εντύπων, δε θα υπάρχει περίπτωση  κάποιο σημείο 
πώλησης να εξαντλήσει τα αποθέματα εντύπων που έχει και επομένως ο 
πελάτης δε θα είναι αναγκασμένος να ψάχνει το έντυπο που θέλει σε 
πολλά περίπτερα μέχρι να το βρει) 

• Καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και 
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. και των υποπρακτορείων που βρίσκονται σε ολόκληρη τη 
χώρα 

Πληροφοριακό Σύστημα Διανομής Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου 19 



 
Special Issues or Constraints:  

• Το σύστημα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα 

 
Μετά τη δημιουργία του αιτήματος συστήματος πρέπει να γίνει μία ανάλυση 
εφικτότητας  του νέου συστήματος όπου θα παρουσιάζεται η τεχνική, οικονομική και 
οργανωσιακή σκοπιμότητα του αναπτυσσόμενου έργου. Η ανάλυση εφικτότητας 
αυτή εγκρίνεται από μία επιτροπή των 2 οργανισμών και έτσι έχουμε έναρξη του 
έργου. 
 

 
 Ιούλιος15 2004

 
 

FEASIBILITY ANALYSIS 
 
 

Technical feasibility (not risky) 
Familiarity with application  (Εξοικείωση με την εφαρμογή) (high): 

• Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης (δηλαδή των πρακτορείων) έχουν κάποια γνώση 
του πως μπορεί να εφαρμοστεί και να «δέσει» η τεχνολογία με τη δουλειά 
τους, καθώς έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν άλλες εφαρμογές στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή (η τρέχουσα εφαρμογή είναι σε LOTUS NOTES, ενώ 
το προηγούμενο πρόγραμμα ήταν γραμμένο σε γλώσσα COBOL). 

• Οι χρήστες (δηλαδή οι υπάλληλοι των υποπρακτορείων)  έχουν εμπειρία από 
παρόμοιες εφαρμογές καθώς όπως αναφέραμε και παραπάνω τώρα χειρίζονται 
μία εφαρμογή σε LOTUS NOTES, ενώ το παλιότερο πρόγραμμα που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν σε μορφή DOS και γραμμένο σε γλώσσα COBOL. 
Επίσης οι περισσότεροι από αυτούς έχουν και εμπειρία από Web εφαρμογές 

•  Οι υπόλοιποι χρήστες, οι εκδότες, προς το παρόν δεν έχουν καμία 
αλληλεπίδραση με το παρόν πρόγραμμα που χρησιμοποιείται αλλά είναι 
εξοικειωμένοι με Web εφαρμογές οπότε δε θα έχουν πρόβλημα κατανόησης 
και χειρισμού του νέου συστήματος 

• Αυτοί που θα δημιουργήσουν το πρόγραμμα πρέπει να προέρχονται από το 
χώρο των πρακτορείων έτσι ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα τις 
ανάγκες και τις δυσκολίες των χρηστών καθώς και για να μπορούν να βλέπουν 
ευκολότερα τις ευκαιρίες βελτίωσης                                                                        

 
Familiarity with technology (Εξοικείωση με τη τεχνολογία) (high): 

• Το υλικό που υπάρχει τόσο στα υποπρακτορεία όσο και σε ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και 
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ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. είναι αρκετό για να καλύψει της ανάγκες της νέας εφαρμογής. 
Οι μοναδικοί που πρέπει να προμηθευτούν με PCs (αν δεν έχουν ήδη, πράγμα 
απίθανο) είναι οι Εκδοτικοί Οργανισμοί 

• Η συντήρηση του υλικού αυτού δεν είναι πολυδάπανη  
• Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί (Web) δεν θα είναι πρωτόγνωρη στους 

χρήστες και για το λόγο αυτό δε είναι αναγκαίο να γίνουν πολλά μαθήματα 
χρήσης της καινούριας τεχνολογίας 

 
Project size (Μέγεθος του έργου) (high): 

• Υπολογίζεται ότι το μέγεθος του παραγόμενου συστήματος θα είναι μεγάλο, 
γιατί μεγάλος είναι και ο αριθμός των υποπρακτορείων σε ολόκληρη την 
Ελλάδα. 

• Ο αριθμός των ατόμων που απαιτούνται για να αναπτυχθεί το Πληροφοριακό 
Σύστημα είναι περίπου 4. 

• Ο χρόνος ανάπτυξης υπολογίζεται στους 2-4 μήνες. 
 
Economic feasibility 
Tangible costs and benefits:  

• Αύξηση πωλήσεων 
• Μείωση άσκοπης παραγωγής  και μεταφοράς περιοδικού τύπου 
• Φθηνό λογισμικό και υλικό 
• Μείωση προσωπικού 

 
Intangible costs and benefits:  

• Μεγαλύτερη εξοικείωση με την εφαρμογή 
• Καλύτερη επικοινωνία και επομένως αλληλοεξυπηρέτηση μεταξύ των 

πρακτορείων. 
• Καλύτερη εξυπηρέτηση του αγοραστικού κοινού. 

 
Organizational feasibility 
Project champion: Χρήστος Μητρόπουλος 
 
Senior management: ---- 
 
Users: Οι εφημεριδοπώλες τόσο των 2 μεγάλων πρακτορείων (ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και 
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε) όσο και των υποπρακτορείων, οι υπεύθυνοι των Εκδοτικών 
Οργανισμών καθώς και μία ομάδα από προγραμματιστές που θα πρέπει να επιβλέπουν 
το σύστημα. 
 
Other stakeholders:  

• Όσοι είναι ιδιοκτήτες των τελικών σημείων πώλησης (περίπτερα-
ψιλικατζίδικα) του ημερήσιου και περιοδικού τύπου αφού και αυτοί 
αλληλεπιδρούν άμεσα με το σύστημα 

 
Additional comments: 

• Θα πρέπει να γίνουν εκπαιδευτικά μαθήματα στους χρήστες για την 
εξοικείωσή τους με την εφαρμογή. 

• Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσληφθούν κάποιοι ειδικοί 
• Επίσης θα πρέπει να προσληφθούν κάποιοι ειδικοί της τεχνολογίας από τα 2 
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πρακτορεία έτσι ώστε να παρέχουν πλήρη τεχνική κάλυψη, τόσο στα 2 
πρακτορεία αυτά, όσο και στους εκδοτικούς οργανισμούς και στα 
υποπρακτορεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

• Απαραίτητος είναι φυσικά και ο έλεγχος όλων των χρηστών για το αν όντως 
έχουν το κατάλληλο υλικό και λογισμικό για να τρέξει η εφαρμογή. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Διαχείριση Έργου (Project Management) 

 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το δεύτερο βήμα του προγραμματισμού, η 

διαχείριση του έργου (Project Management) κατά την οποία δημιουργείται το πλάνο εργασίας 
και γίνεται υπολογισμός του μεγέθους του έργου έτσι ώστε να κατανεμηθούν οι σωστοί ρόλοι 
στα κατάλληλα άτομα και να γίνει ολοκλήρωση του έργου σε κατάλληλο χρόνο. 

Επειδή, όπως είπαμε και στο system request, το σύστημα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα 
και επειδή επίσης πρέπει να γίνει άμεση αντικατάσταση του παλιού συστήματος με το νέο (δε 
μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα), θα πρέπει να ακολουθηθεί μια μεθοδολογία «Object 
Oriented Analysis and Design» (OOAD) σε συνδυασμό με τη τεχνική του timeboxing, έτσι 
ώστε να μπορεί να παραχθεί γρήγορα (μέσα σε κάποια προκαθορισμένα χρονικά όρια) 
τουλάχιστον μία έκδοση του συστήματος (με τις βασικές λειτουργίες) και οι όποιες αλλαγές 
χρειαστούν, να εμφανιστούν σε μετέπειτα εκδόσεις. Θα γίνει χρήση της Unified Modeling 
Language (UML) για διαγραμματική απεικόνιση σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του 
συστήματος. 
 
 

WORK PLAN 
 

ΒΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ω
Ρ
Ε
Σ
 
Ε

Ω
Ρ
Ε
Σ
 
Π

ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ 

-Προγραμματισμός 
Έναρξη έργου 
Καθορισμός αξίας Π.Σ. 
Ανάλυση εφικτότητας 
Τεχνική εφικτότητα 
Οικονομική εφικτότητα 

 
System request 
 
Feasibility Analysis 
 
 

   
Sponsor 
Sponsor 
Sponsor 
Sponsor 
Sponsor 
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Οργανωσιακή εφικτότητα 
Διαχείριση έργου 
Πλάνο εργασίας 
Στελέχωση του έργου 
Τεχνικές οργάνωσης έργου 
 
-Ανάλυση 
Εξέταση As-Is συστήματος 
 
Ευκαιρίες βελτίωσης 
 
Ιδέα για To-Be σύστημα 
 
-Σχεδιασμός 
Στρατηγική σχεδιασμού 
Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής 
Σχεδιασμός διεπαφής 
 
Στοιχεία διεπαφής 
Σχεδιασμός Β.Δ. 
Σχεδιασμός αρχείων 
Σχεδιασμός κλάσεων 
Σχεδιασμός μεθόδων 
Σχεδιασμός προγραμμάτων 
 
-Υλοποίηση 
 
Κατασκευή 
 
 
Εγκατάσταση 

 
Work Plan 
 
 
 
 
System Proposal 
Behavioral Models 
Structural Models 
 
 
Behavioral Models 
Structural Models 
System specifications 
Design strategy 
System architecture 
Windows navigation 
diagram 
 
 
 
 
 
 
 
New System and 
Maintenance Plan 
Test Plan 
Documentation 
System 
Conversion Plan 
Training Plan 
Support Plan 

Sponsor 
Project manager 
Project manager 
Project manager 
Project manager 

 
System Analyst 
System Analyst 

 
System Analyst 

 
System Analyst 
System Analyst 

 
System Analyst  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmer 
Programmer 
Programmer 

Technical Writer 
Programmer 

 
Technical Writer 
Technical Writer 

 
 Μετά από το πλάνο εργασίας σειρά έχει η εκτίμηση του μεγέθους του συστήματος. 
Θα έχουμε 12 inputs (εισαγωγή ποσότητας διανομής στο ΑΡΓΟΣ, εισαγωγή ποσότητας 
επιστροφής από ΑΡΓΟΣ, εισαγωγή ποσότητας διανομής στα Υποπρακτορεία, εισαγωγή 
επιστροφών Υποπρακτορείων, εισαγωγή ποσότητας διανομής στα Σημεία Πώλησης, 
εισαγωγή επιστροφών Σημείων Πώλησης,, εισαγωγή στοιχείων εντύπων, εισαγωγή στοιχείων 
Εκδοτικών Οργανισμών, εισαγωγή στοιχείων Υποπρακτορείων, εισαγωγή στοιχείων Σημείων 
Πώλησης, επιλογή εντύπων, επιλογή ημερομηνίας), 5 outputs (πληροφορίες για έντυπα, 
πληροφορίες για Εκδοτικούς Οργανισμούς, πληροφορίες για Υποπρακτορεία, πληροφορίες 
για Σημεία Πώλησης, πληροφορίες για διακινήσεις εντύπων), 2 queries (αναζήτηση εντύπου 
με βάση το όνομά του, αναζήτηση εντύπου με βάση την ημερομηνία που διανεμήθηκε ή που 
επιστράφηκε-πληρώθηκε), 8 files (για το ΑΡΓΟΣ, για τους Εκδοτικούς Οργανισμούς, για τα 
Υποπρακτορεία, για τα έντυπα, για τα Σημεία Πώλησης, για τις διακινήσεις (3)), 3 program 
interfaces (για τα μεγάλα πρακτορεία (ΑΡΓΟΣ και ΕΥΡΩΠΗ ένα κοινό) για τους Εκδοτικούς 
Οργανισμούς και για τα Υποπρακτορεία σε ολόκληρη την Ελλάδα). Όλα τα παραπάνω είναι 
μέτριας πολυπλοκότητας. 
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COMPLEXITY 
 
Περιγραφή                         Low               Medium               High               Σύνολο 
Inputs                               _*3                   12*4                     _*6                   48 
Outputs                            _*4                    5*5                     _*7                    25 
Queries                            _*3                    2*4                     _*6                      8 
Files                                 _*7                    8*10                  _*15                   80 
Program interfaces           _*5                    3*7                    _*10                  21 
 
Total unadjusted function points (TUFP) : 182 
Θα θεωρήσουμε ότι η τιμή του Adjusted Project Complexity (PCA) είναι 1,10 (το σύστημα 
είναι μέσης πολυπλοκότητας, αλλά οι χρήστες του δεν έχουν εμπειρία σε χρήση τέτοιου 
συστήματος και ίσως οι περισσότεροι δεν έχουν εμπειρία σε χρήση Η/Υ). Έτσι λοιπόν θα 
έχουμε: 
Total adjusted function points (TAFP) : 1,10 * 182 = 200,2 
Επειδή θα χρησιμοποιηθεί η γλώσσα PHP οι γραμμές κώδικα που αντιστοιχούν σε 200,2 
function points θα είναι 55 * 200,2 = 11011.  
Η προσπάθεια σε ανθρωπομήνες θα είναι 1.4 * 11 = 15,4  
Τέλος οι μήνες που απαιτούνται θα είναι 3 * (15,4)⅓ ≈ 3,974681 ≈ 4 
Επομένως οι 15,4 ανθρωπομήνες και οι 4 μήνες σημαίνουν ότι θα χρειαστούν 4 άνθρωποι για 
τη περάτωση του έργου.  
 
 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 Οι ιδιότητες που θα πρέπει να έχουν οι 4 αυτοί άνθρωποι που αποτελούν το 
προσωπικό του project είναι οι εξής: Πρέπει να υπάρχει αναλυτής του συστήματος ο οποίος 
θα μπορεί να βλέπει τις ευκαιρίες βελτίωσης του συστήματος έτσι ώστε να παράγεται αξία 
για την επιχείρηση και να επιβεβαιώνει ότι το σύστημα υπακούει στους κανόνες των 
προτύπων του Πληροφοριακού Συστήματος. Επίσης πρέπει να υπάρχει ένας με ικανότητες 
προγραμματιστή για τη συγγραφή του κώδικα, καθώς και ένας με ικανότητες technical writer 
για να γράψει τα documentations και να εκπαιδεύσει τους χρήστες. Όλους τους παραπάνω θα 
πρέπει να τους επιβλέπει και να τους ελέγχει (όπως και τη πρόοδο του συστήματος) ο project 
manager. Τέλος θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα project charter με κάποιους κανόνες που θα 
ισχύουν για τη σωστή λειτουργία του έργου. 
 
Σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθεί το σύστημα σε 2 μήνες.  
Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει : 

1. Να συναντιόνται κάθε Παρασκευή στις 2 για να συζητούν τα προβλήματά τους. 
2. Να ανανεώνουν το work plan όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
3. Οτιδήποτε χρειάζονται και όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν, να το συζητούν με τον 

project manager. 
4. Να αλληλοβοηθούνται. 
5. Ο καθένας να γνωρίζει το ρόλο του και να μη μπλέκεται στη δουλεία του 

συναδέλφου του. 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 Οποιαδήποτε καθυστέρηση του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα τη μετάθεση του έργου 
κατά το διάστημα της καθυστέρησης. Η παρακολούθηση των εργασιών και ολόκληρου του 
έργου θα γίνεται με Gantt Chart ενώ ο συντονισμός τους θα γίνεται με επίσημους κανόνες, με 
το project charter καθώς και με κάποια πρότυπα για το documentation, το interface και το 
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προγραμματισμό. Η διεύρυνση του έργου θα αντιμετωπιστεί με μια καλή εκτίμηση των 
επιπτώσεων της διεύρυνσης αυτής και με προσπάθεια αποφυγής της (με τακτικές 
συνεδριάσεις με τους χρήστες και χρήση προτυποποίησης). Τέλος θα πρέπει να γραφεί ένα 
κείμενο ρίσκου, στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι πιθανές πηγές εμφάνισης ρίσκου στο 
σύστημα, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να τις εξαλείψουμε και αν κάτι τέτοιο δεν 
είναι εφικτό, οι τρόποι αντιμετώπισης τους (το κείμενο ρίσκου θα είναι και το user 
documentation). 
  
 

ΑΝΑΛΥΣΗ (Analysis) 
 
Μετά λοιπόν από το τέλος της φάσης του προγραμματισμού, η επόμενη φάση 
ανάπτυξης του νέου συστήματος είναι η ανάλυση. Κατά την ανάλυση απαντώνται τα 
παρακάτω ερωτήματα: Ποιος θα χρησιμοποιήσει το νέο σύστημα; Τι θα κάνει το νέο 
σύστημα; Που και πότε θα χρησιμοποιηθεί το νέου σύστημα; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Ανάλυση Συστήματος (Systems 
Analysis) 

 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι 2 βασικές τεχνικές ανάλυσης που 

χρησιμοποιούνται στο έργο: BPI και BPR και δημιουργείται το πλάνο της ανάλυσης. 
Η φάση της ανάλυσης αποτελείται από 3 στάδια : Τη κατανόηση του As-Is 

συστήματος, την αναγνώριση των βελτιώσεων και τη δημιουργία του To-Be συστήματος. Στο 
ΑΡΓΟΣ Α.Ε. όλες οι προηγούμενες εφαρμογές που έχουν χρησιμοποιηθεί (προγράμματα σε 
DOS και σε LOTUS NOTES) δεν είχαν καμία σχέση με το Web. Στο project μας θα 
χρησιμοποιηθεί μία μίξη από 2 τεχνικές ανάλυσης, το BPI και το BPR. Business Process 
Improvement θα έχουμε ως προς τα πολλά παρόμοια συστήματα με το δικό μας που 
υπάρχουν στην αγορά (υπάρχουν πολλές web-based εφαρμογές όπως η δική μας από τις 
οποίες θα πάρουμε πολλά στοιχεία). Business Process Reengineering θα έχουμε ως προς τη 
δικιά μας επιχείρηση αφού η προηγούμενη εφαρμογή που χρησιμοποιούσε η εταιρία μας (και 
ήταν σε LOTUS NOTES) ήταν thick client ενώ η τωρινή θα είναι thin client. Αυτό σημαίνει 
ότι ενώ προηγουμένως η επεξεργασία των δεδομένων γινόταν τοπικά από τους clients και η 
βάση ενημερωνόταν με replication, τώρα ο κάθε client της βάσης απλά θα παίρνει inputs και 
θα δίνει outputs στη βάση και η όλη επεξεργασία θα γίνεται εκεί. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά θα 
πρέπει να ξαναχτιστεί η εφαρμογή από την αρχή. Παρακάτω φαίνεται το πλάνο της ανάλυσης 
το οποίο παρουσιάζει τις τεχνικές που πρέπει να ακολουθηθούν για να γίνει κατανόηση του 
As-Is συστήματος, να προσδιοριστούν οι βελτιώσεις που μπορεί αυτό να έχει και τέλος να 
γίνει η δημιουργία του νέου To-Be συστήματος. 

 
 

 
ANALYSIS PLAN 

 
ΒΗΜΑ                                                                                             ΠΩΣ 
Κατανόηση του As-Is συστήματος     
Review documentation                        Οι αναλυτές θα πρέπει να διαβάσουν το documentation    
                                                             της προηγούμενης εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε   
                                                             (LOTUS NOTES)           
                                                             Θα πρέπει να μαζέψουν πληροφορίες για το πώς   
                                                             λειτουργεί μέχρι τώρα το ΑΡΓΟΣ Α.Ε. , πως  
                                                             λειτουργούν τα υποπρακτορεία και πως οι εκδοτικοί 
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                                                            οργανισμοί και πως όλοι αυτοί συνεργάζονται                  
                                                             Θα πρέπει να ερωτηθούν οι χρήστες του συστήματος 
                                                             Θα πρέπει να μαζέψουν πληροφορίες για το ρόλο που  
                                                             παίζουν  στο σύστημα οι stakeholders (π.χ. περίπτερα)     
Αναγνώριση βελτιώσεων 
Problem analysis                                Ερώτηση των χρηστών (υπάλληλοι του ΑΡΓΟΣ Α.Ε.,  
                                                            υπάλληλοι των υποπρακτορείων, εκδοτικοί οργανισμοί)    
                                                            για να επισημάνουν όποια προβλήματα υπάρχουν στο  
                                                            παρών σύστημα    
                                                            Ερώτηση κυρίως στους υπαλλήλους των  
                                                            υποπρακτορείων (που είναι και οι βασικοί χρήστες του  
                                                            συστήματος) ποιες είναι οι απαιτήσεις και οι ανάγκες 
                                                            τους από τη καινούρια Web εφαρμογή                                
Informal Benchmarking                      Οι αναλυτές θα αναζητήσουν στο δίκτυο παρόμοιες  
                                                             εφαρμογές με τη δικιά τους και αφού προσπαθήσουν να 
                                                             τις κατανοήσουν, να «βγάλουν» κάποια βασικά  
                                                             χαρακτηριστικά που θα τα χρησιμοποιήσουν και στη 
                                                             δικιά τους εφαρμογή  
Technology Analysis                           Οι αναλυτές ψάχνουν για καινούριες τεχνολογίες που 
                                                             θα βελτιώσουν το σύστημά τους (π.χ. για το web server  
                                                              θα χρησιμοποιηθεί  PHP, ASP ή JSP)                               
Outcome Analysis                               Οι αναλυτές προσπαθούν να βρεθούν στη θέση των  
                                                             χρηστών και να κατανοήσουν τι θέλουν οι χρήστες να  
                                                             τους προσφέρει το σύστημα και τι αυτό προσφέρει στη 
                                                             πραγματικότητα. 
Δημιουργία To-Be συστήματος       Αρχικά οι αναλυτές θα πρέπει να προτείνουν βελτιώσεις 
                                                            Οι αναλυτές μαζί με το senior manager και τον project 
                                                            sponsor θα πρέπει να αναπτύξουν μία απλή περιγραφή  
                                                            του νέου συστήματος, από την οποία θα εξαχθούν τα  
                                                            κατάλληλα use cases, τα structural και τα behavioral  
                                                            models. 
                                                            Έτσι με το τέλος της φάσης της ανάλυσης θα  
                                                            δημιουργηθεί το system proposal και έπειτα θα  
                                                            περάσουμε στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση  
 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Συλλογή Απαιτήσεων (Requirements 
Gathering) 

 
Για να ακολουθηθεί το παραπάνω πλάνο ανάλυσης, δηλαδή η κατανόηση του As-Is 

συστήματος, η αναγνώριση βελτιώσεων και η δημιουργία του To-Be συστήματος πρέπει να 
συλλέξουμε αρκετές πληροφορίες έτσι ώστε να κατανοήσουμε τις τρέχουσες διαδικασίες της 
επιχείρησης και την ανάγκη για δημιουργία νέου συστήματος. Για να το καταφέρουμε αυτό 
χρησιμοποιούμε τις εξής τεχνικές συλλογής πληροφοριών : 
 Για τη κατανόηση του As-Is συστήματος χρησιμοποιούμε document analysis, 
συνεντεύξεις και παρατήρηση. Με το document analysis παρατηρούμε τα όποια μοντέλα, 
φόρμες, αναφορές ή εκθέσεις υπάρχουν για τη προηγούμενη εφαρμογή (LOTUS NOTES) 
καθώς και μαζεύουμε πληροφορίες για το πώς λειτουργεί μέχρι τώρα το ΑΡΓΟΣ Α.Ε. , πως 
λειτουργούν τα υποπρακτορεία και πως οι εκδοτικοί οργανισμοί και πως όλοι αυτοί 
συνεργάζονται. Έπειτα παίρνουμε συνέντευξη από κάποιο υπάλληλο του ΑΡΓΟΣ Α.Ε. για να 
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μας δώσει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της εταιρίας και τέλος με τη 
παρατήρηση του συστήματος από εμάς τους ίδιους, προσπαθούμε να βγάλουμε τα τελικά 
συμπεράσματα και να καταλάβουμε αν όσα μάθαμε από το document analysis και από τις 
συνεντεύξεις ήταν πραγματικά και αν όντως η επιχείρηση λειτουργούσε έτσι όπως μας την 
περιέγραψαν. 
   Για την αναγνώριση βελτιώσεων χρησιμοποιούμε συνεντεύξεις, JAD συνεδριάσεις, 
παρατήρηση και ερωτηματολόγια.  

Στη problem analysis, επειδή θέλουμε τη γνώμη κυρίως των βασικών χρηστών 
(υπάλληλοι των υποπρακτορείων) και επειδή ο αριθμός τους είναι πολύ μεγάλος, η 
συνέντευξη απορρίπτεται και αντί αυτού θα μοιραστούν ερωτηματολόγια έτσι ώστε να 
επισημανθούν όσα προβλήματα αντιμετώπισαν στο παλιό σύστημα. Συνέντευξη αντιθέτως 
πρέπει να πάρουμε από κάποιους άλλους χρήστες του συστήματος, τους εκδότες, γιατί οι 
δικές τους απαιτήσεις είναι αυτές που ενδιαφέρουν περισσότερο την εταιρία μας. Όσο 
περισσότερο ικανοποιημένοι είναι οι εκδότες από εμάς, τόσο καλύτερη και πιο επικερδής θα 
είναι η συνεργασία που θα έχει η εταιρία μας με τους Εκδοτικούς Οργανισμούς. Για το λόγο 
αυτό λοιπόν πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στη κατανόηση (από τη συνέντευξη) και στην 
εκπλήρωση των απαιτήσεών τους (μέσω του τελικού συστήματος).  

Στα πλαίσια του informal benchmarking  ο αναλυτής πρέπει να «σερφάρει» στο 
δίκτυο και να προσπαθήσει να βρει web-based εφαρμογές παρόμοιες με αυτή που θα 
αναπτύξει. Έτσι θα μπορέσει να βρει κάποια βασικά χαρακτηριστικά ή ακόμα και ορισμένες 
λεπτομέρειες που δε θα είχε σκεφτεί για να τις εφαρμόσει στο δικό του project.  

Για τη technology analysis είναι αναγκαίο να γίνουν JAD συνεδριάσεις ούτως ώστε 
να προταθούν και να συζητηθούν κάποιες νέες τεχνολογίες που μπορούν να επηρεάσουν 
θετικά το σύστημα. Για παράδειγμα για τη κατασκευή του web-server θα χρησιμοποιήσουμε 
PHP, ASP ή JSP, η βάση θα γίνει σε Oracle ή MySQL. Ποιες τεχνολογίες συνεργάζονται 
μεταξύ τους ; 

Τέλος στην outcome analysis θα έχουμε παρατήρηση του υφιστάμενου συστήματος 
από τον ίδιο τον αναλυτή ο οποίος θα γίνει προσωρινός χρήστης του συστήματος, 
προσπαθώντας έτσι να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών και να δει που υστερεί 
η τρέχουσα εφαρμογή και που θα μπορούσε να βελτιωθεί.   
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης 
(Use-Case Modeling) 

 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συλλογής απαιτήσεων μία σύντομη εικόνα 

του νέου To-Be συστήματος θα είναι η παρακάτω: 
Θα στηθεί μια βάση από το πρακτορείο ΑΡΓΟΣ (στη βάση ΑΡΓΟΣ και 

ΕΥΡΩΠΗ θεωρούνται ως ένα ενιαίο πρακτορείο, οπότε κάθε φορά που θα 
αναφέρεται το ΑΡΓΟΣ θα εννοείται και το πρακτορείο ΕΥΡΩΠΗ)  η οποία θα 
περιέχει όλα τα έντυπα και πληροφορίες για τα έντυπα αυτά.(όνομα, τιμή εντύπου, 
τεύχος, ποσότητα εντύπων που θα κυκλοφορήσουν κ.τ.λ). Καθημερινά η βάση αυτή 
θα ενημερώνεται από τους διάφορους Εκδοτικούς Οργανισμούς (π.χ. Λαμπράκης 
Α.Ε., ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.) που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση των εντύπων. Οι 
Εκδοτικοί Οργανισμοί αυτοί θα μπορούν να κάνουν create και read στη βάση (update 
και delete δε θα επιτρέπεται). Δηλαδή αφού θα κάνουν log in στη βάση για να 
πιστοποιήσουν τη ταυτότητά τους θα μπορούν να της προσθέτουν νέες εγγραφές οι 
οποίες θα είναι της μορφής : 
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Έντυπο … …    … 
1 

… … …  

Έντυπο 
2 

… … … … …  … 

… … … … … …  … 
Έντυπο 

n 
… … … … …  … 

 ‘Έτσι λοιπόν θα προσθέτουν στη βάση τα νέα έντυπά τους που θα 

 εντύπων που έχουν περάσει στη βάση οι 

ρακτορεία θα είναι έτοιμα να διανείμουν τα 
ντυπα

 τους. 
Τελικά αφού γίνουν όλα τα παραπάνω, τα έντυπα μεταφέρονται στα Σημεία 

ώλησης από τα Υποπρακτορεία (μαζί με τα αντίστοιχα δελτία διανομής) και έτσι η 
όλη διαδικασία της διανομής των εντύπων από τους Εκδοτικούς Οργανισμούς μέχρι 
τα τελικά Σημεία Πώ ληρώνεται. Το παρακ  δείχνει αναλυτικά 
τη φάσ της διανομής
 
 

κυκλοφορήσουν μαζί με κάποιες πληροφορίες όπως είναι η ημερομηνία έκδοσης, το 
τεύχος, η ποσότητα διανομής που θα στείλουν στο ΑΡΓΟΣ και η τιμή των εντύπων. 
Το πεδίο Ποσότητα Παραλαβής θα συμπληρώνεται από ένα άτομο του ΑΡΓΟΣ και 
θα πρέπει να συμφωνεί με τη τιμή του πεδίου Ποσότητα. Διανομής (Θα υπάρχουν και 
άλλα πεδία στην εγγραφή όπως για παράδειγμα το πεδίο Ποσότητα Επιστροφής). 
 Το πρακτορείο ΑΡΓΟΣ (μέσω ενός υπευθύνου) θα βλέπει τις διανομές των 
εντύπων που έχει κάνει ο Εκδοτικός Οργανισμός στη βάση και ταυτόχρονα θα κάνει 
τις παραλαβές των εντύπων αυτών. Ο αριθμός των παραληφθέντων εντύπων θα 
πρέπει να είναι ίσος με τον αριθμό των
Εκδοτικοί Οργανισμοί (Ποσότητα Διανομής = Ποσότητα Παραλαβής). Αν υπάρχει 
συμφωνία στις δύο αυτές τιμές, τότε το ΑΡΓΟΣ είναι έτοιμο να κάνει διανομή των 
εντύπων αυτών στα Υποπρακτορεία που βρίσκονται κατανεμημένα σε ολόκληρη τη 
χώρα. Ανάλογα με τις προηγούμενες πωλήσεις των Υποπρακτορείων θα διανείμει σε 
αυτά και το κατάλληλο αριθμό εντύπων. 
 Τα Υποπρακτορεία με τη σειρά τους μπαίνουν στο δίκτυο και κάνουν log in 
στην εφαρμογή για να δουν τις διανομές που τους αντιστοιχούν. Οι διανομές αυτές θα 
πρέπει να συμφωνούν με τις πραγματικές παραλαβές εντύπων που έχουν κάνει από το 
ΑΡΓΟΣ. Αν αυτό συμβαίνει τότε τα Υποπ
έ  στα Σημεία Πώλησης. Αν όμως οι πραγματικές παραλαβές εντύπων των 
Υποπρακτορείων διαφέρουν από τις διανομές που τους έχει κάνει το ΑΡΓΟΣ μέσω 
του Web, τότε τα Υποπρακτορεία οφείλουν να επικοινωνήσουν με το ΑΡΓΟΣ για να 
το ενημερώσουν για  τις αλλαγές και να τοποθετήσουν στη Web εφαρμογή τις 
πραγματικές ποσότητες παραλαβής
 
Π

λησης ολοκ
 : 

άτω σχήμα
η 

 
 Αποστολή 

Εντύπων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκδοτικός 
Οργανισμός 

ΑΡΓΟΣ Υποπρακτορείο 
Αποστολή 
Εντύπων 

Παραλαβή 
Εντύπων 

 
Εντύπων 
Παραλαβή

Δημιουργία 
Διανομών 

Δημιουργία 
Διανομών 
Αποστολή 
Εντύπων  
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Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί η διανομή, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να 

μαζευτούν οι επιστροφές των απούλητων εντύπων από τα Υποπρακτορεία και έπειτα 
αυτά να τα παραδοθούν στο ΑΡΓΟΣ. Τα Υποπρακτορεία καθημερινά θα κάνουν log 
in στο ύστημα και θα βλέπουν ποια έντυπα ζητάει το ΑΡΓΟΣ να επιστραφούν την 
πόμενη μέρα. γούν τα ανάλογα δελτ ής και θα ζητούν τις 

ές από λ ς τ

σης που τους οφείλουν τα 
Σημεία Πώλησης (από εκεί θα μπορούν να κάνουν και εκτύπωση των 
εκκαθα

ακτορεία. 

ο ΑΡΓΟΣ επίσης θα είναι και ο διαχειριστής της βάσης κάτι που σημαίνει 
ύς 

ργανισμούς, είτε Υποπρακτορεία, είτε Σημεία Πώλησης (όταν βέβαια δεν 
ε

ύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω τα use cases που παράγονται είναι τα εξής : 

 
σ

ε Θα δημιουρ
τα Σημεία Πώ

ία επιστροφ
ους. επιστροφ ησης της περιοχή

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αφού μαζέψουν τις επιστροφές αυτές θα τις εισάγουν στο σύστημα (μέσω του 

web) και θα εμφανίζονται αυτόματα τα ποσά εκκαθάρι
 
ριστικών αυτών). Έπειτα αυτόματα θα εμφανίζονται και τα ποσά που 

οφείλουν τα Υποπρακτορεία στο ΑΡΓΟΣ. Με τον αντίστοιχο τρόπο θα εμφανίζει το 
σύστημα και το ποσό που χρωστάει το ΑΡΓΟΣ στους Εκδοτικούς Οργανισμούς 
καθώς και το ποσό που του οφείλουν τα Υποπρ

 
Τ

ότι θα μπορεί να εισάγει, επεξεργάζεται και διαγράφει είτε έντυπα, είτε Εκδοτικο
Ο
κκρεμούν διακινήσεις των παραπάνω)  

 
 

Σ
 
Use case name: Διαχείριση Διανομών - Επιστροφών   
ID: 1   Importance level: High 
Use case type: Detail, essential 

 
Stakeholders and interests: ΑΡΓΟΣ : Θέλει να διαχειριστεί σωστά τη κυκλοφορία 

σ

ο ΑΡΓΟΣ, από το ΑΡΓΟΣ στα 
και από τα Υποπρακτορεία στα σημεία πώλησης καθώς και η 
ρεία επιστροφής των εντύπων από τα σημεία πώλησης στα 

των εντύπων, από τον Εκδοτικό Οργανισμό μέχρι τα τελικά σημεία πώλησης 
Εκδοτικός Οργανισμός : Θέλει να επιτευχθούν καλύτερες κυκλοφορίες και επομένως 
μεγαλύτερες πωλήσεις για τα έντυπά του 
Υποπρακτορείο : Θέλει να διανείμει σωστά τα έντυπα τα σημεία πώλησης και να 
επιστρέψει τα απούλητα έντυπα στο ΑΡΓΟΣ 
Brief description: Περιγράφεται ολόκληρη η διαδικασία διανομής των εντύπων από 
τα πιεστήρια των Εκδοτικών Οργανισμών στ
Υποπρακτορεία 
αντίστροφη πο

ΑΡΓΟΣ Υποπρακτορείο Σημείο Πώλησης 
Αποστολή 
Επιστροφών 

Αποστολή 
Επιστροφών 

Παραλα Δημιουργία 
Επιστροφών 
Παραλαβή 
Επιστροφών 

βή 
Επιστροφών 
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Υποπρακτορεία και από τα Υποπρακτορεία στο ΑΡΓΟΣ 
Trigger: Ο Εκδοτικός Οργανισμός εισάγει στη βάση εντύπων του ΑΡΓΟΣ τα νέα 
έντυπα που πρόκειται να αποστείλει στο ΑΡΓΟΣ 
Type: External 

, ΑΡΓΟΣ, Υποπρακτορείο  
Inc
από ΑΡ ριση Διανομών – Επιστροφών από Υποπρακτορείο 
Ext
Genera  
Nor

ό 

2. αραλαβή Αποστολών από Εκδοτικό Οργανισμό» από το 

4. αι η «Παραλαβή Αποστολών από ΑΡΓΟΣ» από το Υποπρακτορείο 
λείται η «Δημιουργία Διανομών προς Σημεία Πώλησης» από το 

6. Εκτελείται η «Διαχείριση Επιστροφών προς ΑΡΓΟΣ» από το Υποπρακτορείο 

Relationships: 
Association: Εκδοτικός Οργανισμός

lude: Δημιουργία Διανομών προς ΑΡΓΟΣ, Διαχείριση Διανομών – Επιστροφών 
ΓΟΣ, Διαχεί

end: 
lization:

mal flow of events: 
1. Εκτελείται η «Δημιουργία Διανομών προς ΑΡΓΟΣ» από τον Εκδοτικ

Οργανισμό 
Εκτελείται η «Π
ΑΡΓΟΣ 

3. Εκτελείται η «Δημιουργία Διανομών προς Υποπρακτορεία» από το ΑΡΓΟΣ 
Εκτελείτ

5. Εκτε
Υποπρακτορείο 

7. Εκτελείται η «Διαχείριση Επιστροφών προς Εκδοτικούς Οργανισμούς» από το 
ΑΡΓΟΣ 

Sub flows: 
Alternate / Exceptional flows: 
 

 
Σχήμα 5: Ολικό Use Case Diagram 1 
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Σχήμα 6: Ολικό Use Case Diagram 2 

 
 
Use case name: Δημιουργία Διανομών προς ΑΡΓΟΣ    
ID: 2   Importance level: Low 
Use case type: Detail, essential 

 
Primary actor: Εκδοτικός Οργανισμός    
 
Stakeholders and interests:  Εκδοτικός Οργανισμός : Θέλει να εισάγει στη βάση 
εντύπων του ΑΡΓΟΣ τα νέα έντυπα που πρόκειται να αποστείλει στο ΑΡΓΟΣ 
ΑΡΓΟΣ : Θέλει να γίνει όσο το δυνατόν σωστότερη εισαγωγή αποστολών από τον 
Εκδοτικό Οργανισμό, δηλαδή να περνιέται στη βάση ο ακριβής αριθμός των εντύπων 
που πρόκειται να αποσταλούν στο ΑΡΓΟΣ 
Brief description: Περιγράφεται η διαδικασία εισαγωγής νέων εντύπων στη βάση 
εντύπων του ΑΡΓΟΣ από τον Εκδοτικό Οργανισμό  
Trigger: Ο Εκδοτικός Οργανισμός μπαίνει στη βάση και εισάγει τις αποστολές των 
εντύπων του 
Type: External 
Relationships: 
Association: Εκδοτικός Οργανισμός 
Include: 
Extend: 
Generalization: 
Normal flow of events: 

1. Ο Εκδοτικός Οργανισμός μπαίνει στο Web και στην εφαρμογή μας 
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2. Ο Εκδοτικός Οργανισμός δίνει τα προσωπικά του στοιχεία για να κάνει log in 
στο σύστημα 

3. Ο Εκδοτικός Οργανισμός προσθέτει μια νέα εγγραφή στη βάση η οποία 
εγγραφή περιέχει πληροφορίες για το έντυπο που θα αποστείλει στο ΑΡΓΟΣ 

4. Εκτελείται το βήμα 3 μέχρι ο Εκδοτικός Οργανισμός να εισάγει στη βάση όλα 
τα νέα έντυπά του 

5. Ο Εκδοτικός Οργανισμός κάνει log out από το σύστημα και βγαίνει από την 
εφαρμογή 

Sub flows: 
3.  
a) Ο Εκδοτικός Οργανισμός συμπληρώνει στην εγγραφή το πεδίο με το όνομα 

του νέου εντύπου 
b) Ο Εκδοτικός Οργανισμός συμπληρώνει στην εγγραφή το πεδίο με την τιμή 

του νέου εντύπου 
c) Ο Εκδοτικός Οργανισμός συμπληρώνει στην εγγραφή το πεδίο με το τεύχος 

του νέου εντύπου 
d) Ο Εκδοτικός Οργανισμός συμπληρώνει στην εγγραφή το πεδίο με την 

ημερομηνία έκδοσης του νέου εντύπου 
e) Ο Εκδοτικός Οργανισμός συμπληρώνει στην εγγραφή το πεδίο με την 

ημερομηνία επιστροφής του νέου εντύπου 
f) Ο Εκδοτικός Οργανισμός συμπληρώνει στην εγγραφή το πεδίο με τον αριθμό 

της ποσότητας του νέου εντύπου 
Alternate / Exceptional flows: 
 
 
 
 
Use case name: Διαχείριση Διανομών – Επιστροφών από ΑΡΓΟΣ   
ID: 3  Importance level: Medium 
Use case type: Detail, essential 

 
 
Primary actor: ΑΡΓΟΣ    
Stakeholders and interests: ΑΡΓΟΣ : Θέλει να διαχειριστεί σωστά τη κυκλοφορία 
των εντύπων από τους Εκδοτικούς Οργανισμούς μέχρι τα τελικά σημεία πώλησης και 
το αντίστροφο 
Brief description: Περιγράφεται ολόκληρη η διαδικασία διανομής των εντύπων από 
τα πιεστήρια των Εκδοτικών Οργανισμών μέχρι τα σημεία πώλησης και επιστροφής 
των εντύπων από τα σημεία πώλησης μέχρι το ΑΡΓΟΣ 
Trigger: Τελειώνει η εκτέλεση της «Δημιουργίας Διανομών προς ΑΡΓΟΣ» από τον 
Εκδοτικό Οργανισμό 
Type: External 
Relationships: 
Association: ΑΡΓΟΣ  
Include: Παραλαβή Αποστολών από Εκδοτικό Οργανισμό, Δημιουργία Διανομών 
προς Υποπρακτορεία, Διαχείριση Επιστροφών προς Εκδοτικούς Οργανισμούς 
Extend: 
Generalization: 
Normal flow of events: 

1. Το ΑΡΓΟΣ μεταφέρει με φορτηγά τα έντυπα από τα πιεστήρια των Εκδοτικών 
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Οργανισμών στις εγκαταστάσεις του 
2. Το ΑΡΓΟΣ εκτελεί τη «Παραλαβή Αποστολών από Εκδοτικό Οργανισμό» 
3. Το ΑΡΓΟΣ εκτελεί τη «Δημιουργία Διανομών προς Υποπρακτορεία» 
4. Το ΑΡΓΟΣ μεταφέρει με φορτηγά τα έντυπα στα Υποπρακτορεία 
5. Το ΑΡΓΟΣ εκτελεί τη «Διαχείριση Επιστροφών προς Εκδοτικούς 

Οργανισμούς» 
Sub flows: 
Alternate / Exceptional flows: 
 
 
 

 
Σχήμα 7: Use Case Diagram Διαχείρισης Διανομών-Επιστροφών από ΑΡΓΟΣ 

 
 
 
Use case name: Παραλαβή Αποστολών από Εκδοτικό Οργανισμό    
ID: 3α   Importance level: Low 
Use case type: Detail, essential 

 
Primary actor: ΑΡΓΟΣ    
Stakeholders and interests: ΑΡΓΟΣ : θέλει να ελέγξει αν έγινε σωστά η παραλαβή 
των αποστολών των εντύπων από τον Εκδοτικό Οργανισμό 
Εκδοτικός Οργανισμός : θέλει να ελέγξει ότι έστειλε την ίδια ποσότητα εντύπων στο 
ΑΡΓΟΣ με αυτή που καταχώρησε στη βάση 
Brief description: Περιγράφεται η διαδικασία παραλαβής των εντύπων από το 
ΑΡΓΟΣ και ο έλεγχος αν τα έντυπα αυτά είναι ίσα σε ποσότητα με τα έντυπα που 
εισήγαγε στη βάση ο Εκδοτικός Οργανισμός   
Trigger: Παραλαβή των νέων εντύπων των Εκδοτικών Οργανισμών από το ΑΡΓΟΣ 
Type: External 
Relationships: 
Association: ΑΡΓΟΣ 
Include: 
Extend: 
Generalization: 
Normal flow of events: 
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1. Το ΑΡΓΟΣ παραλαμβάνει τα νέα έντυπα από τον Εκδοτικό Οργανισμό 
2. Οι υπάλληλοι του ΑΡΓΟΣ καταμετρούν την ακριβή ποσότητα των εντύπων 

αυτών 
3. Ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ κάνει log in στη βάση εντύπων (στην εφαρμογή) 
4. Ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ βλέπει τις καινούριες εγγραφές που δημιούργησε ο 

Εκδοτικός Οργανισμός στη βάση εντύπων (τις ποσότητες των εντύπων που 
πρέπει να παραλάβει έτσι όπως είναι καταχωρημένες στο σύστημα από τους 
Εκδοτικούς Οργανισμούς) 

5. Ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ συγκρίνει τις ποσότητες των εντύπων όπως είναι 
καταχωρημένες στο σύστημα από τους Εκδοτικούς Οργανισμούς με τις 
ποσότητες των εντύπων όπως τις μέτρησαν οι υπάλληλοι του ΑΡΓΟΣ 

Αν Πραγματική Ποσότητα = Αναμενόμενη Ποσότητα τότε S1 ισότητα 
Αν Πραγματική Ποσότητα ≠ Αναμενόμενη Ποσότητα τότε S2 διαφορά 
6. Ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ κάνει log out από την εφαρμογή 

Sub flows: 
S1 : Ισότητα 
Α) Ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ εισάγει στο σύστημα τις πραγματικές ποσότητες 
εντύπων που παρέλαβε το ΑΡΓΟΣ σύμφωνα με τις μετρήσεις των υπαλλήλων του 
Β) Ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ ενημερώνει τον Εκδοτικό Οργανισμό ότι η 
παραλαβή όλων των εντύπων έγινε κανονικά 
S2 : Διαφορά 
Α) Ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ εισάγει στο σύστημα τις πραγματικές ποσότητες 
εντύπων που παρέλαβε το ΑΡΓΟΣ σύμφωνα με τις μετρήσεις των υπαλλήλων του 
Β) Ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ ενημερώνει τον Εκδοτικό Οργανισμό με e-mail για 
τις διαφορετικές ποσότητες εντύπων που παρέλαβε 

Alternate / Exceptional flows: 
 
 
 
 
Use case name: Δημιουργία Διανομών προς Υποπρακτορεία    
ID: 3β   Importance level: Low 
Use case type: Detail, essential 

 
Primary actor: ΑΡΓΟΣ    
Stakeholders and interests: ΑΡΓΟΣ : Θέλει να διανέμει σωστά τα έντυπα που 
παρέλαβε από τους Εκδοτικούς Οργανισμούς στα Υποπρακτορεία 
Υποπρακτορεία : Ενδιαφέρονται για τη σωστή διανομή των εντύπων σε αυτά 
Brief description: Περιγράφεται η διαδικασία σύμφωνα με την οποία 
δημιουργούνται οι διανομές των εντύπων από το ΑΡΓΟΣ στα Υποπρακτορεία 
Trigger: Τελειώνει η εκτέλεση της «Παραλαβής Αποστολών από Εκδοτικό 
Οργανισμό» από το ΑΡΓΟΣ 
Type: External 
Relationships: 
Association: ΑΡΓΟΣ 
Include: 
Extend: 
Generalization: 
Normal flow of events: 

1. Ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ κάνει log in στο σύστημα 
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2. Ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ βλέπει τη πραγματική ποσότητα παραλαβής ενός 
εντύπου που θέλει να διανείμει σύμφωνα με τις μετρήσεις των υπαλλήλων του 
ΑΡΓΟΣ 

3. Ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ διανέμει το έντυπο στα Υποπρακτορεία  
4. Ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ επικυρώνει τη διανομή του εντύπου 
5. Επαναλαμβάνονται τα βήματα 2 – 4 μέχρι να γίνει η διανομή όλων των 

εντύπων από το ΑΡΓΟΣ στα Υποπρακτορεία 
6. Ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ κάνει log out από το σύστημα 

Sub flows: 
Alternate / Exceptional flows: 
 
 
 
 
Use case name: Διαχείριση Επιστροφών προς Εκδοτικούς Οργανισμούς    
ID: 3γ   Importance level: Low 
Use case type: Detail, essential 

Primary actor: ΑΡΓΟΣ    
Stakeholders and interests: ΑΡΓΟΣ : Θέλει να μαζέψει τις επιστροφές από τα 
Υποπρακτορεία και να τις ετοιμάσει και να τις στείλει για πολτοποίηση 
Brief description: Περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία το ΑΡΓΟΣ  παίρνει τις 
επιστροφές των Υποπρακτορείων, τις εισάγει στο σύστημα και τις ετοιμάζει και τις 
στέλνει για πολτοποίηση  
Trigger: Το Υποπρακτορείο ολοκληρώνει τη φάση της «Διαχείρισης Επιστροφών 
προς ΑΡΓΟΣ» 
Type: External 
Relationships: 
Association: ΑΡΓΟΣ 
Include:  
Extend: 
Generalization: 
Normal flow of events: 

1. Το ΑΡΓΟΣ μαζεύει τα μη πωληθέντα έντυπα από τα Υποπρακτορεία με τα 
αντίστοιχα συμπληρωμένα δελτία επιστροφών 

2. Οι υπάλληλοι του ΑΡΓΟΣ μετρούν τις επιστροφές των Υποπρακτορείων και 
ελέγχουν αν είναι ίδιες με αυτές που αναγράφονται στα αντίστοιχα δελτία 
επιστροφών 

3. Οι υπάλληλοι του ΑΡΓΟΣ μετρούν και πακετάρουν τις επιστροφές κάθε 
εντύπου ξεχωριστά για να τις ετοιμάσουν για πολτοποίηση  

4. Ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ εισάγει τις επιστροφές  όπως αναγράφονται στα 
δελτία επιστροφών των Υποπρακτορείων, στο σύστημα 

5. Ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ εισάγει στο σύστημα τις συνολικές επιστροφές του 
ΑΡΓΟΣ όπως τις μέτρησαν οι υπάλληλοι του ΑΡΓΟΣ 

6. Το ΑΡΓΟΣ στέλνει τις επιστροφές των εντύπων για πολτοποίηση 
Sub flows: 
 
Alternate / Exceptional flows: 
2α) Αν οι επιστροφές των Υποπρακτορείων που μέτρησαν οι υπάλληλοι του ΑΡΓΟΣ 
διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στα αντίστοιχα δελτία επιστροφής, τότε οι 
υπάλληλοι του ΑΡΓΟΣ διορθώνουν τα δελτία επιστροφής 
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Use case name: Διαχείριση Διανομών – Επιστροφών από Υποπρακτορείο   
ID: 4   Importance level: Medium 
Use case type: Detail, essential 

Primary actor: Υποπρακτορείο   
Stakeholders and interests: Υποπρακτορείο : Θέλει να διανείμει σωστά τα έντυπα 
στα σημεία πώλησης, να πάρει τις επιστροφές από αυτά και να τις επιστρέψει στο 
ΑΡΓΟΣ 
ΑΡΓΟΣ : Θέλει να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα η διαχείριση των εντύπων από 
τα Υποπρακτορεία με τα οποία συνεργάζεται  
Brief description: Περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία το Υποπρακτορείο 
διαχειρίζεται τα έντυπα (τα παραλαμβάνει από το ΑΡΓΟΣ, τα μοιράζει στα σημεία 
πώλησης και τα επιστρέφει στο ΑΡΓΟΣ ) 
Trigger: Το ΑΡΓΟΣ μεταφέρει τα έντυπα στα Υποπρακτορεία 
Type: External 
Relationships: 
Association: Υποπρακτορείο  
Include: Παραλαβή Αποστολών από ΑΡΓΟΣ, Δημιουργία Διανομών προς Σημεία 
Πώλησης, Διαχείριση Επιστροφών προς ΑΡΓΟΣ 
Extend: 
Generalization: 
Normal flow of events: 

1. Το ΑΡΓΟΣ μεταφέρει με φορτηγά τα έντυπα στο Υποπρακτορείο 
2. Το Υποπρακτορείο εκτελεί τη «Παραλαβή Αποστολών από ΑΡΓΟΣ» 
3. Το Υποπρακτορείο εκτελεί τη «Δημιουργία Διανομών προς Σημεία 

Πώλησης» 
4. Το Υποπρακτορείο μεταφέρει τα έντυπα στα Σημεία Πώλησης 
5. Το Υποπρακτορείο εκτελεί τη «Διαχείριση Επιστροφών προς ΑΡΓΟΣ» 

Sub flows: 
Alternate / Exceptional flows: 
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Σχήμα 8: Use Case Diagram Διαχείρισης Διανομών-Επιστροφών από Υποπρακτορείο 

 
 
 
 
Use case name: Παραλαβή Αποστολών από ΑΡΓΟΣ    
ID: 4α   Importance level: Low 
Use case type: Detail, essential 

Primary actor: Υποπρακτορείο    
Stakeholders and interests: Υποπρακτορείο : θέλει να ελέγξει αν έγινε σωστά η 
παραλαβή των αποστολών των εντύπων από το ΑΡΓΟΣ 
ΑΡΓΟΣ : θέλει να ελέγξει ότι έστειλε την ίδια ποσότητα εντύπων στο Υποπρακτορείο 
με αυτή που καταχώρησε στη βάση 
Brief description: Περιγράφεται η διαδικασία παραλαβής των εντύπων από το 
Υποπρακτορείο και ο έλεγχος αν τα έντυπα αυτά είναι ίσα σε ποσότητα με τα έντυπα 
που εισήγαγε στη βάση το ΑΡΓΟΣ   
Trigger: Παραλαβή των νέων εντύπων από το Υποπρακτορείο 
Type: External 
Relationships: 
Association: Υποπρακτορείο 
Include: 
Extend: 
Generalization: 
Normal flow of events: 

1. Το Υποπρακτορείο παραλαμβάνει τα νέα έντυπα από το ΑΡΓΟΣ 
2. Οι υπάλληλοι του Υποπρακτορείου καταμετρούν την ακριβή ποσότητα των 

εντύπων αυτών 
3. Ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου κάνει log in στη βάση εντύπων (στην 

εφαρμογή) 
4. Ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου βλέπει τις ποσότητες των εντύπων που 

πρέπει να παραλάβει έτσι όπως είναι καταχωρημένες στο σύστημα από το 
ΑΡΓΟΣ 

5. Ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου συγκρίνει τις ποσότητες των εντύπων όπως 
είναι καταχωρημένες στο σύστημα από το ΑΡΓΟΣ με τις ποσότητες των 
εντύπων όπως τις μέτρησαν οι υπάλληλοι του Υποπρακτορείου 
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Αν Πραγματική Ποσότητα = Αναμενόμενη Ποσότητα τότε S1 ισότητα 
Αν Πραγματική Ποσότητα ≠ Αναμενόμενη Ποσότητα τότε S2 διαφορά 
6. Ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου κάνει log out από την εφαρμογή 

Sub flows: 
S1 : Ισότητα 
Α) Ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου εισάγει στο σύστημα τις πραγματικές 
ποσότητες εντύπων που παρέλαβε το Υποπρακτορείο σύμφωνα με τις μετρήσεις 
των υπαλλήλων του 
Β) Ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου ενημερώνει το ΑΡΓΟΣ ότι η παραλαβή 
όλων των εντύπων έγινε κανονικά 
S2 : Διαφορά 
Α) Ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου εισάγει στο σύστημα τις πραγματικές 
ποσότητες εντύπων που παρέλαβε το Υποπρακτορείο σύμφωνα με τις μετρήσεις 
των υπαλλήλων του 
Β) Ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου ενημερώνει το ΑΡΓΟΣ με e-mail για τις 
διαφορετικές ποσότητες εντύπων που παρέλαβε 

Alternate / Exceptional flows: 
 
 
 
 
Use case name: Δημιουργία Διανομών προς Σημεία Πώλησης    
ID: 4β   Importance level: Low 
Use case type: Detail, essential 

Primary actor: Υποπρακτορείο    
Stakeholders and interests: Υποπρακτορείο : Θέλει να διανέμει σωστά τα έντυπα 
που παρέλαβε από το ΑΡΓΟΣ στα Σημεία Πώλησης 
Σημεία Πώλησης : Ενδιαφέρονται για τη σωστή διανομή των εντύπων σε αυτά 
Brief description: Περιγράφεται η διαδικασία σύμφωνα με την οποία 
δημιουργούνται οι διανομές των εντύπων από το Υποπρακτορείο στα Σημεία 
Πώλησης 
Trigger: Τελειώνει η εκτέλεση της «Παραλαβής Αποστολών από ΑΡΓΟΣ» από το 
Υποπρακτορείο 
Type: External 
Relationships: 
Association: Υποπρακτορείο 
Include: 
Extend: 
Generalization: 
Normal flow of events: 

1. Ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου κάνει log in στο σύστημα  
2. Ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου βλέπει τη πραγματική ποσότητα 

παραλαβής ενός εντύπου που θέλει να διανείμει σύμφωνα με τις μετρήσεις 
των υπαλλήλων του Υποπρακτορείου 

3. Ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου διανέμει το έντυπο στα Σημεία Πώλησης 
4. Ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου επικυρώνει τη διανομή του εντύπου 
5. Επαναλαμβάνονται τα βήματα 2 – 4 μέχρι να γίνει η διανομή όλων των 

εντύπων από το Υποπρακτορείο στα Σημεία Πώλησης 
6. Ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου κάνει log out από το σύστημα 

Sub flows: 
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Alternate / Exceptional flows: 
 
 
 
 
Use case name: Διαχείριση Επιστροφών προς ΑΡΓΟΣ    
ID: 4γ   Importance level: Low 
Use case type: Detail, essential 

Primary actor: Υποπρακτορείο    
Stakeholders and interests: Υποπρακτορείο : Θέλει να μαζέψει τις επιστροφές από 
τα σημεία πώλησης και να τις ετοιμάσει για επιστροφή προς το ΑΡΓΟΣ 
Brief description: Περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία το Υποπρακτορείο 
εκτυπώνει τα δελτία επιστροφών των σημείων πώλησης, τα μοιράζει σε αυτά, παίρνει 
τις επιστροφές τους, τις ετοιμάζει για παράδοση στο ΑΡΓΟΣ και τις εισάγει στο 
σύστημα 
Trigger: Το Υποπρακτορείο ολοκληρώνει τη διανομή προς τα Σημεία Πώλησης 
Type: External 
Relationships: 
Association: Υποπρακτορείο 
Include:  
Extend: 
Generalization: 
Normal flow of events: 

1. Ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου εκτυπώνει τα δελτία επιστροφών των 
σημείων πώλησης και τα μοιράζει σε αυτά 

2. Το Υποπρακτορείο μαζεύει τα μη πωληθέντα έντυπα από τα σημεία πώλησης 
με τα αντίστοιχα συμπληρωμένα δελτία επιστροφών 

3. Οι υπάλληλοι του Υποπρακτορείου μετρούν τις επιστροφές των σημείων 
πώλησης και ελέγχουν αν είναι ίδιες με αυτές που αναγράφονται στα 
αντίστοιχα δελτία επιστροφών 

4. Οι υπάλληλοι του Υποπρακτορείου μετρούν και πακετάρουν τις επιστροφές 
κάθε εντύπου ξεχωριστά και γράφουν τις επιστροφές αυτές σε ένα δελτίο 
επιστροφής που πρόκειται να δώσουν στο ΑΡΓΟΣ  

5. Ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου εισάγει τις επιστροφές, όπως 
αναγράφονται στα δελτία επιστροφών των σημείων πώλησης, στο σύστημα 

6. Ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου εισάγει στο σύστημα τις συνολικές 
επιστροφές του Υποπρακτορείου όπως τις μέτρησαν οι υπάλληλοι του 
Υποπρακτορείου 

Sub flows: 
Alternate / Exceptional flows: 
3α) Αν οι επιστροφές των σημείων πώλησης που μέτρησαν οι υπάλληλοι του 
Υποπρακτορείου διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στα αντίστοιχα δελτία 
επιστροφής, τότε οι υπάλληλοι του Υποπρακτορείου διορθώνουν τα δελτία 
επιστροφής 
 
 
 
 
Use case name: Εκκαθάριση Πληρωμών   
ID: 5   Importance level: High 
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Use case type: Detail, essential 
Stakeholders and interests: Σημείο πώλησης: Θέλει να πληρώσει το Υποπρακτορείο 
με βάση τα έντυπα που πούλησε 
Υποπρακτορείο : Θέλει να πληρωθεί από τα Σημεία Πώλησης με βάση τις πωλήσεις 
των εντύπων τους και αντίστοιχα να πληρώσει το ΑΡΓΟΣ 
ΑΡΓΟΣ : Θέλει να πληρωθεί από τα Υποπρακτορεία με βάση τις πωλήσεις των 
εντύπων τους και αντίστοιχα να πληρώσει τους Εκδοτικούς Οργανισμούς 
Εκδοτικός Οργανισμός : Θέλει να υπολογίσει και να τακτοποιήσει τους 
λογαριασμούς που του οφείλονται από το ΑΡΓΟΣ με βάση τις πωλήσεις των εντύπων 
τους και τα κέρδη από τη πολτοποίηση των εντύπων 
Brief description: Περιγράφεται ολόκληρη η διαδικασία εκκαθάρισης πληρωμών, 
από τα Σημεία Πώλησης στο Υποπρακτορείο, από τα Υποπρακτορεία στο ΑΡΓΟΣ 
και από το ΑΡΓΟΣ στους Εκδοτικούς Οργανισμούς 
Trigger: Ολοκληρώνεται η εκτέλεση της φάσης της «Διαχείρισης Επιστροφών προς 
ΑΡΓΟΣ»  
Type: External 
Relationships: 
Association: Εκδοτικός Οργανισμός, ΑΡΓΟΣ, Υποπρακτορείο 
Include: Εκκαθάριση Πληρωμών Εκδοτικού Οργανισμού, Εκκαθάριση Πληρωμών 
ΑΡΓΟΥΣ, Εκκαθάριση Πληρωμών Υποπρακτορείου 
Extend: 
Generalization: 
Normal flow of events: 

1. Εκτελείται η «Εκκαθάριση Πληρωμών Υποπρακτορείου» 
2. Εκτελείται η «Εκκαθάριση Πληρωμών ΑΡΓΟΥΣ» 
3. Εκτελείται η «Εκκαθάριση Πληρωμών Εκδοτικού Οργανισμού» 

Sub flows: 
Alternate / Exceptional flows: 
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Σχήμα 9: Use Case Diagram Εκκαθάρισης Πληρωμών Εκδοτικού Οργανισμού 

 
 
 
Use case name: Εκκαθάριση Πληρωμών Υποπρακτορείου   
ID: 5α   Importance level: Low 
Use case type: Detail, essential 

Primary Actor : Υποπρακτορείο 
Stakeholders and interests: Υποπρακτορείο: Θέλει να υπολογίσει και να 
τακτοποιήσει τους λογαριασμούς που του οφείλονται από τα Σημεία Πώλησης με 
βάση τις πωλήσεις των εντύπων τους 
Σημείο πώλησης: Θέλει να πληρώσει το Υποπρακτορείο με βάση τα έντυπα που 
πούλησε   
Brief description: Περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία γίνεται εκκαθάριση 
πληρωμών των Σημείων Πώλησης προς το Υποπρακτορείο  
Trigger: Το Υποπρακτορείο τελειώνει την εκτέλεση της φάσης της «Διαχείρισης 
Επιστροφών προς ΑΡΓΟΣ» 
Type: External 
Relationships: 
Association: Υποπρακτορείο 
Include:  
Extend: 
Generalization: 
Normal flow of events: 

1. Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα τα ποσά εκκαθάρισης που οφείλουν τα 
Σημεία Πώλησης στο Υποπρακτορείο σύμφωνα με τα δελτία επιστροφών που 
«πέρασε» ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείο στο σύστημα 

2. Ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου εκτυπώνει τα δελτία εκκαθάρισης των 
Σημείων Πώλησης 

3. Το Υποπρακτορείο δίνει τα δελτία εκκαθάρισης στα Σημεία Πώλησης και τα 
πληρώνεται 

4. Ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου κάνει πλήρη εξόφληση των λογαριασμών 

Πληροφοριακό Σύστημα Διανομής Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου 41 



των σημείων πώλησης 
5. Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα το ποσό εκκαθάρισης που οφείλει το 

Υποπρακτορείο στο ΑΡΓΟΣ σύμφωνα με τα δελτία επιστροφών που 
«πέρασε» ο υπεύθυνος του Υποπρακτορείου στο σύστημα  

6. Το σύστημα αφαιρεί από το συνολικό ποσό που πληρώθηκε το 
Υποπρακτορείο από τα Σημεία Πώλησης, το ποσό που οφείλει στο ΑΡΓΟΣ 
και έτσι υπολογίζει το καθαρό κέρδος του Υποπρακτορείου 

Sub flows: 
2α) Εκτυπώνει μία αναλυτική κατάσταση για κάθε Σημείο Πώλησης ξεχωριστά που 
περιλαμβάνει : ποια έντυπα πήρε κάθε Σημείο Πώλησης, τη ποσότητα εντύπων που 
πήρε, τη ποσότητα των επιστροφών, τη ποσότητα των πωληθέντων εντύπων, το τζίρο, 
το καθαρό κέρδος του Σημείου Πώλησης, το κέρδος του Υποπρακτορείου, το 
συνολικό κέρδος του Σημείου Πώλησης και το τελικό ποσό που οφείλει στο 
Υποπρακτορείο 
5α) Το σύστημα εμφανίζει για το Υποπρακτορείο : ποια έντυπα πήρε, τη ποσότητα 
εντύπων που πήρε, τη ποσότητα των επιστροφών, τη ποσότητα των πωληθέντων 
εντύπων, το τζίρο και το συνολικό ποσό που οφείλει το Υποπρακτορείο στο ΑΡΓΟΣ 
Alternate / Exceptional flows: 
3α) Το Σημείο Πώλησης δε πληρώνει το Υποπρακτορείο 
3β) Το Σημείο Πώλησης πληρώνει μερικά χρήματα στο Υποπρακτορείο 
4α) Το Υποπρακτορείο κάνει μηδενική εξόφληση του λογαριασμού του Σημείου 
Πώλησης 
4β) Το Υποπρακτορείο κάνει μερική εξόφληση του λογαριασμού του Σημείου 
Πώλησης 
 
 
 
 
 
Use case name: Εκκαθάριση Πληρωμών ΑΡΓΟΥΣ   
ID: 5β   Importance level: Low 
Use case type: Detail, essential 

Primary Actor : ΑΡΓΟΣ 
Stakeholders and interests: ΑΡΓΟΣ : Θέλει να υπολογίσει και να τακτοποιήσει τους 
λογαριασμούς που του οφείλονται από τα Υποπρακτορεία με βάση τις πωλήσεις των 
εντύπων τους 
Υποπρακτορείο: Θέλει να πληρώσει το ΑΡΓΟΣ με βάση τα έντυπα που πούλησε   
Brief description: Περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία γίνεται εκκαθάριση 
πληρωμών των Υποπρακτορείων προς το ΑΡΓΟΣ 
Trigger: Το ΑΡΓΟΣ τελειώνει την εκτέλεση της φάσης της «Διαχείρισης 
Επιστροφών προς Εκδοτικούς Οργανισμούς» 
Type: External 
Relationships: 
Association: ΑΡΓΟΣ 
Include:  
Extend: 
Generalization: 
Normal flow of events: 

1. Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα τα ποσά εκκαθάρισης που οφείλουν τα 
Υποπρακτορεία στο ΑΡΓΟΣ σύμφωνα με τα δελτία επιστροφών που 
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«πέρασε» ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ στο σύστημα 
2. Ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ εκτυπώνει τα δελτία εκκαθάρισης των 

Υποπρακτορείων 
3. Το ΑΡΓΟΣ δίνει τα δελτία εκκαθάρισης στα Υποπρακτορεία και τα 

πληρώνεται 
4. Ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ κάνει πλήρη εξόφληση των λογαριασμών των 

Υποπρακτορείων 
5. Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα το ποσό εκκαθάρισης που οφείλει το 

ΑΡΓΟΣ στους Εκδοτικούς Οργανισμούς σύμφωνα με τα δελτία επιστροφών 
που «πέρασε» ο υπεύθυνος του ΑΡΓΟΣ στο σύστημα  

6. Το σύστημα αφαιρεί από το συνολικό ποσό που πληρώθηκε το ΑΡΓΟΣ από τα 
Υποπρακτορεία, το ποσό που οφείλει στους Εκδοτικούς Οργανισμούς και έτσι 
υπολογίζει το καθαρό κέρδος του ΑΡΓΟΥΣ 

Sub flows: 
2α) Εκτυπώνει μία αναλυτική κατάσταση για κάθε Υποπρακτορείο ξεχωριστά που 
περιλαμβάνει : ποια έντυπα πήρε κάθε Υποπρακτορείο, τη ποσότητα εντύπων που 
πήρε, τη ποσότητα των επιστροφών, τη ποσότητα των πωληθέντων εντύπων, το τζίρο, 
το καθαρό κέρδος του Υποπρακτορείου, το κέρδος του ΑΡΓΟΥΣ, το συνολικό 
κέρδος του Υποπρακτορείου και το τελικό ποσό που οφείλει στο ΑΡΓΟΣ 
5α) Το σύστημα εμφανίζει για το ΑΡΓΟΣ : ποια έντυπα πήρε, τη ποσότητα εντύπων 
που πήρε, τη ποσότητα των επιστροφών, τη ποσότητα των πωληθέντων εντύπων, το 
τζίρο και το συνολικό ποσό που μοιράζεται το ΑΡΓΟΣ με τους Εκδοτικούς 
Οργανισμούς 
Alternate / Exceptional flows: 
3α) Το Υποπρακτορείο δε πληρώνει το ΑΡΓΟΣ 
3β) Το Υποπρακτορείο πληρώνει μερικά χρήματα στο ΑΡΓΟΣ 
4α) Το ΑΡΓΟΣ κάνει μηδενική εξόφληση του λογαριασμού του Υποπρακτορείου 
4β) Το ΑΡΓΟΣ κάνει μερική εξόφληση του λογαριασμού του Υποπρακτορείου 
 
 
 
 
 
Use case name: Εκκαθάριση Πληρωμών Εκδοτικού Οργανισμού   
ID: 5γ   Importance level: Low 
Use case type: Detail, essential 

Primary Actor : Εκδοτικός Οργανισμός 
Stakeholders and interests: Εκδοτικός Οργανισμός : Θέλει να υπολογίσει και να 
τακτοποιήσει τους λογαριασμούς που του οφείλονται από το ΑΡΓΟΣ με βάση τις 
πωλήσεις των εντύπων τους  
ΑΡΓΟΣ : Θέλει να πληρώσει τον Εκδοτικό Οργανισμό με βάση τα έντυπα που 
πούλησε  
Brief description: Περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία γίνεται εκκαθάριση 
πληρωμών του ΑΡΓΟΣ προς τον Εκδοτικό Οργανισμό  
Trigger: Το ΑΡΓΟΣ τελειώνει την εκτέλεση της φάσης της «Εκκαθάρισης 
Πληρωμών ΑΡΓΟΥΣ» 
Type: External 
Relationships: 
Association: ΑΡΓΟΣ 
Include:  
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Extend: 
Generalization: 
Normal flow of events: 

1. Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα τα ποσό εκκαθάρισης που οφείλει το 
ΑΡΓΟΣ στον Εκδοτικό Οργανισμό για κάθε έντυπο ξεχωριστά 

2. Εκτελείται το βήματα 1 για όλα τα έντυπα του Εκδοτικού Οργανισμού 
3. Το σύστημα υπολογίζει το τελικό ποσό που χρωστάει το ΑΡΓΟΣ στον 

Εκδοτικό Οργανισμό 
4. Ο Εκδοτικός Οργανισμός απαιτεί από το ΑΡΓΟΣ την εξόφληση του 

λογαριασμού 
5. Το ΑΡΓΟΣ εξοφλεί τον Εκδοτικό Οργανισμό 

Sub flows: 
1α) Το σύστημα εμφανίζει στον Εκδοτικό Οργανισμό μια αναλυτική κατάσταση για 
κάθε έντυπο του Εκδοτικού Οργανισμού που περιλαμβάνει : τη ποσότητα εντύπων 
που έστειλε στο ΑΡΓΟΣ, τη ποσότητα των επιστροφών, τη ποσότητα των 
πωληθέντων 
β) Το σύστημα εμφανίζει στον Εκδοτικό Οργανισμό μια αναλυτική κατάσταση για 
κάθε έντυπο του Εκδοτικού Οργανισμού που περιλαμβάνει : τη ποσότητα εντύπων 
που πήρε κάθε Υποπρακτορείο, τη ποσότητα των επιστροφών, τη ποσότητα των 
πωληθέντων 
Alternate / Exceptional flows: 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : Δομική Μοντελοποίηση (Structural 
Modeling) 

 
Στο κεφάλαιο αυτό θα δημιουργήσουμε τα CRC cards και τα class diagrams 

της εφαρμογής μας. Δηλαδή θα περιγράψουμε τη δομή των δεδομένων που 
υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες του ΑΡΓΟΥΣ. 

Αρχικά λοιπόν με χρήση της textual analysis στα use cases δημιουργούνται τα 
παρακάτω CRC cards, στα οποία φαίνονται οι κλάσεις που έχουν δημιουργηθεί, μία 
σύντομη περιγραφή τους, τα χαρακτηριστικά και οι υπευθυνότητες τους : 
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Σχήμα 10: CRC cards Εκδοτικός Οργανισμός και Πρακτορείο 

 

 
Σχήμα 11: CRC cards Υποπρακτορείο και Σημείο Πώλησης 

 

Πληροφοριακό Σύστημα Διανομής Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου 45 



 
Σχήμα 12: CRC cards Έντυπο και Διακίνηση 

 

 
Σχήμα 13: CRC cards Διακίνηση1 και Διακίνηση2 

 
 

 
 
 
Έτσι λοιπόν το class diagram που προκύπτει είναι το εξής (εμφανίζονται οι 

κλάσεις χωρίς τα χαρακτηριστικά και τις μεθόδους τους): 
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Σχήμα 14: Class Diagram 

 
Παρακάτω φαίνεται και το object diagram που περιγράφει τη στατική κατάσταση του 
συστήματος : 
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Σχήμα 15: Object Diagram 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : Συμπεριφορική Μοντελοποίηση 
(Behavioral Modeling) 

 
Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε την εσωτερική 

συμπεριφορά του Πληροφοριακού μας Συστήματος με τη βοήθεια των 
συμπεριφορικών μοντέλων (διαγράμματα ακολουθίας, συνεργασίας, κατάστασης και 
δραστηριοτήτων). 

Τα διαγράμματα ακολουθίας και συνεργασίας περιγράφουν την 
επιχειρηματική διαδικασία ενός use case, ενώ τα διαγράμματα κατάστασης 
περιγράφουν τις διαφορετικές καταστάσεις από τις οποίες περνάει μία κλάση της 
εφαρμογής μας, (π.χ. η κλάση Έντυπο). Τέλος το διάγραμμα δραστηριοτήτων ένα 
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διάγραμμα συμπεριφοράς που εμφανίζει μεταπτώσεις. Η διαφορά του από το 
διάγραμμα καταστάσεων είναι πως οι μεταπτώσεις είναι ανάμεσα σε διαφορετικές 
δραστηριότητες εκφράζοντας π.χ. τη ροή εργασιών. 

Παρακάτω φαίνονται τα διαγράμματα ακολουθίας και συνεργασίας όπου το 
καθένα από αυτά περιγράφει όλα τα πιθανά σενάρια μιας περίπτωσης χρήσης : 

 
1. Διανομή Εκδοτικού Οργανισμού 

 
Σχήμα 16: Sequence Diagram Διανομής Εκδοτικού Οργανισμού 

 

 
Σχήμα 17: Collaboration Diagram Διανομής Εκδοτικού Οργανισμού 

 
 

2. Παραλαβή ΑΡΓΟΣ 
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Σχήμα 18: Sequence Diagram Παραλαβής ΑΡΓΟΣ 

 

 
Σχήμα 19: Collaboration Diagram Παραλαβής ΑΡΓΟΣ 

 
 

3. Διανομή ΑΡΓΟΣ 
 

Πληροφοριακό Σύστημα Διανομής Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου 50 



 
Σχήμα 20: Sequence Diagram Διανομής ΑΡΓΟΣ 

 
 

 
Σχήμα 21: Collaboration Diagram Διανομής ΑΡΓΟΣ 

 
 

4. Παραλαβή Υποπρακτορείο 
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Σχήμα 22: Sequence Diagram Παραλαβής Υποπρακτορείου 

 

 
Σχήμα 23: Collaboration Diagram Παραλαβής Υποπρακτορείου 

 
 

5. Διανομή Υποπρακτορείο 
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Σχήμα 24: Sequence Diagram Διανομής Υποπρακτορείου 

 
 

 
Σχήμα 25: Collaboration Diagram Διανομής Υποπρακτορείου 

 
6. Επιστροφή-Πληρωμή Υποπρακτορείο 
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Σχήμα 26: Sequence Diagram Επιστροφής-Πληρωμής Υποπρακτορείου 

 
 

 
Σχήμα 27: Collaboration Diagram Επιστροφής-Πληρωμής Υποπρακτορείου 

 
 
 

7. Επιστροφή-Πληρωμή ΑΡΓΟΣ 
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Σχήμα 28: Sequence Diagram Επιστροφής-Πληρωμής ΑΡΓΟΣ 

 
 
 

 
Σχήμα 29: Collaboration Diagram Επιστροφής-Πληρωμής ΑΡΓΟΣ 

 
 
 

Τέλος τo παρακάτω state-chart diagram περιγράφει τις διαφορετικές 
καταστάσεις από τις οποίες περνούν οι κλάσεις Έντυπο, Διακίνηση, 
Διακίνηση1,Διακίνηση2 μετά από τη πρόκληση κάποιων γεγονότων. 
 

ΕΝΤΥΠΟ 
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Σχήμα 30: State-chart Diagram Εντύπου 

 
 
 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ (ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΑΡΓΟΣ) 
 

 
Σχήμα 31: State-chart Diagram Διακίνησης Εκδοτικού Οργανισμού-ΑΡΓΟΣ 

 
 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ1 (ΑΡΓΟΣ - ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ) 
 

 
Σχήμα 32: State-chart Diagram Διακίνησης ΑΡΓΟΣ-Υποπρακτορείου 
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ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ2 (ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ-ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ) 
 

 
Σχήμα 33: State-chart Diagram Διακίνησης Υποπρακτορείου-Σημείου Πώλησης 

 
Τέλος παρακάτω φαίνεται το activity diagram που δείχνει την ακουλουθιακή ροή των 
δραστηριοτήτων που απαιτούνται για να γίνει μία διακίνηση. 
 

 
Σχήμα 34: Activity Diagram Διακίνησης Εντύπων 

  
 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Design)  
 
Μετά το τέλος της φάσης της ανάλυσης, η επόμενη φάση ανάπτυξης του νέου 
συστήματος είναι η σχεδίαση. Κατά τη σχεδίαση αποφασίζεται το πώς θα λειτουργεί 
το νέο σύστημα και πως θα είναι η υλική, λογισμική και δικτυακή υποδομή του. 
Παραδοτέο της φάσης της σχεδίασης αποτελεί το system specification που 
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αποτελείται από τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος, της δομής της 
διεπαφής, των προδιαγραφών της βάσης και της τελικής εφαρμογής. Το system 
specification έπειτα θα δοθεί στους προγραμματιστές για υλοποίηση. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  : Σχεδίαση (Design) 
 

 Σε αυτό το κεφάλαιο δημιουργούμε το package diagram που φαίνεται 
παρακάτω. Το περιεχόμενο του package diagram που δημιουργούμε είναι το problem 
domain layer. Έτσι λοιπόν θα σχηματιστούν 3 packages, το πρώτο (Έντυπο package) 
θα περιέχει τις κλάσεις ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ και ΕΝΤΥΠΟ, το δεύτερο 
(Διακίνηση package) θα περιέχει τις κλάσεις ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ1, 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ2 και το τρίτο (Διανομείς package) θα περιέχει τις κλάσεις ΑΡΓΟΣ, 
ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ, ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ. 
 

 
Σχήμα 35: Package Diagram (Λεπτομερές) 

 
  
 
 

Ένα περισσότερο υψηλού επιπέδου package διάγραμμα όπου απεικονίζονται 
μόνο τα packages και οι σχέσεις μεταξύ αυτών και όχι οι κλάσεις είναι το παρακάτω : 
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Σχήμα 36: Package Diagram (Γενικό) 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του 
συστήματος (System architecture design) 

 
Η αρχιτεκτονική που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του 

Πληροφοριακού μας Συστήματος θα είναι three – tiered client – server και σύμφωνα 
με αυτή θα υπάρχει ο client (που θα είναι οι Εκδοτικοί Οργανισμοί και τα 
Υποπρακτορεία), ένας Web/Application Server (όπου θα υπάρχει το λογισμικό του 
Web Server και το λογισμικό της εφαρμογής) και ένας Database Server (όπου θα 
είναι αποθηκευμένη η Βάση Δεδομένων του ΑΡΓΟΣ). Οι clients θα είναι thin, 
δηλαδή θα εκτελούν μόνο την presentation logic και επομένως αρκεί να έχουν απλούς 
προσωπικούς υπολογιστές στους οποίους να υπάρχει ένας Web browser για να 
μπορούν να επικοινωνούν με τη βάση. Ο Web server θα δέχεται τις εντολές των 
clients μέσω των HTML σελίδων και των γραφικών που τους παρέχει και θα εκτελεί 
και την application logic. Τέλος ο database server θα αποθηκεύει τα δεδομένα του 
συστήματος και σε αυτόν θα εκτελείται η data access logic και η data storage από το 
ΑΡΓΟΣ. Επομένως όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω τόσο ο Web/Application 
Server όσο και ο Database Server θα πρέπει να είναι ισχυρά μηχανήματα με μεγάλη 
ικανότητα επεξεργασίας, αφού τα δεδομένα προς επεξεργασία θα είναι τεράστια λόγω 
των πολλών χρηστών του συστήματος. 

Επίσης θα αναπτυχθεί μία two – tier client server αρχιτεκτονική μεταξύ 2 
υπολογιστικών μηχανημάτων που θα τα διαχειρίζονται οι υπάλληλοι του ΑΡΓΟΣ και 
θα εκτελούν σε αυτά τη presentation και application logic της εφαρμογής και του 
database server που θα βρίσκεται στο ΑΡΓΟΣ. Σκοπός αυτής της αρχιτεκτονικής 
είναι η απευθείας σύνδεση και διαχείριση της βάσης από 2 κυρίως υπαλλήλους του 
ΑΡΓΟΥΣ. 
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Παρακάτω φαίνονται οι ελάχιστες προδιαγραφές υλικού και λογισμικού, που πρέπει 
να έχουν οι clients και οι servers καθώς και το μοντέλο δικτύου του Πληροφοριακού 
μας Συστήματος και τα διαγράμματα ανάπτυξης και εξαρτημάτων. 

 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ CLIENT (ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ,  

ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) 
 
Απαιτήσεις Υλικού : 

• Επεξεργαστής Pentium III 
• 256 megabytes RAM 
• 40-gigabyte σκληρός δίσκος 
• CD- ROM 
• Οθόνη TFT 15 ιντσών 
• Εκτυπωτής 

Αριθμός που απαιτείται : 
540 
Απαιτήσεις Λογισμικού: 

• Windows 
• Internet Explorer τελευταία έκδοση 
• Microsoft Office τελευταία έκδοση 
• Zone Alarm firewall τελευταία έκδοση 
• Norton Antivirus τελευταία έκδοση 

Άλλες Απαιτήσεις : 
• Εγγυήσεις και τεχνική κάλυψη για όλα τα στοιχεία του υλικού 
• Άδειες χρήσεις για όλα τα στοιχεία του λογισμικού 
• Θα πρέπει να σταλούν περίπου 10 υπάλληλοι του ΑΡΓΟΣ για να 

εκπαιδεύσουν τους clients στη διαχείριση των στοιχειών του λογισμικού 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ CLIENT (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ 
ΑΡΓΟΣ) 

 
Απαιτήσεις Υλικού : 

• Επεξεργαστής Pentium III 
• 512 megabytes RAM 
• 40-gigabyte σκληρός δίσκος 
• DVD- ROM 
• Οθόνη TFT 17 ιντσών 
• 2 Εκτυπωτές 

Αριθμός που απαιτείται : 
2 
Απαιτήσεις Λογισμικού: 

• Windows 
• Internet Explorer τελευταία έκδοση 
• Microsoft Office τελευταία έκδοση 
• Zone Alarm firewall τελευταία έκδοση 
• Norton Antivirus τελευταία έκδοση 

Άλλες Απαιτήσεις : 
• Εγγυήσεις και τεχνική κάλυψη για όλα τα στοιχεία του υλικού 
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• Άδειες χρήσεις για όλα τα στοιχεία του λογισμικού 
 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ SERVER 
 
Απαιτήσεις Υλικού : 

• Επεξεργαστής Pentium IV 
• 2048 megabytes RAM 
• 200-gigabyte σκληρός δίσκος 
• DVD - ROM 
• DVD R/RW 
• Scanner 
• Οθόνη TFT 19 ιντσών 
• 2 Εκτυπωτές 

Αριθμός που απαιτείται : 
2 
Απαιτήσεις Λογισμικού: 

• Windows 
• Internet Explorer τελευταία έκδοση 
• Microsoft Office τελευταία έκδοση 
• Zone Alarm firewall τελευταία έκδοση 
• Norton Antivirus τελευταία έκδοση 

Άλλες Απαιτήσεις : 
• Εγγυήσεις και τεχνική κάλυψη για όλα τα στοιχεία του υλικού 
• Άδειες χρήσεις για όλα τα στοιχεία του λογισμικού 
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Σχήμα 37: Μοντέλο Δικτύου 

 
 

 
Σχήμα 38: Component Diagram (Διάγραμμα εξαρτημάτων) 
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Σχήμα 39: Deployment Diagram (Διάγραμμα ανάπτυξης) 

 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 : Σχεδιασμός της δομής της διεπαφής 
(User interface structure design) 

 
Στο κεφάλαιο αυτό σχεδιάζεται η δομή της διεπαφής του χρήστη και για να γίνει αυτό 
παρουσιάζονται τα σενάρια χρήσης του συστήματος, τα διαγράμματα πλοήγησης 
μεταξύ παραθύρων και τα πρότυπα της διεπαφής. 
 
Σχεδιασμός της δομής της διεπαφής του χρήστη : 
 
Αρχικά επιλέγουμε ένα από τα αρχικά και υψηλού επιπέδου use cases, έστω το 
Διαχείριση Διανομών-Επιστροφών από ΑΡΓΟΣ (MEDIUM) το οποίο περιέχει τα 
παρακάτω 3 use cases : 
1) Παραλαβή Αποστολών από Εκδοτικό Οργανισμό 
2) Δημιουργία Διανομών προς Υποπρακτορεία 
3) Διαχείριση Επιστροφών προς Εκδοτικούς Οργανισμούς 
 
Το πρώτο βήμα για τη σχεδίαση του interface  της εφαρμογής είναι η δημιουργία των 
use scenarios που θα περιγράφουν ποιες ακριβώς ενέργειες πρέπει να κάνει ο χρήστης 
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του συστήματος  για να ικανοποιήσει τη λειτουργικότητα που απαιτείται από τα 
παραπάνω use cases. 
 
Use scenario: Ο χρήστης μπαίνει στο σύστημα για να επικυρώσει στη βάση τη 
παραλαβή αποστολών από τους Εκδοτικούς Οργανισμούς. 

1. Ο χρήστης θα μπει στη βάση και θα δει τις νέες παραλαβές (εγγραφές) που 
υπάρχουν καταχωρημένες στη βάση. 

2. Ο χρήστης θα επιλέξει μία διακίνηση-παραλαβή και θα δει την ημερομηνία 
διανομής και τη ποσότητα διανομής 

3. Ο χρήστης θα εισάγει τη ποσότητα που παρέλαβε το ΑΡΓΟΣ. 
4. Ο χρήστης θα επαναλάβει τα βήματα 2-3 μέχρι να εισάγει στο σύστημα τις 

ποσότητες παραλαβής για όλα τα έντυπα που παρέλαβε και έτσι να 
ολοκληρωθεί η φάση της παραλαβής.    

 
 
Use scenario: Ο χρήστης μπαίνει στο σύστημα για να κάνει τις διανομές του 
ΑΡΓΟΥΣ προς τα Υποπρακτορεία 

1. Ο χρήστης θα μπει στη βάση και θα επιλέξει την ημερομηνία  κατά την οποία 
θα μοιράσει τα έντυπα στα Υποπρακτορεία. 

2. Ο χρήστης θα επιλέξει ένα έντυπο και θα δει τη συνολική ποσότητα που έχει 
παραλάβει και την οποία θα πρέπει να διανείμει. 

3. Ο χρήστης θα εισάγει τη ποσότητα διανομής που θα αντιστοιχεί σε κάθε 
Υποπρακτορείο. 

4. Ο χρήστης θα επαναλάβει τα βήματα 2-3 μέχρι να εισάγει στο σύστημα τις 
ποσότητες διανομής σε όλα τα Υποπρακτορεία για όλα τα έντυπα και έτσι να 
ολοκληρώσει τη φάση της διανομής. 

5. Ο χρήστης θα επιλέξει ημερομηνία, Υποπρακτορείο και θα εκτυπώσει το 
αντίστοιχο δελτίο διανομής.     

 
 
Use scenario: Ο χρήστης μπαίνει στο σύστημα για να εισάγει τις επιστροφές των 
Υποπρακτορείων στο σύστημα. 

1. Ο χρήστης θα μπει στη βάση και θα επιλέξει την ημερομηνία  για την οποία 
θέλει να εισάγει τις επιστροφές των Υποπρακτορείων. 

2. Ο χρήστης θα επιλέξει ένα έντυπο και θα δει τη συνολική ποσότητα που έχει 
παραλάβει και την οποία έχει διανείμει στα Υποπρακτορεία. 

3. Ο χρήστης θα δει ποια ποσότητα έχει παραλάβει κάθε Υποπρακτορείο και θα 
εισάγει τη ποσότητα επιστροφής που θα αντιστοιχεί σε κάθε Υποπρακτορείο. 

4. Ο χρήστης θα επαναλάβει τα βήματα 2-3 μέχρι να εισάγει στο σύστημα τις 
ποσότητες επιστροφής των Υποπρακτορείων για όλα τα έντυπα και έτσι να 
ολοκληρώσει τη φάση της επιστροφής.  

5. Ο χρήστης θα επιλέξει ημερομηνία, Υποπρακτορείο και θα εκτυπώσει το 
αντίστοιχο δελτίο επιστροφής.       

 
Η λειτουργικότητα που απαιτείται από τα παραπάνω use cases μπορεί να 
ικανοποιηθεί και από ένα άλλο ξεχωριστό use scenario (που περιλαμβάνει όλες τις 
παραπάνω ενέργειες του χρήστη), το οποίο περιγράφονται παρακάτω. 
 
Use scenario: Ο χρήστης μπαίνει στο σύστημα για να δει ποιες εκκρεμότητες έχει στο 
σύστημα (να επικυρώσει στη βάση τη παραλαβή αποστολών από τους Εκδοτικούς 
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Οργανισμούς, να κάνει τις διανομές του ΑΡΓΟΥΣ προς τα Υποπρακτορεία, να 
εισάγει τις επιστροφές των Υποπρακτορείων στο σύστημα). 

1. Ο χρήστης θα μπει στη βάση και θα δει σε ποια έντυπα πρέπει να 
συμπληρώσει τη ποσότητα παραλαβής από τους Εκδοτικούς Οργανισμούς. 

2. Ο χρήστης θα επιλέξει τα έντυπα αυτά και θα εισάγει τη ποσότητα 
παραλαβής. 

3. Ο χρήστης θα δει ποια έντυπα πρέπει να διανείμει στα Υποπρακτορεία 
4. Ο χρήστης θα επιλέξει τα έντυπα αυτά και θα τα διανείμει στα 

Υποπρακτορεία. 
5. Ο χρήστης θα δει σε ποια έντυπα θα πρέπει να εισάγει τις ποσότητες 

επιστροφής των Υποπρακτορείων 
6. Ο χρήστης θα επιλέξει τα έντυπα αυτά και θα εισάγει στο σύστημα τις 

ποσότητες επιστροφής. 
 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί το Windows Navigation Diagram που περιγράφει τη 
μετάβαση από την αρχική σελίδα του συστήματος στις αντίστοιχες οθόνες log in για 
τους χρήστες της εφαρμογής (Εκδοτικοί Οργανισμοί, ΑΡΓΟΣ, Υποπρακτορεία) και 
έπειτα τη μετάβαση στις αντίστοιχες αρχικές οθόνες για τους χρήστες  αυτούς. 
 

Window Navigation Diagram ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΩΝ LOG IN 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 
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<<Text field>>
Username

<<Text field>>
Password

<<Button>>
Submit

<<Text field>>
Username

<<Text field>>
Password

<<Button>>
Submit

<<Text field>>
Username

<<Text field>>
Password

<<Button>>
Submit

<<Hyperlink>>
Εκδοτικός 
Οργανισμός <<Hyperlink>>

ΑΡΓΟΣ

<<Hyperlink>>
Υποπρακτορείο

Επιλογή Εκδτοτικός Οργανισμός Επιλογή Υποπρακτορείο

Επιλογή ΑΡΓΟΣ

Click link Click link Click link

Πάτημα του Submit Button Πάτημα του Submit Button Πάτημα του Submit Button

<<Hyperlink>>
Εισαγωγή 
Εντύπου

<<Hyperlink>>
Δημιουργία 
Διακίνησης

<<Hyperlink>>
Εμφάνιση 
Διακίνησης

<<Hyperlink>>
EMAIL

<<Hyperlink>>
Αποσύνδεση

<<Hyperlink>>
Παραλαβές

<<Hyperlink>>
Διανομές

<<Hyperlink>>
Επιστροφές

<<Hyperlink>>
Εμφάνιση 
Διακίνησης

<<Hyperlink>>
Διάφορα

<<Hyperlink>>
Έντυπα

<<Hyperlink>>
Εκδοτικός 
Οργανισμός

<<Hyperlink>>
Υποπρακτορείο
<<Hyperlink>>
Σημείο Πώλησης
<<Hyperlink>>

EMAIL
<<Hyperlink>>
Αποσύνδεση

<<Hyperlink>>
Παραλαβές

<<Hyperlink>>
Διανομές

<<Hyperlink>>
Επιστροφές

<<Hyperlink>>
Εμφάνιση 
Διακίνησης

<<Hyperlink>>
Διάφορα

<<Hyperlink>>
EMAIL

<<Hyperlink>>
Αποσύνδεση

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα Εκδοτικού Οργανισμού

(Η αρχική σελίδα του Εκδοτικού 
Οργανισμού)

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα ΑΡΓΟΣ

(Η αρχική σελίδα του ΑΡΓΟΥΣ)

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα Υποπρακτορείου

(Η αρχική σελίδα του Υποπρακτορείου)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΙΚΟΝΑ

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΙΚΟΝΑ

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΙΚΟΝΑ

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα

(Η αρχική σελίδα του συστήματος)

<<Hyperlink>>
Εκδοτικός 
Οργανισμός

<<Hyperlink>>
ΑΡΓΟΣ

<<Hyperlink>>
Υποπρακτορείο

ΕΙΚΟΝΑ

<<Παράθυρο>>
Log in Εκδοτικού Οργανισμού

(Η σελίδα log in του Εκδοτικού Οργανισμού)

<<Παράθυρο>>
Log in ΑΡΓΟΥΣ

(Η σελίδα log in του ΑΡΓΟΥΣ)

<<Παράθυρο>>
Log in Υποπρακτροείου

(Η σελίδα log in του Υποπρακτορείου)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΜΗΝΥΜΑ

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΜΗΝΥΜΑ

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΜΗΝΥΜΑ

 
Σχήμα 40: Window Navigation Diagram Εισαγωγής Χρηστών 
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<<H yperlink>>
Παραλαβές

<<H yperlink>>
Δ ιανομές

<< H yperlink>>
Επ ισ τροφές

<< H yperlink>>
Εμφάνιση  
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<< H yperlink>>
Δ ιάφορα

<<H yperlink>>
Έντυπα

<<H yperlink>>
Εκδοτικός  
Οργανισμός

<< H yperlink>>
Υποπρακτορείο
<<H yperlink>>

Σημείο  Πώλησης
<<H yperlink>>

E M A IL
<<H yperlink>>
Αποσύνδεση

<< H yperlinks>>
Μενού  

Πλοήγησης

<< H yperlink>>
Εκκρεμότητες

 
Σχήμα 41: Μενού Πλοήγησης ΑΡΓΟΣ 

 
Έπειτα περιγράφεται το Window Navigation Diagram για το ΑΡΓΟΣ που είναι εκτός 
από χρήστης και διαχειριστής του συστήματος. Για το λόγο αυτό εκτός από τις 
λειτουργίες που περιγράψαμε στα παραπάνω use scenarios, υπάρχουν και κάποιες 
άλλες λειτουργίες για διαχείριση της βάσης. Το ΑΡΓΟΣ μπορεί να επιλέξει τα links 
Έντυπα, Εκδοτικός Οργανισμός, Υποπρακτορείο και Σημείο Πώλησης και είτε να 
εισάγει καινούρια δεδομένα στη βάση είτε να επεξεργαστεί τα ήδη υπάρχοντα, είτε να 
διαγράψει όσα δε χρειάζεται. Τα use scenarios που περιγράφουν ποιες ακριβώς 
ενέργειες πρέπει να κάνει το ο χρήστης ΑΡΓΟΣ φαίνονται παρακάτω : 
 
Use scenario: Ο χρήστης –διαχειριστής βάσης: ΑΡΓΟΣ μπαίνει στο σύστημα για να 
εισάγει νέο έντυπο στη βάση. 

1. Ο χρήστης θα μπει στη βάση και είτε θα επιλέξει ένα από τα υπάρχοντα 
ονόματα εντύπων (απλά θα εισάγει νέο τεύχος) είτε θα εισάγει καινούριο 
όνομα για το νέο έντυπο που θέλει να περάσει στη βάση 

2. Ο χρήστης θα συμπληρώσει στη φόρμα τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται 
για το έντυπο (τιμή, τεύχος, Εκδοτικός Οργανισμό στον οποίο ανήκει)  

 
 
Use scenario: Ο χρήστης –διαχειριστής βάσης: ΑΡΓΟΣ μπαίνει στο σύστημα για να 
αλλάξει τα στοιχεία ενός εντύπου της βάσης 

1. Ο χρήστης θα μπει στη βάση και θα επιλέξει ένα από τα υπάρχοντα έντυπα 
2. Το σύστημα θα εμφανίσει σε μία φόρμα τα στοιχεία του εντύπου που επέλεξε 

ο χρήστης 
3. Ο χρήστης θα τροποποιήσει όποια από τα στοιχεία του εντύπου θέλει 

 
 
Use scenario: Ο χρήστης –διαχειριστής βάσης: ΑΡΓΟΣ μπαίνει στο σύστημα για να 
διαγράψει ένα έντυπο από τη βάση 

1. Ο χρήστης θα μπει στη βάση και θα επιλέξει ένα από τα υπάρχοντα έντυπα 
2. Το σύστημα θα ρωτήσει το χρήστη αν επιβεβαιώνει τη διαγραφή του εντύπου 
3. Ο χρήστης θα επιβεβαιώσει τη διαγραφή του εντύπου 
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Use scenario: Ο χρήστης –διαχειριστής βάσης: ΑΡΓΟΣ μπαίνει στο σύστημα για να 
εισάγει νέο Εκδοτικό Οργανισμό στη βάση. 

1. Ο χρήστης θα μπει στη βάση και θα εισάγει στη φόρμα τα στοιχεία του 
Εκδοτικού Οργανισμού 

2. Ο χρήστης θα επικυρώσει τη δημιουργία νέου Εκδοτικού Οργανισμού 
 
 
Use scenario: Ο χρήστης –διαχειριστής βάσης: ΑΡΓΟΣ μπαίνει στο σύστημα για να 
αλλάξει τα στοιχεία ενός Εκδοτικού Οργανισμού 

1. Ο χρήστης θα μπει στη βάση και θα επιλέξει έναν από τους υπάρχοντες 
Εκδοτικούς Οργανισμούς 

2. Το σύστημα θα εμφανίσει σε μία φόρμα τα στοιχεία του Εκδοτικού 
Οργανισμού που επέλεξε ο χρήστης 

3. Ο χρήστης θα τροποποιήσει όποια από τα στοιχεία του Εκδοτικού θέλει 
 
 
Use scenario: Ο χρήστης –διαχειριστής βάσης: ΑΡΓΟΣ μπαίνει στο σύστημα για να 
διαγράψει έναν Εκδοτικό Οργανισμό από τη βάση 

1. Ο χρήστης θα μπει στη βάση και θα επιλέξει έναν από τους υπάρχοντες 
Εκδοτικούς Οργανισμούς 

2. Το σύστημα θα ρωτήσει το χρήστη αν επιβεβαιώνει τη διαγραφή του 
Εκδοτικού Οργανισμού 

3. Ο χρήστης θα επιβεβαιώσει τη διαγραφή του Εκδοτικού Οργανισμού 
 
 
Αντίστοιχα θα είναι και τα use scenarios κατά τα οποία ο χρήστης – διαχειριστής της 
βάσης: ΑΡΓΟΣ θέλει να εισάγει, επεξεργαστεί ή διαγράψει Υποπρακτορείο ή Σημείο 
Πώλησης από τη βάση. Επίσης τα use scenarios κατά τα οποία το ΑΡΓΟΣ θέλει να 
εμφανίσει κάποια διακίνηση (με τους Εκδοτικούς Οργανισμούς ή με τα 
Υποπρακτορεία) ή να επικοινωνήσει τους υπόλοιπους χρήστες του συστήματος είναι 
τα εξής: 
 
  
Use scenario: Ο χρήστης –διαχειριστής βάσης: ΑΡΓΟΣ μπαίνει στο σύστημα για να 
δει τη διακίνηση του ΑΡΓΟΥΣ με τους Εκδοτικούς Οργανισμούς 

1. Ο χρήστης θα μπει στη βάση και θα επιλέξει την ημερομηνία για την οποία 
θέλει να δει τη διακίνηση 

2. Το σύστημα θα εμφανίσει τις διακινήσεις όλων των Εκδοτικών Οργανισμών 
με το ΑΡΓΟΣ για τη παραπάνω ημερομηνία  

 
 
 
Use scenario: Ο χρήστης –διαχειριστής βάσης: ΑΡΓΟΣ μπαίνει στο σύστημα για να 
δει τη διακίνηση του ΑΡΓΟΥΣ με τα Υποπρακτορεία 

1. Ο χρήστης θα μπει στη βάση και θα επιλέξει την ημερομηνία για την οποία 
θέλει να δει τη διακίνηση 
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2. Ο χρήστης θα επιλέξει το Υποπρακτορείο του οποίου τη διακίνηση θέλει να 
δει 

3. Το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα στην οθόνη τα οποία μπορούν να 
εκτυπωθούν άμεσα (δελτία διανομής, δελτία επιστροφής, δελτία πληρωμής) 

4. Ο χρήστης εκτελεί τα βήματα 2-3 για όλα τα Υποπρακτορεία 
 
 
 
Use scenario: Ο χρήστης –διαχειριστής βάσης: ΑΡΓΟΣ μπαίνει στο σύστημα για να 
δει τη διακίνηση ενός εντύπου 

1. Ο χρήστης θα μπει στη βάση και θα επιλέξει την ημερομηνία για την οποία 
θέλει να δει τη διακίνηση 

2. Ο χρήστης θα επιλέξει το όνομα το εντύπου του οποίου τη διακίνηση θέλει να 
δει 

3. Το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα στην οθόνη  
4. Ο χρήστης εκτελεί τα βήματα 2-3 για όλα τα έντυπα που θέλει 

 
 
Use scenario: Ο χρήστης –διαχειριστής βάσης: ΑΡΓΟΣ μπαίνει στο σύστημα για να 
δει τη διακίνηση ενός εντύπου 

1. Ο χρήστης θα μπει στη βάση και θα επιλέξει αν θέλει να επικοινωνήσει με 
Εκδοτικό Οργανισμό ή με Υποπρακτορείο 

2. Το σύστημα θα εμφανίσει τα αντίστοιχα email ανάλογα με την επιλογή του 
χρήστη  

3. Ο χρήστης θα επιλέξει σε ποιο Εκδοτικό Οργανισμό ή Υποπρακτορείο θέλει 
να στείλει email και θα το στείλει 

 
Στη συνέχεια έχουμε τα παρακάτω Window Navigation Diagrams που δοκιμάζονται 
για τα παραπάνω use scenarios (όπου χρήστης είναι το ΑΡΓΟΣ – διαχειριστής του 
συστήματος) . 
 
 

Window Navigation Diagram ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ (Επιλογή link 
Εκκρεμότητες) 
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Σχήμα 42 Window Navigation Diagram 1 ΑΡΓΟΣ 
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Window Navigation Diagram ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ (Επιλογή link 
Παραλαβής, Διανομής, Επιστροφής) 

  

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα ΑΡΓΟΣ

(Η αρχική σελίδα του ΑΡΓΟΥΣ)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΙΚΟΝΑ

<<Hyperlink>>
Παραλαβές

<<Hyperlink>>
Διανομές

<<Hyperlink>>
Επιστροφές

Επιλογή Παραλαβές

Επιλογή Διανομές Επιλογή Επιστροφές

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα παραλαβής

(Η αρχική σελίδα παραλαβής του ΑΡΓΟΥΣ)

Click link

<<Dropdown List>>
Επιλογή Εντύπου

<<Text field>>
Ποσότητα 
Παραλαβής
<<Button>>

Submit

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιβεβαίωσης παραλαβής

(Η σελίδα επιβεβαίωσης παραλαβής του 
ΑΡΓΟΥΣ)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΜΗΝΥΜΑ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Πάτημα του Submit Button

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα διανομής

(Η αρχική σελίδα διανομής του ΑΡΓΟΥΣ)

<<Dropdown List>>
Επιλογή Ημερομηνίας

<<Button>>
Submit

<<Dropdown List>>
Επιλογή Εντύπου

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα διανομής

(Η σελίδα διανομής του ΑΡΓΟΥΣ)

<<Πίνακας>>
Διανομής

<<Button>>
Submit

<<Text field>>
Ποσότητα Διανομής

<<Text field>>
Συνολική Ποσότητα 

Διανομής

Πάτημα του Submit Button

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιβεβαίωσης διανομής

(Η σελίδα επιβεβαίωσης διανομής του 
ΑΡΓΟΥΣ)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΜΗΝΥΜΑ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Πάτημα του Submit Button

Click link

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα επιστροφής

(Η αρχική σελίδα επιστροφής του ΑΡΓΟΥΣ)

<<Dropdown List>>
Επιλογή Ημερομηνίας

<<Button>>
Submit

<<Dropdown List>>
Επιλογή Εντύπου

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιστροφής

(Η σελίδα επιστροφής του ΑΡΓΟΥΣ)

<<Πίνακας>>
Διανομής

<<Button>>
Submit

<<Text field>>
Ποσότητα 
Επιστροφής

<<Text field>>
Συνολική Ποσότητα 

Επιστροφής

Πάτημα του Submit Button

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιβεβαίωσης επιστροφής

(Η σελίδα επιβεβαίωσης επιστροφής του 
ΑΡΓΟΥΣ)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΜΗΝΥΜΑ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πάτημα του Submit Button

Click link

 
Σχήμα 43: Window Navigation Diagram 2 ΑΡΓΟΣ 
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Window Navigation Diagram ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ (Επιλογή link 
Εμφάνιση Διακίνησης, Διάφορα, Email, Αποσύνδεση) 
 
 

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα ΑΡΓΟΣ

(Η αρχική σελίδα του ΑΡΓΟΥΣ)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΙΚΟΝΑ

<<Hyperlink>>
Εμφάνιση Διακίνησης

<<Hyperlink>>
Διάφορα

Επιλογή Εμφάνιση Διακίνησης

Επιλογή Διάφορα

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα εμφάνισης διακίνησης

(Η αρχική σελίδα εμφάνισης διακίνησης του 
ΑΡΓΟΥΣ)

Click link

<<Dropdown List>>
Επιλογή 

Ημερομηνίας

<<Button>>
Submit

<<Παράθυρο>>
Σελίδα εμφάνισης διακίνησης

(Η σελίδα εμφάνισης διακίνησης του 
ΑΡΓΟΥΣ)

<<ΠΙΝΑΚΑΣ>>
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πάτημα του Submit Button

Click link
<<Hyperlinks>>

Μενού 
Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
ΔΙΑΦΟΡΑ

(ΔΙΑΦΟΡΑ)

<<Hyperlink>>
Δελτία Διανομής
<<Hyperlink>>

Δελτία Επιστροφής
<<Hyperlink>>

Δελτία Πληρωμής
<<Hyperlink>>

Έντυπο ανά ημερομηνία
<<Hyperlink>>
Έντυπο ανά 

υποπρακτορείο

<<Hyperlink>>
EMAIL

<<Hyperlink>>
Αποσύνδεση

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιλογής EMAIL

(Η σελίδα επιλογής EMAIL)

Επιλογή EMAIL

Click link

<<Hyperlink>>
EMAIL Εκδότη
<<Hyperlink>>
EMAIL ΑΡΓΟΣ
<<Hyperlink>>

EMAIL Υποπρακτορείο

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Hyperlink>>
EMAIL

Επιλογή EMAIL Υποπρακτορείο

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιλογής EMAIL

(Η σελίδα επιλογής EMAIL)

<<ΠΙΝΑΚΑΣ>>
ΕΜΦΑΝΙΣΗ EMAIL
Υποπρακτορείων

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

Click link

Επιλογή Αποσύνδεση

Click link

<<Παράθυρο>>
Σελίδα Αποσύνδεσης

(Η σελίδα αποσύνδεσης του ΑΡΓΟΣ)

ΜΗΝΥΜΑ 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Hyperlink>>
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 
Σχήμα 44: Window Navigation Diagram 3 ΑΡΓΟΣ 
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Window Navigation Diagram ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΓΟΣ (Επιλογή link Δελτία 
Διανομής, Δελτία Επιστροφής, Δελτία Πληρωμής, Έντυπο ανά Ημερομηνία, 
Έντυπο ανά Υποπρακτορείο) 
 

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
ΔΙΑΦΟΡΑ

(ΔΙΑΦΟΡΑ)

<<Hyperlink>>
Δελτία Διανομής
<<Hyperlink>>

Δελτία Επιστροφής
<<Hyperlink>>

Δελτία Πληρωμής
<<Hyperlink>>

Έντυπο ανά ημερομηνία
<<Hyperlink>>
Έντυπο ανά 

υποπρακτορείο

<<Hyperlink>>
Δελτία Διανομής

Επιλογή Δελτία Διανομής

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα δελτίων διανομής

(Η αρχική σελίδα δελτίων διανομής 
του ΑΡΓΟΥΣ)

<<Dropdown List>>
Επιλογή 

Ημερομηνίας

<<Button>>
Submit

Click link

<<Dropdown List>>
Επιλογή Εντύπου

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα δελτίων διανομής

(Η σελίδα εμφάνισης  δελτίων 
διανομής του ΑΡΓΟΥΣ)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΕΛΤΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Πάτημα του Submit Button

<<Hyperlink>>
Έντυπο ανά ημερομηνία

Επιλογή Έντυπο ανά ημερομηνία

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα εμφάνισης 

διακίνησηςεντύπων
(Η αρχική σελίδα εμφάνισης εντύπων 

του ΑΡΓΟΥΣ)

<<Dropdown List>>
Επιλογή 

Ημερομηνίας

<<Button>>
Submit

<<Dropdown List>>
Επιλογή Εντύπου

Click link

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα εμφάνισης διακίνησης εντύπων

(Η σελίδα εμφάνισης εντύπων του 
ΑΡΓΟΥΣ)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Πάτημα του Submit Button

<<Hyperlink>>
Έντυπο ανά 

υποπρακτορείο

Επιλογή Έντυπο ανά υποπρακτορείο

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα εμφάνισης 

διακίνησηςεντύπων
(Η αρχική σελίδα εμφάνισης εντύπων 

του ΑΡΓΟΥΣ)

<<Dropdown List>>
Επιλογή 

Ημερομηνίας

<<Button>>
Submit

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα εμφάνισης διακίνησης εντύπων

(Η σελίδα εμφάνισης εντύπων του 
ΑΡΓΟΥΣ)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Πάτημα του Submit Button

Click link

 
Σχήμα 45: Window Navigation Diagram 4 ΑΡΓΟΣ 
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Window Navigation Diagram ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ (Επιλογή link 
Έντυπα, Εκδοτικός Οργανισμός, Υποπρακτορείο, Σημείο Πώλησης) 
 
 

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα ΑΡΓΟΣ

(Η αρχική σελίδα του ΑΡΓΟΥΣ)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΙΚΟΝΑ

<<Hyperlink>>
Έντυπα

<<Hyperlink>>
Εκδοτικός Οργανισμός

<<Hyperlink>>
Υποπρακτορείο

<<Hyperlink>>
Σημείο Πώλησης

Επιλογή Έντυπα

Επιλογή Εκδοτικός Οργανισμός

Επιλογή Σημείο Πώλησης

Επιλογή Υποπρακτορείο

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
ΕΝΤΥΠΑ

(Αρχική Σελίδα εντύπων)

<<Hyperlink>>
Εισαγωγή νέου εντύπου

<<Hyperlink>>
Επεξεργασία εντύπου

<<Hyperlink>>
Διαγραφή εντύπου

Click link
<<Hyperlink>>

Εισαγωγή νέου εντύπου
Επιλογή Εισαγωγή νέου εντύπου

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα εισαγωγής εντύπου

(Η αρχική σελίδα εισαγωγής εντύπου)

<<Dropdown List>>
Επιλογή Εντύπου

<<Button>>
Submit

<<Text field>>
Όνομα Εντύπου
<<Text field>>
Τιμή Εντύπου
<<Text field>>
Τεύχος Εντύπου

<<Dropdown List>>
Επιλογή Εκδότη

Click link

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιβεβαίωσης εισαγωγής εντύπου

(Η σελίδα επιβεβαίωσης εισαγωγής 
εντύπου)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Πάτημα του Submit Button
<<Hyperlink>>

Επεξεργασία εντύπου

Επιλογή Επεξεργασία εντύπου

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα εισαγωγής εντύπου

(Η αρχική σελίδα εισαγωγής εντύπου)

<<Dropdown List>>
Επιλογή Εντύπου

<<Button>>
Submit

<<Text field>>
 Νέο Όνομα Εντύπου

<<Text field>>
Νέα Τιμή Εντύπου

<<Text field>>
Νέο Τεύχος Εντύπου
<<Dropdown List>>
Επιλογή Εκδότη

Click link

<<Dropdown List>>
Επιλογή Τεύχους

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιβεβαίωσης επεξεργασίας 

εντύπου
(Η σελίδα επιβεβαίωσης επεξεργασίας 

εντύπου)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πάτημα του Submit Button

<<Hyperlink>>
Διαγραφή εντύπου

Επιλογή Διαγραφή εντύπου

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα διαγραφής εντύπου

(Η αρχική σελίδα διαγραφής εντύπου)

<<Dropdown List>>
Επιλογή Εντύπου

<<Button>>
Submit

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιβεβαίωσης διαγραφής εντύπου

(Η σελίδα επιβεβαίωσης διαγραφής 
εντύπου)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

 
Σχήμα 46: Window Navigation Diagram 5 ΑΡΓΟΣ 

 
 
 
Όταν χρήστης του συστήματος είναι ο Εκδοτικός Οργανισμός τότε έχουμε τα εξής 
use scenarios που θα περιγράφουν ποιες ακριβώς ενέργειες πρέπει να κάνει ο 
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Εκδοτικός Οργανισμός  για να ικανοποιήσει τη λειτουργικότητα που απαιτείται από 
το use case Δημιουργία Διανομών προς ΑΡΓΟΣ. 
 
 
Use scenario: Ο χρήστης μπαίνει στο σύστημα για να δει ποιες εκκρεμότητες έχει με 
το σύστημα. 

1. Ο χρήστης θα μπει στη βάση και θα δει ποια έντυπα έχει εισάγει στη βάση 
αλλά δεν τα έχει διανείμει ακόμα στο ΑΡΓΟΣ 

2. Ο χρήστης θα διανείμει στο ΑΡΓΟΣ τα έντυπα αυτά. 
3. Ο χρήστης θα δει ποια έντυπα που έχει διανείμει στο ΑΡΓΟΣ είναι ακόμα σε 

κυκλοφορία για το αγοραστικό κοινό (δεν έχουν ακόμα επιστραφεί ακόμα 
στον Εκδοτικό Οργανισμό) 

 
 
Use scenario: Ο χρήστης μπαίνει στο σύστημα για να εισάγει νέο έντυπο στη βάση. 

1. Ο χρήστης θα μπει στη βάση και είτε θα επιλέξει ένα από τα υπάρχοντα 
ονόματα εντύπων (απλά θα εισάγει νέο τεύχος) είτε θα εισάγει καινούριο 
όνομα για το νέο έντυπο που θέλει να περάσει στη βάση 

2. Ο χρήστης θα συμπληρώσει στη φόρμα τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται 
για το έντυπο (τιμή, τεύχος)  

 
 
Use scenario: Ο χρήστης μπαίνει στο σύστημα για να ξεκινήσει νέα διακίνηση για ένα 
έντυπο. 

1. Ο χρήστης θα μπει στη βάση και θα επιλέξει ένα έντυπο 
2. Ο χρήστης θα συμπληρώσει στη φόρμα τα στοιχεία της διακίνησης που 

απαιτούνται για το έντυπο (ημερομηνία διανομής, ημερομηνία επιστροφής, 
ποσότητα διανομής) 

3. Το σύστημα θα δημιουργήσει τη διακίνηση  
 
 
Use scenario: Ο χρήστης μπαίνει στο σύστημα για να δει τη διακίνηση ενός έντυπου. 

1. Ο χρήστης θα μπει στη βάση και θα επιλέξει ένα έντυπο 
2. Ο χρήστης θα επιλέξει το τεύχος του εντύπου του οποίου τη διακίνηση θέλει 

να δει 
3. Το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα της επιλογής του χρήστη στην 

οθόνη  
 
 
Το αντίστοιχο WND θα είναι το παρακάτω: 
 
 
Window Navigation Diagram ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
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<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα Εκδοτικού Οργανισμού

(Η  αρχική σελίδα του Εκδοτικού 
Οργανισμού)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΙΚΟΝΑ

<<Hyperlink>>
Εισαγωγή 
Εντύπου

<<Hyperlink>>
Δημιουργία 
Διακίνησης

<<Hyperlink>>
Εμφάνιση 
Διακίνησης

<<Hyperlink>>
EMAIL

<<Hyperlink>>
Αποσύνδεση

Επιλογή 
Δημιουργία 
Διακίνησης

Επιλογή
Εμφάνιση Διακίνησης

Επιλογή
EMAIL

Επιλογή Αποσύνδεση

Επιλογή εισαγωγή εντύπου

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα εισαγωγής εντύπων

<<Dropdown List>>
Επιλογή Εντύπου

<<Text field>>
Όνομα Εντύπου

<<Button>>
Submit

<<Text field>>
Τιμή Εντύπου
<<Text field>>

Τεύχος Εντύπου

Click link

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιβεβαίωσης εισαγωγής

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΜΗΝΥΜΑ  

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  ΕΝΥΠΟΥ

Πάτημα του Submit Button

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα δημιουργίας διακίνησης

<<Dropdown List>>
Επιλογή Εντύπου

<<Text field>>
Ημερομηνία Διαν.

<<Button>>
Submit

<<Text field>>
Ημερομηνία Επιστρ .

<<Text field>>
Ποσότητα διανομής

Click link

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιβεβαίωσης διακίνησης

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΜΗΝΥΜΑ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Πάτημα του 
Submit Button

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα εμφάνισης διακίνησης

<<Dropdown List>>
Επιλογή Εντύπου

<<Button>>
Submit

<<Dropdown List>>
Επιλογή Τεύχους

Click link

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα εμφάνισης διακίνησης

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Πάτημα του 
Submit Button

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιλογής EMAIL

(Η  σελίδα επιλογής EMAIL)

<<Hyperlink>>
EMAIL Εκδότη
<<Hyperlink>>
EMAIL ΑΡΓΟΣ
<<Hyperlink>>

EMAIL Υποπρακτορείο

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Hyperlink>>
EMAIL

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιλογής EMAIL

(Η  σελίδα επιλογής EMAIL)

<<ΠΙΝΑΚΑΣ>>
ΕΜΦΑΝΙΣΗ  EMAIL
Υποπρακτορείων

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

Click link

Click 
link

<<Παράθυρο>>
Σελίδα Αποσύνδεσης

(Η σελίδα αποσύνδεσης του Εκδότη )

ΜΗΝΥΜΑ  
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Hyperlink>>
ΑΡΧΙΚΗ  ΣΕΛΙΔΑ

Επιλογή EMAIL Υποπρακτορείο

Click link

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα εκκρεμοτήτων Εκδοτικός 

Οργανισμός
Πίνακας Εντύπων προς 

Διανομή
Πίνακας Εντύπων προς 

Επιστροφή

<<Hyperlink>>
Εκκρεμότητες

Επιλογή Εκκρεμότητες

Click link

 
Σχήμα 47: Window Navigation Diagram ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 
 
 
Όταν χρήστης του συστήματος είναι το Υποπρακτορείο τότε έχουμε αντίστοιχα τα 
ίδια  use scenarios με αυτά στα οποία χρήστης είναι το ΑΡΓΟΣ (με τη διαφορά ότι 
δεν θα υπάρχουν τα use scenarios για τις administrative λειτουργίες του ΑΡΓΟΥΣ) 
Τα αντίστοιχο WNDs θα είναι τα παρακάτω: 
  
Window Navigation Diagram ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 
(Επιλογή link Εκκρεμότητες) 
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Σχήμα 48 Window Navigation Diagram 1 ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

 
Window Navigation Diagram ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 
(Επιλογή link Παραλαβής, Διανομής, Επιστροφής) 
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<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα παραλαβής

(Αρχικήσελίδα παραλαβής Υποπρακτορείο)

<<Dropdown List>>
Επιλογή Εντύπου

<<Text field>>
Ποσότητα 
Παραλαβής
<<Button>>

Submit

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιβεβαίωσης παραλαβής

(Η σελίδα επιβεβαίωσης παραλαβής του 
Υποπρακτορείου)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΜΗΝΥΜΑ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Πάτημα του Submit Button

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα διανομής

(Αρχική σελίδα διανομής Υποπρακτορείο)

<<Dropdown List>>
Επιλογή Ημερομηνίας

<<Button>>
Submit

<<Dropdown List>>
Επιλογή Εντύπου

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα διανομής

(Η σελίδα διανομής Υποπρακτορείο)

<<Πίνακας>>
Διανομής

<<Button>>
Submit

<<Text field>>
Ποσότητα Διανομής

<<Text field>>
Συνολική Ποσότητα 

Διανομής

Πάτημα του Submit Button

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιβεβαίωσης διανομής

(Η σελίδα επιβεβαίωσης διανομής του 
Υποπρακτορείου)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΜΗΝΥΜΑ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Πάτημα του Submit Button

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα επιστροφής
(Αρχική σελίδα επιστροφής 

Υποπρακτορείο)
<<Dropdown List>>
Επιλογή Ημερομηνίας

<<Button>>
Submit

<<Dropdown List>>
Επιλογή Εντύπου

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιστροφής

(Η σελίδα επιστροφής Υποπρακτορείο)

<<Πίνακας>>
Διανομής

<<Button>>
Submit

<<Text field>>
Ποσότητα 
Επιστροφής

<<Text field>>
Συνολική Ποσότητα 

Επιστροφής

Πάτημα του Submit Button

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιβεβαίωσης επιστροφής

(Η σελίδα επιβεβαίωσης επιστροφής του 
Υποπρακτορείου)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΜΗΝΥΜΑ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πάτημα του Submit Button

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα Υποπρακτορείου

(Η αρχική σελίδα του Υποπρακτορείου)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΙΚΟΝΑ

<<Hyperlink>>
Εκκρεμότητες

Επιλογή Εκκρεμότητες

Click link

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα εκκρεμοτήτων Υποπρακτορείου

Πίνακας Εντύπων προς 
Παραλαβή

<<Hyperlink>>

Πίνακας Εντύπων προς 
Διανομή

<<Hyperlink>>

Πίνακας Εντύπων προς 
Επιστροφή

<<Hyperlink>>

Click link

Click link
Click link

 
Σχήμα 49: Window Navigation Diagram 2 ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

 
 
 
 
 
Window Navigation Diagram ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 
(Επιλογή link Εμφάνιση Διακίνησης, Διάφορα, Email, Αποσύνδεση) 
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<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα Υποπρακτορείο

(Η αρχική σελίδα του Υποπρακτορείου)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΙΚΟΝΑ

<<Hyperlink>>
Εμφάνιση Διακίνησης

<<Hyperlink>>
Διάφορα

Επιλογή Εμφάνιση Διακίνησης

Επιλογή Διάφορα

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα εμφάνισης διακίνησης

(Η αρχική σελίδα εμφάνισης διακίνησης του 
Υποπρακτορείου)

Click link

<<Dropdown List>>
Επιλογή 

Ημερομηνίας

<<Button>>
Submit

<<Παράθυρο>>
Σελίδα εμφάνισης διακίνησης

(Η σελίδα εμφάνισης διακίνησης του 
Υποπρακτορείου)

<<ΠΙΝΑΚΑΣ>>
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πάτημα του Submit Button

Click link
<<Hyperlinks>>

Μενού 
Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
ΔΙΑΦΟΡΑ

(ΔΙΑΦΟΡΑ)

<<Hyperlink>>
Δελτία Διανομής
<<Hyperlink>>

Δελτία Επιστροφής
<<Hyperlink>>

Δελτία Πληρωμής
<<Hyperlink>>

Έντυπο ανά ημερομηνία
<<Hyperlink>>
Έντυπο ανά 

υποπρακτορείο

<<Hyperlink>>
EMAIL

<<Hyperlink>>
Αποσύνδεση

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιλογής EMAIL

(Η σελίδα επιλογής EMAIL)

Επιλογή EMAIL

Click link

<<Hyperlink>>
EMAIL Εκδότη
<<Hyperlink>>
EMAIL ΑΡΓΟΣ
<<Hyperlink>>

EMAIL Υποπρακτορείο

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Hyperlink>>
EMAIL

Επιλογή EMAIL Υποπρακτορείο

<<Παράθυρο>>
Σελίδα επιλογής EMAIL

(Η σελίδα επιλογής EMAIL)

<<ΠΙΝΑΚΑΣ>>
ΕΜΦΑΝΙΣΗ EMAIL
Υποπρακτορείων

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

Click link

Επιλογή Αποσύνδεση

Click link

<<Παράθυρο>>
Σελίδα Αποσύνδεσης

(Η σελίδα αποσύνδεσης του 
Υποπρακτορείου)

ΜΗΝΥΜΑ 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Hyperlink>>
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 
Σχήμα 50: Window Navigation Diagram 3 ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 
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Window Navigation Diagram ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ (Επιλογή link 
Δελτία Διανομής, Δελτία Επιστροφής, Δελτία Πληρωμής, Έντυπο ανά 
Ημερομηνία, Έντυπο ανά Σημείο Πώλησης) 
 

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
ΔΙΑΦΟΡΑ

(ΔΙΑΦΟΡΑ)

<<Hyperlink>>
Δελτία Διανομής
<<Hyperlink>>

Δελτία Επιστροφής
<<Hyperlink>>

Δελτία Πληρωμής
<<Hyperlink>>

Έντυπο ανά ημερομηνία
<<Hyperlink>>

Έντυπο ανά σημείο 
πώλησης

<<Hyperlink>>
Δελτία Διανομής

Επιλογή Δελτία Διανομής

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα δελτίων διανομής

(Η αρχική σελίδα δελτίων διανομής 
του ΑΡΓΟΥΣ)

<<Dropdown List>>
Επιλογή 

Ημερομηνίας

<<Button>>
Submit

Click link

<<Dropdown List>>
Επιλογή Εντύπου

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα δελτίων διανομής

(Η σελίδα εμφάνισης  δελτίων 
διανομής του ΑΡΓΟΥΣ)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΕΛΤΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Πάτημα του Submit Button

<<Hyperlink>>
Έντυπο ανά ημερομηνία

Επιλογή Έντυπο ανά ημερομηνία

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα εμφάνισης 

διακίνησηςεντύπων
(Η αρχική σελίδα εμφάνισης εντύπων 

του ΑΡΓΟΥΣ)

<<Dropdown List>>
Επιλογή 

Ημερομηνίας

<<Button>>
Submit

<<Dropdown List>>
Επιλογή Εντύπου

Click link

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα εμφάνισης διακίνησης εντύπων

(Η σελίδα εμφάνισης εντύπων του 
ΑΡΓΟΥΣ)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Πάτημα του Submit Button

<<Hyperlink>>
Έντυπο ανά σημείο 

πώλησης

Επιλογή Έντυπο ανά υποπρακτορείο

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Αρχική σελίδα εμφάνισης 

διακίνησηςεντύπων
(Η αρχική σελίδα εμφάνισης εντύπων 

του ΑΡΓΟΥΣ)

<<Dropdown List>>
Επιλογή 

Ημερομηνίας

<<Button>>
Submit

<<Hyperlinks>>
Μενού 

Πλοήγησης

<<Παράθυρο>>
Σελίδα εμφάνισης διακίνησης εντύπων

(Η σελίδα εμφάνισης εντύπων του 
ΑΡΓΟΥΣ)

<<ΦΟΡΜΑ>>
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Πάτημα του Submit Button

Click link

 
Σχήμα 51: Window Navigation Diagram 4 ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

 
 
Τέλος παρακάτω αναλύονται τα πρότυπα της διεπαφής, τα οποία είναι τα βασικά 
στοιχεία που είναι κοινά σε όλες τις φόρμες-οθόνες της εφαρμογής . 
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Interface metaphor: Εκδοτικός Οργανισμός, Πρακτορείο, Υποπρακτορείο και Σημείο Πώλησης 
διακίνησης Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου 
 
Interface objects: 

• Τεύχος : Το τεύχος του εντύπου 
• Τιμή : Η τιμή του εντύπου 
• Ποσότητα διανομής : Η ποσότητα εντύπων που διανέμεται σε μία διακίνηση από τον 

αποστολέα στο παραλήπτη 
• Ποσότητα παραλαβής : Η ποσότητα εντύπων που παραλαμβάνεται σε μία διακίνηση από τον 

αποστολέα στο παραλήπτη 
• Ποσότητα επιστροφής : Η ποσότητα εντύπων που επιστρέφεται σε μία διακίνηση από τον 

αποστολέα στο παραλήπτη 
• Ποσό πληρωμής : Το ποσό που προκύπτει σε μία διακίνηση από τον αποστολέα στο 

παραλήπτη  
 
Interface actions: 

• Εκκρεμότητες : Εμφανίζει όλα τα έντυπα για τα οποία δεν υπάρχει ποσότητα παραλαβής 
καταχωρημένη στη βάση, όλα τα έντυπα για τα οποία πρέπει να εισαχθούν ποσότητες 
διανομής, όλα τα έντυπα για τα οποία πρέπει να εισαχθούν ποσότητες επιστροφής. 

• Παραλαβές : Εμφανίζει όλα τα έντυπα για τα οποία δεν υπάρχει ποσότητα παραλαβής 
καταχωρημένη στη βάση 

• Διανομές : Εμφανίζει όλα τα έντυπα για τα οποία πρέπει να εισαχθούν ποσότητες διανομής 
• Επιστροφές : Εμφανίζει όλα τα έντυπα για τα οποία πρέπει να εισαχθούν ποσότητες 

επιστροφής 
• Διάφορα : Οδηγεί σε εκτύπωση δελτίων διανομής, επιστροφής ή εκκαθάρισης 
• Δελτίο Διανομής : Οδηγεί σε εμφάνιση κατάστασης παραλαβής εντύπων ανά ημερομηνία και 

ανά υποπρακτορείο 
• Δελτίο Επιστροφής : Οδηγεί σε εμφάνιση κατάστασης επιστροφής εντύπων ανά ημερομηνία 

και ανά υποπρακτορείο 
• Δελτίο Πληρωμής : Οδηγεί σε εμφάνιση κατάστασης πληρωμής εντύπων ανά ημερομηνία και 

ανά υποπρακτορείο 
• Εμφάνιση διακίνησης : Οδηγεί σε εμφάνιση διακίνησης 
• Έντυπα : Οδηγεί σε εισαγωγή, επεξεργασία ή διαγραφή ενός εντύπου 
• Εκδοτικός Οργανισμός : Οδηγεί σε εισαγωγή, επεξεργασία ή διαγραφή ενός Εκδοτικού 

Οργανισμού 
• Υποπρακτορείο : Οδηγεί σε εισαγωγή, επεξεργασία ή διαγραφή ενός Υποπρακτορείου 
• Σημείο Πώλησης : Οδηγεί σε εισαγωγή, επεξεργασία ή διαγραφή ενός Σημείου Πώλησης 
 

 
Interface icons: Το λογότυπο του ΑΡΓΟΣ θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις οθόνες. Στην αρχική οθόνη 
του ΑΡΓΟΥΣ θα χρησιμοποιηθεί μία μακέτα που θα απεικονίζει το ΑΡΓΟΣ. Στην αρχική οθόνη του 
Εκδοτικού Οργανισμού θα χρησιμοποιηθεί μία  φωτογραφία που θα απεικονίζει τα μέσα μεταφοράς 
εντύπων που χρησιμοποιεί το ΑΡΓΟΣ. Στην αρχική οθόνη του Υποπρακτορείου θα χρησιμοποιηθεί 
δύο φωτογραφίες που θα απεικονίζουν Υποπρακτορεία. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : Στοιχεία σχεδιασμού της διεπαφής 
(User interface design components) 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού της διεπαφής και 
οι κύριες αρχές σχεδίασης. Επίσης περιγράφεται η προτυποποίηση του σχεδιασμού 
της διεπαφής και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η προτυποποίηση αυτή. Τέλος 
παρουσιάζονται μερικές πραγματικές περιπτώσεις χρήσεων για να τεκμηριωθεί ο 
σχεδιασμός του interface. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ INTERFACE ΦΟΡΜΑΣ  
Η σχεδίαση της φόρμας διεπαφής αποφασίστηκε να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή 
και κατανοητή γίνεται έτσι ώστε να είναι η εφαρμογή να είναι εύκολη στη χρήση. 
Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί μία απλή φόρμα, πάνω από την οποία 
θα εμφανίζεται το λογότυπο του ΑΡΓΟΥΣ σε όλες τις οθόνες του συστήματος. Στη 
κεφαλή της κάθε φόρμας θα υπάρχει μια περιγραφή του τι κάνει η κάθε φόρμα-
οθόνη. Στο αριστερό μέρος της φόρμας θα υπάρχει πάντα ένα απλό μενού πλοήγησης 
(που παραμένει αμετάβλητο σε όλες τις οθόνες) το οποίο θα περιέχει τις βασικές 
λειτουργίες του συστήματος όπως αυτές περιγράφηκαν στα παραπάνω WNDs. Στο 
δεξιό μέρος θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα και οι λειτουργίες που θα προκύπτουν 
από τις επιλογές του χρήστη στην αριστερή φόρμα. 
Το αριστερό μενού πλοήγησης όπως γίνεται φανερό και από τα WNDs διαφέρει αν ο 
χρήστης είναι ο Εκδοτικός Οργανισμός, το ΑΡΓΟΣ (διαχειριστής του συστήματος), ή 
το Υποπρακτορείο. 
 

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΠΑΦΗΣ  
Για τη προτυποποίηση του σχεδιασμού της διεπαφής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 
πρωτοτύπου σε HTML κατά την οποία περιγράφουμε τη διάδραση του συστήματος 
με Web σελίδες. Οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν από μία σελίδα σε μία άλλη και 
να επιλέξουν συγκεκριμένες λειτουργίες. Βέβαια επειδή πίσω από τις σελίδες δεν 
υπάρχει σύστημα δε θα εκτελείται καμία λειτουργία αλλά ο χρήστης θα έχει πάρει μια 
ιδέα για τη μορφή που θα έχει η τελική εφαρμογή. Παρακάτω φαίνονται ορισμένες 
οθόνες του πρωτότυπου : 
 

 
Σχήμα 52: Αρχική Οθόνη εφαρμογής 
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Σχήμα 53: Οθόνη εισαγωγής στοιχείων για log in στο σύστημα 

 
 

 
Σχήμα 54: Αρχική Οθόνη εφαρμογής για ΑΡΓΟΣ 

 
 

Πληροφοριακό Σύστημα Διανομής Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου 83 



 
Σχήμα 55: Οθόνη εισαγωγής ποσότητας παραλαβής από ΑΡΓΟΣ 

 
 

 
Σχήμα 56: Αρχική Οθόνη εφαρμογής για ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
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Σχήμα 57: Αρχική Οθόνη εφαρμογής για ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

 
 

 
Σχήμα 58: Οθόνη αποσύνδεσης από το σύστημα 

 
Για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της παραπάνω διεπαφής προτού 
προχωρήσουμε στην υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 
interactive evaluation κατά την οποία υπήρξε μία απευθείας δοκιμή της διεπαφής από 
τους χρήστες. 
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ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ  
• Θα έχουμε online επεξεργασία, δηλαδή τα δεδομένα θα καταγράφονται (ή θα 

εμφανίζονται) αμέσως στη βάση δεδομένων, κατά τη στιγμή της εισαγωγής (ή 
της ζήτησης) τους από το χρήστη. 

• Υπάρχουν πολλά selection boxes έτσι ώστε να αποφεύγεται η συνεχής 
εισαγωγή στοιχείων από το χρήστη και έτσι να αποφεύγονται τα πολλά λάθη 
εισαγωγής. 

• Γίνονται έλεγχοι πληρότητας δεδομένων, κατάλληλου τύπου δεδομένων, 
βάσης δεδομένων, συνέπειας δεδομένων και αριθμητικής έκτασης δεδομένων 
σε ολόκληρη την εφαρμογή.  

• Υπάρχουν πολλά μηνύματα που εμφανίζονται κυρίως σε οθόνες διαγραφής 
αντικειμένων ή σε οθόνες αποσύνδεσης (για επιβεβαίωση). Επίσης μηνύματα 
εμφανίζονται και σε οθόνες εισαγωγής στοιχείων όπου τα στοιχεία εισαγωγής 
δεν είναι τα σωστά (μηνύματα λάθους, μηνύματα βοήθειας). 

 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ  

Για τη τεκμηρίωση του σχεδιασμού της πλοήγησης, εκτός από τα WNDs που 
χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω χρησιμοποιούνται και τα real use cases τα οποία 
περιγράφουν ακριβώς τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για να 
χρησιμοποιήσει ένα μέρος του συστήματος. Το παρακάτω real use case προκύπτει 
από το essential use case (3α) Παραλαβή Αποστολών από Εκδοτικό Οργανισμό 
(περιγράφηκε παραπάνω), από το use scenario του χρήστη που μπαίνει στο σύστημα 
για να επικυρώσει στη βάση τη παραλαβή αποστολών από τους Εκδοτικούς 
Οργανισμούς (περιγράφηκε παραπάνω), από WND και από το πρωτότυπο της 
διεπαφής (περιγράφηκε παραπάνω).  
 
Use case Name : Παραλαβή Αποστολών από Εκδοτικό Οργανισμό ID : 3α  
Importance Level  : Low 
Primary Actor :  ΑΡΓΟΣ   Use-Case Type : Detail, Real 
Stakeholders and Interests : ΑΡΓΟΣ : θέλει να κάνει παραλαβή των εντύπων του 
από τους Εκδοτικούς Οργανισμούς 
Εκδοτικός Οργανισμός : θέλει να ελέγξει ότι έστειλε την ίδια ποσότητα εντύπων στο 
ΑΡΓΟΣ με αυτή που καταχώρησε στη βάση 
Brief Description : Περιγράφεται πως ο χρήστης του ΑΡΓΟΣ εισάγει στο σύστημα 
τις ποσότητες παραλαβής των εντύπων  
Trigger : Ο χρήστης του ΑΡΓΟΣ έχει κάνει επιτυχημένα log in και βρίσκεται ήδη 
στην αρχική σελίδα του ΑΡΓΟΣ 
Type : External 
Relationships : 
Association : ΑΡΓΟΣ 
Include : 
Extend : 
Generalization : 
Normal Flow of events :  

1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική σελίδα του ΑΡΓΟΣ 
2. Ο χρήστης κάνει κλικ στο ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ hyperlink 
3. Το σύστημα εμφανίζει μία οθόνη: ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 
4. Ο χρήστης κάνει κλικ και επιλέγει από τη drop down list ένα έντυπο 
5. Ο χρήστης εισάγει στο πεδίο της φόρμας τη ποσότητα παραλαβής 
6. Ο χρήστης πατάει το Submit κουμπί για να επικυρώσει τη παραλαβή 

Πληροφοριακό Σύστημα Διανομής Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου 86 



7. Το σύστημα εμφανίζει μία οθόνη: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ για το 
έντυπο 

8. Ο χρήστης ακολουθεί τα βήματα 4-7 μέχρι να εισάγει τις ποσότητες 
παραλαβής όλων των εντύπων 

Sub flows : 
3-Οθόνη ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 
α) Το σύστημα εμφανίζει μία drop down list που περιέχει όλα τα έντυπα στα οποία η 
ποσότητα παραλαβής δεν έχει εισαχθεί από τους χρήστες (είναι μηδέν)  
β) Το σύστημα εμφανίζει ένα πεδίο εισαγωγής της ποσότητας παραλαβής. 
γ) Το σύστημα εμφανίζει ένα κουμπί επικύρωσης της εισαγωγής της ποσότητας 
παραλαβής 
7-Οθόνη ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
α) Το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα επιτυχούς παραλαβής 
β) Το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα που επισημαίνει στο χρήστη ότι πρέπει να 
προχωρήσει στη διανομή του εντύπου 
Alternate/Exceptional Flows : 
4α) Δεν υπάρχει έντυπο για παραλαβή, οπότε η λίστα είναι κενή 
4β) Ο χρήστης κλικ στο ΔΙΑΝΟΜΕΣ hyperlink  
5α) Ο χρήστης εισάγει λανθασμένη ποσότητα παραλαβής 
5β) Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα λάθους  
5γ) Ο χρήστης  εισάγει στο πεδίο της φόρμας ξανά τη ποσότητα παραλαβής 
 
 
 
 
 
Use case Name : Δημιουργία Διανομών προς Υποπρακτορεία  ID : 3β     Importance 
Level  : Low 
Primary Actor :  ΑΡΓΟΣ   Use-Case Type : Detail, Real 
Stakeholders and Interests : ΑΡΓΟΣ : θέλει να κάνει παραλαβή των εντύπων του 
από τους Εκδοτικούς Οργανισμούς 
Υποπρακτορείο : Ενδιαφέρεται για τη σωστή διανομή των εντύπων σε αυτά 
Brief Description : Περιγράφεται πως ο χρήστης του ΑΡΓΟΣ εισάγει στο σύστημα 
τις ποσότητες διανομής των εντύπων προς τα Υποπρακτορεία  
Trigger : Ο χρήστης του ΑΡΓΟΣ έχει κάνει παραλαβή των εντύπων από την οθόνη: 
ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 
Type : External 
Relationships : 
Association : ΑΡΓΟΣ 
Include : 
Extend : 
Generalization : 
Normal Flow of events :  

1. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ αλλά η drop down list είναι 
κενή (έχουν παραληφθεί όλα τα έντυπα) 

2. Ο χρήστης κάνει κλικ στο ΔΙΑΝΟΜΕΣ hyperlink 
3. Το σύστημα εμφανίζει μία οθόνη: ΔΙΑΝΟΜΕΣ 
4. Ο χρήστης κάνει κλικ και επιλέγει από τη drop down list μια ημερομηνία 
5. Το σύστημα εμφανίζει τα έντυπα εκείνης της ημερομηνίας σε μία νέα drop 

down list 
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6. Ο χρήστης κάνει κλικ και επιλέγει από τη νέα αυτή drop down list ένα έντυπο 
7. Ο χρήστης πατάει το Submit κουμπί για να επικυρώσει την επιλογή της 

ημερομηνίας και του εντύπου 
8. Το σύστημα εμφανίζει μία οθόνη: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
9. Ο χρήστης εισάγει στο πεδίο της φόρμας τη ποσότητα διανομής προς το 

Υποπρακτορείο 
10. Ο χρήστης ακολουθεί το βήμα 9 μέχρι να εισάγει τις ποσότητες διανομής σε 

όλα τα Υποπρακτορεία 
11. Ο χρήστης δεν αλλάζει το πεδίο της συνολικής ποσότητας διανομής προς όλα 

τα Υποπρακτορεία 
12. Ο χρήστης πατάει το Submit κουμπί για να επικυρώσει τη διανομή 
13. Το σύστημα εμφανίζει μία οθόνη: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ για το 

έντυπο 
Sub flows : 
3-Οθόνη ΔΙΑΝΟΜΕΣ 
α) Το σύστημα εμφανίζει μία drop down list που περιέχει όλες τις ημερομηνίες στις 
οποίες υπάρχουν διακινήσεις  
β) Το σύστημα εμφανίζει μία drop down list που περιέχει όλες τα έντυπα για τα οποία 
υπάρχουν διακινήσεις 
8-Οθόνη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
α) Το σύστημα εμφανίζει ένα πίνακα που περιέχει : 
1) Το όνομα του Υποπρακτορείου 
2) Ένα πεδίο για εισαγωγή της ποσότητας διανομής προς το Υποπρακτορείο 
3) Τα 1-2 για όλα τα Υποπρακτορεία 
β) Το σύστημα εμφανίζει σε ένα πεδίο τη συνολική ποσότητα διανομής προς όλα τα 
Υποπρακτορεία 
 γ) Το σύστημα εμφανίζει ένα κουμπί επικύρωσης της εισαγωγής της ποσότητας 
διανομής 
13-Οθόνη ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
α) Το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα επιτυχούς διανομής 
Alternate/Exceptional Flows : 
6α)Ο χρήστης δεν επιλέγει έντυπο 
6β)Ο χρήστης πατάει το Submit κουμπί για να επικυρώσει την επιλογή της 
ημερομηνίας και του εντύπου 
6γ) Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα λάθους 
9α) Ο χρήστης εισάγει λανθασμένη ποσότητα διανομής 
9β) Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα λάθους  
9γ) Ο χρήστης  εισάγει στο πεδίο της φόρμας ξανά τη ποσότητα διανομής 
11α)Ο χρήστης αλλάζει το πεδίο της συνολικής ποσότητας διανομής προς όλα τα 
Υποπρακτορεία 
11β)Το σύστημα καταχωρεί τη ποσότητα αυτή σαν τη πραγματική ποσότητα 
παραλαβής από το ΑΡΓΟΣ 
12α)Το άθροισμα των ποσοτήτων διανομής προς τα Υποπρακτορεία είναι 
διαφορετικό από τη συνολική ποσότητα διανομής προς τα Υποπρακτορεία. 
12β)Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα λάθους. 
12γ)Ο χρήστης εισάγει αλλάζει είτε τις ποσότητες διανομής προς τα Υποπρακτορεία 
είτε τη συνολική ποσότητα διανομής 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : Σχεδιασμός της αποθήκευσης των 
αντικειμένων (Object persistence design) 

 
Στο κεφάλαιο αυτό αποφασίζεται και σχεδιάζεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται 
αποθήκευση των αντικειμένων και έπειτα γίνεται και η μετατροπή των problem 
domain κλάσεων σε αντίστοιχους RDBMS πίνακες 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Για την επιλογή του κατάλληλου τύπου διατήρησης των αντικειμένων έγινε ο 
παρακάτω πίνακας στον οποίο παρατίθενται τα είδη των αντικειμένων που 
εμφανίζονται στο σύστημα και πως αυτά χρησιμοποιούνται. Ο μεγαλύτερος όγκος 
των δεδομένων της εφαρμογής θα είναι οι αριθμοί και το κείμενο που θα εισάγουν οι 
χρήστες στο σύστημα. Για το λόγο αυτό προτιμάται η χρήση μιας σχεσιακής βάσης 
δεδομένων η οποία θα μπορεί να χειρίζεται τα δεδομένα αποτελεσματικά.  
 

Δεδομένα Τύπος Προτεινόμενο format 
Πληροφορίες Εκδοτικού 
Οργανισμού 

Απλός (κείμενο και 
αριθμοί) 

Σχεσιακή Β.Δ. 

Πληροφορίες ΑΡΓΟΣ Απλός (κείμενο και 
αριθμοί) 

Σχεσιακή Β.Δ. 

Πληροφορίες 
Υποπρακτορείου 

Απλός (κείμενο και 
αριθμοί) 

Σχεσιακή Β.Δ. 

Πληροφορίες Σημείου 
Πώλησης 

Απλός (κείμενο και 
αριθμοί) 

Σχεσιακή Β.Δ. 

Πληροφορίες Εντύπου Απλός (κείμενο και 
αριθμοί) 

Σχεσιακή Β.Δ. 

Πληροφορίες Διακίνησης Απλός (κείμενο και 
αριθμοί) 

Σχεσιακή Β.Δ. 

 
 
 
Για να χρησιμοποιηθεί η σχεσιακή Βάση Δεδομένων για αποθήκευση αντικειμένων 
πρέπει τα αντικείμενα να μετατραπούν ώστε να μπορούν να αποθηκευτούν σε 
πίνακες. Αυτό από τη πλευρά της σχεδίασης σημαίνει τη μετατροπή του UML class 
diagram σε ένα relation database σχήμα. Έτσι λοιπόν έχουμε τις παρακάτω 
μετατροπές : 
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Σχήμα 59: Μετατροπή των Problem Domain Classes σε RDBMS Tables 1 
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Σχήμα 60: Μετατροπή των Problem Domain Classes σε RDBMS Tables 2 
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Σχήμα 61: Μετατροπή των Problem Domain Classes σε RDBMS Tables 3 

Οι πίνακες : Εκδοτικός Οργανισμός, Πρακτορείο, Υποπρακτορείο, Σημείο Πώλησης, 
Διακίνηση, Διακίνηση1, Διακίνηση2 βρίσκονται στη 3η κανονική μορφή, ενώ ο 
πίνακας Έντυπο βρίσκεται στη 2η κανονική μορφή (αφού η τιμή εξαρτάται από το 
όνομα και το τεύχος του εντύπου) αλλά δεν τον αλλάζουμε για να επιτύχουμε 
μεγαλύτερη ταχύτητα στη πρόσβαση στη δεδομένα του πίνακα μέσω των SQL 
ερωτημάτων.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 : Σχεδιασμός κλάσεων και μεθόδων 
(Class and method design) 

 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η σχεδίαση των κλάσεων και των μεθόδων τους. 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι ορισμοί 2 μεθόδων, η Δημιουργία Διακίνησης() της 
κλάσης Εκδοτικός Οργανισμός και η Παραλαβή Εντύπου() της κλάσης Πρακτορείο. 
 
Method name: Δημιουργία Διακίνησης           Class Name: Εκδοτικός Οργανισμός 
Associated Use Cases: Δημιουργία Διανομών προς ΑΡΓΟΣ 

Πληροφοριακό Σύστημα Διανομής Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου 92 



Description of Responsibilities: Δημιουργεί νέα Διακίνηση για ένα έντυπο 
εισάγοντας στο πίνακα: Διακίνηση, τη Ποσότητα Διανομής, το ID του εντύπου, την 
Ημερομηνία Διανομής και την Ημερομηνία Επιστροφής 
Arguments received: ID_Εντύπου, Ημερομηνία Διανομής, Ημερομηνία Επιστροφής, 
Ποσότητα Διανομής 
Pre-Conditions: Να μην υπάρχει διακίνηση για το συγκεκριμένο έντυπο 
Programming language: SQL, JavaScript 
Algorithm Specification:  
Αν δεν υπάρχει διακίνηση για το έντυπο 
                          Εισαγωγή Ημερομηνίας Διανομής 
                          Εισαγωγή Ημερομηνίας Επιστροφής 
                          Εισαγωγή Ποσότητας Διανομής 
Αλλιώς  
                         Δεν είναι δυνατή η δημιουργία διακίνησης για το έντυπο 
Post-Conditions: Εμφάνιση μηνύματος επιτυχούς Δημιουργία Διακίνησης 
 
 
Method name: Παραλαβή Εντύπου          Class Name: Πρακτορείο 
Associated Use Cases: Παραλαβή Αποστολών από Εκδοτικό Οργανισμό    
Description of Responsibilities: Επιλέγει τη Διακίνηση για ένα έντυπο και εισάγει 
στο πίνακα: Διακίνηση, τη Ποσότητα Παραλαβής αφού πρώτα βέβαια έχει επιλέξει 
το ID του εντύπου 
Arguments received: ID_Εντύπου, Ποσότητα Παραλαβής 
Pre-Conditions: Να υπάρχει διακίνηση για το συγκεκριμένο έντυπο και στη 
διακίνηση αυτή η ποσότητα παραλαβής να είναι μηδέν 
Programming language: SQL, JavaScript 
Algorithm Specification:  
Αν υπάρχει διακίνηση για το έντυπο 
                          Εισαγωγή Ποσότητας Παραλαβής 
Αλλιώς  
                         Αδύνατη  η εισαγωγή διαφορετικής Ποσότητας Παραλαβής για το         
 έντυπο 
Post-Conditions: Εμφάνιση μηνύματος επιτυχούς εισαγωγής Ποσότητας Παραλαβής 
 
 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (Implementation) 
 
Μετά λοιπόν και το τέλος της φάσης της σχεδίασης αυτό που απομένει για το νέο 
σύστημα είναι η υλοποίησή του. Κατά τη φάση της υλοποίησης αρχικά θα γίνει η 
κατασκευή του νέου συστήματος σύμφωνα με το system specification που 
δημιουργήθηκε κατά τη σχεδίαση. Έπειτα αναλύονται τα εργαλεία που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη κατασκευή, οι δοκιμές που έγιναν για την επικύρωση του 
νέου συστήματος και το user documentation που απαιτείται για την υποβοήθηση των 
χρηστών. Τέλος περιγράφεται το σχέδιο μετάβασης από το παλιό σύστημα στο 
καινούριο, που αποτελείται από το σχέδιο μετατροπής και από τη διαχείριση της 
αλλαγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 : Κατασκευή (Construction) 
 
Μετά από τη κατασκευή του συστήματος, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής της ανάπτυξης 
του συστήματος, και τα διάφορα είδη δοκιμών που έγιναν κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής και μετά, έτσι ώστε να επικυρωθεί ότι το νέο σύστημα τηρεί όλες τις 
προδιαγραφές και εκπληρώνει τις ανάγκες όλων των χρηστών. Για τη καλύτερη 
εξυπηρέτηση και  διευκόλυνση των χρηστών παρουσιάζεται και το user 
documentation που είναι σε μορφή tutorials. 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Ο προγραμματισμός του συστήματος έγινε με χρήση των παρακάτω εργαλείων : 

1. Visual Paradigm για τη δημιουργία των UML διαγραμμάτων (use case, 
sequence, collaboration, state-chart, class diagrams, CRC cards) 

 
Σχήμα 62: Screenshot του Visual Paradigm 

 
2. VISIO για τη δημιουργία των Window Navigation Diagrams  
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Σχήμα 63: Screenshot του Visio 

3. MySQL για την υλοποίηση των πινάκων και των σχέσεων της σχεσιακής 
βάσης δεδομένων που περιγράψαμε παραπάνω.  
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Σχήμα 64: Screenshot της MySQL 

 
4. EasyPHP για τη διαχείριση της βάσης και για τη δημιουργία δυνατότητας 

επεξεργασίας της από τους χρήστες του συστήματος 
5. Apache Server: O server όπου είναι στημένη η βάση και ο οποίος θα 

εξυπηρετεί τα αιτήματα των διαφόρων clients. 

 
Σχήμα 65: Screenshot της EasyPHP 

 

Πληροφοριακό Σύστημα Διανομής Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου 96 



6. Macromedia Dreamweaver για τη δημιουργία του interface των χρηστών 

 
Σχήμα 66: Screenshot του Macromedia Dreamweaver 

7. Javascript για τον έλεγχο λαθών και εξαιρέσεων της βάσης 
8. Microsoft World για τη συγγραφή των: system request, feasibility analysis, 

work plan, analysis plan και τις περιγραφές των: use cases, real use cases, use 
scenarios, method definitions. 

 
 
 

ΔΟΚΙΜΕΣ 
Οι δοκιμές που έγιναν ήταν κυρίως : 

• Δοκιμές του κάθε αρχείου-ενότητας ξεχωριστά (unit tests)  
Για τις δοκιμές αυτές χρησιμοποιήθηκαν δοκιμές του μαύρου κουτιού. Δηλαδή 
δοκιμάσαμε όλες τις ενότητες – αρχεία για να δούμε αν ικανοποιούσαν τις 
προδιαγραφές των κλάσεων (όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί στα CRC cards, στο class 
και στα state chart diagram) 

• Δοκιμές της συνεργασίας των αρχείων για να φανεί ότι είναι δυνατή η 
συνεργασία τους 

Για τις δοκιμές αυτές χρησιμοποιήθηκαν δοκιμές κάθε λειτουργίας της διεπαφής 
(έγινε πλοήγηση σε όλα τα αντικείμενα του μενού πλοήγησης για να δούμε αν 
λειτουργούν σωστά) και δοκιμές των use cases (για να δούμε ότι κάθε περίπτωση 
χρήσης λειτουργεί σωστά). 

• Δοκιμές για να φανεί ότι η εφαρμογή λειτουργεί καλώς ως σύνολο 
Για τις δοκιμές αυτές χρησιμοποιήθηκαν δοκιμές απαιτήσεων (έλεγχος αν 
πραγματοποιούνται οι απαιτήσεις τόσο του ΑΡΓΟΥΣ, όσο και των Εκδοτικών 
Οργανισμών και των Υποπρακτορείων), δοκιμές ευχρηστίας του συστήματος (κατά 
πόσο εύκολο στη χρήση και στην εφαρμογή είναι το σύστημα), δοκιμές ασφαλείας 
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(κατά πόσο μπορούν να μπουν στο σύστημα μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες και τι 
δικαιώματα έχει ο κάθε χρήστης), δοκιμές απόδοσης (κατά πόσο γρήγορα λειτουργεί 
το σύστημα όταν για παράδειγμα είναι συνδεδεμένοι πολλοί χρήστες ταυτόχρονα) και 
δοκιμές τεκμηρίωσης (αν είναι επαρκής και η ακριβής η τεκμηρίωση κάθε 
λειτουργίας του συστήματος) 

• Δοκιμές για να φανεί ότι το σύστημα ικανοποιεί τις ανάγκες του Πρακτορείου 
ΑΡΓΟΣ (κυρίως), των Εκδοτικών Οργανισμών, των Υποπρακτορείων και των 
Σημείων Πώλησης. 

Για τις δοκιμές αυτές χρησιμοποιήθηκε beta testing όπου οι χρήστες δοκίμασαν το 
σύστημα εισάγοντας σε αυτό πραγματικά στοιχεία ή επιλέγοντας πραγματικές 
διακινήσεις για εμφάνιση. 
 
 
 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Ένα σημαντικό μέρος της εφαρμογής και της σωστής λειτουργίας της είναι η 
δημιουργία μιας επαρκούς και πλήρους τεκμηρίωσης για τους χρήστες (user 
documentation). Η τεκμηρίωση αυτή θα είναι σε μορφή tutorials (ξεχωριστά για κάθε 
χρήστη) που σκοπό θα έχουν τη διευκόλυνση των χρηστών, την ικανοποίηση της 
ανάγκης για ευχρηστία του συστήματος και την αποφυγή μη επιθυμητών λαθών. 
 
 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: (http://195.251.218.254/arxiki.htm) Ο χρήστης επιλέγει το 
link: Εκδοτικός Οργανισμός για να μπει στη σελίδα login του Εκδοτικού Οργανισμού 

LOGIN ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: (login1.htm) Ο χρήστης εισάγει τα 
στοιχεία του (username. password) στη φόρμα για να μπει στην αρχική σελίδα 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: (loginstart1.php) Είναι η 
αρχική σελίδα που εμφανίζεται όταν ο χρήστης κάνει επιτυχημένα log in στο 
σύστημα.(Περιέχει μία εικόνα και ένα μενού με τις παρακάτω λειτουργίες-ενέργειες 
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που μπορεί να κάνει ο χρήστης στο σύστημα) 

 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ: (ekkremotites1.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: Εκκρεμότητες 
(όταν θέλει να δει ποια έντυπα πρέπει να διανείμει στο ΑΡΓΟΣ και ποια έντυπα 
πρέπει να του επιστρέψει το ΑΡΓΟΣ) και εμφανίζονται 2 πίνακες σε στυλ αναφορών. 
Στο πρώτο πίνακα παρουσιάζονται με πράσινο χρώμα τα έντυπα τα οποία εισήγαγε ο 
Εκδοτικός Οργανισμός στη βάση αλλά ακόμα δεν τα διένειμε στο ΑΡΓΟΣ (δηλαδή τα 
έντυπα για τα οποία δεν υπάρχει ακόμα διακίνηση). Στο δεύτερο πίνακα εμφανίζονται 
με μπλε χρώμα τα έντυπα τα οποία διένειμε ο Εκδοτικός Οργανισμός στο ΑΡΓΟΣ 
αλλά η διαδικασία της διακίνησης δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί γιατί τα μη 
πουλημένα έντυπα δεν έχουν επιστραφεί πίσω στον Εκδοτικό Οργανισμό (τα έντυπα 
βρίσκονται σε κυκλοφορία για το αγοραστικό κοινό). 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΤΠΟΥ: (eisagwgi1.php eisagwgi2.php) Ο χρήστης επιλέγει το 
link: Εισαγωγή Εντύπου (όταν θέλει να εισάγει το έντυπό του στη βάση) και 
εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία πρέπει να εισάγει: το όνομα του εντύπου (η 
εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο κειμένου ή από επιλογή από μία drop 
down λίστα η οποία μάλιστα εμφανίζει και στην οθόνη ποια τεύχη του εντύπου αυτού 
έχουν τεθεί ήδη σε κυκλοφορία), τη τιμή (η εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα 
πεδίο κειμένου) και το τεύχος του (η εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο 
κειμένου). Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων της φόρμας γίνεται έλεγχος των 
στοιχείων αυτών ( 1)απαιτείται η συμπλήρωση όλων των στοιχείων, 2)δε μπορεί να 
γίνει εισαγωγή τεύχους εντύπου το οποίο υπάρχει ήδη στη βάση, 3)το όνομα του 
εντύπου πρέπει να αποτελείται από χαρακτήρες, 4)η τιμή του εντύπου πρέπει να είναι 
αριθμός και  5)το τεύχος του εντύπου μπορεί να αποτελείται από χαρακτήρες και όχι 
αποκλειστικά μόνο από αριθμούς αφού για παράδειγμα σε περίπτωση 
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επανακυκλοφορίας του τεύχους 10 ενός εντύπου η καταχώρησή του στη βάση θα 
γίνει με νέο τεύχος 10α) και αν είναι ορθά το έντυπο εισάγεται στη βάση και 
εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα στο χρήστη. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ: (dimiourgia1.php dimiourgia2.php) Ο χρήστης 
επιλέγει το link Δημιουργία Διακίνησης (όταν θέλει να στείλει ένα έντυπο, που 
υπάρχει ήδη καταχωρημένο στη βάση, στο ΑΡΓΟΣ) και εμφανίζεται μία φόρμα στην 
οποία πρέπει να εισάγει: το όνομα του εντύπου (η επιλογή γίνεται από μία drop down 
λίστα η οποία εμφανίζει όλα τα έντυπα του Εκδοτικού Οργανισμού που υπάρχουν 
στη βάση αλλά δεν έχουν αποσταλεί ακόμα στο ΑΡΓΟΣ), την ημερομηνία διανομής 
του εντύπου από τον Εκδοτικό Οργανισμό στο ΑΡΓΟΣ (η επιλογή της ημερομηνίας 
γίνεται είτε με το πάτημα ενός κουμπιού αν θέλουμε να εισάγουμε τη τρέχουσα 
ημερομηνία είτε με επιλογή από ένα pop-up ημερολόγιο που εμφανίζεται αν ο 
χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου), την ημερομηνία επιστροφής του 
εντύπου από το ΑΡΓΟΣ στον Εκδοτικό Οργανισμό (η επιλογή της ημερομηνίας 
γίνεται από ένα pop-up ημερολόγιο που εμφανίζεται όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο 
εικονίδιο του ημερολογίου) και τη ποσότητα διανομής (η εισαγωγή αυτή γίνεται 
ολογράφως σε ένα πεδίο κειμένου) του εντύπου από τον Εκδοτικό Οργανισμό στο 
ΑΡΓΟΣ. Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων της φόρμας γίνεται έλεγχος των 
στοιχείων αυτών ( 1)απαιτείται η συμπλήρωση όλων των στοιχείων 2) η ημερομηνία 
διανομής πρέπει να είναι τύπου date 3) η ημερομηνία επιστροφής πρέπει να είναι 
τύπου date 4) η ημερομηνία επιστροφής πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την 
ημερομηνία διανομής 5) η ποσότητα διανομής πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός) και 
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αν είναι ορθά η διακίνηση δημιουργείται και εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα στο 
χρήστη. 

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ: (emfanisi1.php emfanisi2.php)Ο χρήστης επιλέγει 
το link Εμφάνιση Διακίνησης (όταν θέλει να δει τη διακίνηση ενός εντύπου με το 
ΑΡΓΟΣ (τη ποσότητα διανομής προς το ΑΡΓΟΣ, ποσότητα παραλαβής από το 
ΑΡΓΟΣ, ποσότητα επιστροφής από το ΑΡΓΟΣ, ποσότητα πωληθέντων από το 
ΑΡΓΟΣ, συνολικό τζίρο πωλήσεων, αναλυτική κατάσταση πωλήσεων 
Υποπρακτορείων)) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία επιλέγει το όνομα του 
εντύπου (από μία drop down λίστα) και έπειτα το τεύχος του εντύπου (από μία drop 
down λίστα). Το σύστημα εμφανίζει τα αποτελέσματα των επιλογών του χρήστη στην 
οθόνη τα οποία είναι άμεσα εκτυπώσιμα από το μενού του φυλλομετρητή. 
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E MAIL: (email1.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: EMAIL (όταν θέλει να στείλει 
email είτε σε άλλο Εκδοτικό Οργανισμό, είτε στο ΑΡΓΟΣ είτε σε Υποπρακτορείο) 
και εμφανίζεται μία νέα σελίδα η οποία περιέχει τα 3 παρακάτω links. 

1. E MAIL ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: (email1ekdot.php) Ο χρήστης 
επιλέγει το link: EMAIL ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (όταν θέλει να στείλει 
email σε άλλο Εκδοτικό Οργανισμό) και εμφανίζονται σε ένα πίνακα τα email 
όλων των Εκδοτικών Οργανισμών. Ο χρήστης κάνει κλικ στο email που θέλει 
και μέσω του Microsoft Outlook Express στέλνει το μήνυμά του. 

2. E MAIL ΑΡΓΟΣ: (email1prakt.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: EMAIL 
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ΑΡΓΟΣ (όταν θέλει να στείλει email στο ΑΡΓΟΣ) και εμφανίζεται σε ένα 
πίνακα το email του ΑΡΓΟΥΣ. Ο χρήστης κάνει κλικ στο email και μέσω του 
Microsoft Outlook Express στέλνει το μήνυμά του. 

3. E MAIL ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ: (email1ypop.php) Ο χρήστης επιλέγει το 
link: EMAIL ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ (όταν θέλει να στείλει email σε κάποιο 
Υποπρακτορείο) και εμφανίζονται σε ένα πίνακα τα email όλων των 
Υποπρακτορείων. Ο χρήστης κάνει κλικ στο email που θέλει και μέσω του 
Microsoft Outlook Express στέλνει το μήνυμά του. 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ: (logend.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ (όταν 
θέλει να αποσυνδεθεί από το σύστημα). Αν αποσυνδεθεί ο χρήστης οδηγείται σε μία 
σελίδα όπου υπάρχει link που να τον οδηγεί πάλι στην αρχική σελίδα 
(http://195.251.218.254/arxiki.htm) και ένα μήνυμα επιτυχούς αποσύνδεσης. 
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΧΡΗΣΤΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΡΓΟΣ 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: (http://195.251.218.254/arxiki.htm) Ο χρήστης επιλέγει το 
link: ΑΡΓΟΣ για να μπει στη σελίδα login του ΑΡΓΟΥΣ. 

LOGIN ΑΡΓΟΣ: (login.htm) Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του (username. 
password) στη φόρμα για να μπει στην αρχική σελίδα 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΓΟΣ: (loginstart.php) Είναι η αρχική σελίδα που εμφανίζεται 
όταν ο χρήστης κάνει επιτυχημένα log in στο σύστημα.(Περιέχει μία εικόνα και ένα 
μενού με τις παρακάτω λειτουργίες-ενέργειες που μπορεί να κάνει ο χρήστης στο 
σύστημα) 
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ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ: (ekkremotites.php  paralavi1.php   ekkremotites.php  
dianomi2.php   ekkremotites.php  epistrofi2.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: 
Εκκρεμότητες (όταν θέλει να δει ποια έντυπα πρέπει να παραλάβει από τους 
Εκδοτικούς Οργανισμούς, ποια πρέπει να διανείμει στα Υποπρακτορεία και ποια 
πρέπει να του επιστρέψουν τα Υποπρακτορεία) και εμφανίζονται 3 πίνακες σε στυλ 
αναφορών στο τέλος των οποίων υπάρχουν links που οδηγούν στις αντίστοιχες 
παραλαβές, διανομές και επιστροφές εντύπων. Στο πρώτο πίνακα εμφανίζονται με 
κόκκινο χρώμα τα έντυπα τα οποία έχουν διανείμει οι Εκδοτικοί Οργανισμοί στο 
ΑΡΓΟΣ, αλλά το ΑΡΓΟΣ δεν τα έχει παραλάβει ακόμα (δηλαδή δεν έχει εισαχθεί 
στην αντίστοιχη διακίνηση η ποσότητα παραλαβής από το ΑΡΓΟΣ). Ο χρήστης 
κάνοντας κλικ στο link που ακολουθεί, οδηγείται στη σελίδα της εφαρμογής στην 
οποία μπορεί να εισάγει τις ποσότητες παραλαβής για τα συγκεκριμένα έντυπα. Στο 
δεύτερο πίνακα παρουσιάζονται με πράσινο χρώμα τα έντυπα τα οποία παρέλαβε το 
ΑΡΓΟΣ από τους Εκδοτικούς Οργανισμούς αλλά ακόμα δεν τα διένειμε στα 
Υποπρακτορεία. Ο χρήστης κάνοντας κλικ στο link που υπάρχει δίπλα από το κάθε 
ένα από αυτά τα έντυπα, οδηγείται στη σελίδα της εφαρμογής στην οποία μπορεί να 
εισάγει τις ποσότητες διανομής των εντύπων αυτών προς τα Υποπρακτορεία. Στο 
τρίτο πίνακα εμφανίζονται με μπλε χρώμα τα έντυπα τα οποία διένειμε το ΑΡΓΟΣ 
στα Υποπρακτορεία αλλά η διαδικασία της διακίνησης δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί 
γιατί οι ποσότητες των μη πουλημένων εντύπων από τα Υποπρακτορεία δεν έχουν 
εισαχθεί ακόμα στο σύστημα από το ΑΡΓΟΣ. Ο χρήστης κάνοντας κλικ στο link που 
υπάρχει δίπλα από το κάθε ένα από αυτά τα έντυπα, οδηγείται στη σελίδα της 
εφαρμογής στην οποία μπορεί να εισάγει τις ποσότητες επιστροφής των εντύπων 
αυτών. 
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ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ: (paralavi1.php paralavi3.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: 
Παραλαβές (όταν θέλει να εισάγει στη βάση τη ποσότητα του εντύπου που παρέλαβε 
από τον Εκδοτικό Οργανισμό) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία πρέπει να 
επιλέξει ένα έντυπο (η επιλογή γίνεται από μία drop down λίστα που περιέχει όλα τα 
έντυπα, μαζί με το τεύχος, τη ποσότητα διανομής και την ημερομηνία διανομής των 
για τα οποία η ποσότητα παραλαβής της διακίνησης είναι μηδέν) και έπειτα να 
εισάγει τη ποσότητα παραλαβής (η εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο 
κειμένου). Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων της φόρμας γίνεται έλεγχος των 
στοιχείων αυτών ( η ποσότητα παραλαβής πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός) και αν 
είναι ορθά εισάγεται στον αντίστοιχο πίνακα της διακίνησης της βάσης η ποσότητα 
παραλαβής και εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα στο χρήστη. 
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ΔΙΑΝΟΜΕΣ: (dianomi0.php dianomi2.php dianomi3.php) Ο χρήστης επιλέγει το 
link: ΔΙΑΝΟΜΕΣ (όταν θέλει να διανείμει ένα έντυπο στα Υποπρακτορεία) και 
εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία επιλέγει την ημερομηνία διανομής (από μία drop 
down λίστα που περιέχει όλες τις ημερομηνίες που υπάρχουν καταχωρημένες στη 
βάση) και έπειτα επιλέγει το έντυπο που θέλει να διανείμει (από μία drop down λίστα 
που περιέχει όλα τα έντυπα που έχει παραλάβει το ΑΡΓΟΣ στη παραπάνω 
ημερομηνία). Έπειτα το σύστημα εμφανίζει σε μία νέα φόρμα όλα τα Υποπρακτορεία 
και δίπλα ένα πεδίο κειμένου στο οποίο ο χρήστης εισάγει τη ποσότητα διανομής που 
αντιστοιχεί σε κάθε ένα από αυτά. Επίσης υπάρχει και ένα πεδίο κειμένου στο οποίο 
εμφανίζεται η συνολική ποσότητα (είναι η ποσότητα που παρέλαβε το ΑΡΓΟΣ από 
τον Εκδοτικό Οργανισμό) που πρέπει να διανείμει το ΑΡΓΟΣ στα Υποπρακτορεία (η 
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ποσότητα αυτή μπορεί να αλλαχθεί, απλά η οποιαδήποτε αλλαγή συνεπάγεται και 
αλλαγή της  αντίστοιχης ποσότητα παραλαβής του εντύπου από τον Εκδοτικό 
Οργανισμό). Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων της φόρμας γίνεται έλεγχος των 
στοιχείων αυτών ( οι ποσότητες διανομής και η συνολική ποσότητα διανομής (αν 
αλλαχθεί) πρέπει να είναι ακέραιοι αριθμοί ) και αν είναι ορθά δημιουργούνται  
διακινήσεις του ΑΡΓΟΥΣ με κάθε Υποπρακτορείο και εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα 
στο χρήστη. 
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: (epistrofi0.php epistrofi2.php epistrofi3.php) Ο χρήστης 
επιλέγει το link: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (όταν θέλει να εισάγει στο σύστημα τις επιστροφές 
εντύπων των Υποπρακτορείων) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία επιλέγει την 
ημερομηνία επιστροφής (από μία drop down λίστα που περιέχει όλες τις ημερομηνίες 
που υπάρχουν καταχωρημένες στη βάση) και έπειτα επιλέγει το έντυπο του οποίου τις 
επιστροφές θέλει να εισάγει (από μία drop down λίστα που περιέχει όλα τα έντυπα 
που πρέπει να επιστρέψουν τα Υποπρακτορεία στο ΑΡΓΟΣ στη παραπάνω 
ημερομηνία). Έπειτα το σύστημα εμφανίζει σε μία νέα φόρμα όλα τα Υποπρακτορεία 
(μαζί με τη ποσότητα που διένειμε το ΑΡΓΟΣ σε αυτά και τη ποσότητα που αυτά 
παρέλαβαν) και δίπλα ένα πεδίο κειμένου στο οποίο ο χρήστης εισάγει τη ποσότητα 
που επέστρεψε κάθε ένα από αυτά. Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων της φόρμας 
γίνεται έλεγχος των στοιχείων αυτών ( οι ποσότητες επιστροφής πρέπει να είναι 
ακέραιοι αριθμοί ) και αν είναι ορθά εισάγονται στις αντίστοιχες διακινήσεις του 
ΑΡΓΟΥΣ με κάθε Υποπρακτορείο οι ποσότητες επιστροφής και εμφανίζεται ανάλογο 
μήνυμα στο χρήστη. 
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ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ: (diakinisi1.php diakinisi2.php)Ο χρήστης επιλέγει 
το link Εμφάνιση Διακίνησης (όταν θέλει να δει τη διακίνηση εντύπου του ΑΡΓΟΥΣ 
με τους Εκδοτικούς Οργανισμούς (επωνυμία εκδότη, όνομα εντύπου, τεύχος εντύπου, 
τιμή εντύπου, ημερομηνία διανομής, ημερομηνία επιστροφής, τη ποσότητα διανομής 
προς το ΑΡΓΟΣ, ποσότητα παραλαβής από το ΑΡΓΟΣ, ποσότητα επιστροφής από το 
ΑΡΓΟΣ, ποσότητα πωληθέντων από το ΑΡΓΟΣ, συνολικό τζίρο πωλήσεων, συνολικό 
κέρδος ΑΡΓΟΥΣ)) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία επιλέγει την ημερομηνία 
έναρξης της διακίνησης (από μία drop down λίστα). Το σύστημα εμφανίζει τα 
αποτελέσματα των επιλογών του χρήστη στην οθόνη τα οποία είναι άμεσα 
εκτυπώσιμα από το μενού του φυλλομετρητή. 
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ΔΙΑΦΟΡΑ: (entypa.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: ΔΙΑΦΟΡΑ (όταν θέλει είτε να 
δημιουργήσει δελτία διανομής, είτε να δημιουργήσει δελτία επιστροφής, είτε να 
δημιουργήσει δελτία πληρωμής, είτε να δει τη διακίνηση ενός εντύπου ανά 
ημερομηνία, είτε να δει τη διακίνηση ενός εντύπου ανά Υποπρακτορείο) και 
εμφανίζεται μία νέα σελίδα η οποία περιέχει τα 5 παρακάτω links:  
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1. ΔΕΛΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: (diakinisi5.php diakinisi6.php) Ο χρήστης επιλέγει 
το link Δελτία Διανομής (όταν θέλει να εμφανίσει τη διανομή εντύπου από το 
ΑΡΓΟΣ στα Υποπρακτορεία (όνομα εντύπου, τεύχος εντύπου, τιμή εντύπου, 
ημερομηνία επιστροφής, ποσότητα διανομής προς το Υποπρακτορείο)) και 
εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία επιλέγει την ημερομηνία διανομής (από 
μία drop down λίστα που περιέχει όλες τις ημερομηνίες που υπάρχουν 
καταχωρημένες στη βάση) και το όνομα του Υποπρακτορείου (από μία drop 
down λίστα που περιέχει όλα τα Υποπρακτορεία που υπάρχουν 
καταχωρημένα στη βάση). Το σύστημα εμφανίζει τα αποτελέσματα των 
επιλογών του χρήστη στην οθόνη τα οποία είναι άμεσα εκτυπώσιμα από το 
μενού του φυλλομετρητή (δελτία διανομής). 
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2. ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: (diakinisi7.php diakinisi8.php) Ο χρήστης 
επιλέγει το link Δελτία Επιστροφής (όταν θέλει να εμφανίσει την επιστροφή 
εντύπου από τα Υποπρακτορεία στο ΑΡΓΟΣ (όνομα εντύπου, τεύχος εντύπου, 
τιμή εντύπου, ημερομηνία διανομής, ποσότητα διανομής προς το 
Υποπρακτορείο, ποσότητα παραλαβής από Υποπρακτορείο, ποσότητα 
επιστροφής από Υποπρακτορείο) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία 
επιλέγει την ημερομηνία επιστροφής (από μία drop down λίστα που περιέχει 
όλες τις ημερομηνίες που υπάρχουν καταχωρημένες στη βάση) και το όνομα 
του Υποπρακτορείου (από μία drop down λίστα που περιέχει όλα τα 
Υποπρακτορεία που υπάρχουν καταχωρημένα στη βάση). Το σύστημα 
εμφανίζει τα αποτελέσματα των επιλογών του χρήστη στην οθόνη τα οποία 
είναι άμεσα εκτυπώσιμα από το μενού του φυλλομετρητή (δελτία 
επιστροφής). 
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3. ΔΕΛΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: (diakinisi9.php diakinisi10.php) Ο χρήστης 

επιλέγει το link Δελτία Πληρωμής (όταν θέλει να εμφανίσει τη πληρωμή 
εντύπου από τα Υποπρακτορεία στο ΑΡΓΟΣ (όνομα εντύπου, τεύχος εντύπου, 
τιμή εντύπου, ημερομηνία διανομής, ποσότητα διανομής προς το 
Υποπρακτορείο, ποσότητα παραλαβής από Υποπρακτορείο, ποσότητα 
επιστροφής από Υποπρακτορείο, τζίρος, κέρδος Υποπρακτορείου, καθαρό 
κέρδος ΑΡΓΟΥΣ)) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία επιλέγει την 
ημερομηνία επιστροφής-πληρωμής (από μία drop down λίστα που περιέχει 
όλες τις ημερομηνίες που υπάρχουν καταχωρημένες στη βάση) και το όνομα 
του Υποπρακτορείου (από μία drop down λίστα που περιέχει όλα τα 
Υποπρακτορεία που υπάρχουν καταχωρημένα στη βάση). Το σύστημα 
εμφανίζει τα αποτελέσματα των επιλογών του χρήστη στην οθόνη τα οποία 
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είναι άμεσα εκτυπώσιμα από το μενού του φυλλομετρητή (δελτία 
εκκαθάρισης). 

 

4. ΔΙΑΝΟΜΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: (diakinisi0.php diakinisi02.php) Ο χρήστης επιλέγει το 
link Διανομή - Παραλαβή - Επιστροφή εντύπου ανά ημερομηνία (όταν θέλει 
να δει τη διακίνηση ενός συγκεκριμένου εντύπου μιας συγκεκριμένης 
ημερομηνίας, του ΑΡΓΟΥΣ με τα Υποπρακτορεία (τη ποσότητα διανομής 
προς το Υποπρακτορείο, ποσότητα παραλαβής από το Υποπρακτορείο, 
ποσότητα επιστροφής από το Υποπρακτορείο)) και εμφανίζεται μία φόρμα 
στην οποία επιλέγει την ημερομηνία διανομής (από μία drop down λίστα) και 
έπειτα το όνομα του εντύπου (από μία drop down λίστα που περιέχει τα 
έντυπα που διανεμήθηκαν στην παραπάνω ημερομηνία). Το σύστημα 
εμφανίζει τα αποτελέσματα των επιλογών του χρήστη στην οθόνη τα οποία 
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είναι άμεσα εκτυπώσιμα από το μενού του φυλλομετρητή. 

 

5. ΔΙΑΝΟΜΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑ 
ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ: (diakinisi3.php diakinisi4.php) Ο χρήστης επιλέγει 
το link Διανομή - Παραλαβή - Επιστροφή εντύπου ανά ημερομηνία (όταν 
θέλει να δει τη διακίνηση ενός συγκεκριμένου εντύπου, του ΑΡΓΟΥΣ με τα 
Υποπρακτορεία (τη ποσότητα διανομής προς το Υποπρακτορείο, ποσότητα 
παραλαβής από το Υποπρακτορείο, ποσότητα επιστροφής από το 
Υποπρακτορείο)) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία επιλέγει το έντυπο 
(από μία drop down λίστα που περιέχει το όνομα του εντύπου, το τεύχος, την 
ημερομηνία διανομής και την ημερομηνία επιστροφής του). Το σύστημα 
εμφανίζει τα αποτελέσματα των επιλογών του χρήστη στην οθόνη τα οποία 
είναι άμεσα εκτυπώσιμα από το μενού του φυλλομετρητή. 
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ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΛΟΓΕΣ : ΕΝΤΥΠΑ, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, 
ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ, ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
KAI ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ADMINISTRATOR (ΑΡΓΟΣ) ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΙ, 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ, ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
 
ΕΝΤΥΠΑ: (enty.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: Έντυπα (όταν θέλει είτε να εισάγει 
νέο έντυπο στη βάση, είτε να επεξεργαστεί κάποιο ήδη υπάρχουν έντυπο της βάσης, 
είτε να διαγράψει κάποιο ήδη υπάρχον έντυπο της βάσης) και εμφανίζεται μία νέα 
σελίδα η οποία περιέχει τα 3 παρακάτω links : 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ: (enty1.php enty1a.php) Ο χρήστης 
επιλέγει το link: Εισαγωγή Νέου Εντύπου (όταν θέλει να εισάγει ένα έντυπο 
στη βάση) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία πρέπει να εισάγει: το όνομα 
του εντύπου (η εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο κειμένου ή 
από επιλογή από μία drop down λίστα η οποία μάλιστα εμφανίζει και στην 
οθόνη ποια τεύχη του εντύπου αυτού έχουν τεθεί ήδη σε κυκλοφορία και από 
ποιο Εκδοτικό Οργανισμό), τη τιμή (η εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε 
ένα πεδίο κειμένου) και το τεύχος του (η εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως 
σε ένα πεδίο κειμένου) και να επιλέξει τον Εκδοτικό Οργανισμό στον οποίο 
θα ανήκει το έντυπο (από μία drop down λίστα που περιέχει τα ονόματα όλων 
των Εκδοτών). Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων της φόρμας γίνεται 
έλεγχος των στοιχείων αυτών ( 1)απαιτείται η συμπλήρωση όλων των 
στοιχείων, 2)δε μπορεί να γίνει εισαγωγή τεύχους εντύπου το οποίο υπάρχει 
ήδη στη βάση, 3)το όνομα του εντύπου πρέπει να αποτελείται από 
χαρακτήρες, 4)η τιμή του εντύπου πρέπει να είναι αριθμός και  5)το τεύχος 
του εντύπου μπορεί να αποτελείται από χαρακτήρες και όχι αποκλειστικά 
μόνο από αριθμούς αφού για παράδειγμα σε περίπτωση επανακυκλοφορίας 
του τεύχους 10 ενός εντύπου η καταχώρησή του στη βάση θα γίνει με νέο 
τεύχος 10α) και αν είναι ορθά το έντυπο εισάγεται στη βάση και εμφανίζεται 
ανάλογο μήνυμα στο χρήστη. 
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2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ: (enty2.php enty2a.php) Ο χρήστης επιλέγει 
το link: Επεξεργασία Εντύπου (όταν θέλει να επεξεργαστεί τα στοιχεία ενός 
εντύπου που υπάρχει ήδη στη βάση) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία 
πρέπει να επιλέξει αρχικά το όνομα ενός εντύπου (από μία drop down λίστα 
που περιέχει όλα τα έντυπα) και έπειτα το τεύχος του εντύπου (από μία drop 
down λίστα που περιέχει όλα τα τεύχη του εντύπου που επιλέξαμε παραπάνω 
και για τα οποία υπάρχει διακίνηση καταχωρημένη στο σύστημα). Μετά τις 
επιλογές αυτές του χρήστη εμφανίζονται σε μία φόρμα τα επόμενα πεδία 
κειμένου (τα οποία είναι συμπληρωμένα ανάλογα με τις παραπάνω επιλογές 
του χρήστη), το νέο όνομα του εντύπου, τη νέα τιμή του εντύπου την αλλαγή 
τεύχους του εντύπου και μία drop down λίστα που περιέχει τις επωνυμίες 
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όλων των Εκδοτικών Οργανισμών. Ο χρήστης βλέπει τη συμπληρωμένη 
φόρμα και ανάλογα με το ποια στοιχεία θέλει να τροποποιήσει αλλάζει τα 
αντίστοιχα πεδία κειμένου. Μετά τη τροποποίηση γίνεται έλεγχος των 
στοιχείων αυτών ( 1)απαιτείται η συμπλήρωση όλων των στοιχείων, 2)δε 
μπορεί να γίνει εισαγωγή τεύχους εντύπου το οποίο υπάρχει ήδη στη βάση, 
3)το όνομα του εντύπου πρέπει να αποτελείται από χαρακτήρες, 4)η τιμή του 
εντύπου πρέπει να είναι αριθμός και  5)το τεύχος του εντύπου μπορεί να 
αποτελείται από χαρακτήρες και όχι αποκλειστικά μόνο από αριθμούς αφού 
για παράδειγμα σε περίπτωση επανακυκλοφορίας του τεύχους 10 ενός 
εντύπου η καταχώρησή του στη βάση θα γίνει με νέο τεύχος 10α) και αν είναι 
ορθά, τα νέα στοιχεία του εντύπου καταχωρούνται στη βάση και εμφανίζεται 
ανάλογο μήνυμα στο χρήστη.  
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3. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ: (enty3.php enty3a.php) Ο χρήστης επιλέγει το 
link: Διαγραφή Εντύπου (όταν θέλει να διαγράψει ένα έντυπο από τη βάση) 
και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία πρέπει να επιλέξει το όνομα ενός 
εντύπου (από μία drop down λίστα που περιέχει όλα τα έντυπα). Αφού 
επιλέξει το έντυπο εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της διαγραφής (σε 
περίπτωση που ο χρήστης επέλεξε λάθος έντυπο). Αν ο χρήστης επιβεβαιώσει 
τη διαγραφή, διαγράφεται και η αντίστοιχη διακίνηση του εντύπου μεταξύ 
Εκδοτικού Οργανισμού και ΑΡΓΟΥΣ, και εμφανίζονται τα ανάλογα 
μηνύματα διαγραφής στο χρήστη.  
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ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: (eisekdot.php) 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: 

(eisekdot1.php eisekdot1a.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: Εισαγωγή Νέου 
Εκδοτικού Οργανισμού (όταν θέλει να εισάγει ένα Εκδοτικό Οργανισμό στη 
βάση) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία πρέπει να εισάγει: την επωνυμία 
του Εκδοτικού Οργανισμού (η εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως), τη πόλη (η 
εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο κειμένου) το δρόμο (η 
εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο κειμένου), τον αριθμό της 
οδού (η εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο κειμένου), το 
ταχυδρομικό κώδικα (η εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο 
κειμένου), το τηλέφωνο (η εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο 
κειμένου), το Α.Φ.Μ. (η εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο 
κειμένου), και το email του (η εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο 
κειμένου). Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων της φόρμας γίνεται έλεγχος 
των στοιχείων αυτών ( 1)απαιτείται η συμπλήρωση όλων των στοιχείων, 2)δε 
μπορεί να γίνει εισαγωγή επωνυμίας Εκδοτικού Οργανισμού που υπάρχει ήδη 
στη βάση, 3)η επωνυμία του Εκδοτικού Οργανισμού πρέπει να αποτελείται 
από χαρακτήρες, 4) η πόλη του Εκδοτικού Οργανισμού πρέπει να αποτελείται 
από χαρακτήρες,  5) ο δρόμος του Εκδοτικού Οργανισμού πρέπει να 
αποτελείται από χαρακτήρες,  6) ο αριθμός της οδού του Εκδοτικού 
Οργανισμού πρέπει να είναι αριθμός και όχι χαρακτήρας,  7) ο ταχυδρομικός 
κώδικας του Εκδοτικού Οργανισμού πρέπει να είναι αριθμός και να 
αποτελείται από 5 ψηφία,  8) το τηλέφωνο του Εκδοτικού Οργανισμού πρέπει 
να είναι αριθμός και να αποτελείται από 10 ψηφία,  9) το Α.Φ.Μ. του 
Εκδοτικού Οργανισμού πρέπει να είναι αριθμός και να αποτελείται από 9 
ψηφία και 10) το email του Εκδοτικού Οργανισμού πρέπει να αποτελείται από 
χαρακτήρες και κυρίως να περιέχουν το σύμβολο ‘@’) αν είναι ορθά ο 
Εκδοτικός Οργανισμός εισάγεται στη βάση (το password που του δίδεται είναι 
ίδιο με την επωνυμία του) και εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα στο χρήστη.---Οι 
εικόνες οθονών είναι αντίστοιχες με τις εικόνες οθονών της εισαγωγής νέου 
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εντύπου.---  
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: 

(eisekdot2.php eisekdot2a.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: Επεξεργασία 
Εκδοτικού Οργανισμού (όταν θέλει να επεξεργαστεί τα στοιχεία ενός εκδότη 
που υπάρχει ήδη στη βάση) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία πρέπει να 
επιλέξει την επωνυμία ενός εκδότη (από μία drop down λίστα που περιέχει 
όλους τους εκδότες). Μετά την επιλογή αυτή του χρήστη εμφανίζονται σε μία 
φόρμα τα επόμενα πεδία κειμένου (τα οποία είναι συμπληρωμένα ανάλογα με 
τη παραπάνω επιλογή του χρήστη): νέα επωνυμία, νέα πόλη, νέος δρόμος, 
νέος αριθμός, νέος ταχυδρομικός κώδικας, νέο τηλέφωνο, νέο Α.Φ.Μ., νέο 
email και νέο password. Ο χρήστης βλέπει τη συμπληρωμένη φόρμα και 
ανάλογα με το ποια στοιχεία θέλει να τροποποιήσει αλλάζει τα αντίστοιχα 
πεδία κειμένου. Μετά τη τροποποίηση γίνεται έλεγχος των στοιχείων αυτών ( 
1)απαιτείται η συμπλήρωση όλων των στοιχείων, 2)δε μπορεί να γίνει 
εισαγωγή επωνυμίας Εκδοτικού Οργανισμού που υπάρχει ήδη στη βάση, 3)η 
επωνυμία του Εκδοτικού Οργανισμού πρέπει να αποτελείται από χαρακτήρες, 
4) η πόλη του Εκδοτικού Οργανισμού πρέπει να αποτελείται από χαρακτήρες,  
5) ο δρόμος του Εκδοτικού Οργανισμού πρέπει να αποτελείται από 
χαρακτήρες,  6) ο αριθμός της οδού του Εκδοτικού Οργανισμού πρέπει να 
είναι αριθμός και όχι χαρακτήρας,  7) ο ταχυδρομικός κώδικας του Εκδοτικού 
Οργανισμού πρέπει να είναι αριθμός και να αποτελείται από 5 ψηφία,  8) το 
τηλέφωνο του Εκδοτικού Οργανισμού πρέπει να είναι αριθμός και να 
αποτελείται από 10 ψηφία,  9) το Α.Φ.Μ. του Εκδοτικού Οργανισμού πρέπει 
να είναι αριθμός και να αποτελείται από 9 ψηφία, 10) το email του Εκδοτικού 
Οργανισμού πρέπει να αποτελείται από χαρακτήρες, 10) το email του 
Εκδοτικού Οργανισμού πρέπει να αποτελείται από χαρακτήρες και κυρίως να 
περιέχουν το σύμβολο ‘@’ και 11) το password του Εκδοτικού Οργανισμού 
πρέπει να αποτελείται από χαρακτήρες) και αν είναι ορθά, τα νέα στοιχεία του 
Εκδοτικού Οργανισμού καταχωρούνται στη βάση και εμφανίζεται ανάλογο 
μήνυμα στο χρήστη. ---Οι εικόνες οθονών είναι αντίστοιχες με τις εικόνες 
οθονών της επεξεργασίας εντύπου.--- 

3. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: 
(eisekdot3.php eisekdot3a.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: Διαγραφή 
Εκδοτικού Οργανισμού (όταν θέλει να διαγράψει έναν Εκδοτικό Οργανισμό 
από τη βάση) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία πρέπει να επιλέξει την 
επωνυμία ενός Εκδοτικού Οργανισμού (από μία drop down λίστα που περιέχει 
όλους τους εκδότες). Αφού επιλέξει τον Εκδότη εμφανίζεται ένα μήνυμα 
επιβεβαίωσης της διαγραφής (σε περίπτωση που ο χρήστης επέλεξε λάθος 
Εκδότη). Αν ο χρήστης επιβεβαιώσει τη διαγραφή, διαγράφονται και τα 
αντίστοιχα έντυπα που ανήκαν στον Εκδοτικό Οργανισμό, και εμφανίζονται 
τα ανάλογα μηνύματα διαγραφής στο χρήστη. ---Οι εικόνες οθονών είναι 
αντίστοιχες με τις εικόνες οθονών της διαγραγής εντύπου.--- 

ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ: (eisypop.php) 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ: 

(eisypop1.php eisypop1a.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: Εισαγωγή Νέου 
Υποπρακτορείου (όταν θέλει να εισάγει ένα Υποπρακτορείο στη βάση) και 
εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία πρέπει να εισάγει: την επωνυμία του 
Υποπρακτορείου (η εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως), τη πόλη (η εισαγωγή 
αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο κειμένου) το δρόμο (η εισαγωγή αυτή 
γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο κειμένου), τον αριθμό της οδού (η εισαγωγή 
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αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο κειμένου), το ταχυδρομικό κώδικα (η 
εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο κειμένου), το τηλέφωνο (η 
εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο κειμένου), το Α.Φ.Μ. (η 
εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο κειμένου), και το email του (η 
εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο κειμένου). Μετά τη 
συμπλήρωση των στοιχείων της φόρμας γίνεται έλεγχος των στοιχείων αυτών 
( 1)απαιτείται η συμπλήρωση όλων των στοιχείων, 2)δε μπορεί να γίνει 
εισαγωγή επωνυμίας Υποπρακτορείου που υπάρχει ήδη στη βάση, 3)η 
επωνυμία του Υποπρακτορείου πρέπει να αποτελείται από χαρακτήρες, 4) η 
πόλη του Υποπρακτορείου πρέπει να αποτελείται από χαρακτήρες,  5) ο 
δρόμος του Υποπρακτορείου πρέπει να αποτελείται από χαρακτήρες,  6) ο 
αριθμός της οδού του Υποπρακτορείου πρέπει να είναι αριθμός και όχι 
χαρακτήρας,  7) ο ταχυδρομικός κώδικας του Υποπρακτορείου πρέπει να είναι 
αριθμός και να αποτελείται από 5 ψηφία,  8) το τηλέφωνο του 
Υποπρακτορείου πρέπει να είναι αριθμός και να αποτελείται από 10 ψηφία,  
9) το Α.Φ.Μ. του Υποπρακτορείου πρέπει να είναι αριθμός και να αποτελείται 
από 9 ψηφία και 10) το email του Υποπρακτορείου πρέπει να αποτελείται από 
χαρακτήρες και κυρίως να περιέχουν το σύμβολο ‘@’) αν είναι ορθά το 
Υποπρακτορείο εισάγεται στη βάση (το password που του δίδεται είναι ίδιο με 
την επωνυμία του) και εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα στο χρήστη. ---Οι 
εικόνες οθονών είναι αντίστοιχες με τις εικόνες οθονών της εισαγωγής νέου 
εντύπου.--- 

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ: (eisypop2.php  eisypop2a.php) 
Ο χρήστης επιλέγει το link: Επεξεργασία Υποπρακτορείου (όταν θέλει να 
επεξεργαστεί τα στοιχεία ενός Υποπρακτορείου που υπάρχει ήδη στη βάση) 
και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία πρέπει να επιλέξει την επωνυμία ενός 
Υποπρακτορείου (από μία drop down λίστα που περιέχει όλα τα 
Υποπρακτορεία). Μετά την επιλογή αυτή του χρήστη εμφανίζονται σε μία 
φόρμα τα επόμενα πεδία κειμένου (τα οποία είναι συμπληρωμένα ανάλογα με 
τη παραπάνω επιλογή του χρήστη): νέα επωνυμία, νέα πόλη, νέος δρόμος, 
νέος αριθμός, νέος ταχυδρομικός κώδικας, νέο τηλέφωνο, νέο Α.Φ.Μ., νέο 
email και νέο password. Ο χρήστης βλέπει τη συμπληρωμένη φόρμα και 
ανάλογα με το ποια στοιχεία θέλει να τροποποιήσει αλλάζει τα αντίστοιχα 
πεδία κειμένου. Μετά τη τροποποίηση γίνεται έλεγχος των στοιχείων αυτών ( 
1)απαιτείται η συμπλήρωση όλων των στοιχείων, 2)δε μπορεί να γίνει 
εισαγωγή επωνυμίας Υποπρακτορείου που υπάρχει ήδη στη βάση, 3)η 
επωνυμία του Υποπρακτορείου πρέπει να αποτελείται από χαρακτήρες, 4) η 
πόλη του Υποπρακτορείου πρέπει να αποτελείται από χαρακτήρες,  5) ο 
δρόμος του Υποπρακτορείου πρέπει να αποτελείται από χαρακτήρες,  6) ο 
αριθμός της οδού του Υποπρακτορείου πρέπει να είναι αριθμός και όχι 
χαρακτήρας,  7) ο ταχυδρομικός κώδικας του Υποπρακτορείου πρέπει να είναι 
αριθμός και να αποτελείται από 5 ψηφία,  8) το τηλέφωνο του 
Υποπρακτορείου πρέπει να είναι αριθμός και να αποτελείται από 10 ψηφία,  
9) το Α.Φ.Μ. του Υποπρακτορείου πρέπει να είναι αριθμός και να αποτελείται 
από 9 ψηφία, 10) το email του Υποπρακτορείου πρέπει να αποτελείται από 
χαρακτήρες και κυρίως να περιέχουν το σύμβολο ‘@’ και 11) το password του 
Υποπρακτορείου πρέπει να αποτελείται από χαρακτήρες) και αν είναι ορθά, 
τα νέα στοιχεία του Υποπρακτορείου καταχωρούνται στη βάση και 
εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα στο χρήστη. ---Οι εικόνες οθονών είναι 
αντίστοιχες με τις εικόνες οθονών της επεξεργασίας εντύπου.--- 
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3. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ: (eisypop3.php  eisypop3a.php) Ο 
χρήστης επιλέγει το link: Διαγραφή Υποπρακτορείου (όταν θέλει να 
διαγράψει ένα Υποπρακτορείο από τη βάση) και εμφανίζεται μία φόρμα στην 
οποία πρέπει να επιλέξει την επωνυμία ενός Υποπρακτορείου (από μία drop 
down λίστα που περιέχει όλα τα Υποπρακτορεία). Αφού επιλέξει το 
Υποπρακτορείο εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της διαγραφής (σε 
περίπτωση που ο χρήστης επέλεξε λάθος Υποπρακτορείο). Αν ο χρήστης 
επιβεβαιώσει τη διαγραφή, διαγράφονται και τα αντίστοιχα Σημεία Πώλησης 
που ανήκαν στο Υποπρακτορείο, και οι διακινήσεις του Υποπρακτορείου, και 
εμφανίζονται τα ανάλογα μηνύματα διαγραφής στο χρήστη. ---Οι εικόνες 
οθονών είναι αντίστοιχες με τις εικόνες οθονών της διαγραφής εντύπου.--- 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ: (eisiim.php) 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ: (eisiim1.php eisiim1a.php) 

Ο χρήστης επιλέγει το link: Εισαγωγή Νέου Σημείου Πώλησης (όταν θέλει να 
εισάγει ένα Σημείο Πώλησης στη βάση) και εμφανίζεται μία φόρμα στην 
οποία πρέπει να εισάγει: την επωνυμία του Σημείου Πώλησης (η εισαγωγή 
αυτή γίνεται ολογράφως), τη πόλη (η εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε 
ένα πεδίο κειμένου) το δρόμο (η εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα 
πεδίο κειμένου), τον αριθμό της οδού (η εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε 
ένα πεδίο κειμένου), το ταχυδρομικό κώδικα (η εισαγωγή αυτή γίνεται 
ολογράφως σε ένα πεδίο κειμένου), το τηλέφωνο (η εισαγωγή αυτή γίνεται 
ολογράφως σε ένα πεδίο κειμένου), το Α.Φ.Μ. (η εισαγωγή αυτή γίνεται 
ολογράφως σε ένα πεδίο κειμένου) και να επιλέξει Υποπρακτορείο στο οποίο 
θέλει να ανήκει το Σημείο Πώλησης (από μία drop down λίστα που εμφανίζει 
τα ονόματα όλων των Υποπρακτορείων). Μετά τη συμπλήρωση των 
στοιχείων της φόρμας γίνεται έλεγχος των στοιχείων αυτών ( 1)απαιτείται η 
συμπλήρωση όλων των στοιχείων, 2)δε μπορεί να γίνει εισαγωγή επωνυμίας 
Σημείου Πώλησης που υπάρχει ήδη στη βάση, 3)η επωνυμία του Σημείου 
Πώλησης πρέπει να αποτελείται από χαρακτήρες, 4) η πόλη του Σημείου 
Πώλησης πρέπει να αποτελείται από χαρακτήρες,  5) ο δρόμος του Σημείου 
Πώλησης πρέπει να αποτελείται από χαρακτήρες,  6) ο αριθμός της οδού του 
Σημείου Πώλησης πρέπει να είναι αριθμός και όχι χαρακτήρας,  7) ο 
ταχυδρομικός κώδικας του Σημείου Πώλησης πρέπει να είναι αριθμός και να 
αποτελείται από 5 ψηφία,  8) το τηλέφωνο του Σημείου Πώλησης πρέπει να 
είναι αριθμός και να αποτελείται από 10 ψηφία και 9) το Α.Φ.Μ. του Σημείου 
Πώλησης πρέπει να είναι αριθμός και να αποτελείται από 9 ψηφία) αν είναι 
ορθά το Σημείο Πώλησης εισάγεται στη βάση και εμφανίζεται ανάλογο 
μήνυμα στο χρήστη. ---Οι εικόνες οθονών είναι αντίστοιχες με τις εικόνες 
οθονών της εισαγωγής νέου εντύπου.--- 

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ: (eisiim2.php eisiim2a.php) Ο 
χρήστης επιλέγει το link: Επεξεργασία Σημείου Πώλησης (όταν θέλει να 
επεξεργαστεί τα στοιχεία ενός Σημείου Πώλησης που υπάρχει ήδη στη βάση) 
και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία πρέπει να επιλέξει την επωνυμία ενός 
Σημείου Πώλησης (από μία drop down λίστα που περιέχει όλα τα Σημεία 
Πώλησης). Μετά την επιλογή αυτή του χρήστη εμφανίζονται σε μία φόρμα τα 
επόμενα πεδία κειμένου (τα οποία είναι συμπληρωμένα ανάλογα με τη 
παραπάνω επιλογή του χρήστη): νέα επωνυμία, νέα πόλη, νέος δρόμος, νέος 
αριθμός, νέος ταχυδρομικός κώδικας, νέο τηλέφωνο, νέο Α.Φ.Μ., καθώς και 
ένα μήνυμα που εμφανίζει με ποιο Υποπρακτορείο συνεργάζεται το Σημείο 
Πώλησης. Ο χρήστης βλέπει τη συμπληρωμένη φόρμα και ανάλογα με το 
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ποια στοιχεία θέλει να τροποποιήσει αλλάζει τα αντίστοιχα πεδία κειμένου. 
Επίσης εμφανίζεται μία drop down λίστα που περιέχει τα ονόματα όλων των 
Υποπρακτορείων και ο χρήστης επιλέγει αν θέλει να αλλάξει συνεργασία 
μεταξύ Σημείου Πώλησης και Υποπρακτορείου. Μετά τη τροποποίηση γίνεται 
έλεγχος των στοιχείων αυτών ( 1)απαιτείται η συμπλήρωση όλων των 
στοιχείων, 2)δε μπορεί να γίνει εισαγωγή επωνυμίας Σημείου Πώλησης που 
υπάρχει ήδη στη βάση, 3)η επωνυμία του Σημείου Πώλησης πρέπει να 
αποτελείται από χαρακτήρες, 4) η πόλη του Σημείου Πώλησης πρέπει να 
αποτελείται από χαρακτήρες,  5) ο δρόμος του Σημείου Πώλησης πρέπει να 
αποτελείται από χαρακτήρες,  6) ο αριθμός της οδού του Σημείου Πώλησης 
πρέπει να είναι αριθμός και όχι χαρακτήρας,  7) ο ταχυδρομικός κώδικας του 
Σημείου Πώλησης πρέπει να είναι αριθμός και να αποτελείται από 5 ψηφία,  
8) το τηλέφωνο του Σημείου Πώλησης πρέπει να είναι αριθμός και να 
αποτελείται από 10 ψηφία,  9) το Α.Φ.Μ. του Σημείου Πώλησης πρέπει να 
είναι αριθμός και να αποτελείται από 9 ψηφία) και αν είναι ορθά, τα νέα 
στοιχεία του Σημείου Πώλησης καταχωρούνται στη βάση και εμφανίζεται 
ανάλογο μήνυμα στο χρήστη. ---Οι εικόνες οθονών είναι αντίστοιχες με τις 
εικόνες οθονών της επεξεργασίας εντύπου.--- 

3. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ: (eisiim3.php eisiim3a.php) Ο 
χρήστης επιλέγει το link: Διαγραφή Σημείου Πώλησης (όταν θέλει να 
διαγράψει ένα Σημείο Πώλησης από τη βάση) και εμφανίζεται μία φόρμα 
στην οποία πρέπει να επιλέξει την επωνυμία ενός Σημείου Πώλησης (από μία 
drop down λίστα που περιέχει όλα τα Σημεία Πώλησης). Αφού επιλέξει το 
Σημείο Πώλησης εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της διαγραφής (σε 
περίπτωση που ο χρήστης επέλεξε λάθος Σημείο Πώλησης). Αν ο χρήστης 
επιβεβαιώσει τη διαγραφή, διαγράφονται και οι αντίστοιχες διακινήσεις του 
Σημείου Πώλησης, και εμφανίζονται τα ανάλογα μηνύματα διαγραφής στο 
χρήστη. ---Οι εικόνες οθονών είναι αντίστοιχες με τις εικόνες οθονών της 
διαγραφής εντύπου.--- 

E MAIL: (email.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: EMAIL (όταν θέλει να στείλει 
email είτε σε κάποιο Εκδοτικό Οργανισμό, είτε στο διαχειριστή του συστήματος είτε 
σε κάποιο Υποπρακτορείο) και εμφανίζεται μία νέα σελίδα η οποία περιέχει τα 3 
παρακάτω links: ---Οι εικόνες οθονών είναι αντίστοιχες με τις εικόνες οθονών email 
του Εκδοτικού Οργανισμού.--- 

1. E MAIL ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: (emailekdot.php) Ο χρήστης 
επιλέγει το link: EMAIL ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (όταν θέλει να στείλει 
email σε κάποιο Εκδοτικό Οργανισμό) και εμφανίζονται σε ένα πίνακα τα 
email όλων των Εκδοτικών Οργανισμών. Ο χρήστης κάνει κλικ στο email που 
θέλει και μέσω του Microsoft Outlook Express στέλνει το μήνυμά του. ---Οι 
εικόνες οθονών είναι αντίστοιχες με τις εικόνες οθονών email του Εκδοτικού 
Οργανισμού.--- 

2. E MAIL ΑΡΓΟΣ: (emailprakt.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: EMAIL 
ΑΡΓΟΣ (όταν θέλει να στείλει email στο διαχειριστή του συστήματος) και 
εμφανίζεται σε ένα πίνακα το email του ΑΡΓΟΥΣ. Ο χρήστης κάνει κλικ στο 
email και μέσω του Microsoft Outlook Express στέλνει το μήνυμά του. ---Οι 
εικόνες οθονών είναι αντίστοιχες με τις εικόνες οθονών email του Εκδοτικού 
Οργανισμού.--- 

3. E MAIL ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ: (emailypop.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: 
EMAIL ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ (όταν θέλει να στείλει email σε κάποιο 
Υποπρακτορείο) και εμφανίζονται σε ένα πίνακα τα email όλων των 
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Υποπρακτορείων. Ο χρήστης κάνει κλικ στο email που θέλει και μέσω του 
Microsoft Outlook Express στέλνει το μήνυμά του. ---Οι εικόνες οθονών είναι 
αντίστοιχες με τις εικόνες οθονών email του Εκδοτικού Οργανισμού.--- 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ: (logend.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ (όταν 
θέλει να αποσυνδεθεί από το σύστημα). Αν αποσυνδεθεί ο χρήστης οδηγείται σε μία 
σελίδα όπου υπάρχει link που να τον οδηγεί πάλι στην αρχική σελίδα 
(http://195.251.218.254/arxiki.htm) και ένα μήνυμα επιτυχούς αποσύνδεσης.  

 
 
 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΧΡΗΣΤΗΣ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: (http://195.251.218.254/arxiki.htm) Ο χρήστης επιλέγει το 
link: Υποπρακτορείο για να μπει στη σελίδα login του ΑΡΓΟΥΣ.  

LOGIN ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ: (login2.htm) Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του 
(username. password) στη φόρμα για να μπει στην αρχική σελίδα. ---Η εικόνα οθόνης 
είναι ίδια με την εικόνα οθόνης του Εκδοτικού Οργανισμού.--- 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ: (loginstart2.php) Είναι η αρχική σελίδα 
που εμφανίζεται όταν ο χρήστης κάνει επιτυχημένα log in στο σύστημα.(Περιέχει μία 
εικόνα και ένα μενού με τις παρακάτω λειτουργίες-ενέργειες που μπορεί να κάνει ο 
χρήστης στο σύστημα).  
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ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ: (1ekkremotites.php  1paralavi1.php   1ekkremotites.php  
1dianomi0.php   1ekkremotites.php  1epistrofi0.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: 
Εκκρεμότητες (όταν θέλει να δει ποια έντυπα πρέπει να παραλάβει από το ΑΡΓΟΣ, 
ποια πρέπει να διανείμει στα Σημεία Πώλησης και ποια πρέπει να του επιστρέψουν τα 
Σημεία Πώλησης) και εμφανίζονται 3 πίνακες σε στυλ αναφορών στο τέλος των 
οποίων υπάρχουν links που οδηγούν στις αντίστοιχες παραλαβές, διανομές και 
επιστροφές εντύπων. Στο πρώτο πίνακα εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα τα έντυπα τα 
οποία έχει διανείμει το ΑΡΓΟΣ στο Υποπρακτορείο, αλλά το Υποπρακτορείο δεν τα 
έχει παραλάβει ακόμα (δηλαδή δεν έχει εισαχθεί στην αντίστοιχη διακίνηση η 
ποσότητα παραλαβής από το Υποπρακτορείο). Ο χρήστης κάνοντας κλικ στο link που 
ακολουθεί, οδηγείται στη σελίδα της εφαρμογής στην οποία μπορεί να εισάγει τις 
ποσότητες παραλαβής για τα συγκεκριμένα έντυπα. Στο δεύτερο πίνακα 
παρουσιάζονται με πράσινο χρώμα τα έντυπα τα οποία παρέλαβε το Υποπρακτορείο 
από το ΑΡΓΟΣ αλλά ακόμα δεν τα διένειμε στα Σημεία Πώλησης. Ο χρήστης 
κάνοντας κλικ στο link που υπάρχει δίπλα από το κάθε ένα από αυτά τα έντυπα, 
οδηγείται στη σελίδα της εφαρμογής στην οποία μπορεί να εισάγει τις ποσότητες 
διανομής των εντύπων αυτών προς τα Σημεία Πώλησης. Στο τρίτο πίνακα 
εμφανίζονται με μπλε χρώμα τα έντυπα τα οποία διένειμε το  Υποπρακτορείο στα 
Σημεία Πώλησης αλλά η διαδικασία της διακίνησης δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί 
γιατί οι ποσότητες των μη πουλημένων εντύπων από τα Σημεία Πώλησης δεν έχουν 
εισαχθεί ακόμα στο σύστημα από το Υποπρακτορείο. Ο χρήστης κάνοντας κλικ στο 
link που υπάρχει δίπλα από το κάθε ένα από αυτά τα έντυπα, οδηγείται στη σελίδα 
της εφαρμογής στην οποία μπορεί να εισάγει τις ποσότητες επιστροφής των εντύπων 
αυτών. 
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ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ: (1paralavi1.php 1paralavi3.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: 
Παραλαβές (όταν θέλει να εισάγει στη βάση τη ποσότητα του εντύπου που παρέλαβε 
από το ΑΡΓΟΣ) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία πρέπει να επιλέξει ένα έντυπο 
(η επιλογή γίνεται από μία drop down λίστα που περιέχει όλα τα έντυπα, μαζί με το 
τεύχος, τη ποσότητα διανομής και την ημερομηνία διανομής των για τα οποία η 
ποσότητα παραλαβής της διακίνησης είναι μηδέν) και έπειτα να εισάγει τη ποσότητα 
παραλαβής (η εισαγωγή αυτή γίνεται ολογράφως σε ένα πεδίο κειμένου). Μετά τη 
συμπλήρωση των στοιχείων της φόρμας γίνεται έλεγχος των στοιχείων αυτών ( η 
ποσότητα παραλαβής πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός) και αν είναι ορθά εισάγεται 
στον αντίστοιχο πίνακα της διακίνησης της βάσης η ποσότητα παραλαβής και 
εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα στο χρήστη.  
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ΔΙΑΝΟΜΕΣ: (1dianomi0.php 1dianomi2.php 1dianomi3.php) Ο χρήστης 
επιλέγει το link: ΔΙΑΝΟΜΕΣ (όταν θέλει να διανείμει ένα έντυπο στα Σημεία 
Πώλησης) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία επιλέγει την ημερομηνία διανομής 
(από μία drop down λίστα που περιέχει όλες τις ημερομηνίες που υπάρχουν 
καταχωρημένες στη βάση) και έπειτα επιλέγει το έντυπο που θέλει να διανείμει (από 
μία drop down λίστα που περιέχει όλα τα έντυπα που έχει παραλάβει το 
Υποπρακτορείο στη παραπάνω ημερομηνία). Έπειτα το σύστημα εμφανίζει σε μία 
νέα φόρμα όλα τα Σημεία Πώλησης και δίπλα ένα πεδίο κειμένου στο οποίο ο 
χρήστης εισάγει τη ποσότητα διανομής που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από αυτά. Επίσης 
υπάρχει και ένα πεδίο κειμένου στο οποίο εμφανίζεται η συνολική ποσότητα (είναι η 
ποσότητα που παρέλαβε το Υποπρακτορείο από το ΑΡΓΟΣ) που πρέπει να διανείμει 
το Υποπρακτορείο στα Σημεία Πώλησης (η ποσότητα αυτή μπορεί να αλλαχθεί, απλά 
η οποιαδήποτε αλλαγή συνεπάγεται και αλλαγή της  αντίστοιχης ποσότητας 
παραλαβής του εντύπου από το ΑΡΓΟΣ). Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων της 
φόρμας γίνεται έλεγχος των στοιχείων αυτών ( οι ποσότητες διανομής και η συνολική 
ποσότητα διανομής (αν αλλαχθεί) πρέπει να είναι ακέραιοι αριθμοί ) και αν είναι 
ορθά δημιουργούνται  διακινήσεις του Υποπρακτορείου με κάθε Σημείο Πώλησης και 
εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα στο χρήστη.  
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: (1epistrofi0.php 1epistrofi2.php 1epistrofi3.php) Ο χρήστης 
επιλέγει το link: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (όταν θέλει να εισάγει στο σύστημα τις επιστροφές 
εντύπων των Σημείων Πώλησης) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία επιλέγει την 
ημερομηνία επιστροφής (από μία drop down λίστα που περιέχει όλες τις ημερομηνίες 
που υπάρχουν καταχωρημένες στη βάση) και έπειτα επιλέγει το έντυπο του οποίου τις 
επιστροφές θέλει να εισάγει (από μία drop down λίστα που περιέχει όλα τα έντυπα 
που πρέπει να επιστρέψουν τα Σημεία Πώλησης στο Υποπρακτορείο στη παραπάνω 
ημερομηνία). Έπειτα το σύστημα εμφανίζει σε μία νέα φόρμα όλα τα Σημεία 
Πώλησης (μαζί με τη ποσότητα που διένειμε το ΑΡΓΟΣ σε αυτά) και δίπλα ένα πεδίο 
κειμένου στο οποίο ο χρήστης εισάγει τη ποσότητα που παρέλαβε κάθε ένα από αυτά  
και ένα ακόμα πεδίο κειμένου στο οποίο ο χρήστης εισάγει τη ποσότητα που 
επέστρεψε κάθε ένα από αυτά. Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων της φόρμας 
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γίνεται έλεγχος των στοιχείων αυτών ( οι ποσότητες επιστροφής πρέπει να είναι 
ακέραιοι αριθμοί ) και αν είναι ορθά εισάγονται στις αντίστοιχες διακινήσεις του 
Υποπρακτορείου με κάθε Σημείο Πώλησης οι ποσότητες παραλαβής και οι ποσότητες 
επιστροφής και εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα στο χρήστη.  

 

 

 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ: (1diakinisi1.php 1diakinisi2.php)Ο χρήστης 
επιλέγει το link Εμφάνιση Διακίνησης (όταν θέλει να δει τη διακίνηση εντύπου του 
Υποπρακτορείου με το ΑΡΓΟΣ (επωνυμία ΑΡΓΟΣ, όνομα εντύπου, τεύχος εντύπου, 
τιμή εντύπου, ημερομηνία διανομής, ημερομηνία επιστροφής, τη ποσότητα διανομής 
προς το ΑΡΓΟΣ, ποσότητα παραλαβής από το ΑΡΓΟΣ, ποσότητα επιστροφής από το 
ΑΡΓΟΣ, ποσότητα πωληθέντων από το ΑΡΓΟΣ, συνολικό τζίρο πωλήσεων, συνολικό 
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κέρδος ΑΡΓΟΥΣ)) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία επιλέγει την ημερομηνία 
έναρξης της διακίνησης (από μία drop down λίστα). Το σύστημα εμφανίζει τα 
αποτελέσματα των επιλογών του χρήστη στην οθόνη τα οποία είναι άμεσα 
εκτυπώσιμα από το μενού του φυλλομετρητή.  

 

 
ΔΙΑΦΟΡΑ: (1entypa.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: ΔΙΑΦΟΡΑ (όταν θέλει είτε να 
δημιουργήσει δελτία διανομής, είτε να δημιουργήσει δελτία επιστροφής, είτε να 
δημιουργήσει δελτία πληρωμής, είτε να δει τη διακίνηση ενός εντύπου ανά 
ημερομηνία, είτε να δει τη διακίνηση ενός εντύπου ανά Σημείο Πώλησης) και 
εμφανίζεται μία νέα σελίδα η οποία περιέχει τα 5 παρακάτω links: 

 
1. ΔΕΛΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: (1diakinisi5.php 1diakinisi6.php) Ο χρήστης 

επιλέγει το link Δελτία Διανομής (όταν θέλει να εμφανίσει τη διανομή 
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εντύπου από το Υποπρακτορείο στα Σημεία Πώλησης (όνομα εντύπου, τεύχος 
εντύπου, τιμή εντύπου, ημερομηνία επιστροφής, ποσότητα διανομής προς το 
Σημείο Πώλησης)) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία επιλέγει την 
ημερομηνία διανομής (από μία drop down λίστα που περιέχει όλες τις 
ημερομηνίες που υπάρχουν καταχωρημένες στη βάση) και το όνομα του 
Σημείου Πώλησης (από μία drop down λίστα που περιέχει όλα τα Σημεία 
Πώλησης που υπάρχουν καταχωρημένα στη βάση). Το σύστημα εμφανίζει τα 
αποτελέσματα των επιλογών του χρήστη στην οθόνη τα οποία είναι άμεσα 
εκτυπώσιμα από το μενού του φυλλομετρητή (δελτία διανομής).  

 

 
2. ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: (1diakinisi7.php 1diakinisi8.php) Ο χρήστης 

επιλέγει το link Δελτία Επιστροφής (όταν θέλει να εμφανίσει την επιστροφή 
εντύπου από τα Σημεία Πώλησης στο Υποπρακτορείο (όνομα εντύπου, τεύχος 
εντύπου, τιμή εντύπου, ημερομηνία διανομής, ποσότητα διανομής προς το 
Σημείο Πώλησης, ποσότητα παραλαβής από Σημείο Πώλησης, ποσότητα 
επιστροφής από Σημείο Πώλησης)) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία 
επιλέγει την ημερομηνία επιστροφής (από μία drop down λίστα που περιέχει 
όλες τις ημερομηνίες που υπάρχουν καταχωρημένες στη βάση) και το όνομα 
του Σημείου Πώλησης (από μία drop down λίστα που περιέχει όλα τα Σημεία 
Πώλησης που υπάρχουν καταχωρημένα στη βάση). Το σύστημα εμφανίζει τα 
αποτελέσματα των επιλογών του χρήστη στην οθόνη τα οποία είναι άμεσα 
εκτυπώσιμα από το μενού του φυλλομετρητή (δελτία επιστροφής).  
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3. ΔΕΛΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: (1diakinisi9.php 1diakinisi10.php) Ο χρήστης 

επιλέγει το link Δελτία Πληρωμής (όταν θέλει να εμφανίσει τη πληρωμή 
εντύπου από τα Σημείο Πώλησης στο Υποπρακτορείο (όνομα εντύπου, τεύχος 
εντύπου, τιμή εντύπου, ημερομηνία διανομής, ποσότητα διανομής προς το 
Σημείο Πώλησης, ποσότητα παραλαβής από Σημείο Πώλησης, ποσότητα 
επιστροφής από Σημείο Πώλησης, τζίρος, κέρδος Υποπρακτορείου, καθαρό 
κέρδος Σημείου Πώλησης)) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία επιλέγει 
την ημερομηνία επιστροφής-πληρωμής (από μία drop down λίστα που 
περιέχει όλες τις ημερομηνίες που υπάρχουν καταχωρημένες στη βάση) και το 
όνομα του Σημείου Πώλησης (από μία drop down λίστα που περιέχει όλα τα 
Σημεία Πώλησης που υπάρχουν καταχωρημένα στη βάση). Το σύστημα 
εμφανίζει τα αποτελέσματα των επιλογών του χρήστη στην οθόνη τα οποία 
είναι άμεσα εκτυπώσιμα από το μενού του φυλλομετρητή (δελτία 
εκκαθάρισης).  
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4. ΔΙΑΝΟΜΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: (1diakinisi0.php 1diakinisi02.php) Ο χρήστης επιλέγει το 
link Διανομή - Παραλαβή - Επιστροφή εντύπου ανά ημερομηνία (όταν θέλει 
να δει τη διακίνηση ενός συγκεκριμένου εντύπου μιας συγκεκριμένης 
ημερομηνίας, του Υποπρακτορείου με τα Σημεία Πώλησης (τη ποσότητα 
διανομής προς το Σημείο Πώλησης, ποσότητα παραλαβής από το Σημείο 
Πώλησης, ποσότητα επιστροφής από το Σημείο Πώλησης)) και εμφανίζεται 
μία φόρμα στην οποία επιλέγει την ημερομηνία διανομής (από μία drop down 
λίστα) και έπειτα το όνομα του εντύπου (από μία drop down λίστα που 
περιέχει τα έντυπα που διανεμήθηκαν στην παραπάνω ημερομηνία). Το 
σύστημα εμφανίζει τα αποτελέσματα των επιλογών του χρήστη στην οθόνη τα 
οποία είναι άμεσα εκτυπώσιμα από το μενού του φυλλομετρητή. 
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5. ΔΙΑΝΟΜΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ 

ΠΩΛΗΣΗΣ: (1diakinisi3.php 1diakinisi4.php) Ο χρήστης επιλέγει το link 
Διανομή - Παραλαβή - Επιστροφή εντύπου ανά ημερομηνία (όταν θέλει να δει 
τη διακίνηση ενός συγκεκριμένου εντύπου, του Υποπρακτορείου με τα Σημεία 
Πώλησης (τη ποσότητα διανομής προς το Σημείο Πώλησης, ποσότητα 
παραλαβής από το Σημείο Πώλησης, ποσότητα επιστροφής από το Σημείο 
Πώλησης)) και εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία επιλέγει το έντυπο (από μία 
drop down λίστα που περιέχει το όνομα του εντύπου, το τεύχος, την 
ημερομηνία διανομής και την ημερομηνία επιστροφής του). Το σύστημα 
εμφανίζει τα αποτελέσματα των επιλογών του χρήστη στην οθόνη τα οποία 
είναι άμεσα εκτυπώσιμα από το μενού του φυλλομετρητή.  
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E MAIL: (1email.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: EMAIL (όταν θέλει να στείλει 
email είτε σε κάποιο Εκδοτικό Οργανισμό, είτε στο ΑΡΓΟΣ είτε σε κάποιο 
Υποπρακτορείο) και εμφανίζεται μία νέα σελίδα η οποία περιέχει τα 3 παρακάτω 
links. ---Οι εικόνες οθονών είναι αντίστοιχες με τις εικόνες οθονών email του 
Εκδοτικού Οργανισμού.--- 

1. E MAIL ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: (1emailekdot.php) Ο χρήστης 
επιλέγει το link: EMAIL ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (όταν θέλει να στείλει 
email σε κάποιο Εκδοτικό Οργανισμό) και εμφανίζονται σε ένα πίνακα τα 
email όλων των Εκδοτικών Οργανισμών. Ο χρήστης κάνει κλικ στο email που 
θέλει και μέσω του Microsoft Outlook Express στέλνει το μήνυμά του. ---Οι 
εικόνες οθονών είναι αντίστοιχες με τις εικόνες οθονών email του Εκδοτικού 
Οργανισμού.--- 

2. E MAIL ΑΡΓΟΣ: (1emailprakt.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: EMAIL 
ΑΡΓΟΣ (όταν θέλει να στείλει email στο ΑΡΓΟΣ) και εμφανίζεται σε ένα 
πίνακα το email του ΑΡΓΟΥΣ. Ο χρήστης κάνει κλικ στο email και μέσω του 
Microsoft Outlook Express στέλνει το μήνυμά του. ---Οι εικόνες οθονών είναι 
αντίστοιχες με τις εικόνες οθονών email του Εκδοτικού Οργανισμού.--- 

3. E MAIL ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ: (1emailypop.php) Ο χρήστης επιλέγει το 
link: EMAIL ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ (όταν θέλει να στείλει email σε άλλο 
Υποπρακτορείο) και εμφανίζονται σε ένα πίνακα τα email όλων των 
Υποπρακτορείων. Ο χρήστης κάνει κλικ στο email που θέλει και μέσω του 
Microsoft Outlook Express στέλνει το μήνυμά του. ---Οι εικόνες οθονών είναι 
αντίστοιχες με τις εικόνες οθονών email του Εκδοτικού Οργανισμού.--- 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ: (logend.php) Ο χρήστης επιλέγει το link: ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ (όταν 
θέλει να αποσυνδεθεί από το σύστημα). Αν αποσυνδεθεί ο χρήστης οδηγείται σε μία 
σελίδα όπου υπάρχει link που να τον οδηγεί πάλι στην αρχική σελίδα 
(http://195.251.218.254/arxiki.htm) και ένα μήνυμα επιτυχούς αποσύνδεσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 : Εγκατάσταση (Installation) 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Μετά λοιπόν από τη δημιουργία του συστήματος και της αντίστοιχης τεκμηρίωσης 
των χρηστών, αυτό που απομένει είναι η εγκατάσταση του νέου συστήματος η 
διαφορετικά η μετάβαση από το παλιό σύστημα στο καινούριο (as-is to-be). Για να 
γίνει αυτό χρησιμοποιούμε conversion and change management plans. 
Σε πρώτο στάδιο θα πρέπει οι χρήστες να προσπαθήσουν να αποβάλλουν τις παλιές 
τους συνήθειες όσο αφορά το σύστημα και να γίνουν πιο ανεκτικοί και αποδεκτικοί 
στις όποιες αλλαγές.  
Έπειτα θα πρέπει η επιχείρηση μας να μεταβεί στο νέο σύστημα μέσω του migration 
plan το οποίο θα αποτελείται από δύο μέρη : 

• Το τεχνικό που θα περιγράφει πως θα γίνει η εγκατάσταση του νέου 
συστήματος και πως θα γίνει η μεταφορά των παλιών δεδομένων σε αυτό και 

• Το οργανωσιακό που θα περιγράφει πως θα γίνει η υποβοήθηση των χρηστών 
πάνω στο νέο σύστημα και πως θα γίνει παρακίνηση στο να το 
χρησιμοποιήσουν. 

Τέλος θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένα σχέδιο καθιέρωσης του νέου συστήματος 
που θα περιλαμβάνει την υποστήριξή του (θα προσληφθούν από το ΑΡΓΟΣ 2 ειδικοί 
σε θέματα δικτύων για να μπορούν να λύνουν οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανίζεται  
αλλά να είναι και ειδικοί στη νέα εφαρμογή ώστε να μπορούν να επιδείξουν πως αυτό  
λειτουργεί στα διάφορα σεμινάρια εκμάθησης που θα γίνουν), ανίχνευση για 
διορθώσεις, βελτιώσεις (οι οποίες θα γίνουν μετά από παρατηρήσεις των Εκδοτικών 
Οργανισμών και των Υποπρακτορείων ύστερα από χρήση τουλάχιστον δύο μηνών 
του νέου συστήματος) και αξιολόγησή του (η οποία θα γίνει από το ΑΡΓΟΣ ύστερα 
από χρήση τουλάχιστον ενός  χρόνου του νέου συστήματος). 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (MIGRATION PLAN) 
Αποτελείται από : 
 

1. ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (CONVERSION PLAN) 
• Εγκατάσταση υλικού 
Η εγκατάσταση του υλικού είναι εύκολη υπόθεση γιατί ήδη τόσο το 
ΑΡΓΟΣ όσο και οι Εκδοτικοί Οργανισμοί και τα Υποπρακτορεία 
διαθέτουν (λόγω χρήσης του προηγούμενου συστήματος) ισχυρά 
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υπολογιστικά μηχανήματα, οπότε το μόνο που απομένει είναι να δουν τις 
απαιτήσεις υλικού και να προσθέσουν στο υπάρχουν υλικό τους ότι λείπει. 
• Εγκατάσταση λογισμικού 
Η εγκατάσταση του λογισμικού είναι επίσης εύκολη υπόθεση διότι το 
λογισμικό τόσο του server όσο και των clients (Windows, Internet 
Explorer, Microsoft Office) υπάρχει ήδη (λόγω χρήσης του προηγούμενου 
συστήματος) ενώ και αυτό που δεν υπάρχει (Zone Alarm firewall, Norton 
Antivirus) μπορεί να αγοραστεί σε σχετικά καλή τιμή. 
• Μετατροπή δεδομένων 
Τα δεδομένα που υπάρχουν στο προηγούμενο σύστημα (έντυπα, 
προηγούμενες διακινήσεις, στοιχεία Εκδοτικών Οργανισμών, ΑΡΓΟΥΣ, 
Υποπρακτορείων, Σημείων Πώλησης) θα αποθηκευτούν σε αρχεία τα 
οποία θα τα πάρει ο διαχειριστής του νέου συστήματος και θα τα εισάγει 
σε αυτό χειρωνακτικά (απευθείας μετατροπή δεν υποστηρίζεται γιατί τα 
δύο συστήματα δε μπορούν να επικοινωνήσουν). 
 

Η μετατροπή από το παλιό σύστημα στο νέο θα γίνει απευθείας και σε όλες τις 
τοποθεσίες του οργανισμού. Κάτι τέτοιο είναι βέβαια λίγο ριψοκίνδυνο (αλλά έχει 
μικρότερο κόστος από τη παράλληλη μετατροπή) και για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
έχουν προηγηθεί πολλές δοκιμές ούτως ώστε ο οργανισμός να διασφαλίσει τη σωστή 
λειτουργία του νέου συστήματος και τη μη εμφάνιση λαθών. 
 

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ (CHANGE MANAGEMENT) 
Οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε χώρο και αν συμβαίνει όπως είναι φυσικό 
επηρεάζει και τους ανθρώπους που βρίσκονται στο χώρο αυτό. Για το λόγο αυτό, για 
να γίνει αποδεκτή η αλλαγή από όλους πρέπει να χρησιμοποιηθεί μία κατάλληλη 
στρατηγική η οποία πρέπει να στοχεύει  

• Αρχικά στη κατανόηση των αντιδράσεων των χρηστών στην αλλαγή 
του συστήματος 

• Στη προβολή των πλεονεκτημάτων των χρηστών σε σχέση με το νέο 
σύστημα (πιο απλή η νέα εφαρμογή, πιο εύχρηστη, πιο λειτουργική, 
αρκούν ελάχιστες μόνο γνώσεις Η/Υ για χρήση του συστήματος) 

• Στη προβολή των πλεονεκτημάτων του οργανισμού σε σχέση με το 
νέο σύστημα (μικρότερο κόστος υλοποίησης, μικρό κόστος 
συντήρησης, μικρή πιθανότητα εμφάνισης λαθών) 

• Στην υποβοήθηση των χρηστών στην εκτέλεση των εργασιών τους (θα 
γίνει παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα οποία πρέπει να 
συμμετάσχουν όλοι οι Εκδοτικοί Οργανισμοί, ενώ θα γίνουν και 
σεμινάρια  στο χώρο κάθε Υποπρακτορείου). 
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