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Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ

Πρόλογος

Η διπλωματική αυτή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ II). Για την ολοκλήρωσή της 

βοήθησαν αρκετοί και μέσα από τη μικρή αυτή παράγραφο θα ήθελα να τους 

ευχαριστήσω.

Κατ’ αρχήν, ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή μου, Κωνσταντίνο Ταραμπάνη για 

τις συζητήσεις που είχαμε σε όλη τη διάρκεια αυτής της διπλωματικής εργασίας καθώς 

και για τις πολύτιμες συμβουλές του. Επίσης ευχαριστώ θερμά τον δεύτερο εξεταστή 

μου, λέκτορα Ανδρέα Γεωργίου για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του.

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας συνεργάστηκα με αρκετά στελέχη της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. 

για την άντληση πληροφοριών από το χώρο της παραγωγικής διαδικασίας. Τους 

ευχαριστώ όλους θερμά για την συνεργασία καθώς και για τη διάθεση τους να με 

βοηθήσουν.

Τέλος, μιας και η διπλωματική αυτή εργασία σηματοδοτεί το τέλος μιας διετούς 

προσπάθειας στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 

διδάσκοντες και ιδιαίτερα τους συμφοιτητές μου για τις ευχάριστες στιγμές που 

μοιραστήκαμε σε όλη αυτή την περίοδο.

Σρ.λίδπ Ί



Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ

Εισαγωγή

Στη διπλωματική αυτή εργασία θα ασχοληθούμε με το πρόβλημα της πληροφόρησης σε 

μία σύγχρονη ελληνική επιχείρηση. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τις 

εναλλακτικές λύσεις που έχει μια επιχείρηση για τη μετάβαση του υπάρχοντος 

πληροφοριακού της συστήματος στις νέες τεχνολογίες λογισμικού. Στα πλαίσια αυτά 

αναλύεται ειδικότερα μια ελληνική επιχείρηση ως μελέτη περίπτωσης της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας.

Η εταιρεία η οποία θα αποτελέσει το πεδίο της έρευνας είναι η γαλακτοβιομηχανία 

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα 

της ΜΕΒΓΑΛ και τις δυνατότητες βελτίωσής του έτσι ώστε να καλύπτει το χώρο της 

παραγωγής του εργοστασίου και τις λειτουργίες που άπτονται άμεσα αυτής. Ένα τέτοιο 

πληροφοριακό σύστημα στο ευαίσθητο κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας της 

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. θα προσπαθήσει να αναπτύξει αυτή η μελέτη.

Η σημασία της έγκαιρης και σωστής πληροφόρησης στο σημερινό επιχειρηματικό 

σκηνικό έχει αυξηθεί Το περιβάλλον αλλάζει ταχύτατα και το εάν μια επιχείρηση θα 

καταφέρει να παραμείνει ανταγωνιστική ή όχι εξαρτάται πολλές φορές από σημαντικές 

αποφάσεις που όμως πρέπει να ληφθούν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Το 

διάστημα αυτό είναι συχνά αντιστρόφως ανάλογο της σπουδαιότητας της απόφασης. 

Είναι φανερό ότι οι αποφάσεις αυτές θα στηριχθούν σε κάποια στοιχεία, σε κάποια 

δεδομένα είτε του εξωτερικού περιβάλλοντος είτε της ίδιας της επιχείρησης. Εδώ λοιπόν 

φαίνεται η σπουδαιότητα του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης το οποίο 

είναι υπεύθυνο για εκείνη ακριβώς την λεπτομερή επεξεργασία και εκείνη ακριβώς την 

παρουσίαση των δεδομένων ώστε τα στελέχη της επιχείρησης να καταλήξουν στην 

επιχειρηματική απόφαση με πληρέστερη ενημέρωση.

Η εργασία αυτή είναι δομημένη σε τρία κεφάλαια.

Στο πρώτο κεφάλαιο θα μελετηθεί η υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή της ΜΕΒΓΑΛ. 

Θα παρουσιαστεί η υλικοτεχνική υποδομή που υπάρχει, το κεντρικό υπολογιστικό 

σύστημα το οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή και η τοπολογία τόσο του τοπικού δικτύου 

(LAN) όσο και του δικτύου επικοινωνίας του εργοστασίου της ΜΕΒΓΑΛ στα
Σρ.λίδπ 4



___________________________________ Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ

Κουφάλια με τα ανά την Ελλάδα υποκαταστήματά της. Επίσης θα παρουσιαστούν οι 

εφαρμογές οι οποίες λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο υπάρχον πληροφοριακό σύστημά 

και βάσει των οποίων γίνεται η ενημέρωση των στελεχών της.

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ξεκινήσουμε με μια προσπάθεια οριοθέτησης του χώρου της 

παραγωγής ο οποίος και μας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να δώσουμε 

μια όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή και ολοκληρωμένη εικόνα του πληροφοριακού 

μοντέλου που διέπει το πληροφοριακό σύστημα της ΜΕΒΓΑΛ όπως αυτό είναι σήμερα. 

Θα εξετάσουμε τις οντότητες που αποτελούν το μοντέλο και τους παράγοντες που το 

επηρεάζουν. Θα αναλύσουμε στη συνέχεια τα τρωτά του σημεία έχοντας πάντα κατά 

νου ότι μας ενδιαφέρει το κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας και πώς αυτό 

εξυπηρετείται σήμερα από το υπάρχον σύστημα.

Η αναζήτηση των προτεινόμενων λύσεων είναι αντικείμενο του τρίτου κεφαλαίου. Θα 

προηγηθεί η θεωρητική μελέτη της κάθε πρότασης, θα εξεταστούν τα θετικά και 

αρνητικά σημεία τους καθώς και η καταλληλότητά τους ή μη στη συγκεκριμένη 

περίπτωση που εξετάζουμε. Για κάθε μία από τις προτάσεις θα παρατεθεί παράδειγμα 

του πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην περίπτωση της ΜΕΒΓΑΛ.
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Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ

Κεφάλαιο Πρώτο: Περιγραφή πληροφοριακής

υποδομής της ΜΕΒΓΑΛ

1.1 Σύντομη εταιρική παρουσίαση

Η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε (Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος) ιδρύθηκε το 1950 και μετετράπη 

σε ανώνυμη εταιρία το 1976. Η μικρή αυτή βιοτεχνία του 1950 εξελίχθηκε διαχρονικά 

στη σημερινή της μορφή και είναι η μεγαλύτερη γαλακτοβιομηχανία στο χώρο της 

Βόρειας Ελλάδας και τρίτη σε εθνικό επίπεδο (μετά τις ΦΑΤΕ και ΔΕΛΤΑ). Επίσης, 

κατατάσσεται 31η ανάμεσα στις 200 μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων στην 

Ελλάδα.

Η ΜΕΒΓΑΛ έχει σαν βασικό αντικείμενο εργασιών τη συγκέντρωση γάλακτος και τη 

βιομηχανική επεξεργασία του για την παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως 

γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η έδρα της ΜΕΒΓΑΛ βρίσκεται στα Κουφάλια (36 km δυτικά της Θεσσαλονίκης). Εκεί 

είναι συγκεντρωμένο το σύνολο της παραγωγικής δραστηριότητας και στεγάζεται η 

διοίκηση της εταιρίας. Σε μια έκταση πάνω από 100.000 m2 επεξεργάζονται ετησίως 

100.000 τόνοι αγελαδινού και 25.000 τόνοι αιγοπρόβειου γάλακτος, οι οποίοι 

συγκεντρώνονται από 3.190 παραγωγούς (990 παραγωγοί αγελαδινού γάλακτος και 

2.200 παραγωγούς πρόβειου γάλακτος) από 7 περιφέρειες της χώρας.

Αυτή τη στιγμή η εταιρεία ασχολείται με την παραγωγή και διακίνηση των παρακάτω 

ομάδων προϊόντων:

> Γάλα

• Γάλα παστεριωμένο (λευκό - κακάο)

• Γ άλα μακράς διάρκειας (long life)

> Γιαούρτι

• Παραδοσιακό

• Ευρωπαϊκού τύπου

• Στραγγιστό

> Τυρί

• Λευκά τυριά
Σρλίδπ 6



=> Φέτα 

=> Τελεμές

• Κίτρινα τυριά

=> Ημίσκληρο τυρί 

=> Κασέρι

• Τυριά τυρογάλακτος 

=> Ανθότυρο

Μανούρι 

=> Μυζήθρα

> Επιδόρπια

• Ρυζόγαλο

• Ζελέ

> Κρέμα

• Φρέσκια παστεριωμένη κρέμα

• UHT (Ultra High Temperature) κρέμα μακράς διάρκειας

> Βούτυρο

> Χυμοί της 3Ε τύπου short-life (μόνο διακίνηση)

Η συλλογή γάλακτος γίνεται κυρίως από παραγωγούς των περιοχών Θεσσαλονίκης, 

Κιλκίς, Δράμας, Σερρών, Ξάνθης, Πιερίας και Ημαθίας.

Τα προϊόντα της ΜΕΒΓΑΛ διανέμονται στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής 

επικράτειας μέσω υποκαστημάτων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Χαλκιδική) και 

δικτύου αντιπροσώπων. Η μεταφορά και διανομή των προϊόντων γίνεται με στόλο άνω 

των 250 ειδικών οχημάτων μεταφοράς και διανομής, ιδιοκτησία της εταιρίας ή των 61 

αντιπροσώπων της. Επίσης έντονος είναι και ο εξαγωγικός προσανατολισμός της 

εταιρείας (11% του ετήσιου τζίρου) με αποτέλεσμα τα προϊόντα ΜΕΒΓΑΛ (κυρίως 

γιαουρτοειδή και τυροκομικά) να μπορεί κανείς να τα συναντήσει σε πάνω από 20 

χώρες σε όλες τις ηπείρους του πλανήτη.

1.2 ΜΕΒΓΑΛ και πληροφοριακά συστήματα

1.2.1 Hardware

Η πορεία της τεχνικής υποδομής της ΜΕΒΓΑΛ όσον αφορά τα πληροφοριακά της 

συστήματα δεν απέχει πολύ από αυτήν που ακολούθησαν οι περισσότερες ελληνικές 

επιχειρήσεις του αυτού μεγέθους.

Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ
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Η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσα καταχώρησης, επεξεργασίας και 

αποθήκευσης των δεδομένων ξεπήδησε από τον ολοένα και μεγαλύτερο φόρτο εργασίας 

που γεννούσε η αυξητική πορεία του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Η πρώτη προσπάθεια μηχανογράφησης κάποιας από τις λειτουργίες της εταιρείας 

ξεκίνησε από το Λογιστήριο της ΜΕΒΓΑΛ στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ο χώρος 

εκκίνησης δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει. Είναι γνωστό ότι οι εφαρμογές 

Λογιστικής και διαχείρισης αποθηκών ήταν από τις πρώτες χρονικά που αναπτύχθηκαν 

από όλες τις εταιρείες παραγωγής λογισμικού. Ο λόγος είναι ο πολύ δομημένος τρόπος 

δουλειάς των τμημάτων αυτών. Ουσιαστικά υπάρχουν μια σειρά από κανόνες (που 

μπορεί να ονομάζονται Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, Λογιστικό Σχέδιο κ.λ.π.) οι 

οποίοι διέπουν τη λειτουργία τους μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Αυτό όμως 

ταιριάζει απόλυτα στον τρόπο ανάπτυξης μιας εφαρμογής η οποία επίσης υπακούει σε 

μια σειρά από εντολές οι οποίες ακολουθούν μια λογική σειρά. Αυτή η αρχική 

μηχανογραφική προσέγγιση των προβλημάτων της εταιρείας συνοδεύτηκε από την 

προμήθεια ενός κεντρικού υπολογιστή, του IBM S/34 ο οποίος και αντικατέστησε τις 

λογιστικές μηχανές οι οποίες χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε. Όπως είναι εύλογο να 

περιμένει κανείς, τα πρώτα τερματικά εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν σε χώρους 

που εκτελούσαν εργασίες καθαρά λογιστικού (έμμεσα ή άμεσα) περιεχομένου.

Μερικά χρόνια αργότερα ο εξοπλισμός ανανεώθηκε και η εταιρεία προχώρησε στην 

αντικατάσταση του κεντρικού υπολογιστή με το νέο μοντέλο της IBM, τον S/36. Το 

παλιό μοντέλο μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε στο υποκατάστημα Αθηνών ως 

ανεξάρτητο σύστημα το οποίο όμως εκτελούσε παρόμοιες εργασίες με το σύστημα των 

Κουφαλίων. Η μεταφορά του υπολογιστή στην Αθήνα και η δημιουργία εκεί 

ανεξάρτητου μηχανογραφικού κέντρου ήταν ακόμη μια ένδειξη της μεγάλης σημασίας 

που είχε για την εταιρεία η μεγάλη αγορά των Αθηνών και εντάχθηκε στην προσπάθεια 

της ΜΕΒΓΑΛ να ανταγωνιστεί τις άλλες μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες.

Μπορεί ο εξοπλισμός να ανανεώθηκε, δε συνέβη όμως το ίδιο και στον 

προσανατολισμό της μηχανογράφησης ο οποίος εξακολούθησε να είναι 

λογιστηριοκεντρικός κατά κύρια βάση. Απλά προστέθηκαν κάποια νέα κομμάτια όπως 

η παρακολούθηση της Ζώνης Γάλακτος, δηλαδή η καταγραφή των ποσοτήτων γάλακτος 

που παρέδωσε ο κάθε παραγωγός, η χημική ανάλυση δειγμάτων του γάλακτος αυτού και 

τα χρήματα που πλήρωσε η εταιρεία ως αντίτιμο.

Έτσι φτάνουμε στο τελευταίο στάδιο τουλάχιστον όσον αφορά τις αγορές κεντρικών 

υπολογιστών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ΜΕΒΓΑΛ αγόρασε το πολύ 

πετυχημένο στην αγορά IBM AS/400. Το καινούργιο μοντέλο δεν αντικατέστησε 

απ’ευθείας το παλιό. Για ένα χρονικό διάστημα συνυπήρξαν και κάποιες εφαρμογές

Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ
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«έτρεχαν» από το ένα ενώ κάποιες από το άλλο. Σταδιακά όμως όλες πέρασαν στο 

AS/400 και πριν περίπου ένα χρόνο το S/36 παροπλίστηκε εντελώς. Παρόμοια αλλαγή 

είχαμε και στο υποκατάστημα Αθηνών όπου το εκεί S/34 αντικαταστάθηκε από επίσης 

ένα σύστημα AS/400 για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς των Αθηνών.

Τα δύο συστήματα AS/400 (Κουφαλίων και Αθηνών) επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω 

μίας μισθωμένης γραμμής HellasCom του ΟΤΕ. Η γραμμή αυτή επιτρέπει την μεταφορά 

τόσο δεδομένων (data) όσο και φωνής (voice) και έχει σαν αποτέλεσμα την αμεσότερη 

και ευκολότερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο αυτών πληροφοριακών 

κόμβων. Τα υπόλοιπα υποκαταστήματα της επιχείρησης (Λάρισα, Χαλκιδική, 

Θεσσαλονίκη) είναι συνδεδεμένα με το AS/400 των Κουφαλίων. Η σύνδεση γίνεται 

μέσω γραμμών του ΟΤΕ. Τόσο οι εφαρμογές όσο και τα αρχεία που χρησιμοποιούν 

(κυρίως αρχεία τιμολόγησης και λογιστικής) βρίσκονται εγκατεστημένα στα Κουφάλια. 

Τα υποκαταστήματα δρουν ως απομακρυσμένοι χρήστες στους οποίους επιτρέπεται 

πρόσβαση στο σύστημα. Σχηματικά η σύνδεση μεταξύ υποκαταστημάτων φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα (Σχ. 1.1):

Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ

AS/400 Κουφαλίων AS/400 Αθηνών

Σχήμα 1.1 Σύνδεση κεντρικού υπολογιστή AS/400 με υπολογιστές υποκαταστημάτων
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Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΑ

1.2.2 Software
Στους κεντρικούς υπολογιστές τόσο των Κουφαλίων όσο και των Αθηνών υπάρχουν 

εγκατεστημένες εφαρμογές που καλύπτουν θέματα όπως :

• Εμπορικό κύκλωμα

'λ Τιμολόγηση 

'λ Πελάτες 

ν' Αξιόγραφα 

ν' Αποθήκες 

ν' Στατιστικά πωλήσεων

• Χρηματοοικονομικό κύκλωμα

ν' Γενική/Αναλυτική Λογιστική 

ν' Προμηθευτές 

ν' Πάγια 

ν' Κοστολόγηση

• Παραγωγή

ν' Αγορές 

ν' Sales Forecast

• Γραφείο Προσωπικού

ν' Μισθοδοσία 

ν' Εργασιακά θέματα

• Γραφείο Κινήσεως

^ Κινήσεις οχημάτων 

ν' Συντήρηση οχημάτων

• Ζώνη Γάλακτος

ν' Καρτέλλες παραγωγών

ν' Ποιοτικά στοιχεία εισκομιζόμενου γάλακτος

ν' Δειγματοληψίες

ν' Πληρωμές παραγωγών

Ακόμη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εγκατάστασης των παρακάτω εφαρμογών:

=> Budget πωλήσεων 

=> Budget δαπανών 

=> P/L analysis 

=> Cash Flow
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Στο παράρτημα μπορεί ο αναγνώστης να βρεί περιγραφή των αρχείων που 

χρησιμοποιούνται στις παραπάνω εφαμογές.

Ειδικά για την εφαρμογή που καλύπτει τη Ζώνη Γάλακτος θα επεκταθούμε λίγο 

παραπάνω μιας και αγγίζει την παραγωγή της εταιρείας η οποία μας ενδιαφέρει άμεσα. 

Η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τις λειτουργίες που επιτελεί η Ζώνη 

Γάλακτος της ΜΕΒΓΑΛ δηλαδή την παρακολούθηση του εισκομιζόμενου γάλακτος 

από τους παραγωγούς, τον καθορισμό των τιμών βάσει των οποίων θα πληρωθούν οι 

παραγωγοί για το γάλα που έφεραν και, τέλος, την ανάλυση των συστατικών του 

εισκομιζόμενου γάλακτος (λίπος, πρωτεΐνη, ολική μεσόφυλλη χλωρίδα κ.λ.π.).

Κάθε ένα από τα βυτία που συλλέγει γάλα είναι εφοδιασμένο με ένα μικρό φορητό 

τερματικό στο οποίο καταχωρεί τις ποσότητες γάλακτος που συλλέγει από τον κάθε 

παραγωγό. Επίσης από τον κάθε παραγωγό παίρνει δείγμα του γάλακτος του σε ειδικές 

φιάλες για να εξεταστεί από το Χημείο της εταιρείας. Επιστρέφοντας στην εταιρεία, ο 

οδηγός του βυτιοφόρου παραδίδει το φορητό τερματικό σε στελέχη της ζώνης γάλακτος 

τα οποία αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τα δεδομένα του σε ένα υπολογιστή. Στον 

υπολογιστή αυτό υπάρχει εγκατεστημένο πρόγραμμα παρακολούθησης της ποσότητας 

γάλακτος που καθημερινά παραδίδει ο κάθε παραγωγός. Παράλληλα τα στοιχεία αυτά 

μεταφέρονται ηλεκτρονικά και ενημερώνουν στη βάση του AS/400 τα αρχεία της 

Ζώνης Γάλακτος. Παράλληλα, στα ίδια αρχεία καταχωρούνται και οι αναλύσεις των 

δειγμάτων του κάθε παραγωγού. Έτσι στο τέλος της ημέρας υπάρχει μια πλήρης εικόνα 

για την ποσότητα και την ποιότητα του γάλακτος που παρέλαβε η εταιρεία. Στο τέλος 

του μήνα τα καθημερινά αυτά στοιχεία χρησιμεύουν στο να υπολογιστεί το τελικό ποσό 

που θα εισπράξει ο παραγωγός για το γάλα που έδωσε. Ο έλεγχος της ποιότητας του 

γάλακτος και οι δοσοληψίες με τους παραγωγούς παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια 

γαλακτοβιομηχανία.. Γι’ αυτό συχνά τυπώνονται καταστάσεις οι οποίες απεικονίζουν 

την εικόνα του μήνα ή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος.

1.2.3 Επικοινωνία μεταξύ υποκαταστημάτων
Με όλα τα υποκαταστήματα (πλην Αθηνών) υπάρχει καθημερινά επικοινωνία

ηλεκτρονική ώστε να ενημερώνεται το κύκλωμα των πωλήσεων της επιχείρησης. Η

διαδικασία έχει ώς ακολούθως: Κάθε απόγευμα μεταφέρονται μέσω των γραμμών ΟΤΕ

από τον κεντρικό υπολογιστή στα Κουφάλια σε ένα προσωπικό υπολογιστή (PC) που

βρίσκεται σε κάθε ένα από τα υποκαταστήματα, στοιχεία που αφορούν το πελατολόγιο

της εταιρείας, τον κατάλογο με τα προϊόντα που εμπορεύεται, τις τιμές πώλησης καθώς

και ενδεχόμενες εκπτώσεις που ισχύουν τόσο σε επίπεδο προϊόντος όσο και σε επίπεδο
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πελάτη. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται σε μια εφαρμογή που λειτουργεί στο PC 

(εκτός περιβάλλοντος AS/400). Από εκεί μεταφέρονται στα φορητά τερματικά με τα 

οποία είναι εξοπλισμένα όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα της ΜΕΒΓΑΛ που εκτελούν τις 

διανομές των προϊόντων. Το τερματικό του κάθε αυτοκινήτου θα αποθηκεύσει στην 

μνήμη του τους πελάτες που αντιστοιχούν στο δρομολόγιό του όπως επίσης και τις 

πιθανές εκπτώσεις που ισχύουν σε αυτούς. Κάθε φορά που ο οδηγός επισκέπτεται έναν 

πελάτη, καταχωρεί στο τερματικό που διαθέτει τι πουλά και τι δέχεται ως επιστροφή. 

Όταν ολοκληρώσει το δρομολόγιο επιστρέφει στο υποκατάστημα απ’ όπου ξεκίνησε και 

«ξεφορτώνει» τις καταχωρημένες πληροφορίες στο PC. Από εκεί αυτές μεταφέρονται 

ηλεκτρονικά στο AS/400 για να γίνει η ενημέρωση των αρχείων πωλήσεων. Η όλη αυτή 

διαδικασία φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (Σχ. 1.2):

_________________ Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ

AS/400 Κουφαλίων

Πληροφορίες για πελάτες, PC Υποκαταστήματος

Τιμολόγια αγορών ή επιστροφών 
προϊόντων από πελάτες

Φορτηγό εξοπλισμένο 
με Personal Data Termini

Σχήμα 1.2 Ροή πληροφοριών μεταξύ κεντρικού υπολογιστή και υποκαταστημάτων

1.2.4 Χρήση προσωπικών υπολογιστών - δικτύωση
Από ένα χρονικό σημείο και μετά, άρχισαν δειλά - δειλά να κάνουν την εμφάνισή τους 

στα γραφεία των χρηστών οι πρώτοι προσωπικοί υπολογιστές. Καθώς μάλιστα χρόνο με 

το χρόνο οι δυνατότητές τους αυξάνονταν με γεωμετρικούς ρυθμούς, πολλές από τις 

εργασίες γραφείου που είτε γίνονταν με το χέρι ή με τη χρήση άλλων μέσων 

ενσωματώθηκαν στη χρήση του PC. Χάρις μάλιστα στις ειδικές emulation κάρτες που 

προσφέρουν απ’ευθείας σύνδεση με το AS/400 και μετατρέπουν το PC σε ένα AS/400 

τερματικό, η είσοδος των PC στην εταιρεία αναβάθμισε τις δυνατότητες επεξεργασίας 

των δεδομένων από πλευράς χρηστών. Η νέα αυτή τάση συνοδεύτηκε από οικονομικό 

όφελος για την επιχείρηση αφού πληρώνοντας περίπου τα ίδια χρήματα με εκείνα που 

πλήρωνε για την αγορά ενός AS/400 τερματικού, αποκτούσε ένα PC το οποίο 

υπερκάλυπτε απολύτως τις ανάγκες της.

Σελίδα 12



Η τάση αγοράς PC που πρωτοπαρουσιάστηκε πριν από μερικά χρόνια συνεχίστηκε 

μέχρι και σήμερα. Αποτέλεσμά της είναι να υπάρχει ένα PC (ή ένα τερματικό σε 

μικρότερο ποσοστό) στο γραφείο κάθε διοικητικού υπαλλήλου της εταιρείας. Αυτό το 

φαινόμενο δεν συνέβη μόνο στα κεντρικά γραφεία (Κουφάλια) αλλά και σε όλα τα 

υποκαταστήματα σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Γρήγορα έγινε φανερή η ανάγκη δικτύωσης 

όλων αυτών των υπολογιστών - χρηστών κάτω από την ομπρέλα ενός δικτύου που θα 

εξασφάλιζε μια σειρά από πλεονεκτήματα:

S Δημιουργήθηκαν μια σειρά από εφαρμογές που ικανοποιούσαν τις ανάγκες 

ενός συγκεκριμένου τμήματος όπως:

> Τιμολόγηση εξωτερικού

> Παρακολούθηση ανταλλακτικών

> Παρακολούθηση ψυγείων

Οι εφαρμογές αυτές κρίθηκε σκόπιμο να βρίσκονται εγκατεστημένες σε 

ένα κεντρικό σημείο - υπολογιστή ο οποίος και να επιτρέπει την 

πρόσβαση σε εκείνους τους χρήστες και μόνο που πραγματικά της 

χρειάζονται. Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας λύσης σε αντίθεση με την 

εγκατάσταση των εφαρμογών σε stand-alone υπολογιστές είναι αρκετά 

και σημαντικά:

• Ευκολία συντήρησης των εφαρμογών από την Μηχανογράφηση 

(αλλαγές, επεκτάσεις, έλεγχος λειτουργίας)

• Συστηματικό back-up

• Μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τη λειτουργία των εφαρμογών και 

χρήση τους από περισσότερους του ενός χρήστες

• Γρηγορότερη και ασφαλέστερη επαναφορά στην περίπτωση βλάβης 

του υπολογιστή του χρήστη

S Κάθε υπολογιστής αποθηκεύει έναν όγκο δεδομένων. Εάν τα δεδομένα αυτά 

βρίσκονται μόνο στον υπολογιστή του χρήστη, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 

πιθανής βλάβης που μπορεί να προκαλέσει μερική ή και ολική ακόμα 

απώλειά τους με όλες τις δυσάρεστες επιπτώσεις που κάτι τέτοιο μπορεί να 

έχει τόσο για το χρήστη όσο και για την επιχείρηση. Όταν όμως ο 

υπολογιστής έχει σύνδεση με κάποιο κεντρικό δίκτυο, τα δεδομένα μπορούν 

εύκολα να ασφαλιστούν.

^ Ύπαρξη κεντρικού δικτύου επιτρέπει τη δημιουργία ενδοεταιρικού Intranet, 

προσφέροντας μεγάλη ευκολία στη διακίνηση μηνυμάτων και αρχείων 

μεταξύ χρηστών που απέχουν αρκετά ο ένας από τον άλλο. Αυτό αυξάνει την 

παραγωγικότητα των υπαλλήλων.
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S Η εταιρεία μπορεί να εξασφαλίσει πρόσβαση στο Internet που τόσο ζήτηση 

έχει σήμερα μέσω μιας τηλεφωνικής γραμμής και ενός modem στο οποίο να 

έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες.

Οι ανάγκες αυτές έγιναν κατανοητές από την επιχείρηση κι έτσι σταδιακά 

δημιουργήθηκε ένα δίκτυο το οποίο είχε σκοπό να συνδέσει κάποιους υπολογιστές 

μεταξύ τους. Αρχικά ο server χρησιμοποιούσε το λογισμικό της Novell Netware, 

αργότερα όμως αντικαταστάθηκε από άλλο μηχάνημα που χρησιμοποιούσε τα Windows 

NT. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας που επιλέχθηκε ήταν το Token Ring. Σε πρώτη φάση 

το δίκτυο κάλυπτε μόνο το κεντρικό κτίριο διοίκησης της ΜΕΒΓΑΛ. Σύντομα όμως 

έγινε επιτακτική η ανάγκη να προστεθούν σ’ αυτό και οι χρήστες που βρίσκονταν σε 

άλλα κτίρια. Αποτέλεσμα της ανάγκης αυτής ήταν μια νέα επένδυση της εταιρείας σε 

δικτυακή υποδομή με υιοθέτηση τεχνολογίας οπτικών ινών. Οι οπτικές ίνες μπορούν να 

καλύψουν μεγαλύτερο εύρος περιοχής και γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται για τη 

διασύνδεση κτιρίων μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των χρηστών - στελεχών της επιχείρησης μιας και μπορούν να 

ανταλλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα και πληροφορίες χωρίς να χρειαστεί να 

εγκαταλείψουν το γραφείο τους. Η δυνατότητα αυτή τους προσφέρεται δίχως να έχει 

σημασία το πόσο μακρυά εργάζεται ο ένας από τον άλλο. Σχηματικά, το δίκτυο που 

είναι εγκατεστημένο στο εργοστάσιο της επιχείρησης στα Κουφάλια φαίνεται στο 

σχήμα που ακολουθεί (Σχ. 1.3). Μπορεί κανείς στο σχήμα αυτό να διακρίνει τις οπτικές 

ίνες που συνδέουν τα κτίρια μεταξύ τους. Σε κάθε περιφερειακό κτίριο υπάρχει ένα 

switch το οποίο αναλαμβάνει να κατανείμει το σήμα που φτάνει σε κάθε χρήστη του 

κτιρίου μέσω των υπαρχόντων HUBs. Στο switch του κεντρικού κτιρίου βρίσκονται 

συνδεμένα αρκετά MAUs, μεμονωμένα PCs, ο NT Server και το AS/400. Ο λόγος που 

κάποια PCs είναι απ’ευθείας συνδεδεμένα στο switch και όχι μέσω MAU είναι η 

ανάγκη κάποιων χρηστών για αυξημένη ταχύτητα. Στον NT Server υπάρχει modem στο 

οποίο καταλήγει τηλεφωνική γραμμή η οποία χρησιμεύει αποκλειστικά για πρόσβαση 

στο Internet. Κάθε φορά που κάποιος χρήστης θέλει να εξερευνήσει τον κυβερνοχώρο ή 

να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το modem συνδέεται με τον παροχέα 

σύνδεσης Internet και αναλαμβάνει να αποκαταστήσει την επικοινωνία. Στο χώρο της 

παραγωγής υπάρχει υποδίκτυο το οποίο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Ethernet. Τα 

υποδίκτυα Ethernet και Token Ring συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός router.
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Κεντρικό Κτίριο Εργοστασίου

Σχήμα 1.3 Δικτύωση εργοστασίου ΜΕΒΓΑΛ

Παρόμοια προσπάθεια όσον αφορά τη δικτύωση των χρηστών έχει γίνει και στα 

μεγαλύτερα υποκαταστήματα της εταιρείας. Εκεί δηλαδή που ο αριθμός των χρηστών 

δικαιολογεί την ύπαρξη μιας τέτοιας υποδομής. Φυσικά η πολυπλοκότητα των δικτύων 

των υποκαταστημάτων είναι πολύ μικρότερη αυτής του εργοστασίου μιας και οι 

λειτουργίες που επιτελούν είναι σαφώς πιο περιορισμένες. Τέτοια υποκαταστήματα 

είναι αυτά των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.
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Κεφάλαιο Δεύτερο : Η Παραγωγή στη ΜΕΒΓΑΛ

2.1 Ορισμός της παραγωγής

Για μια γαλακτοβιομηχανία όπως η ΜΕΒΓΑΛ, η παραγωγή αποτελώ την καρδιά 

ολόκληρου του οργανισμού. Είναι το σημείο στο οποίο συναντιόνται οι λειτουργίες των 

περισσότερων από τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης. Διεπαφές μεταξύ της 

παραγωγής και των υπόλοιπων τμημάτων υπάρχουν πολλές φορές την ημέρα 

καθημερινά. Αυτή η πυκνότητα των συναλλαγών αποδεικνύει και την αναγκαιότητα 

δημιουργίας ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την 

καταγραφή των συναλλαγών αφ’ενός και για την πληρέστερη ενημέρωση των στελεχών 

της ΜΕΒΓΑΛ γύρω από ζητήματα που αφορούν την παραγωγή αφ’ετέρου. Στο 

παρακάτω σχήμα (Σχ. 2.1) φαίνονται οι διεπαφές που υπάρχουν μεταξύ των τμημάτων 

και της παραγωγής:

Σχήμα 2.1 Διεπαφές μεταξύ τμημάτων της επιχείρησης και της Παραγωγής
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Ον διεπαφές που έχει η παραγωγή με κάθε ένα από τα τμήματα που φαίνονται στο 

σχήμα ποικίλει ανάλογα με τη λειτουργία που το τμήμα αυτό επιτελεί. Καλύτερα 

μπορούμε να τις δούμε στον πίνακα (Πιν. 2.1) που ακολουθεί:

Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ

Τμήμα Διεπαφές με παραγωγή

Ζώνη Γάλακτος Αναλαμβάνει την εισκόμιση του γάλακτος στο εργοστάσιο και 

την παράδοση του στην παραγωγή

Διακίνηση 

προϊόντων - 

Πωλήσεις

Μεταφέρει τις παραγγελίες των πελατών για τελικά προϊόντα 

και συμβάλλει στον καθορισμό του ημερήσιου πλάνου εργασίας 

της παραγωγής

Λογιστήριο Καταχωρεί και παρακολουθεί την παραγωγή της κάθε ημέρας 

και τις αναλώσεις των πρώτων υλών

Διευθ. Παραγωγής Παρακολουθεί και κατευθύνει την πορεία της παραγωγής

Προγραμματισμός

παραγωγής

Συλλέγει στοιχεία από τα διάφορα τμήματα και συμβάλλει στη 

δημιουργία μακροπρόθεσμου πλάνου παραγωγής

Marketing Μεταφέρει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία νέων προϊόντων με 

βάση τις τάσεις των καταναλωτών

Αποθήκες Αποθηκεύουν και διανέμουν στα τμήματα της παραγωγής τα 

διάφορα υλικά (εκτός από γάλα) που απαιτούνται στην 

παραγωγική διαδικασία

Προμήθειες Αναλαμβάνουν την παραγγελία των υλικών που χρειάζονται 

στην παραγωγή

Διασφάλιση

ποιότητας

Ελέγχει την παραγωγική διαδικασία ώστε να εξασφαλίζεται η 

σταθερή ποιότητα των παραγώμενων προϊόντων

Τεχνική Υπηρεσία Υπεύθυνη για την λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων

Πίνακας 2.1 Λειτουργίες των τμημάτων σε σχέση με την Παραγωγή

Αν κάποιος ήθελε να δώσει έναν ορισμό του τι ακριβώς σημαίνει παραγωγή θα 

μπορούσε να πει ότι συμπεριλαμβάνει εκείνα τα τμήματα τα οποία εμπλέκονται στην 

παραγωγική διαδικασία από τη στιγμή που τυποποιείται το εισκομιζόμενο φρέσκο γάλα 

έως τη στιγμή που τα τελικά προϊόντα βγαίνουν από τις γραμμές της παραγωγής. Στην 

πραγματικότητα βέβαια τα όρια μεταξύ παραγωγής και των άλλων τμημάτων δεν είναι 

τόσο ευδιάκριτα όσο φαίνονται στο σχήμα. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι λειτουργίες 

των τμημάτων και της παραγωγής είναι τόσο κοντά η μία στην άλλη που θα μπορούσε 

κανείς να πει ότι επιτελούνται από το ίδιο τμήμα.
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2.2 Υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή Παραγωγής 
(Hardware και Software)

Το πληροφοριακό σύστημα της ΜΕΒΓΑΛ στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο AS/400 της 

IBM, ένα υπολογιστή κατηγορίας mini-computer με μεγάλη υπολογιστική ισχύ, 

ταχύτητα και αξιοπιστία. Συνδεδεμένα με τον κεντρικό υπολογιστή είναι:

• IBM τερματικά

• Προσωπικοί υπολογιστές

Τα τερματικά χρησιμοποιούνται για εργασίες που έχουν αμιγώς να κάνουν με τον 

κεντρικό υπολογιστή και μπορεί να αφορούν καταχώρηση στοιχείων, εμφάνιση 

στοιχείων κ.λ.π. Οι προσωπικοί υπολογιστές επικοινωνούν με το AS/400 μέσω ειδικού 

εξοπλισμού τόσο σε hardware (emulation κάρτες) όσο και σε software. Το έργο τους 

είναι διπλό. Από τη μια, λειτουργώντας σαν τερματικά, παρέχουν περιβάλλον εργασίας 

για τον χρήστη που θέλει να χρησιμοποιήσει τον κεντρικό υπολογιστή. Από την άλλη 

δίνουν τη δυνατότητα για μεταφορά δεδομένων από και προς το AS/400. Τα δεδομένα 

αυτά μπορεί είτε να είναι στοιχεία που θέλουμε να αποθηκευθούν στον κεντρικό 

υπολογιστή, είτε στοιχεία από το AS/400 τα οποία «κατεβάζοντάς» τα στον προσωπικό 

υπολογιστή γίνεται ευκολότερη η περαιτέρω επεξεργασία τους με τη βοήθεια κάποιου 

spreadsheet προγράμματος (π.χ. Microsoft Excel, Lotus 1-2-3). Έτσι ο χρήστης μπορεί 

να μορφοποιήσει τα δεδομένα με τον τρόπο που αυτός κρίνει ως τον πιο κατάλληλο και 

πιο αποτελεσματικό.

Οι προσωπικοί υπολογιστές που υπάρχουν στην παραγωγή είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο 

μεταξύ τους σε ένα υποδίκτυο Ethernet στο οποίο μέσω ενός ειδικού router έχουν 

πρόσβαση και οι χρήστες του υπόλοιπου. Ο router αυτός επιτρέπει την επικοινωνία 

μεταξύ του δικτύου Ethernet και του δικτύου Token Ring. Επειδή η απόσταση μεταξύ 

του router και των γραφείων της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι αρκετά μεγάλη, έχει 

εγκατασταθεί οπτική ίνα η οποία επιτρέπει την μεταφορά του σήματος. Η οπτική ίνα 

μεταφέρει και σήμα Ethernet και σήμα Token Ring διότι απομακρυσμένοι υπάρχουν 

χρήστες που χρησιμοποιούν και τα δύο πρωτόκολλα. Η οπτική ίνα καταλήγει σε ένα 

HUB και από εκεί διαμοιράζεται στους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι.

Το υποδίκτυο αυτό διαχειρίζεται ένας Windows NT server. Στον server αυτό υπάρχει 

καταλήγουν πληροφορίες από διάφορα τμήματα της παραγωγής. Οι πληροφορίες αυτές 

αποθηκεύονται σ’ έναν Microsoft SQL Server έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες 

από εκείνους που τις χρειάζονται.

Προσωπικοί υπολογιστές υπάρχουν σε χώρους όπως:

• Παραλαβή γάλακτος
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Στον υπολογιστή αυτό υπάρχει εγκατεστημένη εφαρμογή παρακολούθησης 

των θερμοκρασιών που επικρατούν στις δεξαμενές αποθήκευσης γάλακτος 

της εταιρείας. Τις μετρήσεις αυτές παρακολουθεί ο προϊστάμενος εισκόμισης 

γάλακτος ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμερος για την κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται το γάλα. Επίσης ξεκίνησαν να καταχωρούνται οι ημερήσιες 

εισκομίσεις γάλακτος σε εφαρμογή του AS/400. Οι μετρήσεις του γάλακτος 

θα χρησιμοποιηθούν για τον καλύτερο έλεγχο της πρώτης ύλης.

• Control Room Γιαούρτης

Στο χώρο αυτό βρίσκονται αρκετοί υπολογιστές οι οποίοι χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για τον έλεγχο της παραγωγής στο τμήμα γιαούρτης. Στους 

υπολογιστές αυτούς υπάρχει εγκατεστημένη εφαρμογή που επιτρέπει τη 

διαχείριση των μηχανημάτων του τμήματος αυτού μέσω υπολογιστών. 

Δηλαδή, η πορεία που ακολουθεί το γάλα κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 

διαδικασίας μέσω των διαφόρων σωληνώσεων και δεξαμενών καθορίζεται 

πλήρως από αυτούς τους υπολογιστές.

• Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας

Στο χώρο των γραφείων της Τεχνικής Υπηρεσίας υπάρχουν εγκατεστημένοι 

υπολογιστές οι οποίοι πέρα από καθαρά λειτουργίες επεξεργασίας κειμένου 

και φύλλων εργασίας spreadsheet, έχουν εγκατεστημένες και εφαρμογές 

παρακολούθησης των μηχανημάτων, των εργασιών συντήρησης και των 

απαραίτητων ανταλλακτικών. Στο χώρο της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι 

εγκατεστημένος και ο Windows NT Server.

• Υποσταθμός ενέργειας

Ο υποσταθμός ενέργειας περιλαμβάνει έναν υπολογιστή ο οποίος 

καταγράφει την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στο εργοστάσιο ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα. Η πληροφορία αυτή μεταφέρεται και 

αποθηκεύεται στον SQL Server που είναι εγκατεστημένος στα Windows NT 

της παραγωγής.

Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ
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Κτίριο
Υποσταθμού

ενέργειας

Control Room 
Ευρωπαϊκής Γ ιαούρτης

Σύνδεση με δίκτυο 
Token Ring

Router

Ethernet
Switch

Οπτική Ίνα

AS/400

Παραλαβή Γάλακτος

Οπτικός
κατανεμητής

Ether let Hub
Token King Hub

Λεβητοστάσιο

Τυροκομείο

Τμήμα Τυποποίηση 
Γ ιαούρτης

Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας

[p
NT Server 
SQL Server

Γραφείο Τεχνικής 
Υπηρεσίας

Σχήμα 2.2 Δικτύωση στους χώρου παραγωγής της ΜΕΒΓΑΛ

• Τυροκομείο

Στο τυροκομείο έχει εγκατασταθεί υπολογιστής ο οποίος έχει πρόσβαση στο 

AS/400. Στον υπολογιστή αυτό καταχωρούνται από τον προϊστάμενο του 

τυροκομείου οι ημερήσιες παραγωγές του. Οι εγγραφές αυτές καταλήγουν 

στη βάση δεδομένων του AS/400 ενημερώνοντας τα κατάλληλα αρχεία. Η 

προσπάθεια αυτή είναι σε πιλοτική ακόμη βάση αλλά σηματοδοτεί την 

ανάγκη της ΜΕΒΓΑΛ να προχωρήσει σε καλύτερο έλεγχο του χώρου της 

παραγωγής. Η σύνδεση με το AS/400 γίνεται μέσω του δικτύου Token Ring 

και ειδικού λογισμικού το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στο AS/400

• Ευρωπαϊκή Γιαούρτη - Τυποποίηση

Και στα τμήματα αυτά έχουν εγκατασταθεί υπολογιστές χρησιμοποιώντας 

emulation κάρτες σύνδεσης με το AS/400. Και εδώ χρησιμοποιούνται για 

την καταχώρηση των παραγωγών των τμημάτων καθώς και των πρώτων 

υλών που διακινούνται μεταξύ των τμημάτων και της Αποθήκης.
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Όπως φαίνεται και στο σχήμα (Σχ. 2.2), στο δίκτυο συμπεριλαμβάνονται οι υπολογιστές 

του control room της ευρωπαϊκής γιαούρτης, της παραλαβής του γάλακτος, του 

υποσταθμού ενέργειας, του τυροκομείου της τυποποίησης και του γραφείου του 

προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας.

Καταχωρημένα στις βάσεις δεδομένων του AS/400, βρίσκονται τα σημαντικά για την 

καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης αρχεία. Τα αρχεία αυτά μπορούν να χωρισθούν 

σε δύο κατηγορίες

• Βασικά αρχεία

• Αρχεία κινήσεων

ανάλογα με το είδος των δεδομένων που περιέχουν και κυρίως με βάση τη συχνότητα 

ενημέρωσής τους.

Τα βασικά αρχεία (master files) περιέχουν εγγραφές οι οποίες σπανίως επιδέχονται 

αλλαγές (π.χ. κατάλογος προϊόντων, πελατολόγιο, ονοματεπώνυμα προσωπικού 

εταιρείας). Τα αρχεία κινήσεων (transaction files) περιέχουν εγγραφές οι οποίες 

βρίσκονται υπό καθημερινή παρακολούθηση και ενημέρωση (π.χ. πωλήσεις σ’ ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παραγωγή προϊόντων, εισαγωγές πρώτων υλών στο 

εργοστάσιο). Τα αρχεία αυτά ενημερώνονται μέσω ειδικών εφαρμογών που λειτουργούν 

κάτω από το περιβάλλον εργασίας του AS/400.

Οι εφαρμογές αυτές είναι δημιουργία εταιρείας πληροφορικής (Μ&Ο) η οποία 

συνεργάζεται με τη ΜΕΒΓΑΛ. Μέσω αυτών καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών 

όπως η λογιστική παρακολούθηση της παραγωγής, οι αποθήκες, η διακίνηση των 

προϊόντων κ.λ.π. Οι χρήστες έχουν, μέσω των εφαρμογών αυτών, πρόσβαση στη βάση 

δεδομένων του συστήματος και ειδικότερα στα αρχεία που τους ενδιαφέρουν. 'Οπως 

είναι φυσικό, οι καταχωρήσεις των χρηστών αφορούν σπανιότερα τα βασικά αρχεία και 

συχνότερα τα αρχεία κινήσεων (π.χ. καταχώρηση ενός τιμολογίου πώλησης κάποιου 

προϊόντος).

Εκτός της βασικής εφαρμογής, υπάρχουν και μια σειρά από άλλες εφαρμογές που 

χρησιμοποιούνται στο χώρο της παραγωγής καλύπτοντας ανάγκες των χρηστών. 

Υπάρχει εγκατεστημένος SQL Server σε περιβάλλον Windows NT στον οποίο 

καταλήγουν οι μετρήσεις από διάφορα όργανα της παραγωγής. Οι μετρήσεις αυτές 

αφορούν τις θερμοκρασίες που παρατηρήθηκαν σε διάφορα όργανα, την κατανάλωση 

της ηλεκτρικής ενέργειας κ.λ.π. Μέσω του SQL Server, μπορούν οι χρήστες να έχουν 

ενημέρωση για τα μεγέθη που τους ενδιαφέρουν.

Το τμήμα προγραμματισμού παραγωγής επίσης αντλεί στοιχεία από το πληροφοριακό 

σύστημα. Τα στοιχεία αυτά επεξεργάζονται μέσω λογιστικών φύλλων και

Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ
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χρησιμοποιούνται για την καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας και την 

βέλτιστη αξιοποίηση τόσο της πρώτης ύλης όσο και των βοηθητικών υλικών.

Τέλος, το τμήμα διαχείρισης - διακίνησης προϊόντων χρησιμοποιεί τα δεδομένα του 

πληροφοριακού συστήματος για τον υπολογισμό των αποθεμάτων σε έτοιμα προϊόντα 

που βρίσκονται στις αποθήκες της εταιρείας και κατά συνέπεια την έκδοση εντολών 

παραγωγής προς τα ανάλογα τμήματα.

Χρήστες
Π.Σ.

Σχήμα 2.3 Πρόσβαση χρηστών στο σημερινό πληροφοριακό σύστημα παραγωγής

Στο παραπάνω σχήμα (Σχ. 2.3) φαίνεται το Πληροφοριακό Σύστημα όπως λειτουργεί 

σήμερα στη ΜΕΒΓΑΛ. Έχει σημασία για τη συνέχεια να εφιστήσουμε την προσοχή στο 

γεγονός ότι οι χρήστες έχουν απ’ευθείας πρόσβαση στα δεδομένα της βάσης έτσι όπως 

αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα στον κεντρικό υπολογιστή (πρωτογενή δεδομένα). Αυτό 

όπως θα δούμε αυξάνει το συντελεστή δυσκολίας στην επεξεργασία των δεδομένων 

αυτών και τη μετατροπή τους έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης κάποιας 

επιχειρηματικής απόφασης.

2.3 Χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος Παραγωγής

Και τα δύο αυτά τμήματα καταχωρούν καθημερινά εγγραφές που αφορούν κινήσεις. Οι 

κινήσεις αυτές προέρχονται είτε από την αγορά α’ και β’ υλών, είτε από την εσωτερική 

διακίνηση των υλικών, είτε από παραγωγή έτοιμων και ημιέτοιμων προϊόντων και 

αντικατοπτρίζουν την καθημερινή δραστηριότητα της ΜΕΒΓΑΛ.
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Λογιστικές κινήσεις Φυσικές κινήσεις
ειδών ^ ειδών

Σχήμα 2.4 Διαδικασία καταχώρησης κινήσεων από Λογιστήριο και Αποθήκη

Τόσο το Λογιστήριο όσο και η Αποθήκη ενδιαφέρονται για τις κινήσεις αυτές από 

διαφορετική όμως σκοπιά. Στην περίπτωση της προμήθειας υλικών από εξωτερικούς 

προμηθευτές, η κίνηση καταχωρείται και από τα δύο τμήματα. Το Λογιστήριο 

χρησιμοποιεί τους εξαψήφιους κωδικούς ειδών διότι ενδιαφέρεται περισσότερο για την 

καταγραφή της συναλλαγής με τον προμηθευτή. Αντίθετα η Αποθήκη χρησιμοποιεί 

τους αναλυτικούς οκταψήφιους κωδικούς ειδών διότι θέλει να γνωρίζει επακριβώς τις 

ποσότητες που διαθέτει όχι μόνο από κάθε είδος αλλά και σε κάθε μορφή στην οποία 

μπορεί να διαθέτει το είδος αυτό.

Στο παραπάνω σχήμα (Σχ. 2.4) φαίνεται ο ρόλος που παίζει το κάθε ένα από τα δύο 

τμήματα στις καθημερινές κινήσεις.

Για κάθε υλικό που προωθείται στην παραγωγή όπως και για κάθε προϊόν που 

παράγεται, υπεύθυνος καταχώρησης είναι το Λογιστήριο με βάση τα δελτία εσωτερικής 

διακίνησης που συμπληρώνονται από τα τμήματα και αποστέλλονται στο Λογιστήριο. 

Ενημερώνεται από τους προϊσταμένους των τμημάτων παραγωγής καθημερινά σχετικά 

με τη δραστηριότητά τους και στη συνέχεια δημιουργεί τις ανάλογες εγγραφές.
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Εφ’ όσον τα δύο τμήματα αποθηκεύουν παρόμοιες κινήσεις της παραγωγής (από τη 

δική του σκοπιά το καθένα) είναι επόμενο ότι θα χρησιμοποιούν και τις ίδιες εφαρμογές 

του Πληροφοριακού Συστήματος. Αυτές οι εφαρμογές έχουν να κάνουν με:

> τη διαχείριση των Αποθηκών,

> τη διακίνηση των υλικών,

> την κοστολόγηση των προϊόντων και

> τις τεχνικές τους προδιαγραφές

Οι χρήστες των τμημάτων εισάγουν καθημερινά την πληροφορία - κίνηση και εξάγουν 

καταστάσεις που τους βοηθούν στον έλεγχο των εγγραφών αλλά και σε ενημέρωση και 

αποφάσεις διοικητικής φύσης. Οι καταστάσεις αυτές αφορούν ισοζύγια αποθηκών, 

καταστάσεις πωληθέντων, συμφωνίες παραγομένων - αναλισκόμενων, αναλυτικά 

καθολικά κ.λ.π. Επίσης πέρα από τις καταστάσεις αυτές, δημιουργούνται και άλλες σε 

συνεργασία με το τμήμα Μηχανογράφησης για να καλύψουν το όποιο κενό 

πληροφόρησης μπορεί να υπάρξει.

Άλλοι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος είναι το τμήμα Προγραμματισμού 

Παραγωγής, η Διεύθυνση Παραγωγής και τέλος η Διοίκηση της εταιρείας. Οι χρήστες 

αυτοί έχουν παθητικό ρόλο όσον αφορά την εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα. 

Ενδιαφέρονται μόνο για κάποια στοιχεία τα οποία εξάγονται με τη μορφή καταστάσεων 

και τους εξυπηρετούν στη λήψη αποφάσεων. Τέτοια στοιχεία είναι τα στατιστικά των 

πωλήσεων τα οποία χρειάζεται ο Προγραμματισμός Παραγωγής για να μπορέσει να 

κατευθύνει τις ενέργειες των διαφόρων τμημάτων της παραγωγής και οι πωλήσεις ανά 

δεκαήμερο που ενδιαφέρουν τη Διεύθυνση Παραγωγής και τη Διοίκηση της εταιρείας 

για να μπορέσουν να δουν πως εξελίσσεται η κατάσταση από πλευράς πωλήσεων. 

Συνοπτικά η χρήση του Πληροφοριακού συστήματος στη σημερινή του μορφή φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα:

Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ

Τμήματα - Χρήστες Εφαρμογές Inputs Outputs

Λογιστήριο Διαχείριση Αποθηκών κινήσεις Ισοζύγια Αποθηκών
Αποθήκη Διακίνηση Υλικών Αναλυτικό Καθολικό

Τμήματα Παραγωγής Κοστολόγηση Εκτυπώσεις Παραγομένων - Αναλισκομένων
Τεχνικές Προδιαγραφές Καταστάσεις Ελέγχου Αποθήκης

SQL Server Καταστάσεις Συμφωνίας Πωλήσεων

Προγρ. Παραγωγής Οχι Στατιστικά Πωλήσεων

Διοίκηση ΜΕΒΓΑΛ Οχι Πωλήσεις Ανά Δεκαήμερο

Διεύθ. Παραγωγής Οχι Πωλήσεις Ανά Δεκαήμερο

Πίνακας 2.2 Τμήματα-χρήστες πληροφοριακού συστήματος
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2.4 Μοντέλο Πληροφοριακού Συστήματος Παραγωγής

Το πληροφοριακό σύστημα της ΜΕΒΓΑΑ βασίζεται στην έννοια της «κίνησης». Με 

τον όρο αυτό εννοούμε την ενέργεια εκείνη η οποία επιφέρει κάποια μεταβολή στο 

ενεργητικό της επιχείρησης. Η κίνηση μπορεί βεβαίως να αφορά προϊόντα (πώληση, 

αγορά, αποθήκευση) ή χρηματικές συναλλαγές (είσπραξη πληρωμών από πελάτες).

Ο ορισμός της κίνησης είναι εξαιρετικά ευρύς, όπως γίνεται αμέσως αντιληπτό. Αυτό 

συμβαίνει σκόπιμα έτσι ώστε κάτω από τον όρο αυτό να συμπεριληφθούν όλες εκείνες 

οι ενέργειες που καθημερινά διενεργούνται σε μια επιχείρηση. Το μοντέλο του 

πληροφοριακού συστήματος φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 2.5 Μοντέλο Πληροφοριακού Συστήματος Παραγωγής

Παρατηρούμε ότι η έννοια της κίνησης σχετίζεται με μια σειρά από άλλες οντότητες 

όπως ο χρόνος, το προϊόν, το είδος της κίνησης κ.λ,π. Το μοντέλο αυτό ακολουθεί τη 

μορφή του λεγομένου star schema. Ο τύπος αυτός του μοντέλου δεδομένων επιτρέπει 

την ευκολότερη απεικόνιση πολυδιάστατων πληροφοριών σε μια σχεσιακή βάση 

δεδομένων.

Σ’ ένα star schema υπάρχουν 4 βασικά συστατικά [P.Rob, C.Colonel, ‘96]: facts, 

dimensions, attributes, attribute hierarchies. Με τον όρο facts προσδιορίζουμε τα 

μετρήσιμα εκείνα στοιχεία τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο κομμάτι της
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επιχείρησης ή μια λειτουργία της. Βρίσκονται αποθηκευμένα στην κεντρική οντότητα 

του μοντέλου η οποία ονομάζεται fact table. Στην περίπτωση των κινήσεων της 

παραγωγής, τα facts είναι οι ποσότητες εκείνες οι οποίες διακινούνται μέσω των 

διαφόρων ειδών κινήσεων.

Ως dimensions ενός fact table ορίζουμε εκείνα τα χαρακτηριστικά των κυρίως 

δεδομένων (facts) τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να τα αντιληφθούμε κάτω από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες. Έτσι μπορούμε να δούμε τα κυρίως δεδομένα μέσα από τις 

σχέσεις που έχουν με άλλες πληροφορίες που υπάρχουν στη βάση μας. Στην περίπτωση 

που εξετάζουμε, dimensions είναι η έννοια του προϊόντος, του είδους της κίνησης, του 

προμηθευτή, του χρόνου και του χώρου παραγωγής/αποθήκευσης. Οι οντότητες αυτές 

είναι απαραίτητες για τον σαφή ορισμό της κίνησης.

Κάθε μία από τις dimensions περιέχει κάποια πεδία τα οποία ονομάζουμε attributes. 

Έτσι για παράδειγμα στο dimension «προϊόν» έχουμε τα attributes «κωδικός 

προϊόντος», «ονομασία προϊόντος», «κατηγορία προϊόντος», «βάρος», «τιμή» κ.λ.π. Με 

βάση τα attributes, η έννοια του προϊόντος αποκτάει ταυτότητα και γίνεται πιο διακριτή 

μέσα στη βάση δεδομένων. Έτσι μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις κινήσεις όσον 

αφορά το dimension «προϊόν» σε κινήσεις ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή κινήσεις 

που αφορούν συγκεκριμένη τιμή πώλησης του προϊόντος. Τα attributes είναι αυτά που 

επιτρέπουν στο χρήστη να καθορίσει με ποιό κομμάτι των δεδομένων που έχει στη 

διάθεσή του θέλει να ασχοληθεί.

Τέλος υπάρχουν και τα attribute hierarchies. Αυτά προκύπτουν από την ταξινόμηση των 

attributes σε καλώς ορισμένες ομάδες. Αυτή η κατηγοριοποίηση επιτρέπει τη 

δυνατότητα drill down και roll up ανάλυσης των δεδομένων. Επιτρέπει δηλαδή την σε 

μεγαλύτερο βάθος ανάλυση ή αντίστροφα την ομαδοποίηση κάποιων αποτελεσμάτων 

έτσι ώστε να αποκτήσει ο χρήστης μια ειδικότερη ή αντίστροφα γενικότερη εικόνα της 

πληροφορίας. Θα συναντήσουμε κάποιες τέτοιες ομαδοποιήσεις καθώς θα μελετούμε 

κάθε ένα από τα dimensions αργότερα.

Σ’ ένα star schema, τόσο τα facts όσο και τα dimensions είναι φυσικά αρχεία μέσα στη 

βάση δεδομένων. To fact table συνδέεται με κάθε μια από τις dimensions με μια σχέση 

«πολλά - προς - ένα». Υπάρχουν δηλαδή πολλές εγγραφές σ’ ένα fact table που 

αφορούν μία και μοναδική εγγραφή του dimension. Τα δύο αρχεία συνδέονται με πεδία 

- κλειδιά μεταξύ τους. Το πρωτεύον κλειδί του dimension αποτελεί μέρος του 

πρωτεύοντος κλειδιού του fact table. Καθώς το fact table έχει πολλά dimensions, το 

πρωτεύον κλειδί του αποτελείται από μια σύνθεση των πρωτευόντων κλειδιών των 

dimensions.
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2.4.1 Ανάλυση των dimensions των fact tables της παραγωγής

2.4.1.1 EiSoc
Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες 

για τον πλήρη ορισμό των ειδών που είτε παράγονται από τη ΜΕΒΓΑΛ, είτε 

χρησιμοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην παραγωγική διαδικασία (α’ ή β’ ύλες, 

συμπαράγωγα).

Κάθε είδος διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα με βάση τον κωδικό είδους που υπάρχει. 

Ο κωδικός αυτός είναι εξαψήφιος ή οκταψήφιος ανάλογα με τον χρήστη που 

χρησιμοποιεί την πληροφορία. Οι εξαψήφιοι κωδικοί ονομάζονται γενικοί κωδικοί και 

αντιστοιχεί ένας για κάθε διαφορετικό προϊόν. Έτσι για το είδος «μαρμελάδα» 

αντιστοιχεί ένας εξαψήφιος κωδικός. Το είδος όμως αυτό συναντάται σε πολλές γεύσεις, 

αντίστοιχες των φρούτων που κάθε φορά χρησιμοποιούνται. Για να μπορέσουμε να τις 

διακρίνουμε χρησιμοποιούμε τους οκταψήφιους κωδικούς. Με άλλα λόγια, οι 

οκταψήφιοι κωδικοί εκφράζουν τις διαφορετικές μορφές ενός είδους. Οι εξαψήφιοι 

κωδικοί ενδιαφέρουν κυρίως το Λογιστήριο ενώ οι οκταψήφιοι την Αποθήκη. Η 

διαφορά οφείλεται στις διαφορετικές ανάγκες παρακολούθησης και ελέγχου που 

υπάρχουν από τμήμα σε τμήμα. Η διάκριση μεταξύ των δύο αυτών κωδικοποιήσεων 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πιν. 2.3):

Κωδικός είδους Περιγραφή είδους

270000 Μαρμελάδα

270000 00 Μαρμελάδα δείγμα

270000 01 Μαρμελάδα κεράσι

270000 02 Μαρμελάδα μπανάνα

270000 03 Μαρμελάδα βερίκοκο

270000 04 Μαρμελάδα φράουλα

270000 05 Μαρμελάδα φρούτα δάσους

270000 06 Μαρμελάδα τροπικά φρούτα

270000 07 Μαρμελάδα αχλάδι

270000 08 Μαρμελάδα ροδάκινο & μαρακούγια

270000 09 Μαρμελάδα καρότο

270000 10 Μαρμελάδα σύκο stock

270000 11 Μαρμελάδα μανταρίνι

270000 12 Μαρμελάδα cocktail
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270000 13 Μαρμελάδα σύκο

270000 14 Μαρμελάδα μπανάνα (mix)

270000 15 Μαρμελάδα φράουλα (mix)

270000 16 Μαρμελάδα τροπικά φρούτα (mix)

270000 17 Μαρμελάδα ροδάκινο (mix)

Πίνακας 2.3 Διαφορά εξαφήφιων και οκταψήφιων κωδικών ειδών

Στην περίπτωση των ειδών παρατηρούμε μια σειρά από ομαδοποιήσεις. Μια πρώτη 

προέρχεται από το πεδίο κωδικού παραγόμενου/αγοραζόμενου. Έτσι όλα τα είδη που 

έχουν ως τιμή αυτού του κωδικού το 1 αποτελούν πρώτες ύλες κ.λ.π. όπως φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα (Πιν. 2.4):

Κωδικός Ομάδα Ειδών Παράδειγμα Περιγραφή είδους

1 Α’ Ύλες 100035 Γ άλα αγελάδος νωπό

2 Β’ Ύλες 215000 Κακάο

3 Υλικά συσκευασίας 336200 Δοχεία τύρου 4 κιλών

5 Ενδιάμεσα προϊόντα 500018 Μίγμα γάλακτος για 

Harmony 1%

6 Προϊόντα 601036 Γάλα αγελάδος λευκό 3,5% 

1 λίτρο

7 Εμπορεύματα 752001 Βίβα ψωμί τοστ 160γρ.

8 Μικτά συμπαράγωγα 660300 Κρέμα πρόβεια χύμα

9 Αμιγή συμπαράγωγα 520000 Τυρόγαλο αγελάδος

Πίνακας 2.4 Κατηγοριοποίηση ανά κωδικό παραγωμένου/αγοραζομένου

Μια δεύτερη κατηγοριοποίηση είναι η έννοια του group. Αφορά είδη τα οποία έχουν 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά που μας επιτρέπουν να τα μελετούμε από κοινού. Έτσι 

για παράδειγμα έχουμε τα groups «Γιαούρτι ευρωπαϊκού τύπου λευκό» και «Γιαούρτι 

ευρωπαϊκού τύπου με πρόσθετα» τα οποία περιλαμβάνουν είδη που ικανοποιούν τα 

κριτήρια που εύκολα κανείς καταλαβαίνει από την ονομασία τους.

Πέρα από την έννοια του group, υπάρχει ένα ακόμη ανώτερο επίπεδο ομαδοποίησης. 

Είναι η έννοια της ομάδας. Σε μια ομάδα ανήκουν πολλά groups. Ένα group δεν μπορεί

Πίνακας 2.5 Κατηγοριοποίηση ειδών ανά «ομάδα - group» 
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να ανήκει σε περισσότερες από μία ομάδες. Επίσης ένα είδος δεν μπορεί να ανήκει σε 

περισσότερα από ένα groups. Παράδειγμα ομάδας είναι η ομάδα «Γιαούρτι ευρωπαϊκού 

τύπου» που περιλαμβάνει τα groups «Γιαούρτι ευρωπαϊκού τύπου λευκό», «Γιαούρτι 

ευρωπαϊκού τύπου με πρόσθετα», «Γιαούρτι στραγγιστό (κύπελλα)», «Γιαούρτι με 

φρούτα» και «Ρυζόγαλο». Οι ομαδοποιήσεις είναι τα attribute hierarchies για τα οποία 

είχαμε μιλήσει πρωτύτερα. Χρησιμεύουν στο να μπορούμε, ομαδοποιώντας τα δεδομένα 

σύμφωνα με κάποια λογική, να παίρνουμε τη γενική εκείνη εικόνα που θα μας επιτρέψει 

την ταχύτερη εξαγωγή αποτελεσμάτων. Φυσικά μπορούμε να κινηθούμε και 

αντίστροφα. Έχοντας τη γενική εικόνα, να τη μοιράσουμε σε κομμάτια σύμφωνα με τις 

ομαδοποιήσεις αυτές. Στο παραπάνω διάγραμμα (Πίν. 2.5) φαίνεται η κατηγοριοποίηση 

«ομάδα - group - είδος» στην οποία μόλις αναφερθήκαμε.

Άλλες σημαντικές παράμετροι της έννοιας «είδος» είναι οι μονάδες μέτρησης και 

πώλησης. Σε πολλά είδη οι μονάδες συμπίπτουν π.χ. συσκευασίες γάλακτος. Σε άλλα 

όμως (π.χ. τυροκομικά) διαφέρουν. Είναι χρήσιμο για την εταιρεία να μπορεί να 

μετατρέπει εύκολα τις πληροφορίες πώλησης σε τεμάχια και αντίστροφα. Αυτό γίνεται 

με βάση τα πεδία αυτά.

2.4.1.2 Εταιρεία
Σημαντικό επίσης είναι το dimension της «εταιρείας». Καθώς η διακίνηση των ειδών 

παρακολουθείται τόσο από το Λογιστήριο όσο και από την Αποθήκη, έχει καθορισθεί 

ένας κωδικός που ονομάζεται εταιρεία και επιτρέπει στο κάθε ένα από τα τμήματα αυτά 

να παρακολουθεί τις δικές του καταχωρήσεις. Έτσι γίνεται καλύτερος έλεγχος των 

λειτουργιών των δύο τμημάτων.

2.4.1.3 Σηιιείο Ilaoaycuvtic/Αποθήκευσης
Στο dimension αυτό βρίσκονται αποθηκευμένοι οι κωδικοί και οι αντίστοιχες 

περιγραφές των χώρων της παραγωγής. Οι χώροι αυτοί μπορεί να αφορούν την 

Αποθήκη ή τα διάφορα τμήματα της παραγωγής του εργοστασίου. Η ύπαρξη των 

κωδικών αυτών προκύπτει από την ανάγκη να γνωρίζουμε από πού προς τα πού 

διακινήθηκαν τα υλικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή η γνώση είναι απαραίτητη 

στη φάση της κοστολόγησης των προϊόντων. Στον παρακάτω πίνακα (Πιν. 2.6) 

παρατίθενται οι κωδικοί των σημείων παραγωγής/αποθήκευσης και τα ονόματα των 

χώρων αυτών:

_____________________ Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ

Κωδικός Περιγραφή Κωδικός Περιγραφή

100 Αποθήκη Κουφαλίων 715 Τμήμα ευρωπαϊκής γιαούρτ.

200 Αποθήκη Θεσσαλονίκης 721 Τμήμα τύρου
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300 Αποθήκη Λάρισας 723 Τμήμα μπασκιού

400 Αποθήκη Χαλκιδικής 725 Τμήμα κασερίας

500 Αποθήκη Αθηνών 731 Τμήμα λοιπών προϊόντων 

τυροκομίας

705 Τμ. παραγωγής κακάο 733 Τμήμα τυποποίησης

707 Τμήμα συσκ. κρέμας 735 Τμήμα τριμμένων τυριών

709 Τμήμα εμφιάλωσης 737 Τμήμα λειωμένων τυριών

711 Τμήμα παραδ. γιαούρτης 751 Προβατοστάσιο

Πίνακας 2.6 Κωδικοί και περιγραφές αποθηκών

2.4.1.4 Κατηγορία Κίνησης
Οι κωδικοί αυτοί καθορίζουν το είδος της λογιστικής εγγραφής η οποία δημιουργείται 

ως αποτέλεσμα κάθε κίνησης. Σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο, κάθε κωδικός κίνησης 

προκαλεί διαφορετικές ενημερώσεις αρχείων γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία η διάκρισή 

τους. Οι κωδικοί κίνησης μπορούν να ομαδοποιηθούν σε εισαγωγές ή εξαγωγές 

ανάλογα με αν το πρώτο ψηφίο τους είναι 1 ή 2 αντίστοιχα. Μια άλλη διαφοροποίηση 

προκύπτει από το τελευταίο ψηφίο. Αν αυτό είναι 0 τότε πρόκειται για μια κανονική 

εγγραφή. Αν είναι 1, τότε πρόκειται για αντιλογισμό, δηλαδή για εγγραφή που σκοπό 

έχει να ακυρώσει μια προηγούμενη κανονική εγγραφή. Οπως και στο αρχείο ειδών, 

αυτές οι ομαδοποιήσεις επιτρέπουν πληρέστερη εποπτεία των διαφόρων κινήσεων.

2.4.1.5 ΠροαηΘευτήζ
Η έννοια του προμηθευτή έχει νόημα μόνο στις κινήσεις που αφορούν αγορές της 

ΜΕΒΓΑΛ από άλλες εταιρείες (π.χ. αγορά β’ υλών). Κάθε προμηθευτής έχει έναν 

κωδικό βάσει του οποίου διακρίνεται από τους υπόλοιπους. Παράλληλα με τον κωδικό, 

στο ίδιο αρχείο υπάρχουν και όλα τα στοιχεία που δίδουν μια πλήρη γνώση για την 

ταυτότητα του προμηθευτή. Υπάρχουν λοιπόν πεδία τα οποία αφορούν ονομασία, 

διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λ.π.

Όπως και στα υπόλοιπα αρχεία έτσι και σ’ αυτό οι εγγραφές μπορούν να 

ομαδοποιηθούν με βάση κάποια χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι η έδρα του 

προμηθευτή. Οι προμηθευτές διακρίνονται σε αυτούς που έχουν την έδρα της 

επιχείρησής τους στην Ελλάδα και σε αυτούς που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ένας 

άλλος διαχωρισμός προκύπτει από τον κωδικό του επαγγέλματος. Ο κωδικός αυτός 

διαχωρίζει τους προμηθευτές ανάλογα με το είδος των υλικών που η ΜΕΒΓΑΛ 

αγοράζει από αυτούς. Η ομαδοποίηση αυτή παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (Πιν. 

2.7):

Σρ.λίδπ ΊΟ



Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ

Κωδικός Επαννέλιιατος Κατηνοοία Ποοιιηθευτή

001 Παραγωγός αγελαδινού γάλακτος

002 Παραγωγός πρόβειου γάλακτος

003 Παραγωγός γίδινου γάλακτος

005 Παραλήπτης γάλακτος

010 Εργολάβος - Προμηθευτής παγίων

011 Σούπερ Μάρκετ

020 Προμηθευτής A’ - Β’ υλών / εμπορευμάτων

030 Προμηθευτής υλικών συσκευασίας

040 Προμηθευτής αναλωσίμων

050 Προμηθευτής ανταλλακτικών

080 Λοιποί προμηθευτές

099 Δημόσιο - Ν.Π.Δ.Δ.

Πίνακας 2.7 Κατηγορίες επαγγελμάτων προμηθευτών

2.4.1.6 Χοόνοα
Σημαντικό ρόλο στο μοντέλο το οποίο παρουσιάζουμε παίζει και η χρονική στιγμή κατά 

την οποία καταγράφεται η οποιαδήποτε κίνηση. Ως χρονική στιγμή εννοούμε την 

ημέρα, το μήνα και το έτος της κίνησης.

2.4.1.7 Κίνηση
Αφού εξετάσαμε όλα τα dimensions που επηρεάζουν το μοντέλο, μπορούμε να δούμε 

αναλυτικότερα την έννοια της κίνησης. Η κίνηση είναι το fact στο μοντέλο μας. Αυτό 

σημαίνει ότι περιέχει κωδικούς από όλα τα αρχεία που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Το 

πρωτεύον κλειδί της οντότητας αυτής προκύπτει από τη σύνθεση των κλειδιών των 

dimensions που την περιβάλλουν. Δηλαδή, σε μια κίνηση θα πρέπει να καθορισθεί το 

είδος που μετακινείται, ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος προορισμού (τμήματα 

εργοστασίου), η ημερομηνία της κίνησης και η αιτία κίνησης (κωδικός κίνησης). Στην 

περίπτωση που η κίνηση αφορά αγορά από προμηθευτή, θα πρέπει να γίνει αναφορά 

στον κωδικό του. Τέλος θα πρέπει να προσδιορισθεί και η ποσότητα του είδους που 

συμμετέχει στην διαδικασία.

Επειδή τέτοιες παρόμοιες κινήσεις είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερες από μία 

μέσα σε μια ημέρα, δίδεται σε κάθε κίνηση ένας αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί στο 

παραστατικό που εκδίδεται και συνοδεύει την κίνηση.
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Κατηγορία

Σχήμα 2.6 Ανάλυση Πληροφοριακού Μοντέλου Παραγωγής

Τώρα που τα dimensions έχουν οριστεί, μπορούμε να παρουσιάσουμε αναλυτικότερα το 

μοντέλο του πληροφοριακού συστήματος. Αυτό φαίνεται στο παραπάνω σχήμα (Σχ. 

2.6).

2.5 Κριτική του Πληροφοριακού Συστήματος

Είναι φανερό ότι το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΕΒΓΑΛ στην μορφή που είναι 

σήμερα παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα και εμφανίζει κάποια μειονεκτήματα. Αυτά 

είναι τα παρακάτω:

> Περιορισμένος αριθμός χρηστών
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> Δυσκολία επεκτασιμότητας του συστήματος

> Δυσκολία άντλησης και επεξεργασίας πρωτογενών δεδομένων

> Μη φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας

Μπορούμε να εξετάσουμε το κάθε ένα από τα προβλήματα αυτά για να το 

κατανοήσουμε καλύτερα.

Α) Περιορισμένος api0u6c γρηστών

Το παρόν πληροφοριακό σύστημα είναι επηρεασμένο από την ανάγκη λογιστικής 

παρακολούθησης της καθημερινής δραστηριότητας της επιχείρησης. Αυτό προκύπτει 

από το γεγονός ότι οι εργασίες του λογιστηρίου ήταν από τις πρώτες που οργανώθηκαν 

μηχανογραφικά σε όλες τις επιχειρήσεις λόγω του ότι και είναι αρκετά δομημένες και 

έτσι προσφέρονται για μηχανογραφική κάλυψη. Πέρα όμως από το λογιστήριο και τις 

ανάγκες του, υπάρχουν και άλλα κομμάτια της επιχείρησης που θα έχουν ανάγκη 

πληροφοριακής οργάνωσης των λειτουργιών τους. Εξέχον παράδειγμα για τη ΜΕΒΓΑΛ 

αποτελούν τα τμήματα της παραγωγής. Οι εργαζόμενοι εκεί δεν έχουν πρόσβαση στο 

πληροφοριακό σύστημα παρά το ότι ένα μεγάλο μέρος του όγκου των πληροφοριών του 

συστήματος αφορά τη δική τους παραγωγική δραστηριότητα. Είναι φυσικότερο και 

αποτελεσματικότερο οι εργαζόμενοι της παραγωγής να καταχωρούν απ’ευθείας 

ηλεκτρονικά τις κινήσεις που τους αφορούν βοηθώντας έτσι και στην αποσυμφόρηση 

του Λογιστηρίου που σήμερα έχει αναλάβει αυτό το έργο, όσο και να αντλούν τις 

πληροφορίες και τις καταστάσεις εκείνες που τους ενδιαφέρουν.

Εκτός όμως από τα τμήματα αυτά, υπάρχουν και άλλα τα οποία ούτε έχουν πρόσβαση 

στο σύστημα αλλά και ούτε οι πληροφορίες που χρειάζονται καλύπτονται από το 

μοντέλο του συστήματος. Τέτοιο παράδειγμα είναι το τμήμα του Ποιοτικού Ελέγχου της 

Παραγωγής. Πρόκειται για ένα τμήμα που δημιουργήθηκε πρόσφατα με αφορμή την 

προσπάθεια της ΜΕΒΓΑΛ να πιστοποιήσει την ποιότητα των διαδικασιών της. Το 

τμήμα αυτό είναι φανερό ότι δεν ενδιαφέρεται για πληροφορίες λογιστικής φύσης οι 

οποίες καλύπτονται από το μοντέλο που ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει 

να επεκταθεί το υπάρχον μοντέλο έτσι ώστε να συμπεριλάβει και τις νέες αυτές ανάγκες 

πληροφόρησης. Το χτίσιμο του νέου μοντέλου θα έχει ως επακόλουθο την επέκταση του 

πληροφοριακού συστήματος και την κάλυψη των νέων αυτών χρηστών. Πόσο εύκολη

Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ
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είναι όμως η επέκταση του συστήματος; Το ερώτημα αυτό μας οδηγεί στο δεύτερο από 

τα προβλήματα που σημειώσαμε προηγουμένως.

Β) Αυσκολία επεκτασιαότητας του συστύιιατος

Το σημερινό σύστημα είναι δύσκολα επεκτάσιμο. Η προσθήκη μιας νέας λειτουργίας 

απαιτεί κόπο και είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Αυτό σημαίνει πως αν η ανάγκη 

παρουσιαστεί ξαφνικά, το σύστημα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα. Σε 

παλαιότερες εποχές που οι συνθήκες του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος 

παρέμεναν λίγο-πολύ σταθερές, το πρόβλημα δεν ήταν τόσο έντονο. Σήμερα όμως που 

τα δεδομένα αλλάζουν με τρομερές ταχύτητες είναι φανερό ότι θα πρέπει να αναζητηθεί 

μια περισσότερο ευέλικτη δομή η οποία θα επιτρέψει στην επιχείρηση να ακολουθήσει 

το πνεύμα της εποχής και να μη χάσει στον ανταγωνισμό. Η δομή θα πρέπει να 

επιτρέπει προσθήκες και αλλαγές προς οποιαδήποτε κατεύθυνση όσο σημαντικές και αν 

είναι αυτές.

Γ) Αυσκολία άντλησης και επεξεργασίας πρωτογενών δεδοιιένων

Τα δεδομένα της επιχείρησης βρίσκονται στο σύστημα στην πρωτογενή τους μορφή 

δηλαδή όπως καταχωρήθηκαν από τους χρήστες όταν σημειώθηκαν οι αντίστοιχες 

κινήσεις. Από το στάδιο αυτό μέχρι του να μορφοποιηθούν έτσι ώστε να είναι χρήσιμα 

στον τελικό χρήστη και να του επιτρέπουν να λάβει αποφάσεις στηριζόμενος σε αυτά 

υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Αυτή την εργασία καλείται συνήθως να αντιμετωπίσει 

το τμήμα Μηχανογράφησης της επιχείρησης. Η προσπάθεια αυτή είναι εφικτή έως ένα 

βαθμό.

Καθημερινά οι χρήστες υποβάλλουν αιτήματα για δεδομένα τα οποία θα ήθελαν να 

έχουν στη διάθεσή τους. Το τμήμα Μηχανογράφησης θα πρέπει να ερμηνεύσει τα 

αιτήματα αυτά, να αντιληφθεί για κάθε χρήστη ποια είναι η ανάγκη πληροφόρησης που 

έχει και πώς θέλει να δει αυτή την πληροφορία έτσι ώστε να καταβληθεί προσπάθεια 

ώστε η ανάγκη αυτή να καλυφθεί πλήρως. Η διαδικασία αυτή κάθε άλλο παρά σύντομη 

αποδεικνύεται. Ο λόγος είναι ότι συνήθως queries τα οποία είναι χρήσιμα για τη 

διοίκηση, δύσκολα υλοποιούνται με χρήση των επερωτήσεων που χρησιμοποιούνται 

σήμερα (SQL). Από την άλλη πλευρά πολλές από τις πληροφορίες που ενδιαφέρουν 

έχουν συχνά δυναμικό (ad hoc) χαρακτήρα. Αποτέλεσμά είναι και η καθυστέρηση του 

υπόλοιπου έργου της Μηχανογράφησης μιας και γίνεται συνεχώς αποδέκτης δεκάδων 

αιτημάτων αλλά και η καθυστέρηση της λήψης από το χρήστη της πληροφορίας που
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χρειάζεται. Η καθυστέρηση για το χρήστη μπορεί να είναι μεγάλη ή μικρή ανάλογα με 

την πολυπλοκότητα και τη σπουδαιότητα του αιτήματος του.

Θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος ώστε η επαφή του χρήστη με το σύστημα για θέματα 

άντλησης πληροφοριών να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο άμεση. Θα ήταν πολύ 

χρήσιμο αν υπήρχε η δυνατότητα να καθορίζει ο χρήστης τις παραμέτρους του 

αιτήματος του στο σύστημα μέσω κάποιων query tools που θα έχουν δημιουργηθεί 

αποκλειστικά για να καλύψουν τις ανάγκες του και το σύστημα να μπορεί να 

αποκρίνεται άμεσα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι το σύστημα θα έχει τη γενική δομή 

για την αντιμετώπιση των αναγκών του κάθε χρήστη και δε θα χρειάζεται κάθε φορά η 

επέμβαση της Μηχανογράφησης για τη μορφοποίηση των δεδομένων.

Δ) Μη Φιλικό προς το γριίστη περιβάλλον εργασίας

Το περιβάλλον εργασίας είναι μη φιλικό προς τον τελικό χρήστη. Τα displays του 

AS/400 είναι μη παραθυρικά και γι’ αυτό απαιτούν πληκτρολόγηση πολλών 

παραμέτρων για να δώσουν κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό πέρα από χρονοβόρο είναι και 

επιρρεπές στο σφάλμα. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι πιθανότητες λάθους 

εισαγωγής παραμέτρων αυξάνονται όσο περισότερα είναι τα πλήκτρα που πρέπει ο 

τελικός χρήστης να πιέσει προκειμένου να πάρει την πληροφορία που αναζητά. Θ ήταν 

ωφέλιμο αν μπορούσε να βρεθεί κάποιος τρόπος εισαγωγής της παραθυρικής 

τεχνολογίας στη διεπαφή χρήστη - πληροφοριακού συστήματος η οποία θα έκανε το 

έργο των χρηστών απλούστερο. Ιδίως των χρηστών εκείνων που μην έχοντας μεγάλη 

εξοικείωση με τα πληροφοριακά συστήματα δεν μπορούν εύκολα να αντλήσουν τις 

πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν.

Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές τα προβλήματα του πληροφοριακού συστήματος της 

ΜΕΒΓΑΛ στη μορφή που αυτό έχει σήμερα. Αυτά τα προβλήματα, που δεν αφορούν 

βέβαια μόνο τη ΜΕΒΓΑΛ αλλά όλες τις επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στην ίδια 

τεχνολογία, θα αποτελέσουν και τον οδηγό μας για την αναζήτηση της καλύτερης λύσης 

που θα παρουσιαστεί στα επόμενα κεφάλαια.
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Κεφάλαιο Τρίτο : Προτάσεις κάλυψης

πληροφοριακών αναγκών

3.1 Εισαγωγή

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε την κατάσταση του πληροφοριακού συστήματος 

όπως αυτό είναι διαμορφωμένο σήμερα. Παρουσιάστηκαν το μοντέλο του 

πληροφοριακού συστήματος, οι χρήστες του καθώς και οι εφαρμογές που 

χρησιμοποιούνται. Μέσα από την μελέτη του πληροφοριακού συστήματος έγιναν 

φανερά κάποια προβλήματα τα οποία το νέο σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να 

ξεπεράσει. Οι αδυναμίες αυτές λίγο - πολύ συνθέτουν και τις παραμέτρους του 

προβλήματος. Η νέα πρόταση θα πρέπει να μπορέσει να δώσει πειστικές απαντήσεις 

στις αδυναμίες αυτές.

Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε εναλλακτικές λύσεις. Στην 

όποια πρόταση κατατίθεται θα πρέπει να λάβουμε υπ’όψη ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει 

μια αρκετά καλή μηχανογραφική υποδομή στην ΜΕΒΓΑΛ τόσο από πλευράς software 

όσο και από πλευράς hardware. Η υποδομή αυτή βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία 

ικανοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των στελεχών της εταιρείας. Το νέο 

σύστημα δεν θα πρέπει λοιπόν κατ’ανάγκη να καταργήσει αλλά μάλλον να βελτιώσει 

και να συμπληρώσει. Οι ιδέες που θα προταθούν θα πρέπει εκτός των άλλων να 

μπορούν εύκολα να συνδυαστούν με το υπάρχον σύστημα (legacy system). Αυτός ο 

περιορισμός καθιστά το πρόβλημα πολυπλοκότερο και κατά συνέπεια και την τελική 

επιλογή δυσκολότερη. Πράγματι, είναι κατά πολύ απλούστερο να ξεκινήσει κανείς τη 

σχεδίαση ενός πληροφοριακού συστήματος από την αρχή οπότε έχει και την δυνατότητα 

να το υλοποιήσει βήμα - βήμα όπως ακριβώς επιθυμεί, παρά να προσπαθήσει να 

προσθέσει κάτι καινούργιο στο ήδη υπάρχον.

Υπάρχουν δύο δρόμοι τους οποίους μπορούμε να ακολουθήσουμε ώστε να φτάσουμε 

στο τελικό αποτέλεσμα που μας ενδιαφέρει. Ο πρώτος έχει να κάνει μ’ ένα νέο τρόπο 

οργάνωσης των δεδομένων και παρουσίασής τους στον τελικό χρήστη χωρίς να 

επιχειρούνται βασικές αλλαγές στο υπάρχον σύστημα. Ο δεύτερος προτείνει
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ριζοσπαστικότερες επεμβάσεις στο σύστημα με την υιοθέτηση ενός πιο σύγχρονου 

τρόπου βάσει του οποίου θα δομούνται οι εφαρμογές του συστήματος και οι διεπαφές 

τους με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα. Οι δύο αυτές λύσεις έχουν σχέση με τις 

αδυναμίες που εμφανίζονται στα διάφορα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων. 

Έτσι έχουμε από τη μια αδυναμία άντλησης δεδομένων που υπάρχουν μεν στο 

πληροφοριακό σύστημα αλλά δεν γίνονται εύκολα πληροφορία και από την άλλη 

αδυναμία που προέρχεται από τη μη κάλυψη κάποιων δεδομένων που οδηγεί στην 

ανάγκη επέκτασης του πληροφοριακού συστήματος. Στη δεύτερη περίπτωση είναι 

επιθυμητό οι όποιες ενέργειες να γίνουν κατά τρόπο που αφ’ ενός μεν να αντιστοιχεί 

στην επιχειρησιακή λειτουργία της επιχείρησης, αφ’ ετέρου να μπορεί να δημιουργήσει 

μία πλατφόρμα που θα επιτρέπει εύκολες αλλαγές και στο μέλλον. Εκπρόσωπος της 

πρώτης τάσης είναι το Data Warehouse, ενώ της δεύτερης η ανάπτυξη ενός 

αντικειμενοστρεφούς «στρώματος» εφαρμογών γύρω από το legacy system.

Θα εξετάσουμε αναλυτικά τις δύο αυτές περιπτώσεις για να μπορέσουμε να τις 

κατανοήσουμε καλύτερα και να αντιληφθούμε την καταλληλότητά τους ή μη για το 

πληροφοριακό σύστημα της ΜΕΒΓΑΑ.

3.2 Data Warehouse

3.2.1 Ορισμός του Data Warehouse

Η τεχνολογία του data warehouse έχει αναπτυχθεί πρόσφατα και έχει αποκτήσει ευρεία 

εφαρμογή Υπολογίζεται ότι η αγορά των Data Warehouses αυξάνει κάθε χρόνο κατά 

35% - 40% περίπου [C.Hall ‘98], Τι ακριβώς είναι όμως το Data Warehouse;

To Data Warehouse δεν είναι παρά μια βάση δεδομένων. Ένας χώρος όπου 

αποθηκεύονται στοιχεία τόσο της επιχείρησης όσο και του εξωτερικού της 

περιβάλλοντος . Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο χώρο αυτό, αντλούν τα δεδομένα που 

τους ενδιαφέρουν και βοηθούμενοι από αυτά καταλήγουν σε κάποιες επιχειρηματικές 

αποφάσεις. To Data Warehouse δημιουργήθηκε για να μπορέσει να βοηθήσει στον 

μετασχηματισμό των δεδομένων σε πληροφορία. Μέσω της πληροφορίας αυτής τα 

στελέχη της επιχείρησης θα είναι σε θέση να αντιληφθούν καλύτερα τη θέση της 

επιχείρησής τους, να αντιληφθούν τάσεις που υπάρχουν στην αγορά που τους 

ενδιαφέρει και να μπορέσουν αυτές τις τάσεις να τις αξιοποιήσουν αντιδρώντας 

κατάλληλα. Χρήστες του Data Warehouse μπορούν και πρέπει να είναι όλοι οι χρήστες. 

Από τα διευθυντικά στελέχη που ενδιαφέρονται για συγκεντρωτικές πληροφορίες μέχρι

Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΑ
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τα μ£σαία και κατώτερα στελέχη που απαιτούν πληρέστερη ενημέρωση για κάποια 

συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία ασχολούνται.

Οι εφαρμογές στις οποίες μπορεί ένα Data Warehouse να χρησιμοποιηθεί μπορεί να 

αφορούν μια σειρά από λειτουργίες μιας επιχείρησης όπως:

'λ Πωλήσεις και ανάλυση μάρκετινγκ

ν' Διαχείριση αποθεμάτων και παρακολούθηση παραγωγής

ν' Παρακολούθηση πελατών - προμηθευτών κ.λ.π.

To Data Warehouse δεν είναι όμως μια απλή βάση δεδομένων. Έχει κάποια 

χαρακτηριστικά και αυτά είναι που το διακρίνουν και στα οποία στηρίζεται η ευρεία 

εφαρμογή του [W.H. Inmon ‘96], Τα χαρακτηριστικά αυτά περιγράφονται συνοπτικά 

παρακάτω:

______________ Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ

• Ενοποίηση Δεδομένων

Μορφή Δεδομένων 
στο AS/400

Year Region Salesperson Product Value
1995 East Carlos Erasers 50
1995 East Tere Erasers 12
1995 North Carlos Widgets 120
1995 North Tere Widgets 100
1995 North Carlos Widgets 30
1995 South Victor Balls 145
1995 South Victor Balls 34
1995 South Victor Balls 80
1995 West Mary Pencils 89
1995 West Mary Pencils 56
1996 East Carlos Pencils 45
1996 East Victor Balls 55
1996 North Mary Pencils 60
1996 North Victor Erasers 20
1996 South Carlos Widgets 30
1996 South Mary Widgets 75
1996 South Mary Widgets 50
1996 South Tere Balls 70
1996 South Tere Erasers 90
1996 West Carlos Widgets 25
1996 West Tere Balls 100

Μορφή Δεδομένων στο 
Data Warehouse

Data
Τ nuuformatton

αναζήτηση 
φιλτράρισμα 
μετατροπή 
ενοποίηση 
κατηγοριοποίηση 
ομαδοποίηση 
αθροίσματα

Year 1995 ▼

Sum of Value Region
Product East North South West Grand Total
Balls 0 0 259 0 259
Erasers 62 0 0 σ 62
Pencils 0 0 0 145 145
Widgets 0 250 0 0 250
Grand Total 62 250 259 145 716

Year (All) ▼

Product (AII) I
Sum of Value Region
Salesperson East North South West Grand Total
Carlos 95 150 30 25 300
Mary 0 60 125 145 330
Tere 12 ϊόσ 160 100 372
Victor 55 20 259 O1 334
Grand Total 162 330 “5741 270 1336

Σχήμα 3.1 Μετατροπή δεδομένων από σχεσιακή βάση δεδομένων σε data warehouse

To Data Warehouse είναι μια κεντρική βάση δεδομένων που ενοποιεί στοιχεία που 

προέρχονται από διάφορες πηγές. Οι πηγές αυτές μπορεί να βρίσκονται μέσα στην 

επιχείρηση ή κάλλιστα μπορεί να είναι εξωτερικές. To Data Warehouse αποτελεί 

την πλατφόρμα όπου όλα αυτά τα στοιχεία θα συλλεγούν και θα είναι διαθέσιμα 

στον τελικό χρήστη. Η ενοποίηση των δεδομένων είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα 

διαδικασία. Εφ’ όσον όμως επιτευχθεί, παρέχει μια γενική εικόνα της κατάστασης

Σρλι'δπ TR



___________________________________ Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ

της επιχείρησης. Η ενοποιημένη εικόνα των στοιχείων βοηθά σημαντικά τα στελέχη 

της επιχείρησης να πάρουν τις αποφάσεις μιας και στη διάθεσή τους βρίσκονται όλα 

εκείνα τα δεδομένα που θα επιθυμούσαν να έχουν.

Στο παραπάνω σχήμα (Σχ. 3.1) φαίνεται σχηματικά η διαφορά απεικόνισης των 

δεδομένων μεταξύ ενός Data Warehouse και μιας κλασσικής βάσης δεδομένων σε 

ένα midrange σύστημα σαν και αυτά που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες 

επιχειρήσεις για την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων τους. 

Παρατηρούμε ότι ενώ στις κλασσικές βάσεις δεδομένων η αποθήκευση γίνεται ανά 

κίνηση (transaction), το Data Warehouse προχωρά ένα βήμα παραπέρα και 

αποθηκεύει τα δεδομένα σε μια γενικότερη μορφή μέσω αθροίσεων και 

ομαδοποιήσεων.

• Κατηγοριοποίηση Δεδομένων

To Data Warehouse είναι έτσι δομημένο ώστε τα στοιχεία που έχει να είναι εύκολο 

να απαντήσουν σε ερωτήματα που προέρχονται από διαφορετικές λειτουργίες της 

επιχείρησης. Έτσι τα δεδομένα είναι κατατμημένα σε λειτουργικές ενότητες. Για 

κάθε ερώτημα λοιπόν το οποίο αφορά κάποια λειτουργία (π.χ. πωλήσεις της 

εταιρείας), υπάρχει ένα κομμάτι των δεδομένων του Data Warehouse το οποίο 

περιέχει όλες εκείνες τις μεταβλητές που είναι αναγκαίες για να δοθεί η απάντηση. 

Η δομή αυτή φυσικά διαφέρει από τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένες οι 

κλασσικές βάσεις δεδομένων. Σ’ αυτές χρειάζεται αναζήτηση για να εντοπιστούν 

εκείνα ακριβώς που χρειάζονται.

• Χρόνος

Η παράμετρος του χρόνου είναι πάρα πολύ σημαντική σ’ ένα Data Warehouse. Στις 

συμβατικές βάσεις δεδομένων, ή έμφαση δίνεται στην καταγραφή της κίνησης ή της 

μεταβολής της τιμής κάποιας μεταβλητής την στιγμή που αυτή συμβαίνει. Στο Data 

Warehouse δεν εξετάζεται η τιμή της μεταβλητής κάθε στιγμή αλλά η τιμή της κατά 

τη διάρκεια μιας περιόδου. To Data Warehouse περιέχει μια σειρά από αθροίσματα 

τιμών ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσει μια συγκεντρωτική και περιληπτική 

εικόνα των δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά αντιπροσωπεύουν το πώς είχε η 

κατάσταση σε κάποια χρονική στιγμή (π.χ. ένας μήνας, μια εβδομάδα). Την επόμενη 

φορά που θα μεταφερθούν στοιχεία από τη συμβατική βάση δεδομένων στο Data 

Warehouse, τα αθροίσματα αυτά θα επανυπολογιστούν για να δώσουν τη νέα εικόνα 

των δεδομένων. To Data Warehouse είναι με λίγα λόγια μια φωτογραφία κάποιων 

συγκεντρωτικών στοιχείων κάποια χρονική στιγμή. Το να γνωρίζουμε ποιά ήταν η 

χρονική στιγμή αυτή είναι πολύ σημαντικό καθώς οι τιμές των δεδομένων συνεχώς 

μεταβάλλονται με το χρόνο.
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• Αμετάβλητα Δεδομένα

Τα δεδομένα σ’ ένα Data Warehouse δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν. Βρίσκονται 

εκεί μόνο για την ενημέρωση του χρήστη. Πιθανές αλλαγές στα δεδομένα της 

συμβατικής βάσης δεδομένων θα εμφανιστούν στο Data Warehouse την επόμενη φορά 

που θα έχουμε μεταφορά στοιχείων από τη μια βάση στην άλλη. Στην ουσία, θα 

μπορούσαμε να συγκρίνουμε το Data Warehouse με ένα read-only αρχείο. Ο χρήστης 

μπορεί να διαβάσει τα περιεχόμενά του, όχι όμως και να τα τροποποιήσει.

Στον παρακάτω πίνακα (Πιν. 3.1) μπορούμε να δούμε τις διαφορές ενός Data 

Warehouse από τις κλασσικές βάσεις δεδομένων ενός πληροφοριακού συστήματος 

[P.Rob, C.Colonel, ‘97].

Κλασσικές Βάσεις Δεδομένων Data Warehouse

Ενοποίηση
Δεδομένων

Παρόμοια δεδομένα μπορεί να έχουν 

διαφορετικούς τρόπους 

αναπαράστασης

Ενοποιημένος τρόπος 

παρουσίασης των δεδομένων. 

Κοινοί τρόποι αναπαράστασής 

τους για όλα τα τμήματα της 

επιχείρησης

Κατηγοριοποίηση
Δεδομένων

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε 

ενότητες ανάλογες των διαδικασιών 

από τις οποίες προήλθαν (process 

oriented)

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε 

ενότητες ανάλογες των θεματικών 

ενοτήτων από τις οποίες 

προήλθαν (subject oriented)

Χρόνος Τα δεδομένα αντανακλούν την 

παρούσα κατάσταση

Ιστορικά δεδομένα. Η 

παράμετρος «χρόνος» 

προστίθεται για να εξυπηρετεί την 

ανάλυση των δεδομένων

Μεταβλητότητα
Δεδομένων

Διορθώσεις, διαγραφές δεδομένων 

είναι πολύ σύνηθες γεγονός

Τα δεδομένα δεν επιδέχονται 

αλλαγών. Περιοδικά νέα στοιχεία 

μεταφέρονται στο σύστημα και 

κάποιες τιμές (π.χ. αθροίσματα) 

υπολογίζονται εκ νέου.

Πίνακας 3.1 Διαφορές data warehouse από σχεσιακές βάσεις δεδομένων

3.2.2 Ιστορία και εξέλιξη των Data Warehouses

Πρόγονοι των σημερινών Data Warehouses είναι τα report generating systems τα οποία 

ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στη δεκαετία του 1980. Τα συστήματα αυτά παρείχαν κάποιες 

βασικές απαντήσεις στα ερωτήματα των τελικών χρηστών, είχαν όμως το βασικό 

μειονέκτημα της περιορισμένης ευελιξίας και της ελάχιστης φιλικότητας προς τον 

τελικό χρήστη. Για να μπορέσει κανείς να αντλήσει κάποιες πληροφορίες απαιτούνταν 

πρόσβαση στα δεδομένα μέσω μιας text-only διεπαφής. Ακόμη και τότε, ο τρόπος
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παρουσίασης των δεδομένων ήταν προκαθορισμένος από πριν (σταθερές φόρμες 

εκτύπωσης) και δεν επιδέχονταν αλλαγές.

Το επόμενο βήμα στην πορεία αυτή ήταν η δημιουργία κάποιων συστημάτων 

περισσότερο ευέλικτων χάρη στην προσθήκη της SQL και της πρόσβασης πια των 

δεδομένων μέσω κάποιων query tools. Αυτά τα εργαλεία επέτρεψαν την επεξεργασία 

των δεδομένων να φτάσει πιο κοντά στις ανάγκες των χρηστών. Είχαν μάλιστα τη 

δυνατότητα της δημιουργίας ενημερωτικών εκτυπώσεων (reports) που ανταποκρίνονταν 

σε μεγάλο βαθμό στο πώς ακριβώς ήθελε ο χρήστης να του παρουσιαστούν τα στοιχεία 

που είχε ζητήσει. Η θέση του χρήστη έγινε ακόμη καλύτερη όταν του δόθηκε η ευκαιρία 

να αναλύει ο ίδιος τα δεδομένα που του παρέχονταν με τη βοήθεια κάποιων 

προγραμμάτων λογιστικών φύλλων spreadsheets (π.χ. Excel) ή άλλων στατιστικών 

πακέτων που κυκλοφόρησαν ευρέως στην αγορά. Το βασικό μειονέκτημα στο στάδιο 

αυτό ήταν το ότι για να μπορέσει κανείς να εισάγει στο σύστημα κάποιες SQL εντολές 

θα έπρεπε να είναι σε θέση να γνωρίζει το μοντέλο του πληροφοριακού συστήματος. Το 

πώς, δηλαδή, είναι ταξινομημένα τα δεδομένα, τι αρχεία υπάρχουν και τι πληροφορίες 

περιέχει το κάθε ένα από αυτά, ποια είναι τα πεδία του κάθε αρχείου και πώς ορίζεται το 

κάθε ένα κ.λ.π. Κάτι τέτοιο φυσικά ήταν αδύνατο για το μέσο χρήστη του 

πληροφοριακού συστήματος και αποτελούσε ευθύνη του τμήματος Μηχανογράφησης 

της επιχείρησης. Υπήρχε λοιπόν κάποιος ενδιάμεσος μεταξύ του χρήστη και της 

πληροφορίας που τον ενδιέφερε.

Παρά τα μειονεκτήματα τους, τα συστήματα αυτά ικανοποίησαν αρκετές από τις 

ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών και αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία 

αναπτύχθηκαν τα σημερινά συστήματα λήψης αποφάσεων.

Στη σημερινή εποχή, η θεαματική ανάπτυξη των μικροεπεξεργαστών είχε ως 

επακόλουθο την εμφάνιση πανίσχυρων υπολογιστικών συστημάτων σε όλο και πιο 

προσιτές τιμές. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με την υιοθέτηση από όλο και 

περισσότερα συστήματα αρχιτεκτονικών client-server επέτρεψε στο μέσο χρήστη να 

διαθέτει στον προσωπικό του υπολογιστή μια σειρά από εργαλεία με μεγάλες 

δυνατότητες που τον βοηθούν στην πρόσβαση και ανάλυση των δεδομένων της 

επιχείρησης. Ακόμη όμως και τώρα υπάρχουν περιορισμοί όπως περιγράφονται 

παρακάτω [P.Rob, C.Colonel, ‘97]:

S Ο χρήστης δεν μπορεί να επεξεργαστεί μεγάλο όγκο δεδομένων. 

Ακόμη και οι σημερινοί προσωπικοί υπολογιστές έχουν τα όριά τους.

^ Η ταχύτητα επεξεργασίας των δεδομένων είναι μικρή, ιδίως όταν 

μιλάμε για μεγάλα αρχεία.

Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ
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S Χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας συνεπάγεται αργοπορία στην 

ανάλυση των στοιχείων και κατά συνέπεια και στη λήψη της 

απόφασης

'λ Υπάρχουν πολλές φορές προβλήματα συμβατότητας μεταξύ 

δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Είναι πιθανό 

κάποιες εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο χρήστης στην ανάλυση που 

κάνει να μην μπορούν να επεξεργαστούν κάποιο τύπο δεδομένων. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνεται σημαντικός όγκος 

πληροφόρησης και το τελικό αποτέλεσμα να μην αντικατοπτρίζει την 

αληθινή εικόνα.

S Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της απρόσεκτης ανάλυσης που θα 

καταλήξει σε διπλές εγγραφές και πολλαπλάσια προσπάθεια από τη 

μεριά του χρήστη. Είναι πολλά τα παραδείγματα εξαγωγής 

εσφαλμένων συμπερασμάτων από αναλύσεις που έκαναν σε κάποιο 

σημείο λάθος στον τρόπο χειρισμού των δεδομένων.

Όλα αυτά τα προβλήματα είναι σοβαρά και η αντιμετώπισή τους από τα Data 

Warehouses, όπως θα δούμε στην επόμενη παράγραφο δείχνει πού ακριβώς βασίζουν 

την επιτυχία τους.

3.2.3 Παρουσίαση του Data Warehouse

Χρήστες

Βάσεις Δεδομένων

+ ααναζήτηση
+ φιλτράρισμα
+ μετατροπή
+ ενοποίηση
+ κατηγοριοποίηση
+ ομαδοποίηση

+ αθροίσματα Data Warehouse

Σχήμα 3.2 Μετατροπή δεδομένων από το data warehouse 

To Data Warehouse είναι μια βάση που αποθηκεύει τα δεδομένα. Αυτά αντλούνται από 

την βάση πρωτογενών δεδομένων της επιχείρησης ή από άλλες πηγές. Για την άντληση 

χρησιμοποιούνται κάποια εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την μετατροπή, την ενοποίηση 

και την ομαδοποίηση των δεδομένων (Σχ. 3.2).
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Τα στοιχεία, στη νέα τους μορφή, αφού αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων του data 

warehouse, παρουσιάζονται στο χρήστη μέσω κάποιων εργαλείων query και άλλων 

μορφών παρουσίασης. Ο χρήστης έχει έτσι τη δυνατότητα να αναλύσει τα δεδομένα και 

να τα παρουσιάσει στη μορφή που αυτός κρίνει ως καταλληλότερη.

Υπάρχουν δώδεκα κανόνες που διέπουν τη λειτουργία ενός Data Warehouse. Αυτοί 

διατυπώθηκαν το 1994 από τους [W.H. Inmon, ‘94] και είναι οι παρακάτω:

1. To Data Warehouse αποτελεί ανεξάρτητη οντότητα σε σχέση με τα 

επιχειρησιακά δεδομένα

2. Τα δεδομένα ενός Data Warehouse είναι ενοποιημένα

3. To Data Warehouse περιέχει ιστορικά στοιχεία που καλύπτουν ένα 

μεγάλο χρονικό ορίζοντα

4. Τα δεδομένα ενός Data Warehouse αποτελούν φωτογραφία των 

επιχειρησιακών δεδομένων σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή

5. Τα δεδομένα ενός Data Warehouse είναι κατηγοριοποιημένα ανά 

θεματικό αντικείμενο (subject oriented)

6. Τα δεδομένα ενός Data Warehouse προσφέρονται μονάχα για 

ενημέρωση και όχι για on-line αλλαγές

7. Ο χρόνος ανάπτυξης ενός Data Warehouse διαφέρει από το χρόνο 

ανάπτυξης ενός κλασσικού συστήματος. Στην πρώτη περίπτωση η 

ανάπτυξη στηρίζεται στα δεδομένα. Στη δεύτερη, στις διαδικασίες.

8. Ένα Data Warehouse περιέχει πληροφορίες σε πολλά επίπεδα, π.χ. 

τρέχοντα δεδομένα, παλιά ιστορικά στοιχεία, αθροίσματα και 

συγκεντρωτικά στοιχεία.

9. Το περιβάλλον ενός Data Warehouse χαρακτηρίζεται από read- only 

συναλλαγές μεταξύ αυτού και του χρήστη που αφορούν μεγάλο όγκο 

δεδομένων. Στα κλασσικά συστήματα έχουμε μεγάλο αριθμό από 

read-write συναλλαγές που αφορούν μικρό όγκο δεδομένων.

10. Το περιβάλλον ενός Data Warehouse παρακολουθεί πολλές πηγές 

δεδομένων, μετατρέπει τα δεδομένα και τα αποθηκεύει

11. Σε ένα Data Warehouse, τα metadata αποτελούν πολύ βασικό 

κομμάτι. Τα metadata επεξηγούν τα δεδομένα που υπάρχουν στο data 

warehouse. Παρέχουν πληροφορίες για την πηγή των δεδομένων, 

τους μετασχηματισμούς, την κατηγοριοποίησή τους, τις σχέσεις τους 

με άλλες πληροφορίες και το ιστορικό τους
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12. Ένα Data Warehouse επιβάλλει την βέλτιστη χρήση των δεδομένων 

του χάρη στους μηχανισμούς που διαθέτει.

_________________Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ

Η μορφή ενός data warehouse καθώς και τα στοιχεία που το αποτελούν φαίνονται στο 

παραπάνω σχήμα (Σχ. 3.3) [C. White, ‘97], Μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής 

υποσυστήματα:

Χρήστης

□ Β

Πρωτογενή
Δεδομένα I

Εργαλεία 
πρόσβασης 
δεδομένων 

από χρήστες

Σύστημα Διαχείρισης Data Warehouse

Σχήμα 3.3 Data Warehouse και τα μέρη από τα οποία αποτελείται

> Το υποσύστημα σχεδιασμού που είναι υπεύθυνο για το σχεδίασμά και τον 

ορισμό της βάσης του data warehouse

> Το υποσύστημα άντλησης δεδομένων που αντλεί τα δεδομένα από τις πηγές 

στις οποίες βρίσκονται, τα ελέγχει για τυχόν λάθη και ανακρίβειες, τα 

μετατρέπει και τα μεταφέρει στο data warehouse

> Το υποσύστημα διαχείρισης δεδομένων που είναι υπεύθυνο για την 

πρόσβαση και τη συντήρηση των δεδομένων του data warehouse

> Το υποσύστημα διαχείρισης metadata που παρέχει στους χρήστες 

πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη σημασία των δεδομένων

> Το υποσύστημα πρόσβασης των δεδομένων από τους χρήστες το οποίο 

χρησιμοποιεί φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία διεπαφής ώστε να μπορέσει 

να βρει τα δεδομένα που αναζητά, να τα αναλύσει και να τα αξιοποιήσει.

Τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για την υλοποίηση ενός data warehouse μπορούν να 

χωριστούν σε πέντε γενικές κατηγορίες.
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1. Τα δεδομένα αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και αντλούνται από το 

σύστημα διαχείρισης δεδομένων

2. Η διαρκής ανανέωση των δεδομένων έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τα 

πρωτογενή δεδομένα απαιτεί την ύπαρξη εργαλείων που θα έχουν τη 

δυνατότητα να αντλούν τα πρωτογενή δεδομένα από τις ενδεχομένως 

διαφορετικές μεταξύ τους πηγές, να τα ελέγχουν και να τα μετατρέπουν 

σε μορφή συμβατή με τα αρχεία του data warehouse.

3. Οι χρήστες θα χρειαστούν μια σειρά από εργαλεία που θα επιτρέψουν 

την άντληση των πληροφοριών και την περαιτέρω επεξεργασία τους.

4. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη υποδομή σε hardware και ανάλογο 

λειτουργικό σύστημα ώστε να υποστηρίξει τις λειτουργίες της 

αποθήκευσης των δεδομένων, της επεξεργασίας τους και της 

παρουσίασής τους στον τελικό χρήστη.

5. Τέλος, το όλο σύστημα θα πρέπει να μπορεί κάποιος να το διαχειριστεί. 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συνέχεια στην παροχή υπηρεσιών και η 

ασφάλεια των πληροφοριών.

3.2.4 Στόχοι ενός Data Warehouse

Οι στόχοι ενός Data Warehouse προέρχονται σε μεγάλο βαθμό απ’ ευθείας από τις 

ανάγκες που αυτό έρχεται να καλύψει. Μπορούν λοιπόν να κατηγοριοποιηθούν 

[R.Kimball ‘96] και να παρουσιαστούν ως εξής:

1. To Data Warehouse παρέχει πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα

Τα δεδομένα αυτά είναι μεγάλης σημασίας για τα στελέχη μιας επιχείρησης. Οι 

αποφάσεις που θα ληφθούν θα βασιστούν σε μεγάλο βαθμό στα δεδομένα αυτά. 

Έτσι η πρόσβαση στα στοιχεία που απαιτούνται θα πρέπει να είναι άμεση, σε κάθε 

στιγμή διαθέσιμη και με όσο το δυνατόν υψηλότερη απόδοση. Δεν είναι επιθυμητό η 

πρόσβαση να γίνεται μέσω τρίτου ατόμου διότι αυτό θα καθυστερήσει τη 

διαδικασία. Υψηλή απόδοση σημαίνει ότι κάποιος μορεί να έχει τα στοιχεία που 

επιθυμεί σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στην έννοια της πρόσβασης 

συμπεριλαμβάνονται και όλα εκείνα τα εργαλεία που θα βοηθήσουν το στέλεχος να 

αξιοποιήσει όσο καλύτερα μπορεί τα δεδομένα που του παρέχονται. Τα εργαλεία 

αυτά μπορεί να έχουν να κάνουν με την στατιστική επεξεργασία κάποιων δεδομένων 

ή την εύκολη εκτύπωση ενημερωτικών αναφορών (reports).
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2. Τα δεδομένα ενός Data Warehouse πρέπει να παρουσιάζουν συνέπεια 

Συνέπεια σημαίνει ότι αν δύο στελέχη της επιχείρησης αναζητήσουν την ίδια 

πληροφορία, π.χ. τις πωλήσεις μιας περιοχής, θα λάβουν την ίδια απάντηση ακόμα 

και αν η αναζήτηση γίνει σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ή μέσω διαφορετικών 

δρόμων. Συνέπεια σημαίνει επίσης ότι οι διάφορες έννοιες είναι σαφώς ορισμένες 

μέσα στο Data Warehouse (metadata). Έτσι όταν κάποιος λάβει κάποια δεδομένα 

από το Data Warehouse, θα γνωρίζει επακριβώς ποια μεγέθη τα δεδομένα αυτά 

αντιπροσωπεύουν.

3. Τα δεδομένα ενός Data Warehouse μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω

Ο χρήστης δε περιορίζεται από το Data Warehouse στο πώς θα δει τα δεδομένα που 

τον ενδιαφέρουν. Χάρη στις τεχνικές δυνατότητές του, το Data Warehouse επιτρέπει 

την παραπέρα ανάλυση των δεδομένων του έτσι ώστε να εξαχθούν οι πληροφορίες 

που χρειάζεται ο χρήστης.

4. To Data Warehouse δεν είναι μόνο μια βάση δεδομένων, αλλά και ένα σετ από 

εργαλεία επεξεργασίας τους.

Ένα επιτυχημένο Data Warehouse αποτελείται κατά περίπου εξήντα τοις εκατό από 

τα δεδομένα και το μοντέλο πάνω στο οποίο είναι αυτά δομημένα [R. Kimball, ‘96], 

Το υπόλοιπο σαράντα τοις εκατό αποτελείται από εργαλεία τα οποία αναλύουν και 

τελικά παρουσιάζουν τα δεδομένα.

5. To Data Warehouse είναι το σημείο σύγκλισης δεδομένων πολλών πηγών

Τα δεδομένα που υπάρχουν σε ένα Data Warehouse συγκεντρώνονται προσεκτικά 

από διάφορες πηγές οι οποίες είτε βρίσκονται μέσα στην επιχείρηση είτε ανήκουν 

στο εξωτερικό της περιβάλλον. Ελέγχονται για την αξιοπιστία τους όπως επίσης και 

για το κατά πόσο ταιριάζουν με το πληροφοριακό μοντέλο πάνω στο οποίο είναι 

δομημένο το Data Warehouse. Αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι αυτοί, τότε μόνο τα 

δεδομένα εισάγονται στο Data Warehouse προς χρήση.

6. Η ποιότητα των δεδομένων ενός Data Warehouse μπορεί να αποτελέσει βάση 

αναδιοργάνωσης της πληροφοριακής πολιτικής μιας επιχείρησης

Πολλές φορές τα δεδομένα μιας επιχείρησης δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη 

εικόνα που θα ήθελαν τα στελέχη της. Η αδυναμία αυτή γίνεται περισσότερο έντονη 

σε ένα Data Warehouse το οποίο ακριβώς προσπαθεί να παρουσιάσει την επιχείρηση 

σαν μία ολότητα και όχι αποσπασματικά. Ο μόνος τρόπος να διορθωθεί αυτή η
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κατάσταση είναι να προσπαθήσει η διοίκηση, από κοινού με τους ανθρώπους που 

καταχωρούν καθημερινά τις πληροφορίες, να βρουν νέους τρόπους συμπλήρωσης 

της πληροφορίας έτσι ώστε αυτή να κωδικοποιείται και να είναι διαθέσιμη αργότερα 

όταν κάποιος τη χρειαστεί.

Ένα Data Warehouse θα πρέπει να συγκεντρώνει απαραιτήτως τα παρακάτω

χαρακτηριστικά (Πιν. 3.2) [Techniguide 2]:

Απόδοση : Αποτελεί το μυστικό της επιτυχίας ή της αποτυχίας ενός Data

Warehouse. Τα δεδομένα πρέπει να φθάνουν στους 

κατάλληλους ανθρώπους την κατάλληλη στιγμή και με τον 

κατάλληλο τρόπο παρουσίασης. Πρέπει να αποφευχθούν 

φαινόμενα όπως queries που απαιτούν τεράστιο χρονικό 

διάστημα για να δώσουν αποτελέσματα, δεδομένα που 

κρίνονται παλαιά λόγω μη συχνής ενημέρωσης της βάσης του 

Data Warehouse ή καταστάσεις όπου το σύστημα δεν είναι 

διαθέσιμο στους χρήστες.

Επεκτασιμότητα: Ακολουθεί σε σπουδαιότητα αμέσως μετά την απόδοση. Το

Data Warehouse δεν αρκεί να είναι απλώς επιτυχημένο τη 

στιγμή που θα ξεκινήσει την λειτουργία του. Είναι πολύ 

σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα εύκολης επέκτασής του 

έτσι ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει νέους χρήστες και να 

ικανοποιήσει νέες πληροφοριακές ανάγκες.

Διαθεσιμότητα: Δεν είναι πάντοτε γνωστό εκ των προτέρων το πότε θα

χρειαστεί μια πληροφορία ένας χρήστης. Η αβεβαιότητα αυτή 

μας οδηγεί στην ανάγκη ενός Data Warehouse το οποίο θα είναι 

σε κάθε στιγμή διαθέσιμο στους χρήστες.
Πίνακας 3.2 Βασικά χαρακτηριστικά ενός data warehouse

Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ

3.2.5 Εφαρμογή του Data Warehouse στη ΜΕΒΓΑΛ

Στην περίπτωση της ΜΕΒΓΑΛ, η λύση του Data Warehouse θα έρθει να καλύψει τις 

αδυναμίες ενημέρωσης που υφίστανται αυτή τη στιγμή. To Data Warehouse δεν 

πρόκειται να αντικαταστήσει το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα. Η σχέση του θα είναι 

μάλλον σχέση συνεργασίας, σχέση επικουρική όσον αφορά την ενημέρωση που το 

πληροφοριακό σύστημα της ΜΕΒΓΑΛ παρέχει στους χρήστες.
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Όπως μπορούμε να δούμε καν από το σχήμα (Σχ. 3.4), στην ως τώρα πρόσβαση στο 

πληροφοριακό σύστημα μέσω των παλαιών displays, έχουν προστεθεί και κάποια νέα. 

Τα displays αυτά επικοινωνούν με το Data Warehouse και έχοντας φιλική προς το 

χρήστη μορφή διευκολύνουν την άντληση και επεξεργασία της πληροφορίας. Οι 

πληροφορίες μεταφέρονται από την κεντρική βάση δεδομένων στην οποία και 

συνεχίζουν να καταχωρούνται πρωτογενώς, στο Data Warehouse και μέσω αυτού 

καταλήγουν στον τελικό χρήστη.

Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ

NT Server _ 
SQL Server FT-

hi
AS/400

Παλαιό displays

Σχήμα 3.4 Μορφή Πληροφοριακού Συστήματος με την υιοθέτηση λύσης data warehouse

Η ύπαρξη του Data Warehouse προϋποθέτει ότι ένα καινούργιο πληροφοριακό μοντέλο 

θα αναπτυχθεί ώστε να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα δομηθεί το Data 

Warehouse. Ακόμη, θα μελετηθούν οι ανάγκες του κάθε ξεχωριστού χρήστη και η 

μελέτη αυτή θα καταλήξει στην δημιουργία οθονών ερωτήσεων οι οποίες θα είναι 

ουσιαστικά η γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ του χρήστη και του Data Warehouse.

3.2.5.1 Εγκατάσταση σνστήαατος Data Warehouse στη ΜΕΒΓΑΛ

Η βασική πρόταση της IBM για ένα ολοκληρωμένο data warehouse είναι το Visual 

Warehouse [Visual, ‘98], Το προϊόν αυτό υπόσχεται να ελαχιστοποιήσει την απόσταση 

μεταξύ του τεράστιου όγκου των δεδομένων και της κρίσιμης επιχειρηματικής 

απόφασης. Είναι σχεδιασμένο για να βοηθήσει και να απλοποιήσει την προσπάθεια 

δημιουργίας και ανάλυσης ενός data warehouse. To data warehouse απαντά στα 

περισσότερα ερωτήματα που απασχολούν εκείνον που σκέφτεται την εγκατάσταση ενός 

data warehouse στην επιχείρησή του.
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To Visual Warehouse συνδυάζεται με τη βάση δεδομένων DB2 Universal Database V5 

[VWDB2, ‘98], Η βάση αυτή αποτελεί μέλος της οικογένειας των βάσεων δεδομένων 

DB2 και συνεπώς έχει και αυτή τις ίδιες μεγάλες δυνατότητες που έχουν και οι 

υπόλοιπες της ίδιας οικογένειας. Δηλαδή δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλων όγκων 

δεδομένων και ταχύτατους χρόνους απόκρισης. Η DB2 είναι από τις πιο επιτυχημένες 

βάσεις δεδομένων και μια πρόσφατη έρευνα του περιοδικού Computerworld (Ανοιξη 

1997) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι χρήστες της DB2 είναι οι πιο ικανοποιημένοι 

ανάμεσα σε 1205 χρήστες βάσεων δεδομένων. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο 

data warehouse μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές και από βάσεις δεδομένων 

διαφόρων κατασκευαστών (π.χ. DB2, Informix, Oracle, Sybase). Για να μπορέσει να 

αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα των βάσεων αυτών, το Visual Warehouse 

χρησιμοποιεί ένα εργαλείο που ονομάζεται Data Joiner [DataJoiner, ‘98], Ο Data Joiner 

αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να αντλεί πληροφορίες από βάσεις δεδομένων οι 

οποίες είναι εγκατεστημένες σε διάφορες πλατφόρμες. Το μέσο με το οποίο αντλούνται 

οι πληροφορίες είναι η γλώσσα SQL.

Οι δυνατότητες άντλησης δεδομένων του Visual Warehouse αυξάνονται με την 

ενσωμάτωση στο σύστημα του εργαλείου ETI-EXTRACT [Eti, ‘98], Το εργαλείο αυτό 

δημιουργεί αυτόματα προγράμματα τα οποία αντλούν δεδομένα από τις διάφορες 

πρωτογενείς βάσεις δεδομένων στις οποίες βρίσκονται τα μετατρέπει και τα μεταφέρει 

στο data warehouse αποθηκεύοντας παράλληλα την όλη διαδικασία σε ιστορικά αρχεία. 

Οι σχέσεις που διέπουν τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο Visual Warehouse 

βρίσκονται αποθηκευμένες στο Data Guide [Metadata, ‘98], To Data Guide μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένας κατάλογος που περιέχει τους ορισμούς των μεταβλητών που 

χρησιμοποιούνται. Επιτρέπει κατ’ αυτόν τον τρόπο την καλύτερη κατανόηση από 

πλευράς των χρηστών των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες. Έτσι γίνεται δυνατή 

η καλύτερη επεξεργασία των στοιχείων αυτών. Οι διαχειριστές του data warehouse 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Data Guide Administrator για να δημιουργήσουν, να 

συντηρήσουν και να διαχειριστούν τον κατάλογο αυτό. To Visual Warehouse περιέχει 

έτοιμα πληροφοριακά μοντέλα-υποδείγματα τα οποία μπορούν άμεσα να 

χρησιμοποιηθούν εξασφαλίζοντας έτσι πολύτιμο χρόνο.

Στην καρδιά του Visual Warehouse βρίσκεται ο OLAP Server, ο οποίος είναι υπεύθυνος 

για την ανάλυση και την επεξεργασία των δεδομένων. Είναι το στρατηγικό εκείνο 

εργαλείο που θα προσφέρει εκείνη την πλατφόρμα ανάλυσης των δεδομένων που θα 

κάνει δυνατή την λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων. Ο OLAP Server που 

χρησιμοποιείται στην περίπτωση την οποία συζητούμε είναι ο DB2 OLAP Server 

[DB2 0LAP, ‘98], Το εργαλείο αυτό είναι προϊόν της συνεργασίας της IBM με μια από
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τις πιο γνωστές εταιρείες στο χώρο της OLAP επεξεργασίας δεδομένων, της Arbor 

Software. Το προϊόν της Arbor, το Arbor Essbase OLAP Server είναι ένα από τα πιο 

αναγνωρισμένα εργαλεία στο χώρο των data warehouses [Arbor, ‘98], Τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του, ο DB2 OLAP Server τα έχει κληρονομήσει από τον Arbor Essbase 

OLAP Server. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

• Παρέχει κατανοητή εικόνα των δεδομένων εκτελώντας αναλυτικούς 

μετασχηματισμούς και υπολογισμούς

• Είναι προσβάσιμος από μια σειρά από δημοφιλή front-end εργαλεία επεξεργασίας 

δεδομένων όπως spreadsheets (Excel, Lotus), query tools (Lotus Approach, 

Powerplay, Brio), web browsers (Netscape, Internet Explorer) κ.λ.π.

• Υποστηρίζει πλήρη σειρά από περιβάλλοντα data warehouse

• Ο σχεδιασμός του, η ανάπτυξη και ενσωμάτωσή του σε οποιαδήποτε πλατφόρμα 

είναι εύκολο έργο

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για OLAP εφαρμογές τόσο σε επίπεδο τμήματος όσο και 

σε επίπεδο ολόκληρης της επιχείρησης

• Παρέχει σταθερή και γρήγορη απόκριση στις απαιτήσεις των χρηστών

• Υποστηρίζει δυναμικούς υπολογισμούς

Ο DB2 OLAP Server έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Arbor Essbase. Στην 

πραγματικότητα συνδυάζει τις τεράστιες δυνατότητες του Arbor Essbase όσον αφορά 

την ανάλυση των δεδομένων με το σχεσιακό περιβάλλον της DB2. Η διαφορά μεταξύ 

των δύο εργαλείων είναι ότι ο μεν Arbor Essbase δημιουργήθηκε με σκοπό να 

υποστηρίζει πολυδιάστατες (multi-dimensional) δομές δεδομένων ενώ ο DB2 OLAP 

Server χρησιμοποιείται στο σχεσιακό (relational) περιβάλλον της DB2. Η διαφορά 

δηλαδή είναι απλά ο τρόπος φυσικής αποθήκευσης των στοιχείων. Εδώ βρίσκεται και η 

επιτυχία της IBM που κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων 

πολυδιάστατων βάσεων δεδομένων στη σχεσιακή DB2. Πέρα από τη διαφορά αυτή τα 

δύο εργαλεία είναι εντελώς παρόμοια όσον αφορά την ανάλυση των δεδομένων.

Ο DB2 OLAP Server είναι συμβατός με όλα εκείνα τα εργαλεία και τις εφαρμογές που 

μπορούσαν μέσω του Arbor Essbase OLAP Server να έχουν πρόσβαση σε 

πολυδιάστατες βάσεις δεδομένων μιας και ο DB2 OLAP Server έχει διατηρήσει τα ίδια 

API (Application Programming Interface) με τον προκάτοχό του. Τα API 

περιλαμβάνουν μια περιεκτική βιβλιοθήκη από περισσότερες από 300 λειτουργίες που 

επιτρέπουν στο χρήστη να δημιουργήσει τις δικές του εφαρμογές όπως καταστάσεις 

ελέγχου, προϋπολογισμούς, προβλέψεις, αναλύσεις κερδοφορίας κ.λ.π. Η ανοιχτή
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αρχιτεκτονική των API, μειώνει την ανάγκη ανάπτυξης εφαρμογών και τα 

συνεπαγόμενα λειτουργικά κόστη καθώς υποστηρίζει μια σειρά από δημοφιλείς 

γλώσσες προγραμματισμού όπως η C, η C++ και η Visual Basic.

To Visual Warehouse έχει αυτοματοποιημένες διαδικασίες άντλησης πρωτογενών 

δεδομένων. Υπάρχει η δυνατότητα να προκαθοριστεί ο χρόνος κατά τον οποίο είναι 

επιθυμητό να γίνει η μεταφορά των πρωτογενών δεδομένων και αυτό να γίνει χωρίς να 

χρειαστεί να επέμβει ο διαχειριστής του data warehouse. Επίσης το Visual Warehouse 

συλλέγει πληροφορίες και επεξεργάζεται στατιστικά τη διαδικασία μεταφοράς των 

πρωτογενών δεδομένων έτσι ώστε να είναι βέβαιο ότι η διαδικασία ακολουθείται 

σωστά.

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο Visual Warehouse με μια σειρά από εργαλεία. Ιδίως με 

την ενσωμάτωση της DB2 Universal Database, οι χρήστες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν εργαλεία που ποικίλουν από το native DB2 client support έως τους 

ODBC και JDBC οδηγούς πρόσβασης. Τα δεδομένα του data warehouse 

επεξεργάζονται από τους χρήστες μέσω μιας σειράς εργαλείων και λογιστικών φύλλων. 

Σε ένα περιβάλλον data warehouse είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα δημιουργηθεί η 

ανάγκη επέκτασής του έτσι ώστε είτε να περιλάβει περισσότερες λειτουργίες είτε επειδή 

ο όγκος των δεδομένων απλά αυξήθηκε. To Visual Warehouse εγγυάται ότι μια τέτοια 

μετάβαση θα πραγματοποιηθεί ομαλά.

Τέλος σε μια εποχή που η πληροφορίες μεταβιβάζονται όλο και περισσότερο μέσω του 

Internet, το Visual Warehouse είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει την συλλογή 

δεδομένων και από το διαδίκτυο μέσω των γνωστών Web browsers (Netscape, Internet 

Explorer).

To Visual Warehouse λειτουργεί σε πλατφόρμα Windows NT. Η πλατφόρμα αυτή 

παρέχει σταθερότητα και ασφάλεια τόσο στα δεδομένα όσο και στους χρήστες του data 

warehouse.

Η λύση που περιγράψαμε χρησιμοποιεί την DB2 η οποία ως γνωστόν είναι σχεσιακή 

(relational) βάση δεδομένων. Στην περίπτωση που θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε 

πολυδιάστατη (multidimensional) βάση, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον 

Arbor Essbase OLAP Server σε ρόλο αναλυτικού data mart. Η λύση αυτή δε θα διέφερε 

σημαντικά από την προηγούμενη αφού όπως είδαμε η IBM έχει ενσωματώσει τον 

Arbor Essbase στα εργαλεία της τα οποία πλέον συνεργάζονται μαζί του. Η μόνη 

διαφορά θα ήταν στη φυσική αποθήκευση των δεδομένων.

Ο Essbase θα αντλεί στοιχεία από την DB2 for OS/400 μέσω επερωτήσεων SQL και στη 

συνέχεια θα αποθηκεύει τα στοιχεία στην πολυδιάστατη βάση δεδομένων του. Τα 

στοιχεία θα αναλύονται από τον OLAP Server και θα παρουσιάζονται στον χρήστη

Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ
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μέσω της μεγάλης σειράς μέσων που συνεργάζονται μαζί του. Τα μέσα αυτά 

περιλαμβάνουν τα γνωστά λογιστικά φύλλα αλλά και εφαρμογές που είναι εύκολο να 

δημιουργηθούν χάρη στα API που έχει ενσωματωμένα ο OLAP Server. Ο Arbor 

Essbase θα μπορεί να λειτουργεί τόσο από πλατφόρμα Windows NT όσο και από το 

OS/400.

Στη φάση πάντως αυτή, προτιμότερη λύση δείχνει να είναι η πρώτη καθώς 

εκμεταλλεύεται τη σχεσιακή δομή που ήδη έχουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα 

στο AS/400 αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εταιρειών στο εξωτερικό οι 

οποίες έχουν εφαρμόσει αυτή τη λύση. Μερικά ονόματα είναι η McDonalds, η 

Pro America, η Seagate, η Cigna, η Cognos και άλλες [Example],

3.2.S.2 Παοάδεινυα αοντέλου via το data warehouse
Αφού εξετάσαμε την πλατφόρμα πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί το data warehouse της 

ΜΕΒΓΑΛ, περνάμε στην μελέτη ενός παραδείγματος το οποίο θα μας επιτρέψει να 

κατανοήσουμε καλύτερα το πώς είναι εφικτό να ικανοποιηθούν κάποιες από τις 

πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο.

Αρχείο Ειδών

Σχήμα 3.5 Νέο μοντέλο πληροφοριακού συστήματος 

Οπως είδαμε, βασική πληροφοριακή ανάγκη των στελεχών της ΜΕΒΓΑΛ (ιδιαίτερα 

εκείνων που εργάζονται στα τμήματα της παραγωγής) είναι το να έχουν τη δυνατότητα 

να συγκρίνουν την ποσότητα της πρώτης ύλης που παρέλαβαν στην αρχή της ημέρας με 

τα τελικά προϊόντα που παρέδωσαν. Αυτό το ισοζύγιο πρώτων υλών - τελικών 

προϊόντων τους βοηθά να ελέγχουν καλύτερα την παραγωγική διαδικασία και να
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εντοπίζουν τα σημεία εκείνα στα οποία εμφανίζονται προβλήματα. Η ίδια πληροφορία 

είναι πολύτιμη και για άλλα τμήματα (λογιστήριο, κοστολόγηση, μάρκετινγκ) καθώς 

βοηθά στη λήψη σωστότερων αποφάσεων σχετικά με την τιμολόγηση και την 

κοστολόγηση των προϊόντων.

Σε προηγούμενη παράγραφο εξετάσαμε το star schema που διέπει τη λειτουργία του 

πληροφοριακού συστήματος της ΜΕΒΓΑΛ. Είναι φανερό ότι το σχήμα αυτό θα πρέπει 

να εμπλουτισθεί με νέα στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει την ανάγκη στην 

οποία αναφερόμαστε.

Θα βασιστούμε και πάλι στην έννοια της κίνησης στην προσπάθειά μας. Η κίνηση όμως 

θα αποκτήσει ευρύτερο νόημα και θα αφορά την μετακίνηση είτε της πρώτης ύλης είτε 

του τελικού προϊόντος όχι μόνο μεταξύ τμημάτων αλλά και μεταξύ λειτουργιών του 

ίδιου τμήματος. Οι διαφορετικές λειτουργίες μπορούν να αναπαρασταθούν ως 

ξεχωριστές μεταξύ τους αποθήκες οι οποίες ανταλλάσσουν προϊόντα.

Στο μοντέλο του παραπάνω σχήματος (Σχ. 3.5) αναπαρϊστώνται οι σχέσεις που 

υπάρχουν μεταξύ του νέου fact table και των dimensions του.

Σε κάθε μετακίνηση υλικού από τη μία αποθήκη στην άλλη, θα σημειώνονται μια σειρά 

από στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να έχουν να κάνουν με κάτι γενικό όπως η 

ημερομηνία κατά την οποία σημειώνεται η κίνηση, μπορεί όμως να αφορούν μεγέθη τα 

οποία δίνουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγική διαδικασία η οποία 

ακολουθήθηκε στο τμήμα το οποίο παραδίδει το υλικό. Έτσι για παράδειγμα κατά τη 

μετακίνηση του νωπού γάλακτος από τους πύργους υποδοχής του στις δεξαμενές 

γάλακτος του τυροκομείου μπορεί να καταχωρηθούν όλα εκείνα τα συστατικά (λίπος, 

πρωτεΐνη, λακτόζη, pH κ.λ.π.) που έχουν σημασία για την περαιτέρω επεξεργασία του. 

To fact table της κίνησης λοιπόν θα πρέπει να περιέχει facts τα οποία να λαμβάνουν υπ’ 

όψιν όλα εκείνα τα μεγέθη τα οποία μετρώνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 

διαδικασίας έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά.

Ας εξετάσουμε όμως μερικά παραδείγματα κινήσεων ώστε να μπορέσουμε να 

αντιληφθούμε καλύτερα τη λειτουργικότητα του μοντέλου. Αν υποθέσουμε ότι η 

παραγωγική διαδικασία του τυροκομείου μπορεί να χωριστεί στις παρακάτω φάσεις:

1. Εισκόμιση του γάλακτος

2. Μεταφορά του γάλακτος στις δεξαμενές του τυροκομείου

3. Πέρας πρώτης ημέρας και τοποθέτηση σε ανοιχτά δοχεία

4. Πέρας τρίτης ημέρας και μεταφορά στο ωριμαντήριο και

5. Έξοδος από το ωριμαντήριο και μεταφορά στις αποθήκες
Σρ.λιδπ S3
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τότε μπορούμε να έχουμε τα παρακάτω είδη κινήσεων:

Εισκόμιση 
Γ άλακτος

Μεταφορά 
στις δεξαμενές 

του τυροκομείου

Εταιρεία 
Κωδ.Είδους 

Κωδ. Κίνησης 
Αποθήκη Από 
Αποθήκη Προς 

Ημ/νία
Κατηγ. Είδους 

.Λεπτομέρειες

10
600000 
Εισκόμ. 
ΒΥ00 
ΠΥ01 

31/12/1999 
Νωπό Γ άλα 
Χημ.Συστ

10
600001

Μεταφορά
ΠΥ01
ΔΞ01

31/12/1999
Παστεριωμ
Χημ,Συστ

Μον.Μέτρ. λίτρα λίτρα

Ποσότητα 200 50

Μεταφορά
Τυρί στα 
καλούπια

στο
ωριμαντήριο

Έτοιμο
προϊόν

10 10 10
600002 600003 600004
Α’μέρα Προς ωριμ Αποθήκευα
ΔΞ01 ΚΑΛΟΙ ΩΡ01

ΚΑΛΟΙ ΩΡ01 ΑΠΟΘ01
31/12/1999 2/1/2000 17/1/2000
Καλούπια Προς ωριμ Έτοιμο

Πυτιά
Θερμοκρ.

CaCl2

κιλά κιλά κιλά

30 28 25

Σχήμα 3.6 Παραδείγματα καταχωρήσεων στο νέο πληροφοριακό μοντέλο

Στη φάση της εισκόμισης του γάλακτος θα καταγραφεί η κίνηση της μεταφοράς 

ποσότητας γάλακτος από τα βυτία στους πύργους αποθήκευσης νωπού γάλακτος. Στη 

φάση αυτή ως «Αποθήκη προς» θεωρούμε τον πύργο ενώ ως «Αποθήκη από» μπορούμε 

να θεωρήσουμε το βυτίο το οποίο μετέφερε το γάλα στο εργοστάσιο. Θα καταχωρηθεί 

επίσης η ημερομηνία της κίνησης, η εταιρεία (που θα υποδηλώνει ότι η κίνηση έγινε 

στα Κουφάλια) και η χημική σύσταση του γάλακτος (λίπος, πρωτεΐνη, λακτόζη).

Στη δεύτερη φάση έχουμε τη μεταφορά του γάλακτος στις δεξαμενές του τυροκομείου. 

Το προϊόν είναι πια το «Γάλα προς τυροκόμηση», η «Αποθήκη προς» είναι η δεξαμενή 

του τυροκομείου ενώ η «Αποθήκη από» είναι ο πύργος υποδοχής γάλακτος. 

Σημειώνεται η ημερομηνία, η χημική σύσταση του γάλακτος, η ποσότητα και ο κωδικός 

κίνησης που σημαίνει «Μεταφορά προς τυροκομείο».

Στην τρίτη φάση το γάλα έχει υποστεί επεξεργασία και έχει μεταφερθεί σε ανοιχτά 

δοχεία στα οποία αναμένεται να παραμείνει δύο ημέρες. Το προϊόν είναι, για 

παράδειγμα, «Γάλα τυροκομείου - Τέλος πρώτης ημέρας». Η «Αποθήκη από» είναι οι 

δεξαμενές του τυροκομείου ενώ η «Αποθήκη προς» μπορεί να λέγεται «Τέλος πρώτης 

ημέρας». Μαζί με την ποσότητα καταγράφονται και τα συστατικά (πυτιά, CaCh, κ.λ.π.) 

που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και οι αντίστοιχες ποσότητες. Επίσης καταγράφεται και η 

ημερομηνία της κίνησης.

Στην τέταρτη φάση έχουμε την μεταφορά στο ωριμαντήριο. Και εδώ θα 

καταχωρήσουμε τις πληροφορίες για τις αποθήκες, την ημερομηνία και την ποσότητα 

του τυριού.
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Τέλος στην πέμπτη φάση καταχωρούμε την μετακίνηση του τελικού προϊόντος από το 

ωριμαντήριο στις τελικές αποθήκες. Και στην περίπτωση αυτή θα καταχωρηθούν η 

ποσότητα του τελικού προϊόντος και φυσικά οι πληροφορίες για τις αποθήκες και τους 

κωδικούς κίνησης. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαμε να καταχωρούμε και την 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος ώστε να υπάρχει και αυτή η πληροφορία στο 

πληροφοριακό μας σύστημα.

Στο παραπάνω σχήμα (Σχ. 3.6) μπορούμε να δούμε μια σειρά από υποθετικές εγγραφές 

του νέου πληροφοριακού συστήματος. Οι εγγραφές αυτές αναφέρονται σε όλη την 

παραγωγική διαδικασία και βασίζονται στο μοντέλο το οποίο μόλις περιγράψαμε.

Με τον τρόπο αυτό υπάρχει διαρκής παρακολούθηση του προϊόντος σε όλη τη διάρκεια 

της παραγωγικής διαδικασίας. Η εύρεση δε του ισοζυγίου παραγομένων - 

αναλισκόμενων γίνεται μια πολύ απλή υπόθεση μιας και όλες οι πληροφορίες για το 

βάρος του γάλακτος σε κάθε φάση είναι καταχωρημένες. Πολύ εύκολα ο προϊστάμενος 

του τυροκομείου μπορεί να εκτυπώσει καταστάσεις που θα του δείχνουν τι γάλα 

χρειάστηκε και τι τυρί παρήγαγε είτε μέρα - μέρα είτε συγκεντρωτικά.

3.2.6 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Η πρόταση για ανάπτυξη ενός Data Warehouse στην ΜΕΒΓΑΛ συγκεντρώνει αρκετά 

πλεονεκτήματα τα οποία την κάνουν να φαίνεται πολύ ελκυστική. Από την άλλη μεριά 

όμως παρουσιάζει και κάποια μειονεκτήματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να 

παραγνωρίσει.

Ένα βασικό πλεονέκτημα είναι η εύκολη ανάπτυξη ενός Data Warehouse. Χάρη στην 

ευρεία διάδοσή του υπάρχει διαθέσιμη η απαραίτητη τεχνογνωσία για την υλοποίησή 

του. Χρειάζεται αρχικά η δημιουργία του πληροφοριακού μοντέλου του data warehouse 

που θα συμπεριλάβει τις νέες πληροφοριακές ανάγκες. Το παραπάνω μπορεί να 

προκύψει μετά από μελέτη της τωρινής κατάστασης σε σύγκριση με την επιθυμητή. Μία 

σειρά από συνεντεύξεις με τους βασικούς και τους δυνητικούς χρήστες του 

πληροφοριακού συστήματος θα λύσει τις βασικές απορίες για το πώς θα πρέπει να 

διαμορφωθεί το νέο μοντέλο. Πέρα από το μοντέλο αυτό καθ' εαυτό, η εγκατάσταση 

του Data Warehouse ως βάσης δεδομένων είναι σχετικά απλή διαδικασία και πάντως όχι 

δυσκολότερη από εγκαταστάσεις άλλων προγραμμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά. 

Ιδιαίτερα στην περίπτωση του AS/400 για το οποίο οι λύσεις που έχουν κυκλοφορήσει 

έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία. Η ταχύτητα λοιπόν είναι ένα βασικό πλεονέκτημα διότι
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συνεπάγεται ότι οι χρήστες της ΜΕΒΓΑΛ θα είναι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε 

θέση να εκμεταλλευτούν το Data Warehouse.

Ένα άλλο πλεονέκτημα έχει να κάνει με το είδος της πληροφόρησης που παρέχει το 

Data Warehouse. Όπως είδαμε, τα δεδομένα ομαδοποιούνται και παρουσιάζονται 

κατ'αυτόν τον τρόπο στον χρήστη. Ο χρήστης στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα μέσω 

τεχνικών drill-down να φτάσει μέχρι εκείνο το επίπεδο λεπτομέρειας που επιθυμεί. 

Αυτό το στοιχείο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στα υψηλόβαθμα στελέχη της επιχείρησης που 

δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη λεπτομέρεια αλλά προτιμούν να έχουν μια 

γενικότερη εικόνα του τομέα τον οποίον ελέγχουν.

Ένα τρίτο πλεονέκτημα αφορά την ευκολία άντλησης δεδομένων από το Data 

Warehouse χάρη στα έξυπνα εργαλεία query τα οποία το συνοδεύουν. Ο χρήστης 

απευθύνεται πλέον στο σύστημα χωρίς την παρέμβαση τρίτων με μία φιλική διεπαφή. 

Δεν χρειάζεται πλέον να εξηγήσει σε κάποιον άλλο τι ακριβώς είναι αυτό που επιθυμεί 

και στη συνέχεια να περιμένει για κάποιο χρονικό διάστημα για να πάρει τα δεδομένα 

που πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται σε αυτά ακριβώς που ζήτησε. Αυτή η εξέλιξη 

διευκολύνει και το έργο του τμήματος Μηχανογράφησης το οποίο απαλλαγμένο πλέον 

από την ανάγκη ικανοποίησης μιας σειράς παραγγελιών από πλευράς των χρηστών, 

είναι ελεύθερο να ασχοληθεί με άλλα θέματα.

Μετά τα πλεονεκτήματα περνάμε στα μειονεκτήματα που έχουν τα Data Warehouses. 

Ένα πρώτο μειονέκτημα είναι καθαρά τεχνικό. To Data Warehouse απαιτεί χώρο για να 

αποθηκεύσει τον μεγάλο όγκο δεδομένων που διαχειρίζεται. Ας μην ξεχνάμε ότι 

αποθηκευμένα βρίσκονται τόσο τρέχοντα όσο και (κυρίως) ιστορικά στοιχεία της 

επιχείρησης. Ο χώρος που μπορεί να απαιτείται είναι μεγάλος και χρόνο με το χρόνο θα 

αυξάνεται συνέχεια. Αυτό το γεγονός δημιουργεί μια ανάγκη στην εταιρεία να επενδύει 

σε όλο και μεγαλύτερα μέσα αποθήκευσης δεδομένων πράγμα που συνεπάγεται κάποιο 

επιπλέον κόστος. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης να χαράξει τη 

διαχωριστική γραμμή μεταξύ του πόσο πίσω χρονικά θέλει να ανατρέχει στα δεδομένα 

της (άρα πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη της για αποθηκευτικά μέσα δεδομένων) και πόσο 

μπορεί και θέλει να επενδύσει για να υποστηρίξει αυτή τη δραστηριότητα.

Ένα δεύτερο μειονέκτημα είναι περισσότερο στρατηγικού χαρακτήρα και συνδυάζεται 

με το πώς βλέπει η επιχείρηση το μέλλον του πληροφοριακού της συστήματος. To Data 

Warehouse αποτελεί έναν καλύτερο τρόπο απεικόνισης των υπαργόντων δεδομένων 

και δεν αποτελεί πλατφόρμα επέκτασης του πληροφοριακού συστήματος έτσι ώστε 

αυτό να αντιμετωπίσει πληροφοριακές ανάγκες που δεν καλύπτονται από πρωτογενή 

δεδομένα. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν από αυτούς που 

ασχολούνται με την κατεύθυνση του πληροφοριακού σχεδιασμού της επιχείρησης. Η
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ΜΕΒΓΑΛ λοιπόν θα πρέπει να οριοθετήσει τις ανάγκες της και να απαντήσει στο 

ερώτημα της κατεύθυνσης που θέλει να πάρει όσον αφορά την πληροφοριακή της 

υποδομή.

3.3 Αντικειμενοστρεφές Μοντέλο

3.3.1 Ορισμός αντικειμενοστρεφών μοντέλων

Η δεύτερη λύση έχει τις ρίζες της σε ένα νέο τρόπο σκέψης βάσει του οποίου θα πρέπει 

να δομούνται σήμερα τα πληροφοριακά συστήματα. Ο νέος αυτός τρόπος σκέψης 

έρχεται να αναθεωρήσει κάποιες αρχές που μέχρι σήμερα θεωρούνταν απαραβίαστες 

και αποτελούσαν τις βάσεις της δημιουργίας κάθε πληροφοριακού μοντέλου.

Μέχρι σήμερα η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού για επιχειρήσεις ήταν γνωστή με τον 

όρο «ανάπτυξη εφαρμογών». Όπως καταλαβαίνει κανείς και από το όνομά τους, σκοπός 

των εφαρμογών ήταν να καταλήξουν σε κάποιες λύσεις επιχειρηματικών προβλημάτων 

εφαρμόζοντας κάποιες από τις αρχές της σύγχρονης τεχνολογίας. Κάθε μια από τις 

εφαρμογές περιείχε όλες εκείνες τις πληροφορίες (αλγόριθμοι, λειτουργίες) που 

απαιτούνταν για τη λύση εκείνου ακριβώς του προβλήματος για το οποίο 

κατασκευάστηκαν εξ’αρχής. Οι διαδικασίες και τα δεδομένα ήταν σε πλήρη απομόνωση 

το ένα από το άλλο. Οι προγραμματιστές είχαν εκπαιδευτεί στο να εντοπίζουν τις πηγές 

των δεδομένων, να συγκεντρώνουν τα δεδομένα σε αρχεία ή πίνακες, να καθορίζουν τις 

σχέσεις και τους περιορισμούς μεταξύ των δεδομένων και τέλος να γράφουν 

προγράμματα που να δίνουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Ένα τέτοιο προγραμματιστικό 

περιβάλλον περιορίζει τα δεδομένα σε παθητικό ρόλο ενώ οι διαδικασίες που 

χειρίζονται τα δεδομένα (δηλαδή τα προγράμματα) έχουν τον πρώτο λόγο.

Η ανάπτυξη εφαρμογών αποτέλεσε την κύρια μορφή επιχειρηματικού λογισμικού από 

την δεκαετία του 1940. Αναπτύχθηκαν μάλιστα και μέθοδοι ώστε η διαδικασία αυτή να 

γίνεται με το βέλτιστο τρόπο και τα λιγότερα σφάλματα. Πίσω της κρύβεται ένας 

τρόπος σκέψης που ονομάζεται functional decomposition. Για να επιλυθεί δηλαδή ένα 

πολύπλοκο πρόβλημα, το διαχωρίζουμε σε μικρότερα κομμάτια μέχρι να φτάσουμε σε 

εκείνο το επίπεδο απλότητας που να είναι δυνατόν να το εξηγήσουμε σε έναν 

υπολογιστή και εκείνος να το επιλύσει.
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Η ανάπτυξη εφαρμογών ξεπήδησε σε εποχές που τα προβλήματα στις επιχειρήσεις είχαν 

αρκετά σταθερή μορφή. Μπορούσε λοιπόν κανείς να αναπτύξει εφαρμογές οι οποίες με 

παρόμοιο σταθερό τρόπο προσπαθούσαν να επιλύσουν το πρόβλημα. Καθώς οι 

συνθήκες του προβλήματος δεν άλλαζαν συχνά, η εφαρμογή παρέμενε σε ισχύ για 

αρκετό καιρό μέχρι κάποια καινούργια να πάρει τη θέση της. Στη σημερινή εποχή η 

σταθερότητα έχει πάψει να αποτελεί χαρακτηριστικό των επιχειρηματικών 

προβλημάτων. Αντίθετα οι αλλαγές στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των 

επιχειρήσεων είναι ραγδαίες και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Είναι λοιπόν φανερό 

ότι η ανάπτυξη εφαρμογών για την αντιμετώπιση των νέων περιστάσεων (διαδικασία 

εξαιρετικά χρονοβόρα) δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις νέες συνθήκες παρά τις 

φιλότιμες προσπάθειες της βιομηχανίας παραγωγής λογισμικού για εξεύρεση τρόπων 

επιτάχυνσης της διαδικασίας ανάπτυξης εφαρμογών (π.χ. case tools). Μαζί της αδυνατεί 

να αντεπεξέλθει και το μοντέλο εκείνο που ήθελε τα πληροφοριακά συστήματα να 

βασίζονται στις εφαρμογές αυτές.

Ποια είναι λοιπόν η λύση που θα βοηθήσει να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα; Η 

απάντηση έρχεται από μια τεχνική που προβλέπει την αντικατάσταση των εφαρμογών 

από μοντέλα. Ο στόχος είναι η κατασκευή λογισμικών μοντέλων που θα αναπαριστούν 

τη δομή και τις λειτουργίες μιας επιχείρησης με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απλότητα 

και σαφήνεια. Τα μοντέλα αυτά θα είναι ανεξάρτητα από κάποιο συγκεκριμένο 

πρόβλημα. Θα μπορούν λοιπόν έτσι να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση μιας σειράς 

προβλημάτων, ακόμη και εκείνων που ενδεχομένως ανακύψουν μετά τη δημιουργία των 

μοντέλων.

Ο νέος αυτός τρόπος αντιμετώπισης των δεδομένων αλλάζει τη συμπεριφορά των 

πληροφοριακών συστημάτων. Μέχρι σήμερα, οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων που 

επικρατούν στο χώρο επέτρεπαν την καλή διαχείριση τεράστιων όγκων δεδομένων. 

Αδυνατούσαν όμως να αναπαραστήσουν τις πολύπλοκες σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ 

των δεδομένων αυτών. Από την άλλη πλευρά, τα οντοκεντρικά συστήματα πετυχαίνουν 

ακριβώς εκεί που οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων δυσκολεύονται. Οι σχέσεις μεταξύ 

των δεδομένων καταγράφονται και αποτυπώνονται όπως είναι στην πραγματικότητα [J. 

Robie, ‘94],

Κλασσικό παράδειγμα της αναγκαιότητας του νέου τρόπου σκέψης αποτελεί ο χώρος 

της βιομηχανίας. Στις βιομηχανίες έχουμε μια σειρά από δύσκολα προβλήματα τα οποία 

μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονταν μέσω της ανάπτυξης ανάλογων εφαρμογών. Τα 

προβλήματα αυτά μπορεί να είχαν σχέση με τον προγραμματισμό παραγωγής, τη 

διοίκηση προσωπικού, το λογιστικό έλεγχο, την προμήθεια πρώτων υλών, τη
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συντήρηση των μηχανημάτων κ.λ.π. Αφορούν δηλαδή μία μεγάλη σειρά από 

διαφορετικές μεταξύ τους καταστάσεις. Το να προσπαθήσει κανείς να πετύχει την 

ενοποίηση των τόσο διαφορετικών μεταξύ τους εφαρμογών κάτω από ένα κοινό πλαίσιο 

είναι πρακτικά αδύνατο. Οι εφαρμογές αυτές σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν 

αυτόνομα. Μπορεί να δημιουργηθούν ορισμένες «γέφυρες επικοινωνίας» ανάμεσά τους 

αλλά αυτές δεν πρόκειται ποτέ να αποτελόσουν τη λύση που θα κάνει τις εφαρμογές να 

λειτουργήσουν και να συνεργαστούν κατά τέτοιο τρόπο όπως απαιτούν οι καιροί σε μια 

σύγχρονη βιομηχανία. Από την άλλη πλευρά μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα 

μοντέλο της βιομηχανίας αυτής. Το μοντέλο θα αναπαριστά πιστά τη δομή, τις 

διαδικασίες και τους πόρους της επιχείρησης. Όλα αυτά τα κομμάτια θα συνδέονται 

μεταξύ τους έτσι όπως συνδέονται και στην πραγματικότητα. Αφού δημιουργηθεί το 

μοντέλο, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια πλήρη σειρά από επιχειρηματικά 

προβλήματα. Τα συστατικά στοιχεία του μοντέλου μπορούν να περιέχουν πολλά 

επίπεδα πληροφορίας και λεπτομέρειας όπως ακριβώς πολυεπίπεδη είναι και η δομή της 

επιχείρησης. Έτσι πολλά από αυτά μπορούν να συνενωθούν αναπαριστώντας μια 

γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης. Κάθε μία από αυτές τις οντότητες (objects) είναι 

σε θέση να επεξεργαστεί δεδομένα και να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις σε θέματα 

που την αφορούν αποκλειστικά. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κομμάτια 

του μοντέλου, μπορεί να αντιμετωπίσει και υψηλότερου βαθμού δυσκολίας 

επιχειρηματικά προβλήματα τα οποία απαιτούν σύνθεση πληροφοριών από διάφορα 

μέρη της επιχείρησης.

Καθώς οι σύγχρονες επιχειρήσεις απαιτούν ολοένα και περισσότερη ταχύτητα, 

προσαρμοστικότητα και ενοποίηση των συστημάτων που έχουν εγκατεστημένα, η 

οντοκεντρική τεχνολογία δείχνει να αποτελεί τη λύση καθώς πληρεί όλες αυτές τις 

προϋποθέσεις παρέχοντας [S. Mills, ‘98]:

S επαναχρησιμοποιήσιμα αντικείμενα,

'λ ευκολία στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αντικειμένων και

'λ την ικανότητα να ενοποιεί συστήματα που είναι χτισμένα σε διαφορετικές 

μεταξύ τους πλατφόρμες

Η οντοκεντρική τεχνολογία δημιουργήθηκε με στόχο να προσδώσει ένα πιο «φυσικό» 

περιβάλλον εργασίας στους κατασκευαστές λογισμικού. Οι κύριες επιδιώξεις είναι 

[P.Rob, C.Colonel, ‘97]:

> Εύκολο στη χρήση περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού
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> Η δημιουργία ενός ισχυρού εργαλείου μοντελοποίησης για κατασκευή και 

έλεγχο των προγραμμάτων

> Η μείωση του χρόνου ανάπτυξης μέσω της μείωσης των γραμμών κώδικα.

> Βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας του προγραμματιστή καθιστώντας τον 

κώδικα αυτό επαναχρησιμοποιήσιμο

Η υιοθέτηση των αλλαγών αυτών δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο γράφονται 

τα προγράμματα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται. Τα χαρακτηριστικά 

ενός οντοκεντρικού περιβάλλοντος είναι τα παρακάτω:

=> Τα δεδομένα δεν έχουν πλέον παθητικό ρόλο

=> Δεδομένα και διαδικασίες δένονται μεταξύ τους δημιουργώντας οντότητες 

(objects)

=> Οι οντότητες έχουν την έμφυτη ικανότητα να μπορούν να δράσουν και πάνω 

στον εαυτό τους

Στην ουσία, μία οντότητα μπορεί να επικοινωνήσει με άλλες δημιουργώντας ένα 

σύστημα. Καθώς οι οντότητες αυτές περιέχουν τα δικά τους δεδομένα και τον δικό τους 

κώδικα, γίνεται ευκολότερο και πιο φυσικό να δημιουργηθούν επαναχρησιμοποιήσιμα 

συστήματα. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό κάνει τα οντοκεντρικά συστήματα 

ευκολότερα στην κατανόηση σε αυτούς που έχουν μικρή προγραμματιστική εμπειρία, 

ενώ μπορεί να φανούν δυσνόητα σε εκείνους που έχουν συνηθίσει να προγραμματίζουν 

με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο.

Η αντικειμενοστρεφής τεχνολογία επιτρέπει στους προγραμματιστές να αναπτύσσουν 

ταχύτατα τις νέες εφαρμογές βασιζόμενοι σε ήδη υπάρχοντα κομμάτια ή 

ενσωματώνοντας καινούργια χωρίς να χρειαστεί να γράψουν πολλές γραμμές κώδικα. 

Τα νέα προγραμματιστικά εργαλεία αναπτύσσονται, πωλούνται και χρησιμοποιούνται 

μαζί με βιβλιοθήκες αντικειμένων έτοιμων για επαναχρησιμοποίηση. Έτσι έχει 

υπολογιστεί από την IBM ότι για την ανάπτυξη μιας καινούργιας εφαρμογής κάνει 

χρήση σε ποσοστό 70% αντικειμένων που έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά στο παρελθόν. 

Αυτό έχει σαν συνέπεια την κατακόρυφη μείωση του χρόνου που απαιτείται. Επίσης 

από την ίδια εταιρεία έχει διαπιστωθεί ότι το 60%-85% του προϋπολογισμού των
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διαφόρων τμημάτων μηχανογράφησης σπαταλάται για την συντήρηση ή την διόρθωση 

παλαιών προγραμμάτων. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί με την 

αντικειμενοστρεφή τεχνολογία. [S.Mills, ‘98],

Η βασική έννοια στην αντικειμενοστρεφή τεχνολογία δεν είναι τόσο ο 

προγραμματισμός όσο η βελτιωμένη αναπαράσταση της πραγματικότητας. Κάθε 

οντότητα ή έννοια της επιχείρησης αναπαρίσταται από ένα αντικείμενο και όλες οι 

πληροφορίες που σχετίζονται με την οντότητα αποτελούν τις ιδιότητες του 

αντικειμένου. Αναπαριστώντας πιστά τη σημερινή πραγματικότητα της επιχείρησης 

μέσω του μοντέλου των αντικειμένων είναι δυνατόν να παρατηρήσουμε τη 

συμπεριφορά της επιχείρησης απλά και μόνο παρατηρώντας τα αντικείμενα να παίζουν 

το ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκαν.

Το χαρακτηριστικό που κάνει την αντικειμενοστρεφή τεχνολογία ένα τόσο ισχυρό μέσο 

αναπαράστασης μιας επιχείρησης είναι η ένα-προς-ένα απεικόνιση μεταξύ των 

αντικειμένων και των αντίστοιχων συστατικών στοιχείων της επιχείρησης. Κάθε τι στην 

επιχείρηση αναπαρίσταται από ένα αντικείμενο και κάθε αντικείμενο αποτελεί 

καθρέπτη κάποιου κομματιού της επιχείρησης. Αυτή η ένα-προς-ένα απεικόνιση ισχύει 

είτε δούμε την επιχείρηση σαν κάτι ενιαίο είτε κατεβούμε στο χαμηλότερο επίπεδο 

λεπτομέρειας. Τα αντικείμενα αποτελούν τον ικανοποιητικό εκείνο μηχανισμό που 

επιτρέπει τόσο την μοντελοποίηση της επιχείρησης όσο και τη χρήση των μοντέλων για 

ανάπτυξη λογισμικού.

3.3.2 Χαρακτηριστικά αντικειμενοστρεφών μοντέλων

Βασικό δομικό υλικό ενός αντικειμενοστρεφούς μοντέλου είναι το αντικείμενο (object). 

Αυτό ορίζεται ως [P.Rob, C.Colonel, ‘97]:

Η αφηρημένη αναπαράσταση μιας οντότητας του πραγματικού κόσμου η οποία 

χαρακτηρίζεται από τη μοναδικότητά της, από τις εγγενείς της ιδιότητες και από 

την ικανότητά της να επιδρά σε άλλα αντικείμενα αλλά και στον εαυτό της.

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αντικειμένων παρατίθενται εν συντομία παρακάτω:
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Ένα σημαντικό σημείο στον ορισμό ενός αντικειμένου είναι η μοναδικότητά του. Κάθε 

αντικείμενο έχει μία ταυτότητα (object ID) που κανένα άλλο δεν μπορεί να έχει. Η 

ταυτότητα δίδεται στο αντικείμενο τη στιγμή της δημιουργίας του και δεν μπορεί να 

αλλάξει σε καμία περίπτωση. Η ταυτότητα δεν μπορεί να συγκριθεί με το πρωτεύον 

κλειδί που υπάρχει στα σχεσιακά μοντέλα. Εκεί το πρωτεύον κλειδί καθορίζεται από το 

χρήστη και μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει. Η ταυτότητα του αντικειμένου δίδεται 

από το σύστημα, δεν εξαρτάται από τις τιμές που παίρνει το αντικείμενο και δεν μπορεί 

να αλλάξει. Μπορεί να διαγράφει μόνο όταν διαγράφεται το αντικείμενο και σε αυτήν 

την περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Ιδιότητες

Τα αντικείμενα έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία ονομάζονται ιδιότητες (instance 

variables). Κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά έχει ένα μοναδικό όνομα και τα 

δεδομένα του ανήκουν σε ένα τύπο δεδομένων. Τα δεδομένα μιας ιδιότητας μπορεί 

κάλλιστα να είναι άλλα αντικείμενα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται σχέσεις 

μεταξύ των αντικειμένων ενός μοντέλου.

Μηνύματα και Μέθοδοι

Καθετί που συμβαίνει σε ένα αντικείμενο γίνεται μέσω μιας μεθόδου. Οι μέθοδοι 

χρησιμοποιούνται για να αλλάζουν τις τιμές των ιδιοτήτων του αντικειμένου. Κάθε 

μέθοδος έχει ένα όνομα και ένα σώμα. Το σώμα αποτελείται από εντολές γραμμένες σε 

κάποια γλώσσα προγραμματισμού οι οποίες αναπαριστούν μια ενέργεια της 

πραγματικότητας στην επιχείρηση.

Για να εκτελεστεί μια μέθοδος θα πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα στο αντικείμενο. Στο 

μήνυμα καθορίζονται το όνομα του αντικειμένου-λήπτη του μηνύματος, το όνομα της 

μεθόδου και οι όποιες παράμετροι χρειάζονται για την εκτέλεση της μεθόδου.

Αυτό που δεν μπορεί να αλλάξει κάποια μέθοδος είναι η εσωτερική δομή του 

αντικειμένου. Αυτό εξασφαλίζει τη διατήρηση της κατάστασης του αντικειμένου 

αποκρύπτοντας τις εσωτερικές του πληροφορίες. Η ικανότητα αυτή των αντικειμένων 

ονομάζεται encapsulation. Ένα αντικείμενο μπορεί να στέλνει μηνύματα για να αλλάξει 

(alter) ή για να μάθει (interrogate) τις τιμές ενός άλλου αντικειμένου. Για να γίνει αυτό
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θα πρέπει στο σώμα των μεθόδων να υπάρχουν αναφορές σε άλλα αντικείμενα. Στο 

σχήμα (Σχ. 3.7) φαίνεται ο τρόπος επικοινωνίας των αντικειμένων.
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Messages

Σχήμα 3.7 Τρόπος επικοινωνίας μεταξύ αντικειμένων

Κλάσεις

Τα αντικειμενοστρεφή συστήματα κατατάσουν τα αντικείμενα σύμφωνα με τις 

ομοιότητες ή τις διαφορές που αυτά παρουσιάζουν. Αντικείμενα τα οποία εμφανίζουν 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά ομαδοποιούνται σε κλάσεις (classes). Με άλλα λόγια, η 

κλάση είναι μία συλλογή από παρόμοια αντικείμενα τα οποία μοιράζονται τη δομή και 

τη συμπεριφορά τους.

Κάθε κλάση περιέχει 
την περιγραφή των 
μεθόδων που 
αντιπροσωπεύουν τη 
συμπεριφορά των 
αντικειμένων της

Method 1 Method 2 Method 3 Method 4

Object A Object B Object C

Object D Object E Object F

Μία κλάση αποτελείται 
από μία συλλογή 
αντικειμένων 

(object instances)

Σχήμα 3.8 Η έννοια της κλάσης

Η κλάση περιλαμβάνει την περιγραφή της δομής δεδομένων καθώς και τις μεθόδους 

που αντιστοιχούν στα αντικείμενα της κλάσης. Επομένως, όλα τα αντικείμενα που 

ανήκουν στην ίδια κλάση θα έχουν εξ’ ορισμού την ίδια δομή και θα αποκρίνονται κατά 

τον ίδιο τρόπο σε παρόμοια μηνύματα.
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Στο παραπάνω σχήμα (Σχ. 3.8) φαίνεται καλύτερα ίσως η έννοια της κλάσης και το πώς 

περιλαμβάνει κάποια αντικείμενα. Επίσης φαίνεται και η σχέση εξάρτησης μεταξύ της 

κλάσης και των αντικειμένων που αυτή περιλαμβάνει.

Οι κλάσεις από την πλευρά τους είναι οργανωμένες σε μια μορφή ιεραρχίας. Μπορεί 

κάθε κλάση να ορίζεται ξεχωριστά, αποτελεί όμως συνήθως μία ειδική περίπτωση μίας 

γενικότερης κλάσης. Η γενικότερη κλάση ονομάζεται superclass ενώ η ειδικότερη 

ονομάζεται subclass. Όταν μία κλάση ορίζεται ως subclass μιας άλλης τότε αυτόματα 

κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά της γενικότερης κλάσης. Κληρονομεί δηλαδή όλες 

τις μεθόδους που έχει η superclass. Το στοιχείο αυτό της κληρονομικότητας των 

χαρακτηριστικών είναι ένα από τα κύρια γνωρίσματα των αντικειμενοστρεφών 

συστημάτων και αποτελεί ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν στη 

φάση της σχεδίασης καθώς ο ορισμός ενός καινούργιου αντικειμένου δεν απαιτείται να 

γίνει από την αρχή αλλά μπορεί να βασιστεί σε ιδιότητες αντικειμένων που ήδη 

υπάρχουν εντασσόμενο σε μια από τις κλάσεις του μοντέλου.

3.3.3 Διεπαφή με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα
Η μετάβαση από ένα πληροφοριακό σύστημα που στηρίζεται στις εφαρμογές σε ένα 

καινούργιο που θα βασίζεται σε ένα αντικειμενοστρεφές περιβάλλον, κάθε άλλο παρά 

εύκολη υπόθεση μπορεί να θεωρηθεί. ΓΤ αυτόν ακριβώς το λόγο η μετάβαση δεν θα 

πρέπει να είναι απότομη αλλά σταδιακή. Κάποιες μάλιστα από τις υπάρχουσες 

εφαρμογές ενδέχεται να εξακολουθήσουν να λειτουργούν. Μπορεί για παράδειγμα μια 

επιχείρηση να διστάζει να ρισκάρει τον τρόπο με τον οποίο τηρεί και παρακολουθεί τις 

λογιστικές της κινήσεις και εγγραφές. Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα αναπτυχθεί 

βάσει της αντικειμενοστρεφούς λογικής που περιγράψαμε. Παράλληλα όμως θα 

διατηρήσει και κάποιες διεπαφές και με το παλιό σύστημα.

Ο στόχος είναι η διατήρηση όσο μεγαλύτερης λειτουργικότητας γίνεται χωρίς αυτό να 

απαιτεί συμβιβασμούς στην ακεραιότητα του καινούργιου μοντέλου. Το ποσοστό της 

λειτουργικότητας που θα διατηρηθεί εξαρτάται από την ευελιξία του παλιού 

συστήματος.

Μια πολύ καλή στρατηγική μετάβασης στο καινούργιο περιβάλλον είναι η δημιουργία

αρχικά ενός «λεπτού στρώματος» αντικειμένων ρ. Taylor, ‘95], Τα αντικείμενα αυτά

θα αναπαριστούν κάποιες από τις λειτουργίες της επιχείρησης. Την κύρια δουλειά όμως

θα εξακολουθεί να την επωμίζεται το παλαιό σύστημα. Βαθμιαία μπορούμε να

μεταφέρουμε τις λειτουργίες από το παλιό σύστημα στα καινούργια αντικείμενα.
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Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το στρώμα των αντικειμένων να γίνεται όλο και 

ισχυρότερο ενώ η εξάρτηση από το σύστημα που χρησιμοποιούσαμε θα ελαττώνεται με 

ανάλογους ρυθμούς. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι γρήγορες ή αργές λαμβάνοντας 

πάντα υπ’ όψιν την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Ένα τέτοιο μοντέλο ανάπτυξης 

αντικειμενοστρεφούς περιβάλλοντος προτείνεται και για την περίπτωση της ΜΕΒΓΑΑ.

3.3.4 Εφαρμογή του αντικειμενοστρεφούς μοντέλου στη ΜΕΒΓΑΑ

Στο παρακάτω σχήμα (Σχ. 3.9) φαίνεται η δομή του πληροφοριακού συστήματος της 

ΜΕΒΓΑΑ στην περίπτωση που υπερισχύσει η πρόταση για υιοθέτηση 

αντικειμενοστρεφούς τεχνολογίας στην ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος

Σχήμα 3.9 Νέα μορφή πληροφοριακού συστήματος με την υιοθέτηση αντικειμενοστρεφούς τεχνολογίας

Φαίνεται καθαρά η ύπαρξη του στρώματος αντικειμένων γύρω από το υπάρχον 

πληροφοριακό σύστημα. Τα αντικείμενα αυτά έχουν διατηρήσει κάποιες διεπαφές με το 

παλιό σύστημα. Οι διεπαφές αυτές είναι αναγκαίο να υπάρχουν μιας και ένας 

σημαντικός αριθμός λειτουργιών εξακολουθεί να βρίσκεται έξω από τη λογική του
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αντικειμενοστρεφούς περιβάλλοντος. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα αντικείμενα 

πλέον και μέσω αυτών αντλούν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Το στρώμα αυτό των 

αντικειμένων μπορεί όπως είπαμε και παραπάνω να εμπλουτιστεί ανά πάσα στιγμή με 

νέα αντικείμενα που θα αντιστοιχούν σε άλλα κομμάτια τις επιχείρησης. Το στρώμα 

αυτό δηλαδή προσφέρει τη βάση περαιτέρω ανάπτυξης του πληροφοριακού 

συστήματος.

3.3.4.1 ΠαράδείΊΐια ανάπτυξηc αντικειιιενοστοεφούα soaouovtic

Στην παράγραφο αυτή θα προσπαθήσουμε μέσω ενός παραδείγματος να δείξουμε το 

πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το αντικειμενοστρεφές μοντέλο στην περίπτωση της 

ΜΕΒΓΑΛ ικανοποιώντας κάποια από τις πληροφοριακές ανάγκες που μελετήσαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο.

Θα εξετάσουμε την περίπτωση του τμήματος διαχείρισης - διακίνησης τελικών 

προϊόντων. Όπως είπε ο προϊστάμενός του, το τμήμα έχει ελλιπή ενημέρωση σχετικά με 

τα περιεχόμενα των αποθηκών. Αποτέλεσμα είναι να σπαταλώνται πολύτιμες 

εργατοώρες για κάτι που θα μπορούσε εύκολα κανείς να πληροφορείται από το 

πληροφοριακό σύστημα.

AS/400

Χρήστες Διαχείρισης

Χώροι Παραγωγής

Υποκαταστήματα

Σχήμα 3.10 Παράδειγμα εφαρμογής αντικειμενοστρεφούς μοντέλου

Στο παραπάνω σχήμα (Σχ. 3.10) αναπαριστάται το οντοκεντρικό μοντέλο που θα 

μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα αυτό.
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Το τμήμα διαχείρισης - διακίνησης αναπαριστάται από ένα αντικείμενο. Στο 

αντικείμενο αυτό βρίσκονται καταχωρημένες όλες οι ποσότητες που διακινούνται από 

τα τμήματα παραγωγής προς τους αποθηκευτικούς χώρους που επίσης αναπαριστώνται 

από αντικείμενα. Τόσο οι χώροι παραγωγής όσο και οι αποθήκες μπορεί να υποθέσει 

κανείς ότι είναι αντικείμενα που ανήκουν σε ευρύτερες ομάδες (classes).

Για κάθε παραγωγή ενός προϊόντος στέλνεται μήνυμα από την παραγωγή στη 

διαχείριση η οποία έτσι μπορεί να αναπροσαρμόζει τον συνολικό αριθμό των προϊόντων 

του ιδίου είδους που έχει καταχωρημένα. Ταυτόχρονα η διαχείριση στέλνει μήνυμα το 

οποίο είναι η μεταφορά των τελικών προϊόντων σε κάποια από τις αποθήκες. Για κάθε 

μετακίνηση προϊόντος από την μια αποθήκη στην άλλη έχουμε ανταλλαγή μηνυμάτων 

τόσο μεταξύ των δύο αποθηκών όσο και μεταξύ των αποθηκών και της διαχείρισης 

ώστε να ενημερωθεί για το ύψος των αποθεμάτων σε κάθε αποθήκη. Παρόμοια 

διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση αποστολής εμπορευμάτων σε κάποιο από 

τα υποκαταστήματα ή κάποιο πελάτη. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε το 

υποκατάστημα ως ένα νέο αντικείμενο το οποίο όσον αφορά τη λήψη προϊόντων από το 

εργοστάσιο συμπεριφέρεται όπως και οι αποθήκες. Ταυτόχρονα με την αποστολή 

μηνύματος στην διαχείριση σχετικά με την παραγωγή προϊόντων ή με την αποστολή 

τους στο υποκατάστημα, το αντικείμενο διαχείριση επικοινωνεί με το AS/400 (legacy 

system) ώστε να ενημερωθούν τα αρχεία λογιστικής που βρίσκονται αποθηκευμένα εκεί 

και να εκδοθούν τα απαραίτητα δελτία εσωτερικής διακίνησης ή δελτία αποστολής 

εμπορευμάτων αντίστοιχα.

Η διεπαφή αυτή επιτυγχάνεται χάρη σε εργαλεία όπως το Client Access της IBM 

[Emerging ‘96], To Client Access αποτελεί το τελευταίο προϊόν της IBM, σχεδιασμένο 

για διεπαφές μεταξύ AS/400 και προσωπικών υπολογιστών που προσφέρει υψηλές 

αποδόσεις σε real-time εφαρμογές. To Client Access προσφέρει μια σειρά από API 

(Application programming interfaces) όπως το native DB2 for OS/400 API, ODBC, 

SQL, TCP/IP sockets κ.λ.π. Επίσης προσφέρει την ασφάλεια και τη ευκολία διαχείρισης 

που εξασφαλίζει το ίδιο το AS/400. Τέλος δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούνται τα 

αρχεία του AS/400 μέσω του Windows Explorer όπως και τα κανονικά αρχεία των 

Windows.

Οι χρήστες του τμήματος διαχείρισης - διακίνησης δεν έχουν διεπαφή με το legacy 

system. Καταχωρούν τις παραγγελίες των πελατών σε φιλικές οθόνες πίσω από τις 

οποίες κρύβεται το αντικείμενο «Τμήμα διαχείρισης». Το ίδιο αντικείμενο περιέχει και 

όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ενημέρωσή τους καθώς και 

για την ενημέρωση των διευθυντικών στελεχών της ΜΕΒΓΑΛ γύρω από την 

δραστηριότητα του τμήματος.
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Για τον προγραμματισμό των αντικειμένων του παραδείγματος μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μια σειρά από περιβάλλοντα αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού 

όπως η VisualAge C++ for Windows [C++Windows, ‘98] η οποία λειτουργεί σε 

περιβάλλον Windows 95 ή Windows NT. Το προϊόν αυτό διευκολύνει την ανάπτυξη 

αντικειμενοστρεφών εφαρμογών χάρη σε μια σειρά από εργαλεία που το συνοδεύουν. 

Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν το Visual Application Builder [C++Visual, ‘98] ο 

οποίος προσφέρει μια σειρά από επαναχρησιμοποιήσιμες ρουτίνες οι οποίες μπορούν να 

αποτελόσουν τη βάση πάνω στην οποία θα ανπτυχθεί εύκολα μια νέα εφαρμογή. Επίσης 

δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να χρησιμοποιήσει ξανά κάποιες εφαρμογές τις οποίες 

έχει αναπτύξει στο παρελθόν. Ένα άλλο εργαλείο είναι ο Data Access Builder 

[C++Data, ‘98] ο οποίος διευκολύνει την απεικόνιση των δομών δεδομένων της 

σχεσιακής DB2 στο νέο αντικειμενοστρεφές περιβάλλον. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει 

λειτουργίες όπως την αντιστοίχιση των αρχείων του AS/400 σε κλάσεις έτσι ώστε η 

διαχείριση των δεδομένων που βρίσκονται στο AS/400 και η απεικόνισή τους στις 

βάσεις δεδομένων των αντικειμένων να γίνεται εύκολα και γρήγορα. Όλος ο κώδικας 

που απαιτείται για τις απεικονίσεις αυτές, δημιουργείται αυτόματα από το Data Access 

Builder.

Παρόμοια αποτελέσματα με την VisualAge C++ for Windows προσφέρει και η 

VisulAge Smalltalk [Smalltalk, ‘98] η οποία χρησιμοποιεί τη γλώσσα Smalltalk ως 

εργαλείο με το οποίο θα δημιουργηθούν τα αντικείμενα και οι εφαρμογές τους.

Το παραπάνω παράδειγμα μπορεί ασφαλώς να επεκταθεί παραπέρα 

συμπεριλαμβάνοντας και άλλες λειτουργίες της επιχείρησης. Έτσι εξηγείται η 

διαπίστωση που έγινε ότι το αντικειμενοστρεφές μοντέλο αποτελεί πλατφόρμα 

ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος μιας επιχείρησης.

3.3.5 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Το κυριότερο πλεονέκτημα της ανάπτυξης ενός αντικειμενοστρεφούς μοντέλου για την 

ΜΕΒΓΑΛ είναι ακριβώς η τελευταία πρόταση της προηγούμενης παραγράφου. Ένα 

τέτοιο σύστημα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επεκτείνουν πολύ πιο εύκολα τα 

πληροφοριακά τους συστήματα. Πλέον δεν έχουμε να κάνουμε με δύσκαμπτα μοντέλα 

τα οποία επιδέχονται λίγες μόνο αλλαγές και αυτές με πολύ κόπο και μεγάλο κόστος. Η 

ανάπτυξη ενός αντικειμενοστρεφούς μοντέλου είναι σαφώς ευκολότερη διαδικασία από 

εκείνη κάποιου άλλου μοντέλου. Χρησιμοποιώντας την αντικειμενοστρεφή λογική 

κάθε κομμάτι της επιχείρησης μπορεί να μοντελοποιηθεί. Έτσι είναι δυνατόν να
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αναπαραστήσουμε πολύπλοκες διαδικασίες εκεί που οι κλασσικοί τρόποι 

αναπαράστασης συναντούν δυσκολίες.

Ένα άλλο πλεονέκτημα του αντικειμενοστρεφούς μοντέλου είναι η ενοποίηση 

δεδομένων και διαδικασιών. Τα αντικείμενα, όπως είδαμε, περιέχουν όχι μόνο τις 

λειτουργίες που επιτελεί το αντικείμενο αλλά και τα δεδομένα που το αφορούν. Έτσι 

ολόκληρη η πληροφορία που έχει να κάνει με το συγκεκριμένο αντικείμενο βρίσκεται 

συγκεντρωμένη σε ένα σημείο και γίνεται ευκολότερα προσπελάσιμη από τους 

διάφορους χρήστες.

Στα μειονεκτήματα αυτού του τύπου του πληροφοριακού συστήματος συγκαταλέγεται 

μεταξύ άλλων η μεγαλύτερη δυσκολία που συνοδεύει την ανάπτυξή του. Πράγματι, ένα 

αντικειμενοστρεφές μοντέλο και κατά συνέπεια σύστημα δεν είναι σε καμμία 

περίπτωση ένα προϊόν το οποίο μπορεί να αγοραστεί, να εγκατασταθεί και να αρχίσει να 

αποδίδει αμέσως. Πρέπει να προηγηθεί μελέτη η οποία θα καταγράψει τις λειτουργίες 

της επιχείρησης με κάθε λεπτομέρεια έτσι ώστε αυτές να αποτυπωθούν στο υπό 

κατασκευή μοντέλο. Ακόμα πρέπει να αναζητηθούν οι διεπαφές μεταξύ των 

λειτουργιών ώστε και αυτές να εμφανιστούν στο μοντέλο με τη μορφή της επικοινωνίας 

μεταξύ των αντικειμένων. Γίνεται κατανοητό ότι αυτή η διαδικασία είναι αρκετά 

χρονοβόρα, πολύ περισσότερο από άλλες λύσεις (π.χ. Data Warehouse). Έτσι η 

επιχείρηση θα πρέπει να εξετάσει ανάμεσα στα άλλα και τον χρονικό ορίζοντα που έχει 

μπροστά της για την επίλυση των προβλημάτων της.

Όπως και στην περίπτωση του Data Warehouse έτσι και σε αυτήν, βασική 

προτεραιότητα πριν από την απόφαση για την επιλογή της μιας ή της άλλης λύσης είναι 

να αποφασίσει η επιχείρηση ποιες είναι πραγματικά οι πληροφοριακές της ανάγκες και 

ποια υποδομή της ταιριάζει καλύτερα. Η λύση του αντικειμενοστρεφούς συστήματος 

ταιριάζει καλύτερα σε εκείνες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν την επέκταση του 

πληροφοριακού τους συστήματος έτσι ώστε να καλύψουν και άλλες πληροφοριακές 

ανάγκες ή να προλάβουν τη δημιουργία καινούργιων. Το πρόβλημα λοιπόν της επιλογής 

του νέου συστήματος μετατίθεται σε πρόβλημα οριοθέτησης των αναγκών της 

επιχείρησης.
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Επίλογος

Στη διπλωματική αυτή εργασία εξετάστηκε το πληροφοριακό σύστημα της 

γαλακτοβιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ και συγκεκριμένα της παραγωγής. Η ανάγκη μελέτης 

του προέκυψε από την αδυναμία του να καλύψει τις πληροφοριακές απαιτήσεις που 

υπήρχαν στα στελέχη που έχουν άμεση σχέση με τα τμήματα που εμπλέκονται στην 

παραγωγική διαδικασία.

Στη μελέτη των πληροφοριακών αναγκών προχωρήσαμε αφού προηγουμένως 

αναλύθηκε διεξοδικά η κατάσταση του πληροφοριακού συστήματος όπως αυτό 

παρουσιάζεται σήμερα. Επισημάνθηκαν οι αδυναμίες του μέσω της αποτύπωσης του 

πληροφοριακού μοντέλου που διέπει την λειτουργία του. Από την αποτύπωση αυτή 

φάνηκε ο καθαρά λογιστή ριοκεντρικός προσανατολισμός του μοντέλου ο οποίος όμως 

εξηγήθηκε από το γεγονός ότι το τμήμα αυτό ήταν το πρώτο που μηχανογραφήθηκε και 

όλη η υπόλοιπη υποδομή χτίσθηκε πάνω σε αυτήν τη βάση. Είναι φανερό ότι η 

ΜΕΒΓΑΛ θα πρέπει να επεκτείνει το πληροφοριακό της μοντέλο έτσι ώστε να μπορέσει 

να συμπεριλάβει σε αυτό και εκείνες τις λειτουργίες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν 

καλύπτονται.

Στην κατεύθυνση αυτή έγινε μελέτη των σύγχρονων τάσεων που υπάρχουν σήμερα στο 

χώρο των πληροφοριακών συστημάτων. Παρουσιάστηκαν δύο προσεγγίσεις στο 

πρόβλημα. Η μία βασίζεται στην έννοια του data warehousing, της άντλησης δηλαδή 

δεδομένων από διάφορες πηγές και της παρουσίασής τους με τρόπο που να βοηθά τους 

χρήστες και η άλλη στην έννοια των οντοκεντρικών πληροφοριακών μοντέλων που 

έρχονται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο δομούνταν τα πληροφοριακά συστήματα 

μέχρι σήμερα και να προτείνουν τη δημιουργία μοντέλων όμοιων με τις λειτουργίες που 

επιτελεί το κάθε τμήμα σε μια επιχείρηση. Αυτή η προσέγγιση προσπαθεί 

καταγράφοντας τις σχέσεις μεταξύ των τμημάτων και μεταφέροντάς τες στο αντίστοιχο 

μοντέλο να πετύχει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και μέσω αυτού την κάλυψη 

των όποιων πληροφοριακών αναγκών.

Οι δύο αυτές προσεγγίσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Η πρώτη δέχεται τη 

διατήρηση του υπάρχοντος πληροφοριακού μοντέλου αλλά προτείνει νέους τρόπους 

καλύτερης πρόσβασης σε δεδομένα έτσι ώστε να υποβοηθηθεί η διαδικασία λήψης
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αποφάσεων από τα αρμόδια στελέχη. Η δεύτερη προσέγγιση κρίνεται πιο ριζοσπαστική 

μιας και προτείνει την επέκταση του υπαρχοντος πληροφοριακού μοντέλου έτσι ώστε 

αυτό να συμπεριλάβει νέες λειτουργίες.

Η απόφαση για το ποιά από τις δύο προσεγγίσεις ταιριάζει καλύτερα στην περίπτωση 

που μελετήσαμε δεν θα πρέπει να ληφθεί πριν η ίδια η ΜΕΒΓΑΛ αποφασίσει για το πώς 

φαντάζεται το πληροφοριακό της σύστημα. Εάν δηλαδή επιθυμεί απλά την βελτίωση 

της λειτουργικότητάς του και κατά συνέπεια του χρόνου λήψης αποφάσεων ή θέλει να 

το μετατρέψει σε μια πλατφόρμα πάνω στην οποία εύκολα θα μπορεί στο μέλλον να 

επεκτείνει το πληροφοριακό της υπόβαθρο.

Η μελέτη αυτή δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αφορά αποκλειστικά την περίπτωση της 

ΜΕΒΓΑΛ. Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των ελληνικών 

επιχειρήσεων οι οποίες αναπτύχθηκαν πληροφοριακά με παρόμοιο τρόπο στις 

περασμένες δεκαετίες. Γνωρίζοντας ότι η κατοχή και χρήση της πληροφορίας έχει σαν 

αποτέλεσμα την απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος στη μάχη του ανταγωνισμού, 

όλες αναμένεται να αναζητήσουν τρόπους ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην 

κάλυψη των πληροφοριακών τους αναγκών. Υπό την έννοια αυτή θα μπορούσε κανείς 

να πει ότι η εργασία αυτή αφορά ένα μεγάλο κομμάτι επιχειρήσεων προσφέροντάς τους 

ιδέες και τρόπους για την πληροφοριακή τους ανάπτυξη.
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Παράρτημα Α: Αρχεία του παρόντος πληροφοριακού
συστήματος

Α. Αρχεία Τιμολόγησης

Όνομα αρχείου Περιγραφή και λειτουργία αρχείου
Inahe Αρχείο header μηχανογραφημένων τιμολογίων που εκδόθηκαν
Inbde Αρχείο detail μηχανογραφημένων τιμολογίων που εκδόθηκαν
Inxhe Αρχείο header χειρογράφων τιμολογίων που εκδόθηκαν
Inzde Αρχείο detail χειρογράφων τιμολογίων που εκδόθηκαν
Inyhe Συγκεντρωτικό header αρχείο τιμολογίων
Inode Συγκεντρωτικό detail αρχείο τιμολογίων
Indea Αρχείο συμφωνιών με πελάτες (ποσοστά εκπτώσεων)

Indrom Αρχείο τιμολογίων ανά δρομολόγιο
Inhed Αρχείο header καταχώρησης παραγγελιών πελατών
Indet Αρχείο detail καταχώρησης παραγγελιών πελατών
Inlot Πωλήσεις ανά προϊόν και ανά πελάτη
Inpac Αρχείο πιστωτικών τζίρου πελατών
Intim Αρχείο τιμών τιμοκαταλόγου
Sdphe Αρχείο header τιμολογίων που εκδόθηκαν επ’αυτοκινήτου
Sdcde Αρχείο detail τιμολογίων που εκδόθηκαν επ’αυτοκινήτου

Β. Αρχεία Πελατών

Ονομα αρχείου Περιγραφή και λειτουργία αρχείου
Apdml Αρχείο εκκαθαρίσεων πληρωμών προμηθευτών
Apekw Αρχείο έκδοσης μηχανογραφημένων επιταγών πληρωμής προμηθ.
Apprl Αρχείο έκδοσης παραληπτικών πληρωμής
Apbal Αρχείο υπολοίπων λογαριασμών προμηθευτών
Apbnk Αρχείο τραπεζών
Apmpf Αρχείο συγκεντρωτικών αγορών από τη ΜΕΒΓΑΛ
Apope Αρχείο ανοιχτών στοιχείων προμηθευτών
Aptra Αρχείο συναλλαγών μεταξύ ΜΕΒΓΑΛ - προμηθευτών
Apven Αρχείο προμηθευτών
Apypo Αρχείο αρίθμησης σειρών τιμολογίων προμηθευτών

Γ. Αρχεία Πελατών

Ονομα αρχείου Περιγραφή και λειτουργία αρχείου
Arbal Αρχείο υπολοίπων λογαριασμών πελατών
Arcus Αρχείο πελατών

Ardroma Αρχείο καθορισμού δρομολογίων
Arope Αρχείο ανοιχτών στοιχείων πελατών
Artra Αρχείο συναλλαγών μεταξύ ΜΕΒΓΑΛ - πελατών
Arypo Αρχείο αρίθμησης σειρών τιμολογίων πελατών

Σελίδά 77



Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παραγωγής στην ΜΕΒΓΑΛ

Δ. Αρχεία Λογιστικής

Όνομα αρχείου Περιγραφή και λειτουργία αρχείου
Gabal Αρχείο υπολοίπων λογαριασμών λογιστικής
Gacor Αρχείο λογαριασμών απόδοσης ΦΠΑ
Gadoy Αρχείο με στοιχεία που αποστέλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ
Gahal Αρχείο header μερισμών
Gadal Αρχείο detail μερισμών
Galog Αρχείο λογιστικού σχεδίου

Gamon Αρχείο οριστικοποιημένων λογιστικών κινήσεων
Gatra Αρχείο λογιστικών κινήσεων
Gaypo Αρχείο αρίθμησης σειρών λογιστικής

£. Αρχεία Γραφείου Προσωπικού

Ονομα αρχείου Περιγραφή και λειτουργία αρχείου
Paika Αρχείο με στοιχεία που αποστέλλονται στο ΙΚΑ
Palod Ώρες εργασίας και πληρωμές εργαζομένων
Pawrk Αρχείο εκτύπωσης αποδείξεων πληρωμής προσωπικού
Pamas Αρχείο εργαζομένων
Patra Αρχείο κινήσεων μισθοδοσίας
Payea Ετήσιο αρχείο πληρωμών προσωπικού

Στ. Αρχεία Γραφείου Κινήσεως

Ονομα αρχείου Περιγραφή και λειτουργία αρχείου
Carmas Αρχείο στοιχείων αυτοκινήτων
Cartra Αρχείο κινήσεων και εξόδων αυτοκινήτων

Carmon Συγκεντρωτικά έξοδα αυτοκινήτων

Ζ. Αρχεία Διαχείρισης Παγίων

Ονομα αρχείου Περιγραφή και λειτουργία αρχείου
Fadpc Αρχείο συντελεστών αποσβέσεων
Fatga Αρχείο ενημέρωσης λογιστικής από τα πάγια στοιχεία
Famas Αρχείο παγίων στοιχείων
Fatra Αρχείο κινήσεων παγίων στοιχείων
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Η. Αρχεία Ζώνης Γάλακτος

Όνομα αρχείου Περιγραφή και λειτουργία αρχείου
Mcontr Αρχείο Ζυγολογίων
Mddays Ημερήσιο αρχείο εισκομιζομένων ποσοτήτων γάλακτος
Midays Ημερήσιο αρχείο εισκομιζομένων δειγμάτων

Mdmonp Προσωρινό αρχείο πληρωμών παραγωγών γάλακτος
Mdmont Τελικό αρχείο πληρωμών παραγωγών γάλακτος
Mfparg Αρχείο παραγωγών γάλακτος
Mdtra Ημερήσιο αρχείο οριστικών ποσοτήτων γάλακτος
Mitra Ημερήσιο αρχείο οριστικών δειγμάτων

Mfxori Αρχείο χωριών - πόλεων
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