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0BΠερίληψη

Τα συστήματα διαχείρισης  Επιχειρησιακών Πόρων,  αποτελούν αναμφίβολα την 

σύγχρονη μορφή απεικόνισης των αναγκών μιας επιχείρησης και των δυνατοτήτων που 

τέτοια συστήματα πρέπει να έχουν. 

Στο  πρώτο  μέρος  της  παρούσας  εργασίας  αποτυπώνονται  οι  διάφορες  μορφές 

τέτοιων συστημάτων καθώς και το φάσμα ανάλυσης που αυτά καλύπτουν στις σύγχρονες 

επιχειρησιακές διαδικασίες. 

Το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας αφιερώνεται κυρίως στην αποτύπωση 

τρόπων και διαδικασιών ανάπτυξης και υλοποίησης τέτοιων συστημάτων. Παρουσιάζεται 

μια  τεχνική  υλοποίησης  προγραμμάτων  μέσω  της  χρήση  ενός  framework ανάπτυξης 

εφαρμογών με ειδική μνεία στην φιλοσοφία και την προτυποποίηση των διαδικασιών και 

των ενεργειών που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να μπορεί να γίνει πράξη η υλοποίηση 

τέτοιων εφαρμογών μεγάλης πολυπλοκότητας. Παρατίθενται τα διάφορα προβλήματα που 

ένα  σύγχρονο  υπολογιστικό  σύστημα  πρέπει  να  επιλύει,  καθώς  και  οι  τρόποι 

αντιμετώπισης τους, και παρουσιάζεται πρότυπη λύση για αυτά. Τα προβλήματα και οι 

αντίστοιχες λύσης – τρόποι αντιμετώπισης αυτών προσανατολίζονται, βέβαια, σε θέματα 

που άπτονται την υλοποίηση του αρθρώματος ενός συστήματος εμπορικής διαχείρισης, 

αλλά τίθενται  και  διάφορα  θέματα  και  σκέψεις  όσον  αφορά την  γενική αντιμετώπιση 

διαφόρων προβλημάτων υλοποίησης και ανάπτυξης που μια σύγχρονη ομάδα ανάπτυξης 

πρέπει να έχει.
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1BAbstract

Looking at today's software systems, Enterprise Recourse Planning systems (ERP 

systems)  are  such  systems  that  shows the  needs  and demands  of  every  contemporary 

enterprise. In the first part of this paper we are addressing those demands and all issues that 

a contemporary ERP system should have, categorizing those various systems according to 

their specifications and utilization. 

The  second  part  of  this  paper  is  mainly  dedicated  to  a  methodology  called 

«Programming Framework» given a series of ways and procedures of developing such 

large systems. A prototype software development framework is presented, addressing its 

mentality,  philosophy  and  methodology.  The procedural method of prototyping and 

dividing the various “issues” to small, independent parts of software modules is discussed 

thoroughly as  well  as  the  way  that  such  “issues”  can  be  handled  and  tackled  in  a 

contemporary information system.
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3BΚατάλογος Συντμήσεων

• Ο.Π.Σ.: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

• E.R.P.: Enterprise Resource Planning
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4BΚεφάλαιο 1ο – Πληροφοριακά Συστήματα

8B1.0 Εισαγωγή

Οι  περισσότεροι  αν  όχι  όλοι  οι  οργανισμοί  είναι  σήμερα  δέσμιοι  των 

πληροφοριακών  συστημάτων  καθώς  η  λειτουργία  τους  και  η  ύπαρξη  τους  είναι 

εξαρτημένη από το Πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιούν. Στις ΗΠΑ οι επενδύσεις 

σε Πληροφοριακή Τεχνολογία –  Information Technology ξεπερνούν τα 1,8 τρις δολάρια 

και είναι γεγονός πως η βιομηχανία της Πληροφορικής είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 

παγκοσμίως.  Οι  σημαντικότεροι  παράγοντες  που  έκαναν  επιτακτική  τη  χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων  είναι:  Η παγκοσμιοποίηση,  η  άνοδος  της  οικονομίας  της 

πληροφορίας,  ο  μετασχηματισμός  της  επιχείρησης  και  η  εμφάνιση  της  ψηφιακής 

επιχείρησης. Πλέον η οικονομία παύει να βασίζεται στην βιομηχανία και βασίζεται στη 

γνώση και στην πληροφορία. Στη νέα ψηφιακή επιχείρηση οι βασικές λειτουργίες αλλά 

και  οι  σχέσεις  της  γίνονται  και  ελέγχονται  ψηφιακά.  Στις  ψηφιακές  επιχειρήσεις  οι 

τεχνολογίες πληροφορικής δεν είναι απλά βοηθητικές αλλά αποτελούν τη βάση για τη 

λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων.

26BΙστορία των Πληροφοριακών Συστημάτων 

Η μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων, προέρχεται από τη sub-discipline της 

επιστήμης των υπολογιστών, είναι μία προσπάθεια να γίνει κατανοητή και να οργανωθεί 

ορθολογικά η διαχείριση της τεχνολογίας μέσα στις οργανώσεις. Έχει ωριμάσει σε ένα 

σημαντικό  τομέα  της  διαχείρισης  που  αυξανόμενα  υπογραμμίζεται  ως  ένας  πολύ 

σημαντικός  τομέας  των  διοικητικών  επιστημών  και  διδάσκεται  σε  όλα  τα  σημαντικά 

πανεπιστήμια και επιχειρησιακά σχολεία του κόσμου. Στις μέρες μας, οι πληροφορίες και 

η  τεχνολογία  πληροφοριών  έχουν  γίνει  ο  πέμπτος  σημαντικός  πόρος  που  πρέπει  να 

διαθέτουν οι ανώτεροι υπάλληλοι για τη διαμόρφωση μίας οργάνωσης, παράλληλα με τους 

ανθρώπους,  τα  χρήματα,  το  υλικό  και  τις  μηχανές.  Πολλές  επιχειρήσεις  έχουν 

δημιουργήσει τη θέση του Chief Information Officer (CIO) δηλαδή του κύριου ανώτερου 

υπαλλήλου πληροφοριών που συμμετέχει στο εκτελεστικό συμβούλιο μαζί με το  Chief 

Executive Officer (CEO), τον Chief Financial Officer (CFO), το Chief Operating Officer 

(COO) και τον Chief Technical Officer (CTO). Ο CTO μπορεί επίσης να χρησιμεύσει και 

ως CIO, και αντίστροφα.
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27BΕφαρμογές των Πληροφοριακών Συστημάτων 

Τα συστήματα πληροφοριών εξετάζουν την ανάπτυξη, τη χρήση και τη διαχείριση 

της υποδομής μίας οργάνωσης. Στη μεταβιομηχανική ηλικία των πληροφοριών, η εστίαση 

των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί από το προϊόν στη γνώση. Οι ρυθμιστές της αγοράς 

σήμερα ανταγωνίζονται στη διαδικασία και την καινοτομία παρά στο προϊόν. Δηλαδή η 

έμφαση έχει μετατοπιστεί από την ποιότητα και την ποσότητα παραγωγής, στην ίδια τη 

διαδικασία της παραγωγής και στις υπηρεσίες που συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία της 

παραγωγής. Σήμερα λοιπόν το μεγαλύτερο ενεργητικό στοιχείο των επιχειρήσεων είναι οι 

πληροφορίες  τους  που  αντιπροσωπεύονται  από  τους  ανθρώπους,  την  εμπειρία,  την 

τεχνογνωσία,  τις  καινοτομίες  (διπλώματα  ευρεσιτεχνίας,  πνευματικά  δικαιώματα, 

εμπορικά μυστικά). Ένας χειριστής της αγοράς πρέπει να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί 

και  να  έχει  μία  ισχυρή  υποδομή  πληροφοριών,  στην  καρδιά  της  οποίας,  βρίσκεται  η 

υποδομή της τεχνολογίας των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, η μελέτη των συστημάτων 

πληροφοριών, εστιάζει  στο γιατί και στον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να 

τεθεί  στην  καλύτερη  χρήση  για  να  εξυπηρετήσει  τη  ροή  πληροφοριών  μέσα  σε  μια 

οργάνωση.

9B1.1 Ορισμός πληροφοριακών συστημάτων

Στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία συναντά κανείς ένα πλήθος ορισμών που έχουν 

δοθεί για τα πληροφοριακά συστήματα. Ακολουθούν λοιπόν μερικοί από τους ορισμούς 

αυτούς: 

• Πληροφοριακά σύστημα είναι ένα σύνολο διασυνδεδεμένων συνιστωσών οι οποίες 

συλλέγουν (collect,  retrieve), επεξεργάζονται (process), αποθηκεύουν (store) και 

κατανέμουν  (distribute)  πληροφορίες  (information)  για  την  υποστήριξη  του 

ελέγχου και της λήψης αποφάσεων σε έναν Οργανισμό/Επιχείρηση. [Ι. Βασιλείου]. 

• Πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύστημα που παρέχει ιστορική, παρούσα και 

προβλεπόμενη πληροφόρηση για την επιχείρηση και το περιβάλλον της [Kroenke 

& Nolan]. 

• Πληροφοριακό σύστημα είναι  ένα σύνολο οργανωμένων διαδικασιών που όταν 

εφαρμοστεί, παρέχει πληροφορίες για υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και του 

ελέγχου του οργανισμού [Lucas]. 
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• Πληροφοριακό σύστημα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανθρώπου-μηχανής για 

την παροχή πληροφοριών,  που υποστηρίζει  τις  δραστηριότητες της διαχείρισης, 

ανάλυσης  και  λήψης  των  αποφάσεων  σε  έναν  οργανισμό.  Το  σύστημα 

χρησιμοποιεί  μηχανολογικό  εξοπλισμό  και  λογικό,  χειρογραφικές  διαδικασίες, 

υποδείγματα για ανάλυση, προγραμματισμό, έλεγχο και λήψη αποφάσεων, καθώς 

επίσης και μία τράπεζα δεδομένων [Davis & Olson]. 

Από  τους  παραπάνω  ορισμούς  μπορεί  να  κατανοήσει  κανείς  πως  εν  ολίγοις  το 

πληροφοριακό  σύστημα  είναι  ένα  επιχειρησιακό  σύστημα  το  οποίο  επεξεργάζεται 

δεδομένα από το περιβάλλον της επιχείρησης και έπειτα δίνει τις απαραίτητες για τη λήψη 

αποφάσεων πληροφορίες στη διοίκηση του οργανισμού. Πρέπει να δοθεί προσοχή στη 

συχνά λάθος χρήση του όρου πληροφοριακό σύστημα καθώς υπάρχει μία συχνή σύγχυσή 

του με τα βασισμένα σε υπολογιστή συστήματα πληροφοριών. Για να καταφέρει να γίνει η 

διάκριση των δύο αυτών όρων πρέπει να επισημάνουμε ότι τα βασισμένα σε υπολογιστή 

συστήματα πληροφοριών είναι ο τομέας της μελέτης των τεχνολογιών των πληροφοριών 

(IT).

Εικόνα 1-0-1: Βασικά στοιχεία πληροφοριακών συστημάτων
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10B1.2 Είδη Συστημάτων Πληροφοριών

Τα είδη των συστημάτων πληροφοριών είναι τα ακόλουθα: 

UΑιτιοκρατικά Συστήματα 

Αιτιοκρατικά  συστήματα  χαρακτηρίζονται  αυτά  που  μας  δίνουν  βέβαιη  πρόβλεψη 

γεγονότων και τα στοιχεία τους είναι σε αυστηρά καθορισμένη σχέση μεταξύ τους. Σε 

αιτιοκρατικό σύστημα η κατάσταση του (S)  σε μία δεδομένη χρονική στιγμή (t)  είναι 

συνάρτηση του χρόνου (t) και της εισόδου (Ι) σε αυτό: S= f (t, I) 

UΠιθανοσυστήματα 

Τα  πιθανοσυστήματα  παρέχουν  αβέβαιη  πρόβλεψη  γεγονότων.  Τα  φυσικά  και  μικτά 

συστήματα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία συστημάτων. 

UΚλειστά Συστήματα 

Είναι τα συστήματα τα οποία έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον τους μόνο μέσα από 

την τυπική διαδικασία εισόδου-εξόδου που τους εξασφαλίζει όμως μία σύντομη χρονική 

διάρκεια ζωής. 

UΑνοικτά Συστήματα 

Τα συστήματα αυτά έχουν άτυπη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους και με αυτό τον 

τρόπο προσαρμόζονται  σε νέα δεδομένα και  απαιτήσεις  εξασφαλίζοντας  με αυτόν τον 

τρόπο  μεγαλύτερη  διάρκεια  ζωής.  Σε  αυτή  λοιπόν  την  κατηγορία  ανήκουν  τα 

πληροφοριακά συστήματα διοίκησης τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια της μελέτης. 

UΕυσταθή Συστήματα 

Είναι τα συστήματα στων οποίων τις εκροές γίνεται τακτικώς έλεγχος. 

UΣυστήματα Λειτουργικού Επιπέδου (operational level systems) 

Τα συστήματα αυτά παρακολουθούν μόνο τις βασικές δραστηριότητες και συναλλαγές του 

οργανισμού. 

UΣυστήματα     Επιπέδου     Γνώσης   (knowledge level systems)   

Είναι  συστήματα  πληροφοριών  που  υποστηρίζουν  τις  ανάγκες  του  εξειδικευμένου 

προσωπικού μιας επιχείρησης. 

UΣυστήματα Διοικητικού Επιπέδου (management level systems) 

Είναι τα συστήματα πληροφοριών που εξυπηρετούν την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη 

λήψη  αποφάσεων  και  τις  διοικητικές  δραστηριότητες  των  μεσαίων  στελεχών  μιας 

επιχείρησης. 
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UΣυστήματα Στρατηγικού Επιπέδου (strategic level systems) 

Είναι τα συστήματα πληροφοριών που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες μακροπρόθεσμου 

προγραμματισμού των ανώτερων στελεχών ενός οργανισμού.

Εικόνα 1-0-2: Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων

11B1.3 Τύποι πληροφοριακών συστημάτων 

Η ταξινόμηση των πληροφοριακών συστημάτων γίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης  (MIS):  Ένα πληροφοριακό  σύστημα διοίκησης 

είναι  ένα  ολοκληρωμένο  σύστημα  χρήστη  –  μηχανής  με  σκοπό  την  υποστήριξη  των 

διοικητικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε 

έναν οργανισμό. Επεξεργάζεται πληροφορίες και  δεδομένα με αυτοματοποιημένο ή μη 

τρόπο και  παρέχει πληροφορίες στα στελέχη του οργανισμού για τη λήψη δομημένων 

κυρίως αποφάσεων. Τα συστήματα διοίκησης είναι επιχειρησιακά εργαλεία και αφορούν 

το management level (επίπεδο διοίκησης) του οργανισμού. Στόχος τους είναι η διατήρηση 

αρχείων  και  η  επεξεργασία  μεγάλου  όγκου  δεδομένων  και  η  παραγωγή  περιληπτικών 

αναφορών (summary reports) Χρήστες αυτών των πληροφοριακών συστημάτων είναι τα 

μεσαία στελέχη, τα MIS λοιπόν αφορούν το διοικητικό επίπεδο του οργανισμού. 

Συστήματα  Επεξεργασίας  Συναλλαγών  (TPS):  Είναι  πληροφοριακά  συστήματα  που 

εξυπηρετούν  τις  συναλλαγές  της  επιχείρησης.  Κύριο  χαρακτηριστικό  αυτών  των 
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συστημάτων  είναι  ότι  έχουν  τη  δυνατότητα  να  αντιμετωπίζουν  δομημένες  και 

επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Τα συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών εκτός από τη 

συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων ενημερώνουν αυτόματα και τα αρχεία που 

διατηρούν τα  αντίστοιχα  κάθε  φορά δεδομένα και  παράγουν εκτός  των άλλων  και  τα 

αντίστοιχα έγγραφα της συναλλαγής. Τα TPS εξυπηρετούν το λειτουργικό επίπεδο του 

οργανισμού. 

Συστήματα  Υποστήριξης  Αποφάσεων  (DSS):  Παρέχουν  υποστήριξη  περισσότερο 

στοχευμένη και εστιασμένη σε μία απόφαση από ότι ένα MIS. Είναι αυτά που βοηθούν τα 

διευθυντικά  στελέχη  της  επιχείρησης  στην  επίλυση  κυρίως  των  ημιδομημένων 

προβλημάτων. Ημιδομημένα προβλήματα είναι εκείνα των οποίων ένα μέρος μπορεί να 

προγραμματισθεί/ δομηθεί και να λυθεί από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα άλλο 

μέρος το οποίο δε μπορεί να προγραμματισθεί και για το οποίο απαιτείται η ανθρώπινη 

παρέμβαση έτσι ώστε να επιλυθεί. Δηλαδή απαιτείται αλληλεπιδραστική επεξεργασία και 

το αποτέλεσμα αυτών είναι ανάλυση αποφάσεων. Τα DSS αφορούν το διοικητικό επίπεδο 

του οργανισμού. 

Συστήματα Υποστήριξης Υψηλόβαθμων Στελεχών (ESS): Τα συστήματα υποστήριξης 

υψηλόβαθμων στελεχών είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στις εταιρίες να μετατρέπουν τα 

δεδομένα τους σε χρήσιμες αναφορές. Οι αναφορές που προκύπτουν χρησιμοποιούνται 

από  τα  διευθυντικά  στελέχη  που  με  αυτό  τον  τρόπο  έχουν  γρήγορη  πρόσβαση  στις 

εκθέσεις που προέρχονται από όλα τα επίπεδα και τις υπηρεσίες της εταιρίας. Εκτός από 

τη γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα των διαφόρων υπηρεσιών κάποια ESS παρέχουν 

επίσης  εργαλεία  ανάλυσης  με  δυνατότητες  πρόβλεψης  μιας  σειράς  επιδόσεων 

αποτελεσμάτων  χρόνου  και  αυτό  το  επιτυγχάνουν  με  τη  χρήση  των  στοιχείων  που 

προκύπτουν από τις εκθέσεις των υπηρεσιών. Τα εργαλεία καθώς και τα αποτελέσματα 

που θα εκτελεί το  ESS εξαρτώνται από τον προγραμματιστή αλλά και από τον κλάδο για 

τον οποίο προορίζεται. Αρκετές εταιρίες προσφέρουν προσχεδιασμένα πακέτα ESS, ενώ 

άλλες  προσφέρουν  πακέτα  που  μπορούν  να  προσαρμοστούν  στις  ανάγκες  της  κάθε 

επιχείρησης. 

Συστήματα  Γραφείου  (Οffice  Systems):  Τα  συστήματα  γραφείου  είναι  συστήματα 

υπολογιστών  όπως  επεξεργαστές  κειμένου,  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  και  συστήματα 
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προγραμματισμού,  τα  οποία  έχουν  σκοπό  την  αύξηση  της  παραγωγικότητας  των 

υπαλλήλων γραφείου. 

Συστήματα Γνώσης (Knowledge Work Systems, KWS): Συστήματα πληροφοριών που 

βοηθάνε το εξειδικευμένο προσωπικό στη δημιουργία και την αφομοίωση νέας γνώσης 

στον οργανισμό.

12B1.4 Διαχείριση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων

28B1.4.1 Ορισμός της έννοιας ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα

Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα,  είναι  μια προσπάθεια δημιουργίας 

ενός προϊόντος το οποίο διαχειρίζεται την πλειοψηφία των λειτουργιών μίας επιχείρησης. 

Αυτό  που  διαφοροποιεί  τα  συστήματα  αυτά,  είναι  το  γεγονός  ότι  ενώνουν  διάφορες 

συναρτήσεις  ώστε να δημιουργήσουν ένα μοναδικό,  ενοποιημένο σύστημα και  όχι μια 

ομάδα  ξεχωριστών  και  απομονωμένων  εφαρμογών.  Πρόκειται  για  λύση  λογισμικού  η 

οποία ολοκληρώνει διάφορες λειτουργίες σε μία εταιρία. Αν και κατά την εγκατάστασή 

του παραμετροποιείται για τις ανάγκες της κάθε εταιρίας, εντούτοις πρόκειται για έτοιμο 

πακέτο  λογισμικού  και  δεν  κατασκευάζεται  από  την  αρχή  για  την  εκάστοτε  εταιρία. 

Άλλωστε, πολλές από τις διαδικασίες που καλύπτει ένα τέτοιο πακέτο είναι κοινές σε κάθε 

εταιρία (λ.χ. επεξεργασία παραγγελιών, τιμολόγηση, ισολόγηση κ.ά.).

Τα  συστήματα  αυτά  είναι  στρατηγικά  εργαλεία  που  μπορεί  να  βοηθήσει  τις 

επιχειρήσεις  να  κερδίσουν  ένα  σημαντικό  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα.  Με  την 

ενσωμάτωση  όλων  των  επιχειρησιακών  διαδικασιών  και  τη  βελτιστοποίηση  των 

διαθέσιμων πόρων, υποστηρίζει τη διαχείριση της επιχείρησης συνολικά και την εφαρμογή 

των  βέλτιστων  πρακτικών  για  κάθε  επιχειρησιακή  διαδικασία  σε  ολόκληρη  την 

επιχείρηση.

Στην  ουσία,  τέτοια  συστήματα  υλοποιούν  την  έννοια  του  συνδυασμού  πολλών 

τμημάτων και των μοναδικών συστημάτων τους καθώς και την έννοια της εκμετάλλευσης 

των  χρησιμοποιούμενων  μεθόδων.  Πιο  συγκεκριμένα  αφορά  τη  συλλογή  και  την 

επεξεργασία  των  πληροφοριών  από τα  χωριστά  τμήματα,  το  συνδυασμό όλων  σε  ένα 

σύστημα και τη διαφανή και ομαλή επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων, των προμηθευτών, 

των πελατών και της διαχείρισης.
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     Όπου είναι απαραίτητο τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα παρέχουν επίσης 

σημαντικές, φιλικές προς το χρήστη πληροφορίες για την επιχείρηση. Όταν προκύπτουν 

αλλαγές, το σύστημα ενημερώνεται αναλόγως, επιτρέποντας έτσι καλύτερη απόδοση και 

ελαχιστοποίηση των περιττών δεδομένων.

Ωστόσο, το ποσοστό επιτυχίας είναι χαμηλότερο από το ποσοστό αποτυχίας στις 

εφαρμογές των συστημάτων αυτών, γεγονός το οποίο οφείλεται συνήθως στην ανθρώπινη 

επιρροή  και  τις  στρατηγικές  εφαρμογής.  Αυτό  αποθαρρύνει  τις  επιχειρήσεις  στην 

πλειοψηφία τους από την προσπάθεια υλοποίησης ενός τέτοιου ολοκληρωμένου έργου.

Μια επιχείρηση δεν πρέπει εντούτοις να αποθαρρυνθεί για την εγκατάσταση ενός 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εξαιτίας των πολυάριθμων αποτυχιών που 

έχουν καταγραφεί στο παρελθόν σε άλλες επιχειρήσεις. Αντίθετα εντοπίζοντας τα λάθη 

που  οι  προγενέστερες  επιχειρήσεις  έχουν  κάνει  και  μαθαίνοντας  από  αυτά,  δίνεται  η 

δυνατότητα στην επιχείρηση  να αποτρέψει την πραγματοποίηση παρόμοιων λαθών κατά 

την εφαρμογή του ενός τέτοιοι συστήματος.

Οι  βασικοί  λόγοι  για  την  εγκατάσταση  ενός  πληροφοριακού  συστήματος 

ολοκληρωμένης  διαχείρισης  σε  μία  επιχείρηση  είναι  δύο:   Η  επίλυση  υπαρχόντων 

προβλημάτων και η προσπάθεια για βελτίωση των διαδικασιών στην επιχείρηση. Όσον 

αφορά  στον  πρώτο  λόγο,  οι  επιχειρήσεις  χρησιμοποιούν  τα  συστήματα  αυτά  για  να 

επιλύσουν  προβλήματα από  ετερογενή συστήματα (λογισμικού και hardware) τα οποία η 

επιχείρηση έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει κατά το παρελθόν. Όσον αφορά στο δεύτερο 

λόγο, πολλές είναι οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τη δυνατότητα που παρέχουν τα 

συστήματα αυτά για άμεση πρόσβαση στην πληροφορία σε ολόκληρη την επιχείρηση. Η 

διαθεσιμότητα  της  πληροφορίας  επιτρέπει  στην  επιχείρηση  να  περιορίσει  το  κόστος 

αποθήκευσης,  να  μειώσει  σημαντικά  τους  κύκλους  εκτέλεσης  των  διαδικασιών  και, 

βέβαια, να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες της.

Φυσικά,  είναι  γνωστό   ότι  τα  ολοκληρωμένα  πληροφοριακά  συστήματα  είναι 

απλώς το μέσο, η δυνατότητα για την επιχείρηση να βελτιώσει τις λειτουργίες της. Από 

εκεί  και  πέρα,  χρειάζεται  δημιουργική  ενσωμάτωση  του  συστήματος  μέσα  στην 

επιχείρηση, ώστε να είναι παραγωγική.

29B1.4.2 Στόχοι

Ο πραγματικός στόχος των πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να οριστεί ως η 

εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών σε όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες, δεδομένου 
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ότι επιτρέπει τη βελτίωση των οικονομικών και των διοικητικών συστημάτων. Ένα από τα 

μέγιστα  οφέλη  από  την  ενσωμάτωση  των  συστημάτων  αυτών  ως  μια  βασική 

επιχειρησιακή  στρατηγική,  είναι  ότι  δίνει  τη  δυνατότητα  να  καταργηθούν  πλήρως  τα 

πολλαπλά  συστήματα  και  ο  οποιοσδήποτε  πλεονασμός.  Τα  μεμονωμένα  τμήματα  της 

επιχείρησης μπορούν με το σύστημα αυτό,  να μοιραστούν σημαντικές πληροφορίες με 

έναν τυποποιημένο τρόπο, επιτυγχάνοντας τη μείωση του χρόνου και  τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας.  Οι  συνολικές  δαπάνες  μειώνονται  με  την  εφαρμογή  τέτοιων 

συστημάτων, η οποία σκοπεύει στον προσδιορισμό των καλύτερων πρακτικών για όλες τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Το σημαντικότερο στοιχείο 

ενός  ολοκληρωμένου  πληροφοριακού  συστήματος  είναι  η  επικοινωνία,  που 

χρησιμοποιείται  ουσιαστικά  για  τη  λήψη  αποφάσεων  σχετικά  με  διάφορα  ζητήματα 

γρήγορα και αποφασιστικά, προκειμένου να τεθούν ρεαλιστικές προσδοκίες για το έργο. 

Στην έναρξη του έργου πρέπει γίνουν αξιόπιστες προβλέψεις για τις δαπάνες και το χρόνο 

εφαρμογής που απαιτούνται, ενώ επίσης, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η τεχνική υποδομή 

είναι  αρκετά  εύρωστη,  και  ότι  χρησιμοποιείται  μια  ενιαία  βάση  δεδομένων  για  να 

αποθηκευτούν τα δεδομένα για τις διάφορες ενότητες του συστήματος.

Στόχος ενός τέτοιου συστήματος είναι η ολοκλήρωση των επιμέρους διαδικασιών 

μέσα  στην  επιχείρηση  στις  οποίες  εμπλέκονται  τα  διάφορα  τμήματα  (λογιστήριο, 

παραγωγή,  πωλήσεις,  κλπ.),  έτσι  ώστε  να  μπορεί  αυτή  να  διεκπεραιώνει  τις  κύριες 

επιχειρηματικές δραστηριότητές της. Η «ολοκλήρωση» αποτελεί και τη λέξη-κλειδί, αφού 

η  εγκατάσταση  ενός  πληροφοριακού  συστήματος  δημιουργεί  καλύτερες  δομές  στην 

επιχείρηση, οι οποίες επιτρέπουν στους εργαζόμενους να εργαστούν αποτελεσματικότερα 

και πιο παραγωγικά. Στόχος επίσης δεν είναι η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων ενός τομέα 

στην επιχείρηση, όπως λ.χ. του λογιστηρίου, της παραγωγής, των πωλήσεων κ.λπ., αλλά η 

εξυπηρέτηση των διαδικασιών μέσα στην επιχείρηση, στις οποίες διαδικασίες εμπλέκονται 

οι διάφοροι τομείς, έτσι ώστε να μπορεί αυτή να διεκπεραιώνει τις κύριες επιχειρηματικές 

δραστηριότητές της  (core businesses).   Από τη στιγμή που τα δεδομένα εισαχθούν σε 

κάποια  μονάδα  (module)  του  πληροφοριακού  συστήματος,  αυτά  είναι  διαθέσιμα  σε 

οποιαδήποτε μονάδα που μπορεί να τα χρειαστεί. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται μία 

λογική ενοποίηση των διαδικασιών μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να χτίσουν μια ισχυρή βάση υποστήριξης για το έργο. Αυτό 

θα μπορούσε ενδεχομένως να σημαίνει ένα επιτυχές σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών 

Πόρων ως υποστήριξη σε συνδυασμό με τα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από 

αυτήν τη σχετική ομαδική εργασία. Επιλέγεται κάποιος διευθυντής ως διαχειριστής του 
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έργου,  δεδομένου ότι  αυτό  αντανακλά τη θετική και  επαγγελματική αντιμετώπιση της 

επιχείρησης προς το έργο και ενθαρρύνει τους χρήστες. Οι χρήστες πρέπει επιπλέον να 

εκπαιδευθούν,  καθώς  αυτοί  θα  αξιοποιήσουν  το  σύστημα  και  θα  είναι  ουσιαστικά  το 

κλειδί  στην  επιτυχία  ή  την  αποτυχία  του  έργου.  Γενικά,  η  εφαρμογή  ενός  τέτοιου 

πληροφοριακού  συστήματος  πρέπει  να  αντιμετωπιστεί  ως  ένας  επιχειρησιακός 

μετασχηματισμός και όχι ως ένα απλό έργο Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT –Information 

Technology).

30B1.4.3 Οι συνηθέστεροι λόγοι αποτυχίας

Όπως προαναφέρθηκε, πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν επιτύχει στο παρελθόν όσον 

αφορά  την  εφαρμογή μιας  ολοκληρωμένης  λύσης  πληροφοριακού  συστήματος  για  τις 

δραστηριότητές τους. Αυτό συμβαίνει γιατί αποτυγχάνουν να προσδιορίσουν ορισμένους 

παράγοντες  που  οδηγούν  στην  εμφάνιση  σφαλμάτων  λειτουργίας.  Ένας  από  τους 

κυρίαρχους λόγους για τους οποίους αυτές οι  επιχειρήσεις  αποτυγχάνουν τελικά,  είναι 

συνεπεία  των  μη  σχεδιασμένων  ή  ανεπαρκώς  σχεδιασμένων  φάσεων  της  διαδικασίας 

εφαρμογής. Ένα παράδειγμα ανεπαρκούς σχεδιασμού μπορεί να είναι μια επιχείρηση που 

θα καθιερώσει μια επιχειρησιακή διαδικασία,  θα την εξετάσει  λεπτομερώς,  και  θα την 

εφαρμόσει, αλλά όλα αυτά πριν από την επιλογή, την αγορά, και την ανάπτυξη της λύσης 

λογισμικού.  Είναι  δυνατό  με  την  παράβλεψη  ενός  κρίσιμου  σταδίου  όπως  αυτό,  η 

στρατηγική εφαρμογής της επιχείρησης  να οδηγήσει ενδεχομένως σε αποτυχία.

Ο  σχεδιασμός  είναι  κρίσιμος  για  τη  σωστή  εφαρμογή  οποιασδήποτε  νέας 

επιχειρησιακής  διαδικασίας  στην  υπάρχουσα  στρατηγική  της  επιχείρησης,  γιατί  μία 

εφαρμογή  που  δεν  είναι  κατάλληλη  για  τις  απαιτήσεις  μιας  επιχείρησης  μπορεί  να 

προκαλέσει  τεχνικά  προβλήματα.  Αν  αγνοήσουμε  τη  διαδικασία  καθορισμού  των 

απαιτήσεων, τότε παραβλέπουμε τα μακροπρόθεσμα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η 

τεχνολογία.  Οι  επιχειρησιακές  διαδικασίες  τελικά  δε  θα  βελτιωθούν  χωρίς  τη 

χρησιμοποίηση της τεχνολογίας.

Η απόλυτη εστίαση στην τεχνολογία είναι ένας άλλος κίνδυνος για μια επιχείρηση, 

δεδομένου ότι  αυτή και  μόνο δεν μπορεί  να επιλύσει  ένα επιχειρησιακό πρόβλημα.  Η 

ανεπαρκής  εφαρμογή  μπορεί  να  επιμηκύνει  τον  κύκλο  ανάπτυξης  με  τις  κακώς 

καθορισμένες απαιτήσεις που οδηγούν στα ανεπαρκώς καθορισμένα μέτρα επιτυχίας.

Ένα τέτοιο έργο δεν πρέπει επομένως να προχωρά βεβιασμένα. Δεν είναι επιτρεπτή η κατ' 

ευθείαν μετάβαση από τον καθορισμό απαιτήσεων στη φάση ανάπτυξης παραλείποντας 
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απαραίτητα βήματα της εγκατάστασης. Αυτά τα βήματα, όπως ο καθορισμός ενός ενιαίου 

προγραμματισμού  εγκατάστασης  και  η  πλήρης  κατανόηση  όσων  χρειάζονται  για  να 

αναπτυχθεί  και  να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη μηχανογραφική λύση,  είναι ζωτικής 

σημασίας στην επιτυχία ή την αποτυχία ενός τέτοιου έργου.

Οι  επιχειρήσεις  μπορούν  να  αποφύγουν  την  αποτυχία  ενσωμάτωσης  του 

πληροφοριακού  συστήματος  με  την  κατάρτιση  των  χρηστών  τους.  Όπως  αναφέρεται 

ανωτέρω, οι  χρήστες έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον καθορισμό της επιτυχίας ή της 

αποτυχίας μιας τέτοιας λύσης και πρέπει επομένως να λάβουν προσεκτική και διακριτική 

μεταχείριση. 

Όταν  οι  εφαρμογές  των  πληροφοριακών  συστημάτων  αποτυγχάνουν,  είναι 

συνήθως επειδή η διοίκηση δεν έχει  αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο να δομήσει την 

επιχείρηση έτσι ώστε να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του συστήματος.

Οι  επιχειρήσεις  έχουν  ξοδέψει  ολόκληρες  περιουσίες  στο  λογισμικό  και  στην 

εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων, για να διαπιστώσουν τελικά ότι η επιχειρησιακή 

απόδοση  δεν  έχει  βελτιωθεί  καθόλου.  Αυτές  οι  μεγάλες  επενδύσεις  και  οι  αρνητικές 

αποδόσεις  των  επενδύσεων  (Return  On  Investment-ROI)  έχουν  δημιουργήσει  έντονη 

διαμάχη, ανεξέλεγκτη επιχειρησιακή πολιτική ακόμη και δικαστικές διαφορές. Ο τύπος 

έχει δημοσιεύσει πολλές αρνητικές περιπτώσεις εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων, 

και  επιπλέον  ετήσιες  εκθέσεις  έχουν  κατηγορήσει  τέτοια  συστήματα  για  αποδοχές 

χαμηλότερες  από  τις  αναμενόμενες.  Το  γεγονός  αυτό  έχει  δημιουργήσει  ένα  υψηλό 

επίπεδο φόβου για την εκπόνηση ενός τέτοιου έργου. Τις περισσότερες φορές, είναι οι 

προμηθευτές του λογισμικού που δέχονται τα πυρά, όταν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 

δεν υλοποιούνται. Αλλά η υπευθυνότητα για την επιλογή και την εφαρμογή ενός τέτοιου 

λογισμικού βρίσκεται συνήθως σε κάποιο βαθμό και στο προσωπικό των επιχειρήσεων και 

συχνά στους εξωτερικούς συμβούλους που αναλαμβάνουν το έργο. 

Η  επιλογή  και  η  εφαρμογή  ενός  νέου  πληροφοριακού  συστήματος, 

συμπεριλαμβανομένων  και  των  αλλαγών  των  επιχειρηματικών  διαδικασιών  που  το 

συνοδεύουν, είναι αδιαφιλονίκητα μια σύνθετη υπόθεση. Ανεξάρτητα από το μέγεθος και 

τους  πόρους  της  επιχείρησης,  μια  εφαρμογή  ενσωμάτωσης  ενός  πληροφοριακού 

συστήματος στους κόλπους της εταιρίας είναι μια διαδικασία που πρέπει να προσεγγιστεί 

με  πολύ  προσεκτικό  προγραμματισμό.  Μεταξύ  των  επιχειρήσεων  που  δεν 

πραγματοποίησαν  μια  πλήρως  επιτυχή  εφαρμογή  ενός  τέτοιου  συστήματος, 

επισημαίνονται πέντε λόγοι για τα μη προσδοκώμενα  αποτελέσματα:
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• Η στρατηγική που υιοθετήθηκε δεν προέβλεπε το σχεδιασμό και την επέκταση των 

επιχειρησιακών διαδικασιών.

• Η περίοδος της εφαρμογής του συστήματος διήρκεσε πολύ περισσότερο από το 

αναμενόμενο. 

• Οι  απαραίτητες  δραστηριότητες  για  την  προετοιμασία  πριν  την  εφαρμογή 

πραγματοποιήθηκαν ελλιπώς, εάν όχι καθόλου.

• Οι  άνθρωποι  δεν  ήταν  κατάλληλα  προετοιμασμένοι  για  να  δεχτούν  και  να 

λειτουργήσουν με το νέο σύστημα.

• Το κόστος της εφαρμογής ήταν πολύ μεγαλύτερο από το αναμενόμενο.

 

Οι χρήστες 

κατηγορούν το 

σύστημα 

Ο στόχος του έργου 

περιορίζεται στην 

εγκατάσταση του 

συστήματος 

Τα αποτελέσματα του 

έργου είναι 

απογοητευτικά 

Απροθυμία για 

περαιτέρω επένδυση 

στο σύστημα 

Οι επόμενες 

αναβαθμίσεις έχουν 

περιορισμένη εμβέλεια 

3 

5 
1 

2 4 

Κύκλος Μειωμένων Προσδοκιών 

Εικόνα 0-3: Κύκλος Μειωμένος Προσδοκιών
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Για  να  σπάσει  αυτόν  τον  κύκλο,  μια  επιχείρηση  πρέπει  να  αναπτύξει  και  να 

εκτελέσει  ένα  σχέδιο  που  εξετάζει  ολόκληρο  το  πεδίο  των  στόχων  του  έργου,  και 

διαχειρίζεται τον αντίκτυπο στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης.

31B1.4.4 Η επιτυχημένη εφαρμογή ενός Ο.Π.Σ.

Η επιχειρηματική ανάπτυξη είναι κάτι για το οποίο όλες οι σοβαρές επιχειρήσεις 

πασχίζουν, καθώς αυτή δίνει μια άμεση ένδειξη της επιτυχίας και της παραγωγικότητάς 

τους. Μια επιχείρηση χρειάζεται εντούτοις να σκεφτεί την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος  στην περίπτωση που η  ανάπτυξη  αυτή γίνει  γρήγορη και 

ανεξέλεγκτη,  αφήνοντας  ελάχιστη  ή  καμία  δυνατότητα  να  προβλεφθούν  και  να 

σχεδιαστούν οι απαιτήσεις παραγωγής με κάποιο βαθμό ακρίβειας. Μια επιχείρηση πρέπει 

να εξετάσει την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος όταν η ακριβής οικονομική απόδοση 

των διαδικασιών της είναι άγνωστη, οι προβλέψεις για τις  προσδοκίες των πελατών και 

τις δαπάνες εργασίας είναι ανακριβείς και οι παραδόσεις των προϊόντων στους πελάτες δε 

γίνονται στις υποσχόμενες ημερομηνίες. Ένα σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 

είναι επίσης αναγκαίο όταν τα αποθέματα της επιχείρησης δεν καλύπτουν ή υπερβαίνουν 

μακράν τις απαιτήσεις παραγωγής.

Με την υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος, μια επιχείρηση μπορεί να 

ωφεληθεί  αρκετά από όλα αυτά που προσφέρει  μια τέτοια λύση και  είναι  σε θέση να 

εκτελέσει  σωστά  τα  επιχειρηματικά  της  σχέδια.  Με  την  εφαρμογή  ενός  Ο.Π.Σ.,  δεν 

επηρεάζεται πλέον η αποδοτικότητα υπαλλήλων, καθώς τώρα αρκεί μόνο ένα απλό βήμα 

για να συλλεχθούν ζωτικής σημασίας δεδομένα. Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος 

επιτρέπει επιπλέον σε μια επιχείρηση να υπερνικήσει τα προβλήματα και τα ζητήματα που 

οδηγούν  στην  αποτυχία  και  είναι  υπό  αυτήν  την  έννοια  ικανή  να  αντικαταστήσει  τα 

συστήματα  που  λειτουργούν  στην  παρούσα  φάση  και  αναχαιτίζουν  τη  δυνατότητα 

ανάπτυξης μιας επιχείρησης.

53B1.4.4.1 Επιχειρηματική διαδικασία

Ο σκοπός της τεχνολογίας των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων είναι 

να  υποστηριχθούν  οι  επιχειρησιακές  διαδικασίες  που  υποστηρίζουν  τις  στρατηγικές 

ευκαιρίες της επιχείρησης. Υπάρχουν μερικές βασικές αρχές των Ο.Π.Σ. που πρέπει να 

καθοδηγούν τις διοικητικές ενέργειες και  αποφάσεις.
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Τα οφέλη ενός Ο.Π.Σ. είναι άμεσο αποτέλεσμα της κατάλληλης προετοιμασίας και 

εφαρμογής,  και  βέβαια  της  κατάλληλης  χρήσης.  Αυτό  είναι  προφανές,  αλλά  οι 

περισσότερες  επιχειρήσεις  δεν  το  αντιλαμβάνονται  άμεσα.  Αναμένοντας  γρήγορα 

αποτελέσματα,  η  υιοθέτηση  μιας  λύσης-πανάκειας  μπορεί  να  εμπεριέχει  πολλούς 

κινδύνους.

Η προηγμένη τεχνολογία πληροφοριών, δεν μπορεί από μόνη της να αντισταθμίσει 

το πρόβλημα μιας ελαττωματικής επιχειρησιακής στρατηγικής και της κακής εκτέλεσης 

των επιχειρησιακών διαδικασιών. Ειδικότερα, οι  επαγγελματίες που αναλαμβάνουν την 

εφαρμογή τέτοιων λογισμικού μπορεί να μην εξετάσουν πλήρως αυτή η περιοχή, επειδή 

μπορεί να επιβραδύνει την επέκταση του συστήματος.

Ο  καθορισμός  μια  επιχειρησιακής  στρατηγικής  θα   δώσει  ένα  ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.  Κατόπιν  ακολουθεί  η  ανάλυση  για  τις  υπάρχουσες  επιχειρησιακές 

διαδικασίες και η ανάπτυξη των στόχων. Μόλις γίνει αυτό το βήμα, τα επόμενα βήματα 

για  την  προετοιμασία,  την  επιλογή  του  λογισμικού  και  την  εφαρμογή  μπορούν  να 

υποστηρίξουν τους στόχους της εκάστοτε επιχείρησης καλύτερα.

Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να είναι ευέλικτης τεχνολογίας έτσι ώστε να 

μπορεί  να  προσαρμοστεί  στις  γρήγορα  μεταβαλλόμενες  επιχειρησιακές  συνθήκες.  Η 

υψηλής  ταχύτητας  ροή  των  πληροφοριών  που  απαιτείται  για  να  υποστηρίξει  τη 

δραστηριότητα  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  είναι  ένα  σημαντικό  βήμα  για  τους 

περισσότερους κατασκευαστές. 

Ανάθεση σε ένα ανώτερο στέλεχος της δυνατότητας να επιβάλλει τις αλλαγές και 

να τις επιβάλλει γρήγορα υπό την καθοδήγηση της εφαρμογής του συστήματος.

Η  απομάκρυνση  των  παραδοσιακών  συστημάτων  και  η  δημιουργία 

αποτελεσματικών  διαλειτουργικών  διαδικασιών  που  ολοκληρώνονται  μέσω  ενός 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, δεν είναι εύκολη διαδικασία. Όταν όμως το 

Ο.Π.Σ. δεν είναι πλήρως ολοκληρωμένο στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες τα 

αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα.

Η  επιχειρηματική  ολοκλήρωση  και  οι  προηγμένες  στρατηγικές  διαχείρισης  της 

εφοδιαστικής  αλυσίδας  έχουν  πιθανότητες  πλήρους  επιτυχίας,  σε  μεγάλο  βαθμό,  αν 

αρθούν  τα  εμπόδια  στη  διαλειτουργικότητα.  Τα  παραδοσιακά  συστήματα  επιβάλλουν 

συχνά  λειτουργικά  όρια  στη  ροή  πληροφοριών  ακόμα  και  στη  συνεργασία.  Πολλά 

προβλήματα ενισχύονται  από αντιφατικούς  στόχους  και  από  μεγέθη αξιολόγησης της 

απόδοσης που δημιουργούν τελικά ασυμβίβαστα συστήματα, ζημιώνοντας την επιχείρηση. 

Η  τεχνολογία  πληροφοριών  δεν  είναι  δυνατό  να  διορθώσει  αυτά  τα  προβλήματα.  Η 
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διοίκηση  πρέπει  να   τα  εξαλείψει  μια  για  πάντα  μέσω  του  επανασχεδιασμού  των 

επιχειρησιακών διαδικασιών.

Ένα άλλο θέμα που αγνοείται συχνά, είναι το ζήτημα της αλλαγής της τεχνολογίας 

πληροφοριών.  Συχνά,  στις  αλλαγές  υποδομής  της  Τεχνολογίας  Πληροφοριών  (IT  –

Information Technology),  που  απαιτούνται  για  να  εφαρμοστεί  ένα  νέο  πληροφοαρικό 

σύστημα, δε δίνεται η υψηλή προτεραιότητα που απαιτούν αυτά τα τεχνολογικά ζητήματα. 

Βεβαίως, η εφαρμογή ενός Ο.Π.Σ. πρέπει να καθοδηγηθεί από τα επιχειρησιακά ζητήματα, 

όχι  από  την  τεχνολογία.  Αλλά  η  κατανόηση  και  οι  δεξιότητες  της  τεχνολογίας, 

υποστηρίζουν  τη  βελτίωση  των  επιχειρησιακών  διαδικασιών.  Η  παράβλεψη  της 

προετοιμασίας  και  της  εκπαίδευσης που η νέα τεχνολογία πληροφοριών απαιτεί,  είναι 

πιθανό  να  δημιουργήσει  προβλήματα.  Επιπλέον,  οι  επαγγελματίες  του  IT  πρέπει  να 

υλοποιήσουν την τεχνολογική μετάβαση γρήγορα. Εάν  η τεχνολογική μετάβαση και η 

αλλαγή στην υποδομή δεν γίνουν σωστά, το έργο θα καθυστερήσει.

54B1.4.4.2 Επιλογή λογισμικού

Πριν  αρχίσει  η  διαδικασία  επιλογής  λογισμικού,  πρέπει  οι  διαδικασίες  και  τα 

υποστηρικτικά  συστήματα  να  συγκρίνονται  με  τις  δυνατότητες  του  νέου  συστήματος. 

Αρχικά είναι απαραίτητος ο καθορισμός των αναγκών λογισμικού με την εξέταση των 

διαδικασιών  που  καθορίζουν  τη  ροή  των  πληροφοριών  και  των  υλών,  σε  όλη  τη 

διαδικασία από την  παραγγελία  στην παράδοση και  τελικά σε  ολόκληρη την  αλυσίδα 

ανεφοδιασμού.

Η αξιολόγηση και  η  επιλογή  του  λογισμικού  είναι  μια  σύνθετη  διαδικασία.  Η 

διαδικασία πρέπει να καθοδηγείται από μια αντικειμενική και περιεκτική μεθοδολογία, 

ώστε να οδηγεί σε μία εύκολη απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι η αξιολόγηση και η διαδικασία 

επιλογής  πρέπει  να  βασιστούν  στο  πρότυπο  της  στρατηγικής  και  επιχειρησιακών 

διαδικασιών της εταιρίας. Μια περιεκτική μεθοδολογία για το σχεδιασμό, την καθοδήγηση 

και  τον  έλεγχο  του  εγχειρήματος  δίνει  τη  δυνατότητα  για  σημαντικό  περιορισμό  των 

δαπανών, καθώς και το σημαντικότερο όφελος που είναι η αποφυγή μεγάλων λαθών.

Η διαδικασία αναζήτησης, αξιολόγησης και επιλογής ενός Ο.Π.Σ. πρέπει να γίνει 

σωστά  για  να  ελαχιστοποιηθεί  ο  κίνδυνος  απόρριψης  του  προϊόντος.  Η  ζήτηση  για 

γρήγορη εφαρμογή του είναι υψηλή. Αυτό ήταν το αρχικό κίνητρο για την ανάπτυξη των 

έτοιμων προτύπων που σχεδιάστηκαν με σκοπό να επιταχύνουν και να απλοποιήσουν τη 

διαδικασία προσαρμογής του λογισμικού. Αλλά τα πρότυπα, από την ίδια τη φύση τους, 
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ενσωματώνουν  συγκεκριμένες  βέλτιστες  πρακτικές  που  υποστηρίζουν  διαλειτουργικές 

επιχειρησιακές διαδικασίες. Με μια πρώτη ματιά αυτό μπορεί να φαίνεται ιδανικό, αλλά 

πολύ λίγες επιχειρήσεις αφιερώνουν χρόνο για να επαναπροσδιορίσουν πώς πρέπει και 

πώς θα μπορούσαν να διευθύνουν τις δραστηριότητές τους. Με την υιοθέτηση της εύκολης 

λύσης, αυτές οι επιχειρήσεις καταλήγουν σε γενικές, αν και εξειδικευμένες ως προς το 

τομέα τους, λειτουργίες.

32B1.4.5 Βασικές αρχές

Οι επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμαστούν να συνεργαστούν, να οργανώσουν και 

να  επεκτείνουν  τα  επιχειρησιακά  συστήματά  τους.  Μερικές  βασικές  αρχές  που  έχουν 

στόχο να υποστηρίξουν αυτές τις αποφάσεις: 

• η  αποθήκευση  όλων  σε  μια  κεντρική  βάση  δεδομένων  εγγυάται  ότι  όλες  οι 

σχετικές  πληροφορίες  θα  είναι  γρήγορα  διαθέσιμες  στους  υπαλλήλους  πάντα, 

μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα έντυπα έγγραφα και το χρόνο που χρειάζεται 

για τη λήψη βασικών αποφάσεων

• η παροχή ασφαλούς, βασισμένης σε ρόλους πρόσβαση σε όλους μέσω ενός ενιαίου 

περιβάλλοντος εισόδου στο σύστημα εξασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι, οι πελάτες, οι 

συνεργάτες και άλλοι έχουν ασφαλή πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζονται

• η αυτοματοποίηση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών οδηγεί στα βελτιωμένα 

αιτήματα και στη ροή εργασιών που απαιτεί λιγότερο χρόνο να ολοκληρωθούν οι 

διάφορες εργασίες

55B1.4.5.1 Αποθήκευση όλων σε μια κεντρική βάση δεδομένων

Η  καταγραφή  των  ίδιων  δεδομένων  σε  πολλαπλάσιες  περιπτώσεις  και 

πολλαπλάσιες θέσεις είναι χάσιμο χρόνου. Η ιδέα ότι οι πληροφορίες που μια επιχείρηση 

συλλέγει κατά τη διάρκεια της ύπαρξής της πρέπει να καταγράφονται μία φορά και να 

αποθηκεύονται  σε  μία  θέση  είναι  ο  μόνος  τρόπος  να  εγγυηθεί  κανείς  ότι  όλοι  στην 

επιχείρηση έχει πρόσβαση πάντα στις ίδιες πληροφορίες.

Αυτή η αρχή δεν είναι  νέα,  αλλά μέχρι  πριν από λίγα χρόνια ήταν αδύνατη η 

πραγματοποίησή  της  για  τις  περισσότερες  επιχειρήσεις.  Αυτό  έχει  αλλάξει,  λόγω  της 

προόδου  στον  τομέα  της  κλιμακωτής  τεχνολογίας  κεντρικών  υπολογιστών  βάσεων 

δεδομένων,  το συμφέροντα συνδυασμό αυξανόμενης υπολογιστικής  ικανότητας και  τις 
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χαμηλότερες  τιμές  των  επεξεργαστών  και  των  μέσων  αποθήκευσης,.  Οι  περισσότερες 

επιχειρήσεις  μπορούν  να  αντέξουν  οικονομικά  να  επεκτείνουν  συνεχώς  τον  πλούτο 

πληροφοριών  τους  χωρίς  να  πρέπει  να  απορρίπτουν  δεδομένα  ή  να  απελευθερώνουν 

χώρους αποθήκευσης.

Τα  ανεπτυγμένα  πληροφοριακά  συστήματα  παρέχουν  τη  δυνατότητα  να 

ψηφιοποιηθούν αυτά τα δεδομένα και να αποθηκευτούν μία φορά. Οι λύσεις μπορούν να 

κτίσουν και  να εμπλουτίσουν τις  καταγεγραμμένες πληροφορίες με την παραγωγή των 

συνδέσμων μεταξύ των δεδομένων.  Αυτό καθιστά  οποτεδήποτε  δυνατή  τη γνώση των 

δεδομένων  σε  ένα  συγκεκριμένο  πλαίσιο,  σε  οποιοδήποτε  επιθυμητό  επίπεδο 

λεπτομέρειας, και επιτρέπει την ανάκτηση των σχετικών πληροφοριών. Οι υποχρεωτικές 

λέξεις-κλειδιά  και  οι  επιλογές  αναζήτησης  ελεύθερου  κειμένου  παρέχουν  τη  βέλτιστη 

πρόσβαση σε όλα τα αρχεία της επιχείρησης. Μόνο η ψηφιοποίηση όλων εγγυάται ότι, 

εκτός από τις πληροφορίες που δημιουργούνται μέσα στο σύστημα, όλες οι εξωτερικές 

πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες για αναθεώρηση και ανάλυση από τους υπαλλήλους και 

όλους όσους  εμπλέκονται στην επιχείρηση.

56B1.4.5.2 Ασφάλεια βασισμένη σε ρόλους πρόσβασης

Οι κεντρικά αποθηκευμένες πληροφορίες πρέπει να είναι προσιτές οποτεδήποτε, 

οπουδήποτε. Πριν από πολλά χρόνια η ιδέα της καθολικής πρόσβασης φαινόταν αδύνατη. 

Αλλά η εμφάνιση των εφαρμογών του Διαδικτύου και των ταχύτατων τοπικών δικτύων 

έχει καταρρίψει τα τελευταία εμπόδια.

Κάθε  μεμονωμένος  χρήστης  πρέπει  να  έχει  πρόσβαση  στις  πληροφορίες  που 

χρειάζεται,  αλλά  όχι  σε  περισσότερες.  Αυτή  η  απαίτηση  έχει  ικανοποιηθεί  στα 

ανεπτυγμένα  πληροφοριακά  συστήματα  μέσω  της  χρήσης  των  επιπέδων  ασφάλειας. 

Υπάρχει η δυνατότητα ορισμού  συγκεκριμένων επιπέδων ασφάλειας για τους πελάτες, 

τους μεταπωλητές, τους υπαλλήλους και το κοινό, ανάλογα με τους κανονισμούς τις κάθε 

επιχείρησης.  Αυτά  τα  επίπεδα  διαμορφώνουν  ένα  σύστημα  ασφάλειας,  στο  οποίο  το 

επίπεδο ασφάλειας 0 αντιπροσωπεύει “το Κοινό” και ισχύει για καθέναν που επισκέπτεται 

την ιστοσελίδα της επιχείρησης. Το επίπεδο ασφάλειας 1 αντιπροσωπεύει “τον Πελάτη” 

και  προσφέρει  πρόσβαση στη  διαδικτυακή  πύλη  πελατών  της  επιχείρησης,  δηλαδή το 

μέρος  του  ιστοχώρου  που  διατηρείται  αποκλειστικά  για  τους  πελάτες.  Το  επίπεδο  5, 

παραδείγματος χάριν είναι το επίπεδο ασφάλειας για τους υπαλλήλους γενικά, ενώ κάποιο 

ανώτερο επίπεδο είναι για τα μεσαία στελέχη κλπ. Κάθε χρήστης συνδέεται στο επίπεδό 
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του με ένα μοναδικό συνδυασμό ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης (user 

name και password). Αυτό παρέχει την πρόσβαση σε όλα τα μέρη του συστήματος για τα 

οποία  έχει  τα  δικαιώματα.  Για  την  ασφάλεια  σε  υψηλότερα  διοικητικά  επίπεδα, 

παραδείγματος χάριν οι οικονομικές πληροφορίες, ένα όνομα χρηστών και ένας κωδικός 

πρόσβασης  μπορούν  να  συμπληρωθούν  με  άλλους  μηχανισμούς  ασφάλειας  όπως  τα 

κλειδιά υλικού κλπ.

Ένας υπάλληλος μπορεί  και  συχνά έχει  πολλαπλάσιους ρόλους.  Παραδείγματος 

χάριν, ένας υπάλληλος υποστήριξης μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις ενός πελάτη και 

να  είναι  αρμόδιος  για  την  αξιολόγηση  της  ακρίβειας  των  τεχνικών  οδηγιών  πριν 

εμφανιστούν  στον  ιστοχώρο  πελατών.  Κάθε  ρόλος  έχει  ένα  συγκεκριμένο  σύνολο 

εργασιών και ευθυνών. Είναι επίσης δυνατό να δοθεί σε περισσότερα από ένα πρόσωπα ο 

ίδιος ρόλος,  δημιουργώντας κατά συνέπεια ομάδες  υπαλλήλων με τα ίδια  δικαιώματα. 

Αυτό διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στις εκτεταμένες δυνατότητες που προσφέρει το 

Ο.Π.Σ. για τη διαχείριση των ροών εργασιών και την ανάθεση των στόχων. Η καθιέρωση 

των ρόλων των υπαλλήλων απλοποιεί τους στόχους μεταφοράς και εξουσιοδότησης των 

εργασιών.

Το Ο.Π.Σ. πρέπει να αναπτυχθεί ως ένα σύστημα, με μια διεπαφή για κάθε χρήστη. 

Τα δικαιώματα που ορίζονται σε έναν χρήστη καθιερώνονται μία φορά. Η είσοδος στο 

σύστημα παρέχει στους χρήστες την πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και λειτουργίες 

στις οποίες έχουν δικαίωμα. Για την επιχείρηση, το γεγονός ότι κάθε χρήστης έχει μόνο 

έναν συνδυασμό ονόματος και κωδικού πρόσβασης σημαίνει μια σημαντική απλοποίηση 

της  διαχείρισης  των δικαιωμάτων χρηστών.  Αυτό μεταφράζεται  άμεσα σε  χαμηλότερο 

κόστος συντήρησης του συστήματος συνολικά.

57B1.4.5.3 Αυτοματοποίηση

Οι  επιχειρησιακές  διαδικασίες  και  οι  εργασίες  που  περιλαμβάνουν,  πρέπει  να 

αυτοματοποιηθούν  όσο  το  δυνατόν  περισσότερο.  Για  να  επιτευχθεί  αυτό,  ένα 

πληροφοριακό σύστημα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα σύνολο προηγμένων αλγορίθμων 

για να εξασφαλίσει ότι οι εργασίες και τα αιτήματα ανατίθενται και ολοκληρώνονται από 

το κατάλληλο πρόσωπο ή ομάδα. Ένα αίτημα μπορεί να είναι άμεσο αποτέλεσμα μιας 

συναλλαγής  (παραδείγματος  χάριν  ένα  αίτημα  για  πληροφορίες  προϊόντων  από  τον 

ιστοχώρο), αλλά μπορεί επίσης να δημιουργηθεί ρητά από έναν υπάλληλο για έναν άλλο 

(παραδείγματος χάριν, κάποιος που ζητά μια ημέρα άδειας από το διευθυντή του).
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Ουσιαστικά όλες οι δραστηριότητες μέσα σε μια επιχείρηση έχουν μια κοινή δομή 

όσον αφορά το αίτημα, την έγκριση και την ολοκλήρωση. Αυτή η υπόθεση είναι η βάση 

για την έννοια αιτήματος που διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της ροής 

εργασιών, αλλά που παραμένει κατά ένα μεγάλο μέρος κρυμμένη από το χρήστη στην 

καθημερινή εργασία του. Ένα αίτημα μπορεί να είναι μια εργασία, ένα τηλεφώνημα, μια 

ερώτηση υποστήριξης ή μια σημείωση για τον λογαριασμό ενός πελάτη.

33B1.4.6 Μεθοδολογίες εφαρμογής

Τα  ολοκληρωμένα  πληροφοριακά  συστήματα  διαχείρισης,  έχουν  φέρει 

επαναστατικές  αρχές  όσον  αφορά  τον  τρόπο  που  οι  επιχειρήσεις  οργανώνουν  τις 

επιχειρησιακές  διαδικασίες  και  μοιράζονται  τις  πληροφορίες  των  επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων τους. Τα αρχικά ERP είναι συνεπακόλουθο του Material Requirements 

Planning-MRP (εργαλείο διαχείρισης αποθεμάτων) και Manufacturing Resource Planning-

MRP ΙΙ (εργαλείο προγραμματισμού πόρων παραγωγής), τα οποία είναι παλαιότεροι τύποι 

λογισμικού προορισμένοι για την παραγωγή που στοχεύουν να βελτιώσουν τη διαδικασία 

παραγωγής με την ανάπτυξη αποδοτικών σχεδίων παραγωγής σύμφωνα με την προσφορά, 

τη ζήτηση, τους πόρους και τα υλικά.

Τα συστήματα ERP έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν την επικοινωνία και το 

συντονισμό,  να  επιτρέπουν  τη  συγκέντρωση  των  διοικητικών  δραστηριοτήτων,   να 

μειώσουν τις δαπάνες συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων και να αυξήσουν τη 

δυνατότητα επέκτασής τους με νέες λειτουργίες. Διάφοροι ερευνητές (Bingi et al., 1999/ 

Holland and Light, 1999/ Nah et al., 2001/ Nah et al., 2003, Siau and Messersmith 2003) 

έχουν προσδιορίσει τους παράγοντες επιτυχίας του ERP. Όταν εφαρμόζεται καλά, το ERP 

φέρνει λειτουργικά, διοικητικά και στρατηγικά οφέλη. Με όλες αυτές τις υποσχέσεις, τα 

συστήματα ERP εξαπλώθηκαν γρήγορα στον επιχειρηματικό κόσμο.  Το 1997, περίπου 

20.000 επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο πλήρωσαν περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια 

δολάρια στην αγορά συστημάτων ERP. Μέχρι το 2000, πάνω από 60% των επιχειρήσεων 

της κατάταξης Fortune 500F

1
F είχε υιοθετήσει τα συστήματα ERP στις  ΗΠΑ  (Stewart et al., 

2000). Το ERP έχει εξελιχθεί σε μια ενιαία εφαρμογή που διαπερνά τα οργανωτικά όρια 

και ενσωματώνει το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη διαχείριση πελατειακής βάσης (Customer 

1 Η κατάταξη Fortune 500 είναι μια ταξινόμηση των κορυφαίων 500 αμερικανικών δημόσιων εταιριών όπως 
μετριέται από το ακαθάριστο εισόδημα, αν και οι επιλεγόμενες επιχειρήσεις είναι οποιεσδήποτε των οποίων 
τα εισοδήματα είναι δημόσια διαθέσιμα.
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Relationship Management-CRM) και τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain 

Management-SCM).

Παρά  το  γεγονός  όμως  ότι  έχει  προβληθεί  ως  πανάκεια  στο  πρόβλημα  της 

ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών συστημάτων, το λογισμικό ERP παρουσιάζει κάποιες 

σημαντικές ανεπάρκειες. Τα συστήματα ERP έχουν επικριθεί για τη χρονοβόρα και ακριβή 

εγκατάσταση,  και  για  το  γεγονός  ότι  είναι  πολύ  μεγάλα  και  μονολιθικά  για  να 

υποστηρίξουν το γρήγορο ρυθμό των επιχειρηματικών αλλαγών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 

κατά την αντιμετώπιση των επαναστατικών αλλαγών στις επιχειρησιακές πρακτικές που 

συνδέονται με το Διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα οφέλη που συνδέονται με τη 

δύναμη  ολοκλήρωσης  των  συστημάτων  ERP  συνοδεύονται  συχνά  από  σημαντικές 

προκαταβολικές  επενδύσεις,  εκτενείς  και  επιρρεπείς  σε  λάθη  προσαρμογές  και  μέτρια 

αποτελέσματα.

Ακόμα και όταν η εγκατάσταση είναι επιτυχής, οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν 

ότι το ποσοστό αλλαγής στις επιχειρησιακές πρακτικές υποχρεώνει τη συνεχή ανάπτυξη 

των  συστημάτων  και  ότι  οι  λειτουργίες  που  είναι  απαραίτητες  για  να  διεξαχθούν  οι 

επιχειρηματικές  δραστηριότητες  δεν  θα  προέλθουν  μόνο  από  τα  συστήματα  ERP.  Οι 

ριζικές αλλαγές στις  επιχειρησιακές πρακτικές που υπαγορεύονται από το ηλεκτρονικό 

εμπόριο  και  τις  σχετικές  τεχνολογίες  του  Διαδικτύου  επιταχύνουν  την  αλλαγή, 

εξασφαλίζοντας ότι τα επιχειρηματικά συστήματα δεν θα παραμείνουν ποτέ στατικά. Ενώ 

οι  προμηθευτές  ERP  αγωνίζονται  να  διαφημίσουν  τις  πιο  πρόσφατες  διαδικτυακές 

προσφορές τους, έχει αποδειχθεί ότι τα συστήματα είναι δύσκολο να αλλαχτούν και να 

επεκταθούν  σε  κρίσιμες  περιοχές  όπως  η  διαχείριση  αλυσίδων  ανεφοδιασμού,  το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και το κινητό εμπόριο (Radding,1999).

Διάφορες μεθοδολογίες εφαρμογής ERP είναι διαθέσιμες στην αγορά. Αυτές είναι 

κυρίως μεθοδολογίες που προτείνονται από τους προμηθευτές και τους συμβούλους ERP. 

Ταξινομούμε τις  μεθοδολογίες  ERP σε τρεις  γενιές  – πρώτη,  δεύτερη και τρίτη γενιά. 

Κάθε διαδοχική γενιά έχει ένα ευρύτερο πεδίο και είναι πιο σύνθετη να εφαρμοστεί.

Οι  περισσότερες  υπάρχουσες  μεθοδολογίες  εφαρμογής  ERP  ανήκουν  στις 

μεθοδολογίες πρώτης γενιάς. Αυτές οι μεθοδολογίες έχουν ως σκοπό να υποστηρίξουν την 

εφαρμογή ενός συστήματος ERP σε μια επιχείρηση, και η εφαρμογή συνήθως περιορίζεται 

σε μια τοποθεσία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της γενιάς είναι το Accelerated 

SAP (από  τη  SAP),  το  SMART,  και  το  Accelerated  Configurable  Enterprise  Solution 

(ACES).
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Όταν οι μεθοδολογίες ERP δεύτερης γενιάς αρχίζουν να εμφανίζονται, έχουν ως 

σκοπό να υποστηρίξουν μια εφαρμογή του ERP που αφορά ολόκληρη την επιχείρηση και 

μπορεί  να  εκτείνεται  σε  πολλές  τοποθεσίες.  Οι  διαφορετικές  επιχειρηματικές  μονάδες 

μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες για συγκεκριμένες αγορές,  όμως όλες οι 

πληροφορίες μπορούν να συγκεντρωθούν σε μια συνολική άποψη της εταιρείας. Ένα καλό 

παράδειγμα είναι το Global ASAP από τη SAP, που πρωτοεμφανίστηκε το 1999. Αυτή η 

κατηγορία μεθοδολογιών υποστηρίζει μια ενιαία σε ολόκληρη την επιχείρηση, σφαιρική 

στρατηγική  εφαρμογής  που  λαμβάνει  υπόψη  γεωγραφικές,  πολιτιστικές  διαφορές  και 

διαφορές χρονικής ζώνης.

Οι μεθοδολογίες ERP τρίτης γενιάς θα είναι η επόμενη τάση στις μεθοδολογίες 

εφαρμογής ERP. Οι προτεινόμενες μεθοδολογίες πρέπει να περιλαμβάνουν την ικανότητα 

να  υποστηριχθεί  η  πολυ-επιχείρηση  και  η  εφαρμογή  πολλαπλών  τοποθεσιών  του 

λογισμικού ERP, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν γρήγορα να προσαρμοστούν στους 

μεταβαλλόμενους  παγκόσμιους  επιχειρησιακούς  όρους,  δίνοντάς  τους  την  απαραίτητη 

ευελιξία  για  να  εκμεταλλευθούν  τις  ευκαιρίες  της  αγοράς  ή  της  αλυσίδας  αξιών. 

Δεδομένου  ότι  συνήθως  αναμιγνύονται  περισσότερες  από  μια  επιχειρήσεις,  οι 

μεθοδολογίες  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  υποστηρίξουν  την  ολοκλήρωση  πολλαπλών 

συστημάτων ERP από διαφορετικούς προμηθευτές, που κάθε μια έχει διαφορετικές βάσεις 

δεδομένων.  Η  πολύ-επιχειρηματική  αρχιτεκτονική  θα  πρέπει  να  διευκολύνει  την 

ανταλλαγή  πληροφοριών  μεταξύ  των  επιχειρηματικών  μονάδων  και  των  εμπορικών 

εταίρων παγκοσμίως. Η δυνατότητα να υποστηριχθεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η 

ασύρματη πρόσβαση είναι επίσης σημαντική.

34B1.4.7 Κριτήρια για τις μεθοδολογίες εφαρμογής ERP τρίτης γενιάς

Τα συστήματα ERP πρώτης γενιάς ενσωματώνουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες 

μέσω της συγκέντρωσης των διαφορετικών συστημάτων και των βάσεων δεδομένων σε 

ένα ενσωματωμένο σύνολο. Η δεύτερη γενιά αντιμετωπίζει τα συστήματα ERP ως βάση 

των παγκόσμιων πληροφοριών και συναλλαγών μιας επιχείρησης. 

Οι  μεθοδολογίες  για  την  υποστήριξη  της  εφαρμογής  συστημάτων  ERP  τρίτης 

γενιάς πρέπει να εξετάσουν τα εξής:

• Αρχιτεκτονική βασισμένη σε συστατικά: Το ERP τρίτης γενιάς διαχειρίζεται την 

ολοκλήρωση των ετερογενών συστατικών με την καθιέρωση μιας αρχιτεκτονικής 

βασισμένης  στα συστατικά.  Σήμερα,  βρίσκεται  σε  εξέλιξη μια πρωτοβουλία να 
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διαχωριστούν τα συστήματα ERP σε ξεχωριστά συστατικά (componentization). Το 

componentization αναφέρεται στην πράξη διαχωρισμού των μεγάλων, μονολιθικών 

συστημάτων ERP σε συστατικά που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν από κοινού. 

Με το componentization, οι προμηθευτές ERP μπορούν εύκολα να αναβαθμίσουν 

τις  λύσεις τους και οι  πελάτες μπορούν εύκολα να αναβαθμίσουν το λογισμικό 

τους.  Επιπλέον,  ένας  πελάτης  θα  μπορεί  επιλεκτικά  να  αναβαθμίσει  μερικά 

συστατικά  χωρίς  να  πρέπει  να  αναβαθμιστεί  ολόκληρο  το  λογισμικό  ERP.  Η 

βασισμένη στα συστατικά αρχιτεκτονική θα επισπεύσει τη δοκιμή με την παροχή 

συνεπούς  διαχωρισμού σε  υπομονάδες  και  ορισμού διεπαφών.  Κάθε  συστατικό 

ενσωματώνεται επαυξητικά και δοκιμάζεται έως ότου μπορεί να πιστοποιηθεί και 

γίνει  μέρος  του  συστήματος.  Αυτό  θα  απλοποιήσει  την  ανάπτυξη  και  την 

ολοκλήρωση  των  νέων  συστατικών  ή  την  προσαρμογή  μιας  ακολουθίας 

συστατικών σε μια νέα πλατφόρμα.

• Ηλεκτρονικό εμπόριο: Οι προμηθευτές ERP αγκαλιάζουν επίσης το ηλεκτρονικό 

εμπόριο. Με την επέκταση του υπάρχοντος συστήματος ERP που υποστηρίζει το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, η επιχείρηση όχι μόνο εκμεταλλεύεται την επένδυσή της στη 

λύση ERP, αλλά είναι επίσης ικανή να επιταχύνει την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

ηλεκτρονικού  εμπορίου  (Siau  και  Messersmith,  2002).  Η  SAP  εισήγαγε  το 

mySAP.com, μια ακολουθία συστατικών ηλεκτρονικού εμπορίου για το SAP. Η 

Oracle  έχει  πολυάριθμες  πρωτοβουλίες,  συμπεριλαμβανομένης  μιας  που  θα 

επιτρέψει στις  λύσεις ERP και ηλεκτρονικού εμπορίου να μοιράζονται την ίδια 

βάση δεδομένων.

• Κινητό εμπόριο. Στην επερχόμενη εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι χρήστες 

θα θελήσουν να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στους σωστούς πόρους και να 

εργαστούν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα – είτε είναι ταξίδι, επισκεπτόμενοι 

έναν πελάτη ή εργαζόμενοι σε άλλες μακρινές τοποθεσίες – με τα συστήματα ERP 

τους (Siau et Al, 2001). Πολλοί προμηθευτές ERP ερευνούν σήμερα για τα μέσα 

που  χρειάζονται  για  να  παρασχεθεί  η  κινητικότητα  στους  χρήστες  ERP. 

Προσπαθούν  να  “συνδέσουν”  τους  υπαλλήλους  με  την  εργασία  τους 

αποτελεσματικότερα από ποτέ  πριν,  επιτρέποντας  στα κινητά  τηλεφώνα και  σε 

άλλες  ασύρματες  συσκευές  να  γίνουν ένα  νέο  είδος  εργαλείου  που  ανταλλάζει 

πληροφορίες ομαλά, αυτοματοποιεί την εισαγωγή δεδομένων και εκτελεί μια σειρά 

συναλλαγών οποτεδήποτε, οπουδήποτε (Siau και Shen, 2003). Ο στόχος είναι να 

παρασχεθεί η συνεχής ολοκλήρωση μεταξύ των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων 
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και των δραστηριοτήτων που εμπεριέχουν αλληλεπίδραση με τον πελάτη (back-

office και  front-office)  για  να  εξασφαλιστεί  ότι  οποτεδήποτε  συμβαίνει  κάτι 

σημαντικό  που  επηρεάζει  την  επιχείρηση,  θα  ενημερωθούν  οι  κατάλληλοι 

άνθρωποι και η αντίδραση θα  είναι άμεση.

• Διαχείριση Πελατειακής Βάσης: Ο τελικός στόχος για το ηλεκτρονικό εμπόριο 

είναι  η  εξυπηρέτηση  των  πελατών.  Η  ικανοποίηση και  η  πίστη  πελατών  είναι 

ζωτικής σημασίας στην επιτυχία στον Διαδίκτυο. Το λογισμικό ERP τρίτης γενιάς 

θα ενσωματωθεί με το ισχυρό λογισμικό Διαχείριση Πελατειακής Βάσης (CRM). 

Το  CRM  περιλαμβάνει  τις  front-office  εφαρμογές  που  βοηθούν  στην 

αλληλεπίδραση με τους πελάτες, την καταγραφή πληροφοριών των πελατών και 

των  προϊόντων,  και  έχουν  τη  δυνατότητα  να  συνδέονται  με  τα  back-office 

συστήματα,  συμπεριλαμβανομένων  των  οικονομικών,  του  αποθέματος  και  των 

συστημάτων ERP. 

• Διαχείριση  Εφοδιαστικής  Αλυσίδας:  Όλο  και  περισσότερες  επιχειρήσεις 

χορηγούν  εξωτερική  πρόσβαση  στους  προμηθευτές  και  στους  πελάτες  στην 

εσωτερική  τιμολόγηση,  στο  απόθεμά  τους,  στα  συστήματα  σχεδιασμού  και 

παραγωγής.  Η  επιτυχής  διαχείριση  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  επιτρέπει  στις 

επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται στη ζήτηση και να προσφέρουν το σωστό προϊόν, 

στη σωστή θέση, στο σωστό χρόνο και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Άλλα 

οφέλη  περιλαμβάνουν  την  ανταπόκριση  πελατών,  τον  ενημερωμένο  κατάλογο 

προϊόντων, τη μείωση των δαπανών μεταφορών και το συμπιεσμένο κύκλο ζωής 

παράδοσης προϊόντων (Siau και Shen, 2002/ Siau και Tian, 2002)

• Εξελιξιμότητα: Ένα υψηλής απόδοσης σύστημα ERP τρίτης γενιάς πρέπει να είναι 

σε θέση να χειριστεί επιτυχώς τη συνεχή αύξηση όσον αγορά την κίνηση και να 

επιτρέψει  στις  επιχειρήσεις  να  ευθυγραμμίσουν  εύκολα  τις  επιχειρησιακές 

διαδικασίες  με  τις  εταιρικές  προσταγές  χωρίς  επιπλέον  προγραμματισμό.  Η 

δυνατότητα  να  υιοθετηθούν  οι  μεταβαλλόμενοι  επιχειρησιακοί  κανόνες  χωρίς 

εκτενή προγραμματισμό ή εξωτερικές  συμβουλές,  θα  επιτρέψει  στα συστήματα 

ERP να ολοκληρωθούν ομαλά με άλλα συστήματα ERP και οργανωτικές δομές 

που  δημιουργούνται  από  συγχωνεύσεις  και  αποκτήσεις  ή  ειδικές  ομάδες  και 

συμμαχίες.

• Διαθεσιμότητα:  Η διαθεσιμότητα  είναι  ένα  μέτρο του χρόνου  λειτουργίας  του 

συστήματος. Οι επιχειρήσεις απαιτούν τα συστήματα ERP να λειτουργούν 24 ώρες 
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την ημέρα,  7  ημέρες τη βδομάδα,  και  365 μέρες το χρόνο για  το ηλεκτρονικό 

εμπόριο.  Αυτά  τα  συστήματα  δεν  είναι  πλέον  αφανή,  αλλά  είναι  στρατηγικά 

επιχειρησιακά συστήματα. Τέτοιες αυστηρές απαιτήσεις για υψηλή διαθεσιμότητα 

απαιτούν έναν ασφαλή μηχανισμό για τον εντοπισμό και την ανάκαμψη από τις 

αποτυχίες, ενώ παρέχουν συνεχώς υπηρεσίες.

• Ποιότητα Υπηρεσιών: Στα πλαίσια της πρόσβασης στις πληροφορίες, η ποιότητα 

των υπηρεσιών αναφέρεται  σε μια εγγυημένη τιμή του χρόνου πρόσβασης στα 

δεδομένα ή του ρυθμού συναλλαγών.  Σήμερα,  οι  παράγοντες  αυτοί  ποικίλλουν 

ευρέως με το επίπεδο συμφόρησης των δικτύων, την ύπαρξη άλλων πελατών, το 

γενικό φορτίο στον κεντρικό υπολογιστή,  και  άλλες  απρόβλεπτες  παραμέτρους. 

Για τα συστήματα ERP τρίτης γενιάς,  η ποιότητα υπηρεσιών είναι  κρίσιμη και 

πρέπει να διασφαλιστεί.

• Δυνατότητα Συντήρησης: Η συντήρηση των συστημάτων μεγάλης κλίμακας της 

πολυ-επιχείρησης  και  των  πολλαπλών  προμηθευτών  απαιτεί  εξειδικευμένη 

εμπειρία  σε  ένα  ευρύ  φάσμα  των  πλατφόρμων  λογισμικού  και  των  συσκευών 

υλικού. Οι λύσεις ERP τρίτης γενιάς που απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και πολύ 

περιορισμένη  πρόσθετη  κατάρτιση  σε  εξειδικευμένες  πλατφόρμες  είναι 

απαραίτητες.

• Ασφάλεια:  Για  τα  συστήματα  ERP  ηλεκτρονικού  εμπορίου,  οι  επιχειρήσεις 

παγκοσμίως  μπορούν  να  έχουν  άμεση  πρόσβαση  στα  συστήματα  ERP  των 

προμηθευτών  τους  και  των  επιχειρησιακών  συνεργατών.  Αυτό  το  γεγονός 

επεκτείνει  τον  κόσμο  των  χρηστών  παρά  πολύ.  Αφ'  ετέρου,  σε  αυτήν  την 

παγκόσμια  οικονομία,  οι  επιχειρήσεις  μπορούν  να  συνεργαστούν  και  να 

ανταγωνιστούν  συγχρόνως.  Η  αποκάλυψη  των  ιδιόκτητων  (μυστικών) 

πληροφοριών θα μπορούσε να είναι καταστροφική. Κατά συνέπεια, η ασφάλεια 

στοιχείων και των επικοινωνιών αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα.

• Διανομή  Δεδομένων  και  Ολοκλήρωση:  Μια  εύκαμπτη  αρχιτεκτονική  που 

διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επιχειρησιακών μονάδων και 

των εμπορικών εταίρων, αποτελεί τον πυρήνα των συστημάτων ERP τρίτης γενιάς. 

Η διανομή των δεδομένων είναι σημαντική για τα συστήματα τρίτης γενιάς που 

συνδέουν τα παλαιότερα συστήματα με τα συστήματα ERP, και συνδέουν επίσης 

τα συστήματα ERP από διαφορετικές επιχειρήσεις. Για να επιτύχουμε αυτό, πρέπει 

να παρέχουμε μια ομοιογενή παγκόσμια διεπαφή βασισμένη στο Διαδίκτυο, με τις 
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διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Παρεμφερές είναι το ζήτημα του καθορισμού του 

ελάχιστου συνόλου πληροφοριών που χρειάζεται για το B2B ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Ο προσδιορισμός του ελάχιστου συνόλου πληροφοριών θα χρησίμευε να αποβάλει 

τις  περιττές  και  ξεπερασμένες  πληροφορίες  και  να  ελαχιστοποιήσει  τις 

ενημερώσεις στα διάφορα συστήματα ERP.

35B1.4.8 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία εφαρμογής

58B1.4.8.1 Εμπειρία

Η εμπειρία είναι πολύτιμο αγαθό και ζωτικής σημασίας συστατικό για την εγγύηση 

της επιτυχίας οποιουδήποτε σημαντικού έργου. Περισσότερο από τους συμβούλους που 

ξέρουν  το  προϊόν  τους,  οι  σύμβουλοι  εφαρμογής  πρέπει  να  έχουν εκτενή  πραγματική 

εμπειρία  στην  αντιμετώπιση  των  καθημερινών  ζητημάτων  τα  οποία  συναντούν  οι 

κατασκευαστές.

59B1.4.8.2 Διαχείριση του έργου 

Μαζί με την επιλογή της σωστής λύσης ERP, ο προγραμματισμός και η γενική 

διοίκηση  ενός  έργου  εφαρμογής  μπορεί  να  είναι  το  σημαντικότερο  μέρος  της 

πρωτοβουλίας  επιχειρησιακών  συστημάτων.  Για  πολλές  επιχειρήσεις,  ένα  πρόγραμμα 

εφαρμογής λογισμικού εμφανίζεται μια φορά, ίσως δύο φορές, στη διάρκεια της θητείας 

των υπαλλήλων του. Οι επιχειρήσεις έχουν συχνά περιορισμούς ως προς τη στελέχωσή 

τους  ή  και  περιορισμένη  εμπειρία  στην  εφαρμογή  ολοκληρωμένων  συστημάτων 

λογισμικού και  δεν προετοιμάζονται  για  να καθοδηγήσουν τις  προσπάθειες  εφαρμογής 

τους.

Ουσιαστικά για την επιτυχία του έργου εφαρμογής είναι ο συντονισμός των πόρων, 

ο προγραμματισμός του έργου, η οργάνωση και η ηγεσία των ομάδων, ο επανασχεδιασμός 

των  διαδικασιών,  η  επίλυση  των  προβλημάτων,  οι  επικοινωνίες  και  άλλα.  Η 

αποτελεσματική διαχείριση του έργου είναι το κλειδί για την έγκαιρη ολοκλήρωση του 

έργου  μέσα  στον  προϋπολογισμό.  Μειώνει  την  πιθανότητα  εμφάνισης  σφαλμάτων  ή 

άλλων απροσδόκητων περιστατικών όταν τεθεί σε λειτουργία, σε αντίθεση με ένα έργο 
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που κόστισε πολύ περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις δαπανών και δεν ικανοποιεί τις 

ανάγκες της επιχείρησής σας.

Η μεθοδολογία εφαρμογής του επιλεγμένου προμηθευτή πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσαρμόσιμη στις εκάστοτε προδιαγραφές του χρήστη σύμφωνα με τις ανάγκες και την 

πείρα  του  κατασκευαστή.  Ο  προμηθευτής  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  προσφέρει  την 

απαραίτητη διαχείριση του έργου, από την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση του έργου ως 

την παροχή οδηγιών στον ορισμένο από την επιχείρηση διαχειριστή του έργου.  

60B1.4.8.3 Επανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών 

Ο  επανασχεδιασμός  των  επιχειρησιακών  διαδικασιών  (Business  Process 

Reengineering-BPR)  είναι  η  ανάλυση  και  ο  σχεδιασμός  των  ροών  εργασιών  και  των 

διαδικασιών ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Επιδιώκει τη ριζική βελτίωση των διαδικασιών με 

εστίαση στην επαυξητική αλλαγή και τη βαθμιαία βελτίωση. Το BPR περιλαμβάνει το 

σχεδιασμό των διαδικασιών γύρω από τα επιθυμητά αποτελέσματα και τους επιθυμητούς 

στόχους. Ενσωματώνει την εργασία επεξεργασίας πληροφοριών στην πραγματική εργασία 

που παράγει τις πληροφορίες. Η τεχνολογία πληροφοριών γίνεται η κινητήρια δύναμη του 

επανασχεδιασμού των διαδικασιών.

Το  BPR  είναι  ένα  φυσικό  και  έμφυτο  μέρος  κάθε  έργου  νέας  εφαρμογής  ή 

αναβάθμισης λογισμικού. Πολλές επιχειρήσεις αλλάζουν τις συγκεκριμένες λειτουργικές 

μεθόδους για να εκμεταλλευθούν τα νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις λειτουργίες 

που παρέχονται από το νέο λογισμικό. Αν και αυτή η δραστηριότητα μπορεί να παρέχει 

προστιθέμενη  αξία,  οι  πραγματικές  βελτιώσεις  προέρχονται  από  μια  προσπάθεια 

συνεργασίας να επαναπροσδιοριστεί και να απλοποιηθεί ολόκληρη η διαδικασία, και όχι 

από τις μικροαλλαγές σε συγκεκριμένες εργασίες.

Ο  επιλεγμένος  προμηθευτής  πρέπει  να  προσφέρει  μια  υπηρεσία  BPR,  η  οποία 

μπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως με την αρχική εφαρμογή του συστήματος, με επόμενα 

σημαντικά έργα αναβάθμισης ή εξ ολοκλήρου ως ξεχωριστή φάση. 

61B1.4.8.4 Πελάτο-κεντρική υποστήριξη 

Καθώς προκύπτουν νέες ερωτήσεις και ανάγκες, είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά το 

τέλος της εφαρμογής, ο προμηθευτής πρέπει να έχει καταρτισμένους, ειδικούς έτοιμους να 

δώσουν τις απαντήσεις. Ένα πεπειραμένο και πλήρως στελεχωμένο κέντρο κλήσεων, μαζί 
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με εκπαιδευτικούς, σύμβουλους, τεχνικούς εγκατάστασης και τμήμα προσαρμογής, πρέπει 

να είναι σε ετοιμότητα για να δώσουν λύσεις και βοήθεια όταν χρειάζεται. 

62B1.5.8.5 Μετατροπή βάσεων δεδομένων

Η μεταφορά των δεδομένων από ένα ή περισσότερα παλαιότερα συστήματα στη 

νέα βάση δεδομένων είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα κάθε έργου εφαρμογής. Είτε απλός 

είτε  σύνθετος,  ο  προμηθευτής  λογισμικού  πρέπει  να  είναι  προετοιμασμένος  να 

συνεργαστεί με το τεχνικό προσωπικό για να αναπτύξει μια στερεά στρατηγική για την 

μετατροπή των δεδομένων για χρήση στο νέο σύστημα. Δείγματα των διαγραμμάτων ροής 

της  διαδικασίας  μετατροπής  δεδομένων,  των  λογιστικών  φύλλων  απεικόνισης  των 

δεδομένων  και  δείγματα  προτύπων  μετατροπής  των  δεδομένων,   βοηθούν  να 

προσδιοριστούν τα κρίσιμα στοιχεία της διαδικασίας μετατροπής και εξασφαλίζουν ομαλή 

μετατροπή.

63B1.4.8.6 Ηλεκτρονικό εμπόριο 

Το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  ασκεί  σημαντική  επίδραση  στον  τρόπο  της 

επιχειρηματικής συμπεριφοράς των κατασκευαστών. Μπορεί να προωθήσει τις πωλήσεις 

και να εξασφαλίσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, βελτιώνοντας τις σχέσεις με τους 

προμηθευτές.  Οι  προμηθευτές  ERP  πρέπει  σήμερα  να  συμβάλλουν  στη  βοήθεια  των 

πελατών τους να ξεκινήσουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο εύλογα και αποτελεσματικά για τις 

επιχειρήσεις τους.

Το νέο λογισμικό ERP πρέπει να περιλάβει τις διαδικτυακές φόρμες για την είσοδο 

παραγγελιών και τον εντοπισμό των αιτημάτων αυτοεξυπηρέτησης, καθώς επίσης και να 

εξασφαλίσει διαδικτυακές πύλες όπου οι εκθέσεις και τα εξουσιοδοτημένα δεδομένα είναι 

εύκολα προσβάσιμα. Ο προμηθευτής πρέπει να κατέχει την πείρα για να βοηθήσει τους 

πελάτες  του  να  επεκτείνουν  γρήγορα  τις  ικανότητες  ηλεκτρονικού  εμπορίου  του 

συστήματος.

64B1.4.8.7 Εκπαίδευση και κατάρτιση 

Το βασικό στοιχείο που απουσιάζει σε πολλές εφαρμογές είναι η εκπαίδευση. Αυτό 

είναι η κατευθυντήρια δύναμη στην κίνηση μιας επιχείρησης πέρα από τα οριακά οφέλη 
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προς μια σημαντική απόδοση της επένδυσης. Η εκπαίδευση οπλίζει τις επιχειρήσεις με τη 

γνώση που χρειάζονται για να εκμεταλλευτούν το σύστημα ERP ώστε να φτάσουν την 

επιχείρηση σε ένα υψηλότερο επίπεδο.

Με την εκπαίδευση, οι χρήστες μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το σύστημα πέρα από 

την  λήψη  παραγγελιών  ή  την  διαχείριση  του  αποθέματος.  Κατανοούν  πώς  να 

χρησιμοποιήσουν το σύστημα για να συντομεύουν τους κύκλους απόκρισης των πελατών, 

να βελτιώσουν τη ροή μετρητών, να δραστηριοποιηθούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να 

αυξήσουν  την  παραγωγικότητα  και  τα  κέρδη τους.   Το   σύστημα αξιοποιείται  για  να 

εστιάσει στην επίλυση των σημαντικών και επιχειρηματικά κρίσιμων στόχων και για να 

δημιουργήσει ένα περιβάλλον συνεχούς επιχειρησιακής βελτίωσης.
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5BΚεφάλαιο 2ο – Στοιχεία E.R.P Συστημάτων

13B2.0 Εισαγωγή

Η πολυπλοκότητα της σύγχρονης αλυσίδας παραγωγής και διακίνησης προϊόντων, 

σε  συνδυασμό  με  την  ανάγκη  για  τεκμηριωμένη  λήψη  επιχειρηματικών  αποφάσεων 

δημιουργούν την ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση των πόρων μιας επιχείρησης και 

της ροής πληροφοριών. Επίσης με την αύξηση του επιπέδου customer service προκύπτει 

μια σημαντική τάση για διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες 

του κάθε πελάτη. 

Ο μόνος  ίσως  τρόπος  αποτελεσματικής  διαχείρισης  και  κάλυψης  των ανωτέρω 

απαιτήσεων  επιτυγχάνεται  με  τη  χρήση  σύγχρονων  πληροφοριακών  συστημάτων 

διαχείρισης  επιχειρησιακών  πόρων,  γνωστών  και  ως  Enterprise  Resource  Planning 

(E.R.P.). Τα πληροφοριακά αυτά συστήματα είναι ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις, 

οι οποίες καλύπτουν πλήρως όλα το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας 

εταιρίας (παραγωγική, εμπορική, υπηρεσίες, κ.λπ.) σε ένα ενιαίο σύστημα. 

Η ανάπτυξη που επιτεύχθηκε στις τεχνολογίες πληροφορικής τα τελευταία χρόνια 

κατέστησε  σταδιακά  εφικτή  τη  χρήση  συστημάτων  E.R.P.  όχι  μόνο  σε  μεγάλους 

οργανισμούς  αλλά  και  σε  μικρομεσαίους.  Δεν  θα  ήταν  υπερβολή  να  αναφερθεί  ότι 

«ελαφρά συστήματα E.R.P.»  μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμα και  επιχειρήσεις  με 

μόλις  πέντε  άτομα  στο  ενεργητικό  τους,  αν  και  γίνεται  αντιληπτό  ότι  το  όφελος  της 

ολοκλήρωσης σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μικρότερο απ’ ότι σε πολύπλοκα οργανωτικά 

σχήματα  όπου  το  πρόβλημα  της  συνεννόησης  και  της  συνεργασίας  μεταξύ  των 

διαφορετικών οργανωτικών μονάδων είναι αναπόφευκτο.

14B2.1 E.R.P. Συστήματα

36B2.1.1 Ορισμός E.R.P. Συστημάτων

«Τα E.R.P. είναι ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα τα οποία διαχειρίζονται 

και  συντονίζουν  όλες  τις  λειτουργίες  και  διαδικασίες  που  λαμβάνουν  χώρα  σε  μία 

επιχείρηση καθώς και τους κάθε φύσεως πόρους (οικονομικούς, ανθρώπινους κ.λ.π.) που 

απαιτούνται για τη διεκπεραίωσή τους.»
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Ο  όρος  E.R.P.  προέρχεται  από  τα  αρχικά  των  αγγλικών  λέξεων  «Enterprise 

Resource Planning»  και  μπορεί  να  μεταφραστεί  στα  Ελληνικά  ως  Σύστημα 

Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων. Ένα E.R.P. σύστημα, αποτελεί μία ακολουθία 

από άμεσα υλοποιήσιμα πακέτα εφαρμογών  που καλύπτουν πλήθος λειτουργιών μιας 

επιχείρησης  και  διαθέτουν  την  απαραίτητη  δυναμική  για  την  προσαρμογή  τους  στις 

απαιτήσεις  και  τις  μεταβολές  που  συμβαίνουν  σε  αυτή.  Παρέχουν  ολοκληρωμένες 

πληροφοριακές  λύσεις  για  την  καλύτερη  και  αποδοτικότερη  διαχείριση  και 

προγραμματισμό  των  πόρων,  δίνοντας  παράλληλα  τη  δυνατότητα  στην  επιχείρηση  να 

λειτουργήσει συντονισμένα σαν ενιαίο σύνολο, καθοδηγούμενη από τις πληροφορίες που 

δέχεται από το περιβάλλον.

37B2.1.2 Ιστορική Αναδρομή – Προϊόντα

Τα συστήματα E.R.P. δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά στο προσκήνιο από τη μία ημέρα 

στην  άλλη.  Στην  πραγματικότητα,  πρόκειται  για  την  εξέλιξη  μίας  τεχνολογίας  που 

ξεκίνησε σαράντα πέντε χρόνια πριν και συνεχίζει να λαμβάνει χώρα μέχρι και σήμερα. 

Πρόκειται για μία εξέλιξη που στηρίχθηκε σε μία προσέγγιση δοκιμής και σφάλματος 

(trial and error), και που διαμορφώθηκε με βάση επιτυχείς αλλά και ανεπιτυχείς εφαρμογές 

σε πλήθος επιχειρήσεων. 

Πριν  από  τη  δεκαετία  του  1960,  η  βιομηχανία  στηριζόταν  σε  παραδοσιακές 

μεθόδους διαχείρισης αποθεμάτων με δημοφιλέστερη ίσως τη μέθοδο της  Οικονομικής 

Μερίδας  Παραγγελίας (Economic  Order  Quantity).  Αυτή  η  μέθοδος  προσπαθούσε  να 

προσδιορίσει την ιδανικότερη ποσότητα παραγγελίας για κάθε υλικό, εξετάζοντας τόσο το 

κόστος παραγγελιοληψίας, όσο και το κόστος τήρησης αποθέματος. Η τεχνική αυτή είναι 

στην  πραγματικότητα  μία  τακτική  αντίδρασης  στις  αυξομειώσεις  της  ζήτησης  που 

αναγνωρίζεται  στην  αγορά,  παρόλα  αυτά  χρησιμοποιείται  ακόμα  επιτυχώς  από  πάρα 

πολλές επιχειρήσεις. 

Το  1960,  μία  νέα  μέθοδος  διαχείρισης  απαιτήσεων  υλικών  προέκυψε  με  την 

ονομασία  Προγραμματισμός  Απαιτήσεων  Υλικών  (Material  Requirement  Planning  ή 

M.R.P.)  προσπαθώντας να διαχειριστεί τα υλικά με έναν αποτελεσματικότερο τρόπο. Η 

μέθοδος αυτή αποσυνθέτει τη ζήτηση τελικών προϊόντων που καταγράφεται στο Κύριο 

Πρόγραμμα Παραγωγής (Master  Production  Schedule ή  M.P.S.)  για  μία  συγκεκριμένη 

δομή προϊόντων που καθορίζεται στον Πίνακα Υλικών (Bill Of Materials ή B.O.M.). 
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Σε γενικές γραμμές η λογική του M.R.P.  είναι:  «Εάν γνωρίζουμε έγκαιρα πότε 

θέλουμε  να  παράγουμε  συγκεκριμένες  ποσότητες  προϊόντων,  μπορούμε  να 

προγραμματίσουμε τις προμήθειές μας ή τις επιμέρους εντολές παραγωγής λαμβάνοντας 

υπόψη το διαθέσιμο απόθεμα.»

Παρά την απλή λογική του, το M.R.P. δεν μπορεί πρακτικά να υλοποιηθεί χωρίς 

την  υποστήριξη  ενός  πληροφοριακού  συστήματος.  Η  εφαρμογή  της  μεθόδου  M.R.P. 

επέφερε σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις που την εφήρμοσαν όπως μείωση του μέσου 

αποθέματος,  ελάττωση  του  χρόνου  παραγωγής  και  αποστολής  των  προϊόντων  στους 

πελάτες,  αύξηση της  αποτελεσματικότητας  και  της  αξιοπιστίας  (αφού πλέον υπήρχε  η 

δυνατότητα ουσιαστικού προγραμματισμού).  Από την άλλη βέβαια,  η μέθοδος είχε τις 

απαιτήσεις  της  όπως  ακριβή  βασικά  δεδομένα  χρόνων  παράδοσης  και  παραγωγής, 

αναλυτικά  καταγεγραμμένους  και  αξιόπιστους  πίνακες  υλικών  και  χρόνο  για  την 

πραγματοποίηση του προγραμματισμού. 

Η μέθοδος M.R.P. αποδείχτηκε αρκετά καλή (χρησιμοποιείται μέχρι και τις μέρες 

μας), είχε όμως μία σημαντική αδυναμία: δε λάμβανε υπόψη τη διαθεσιμότητα των πόρων. 

Αυτήν την αδυναμία επιχείρησε να καλύψει το 1970 μία μεταλλαγμένη λογική M.R.P, η 

οποία ονομάστηκε M.R.P. Κλειστού Βρόγχου (Closed Loop M.R.P.) και περιλάμβανε μία 

πρόσθετη  λειτουργία,  τον  Προγραμματισμό  Δυναμικότητας  (Capacity  Requirement 

Planning ή C.R.P.). Η ανάδραση του κλειστού βρόγχου παρέχεται ακριβώς από το C.R.P, 

που ελέγχει τη διαθεσιμότητα, ή μη, των απαραίτητων πόρων.         

 

Εικόνα 0-4: Η γέννηση των E.R.P.

Το 1980, παρουσιάστηκε η ανάγκη να ενσωματωθούν στη μέθοδο και άλλοι πόροι 

που  σχετίζονται  με  την  παραγωγική  διαδικασία,  οπότε  προέκυψε  ο  Προγραμματισμός 

Παραγωγικών  Πόρων  (Manufacturing  Resource  Planning  ή  M.R.P.  II).  Ο  οργανισμός 

APICS Association of Operations Management δίνει τον ακόλουθο ορισμό για το MRP II: 
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 «MRP II είναι μία μέθοδος για αποτελεσματικό προγραμματισμό όλων των πόρων μίας 

παραγωγικής επιχείρησης. Σε ιδανικές συνθήκες αναλύει τον προγραμματισμό παραγωγής 

σε μονάδες,  τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό σε αξίες  και  έχει  τη δυνατότητα 

προσομοίωσης πιθανών εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας».

Αποτελείται από ένα σύνολο διασυνδεδεμένων λειτουργιών, όπως Επιχειρηματικός 

Προγραμματισμός  (Business  Planning),  Προγραμματισμός  Παραγωγής  (Production 

Planning),  Κύριο  Πρόγραμμα  Παραγωγής,  Προγραμματισμός  Απαιτήσεων  Υλικών, 

Προγραμματισμός  Δυναμικότητας  και  Εκτελεστικό  Σύστημα  Δυναμικότητας  & 

Προτεραιοτήτων. 

Εικόνα 0-5: Η εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστημάτων

Ορισμένα από τα προβλήματα του M.R.P.  II  ήταν η υπόθεση ντετερμινιστικών 

χρόνων,  η  υπόθεση της  άπειρης διαθέσιμη δυναμικότητα (infinite  capacity)  καθώς και 

άλλα.  Που προσπάθησαν να  επιλυθούν από νέα εργαλεία όπως τα συστήματα C.A.D. 

(Computer Aided Design), C.A.M. (Computer Aided Manufacturing), C.I.M. (Computer 

Integrated Manufacturing),  C.O.M. (Customer Oriented Manufacturing) και πολλά άλλα. 
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Τα άλυτα προβλήματα του M.R.P.  II  και  η  προσπάθεια ολοκλήρωσης των πρόσθετων 

λύσεων που αναπτύσσονταν οδήγησε στη γέννηση του E.R.P, το οποίο επιχειρεί πλέον να 

διασυνδέσει  ομαλά  τους  πελάτες  και  τους  προμηθευτές  μίας  επιχείρησης  με  το 

παραγωγικό της περιβάλλον και να συνδυάσει επιτυχώς τις λειτουργικότητες όλων των 

προγόνων του.

38B2.1.3 Χαρακτηριστικά E.R.P. Συστημάτων

H επένδυση για την εισαγωγή ενός πληροφοριακού συστήματος στις διαδικασίες 

μιας εταιρίας είναι μεγάλη. Τα περισσότερα συστήματα Ε.R.P. είναι από τη φύση τους 

γενικής  εφαρμογής.  Σε  μεγάλο  βαθμό  προτείνουν  διαδικασίες  που  απορρέουν  από 

τεχνογνωσία των επιχειρήσεων στις οποίες έχει εγκατασταθεί.  Οι πωλητές συστημάτων 

E.R.P., μέσω των υποδειγματικών πρακτικών που είναι ενσωματωμένες στα συστήματά 

τους (best  practice templates),  επιβάλλουν διαδικασίες σε πελάτες και  προμηθευτές σε 

πανευρωπαϊκή  και  παγκόσμια  κλίμακα  (εναρμονισμένες  διαδικασίες,  μία  βάση 

πληροφοριών). Επίσης οι πωλητές καθορίζουν κλαδικά πρότυπα (Baan στην Αεροπορική 

Βιομηχανία, SAP στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Αερίου). 

Η εφαρμογή των συστημάτων E.R.P. είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ του 

τρόπου που η επιχείρηση επιθυμεί να λειτουργήσει και του τρόπου που το σύστημα της 

επιτρέπει να λειτουργήσει.  Η υλοποίηση των συστημάτων επιβάλλει αλλαγές σε όλη την 

εταιρία  και  απαιτεί  μεγάλες  επενδύσεις  σε  λογισμικό,  εξοπλισμό,  κόστος  άμεσης 

υλοποίησης και εκπαίδευσης χρηστών. 

Η  εισαγωγή  του  E.R.P.  αποτελεί  ευκαιρία  για  ριζικό  ανασχεδιασμό  ήδη 

υφιστάμενων  αναποτελεσματικών  διαδικασιών.  Αλλαγές  μετά  την  εφαρμογή  του 

συστήματος δεν είναι συνήθως επιθυμητές. Η υλοποίηση των συστημάτων Ε.R.Ρ. απαιτεί 

τη συμμετοχή ειδικών σε θέματα E.R.P. και διοίκησης. Το κόστος του ανασχεδιασμού 

είναι συνήθως πολύ υψηλό και για το λόγο αυτό οι διοικήσεις το αποφεύγουν.

Τα συστήματα E.R.P. πρέπει να βασίζονται σε απολύτως ακριβή στοιχεία. Λόγω 

της  ενοποιημένης  λογικής  τους  εάν  κάποιος  εισάγει  λανθασμένα  στοιχεία,  αυτά 

μεταδίδονται σε όλη την επιχείρηση σαν domino. Αποτελεί προτεραιότητα η εκπαίδευση 

των χρηστών ως προς την ακεραιότητα και ακρίβεια των στοιχείων.

Το περιβάλλον εργασίας των σύγχρονων συστημάτων E.R.P. είναι πολύ κοντά στο 

περιβάλλον  των  windows και  επομένως  δεν  παρουσιάζει  ιδιαίτερη  δυσκολία  για  τους 

χρήστες που είναι εξοικειωμένοι σε παραθυρικές εφαρμογές. 
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39B2.1.4 Βασικές Καλυπτόμενες Λειτουργίες

Οι λειτουργικές  περιοχές που μπορούν να καλυφθούν από ένα σύστημα E.R.P. 

είναι αρκετά εκτεταμένες παρέχοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικοποίησης σχεδόν κάθε 

διαδικασίας  ενός  οργανισμού.  Παρόλα  αυτά  είναι  σπανιότατη  περίπτωση  όπου  μία 

επιχείρηση επιλέγει να υλοποιήσεις όλες τις εφαρμογές που παρέχει ένα σύστημα E.R.P. 

Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες αποτυχίας εγκαταστάσεων τέτοιων συστημάτων 

είναι  η  αδυναμία  επιλογής  των  κατάλληλων  εφαρμογών  που  θα  υλοποιηθούν  στην 

επιχείρηση, στο βαθμό που και η ίδια μπορεί να τις λειτουργήσει και να της υποστηρίξει.

Η  πλειοψηφία  των  Ελληνικών  Επιχειρήσεων  έχει  εγκαταστήσει  τις  βασικές 

εφαρμογές  των  συστημάτων  E.R.P,  δηλαδή  τη  Λογιστική  &  Χρηματοοικονομική 

Διαχείριση, την Εμπορική Εφαρμογή, τη Διαχείριση Υλικών & Υποστήριξη Προμηθειών 

και  τη  βασική  λειτουργικότητα  του  Προγραμματισμού  &  Ελέγχου  Παραγωγής.  Οι 

επιχειρήσεις τολμούν συνήθως την επέκταση της εγκατεστημένης λειτουργικότητας μετά 

από ένα ικανό χρονικό διάστημα που τους επιτρέπει να εξοικειωθούν με το πληροφοριακό 

σύστημα και τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα υιοθέτησης νέων πρακτικών, ενώ σπάνια 

εγκαθιστούν το σύνολο των λειτουργιών.

Εικόνα 0-6: Λειτουργίες ενός τυπικού συστήματος E.R.P.
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40B2.1.5 Υποσυστήματα  E.R.P 

65B2.1.5.1. Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης 

Tο  υποσύστημα  Oικονομικής  Διαχείρισης  είναι  η  καρδιά  του  E.R.P.,  και 

ανταλλάσσει πληροφορίες με όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Bασικές διαδικασίες της 

Oικονομικής  Διαχείρισης  περιλαμβάνουν  τη  Γενική  Λογιστική  (General  Ledger),  την 

Aναλυτική Λογιστική (Analytical Ledger), τη Διαχείριση Παγίων (Asset Management), τις 

Oικονομικές  Kαταστάσεις  (Financial  Statements),  τους  Eισπρακτέους  Λογαριασμούς 

(Accounts  Receivable),  τους  Πληρωτέους  Λογαριασμούς  (Accounts  Payable)  και  τη 

Διαχείριση Διαθεσίμων (Treasury Management). 

66B2.1.5.2. Υποσύστημα Πωλήσεων-Marketing

Oι  βασικές  λειτουργίες  του  υποσυστήματος  Πωλήσεων  –  Marketing 

περιλαμβάνουν  την  Παραγγελιοληψία  (Order Entry),  την  Tιμολόγηση  (Invoicing),  τη 

Διαχείριση  Συμβολαίων  (Sales Contracts),  το  Mητρώο  Πελατών  (Customer Table), 

Aξιόγραφα,  Open Items,  και  Στατιστικά  Πωλήσεων.  Oρισμένα  E.R.P.  υποστηρίζουν 

επίσης την Aνάλυση Oφειλών (Aging Analysis), την Eξυπηρέτηση Πελατών (Customer 

Service),  το  Marketing,  τις  Προβλέψεις  Zήτησης  (Forecasting),  την  Hλεκτρονική 

Aνταλλαγή  Δεδομένων  (EDI)  και  το  Hλεκτρονικό  Eμπόριο  μέσω  Internet  (Electronic 

Commerce).  Tο  υποσύστημα  των  Πωλήσεων  ανταλλάσσει  πληροφορίες  κυρίως  με  τα 

υποσυστήματα Oικονομικής Διαχείρισης, Aποθήκευσης, Διανομής, και Παραγωγής. 

67B2.1.5.3. Υποσύστημα Αποθήκευσης-Διανομής

Oι  βασικές  λειτουργίες  του  υποσυστήματος  Aποθήκευσης  –  Διανομής 

περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Aποθεμάτων (Inventory Control), και τον Προγραμματισμό 

Aπαιτήσεων  Διανομής  (Distribution  Requirement  Planning).  Άλλες  λειτουργίες  που 

πιθανώς  να  υποστηρίζονται  περιλαμβάνουν  τη  Διαχείριση  Aποθηκών  (Warehouse 

Management) και τη Διαχείριση Στόλου Φορτηγών (Fleet Management). Tο υποσύστημα 

της  Aποθήκευσης  –  Διανομής  ανταλλάσσει  πληροφορίες  με  τα  υποσυστήματα 

Oικονομικής Διαχείρισης, Πωλήσεων – Marketing, Προμηθειών και Παραγωγής. 

68B2.1.5.4. Υποσύστημα Προμηθειών

Oι  βασικές  λειτουργίες  του  υποσυστήματος  Προμηθειών  περιλαμβάνουν  τον 

Έλεγχο και Διαχείριση Aιτήσεων Aγοράς (Purchase Inquiries Control & Management), τη 
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Διαχείριση  Eντολών  Aγοράς  (Purchase Orders Management),  τον  Έλεγχο  Παραλαβών 

(Receipt Control), την Aξιολόγηση Προμηθευτών (Supplier Evaluation) και τη Διαχείριση 

Συμβάσεων  (Contract Management).  Tο  υποσύστημα  των  Προμηθειών  ανταλλάσσει 

πληροφορίες  κυρίως με  τα υποσυστήματα Oικονομικής  Διαχείρισης,  Aποθήκευσης και 

Διανομής, και Παραγωγής. 

69B2.1.5.5. Υποσύστημα Παραγωγής

Oι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστημα Παραγωγής περιλαμβάνουν 

τον Προγραμματισμό  Aπαιτήσεων Δυναμικότητας (Capacity Requirements Planning), το 

Mακροπρόθεσμο  Προγραμματισμό  Παραγωγής  (Master Production Scheduling),  τον 

Προγραμματισμό  Aπαιτήσεων  Yλικών  (Material Requirements Planning),  τον  Έλεγχο 

Παραγωγής (Shop Floor Control), την  Kοστολόγηση Παραγωγής (Cost Accounting), τη 

Δομή  Προϊόντων  (Product Configuration),  τον  Έλεγχος  Aλλαγών  Σχεδίων  (Design 

Control)  και  το  Bραχυπρόθεσμος  Προγραμματισμός  Παραγωγής  (Scheduling).  Tο 

υποσύστημα της Παραγωγής ανταλλάσσει πληροφορίες με τα υποσυστήματα Oικονομικής 

Διαχείρισης, Πωλήσεων – Marketing, Προμηθειών και Aποθήκευσης – Διανομής. 

70B2.1.5.6. Υποσύστημα Κοστολόγησης

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος Κοστολόγησης ανάλογα με το βαθμό 

ολοκλήρωσης  των  συστημάτων  E.R.P.  περιλαμβάνουν  διαδικασίες  όπως  ο 

Προϋπολογισμός  (Budgeting),  η  Kοστολόγηση  βάσει  δραστηριοτήτων  (Activity  Based 

Costing),  τις  Oικονομικές  Kαταστάσεις  (Financial  Statements)  κ.α.  Σε  εταιρίες  που το 

επίπεδο ολοκλήρωσης του συστήματος E.R.P. δεν είναι σε μεγάλο βαθμό το υποσύστημα 

της κοστολόγησης είναι  δυνατόν να συμπεριλαμβάνεται  στο υποσύστημα Οικονομικής 

Διαχείρισης και Παραγωγής. Το υποσύστημα της Κοστολόγησης ανταλλάσει πληροφορίες 

κυρίως με το υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης.  

71B2.1.5.7. Υποσύστημα Ανθρώπινων Πόρων

Oι  βασικές  λειτουργίες  που  καλύπτει  το  υποσύστημα  Aνθρώπινων  Πόρων 

περιλαμβάνουν τον Προγραμματισμό Προσωπικού (Personnel Planning), τη Mισθοδοσία 

(Payroll),  και  την  Aξιολόγηση Προσωπικού (Personnel  Evaluation).  Άλλες  λειτουργίες 

που καλύπτονται  είναι  τα Eξοδολόγια (Personnel  Expenses),  η Παρουσία Προσωπικού 

(Time &Attendance), η Διαχείριση Eπιπέδων Προσωπικού, Πιστοποιητικών Eκπαίδευσης 
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και Σεμιναρίων. Tο υποσύστημα των Aνθρώπινων Πόρων ανταλλάσσει πληροφορίες με το 

υποσύστημα Oικονομικής Διαχείρισης. 

72B2.1.5.8. Υποσύστημα Συντήρησης-Εξοπλισμού

Oι  βασικές  λειτουργίες  που  καλύπτει  το  υποσύστημα  Συντήρησης-Εξοπλισμού 

περιλαμβάνουν τη Στρατηγική Συντήρηση (Strategic Maintenance), το Προγραμματισμό 

Προληπτικής Συντήρησης (Planning of Preventive Maintenance), τη Συντήρηση μετά από 

Βλάβη (Maintenance after Damage), τη Διαχείριση Πόρων (Resource Management) και 

τον Απολογισμό (Assessment). Το υποσύστημα της Συντήρησης-Εξοπλισμού ανταλλάσει 

πληροφορίες κυρίως με τα υποσυστήματα Διαχείρισης υλικού και Διαχείρισης Ποιότητας. 

73B2.1.5.9. Υποσύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Oι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνουν 

το Ποιοτικό Έλεγχο (Qualitative Control), τον έλεγχο ετοίμων προϊόντων (ready products 

control)  καθώς  και  τη  Ροή  Ενέργειας  Ζητημάτων  Ποιότητας.  Το  υποσύστημα  της 

Διαχείρισης  Ποιότητας  ανταλλάσει  πληροφορίες  με  τα  υποσυστήματα  Οικονομικής 

Διαχείρισης,  Ανθρωπίνων  Πόρων και  Διαχείρισης  Έργων  ενώ ανάλογα με  το  επίπεδο 

ολοκλήρωσης  των  συστημάτων  E.R.P.  μπορεί  να  περιλαμβάνει  πακέτα  όπως  τη 

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management). 

74B2.1.5.10. Υποσύστημα Διαχείρισης Παγίων

Oι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος Διαχείρισης Παγίων περιλαμβάνουν τη 

Γενική Λογιστική (General  Ledger),  την Aναλυτική Λογιστική (Analytical  Ledger),  τη 

Διαχείριση  Παγίων  (Asset  Management),  τις  Oικονομικές  Kαταστάσεις  (Financial 

Statements) κ.α. Ανάλογα με το επίπεδο ολοκλήρωσης των συστημάτων E.R.P. μπορεί το 

υποσύστημα Διαχείρισης Παγίων (αν το επίπεδο δεν είναι πολύ υψηλό) να αποτελεί μέρος 

του  υποσυστήματος  Οικονομικής  Διαχείρισης  με  το  οποίο  κυρίως  ανταλλάζει 

πληροφορίες. 

75B2.1.5.11 Υποσύστημα Διαχείρισης Έργων 

Oι  βασικές  λειτουργίες  που  καλύπτει  το  υποσύστημα  Διαχείρισης  Έργων 

περιλαμβάνουν  την  Υποβολή  Προσφορών  (Οffers  Submission),  τον  Προγραμματισμό 

Έργου (Work Planning), τη Διαχείριση Πόρων (Resource Management) και τη Διαχείριση 

Κόστους  (Cost  Management).  Το  υποσύστημα  της  Διαχείρισης  Έργων  ανταλλάσει 

πληροφορίες κυρίως με τα υποσυστήματα Παραγωγής και Οικονομικής Διαχείρισης.
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41B2.1.6 Οφέλη Επιχείρησης από E.R.P. Συστήματα 

Τα  βασικά  οφέλη  μιας  εταιρίας   από  ένα  E.R.P.  σύστημα  παρουσιάζονται 

παρακάτω : 

Με την χρήση των E.R.P. επιτυγχάνεται αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων της 

εταιρίας  (τεχνολογικού  εξοπλισμού  και  ανθρώπινου  δυναμικού)  με  στόχο  την 

βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, τη συμπίεση του κόστους και τελικά την 

αύξηση του επιπέδου των πωλήσεων της επιχείρησης. 

Πλεονέκτημα της χρήσης των E.R.P. είναι ότι το σύστημα βοηθάει στην εκτέλεση 

των παραδόσεων όσο το  δυνατόν φθηνότερα σύμφωνα με  τη  πολιτική  της  καλύτερης 

προσφοράς που το σύστημα μπορεί να ελέγχει και να συμβουλεύει. 

Με τη χρήση των E.R.P. οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα για ιχνηλασιμότητα των 

προϊόντων μέσω του εποπτικού ελέγχου της πλήρης κίνησης των προϊόντων από το στάδιο 

της προμήθειας μέχρι το στάδιο της παραγωγής. Τα προβλήματα ποιότητας με αυτό το 

τρόπο μπορούν να ανιχνευθούν από τον χρόνο και τον τόπο από όπου προήλθαν. 

Μέσω των συστημάτων E.R.P. επιτυγχάνεται μείωση του κόστους λειτουργίας που μπορεί 

να  επιτευχθεί  μέσω  της  βέλτιστης  διαχείρισης  των  αποθεμάτων/  αποθηκών  και  της 

αύξησης της παραγωγικότητας των εργαζομένων. 

Ακόμα  επιτυγχάνεται  καλύτερη  διαχείριση  των  προβλημάτων  του 

προγραμματισμού των απαιτήσεων του ανθρώπινου δυναμικού όπως είναι για παράδειγμα 

τα κυλιόμενα ωράρια, οι εναλλαγές βαρδιών, οι άδειες κλπ. 

Επιπρόσθετη  δυνατότητα  που  δίνει  η  χρήση  ενός  E.R.P.  συστήματος  είναι  η 

τήρηση κατά το δυνατόν μικρότερων αποθεμάτων πρώτων υλών και τελικών προϊόντων 

και η ανάγκη επικαιροποιημένης εποπτείας αυτών μέσω της επιλογής της σωστής μεθόδου 

παραγγελιοληψίας, παραγωγής και ανταλλαγής προϊόντων μεταξύ εργοστασίων της ίδιας 

επιχείρησης. 

Τέλος πολύ σημαντικό όφελος μιας επιχείρησης από τη χρήση συστημάτων E.R.P. 

είναι η  ελάττωση των λαθών και των καθυστερήσεων ώστε τα προϊόντα να φτάνουν στους 

πελάτες γρηγορότερα. Οι πληροφορίες και τα προϊόντα απαιτείται πλέον να μεταφέρονται 

μέσα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα σε ώρες ή ημέρες αντί για εβδομάδες ή μήνες. 

42B2.1.7 Το Κενό που αφήνουν τα E.R.P. Συστήματα

Στην  πραγματικότητα  τα  προβλήματα  ενός  E.R.P.  συστήματος  που  μπορεί  να 

αντιμετωπίσει  μία  επιχείρηση  είναι  αρκετά,  μερικά  από  τα  οποία  παρουσιάζονται 
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παρακάτω.  Σημαντικό  ρόλο  θα  παίξει  βέβαια  και  η  ετοιμότητα  της  επιχείρησης  και 

συγκεκριμένα το επίπεδο της εσωτερικής οργάνωσης, τα στελέχη και το προσωπικό που 

θα  πρέπει  να  είναι  έτοιμα  κατ’  αρχάς  να  προσαρμοστούν  και  στη  συνέχεια  να 

απορροφήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα: 

Ένα πρώτο πρόβλημα είναι η έλλειψη εμπειρίας των εταιριών πώλησης τέτοιων 

συστημάτων.  Γίνεται  φανερό,  λοιπόν,  ότι  θέματα που μπορεί  να προκύψουν κατά την 

προσαρμογή  μπορεί  να  μην  είναι  άμεσα  αντιμετωπίσιμα  από  τις  εταιρίες  των  E.R.P, 

δεδομένου ότι κάθε πελάτης γι’ αυτές είναι κάτι καινούργιο και πρωτόγνωρο όσον αφορά 

στο «στήσιμο» του συστήματος. 

Άλλο  μειονέκτημα  είναι  επίσης  το  υψηλό  κόστος  καταρχάς  αγοράς  και 

προσαρμογής – εκπαίδευσης του προσωπικού (με τα δεδομένα μιας μεσαίας σε μέγεθος 

επιχείρησης  υπολογίζεται  σε  60  –  90  χιλιάδες  ευρώ).  Να  επισημανθεί  και  η  ανάγκη 

αντίστοιχου εξοπλισμού hardware, όπου στις περισσότερες των περιπτώσεων χρειάζονται 

αναβαθμίσεις, με το ανάλογο κόστος. Μεγάλο επίσης είναι και το κόστος συντήρησης– 

υποστήριξης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία τέτοια χρέωση μπορεί να φτάσει τα 60 -120 

ευρώ/ώρα. 

Ο χρόνος εγκατάστασης και τελειοποίησης της λειτουργίας μιας E.R.P. εφαρμογής 

ο οποίος κρίνεται μεγάλος αποτελεί ένα επιπλέον μειονέκτημα της χρήσης συστημάτων 

E.R.P. Στατιστικά έχει υπολογισθεί ένας μέσος όρος ενός έτους. Αντίστοιχα είναι σίγουρο 

ότι θα επιβραδυνθούν οι καθημερινές εργασίες της επιχείρησης για προφανείς λόγους. 

Γενικά  τα  συστήματα  E.R.P.  εστιάζουν  περισσότερο  στη  λογιστική  φύση  μιας 

επιχείρησης.  Δεν  περιλαμβάνονται  διαδικασίες  που  δεν  έχουν  άμεση  οικονομική 

απεικόνιση  στα  αποτελέσματα  της  επιχείρησης,  δε  συμμετέχουν  δηλαδή  άμεσα  στην 

προστιθέμενη  αξία  των  προϊόντων.  Τέτοιες  είναι  για  παράδειγμα  οι  διαδικασίες 

διαχείρισης των αποθηκών, όπως παραλαβή, τοποθέτηση, συλλογή, διαλογή, διαχείριση 

συσκευασιών  κ.λ.π.,  που  εκφράζονται  από  το  ακρωνύμιο  WHM  (Warehouse 

Management). Επίσης οι διαδικασίες των διανομών με το χρονικό προγραμματισμό των 

διαδρομών και των οχημάτων, τις φορτώσεις και εκφορτώσεις κ.λ.π., που με τη σειρά τους 

εκφράζονται  από  το  ακρωνύμιο  TRM  (Transportation  Management).  Αυτό  έχει  σαν 

αποτέλεσμα να μην είναι εύκολος ο υπολογισμός του οφέλους, της αποδοτικότητας και 

της απόσβεσης της επένδυσης στο σύστημα με συνέπεια να μη μπορεί να υπάρχει έλεγχος 

στις διαδικασίες που εκτελούνται μέσω αυτού. 
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43B2.1.8 Επιλογή Καταλληλότερης Λύσης

Συνοψίζοντας τα οφέλη μιας εταιρίας από τη χρήση συστημάτων E.R.P. αλλά και 

των  κενών  που  αυτά  αφήνουν  πίσω  τους,  η  απόφαση  για  την  εγκατάσταση  ενός 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος E.R.P. και η επιλογή της καταλληλότερης 

λύσης  είναι  ένα  πολυσύνθετο  πρόβλημα  που  απαιτεί  μεγάλη  προσοχή  και  λεπτομερή 

μελέτη.  H  επιλογή  του  λογισμικού  E.R.P.  και  του  προμηθευτή  είναι  κρίσιμη  για  την 

επιτυχία του συνολικού έργου.   

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία επιλογής είναι η σύσταση ομάδας αξιολόγησης και 

επιλογής. Σε αυτή πρέπει να συμμετέχουν ο Yπεύθυνος Πληροφορικής (IT Manager) της 

εταιρίας  και  εκπρόσωποι  των  σημαντικότερων  λειτουργιών/  διαδικασιών(αλλά  όχι  οι 

managers).  Πρόεδρος  της  ομάδας  αξιολόγησης  και  επιλογής  θα  πρέπει  να  είναι  ο 

διευθυντής  που  αντιπροσωπεύει  τον  εταιρικό  προσανατολισμό  (π.χ.  ο  Eμπορικός 

Διευθυντής κ.λπ.) και όχι κατ’ ανάγκη ο Oικονομικός Διευθυντής. Kατά την αξιολόγηση 

των λογισμικών E.R.P. σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει εξωτερικός σύμβουλος, 

ο  οποίος  διαθέτει  τεχνογνωσία  και  αντικειμενικότητα.  Λόγω  της  αποστασιοποιημένης 

θέσης  του  είναι  ο  καταλληλότερος  για  το  σφαιρικό  εντοπισμό  των  αναγκών  της 

επιχείρησης και την τήρηση των ισορροπιών. Tέλος, λόγω της εμπειρίας που διαθέτει είναι 

σε θέση να παρέχει υπηρεσίες benchmarking, στη σύνταξη των προδιαγραφών.

H αξιολόγηση πρέπει να είναι πολυκριτηριακή και να ακολουθήσει συστηματική 

διαδικασία φάσεων η οποία παρουσιάζεται παρακάτω:

Εικόνα 0-7: Διαδικασία επιλογής καταλληλότερης λύσης

• Φάση  1η: Σε  αυτή  τη  φάση  βασικό  κριτήριο  αποτελεί  η  συμβατότητα  του 

συστήματος E.R.P. με τον εταιρικό προσανατολισμό, π.χ. οικονομικό, εμπορικό, 
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παραγωγικό,  κατασκευαστικό  ή  δημόσιο  οργανισμό.  Επιχειρήσεις  παρόμοιου 

προσανατολισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό αποτελούν μια πολύτιμη πηγή 

σχετικών πληροφοριών. Tο αποτέλεσμα της φάσης αυτής δεν θα πρέπει να ξεπερνά 

τον αριθμό των 7 λογισμικών E.R.P. 

• Φάση  2η:  Kατά  τη  δεύτερη  φάση  πραγματοποιείται  η  αξιολόγηση  πρώτου 

επιπέδου,  στην  οποία  τα  προεπιλεγμένα  συστήματα  της  πρώτης  φάσης 

αξιολογούνται τόσο όσον αφορά τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, 

όσο και με βάση τα χαρακτηριστικά του προμηθευτή. Το αποτέλεσμα της φάσης 

αυτής είναι τα 2-4 επικρατέστερα συστήματα E.R.P. Αντιπροσωπευτικά κριτήρια 

παρουσιάζονται παρακάτω.

Τα κριτήρια που σχετίζονται με το πακέτο λογισμικού παρουσιάζονται παρακάτω:

 Ο εξελληνισμός του συστήματος αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής και έχει 

να κάνει με τη συμβατότητα του συστήματος με την Ελληνική πραγματικότητα 

και  τη  δυνατότητά  του  να  παρέχει  Ελληνικό  μενού  και  επιλογές  που  είναι 

άμεσα κατανοητές. 

 Ένα  ακόμη  σημαντικό  κριτήριο  είναι  και  η  Επεκτασιμότητα / 

Προσαρμοστικότητα του πακέτου,  δηλαδή η ικανότητα του συστήματος για 

μετέπειτα αλλαγή και επέκταση ανάλογα με τις απαιτήσεις της εταιρίας στο 

μέλλον. 

 Η επιλογή της καταλληλότερης  Πλατφόρμας εξοπλισμού (hardware) αποτελεί 

ένα ακόμα σημαντικό κριτήριο μιας και  είναι  η  βάση πάνω στην οποία θα 

στηθεί το σύστημα και θα λειτουργήσει όλη η εφαρμογή. 

 Η  ικανότητα  του  πακέτου  λογισμικού  για  συνεργασία  με  ανεξάρτητες 

εφαρμογές είναι πολύ σημαντική μιας και έτσι το πακέτο μπορεί να εμβαθύνει 

στις διαδικασίες της εταιρίας καθώς και να επιλύσει με πρόσθετες εφαρμογές 

πιθανά «μαύρα σημεία» στη λειτουργία του συστήματος.

Τα  κριτήρια  που  σχετίζονται  με  την  εταιρία  κατασκευής  και  Αντιπροσώπου 

παρουσιάζονται παρακάτω 

 Σημαντικό κριτήριο για την επιλογή του κατάλληλου αντιπροσώπου αποτελεί η 

Oικονομική ισχύς της εταιρίας (Eλλάδα και εξωτερικό). Με τη κατάλληλη 

επιλογή η εταιρία μπορεί να παρέχει σιγουριά και κύρος στην επιχείρηση που 

θα την επιλέξει για την εγκατάσταση του λογισμικού. 

 Η  Eμπειρία σε παρόμοιες εγκαταστάσεις (Eλλάδα και εξωτερικό) αποτελεί 

επίσης ένα σημαντικό παράγοντα αφού με τη σωστή επιλογή μειώνονται οι 
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πιθανότητες παρουσίασης προβλημάτων από τη μεριά του αντιπροσώπου, ενώ 

τα όποια προβλήματα εμφανιστούν θα είναι εύκολο να αντιμετωπισθούν. 

 Η συμμόρφωση του προμηθευτή σύμφωνα με τους κανόνες ISO αποτελούν 

άλλο ένα σημαντικό κριτήριο αφού εξασφαλίζεται εγγυημένα η αναβάθμιση 

του λογισμικού και η συμβατότητα του με άλλες εφαρμογές και υποσυστήματα 

όταν αυτά συμμετέχουν στη φιλοσοφία των διεθνών προτύπων ISO. 

 Τέλος οι απαιτήσεις του προμηθευτή σε Kόστος και Xρόνο (εγκατάστασης 

λογισμικού,  υλοποίησης  εφαρμογής,  εκπαίδευσης  προσωπικού,  υποστήριξη) 

αποτελούν ένα σημαντικό κριτήριο για τη βέλτιστη επιλογή μιας και η επιλογή 

προσφοράς  με  κριτήριο  το  χαμηλότερο  κόστος  και  το  μικρότερο 

χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  θα  βοηθήσει  στην  αρμονική  εισαγωγή  του 

συστήματος στην εταιρία . 

• Φάση 3η:  Στην Τρίτη φάση οι κατασκευαστές / αντιπρόσωποι των συστημάτων 

E.R.P. της προηγούμενης φάσης καλούνται να πραγματοποιήσουν επίδειξη (demo) 

σε συγκεκριμένες κρίσιμες διαδικασίες ή ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, ώστε να 

εξασφαλιστεί  η  λειτουργικότητα  του συστήματος  στο  περιβάλλον  της  εταιρίας. 

Eδώ  κρίνονται  και  οι  ολοκληρωμένες  οικονομικές  προσφορές  από  τους 

προμηθευτές και επιλέγεται η πιο συμφέρουσα τεχνική / οικονομική προσφορά.

44B2.1.9 Μεθοδολογία Διαχείρισης Του Έργου

Η επιλογή του καταλληλότερου συστήματος E.R.P. είναι ίσως το σημαντικότερο 

βήμα για την επιτυχία του εγχειρήματος, όχι όμως και το μοναδικό. Εξίσου σημαντική 

είναι και η αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών υλοποίησης/ εγκατάστασης του 

πληροφοριακού συστήματος που θα επιλεγεί,  έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί στον 

αναμενόμενο χρόνο,  εντός  του προϋπολογισθέντος  κόστους  και  με  την  προσδοκώμενη 

ποιότητα και λειτουργικότητα. Η πιο διαδεδομένη μεθοδολογία διαχείρισης ενός έργου 

πληροφορικής μεθοδολογίας  είναι  η  PRINCE (Projects  IN Controlled Environment),  η 

οποία προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες του έργου για την πρακτική και αποτελεσματική 

εφαρμογή της. 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι το έργο χωρίζεται σε λογικές ενότητες (π.χ. πωλήσεις, 

παραγωγή,  οικονομική  παρακολούθηση,  Logistics,  κ.λπ.)  με  βάση  το  διαχωρισμό  του 

E.R.P. σε modules που προτείνει η ανάδοχος εταιρία πληροφορικής. Για κάθε ενότητα 

ορίζεται ένας υπεύθυνος από την πλευρά της εταιρίας που γνωρίζει σε βάθος τις ανάγκες 
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και ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου κυκλώματος και ένας υπεύθυνος από την πλευρά 

του αναδόχου του E.R.P. που γνωρίζει σε βάθος τις δυνατότητες του συστήματος.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής το οποίο θα πρέπει 

να δομηθεί και να παρακολουθηθεί με μεγάλη προσοχή. Για παράδειγμα, είναι κρίσιμο να 

τεθεί σε πραγματική λειτουργία (live) την πρώτη εργάσιμη ημέρα του οικονομικού έτους 

τουλάχιστον το έμπορο-λογιστικό κύκλωμα στην απλή του μορφή, δηλαδή να εκδίδεται 

τιμολόγιο πώλησης από το νέο σύστημα. Παράλληλα, αν η επιχείρηση είναι παραγωγική, 

θα πρέπει την ίδια στιγμή να έχει σχεδιαστεί το μοντέλο κοστολόγησης της παραγωγής, 

και να είναι έτοιμη τουλάχιστον η εφαρμογή συλλογής δεδομένων από την παραγωγή. Η 

εφαρμογή κοστολόγησης πιθανώς να μπορεί να εγκατασταθεί μέχρι και τον τέταρτο μήνα 

(τέλος Απριλίου), έτσι ώστε να επεξεργαστεί τα δεδομένα του α΄ τριμήνου.

Εικόνα 0-8: Οργανόγραμμα διαδικασιών διαχείρισης έργων

Μια επίσης σημαντική παράμετρος επιτυχίας και περιορισμού του ρίσκου είναι και 

η  παράλληλη  λειτουργία  του  παλαιού  με  το  νέο  σύστημα  για  ένα  διάστημα  μερικών 

εβδομάδων. Το διάστημα αυτό είναι απαραίτητο για τον έλεγχο του νέου συστήματος σε 

πραγματικές συνθήκες, αλλά συνήθως είτε γίνεται πολύ συνοπτικά, είτε παρακάμπτεται 

τελείως, λόγω του διπλάσιου φόρτου εργασίας εισαγωγής δεδομένων που θα απαιτηθεί 

αυξάνοντας δυστυχώς έτσι το ρίσκο της μετάπτωσης. Η μεταφορά των δεδομένων στο νέο 
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σύστημα  (data  conversion)  γίνεται  συνήθως  με  αρκετή  προσπάθεια  και  ανάπτυξη 

εξειδικευμένων interfaces, ενώ πάντοτε τα ιστορικά δεδομένα τηρούνται σε ένα αντίγραφο 

του παλαιού συστήματος για πιθανή μελλοντική χρήση, δεδομένου του ότι το νέο σύστημα 

πιθανώς να έχει διαφορετική δόμηση αρχείων και πεδίων από το παλαιό, έτσι ώστε τα 

ιστορικά δεδομένα να μην είναι δυνατό να επεξεργαστούν πλήρως από το νέο σύστημα.

Με τη μεταφορά δεδομένων στο νέο σύστημα δίνεται μια πολύ καλή ευκαιρία για 

το  ξεκαθάρισμα  του  αρχείου  ειδών  και  πελατών  και  την  εισαγωγή  χρήσιμων 

πληροφοριακών πεδίων. Στα πλαίσια αποτελεσματικής διοίκησης του έργου εφαρμογής 

συστημάτων E.R.P.  απαιτείται  ένας  συνολικός  Υπεύθυνος  Έργου από την  πλευρά της 

εταιρίας,  ένας από την πλευρά της αναδόχου εταιρίας πληροφορικής και ένας από την 

πλευρά  του  Συμβούλου  που  συνήθως  αναλαμβάνει  το  συνολικό  Project  Management. 

Εκτός  της  σωστής  οργάνωσης  της  διοίκησης  του  έργου  εγκατάστασης,  απαιτείται  η 

δέσμευση της διοίκησης της εταιρίας ότι θα τολμήσει τις όποιες αλλαγές θα επέλθουν και 

θα αφιερώσει ανθρώπινους πόρους στο έργο σαν μέρος της δουλειάς τους και όχι στο 

περιθώριο αυτής. Αυτός είναι και ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας 

του όλου έργου. 

45B2.1.10 Εφαρμογές που συμπληρώνουν τα E.R.P. συστήματα 

Σε  πολλές  περιπτώσεις  επιχειρήσεων  υπάρχει  η  ανάγκη  να  συνδεθούν 

εξειδικευμένες  εφαρμογές  στην υπάρχουσα υποδομή ενός  E.R.P.  συστήματος  ώστε  να 

καλυφθούν  κενά  όπως  αυτά  που  περιγράφηκαν  παραπάνω.  Oι  περισσότεροι 

κατασκευαστές  λογισμικού  δίνουν  τη  δυνατότητα  σύνδεσης  των  εξειδικευμένων 

εφαρμογών  με  το  σύστημα  E.R.P.  μιας  επιχείρησης.  Eνδεικτικά  παρουσιάζονται  οι 

κατωτέρω εφαρμογές: 
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Εικόνα 0-9: Εφαρμογές που συμπληρώνουν τα E.R.P. συστήματα

Το κενό που αφήνουν τα E.R.P. συστήματα σε θέματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας  προσεγγίζεται  από τα  νεότερα συστήματα με  την  ονομασία  S.C.M.  (Supply 

Chain Management). Συμπληρωματικά στα E.R.P, τα συστήματα S.C.M. έχουν στόχο να 

κατευθύνουν  τη  ροή  των  υλικών  και  της  πληροφορίας,  να  μειώσουν  το  επίπεδο  των 

αποθεμάτων και  να βελτιώσουν την  παραγωγικότητα  και  την  αποτελεσματικότητα της 

επιχείρησης. Τα συστήματα Β.Ι. και E-Commerce παρέχουν τη δυνατότητα στο σύστημα 

για λήψη Διοικητικών αποφάσεων καθώς και ανάπτυξης πωλήσεων  μέσω του διαδυκτίου.

Τέλος  το  Λογισμικό  Αυτοματοποίησης  Διαχείρισης  Ανθρωπίνου  Δυναμικού 

(H.R.M.S.)  δίνει  τη  δυνατότητα  στο  σύστημα  για  ακριβέστερη  και  εποπτικότερη 

παρακολούθηση  θεμάτων  που  σχετίζονται  με  το  προσωπικό  της  εταιρίας  σε  θέματα 

αποδοτικότητας  εργασίας, μισθοδοσίας κ.α.

Επιπρόσθετα, τα συστήματα που εξυπηρετούν τις πολιτικές διείσδυσης στην αγορά 

και  τη  διατήρηση  και  βελτίωση  της  σχέσης  με  τους  πελάτες  είναι  τα  Customer 

Relationship  Management  (CRM)  συστήματα.  Συγκεκριμένα,  μια  ολοκληρωμένη  και 

πλήρης λύση διαχείρισης πελατών υποστηρίζει: 

την  ανάλυση  των  πελατειακών  δεδομένων  για  την  ανάπτυξη  στοχευμένων  τμημάτων, 

προφίλ πελατών, μετρήσεων αποδοτικότητας και αξίας ζωής πελατών, καθώς και δυνατών 

προβλέψεων σχετικά με τη μελλοντική τους συμπεριφορά,  τη συγκέντρωση και ενιαία 

αποθήκευση  των  δεδομένων  που  αφορούν  κάθε  κίνηση  του  πελάτη,  αλλά  και  της 

επιχείρησης προς τον πελάτη από όλα τα κανάλια επικοινωνίας, και τέλος, τη στρατηγική 

μάρκετινγκ  και  τον  προγραμματισμό,  υλοποίηση  και  έλεγχο  συγκεκριμένων 
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δραστηριοτήτων, προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε πελάτη [Chablo, 

1999]. 

Το  επιθυμητό  αποτέλεσμα  από  την  λειτουργία  των  CRM  συστημάτων  είναι  η 

αύξηση των πωλήσεων αλλά και η μακρόχρονη επαύξηση της πελατειακής βάσης. 
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6BΚεφάλαιο 3ο – Ανάπτυξη Λογισμικού με Frameworks

15B3.0 Εισαγωγή

Ο τομέας ανάπτυξης λογισμικού έχει προχωρήσει πάρα πολύ στο θέμα ανάλυσης 

και σχεδίασης εφαρμογών. Τα τελευταία ιδίως χρόνια, με τις συνεχόμενες προσθήκες και 

τροποποιήσεις  των  μεθοδολογιών  ανάλυσης  όπως  αυτής  της   UML,  έχουν 

«χαρτογραφηθεί» και αντιμετωπιστεί σχεδόν όλα τα θέματα – προβλήματα που μπορούν 

να προκύψουν στην βιομηχανία  ανάπτυξης  λογισμικού.  Πράγματι,  ιδίως  η  UML δίνει 

λύσεις για όλα σχεδόν τις περιπτώσεις ανάλυσης και σχεδίασης που καλούνται να λύσουν 

τα  τμήματα  ανάπτυξης  των  εταιριών,  με  καθορισμένη  μεθοδολογία  για  όλες  τις 

περιπτώσεις. 

Δυστυχώς,  όλες  οι  μεθοδολογίες  ανάλυσης  σταματάνε  στον  σχεδιασμό  της 

εκάστοτε  εφαρμογής  με  απλές  μόνο  αναφορές  για  την  δομή,  την  διάταξη  και  του 

χειρισμού των φορμών της εφαρμογής. Γίνεται καταγραφή των περιπτώσεων που μπορεί 

να αντιμετωπίσει το τμήμα υλοποίησης, αλλά δεν προβαίνει  στην καταγραφή λύσεων που 

το τμήμα θα κληθεί να δώσει για την σωστή απόδοση της ανάλυσης και του σχεδιασμού.

Έτσι, η βιομηχανία ανάπτυξης λογισμικού έχει αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες 

για  την  σωστή και  γρήγορη αντιμετώπιση των  προβλημάτων ανάπτυξης  της  εκάστοτε 

εφαρμογής. Οι λύσεις αυτές συνοψίζονται σε μια σειρά από κανόνες και βιβλιοθήκες που 

η  κάθε  εταιρία  ανάπτυξης  λογισμικού  αναπτύσσει,  ώστε  η  αντιμετώπιση  της  κάθε 

περίπτωσης να γίνεται προσανατολισμένα και να μην αποτελεί κάθε φόρα «έμπνευση» 

επίλυσης του κάθε προγραμματιστή της εταιρίας.

Οι  βιβλιοθήκες  και  τα  εργαλεία  αυτά  καλούνται  «πλατφόρμα  ανάπτυξης 

εφαρμογών» ή απλά «Framework». Σαν πλατφόρμα, δεν εννοούμε φυσικά την γλώσσα 

προγραμματισμού που η κάθε εταιρία χρησιμοποιεί, αλλά τις βιβλιοθήκες που η εκάστοτε 

εταιρία έχει γράψει. Το πόσο καλά έχουν δομηθεί οι βιβλιοθήκες αυτές και κατά πόσο 

επιλύουν τα θέματα ανάπτυξης, σηματοδοτεί την ποιότητα και πιστότητα του εκάστοτε 

Framework. Ο Joseph Blantsik, product manager της εταιρίας Embarcadero Technologies 

(πρώην  Borland –  δημιουργός  της  γλώσσας  προγραμματισμού  Delphi)  αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Πρέπει να δώσουμε στους τελικούς προγραμματιστές τέτοια πλατφόρμα,  

όπου οι ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν καθώς και ο κώδικα που θα πρέπει να γράψουν  

να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές ανά φόρμα! Αν ο προγραμματιστής χρειαστεί να γράψει  

περισσότερο  κώδικα,  τότε  μάλλον  έχουμε  κάνει  λάθος  στην  δομή  του  Framework». 
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Ακούγεται λίγο τραβηγμένο αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Όσο λιγότερο κώδικα 

γράφει  ο  «τελικός  προγραμματιστήςF

2
F»,  τόσο  λιγότερα  λάθη  (bugs)  πιθανόν  θα  έχει  ο 

κώδικας και τόσο περισσότερο ευέλικτη θα είναι η εκάστοτε τροποποίηση – αλλαγή που 

θα χρειαστεί η τελική εφαρμογή. Στα επόμενα κεφάλαια θα δούμε τι σημαίνει αυτό και 

πώς  ο  λίγος  κώδικας  βοηθάει  στην  τροποποίηση  και  αλλαγή  της  φιλοσοφίας  των 

προγραμμάτων, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι αναπόφευκτες.

Παρακάτω αναλύουμε  τους  διάφορους  τομείς  που  ένα  Framework καλείται  να 

δώσει λύσεις στους τελικούς προγραμματιστές.

16B3.1 Data Management

Η διαχείριση των δεδομένων της εφαρμογής αποτελεί πάντα το βασικότερο θέμα 

που πρέπει ένα τμήμα ανάπτυξης λογισμικού να αντιμετωπίσει. Πολλές φορές, ολόκληρες 

εφαρμογές (ιδίως στα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών χώρων –  ERP – όπου η 

ταχύτητα  και  η  ευελιξία  διαχείρισης  των  δεδομένων  είναι  ζωτικής  σημασίας)  έχουν 

πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων επειδή η διαχείριση των δεδομένων δεν ήταν η σωστή.

Με τον όρο «σωστή διαχείριση δεδομένων» δεν εννοούμε, φυσικά, λάθη στα οποία 

η εταιρία πιθανός έχει κάνει, αλλά έλλειψη δυνατοτήτων του συστήματος όσον αφορά τα 

δεδομένα. Συγκεκριμένα:

• Ένα από τα σημαντικότερα θέματα στο θέμα δεδομένων που καλείται μια εταιρία 

ανάπτυξης λογισμικού να λύσει είναι το θέμα της πρόσβασης στα δεδομένα. Όλες 

σχεδόν οι εφαρμογές σήμερα χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων (πχ  RBMSs) για 

την  διαχείριση  των  δεδομένων  τους.  Υπάρχουν  αρκετοί  προμηθευτές  (vendors) 

βάσεων δεδομένων οι οποίοι δίνουν διάφορες λύσεις για την σωστή, γρήγορη και 

αξιόπιστη διαχείριση  των δεδομένων.  Η επιλογή  της  βάσης δεδομένων για την 

υλοποίηση  των  εφαρμογών  μας,  δεν  είναι  συνήθως  απόφαση  του  τμήματος 

ανάπτυξης αλλά του τμήματος ανάλυσης ή του πελάτηF

3
F. Το framework πρέπει να 

παρέχει στους τελικούς προγραμματιστές την δυνατότητα να γράψουν εφαρμογές 

2 Με  τον  όρο  «τελικός  προγραμματιστής»  σηματοδοτείται  ο  διαχωρισμός  των  προγραμματιστών  κάθε 

εταιρίας σε προγραμματιστές κορμού του Framework, και σε προγραμματιστές χρήσης του Framework για 

την δημιουργία των προγραμμάτων. Επειδή οι τελευταίοι δεν ασχολούντε με την επίλυση των προβλημάτων 

υλοποίησης αλλά χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες που έχουν φτιάξει οι προγραμματιστές κορμού (οι οποίοι 

έχουν δώσει  λύσεις  στα  προβλήματα  που  θα  κληθεί  κάθε  τελικός  προγραμματιστής  να  αντιμετωπίσει), 

ονομάζονται «Τελικοί Προγραμματιστές» (End Form Programmers). Συνήθως αυτοί δεν χρειάζεται να είναι 

έμπειροι προγραμματιστές ούτε χρειάζεται να γνωρίσουν πολύ καλά την γλώσσα προγραμματισμού.
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οι οποίες να είναι ανεξάρτητες προμηθευτή, ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή βάσης 

δεδομένων χωρίς να χρειαστεί καμία τροποποίηση στον κώδικα της εφαρμογής. 

Έχουν δοθεί αρκετές λύσεις από ανεξάρτητες εταιρίες για το επίπεδο αφαίρεσης 

(abstraction) επικοινωνίας εφαρμογής – βάση δεδομένων (πχ ODBC, ADO, BDE, 

κλπ)  αλλά  καμία  από  τους  μηχανισμούς  αυτούς  δεν  προσφέρει  βέλτιστη  λύση 

ανάπτυξης (κυρίως λόγω ταχύτητας). Σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας 

παρατίθεται  αναλυτικά  ο  τρόπος  επίλυσης  του  δικού  μας  framework ο  οποίος 

«εκμεταλλεύεται» πλήρως της δυνατότητας της κάθε βάσης δεδομένων, χωρίς να 

χρειαστεί ο τελικός προγραμματιστής να τροποποιήσει τίποτα στην εφαρμογή και 

στις τελικές φόρμες.

• Στο  προηγούμενο  θέμα  που  καλείται  να  λύση  το  framework (data abstraction) 

έρχεται να προστεθεί και η τεχνολογία επικοινωνίας της εφαρμογής με τις βάσεις 

δεδομένων.  Πράγματι,  υπάρχει  αρκετή  διαμάχη  στην  βιομηχανία  ανάπτυξης 

λογισμικού  για  τον  τρόπο επικοινωνίας  της  εκάστοτε  εφαρμογής  με  τις  βάσεις 

δεδομένων,  με  όλες  τις  πλευρές  να  παραθέτουν  διάφορα  πλεονεκτήματα  – 

μειονεκτήματα για την κάθε τεχνολογία. Βασικές τεχνολογίας τρόπου επικοινωνίας 

είναι οι τεχνολογίες σύνδεσης 2-tier, 3-tier (και κατ’ επέκταση n-tier), η τεχνολογία 

Corba, Midas, Asta κλπ. Όποια και να είναι η τελική επιλογή της εκάστοτε εταιρίας 

ανάπτυξης  λογισμικού,  το  framework πρέπει  να  μπορεί  να  διαχειριστεί  της 

τεχνολογίες αυτές και, αν είναι δυνατόν, η μετάβαση από την μια τεχνολογία στην 

άλλη  να  μην  επιφέρει  αλλαγή  στον  κώδικα  του  framework και  της  τελικής 

εφαρμογής.  Στο  παράρτημα  Α’  παρατίθεται  ανάλυση  των  τεχνολογιών  αυτών 

καθώς και η άποψη του συγγραφέα για την επιλογή της «καλύτερης» τεχνολογίας.

• Πέρα από τα ζητήματα – θέματα γενικού τύπου (όπως είναι τα δύο παραπάνω), 

υπάρχουν και θέματα που προσανατολίζονται μεν στην εκάστοτε εφαρμογή που 

κάθε  εταιρία  αναπτύσσει,  αλλά  επηρεάζουν  αρκετά  τον  τρόπο  δόμησης  της 

εφαρμογής.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα (όπως στην περίπτωση της  δικιάς  μας 

εφαρμογής) είναι η δυνατότητα σύνδεσης σε περισσότερα του ενός «σχήματα F

4
F» 

3 Συνήθως σε διαγωνισμούς για μηχανογράφηση μεγάλων εταιριών ή του δημόσιου, σαν βασική απαίτηση 

ορίζεται και ο προμηθευτής του συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων. Το framework πρέπει να είναι 

ευέλικτο ώστε όποια και να είναι η βάση δεδομένων, να μπορεί να γίνει η ανάπτυξη του λογισμικού, χωρίς 

να «ξαναγραφτεί» ο κώδικας.
4 Με τον όρο «σχήμα» (schema) ορίζουμε την λογική ομάδα αντικειμένων της βάσης δεδομένων (database 

objects – είναι οι οντότητες της βάσης οι οποίες εξυπηρετούν τα δεδομένα. Database objects είναι οι πίνακες, 

οι triggers, οι stored procedures, τα views, κλπ) στο οποίο αποθηκεύονται στα δεδομένα της εφαρμογής μας. 
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της  βάσης  δεδομένων,  όπου  η  δυνατότητα  διαχείρισης   πολλών  εταιριών  και 

χρήσεων  που  «ζητάει»  η  ανάλυση  της  εφαρμογής,  υλοποιείται  σε  διαφορετικά 

σχήματα (ένα ανά εταιρία – χρήση). Το framework θα πρέπει όσο το δυνατόν να 

απλοποιεί την διαδικασία επικοινωνίας με το κάθε ένα σχήμα, χωρίς να χρειάζεται 

ο τελικός προγραμματιστής να ασχοληθεί σε ποιο σχήμα «μιλάει» κάθε φορά και 

με ποιο σχήμα να συνδεθεί. Ο τελικός προγραμματιστής δεν θα πρέπει να ξέρει καν 

την ύπαρξη ή όχι των περισσοτέρων σχημάτων, μια και αυτό είναι δουλειά του 

framework.  Τονίζουμε  ξανά  ότι  οι  δυνατότητες  αυτές  των  frameworks δεν 

φτιάχτηκαν μόνο για τον περιορισμό λαθών του τελικού προγραμματιστή, αλλά και 

για ευέλικτη αναπροσαρμογή της εφαρμογής σε περίπτωση που η ανάλυση αλλάξει 

ή τροποποιηθεί. 

17B3.2 Διαχείριση ασφάλειας εφαρμογής (Security Management – Access)

Ένας άλλος βασικός τομέας που τα frameworks καλούνται να δώσουν λύση, είναι 

αυτός  της  ασφάλειας  της  εφαρμογής.  Με  τον  όρο  ασφάλεια,  δεν  εννοούμε  μόνο  την 

ασφάλεια  πρόσβασης  των  χειριστών  στις  διάφορες  φόρμες  της  εφαρμογής  και  στην 

προβολή δεδομένων, αλλά και στην ασφάλεια της ίδιας της εφαρμογής. Όσον αφορά την 

προσβασιμότητα των χειριστών της εφαρμογής στις διάφορες φόρμες, είναι ευκολονόητο 

ότι  η  δυνατότητα  του  περιορισμού  πρόσβασης  στα  δεδομένα  της  εφαρμογής  και  η 

διαβάθμιση των χειριστών μας ανάλογα με την θέση τους, είναι πάρα πολύ σημαντική, 

ιδίως στις εφαρμογές ERPF

5
F. Το framework πρέπει να παρέχει την δυνατότητα διαβάθμισης 

των χρηστών χωρίς να πρέπει ο τελικός προγραμματιστής να γνωρίζει ούτε τον τρόπο, 

Ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS) μπορεί να περιέχει πολλά «σχήματα» καθώς ένα 

RDBMS μπορεί να εξυπηρετεί πολλές εφαρμογές. Ο τρόπος διαχείρισης των σχημάτων διαφέρει από βάση 

σε βάση. Στην  Oracle το σχήμα είναι ένας απλός  user που περιέχει  database objects (τον  user αυτόν τον 

αναφέρουμε σαν schema για να διαχωρίσουμε τους απλούς users που δεν έχουν database objects παρά μόνο 

αναφορές στα  objects του κεντρικού σχήματος). Σχεδόν ίδια φιλοσοφία προσφέρει και ο  Microsoft SQL 

Server ενώ στην IBM DB2, στην Firebird (Interbase) και στην PostgreSQL, υπάρχουν μόνο σχήματα και οι 

users αποτελούν objects του σχήματος.
5 Φανταστείτε να επέτρεπε η εφαρμογή σε όλους τους χειριστές να έχουν πρόσβαση στους τιμοκαταλόγους 

προϊόντων  της  εταιρίας,  στο  πελατολόγιο  με  τα  προσωπικά  στοιχεία  των  πελατών  (Αρ.  Λογαριασμών 

Τράπεζας, Υπόλοιπα πελατών, κλπ), στα έσοδα / έξοδα της εταιρίας… Η εταιρία θα ήταν «απροστάτευτη» 

σε όλα τα «αδιάκριτα» μάτια των χειριστών που  Uδεν U θα έπρεπε να έχουν καμία πρόσβαση στα δεδομένα 

αυτά.  Αν δεν  υπήρχε  η  δυνατότητα  user management στην  εφαρμογή  μας,  τότε… μάλλον  δεν  θα  την 

αγόραζε κανένας.
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ούτε την διαδικασία του security management. Θα πρέπει να γράψει τις τελικές φόρμες της 

εφαρμογής χωρίς να τον απασχολεί αν θα «πρέπει» ή όχι ο χειριστής να έχει πρόσβαση σε 

αυτές. Η δουλειά του τελικού χειριστή θα ήταν αρκετά ποιο δύσκολη αν έπρεπε για κάθε 

φόρμα  της  εφαρμογής  να  έγγραφε  και  το  security management της  κάθε  φόρμας.  Η 

εφαρμογή μας θα ήταν επιρρεπής σε λάθη που πιθανόν θα έκανε ο τελικός χειριστήςF

6
F και 

καθόλου επεκτάσιμη (scalable) μια και κάθε τελικός προγραμματιστής θα έκανε το δικό 

του σύστημα ασφάλειαςF

7
F.

Πέραν  όμως  της  ασφάλειας  των  δεδομένων  της  εφαρμογής  και  της 

προσβασιμότητας των χειριστών, ένα σημαντικό ζήτημα προκύπτει και για την ασφάλεια 

της ίδιας της εφαρμογής και για τον βαθμό πολυπλοκότητας που το θέμα αυτό μπορεί να 

επιφέρει.  Συνήθως  οι  σύγχρονες  εφαρμογές  (και  κυρίως  τα  ERP συστήματα)  δεν 

προσφέρονται  (πωλούνται)  σαν  ένα  πρόγραμμα  αλλά  τμηματικά  (με  την  μορφή 

υποσυστημάτων  –  modules).  Το  framework θα  πρέπει  να  μπορεί  να  ελέγχει  την 

προσβασιμότητα  των  χειριστών της  εφαρμογής  ανάλογα με  το  τι  έχουν  αγοράσει.  Το 

modularity των υποσυστημάτων της εφαρμογής  μας,  το οποίο θα το δούμε αναλυτικά 

παρακάτω, δεν θα πρέπει να απασχολεί καθόλου τον τελικό προγραμματιστή αλλά να το 

διαχειρίζεται εξ’ ολοκλήρου το framework.

6 Οι  τελικοί  προγραμματιστές  (end form programmers ή  front form programmers)  είναι  συνήθως  νέοι 

υπάλληλοι  χωρίς  ιδιαίτερη  γνώση  προγραμματισμού  και  με  αρκετά  χαμηλούς  μισθούς.  Συνήθως  είναι 

υπάλληλοι που μόλις έχουν αποφοιτήσει από σχολές πληροφορικής χωρίς καθόλου ή ελάχιστη εμπειρία στη 

συγγραφή προγραμμάτων.  Η χρησιμοποίηση χαμηλόμισθου προσωπικού για την συγγραφή των τελικών 

προγραμμάτων  μειώνει  τον  προϋπολογισμό  του  έργου  χωρίς  να  διακυβεύεται  η  ποιότητα  του  τελικού 

προϊόντος μια και το 90% της υλοποίησης γίνεται από το framework, και ο τελικός προγραμματιστής πρέπει 

μόνο να ακολουθήσει της οδηγίες χρήσης του framework αυτού.
7 Η κύρια σπουδαιότητα του framework, πέρα από τα πλεονεκτήματα που αναφέραμε παραπάνω, είναι το 

scalability που μας δίνει στα διάφορα τμήματα της εφαρμογής. Το  security management για παράδειγμα 

είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που μας βοηθά να καταλάβουμε την έννοια της «γενικευμένης λύσης» 

που δίνουμε στα διάφορα θέματα που μας απασχολούν. Αναλυτικότερα ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα: 

Πέραν του γεγονότος  ότι  ο  κώδικας  του  security management είναι  σε  ένα μόνο  συγκεκριμένο σημείο 

(πράγμα που μας βοηθά στο  debugging και δεν χρειάζεται να «ψάχνουμε» σε ολόκληρο τον κώδικα της 

εφαρμογής  να  βρούμε  τυχόν  λάθη)  και  η  εποπτεία  του είναι  κεντρική,  μπορούμε  πολύ  εύκολα να την 

αλλάξουμε  ή  μεταβάλλουμε,  χωρίς  να  χρειαστεί  να  προβούμε  σε  αλλαγές  σε  κανένα άλλο  σημείο.   Η 

υλοποίηση του security management δεν αποτελεί προϋπόθεση για την συγγραφή των τελικών φορμών της 

εφαρμογής, πράγμα που μας βοηθά στην ασύγχρονη υλοποίηση (framework – end programmer form) από 

πιθανόν διαφορετικά τμήματα του software house, χωρίς να χρειάζεται το ένα τμήμα να «περιμένει» το άλλο. 

Τέλος, η αλλαγή στην ανάλυση και την φιλοσοφία του security μπορεί να μεταβληθεί (ακόμα και σε custom 

περίπτωση για συγκεκριμένο πελάτη) χωρίς να χρειάζεται μεταβολή του υπόλοιπου κώδικα.
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18B3.3 Οπτική διαχείριση των Φορμών της εφαρμογής

Ένας  βασικός  τομέας  στην  διαδικασία  ανάπτυξης  εφαρμογών,  είναι  η  οπτική 

παρουσίαση  της  εφαρμογής.  Έχουν  γραφτεί  πολλές  επιστημονικές  εργασίες  από  την 

πληροφορική βιομηχανίαF

8
F αλλά και από ψυχολόγους σχετικά με το user interface που θα 

πρέπει να έχουν οι εφαρμογές και τις λειτουργίες που αυτές πρέπει να έχουν F

9
F. Η ανάλυση 

των αποτελεσμάτων των ερευνών είναι έξω από τα πλαίσια της παρούσης εργασίας, αλλά 

ο  τρόπος  υλοποίησης  του  user interface της  εκάστοτε  εφαρμογής  είναι  άρρηκτα 

συνδεδεμένος  με  το  framework ανάπτυξης  οπότε  και  θα  ασχοληθούμε  με  αυτό. 

Χαρακτηριστικό  πάντως  είναι  ότι  πολλές  εφαρμογές  με  πολύ  καλή  ανάλυση  και 

υλοποίηση  στο  αντικείμενό  τους  έμειναν  στα  ράφια  ή  αντικαταστήθηκαν  από  άλλες 

(πολλές  φορές  υποδεέστερες)  μόνο  και  μόνο  για  θέματα  user interface και 

λειτουργικότητας των φορμών.

Είναι προφανές ότι η σχεδίαση των φορμών της εφαρμογής αλλά και η εν γένει 

«φιλοσοφία» της κάθε φόρμας, δεν θα πρέπει να επαφίεται στον τελικό προγραμματιστή. 

Η εφαρμογές πρέπει να έχουν συνοχή στην οπτική τους εμφάνιση αλλά κυρίως συνοχή και 

προτυποποίηση στην λειτουργικότητά τουςF

10
F, ώστε ο χειρισμός της εφαρμογής να είναι 

εύκολος και λειτουργικός. 

Τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης προσφέρουν τέτοιες δυνατότητες όσον αφορά 

την εμφάνιση και τον βασικό χειρισμό των προγραμμάτων που έχουν δημιουργηθεί με 

αυτάF

11
F,  μια  και  η  φιλοσοφία  ανάπτυξης  των  γλωσσών  αυτών  προγραμματισμού 

8 Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  αποτελεί  η  εταιρία  λογισμικού  Microsoft Corporation,  η  οποία  διατηρεί 

πολυάριθμα τμήματα από γραφίστες, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους ώστε η σχεδίαση των προγραμμάτων 

τους (Microsoft Windows,  Microsoft Office, κλπ) να είναι εναρμονισμένα με τις μελέτες που τα τμήματα 

αυτά διεξάγουν. Είναι τόσο μεγάλο και αξιόπιστο αυτό το R&D τμήμα της Microsoft, όπου πλέον οι μελέτες 

που διεξάγουν και τα πρότυπα που δημιουργούν γίνονται διεθνή (πολλές φορές και ISO Standard) μέσα σε 

μικρό χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο στυλ μενού του  Microsoft Office 

(Ribbon Style Menu) με το οποίο εναρμονίστηκαν πάρα πολλές εταιρίες προγραμματισμού μέσα σε πάρα 

πολύ λίγο χρόνο.
9 Η επιστημονική κοινότητα έχει επίσης ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα του user interface. Χαρακτηριστικές 

μελέτες έχει κάνει η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Δρα. Βλαχοπούλου Μάρω, με πολλές 

δημοσιεύσεις μελετών πάνω στο θέμα του user interface σε Web και Desktop επίπεδο.
10 Βλ. 4ο κεφάλαιο παρούσης εργασίας
11 Η ύπαρξη του μενού επιλογών από αναδιπλούμενες λίστες στο πάνω μέρος της εφαρμογής, η μετάβαση 

από το ένα πεδίο στο άλλο με την χρήση του κουμπιού Tab, η απεικόνιση γνωστών αντικειμένων σχεδίασης 
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ακολουθούν  και  αυτές  τεχνικές  framework.  Πράγματι,  όταν  σε  μια  γλώσσα 

προγραμματισμού (Delphi, Visual Studio, κλπ)  δημιουργούμε μια φόρμα και στην φόρμα 

αυτή  βάλουμε  ένα  Button,  ο  κώδικας  σχεδίασης  του  Button δεν  είναι  της  γλώσσας 

προγραμματισμού αλλά του λειτουργικού συστήματοςF

12
F. Με τον τρόπο αυτό, τα βασικά 

components των φορμών (Buttons,  Textboxes,  Group Buttons,  Combo Boxes,  Menus, 

Popup Menus,  Checkboxes,  List Boxes, κλπ) είναι σχεδιασμένα όλα στο  framework του 

λειτουργικού συστήματος, επομένως όλες οι εφαρμογές που δημιουργούνται με αυτές τις 

γλώσσες  προγραμματισμού,  έχουν  ίδια  εμφάνιση  όσον  αφορά  τα  controls της 

εφαρμογήςF

13
F.  Με  την  ίδια  λογική  είναι  σχεδιασμένες  και  οι  φόρμες.  Frameworks 

χρησιμοποιούνται  πλέον  παντού,  ιδίως  με  την  κυριάρχηση  του  αντικειμενοστραφούς 

μοντέλου  προγραμματισμού,  και  κλασσικό  παράδειγμα  η  κλάση  Form.  Όταν  σε 

οποιαδήποτε γλώσσα RADF

14
F προγραμματισμού πατήσουμε την επιλογή «Νέα εφαρμογή», 

η γλώσσα δημιουργεί μια άδεια φόρμα και περιμένει να βάλουμε πάνω τα  controls που 

θέλουμε.  Αν  δεν  βάλουμε  τίποτα  και  πατήσουμε  το  κουμπί  Run,  τότε  αφού  γίνει  το 

compile, θα δημιουργηθεί ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα με μια άδεια φόρμα. Αυτό ίσως δεν 

φαντάζει  ιδιαίτερα σπουδαίο,  αλλά στην πραγματικότητα είναι περισσότερο σημαντικό 

από ότι μπορεί κάποιος να φανταστεί. Η φόρμα αυτή έχει διαστάσεις τις οποίες μπορεί ο 

χειριστής  να  μεταβάλλει,  μπορεί  να  την  ελαχιστοποιήσει  και  να  την  μεγιστοποιήσει, 

μπορεί να επιλέξει το system menu πάνω αριστερά στην μπάρα εφαρμογής, μπορεί να την 

(components)  όπως τα  Buttons,  τα  Textboxes,  τα  Radio Buttons,  τα  Group Buttons,  κλπ,  βοηθούν στην 

γρήγορη εξοικείωση του χειριστή της εφαρμογής με το περιβάλλον. 
12 User Interface API. Το βασικό visual framework του λειτουργικού συστήματος που περιέχει τον κώδικα 

όλων των κοινών εργαλείων (components). Όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα έχουν U.I.A. όπως το 

Win32 και το .Net για εφαρμογές σε  Windows πλατφόρμα, το  POSIX/UI framework για εφαρμογές που 

τρέχουν σε Linux, το Darwin Framework της πλατφόρμας MacOS, κ.α.
13 Υπάρχουν εταιρίες δημιουργίας custom controls οι οποίες ειδικεύονται στα user interfaces. Τα components 

τους δεν κάνουν κλήση στο λειτουργικό σύστημα αλλά σχεδιάζονται από τον κώδικα των controls.  Βασική 

εταιρία του χώρου αποτελεί η εταιρία Developer Express Inc. η οποία έχει πάρει όλα τα βραβεία σχεδίασης 

controls τα τελευταία 10 χρόνια. Η  Developer Express εδώ και 5 χρόνια αποτελεί θυγατρική εταιρία του 

ομίλου της Microsoft και είναι αυτή που έχει «σχεδιάσει» όλα τα components που χρησιμοποιεί η Microsoft 

στα εργαλεία της (από το  Microsoft Office 2003 με τα μπλε διαβαθμισμένου χρώματος  controls μέχρι το 

Ribbon menu του Office 2007).
14 Σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού οι οποίες προσφέρουν οπτική σχεδίαση των εφαρμογών με αρκετές 

λειτουργίες  drug &  drop των  components στις  φόρμες.  Οι  γλώσσες  αυτές  υλοποιούν  την  τεχνολογία 

WYCIWYG (What You See Is What You Get) έτσι ώστε ο προγραμματιστής έχει εικόνα της παραγόμενης 

φόρμας κατά την ώρα της σχεδίασης.
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μετακινήσει  όπου  θέλει,  και  αυτά  χωρίς…  να  γραφεί  ούτε  μια  γραμμή  κώδικα!  Ο 

προγραμματιστής  δεν ασχολείται με τον τρόπο υλοποίησης όλων αυτών των λειτουργιών 

της φόρμας (που στην πραγματικότητα έχει αρκετό κώδικα υλοποίησης από κάτω) και 

φυσικά δεν μπορεί να κάνει κανένα λάθος (bug) στον κώδικά μια και… δεν έχει γράψει 

απολύτως  τίποτα!  Το  κυριότερο:  Θεωρεί  δεδομένη  την  φόρμα (ως  σημείο  αρχής)  και 

αρχίζει  να  κτίζει  από  εκεί  και  «πάνω»F

15
F.  Την  δυνατότητα  αυτή  μας  την  δίνει  το 

λειτουργικό  σύστημα  μέσω  της  γλώσσας  προγραμματισμού.  Μπορεί  να  μην  φαντάζει 

σπουδαίο αλλά φανταστείτε οι φόρμες του λειτουργικού μας να μην ήταν άδειες φόρμες 

αλλά γεμάτες (ανάλογα με την περίσταση) με διάφορα controls που θα μας εξυπηρετούσαν 

και το μόνο που εμείς θα είχαμε να κάνουμε να ήταν να «ρετουσάρουμεF

16
F» τα  controls 

αυτά και να γράψουμε ίσως λίγο κώδικά για την εξατομίκευση της κάθε φόρμας. Αυτό 

ακριβώς  κάνουν  τα  framework στο  επίπεδο  οπτικής  διαχείρισης  των  φορμών  της 

εφαρμογής.

Η  δουλειά  του  framework programmer είναι  να  μπορέσει  (πάντα  μέσω  της 

ανάλυσης  που  προηγείται)  να  φτιάξει  τέτοιες   «BaseF

17
F»  φόρμες  ώστε  οι  end-form 

programmers να  μην  χρειάζεται  να  ασχοληθούν  με  τίποτα  άλλο  παρά  μόνο  με  την 

παραμετροποίηση της κάθε φόρμας. Το ποιες φόρμες πρέπει να φτιαχτούν και το πώς, θα 

το δούμε αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια της παρούσης εργασίας.

19B3.4 Τμηματοποίηση (Modularity)

Στην ενότητα 3.3 αναφέραμε την δυνατότητα τμηματοποίησης της εφαρμογής μας 

σε υποσυστήματα ώστε να μπορεί, εκτός των άλλων, να μπορεί να επιτευχθεί διαφορετική 

τιμολόγηση της εφαρμογής. Δεν είναι αυτός όμως ο κύριος ρόλος τμηματοποίησης. Ένα 

σύστημα με ανεξάρτητα συστήματα μπορεί να πολύ ποιο εύκολο στην διαχείριση από ότι 

15 Στην  ορολογία  συγγραφής  κώδικα,  ιδίως  στο  αντικειμενοστραφής  μοντέλο  προγραμματισμού, 

χρησιμοποιείται  ο  όρος  «πάνω»  και  «κάτω»  ώστε  να  προσδιορίζεται  εύκολα  η  κληρονομικότητα  των 

κλάσσεων. Έτσι μια κλάση που κληρονομεί κάποια άλλη λέγεται «παιδί» (και η αντίστοιχεί της «γονέας») 

αλλά σε μια γραμμική απεικόνιση ορίζεται με τους όρους «πάνω» (παιδί) και «κάτω» (γονέας).
16 Είναι γνωστό ότι στα αντικειμενοστραφή μοντέλα, υπάρχουν οι ιδιότητες (properties) των αντικειμένων 

που ορίζουν την εμφάνιση ή την συμπεριφοράς τους στην εφαρμογή. Συνήθως με λίγες γραμμές κώδικα 

μπορούμε να χειριστούμε τα αντικείμενα (objects) μιας εφαρμογής.
17 Είναι οι φόρμες οι οποίες θα αποτελέσουν την βάση (ή αλλιώς τον «γονέα») για τις  end-user φόρμες οι 

οποίες θα «χτιστούν» πάνω σε αυτές. Η δολειά τους είναι να καλύψουν όλες τις «ανάγκες» των τελικών 

φορμών ώστε ο κώδκας υλοποίησης να είναι συγκεντρωμένος σε αυτές.
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ένα  μεμονωμένο  πρόγραμμα  λόγω  της  φυσικής  κατάτμησης  του  σε  ενότητες. 

Διευκολύνεται  αρκετά  η  τροποποίηση  και  η  εκσφαλμάτωση  του  κώδικα  κάποιου 

υποσυστήματος,  χωρίς  να  χρειαστεί  να  πειράξουμε  τα  υπόλοιπα.  Η  ενημέρωση  της 

εφαρμογής  μπορεί  να  γίνει  εύκολα,  μια  και  θα  χρειαστεί  η  μεταφορά  μόνο  του 

καινούργιου  module και  όχι  ολόκληρης  της  εφαρμογής.  Το  σημαντικότερο  όμως 

πλεονέκτημα της τμηματοποίησης των υποσυστημάτων της εφαρμογής, είναι ότι δίνεται 

με  τον  τρόπο  αυτόν  η  δυνατότητα  να  προχωρήσει  η  ανάπτυξη  των  υποσυστημάτων 

ταυτόχρονα, από διάφορες ομάδες ανάπτυξης της εταιρίας, χωρίς να χρειάζεται ο ένας να 

περιμένει τον άλλον.

Βέβαια, η τμηματοποίηση του κώδικα, μπορεί να επιφέρει δυσκολίες στο επίπεδο 

επικοινωνίας  των  υποσυστημάτων.  Σε  πολλές  περιπτώσεις  τα  modules δεν  είναι 

ανεξάρτητα  μεταξύ  τους,  και  από  τις  φόρμες  του  ενός  module πρέπει  να  υπάρχει  η 

δυνατότητα  προβολής  φορμών  ή  χρήσης  ρουτινών  άλλου  module.  Ο  τελικός 

προγραμματιστής δεν θα πρέπει να απασχολείται με το αν ο πελάτης έχει «αγοράσει» ή 

γενικά έχει πρόσβαση σε κάποιο module, αλλά θα πρέπει να γράψει την τελική φόρμα με 

γνώμονα ότι  ο χειριστής της εφαρμογής θα έχει  ολόκληρη την εφαρμογή (και ότι  δεν 

υπάρχουν  modules).  Το  να  επιτραπεί  η  πρόσβαση  σε  φόρμα  άλλου  module ή  το  να 

χρησιμοποιηθεί κάποιο κύκλωμα από άλλο  module, είναι δουλειά του  framework νa το 

κάνειF

18
F. Περισσότερα για τους τρόπους «κλήσης» διαδικασιών και φορμών από module σε 

module θα  δούμε  στο  επόμενο  κεφάλαιο  της  εφαρμογής  όπου  γίνεται  η  περιγραφή 

υλοποίησης του δικού μας framework.

20B3.5 Επίπεδα ανάπτυξης του Framework

Στην  ενότητα  3.2  κάναμε  αναφορά  για  την  δυνατότητα  που  προσφέρουν  τα 

σύγχρονα  εργαλεία  ανάπτυξης  με  την  οπτική  κληρονομικότητα  φορμών  (visual 

18 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κοστολόγηση των ειδών. Ο χειριστής από την καρτέλα του είδους θα 

πρέπει να μπορεί να εκτελέσει διαδικασίες κοστολόγησης, αν έχει αγοράσει το module κοστολόγησης από 

την εταιρία κατασκευής του προϊόντος. Ο τελικός προγραμματιστής «καλεί» τις διαδικασίες κοστολόγησης 

χωρίς να χρειάζεται να ξέρει για την ύπαρξη του υποσυστήματος κοστολόγησης. Το αν τελικά θα τρέξουν οι 

διαδικασίες αυτές από το  module της κοστολόγησης θα ασχοληθεί το  framework. Φυσικά κανένα  module 

δεν θα πρέπει να είναι εξαρτώμενο από ένα άλλο γι’ αυτό και η «κλήση» διαδικασιών και φορμών από το 

ένα  module στο  άλλο  θα πρέπει  να  γίνεται  με  ασαφή τρόπο (περισσότερα βλ.  στο  δεύτερο  μέρος  της 

παρούσας εργασίας όπου γίνεται ανάλυση της υλοποίησης του δικού μας framework).
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inheritance). Η δυνατότητα αυτήF

19
F όσο σημαντική και αν είναι, δεν αποτελεί καινοτομία 

στο σύγχρονο τρόπο προγραμματισμού και  ανάπτυξης εφαρμογών.  Αυτό που αποτελεί 

καινοτομία στις σύγχρονες πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού είναι η δυνατότητα πλήρης 

εναρμόνισης των οπτικών αντικειμένων της φόρμας, με το business ruleF

20
F που αυτή πάει 

να λύσει.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί στην περίπτωσή μας η διαχείριση των 

παραστατικών  της  εφαρμογής.  Οι  φόρμες  των  παραστατικών,  περιέχουν  πολλά  κοινά 

στοιχεία μεταξύ τους ώστε να αναφαίνεται εύκολα η δυνατότητα προτυποποίησης των 

φορμών αυτώνF

21
F. Όλα τα είδη παραστατικών F

22
F χρειάζονται καθορισμό του τύπου τους (της 

φιλοσοφίας κίνησής τους στην εφαρμογή), αρίθμηση (συνήθως ανά χρήση), και σίγουρα 

ημερομηνία  και  ώρα  κίνησης.  Βασικές  λειτουργίες  όλων  των  παραστατικών  είναι  η 

έκδοση τους, η δυνατότητα ακύρωσης ή μετασχηματισμού, καθώς και άλλες λειτουργίες 

που θα τις αναλύσουμε στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας. Αυτές οι «κοινές» 

λειτουργίες των παραστατικών, μπορούν να «μοντελοποιηθούν» και να αποτελέσουν μιας 

μορφής βάση (Base Form) πάνω στην οποία θα χτιστούν όλα τα είδη των παραστατικών 

της  εφαρμογής  μας.  Αυτή  η  φόρμα  βάσης  όμως,  δεν  μπορεί  να  αποτελεί  μέρος  του 

Framework κορμού  της  επιχείρησης  μια  και  αφορά  καθαρά  περιπτώσεις  εμπορικό-

λογιστικής διαχείρισης. Ούτε φυσικά πρέπει να αφήσουμε τον τελικό προγραμματιστή να 

υλοποιήσει τις λειτουργίες αυτές στις τελικές φόρμες, μια και θα πρέπει να επαναλάβει τον 

ίδιο  (σχεδόν)  κώδικα  πολλές  φορές  με  όλους  τους  κινδύνους  που  η  διαδικασία  αυτή 

επιφέρειF

23
F.  Παρατηρείται επομένως η ανάγκη ενδιάμεσου επιπέδου μεταξύ του φορμών 

κορμού και των τελικών φορμών. Πράγματι, η ανάπτυξη λογισμικού με την μεθοδολογία 

19 Η τεχνολογία και η δυνατότητα του Visual Inheritance θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσης 

εργασίας.
20 Με τον όρο Business Rule εννούμε την λογική εργασία που κάθε φόρμα εξυπηρετεί. Για παράδειγμα αν 

μια φόρμα πρέπει να παρέχει δυνότητα εκτύπωσης, τότε πρέπει να υπάρξει κάποιο  business rule που να 

υλοποιεί την διαδικασία αυτή.
21 Βλ. παρακάτω παρούσα εργασία «Εύρεση προτύπων (Patterns)».
22 Δεν  εννοούμε  τους  τύπους  παραστατικών  –  Δελτία  Αποστολής,  Τιμολόγια,  Αποδείξεις,  Δελτία 

επιστροφής,  κλπ  –  αλλά  τα  διαφορετικά  είδη  παραστατικών  που  διαχειρίζεται  η  εφαρμογή.  Τέτοια 

παραστατικά  είναι:  Τα  παραστατικά  πωλήσεων,  αγορών,  αποθηκών  (ή  ειδών),  τα  χρηματο-οικονομικά 

παραστατικά, τα παραστατικά εσόδων – εξόδων, τα παραστατικά ισοζύγισης μάζας και τα παραστατικά 

κοστολόγησης.
23 Λάθη κατά την  αντιγραφή του κώδικα,  και  πολυπλοκότητα σε  περίπτωση ανάγκης  αλλαγής  κάποιας 

λειτουργίας. Η αρχή του «διαίρει και βασίλευε» είναι βασική στην μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού μέσω 

των  frameworks και ποτέ κώδικας ο οποίος μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, δεν θα πρέπει να γράφεται 

παραπάνω από μία φορά. Περισσότερα βλ. στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας.
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των  frameworks δεν στηρίζεται στο μοντέλο «κορμού – φύλλων F

24
F» αλλά στο μοντέλο 

«πυραμίδαF

25
F», όπου  πέραν από την βάση (τον κορμό του  framework) δημιουργούνται 

ενδιάμεσα επίπεδα φορμών όπου βοηθούν στην εκ νέου κατάτμηση του κώδικα ώστε να 

επιτευχθεί το αποτέλεσμα που η μεθοδολογία απαιτεί. Στο παράδειγμα των παραστατικών 

που αναφέραμε παραπάνω, η τμηματοποίηση του κώδικα μπορεί να γίνει σε περισσότερα 

τους ενός επίπεδα. Εκτός από την base document form που θα «πατάει» πάνω σε κάποια 

φόρμα κορμού και η οποία θα παρέχει την λειτουργικότητα που αναφέραμε παραπάνω, 

μπορούμε να έχουμε και άλλα επίπεδα ανάλογα με το είδος των παραστατικών μας. Για 

παράδειγμα, ένα δεύτερο επίπεδο τμηματοποίησης των φορμών παραστατικών, μπορεί να 

αποτελέσει το «είδος κίνησης» που το κάθε παραστατικό εξυπηρετεί.  Τα παραστατικά 

πωλήσεων, αγορών και αποθήκης για παράδειγμα, κινούν είδη της επιχείρησης ενώ τα 

χρηματο-οικονομικά παραστατικά και τα παραστατικά εσόδων – εξόδων κινούν χρήματα 

και λογαριασμούς. Διάφοροι έλεγχοι και διάφορες λειτουργίες πρέπει να έχει η κάθε μια 

μορφή παραστατικού στις δύο αυτές κατηγορίες που αναφέραμε, οπότε πάνω στην  base 

document form του παραδείγματός μας, θα μπορούσαν να φτιαχτούν δύο άλλες  backend 

φόρμες οι οποίες θα υλοποιούν τις λειτουργίες της κάθε περίπτωσης. Οι κοινές λειτουργίες 

της κάθε περίπτωσης είναι προφανής. Στην πρώτη κατηγορία φορμών (ας την ονομάσουμε 

base document item form – λόγω του ότι κινεί είδη) θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

καταχώρησης ειδών στο παραστατικό. Θα πρέπει να υπάρχουν λειτουργίες αναζήτησης 

των ειδών αυτών, καθώς λειτουργίες εναρμόνισης της διαδικασίας κίνησης των ειδών με 

την  υπάρχουσα νομοθεσία.  Οι  φόρμες  αυτές  έχουν αρκετά  κοινά  χαρακτηριστικά που 

μπορούν να μοιραστούν μεταξύ τους, οπότε η δημιουργία της ενδιάμεσης αυτής φόρμας 

κρίνεται, όπως φαίνεται, αναγκαία. Στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται 

ιδιαίτερη μνεία για  αυτήν την  backend φόρμα.  Στο  ίδιο  επίπεδο με  την  φόρμα αυτήν 

βρίσκεται  και  η  φόρμα  διαχείρισης   αξιών  και  λογαριασμών.  Στην  κατηγορία  αυτή 

ανήκουν τα παραστατικά εσόδων – εξόδων και τα χρηματο-οικονομικά παραστατικά. Εδώ 

τα «είδη κίνησης» είναι λογαριασμοί οι οποίοι έχουν με την σειρά τους την δικιά τους 

24 Κλασσικός  τρόπος  ανάπτυξης  λογισμικού.  Η γλώσσα προγραμματισμού  και  το  λειτουργικό  σύστημα 

αποτελούν τον κορμό (δηλ. δίνουν τις όποιες δυνατότητες που αυτά προσφέρουν στον προγραμματιστή), και 

οι φόρμες που ο που αυτός θα γράψει αποτελούν τα φύλλα. Στο μοντέλο αυτό δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσα.
25 Το μοντέλο πυραμίδα αποτελεί τον σύγχρονο τρόπο ανάπτυξης λογισμικού, και είναι το μοντέλο που 

ακολουθεί και η μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού με χρήση των frameworks. Στο μοντέλο αυτό, ανάμεσα 

στον  κορμό  και  στα  φύλλα  της  παλαιότερα  μεθοδολογίας  ανάπτυξης,  παρεμβάλλονται  πολλά,  αρκετές 

φορές, επίπεδα, με το ένα επίπεδο να «πατάει» στο άλλο ώστε να προσθέτει λειτουργικότητα, σχηματίζοντας 

έτσι μια πυραμίδα ανεξάρτητων αλλά και καλώς οριζομένων επιπέδων. 
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φιλοσοφία. Είναι παραστατικά τα οποία αφορούν χρεώσεις και πληρωμές (συνήθως σε 

συνδυασμό  με  κάποιο  παραστατικό  της  πρώτης  κατηγορίας).  Η  πολυπλοκότητα  των 

παραστατικών αυτών έγκειται στο «πάντρεμα» που γίνεται με άλλα παραστατικά, πράγμα 

για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα.

Στο επίπεδο φορμών «Base Document Item Form» μπορούμε να κατατμήσουμε 

ακόμα  περισσότερο  τον  διαχωρισμό  των  λειτουργιών  με  την  δημιουργία  ακόμα  ενός 

επιπέδου διαχωρισμού ανάλογα με τον «τύπο κίνησης» αυτήν την φορά των ειδών μας. 

Έτσι  μπορούμε  να  δημιουργήσουμε  ακόμα  ένα  επίπεδο  δημιουργώντας  την  φόρμα 

κινήσεων ειδών την «Base Document Item Transaction Form». Όπως είδαμε παραπάνω, το 

προηγούμενο (ο «γονέας») επίπεδο της φόρμας αυτής ήταν η «Base Document Item Form» 

η οποία είχε τις βασικές λειτουργίες που θα χρειαστούν τα παραστατικά πωλήσεων, τα 

παραστατικά αγορών και τα παραστατικά αποθήκης. Ο βασικός διαχωρισμός των τριών 

αυτών φορμών είναι ότι στους δύο πρώτους τύπους έχουμε κίνηση αξιών και ποσοτήτων, 

ενώ στα παραστατικά αποθηκών γίνεται κίνηση μόνο ποσοτήτων. Ο διαχωρισμός μπορεί 

να κριθεί αναγκαίος λόγω της πολυπλοκότητας που έχουν τα κυκλώματα κίνησης αξιών F

26
F. 

Η  έλλειψη  του  επιπέδου  αυτού  και  η  υλοποίηση  των  ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών σε 

προηγούμενα επίπεδα, θα δυσχέραινε τον κώδικα του framework και θα ήταν ενάντια στην 

βασική φιλοσοφία του «διαίρει και βασίλευε» που αποτελεί κανόνα στην μεθοδολογία 

αυτή.

Μετά τον παραπάνω διαχωρισμό και την δημιουργία των ενδιάμεσων  backend 

φορμών, οι τελικοί προγραμματιστές θα μπορούν πλέον να «κληρονομήσουν F

27
F» κάποια 

από  τις  παραπάνω  φόρμες  και  να  υλοποιήσουν  τα  προ-αναφερόμενα  παραστατικά.  Ο 

κώδικας  που  χρειάζεται  πλέον  να  γράψουν  είναι  περιορισμένος  μια  και  οι 

προγραμματιστές κορμού (θεωρητικά) έχουν υλοποιήσει όλα τα θέματα που αφορούν την 

διαχείριση των παραστατικών.

Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζουμε με δενδροειδή μορφή την «διάσπαση» 

του κώδικα και της δημιουργίας ενδιάμεσων «backend» φορμών για την υλοποίηση της 

διαχείρισης των παραστατικών του παραδείγματός μας. Από την Base Form του κορμού 

του Framework (με μπλε χρώμα), υλοποιούνται οι ενδιάμεσες backend φόρμες (με άσπρο 
26 Ένα  τέτοιο  κύκλωμα θα  πρέπει  να  διαχειρίζεται  την  ενημέρωση της  λογιστικής,  την  εναρμονισμένη 

«κίνηση» αξιών των αγαθών με βάση τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων, την υλοποίηση επικοινωνίας με 

κάποιον φορολογικό μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ ή ταμειακής ή φορολογικού εκτυπωτή, καθώς και την ενημέρωση 

των καρτελών των πελατών, προμηθευτών, ειδών αποθήκης, θέματα που η απλή κίνηση ποσοτήτων δεν 

χρειάζεται.
27 
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χρώμα) από τις οποίες θα «κληρονομήσουν» οι τελικές φόρμες (με πράσινο χρώμα) οι 

οποίες είναι και αυτές που βλέπουν τελικά οι χειριστές της εφαρμογής.

Εικόνα 0-10: Δενδροειδής μορφή της «διάσπασης» του κώδικα και της δημιουργίας ενδιάμεσων 

«backend» φορμών.

Όπως  μπορεί  εύκολα  να  καταλάβει  ο  αναγνώστης,  το  επίπεδο  αφαίρεσης  του 

κώδικα  (level of abstraction)  είναι  δυναμικό  και  επαφίεται  στην  κάθε  εταιρία  για  το 

«βάθος» που θα έχει. Πρέπει να σημειωθεί ότι η άσκοπη κατάτμηση του κώδικα αποτελεί 

μεγάλο  πρόβλημα  στους  τελικούς  προγραμματιστές  και  θα  πρέπει  η  μελέτη  του 

«ενδιάμεσου» framework να γίνεται με πολύ προσοχή. Βασικό ρόλο στην σχεδίαση παίζει 

και το τμήμα ανάλυσης και σχεδίασης της εταιρίας το οποίο είναι επιφορτισμένο για την 

σωστή σχεδίαση του framework.

21B3.6 Report Abstraction

Ένα  σημαντικό  τμήμα  της  κάθε  εφαρμογής  αλλά  κυρίως  των  εφαρμογών 

εμπορικής  και  λογιστικής  διαχείρισης  είναι  η  αυτό  του  reporting (αναφορέςF

28
F, 

28 Με τον όρο reporting αναφέρουμε όλες τις αναφορές – εκτυπώσεις που προσφέρονται από το πρόγραμμα. 
Συνήθως το αποτέλεσμα προσφέρεται σε χαρτί (ή σε κάποιο ηλεκτρονικό αρχείο) και αφορά πληροφορίες 
σχετικά με τα δεδομένα της εφαρμογής.
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σχεδιαγράμματαF

29
F,  κύβοιF

30
F,  κλπ).  Το επίπεδο αυτό είναι  από τα ποιο σημαντικά και  η 

εφαρμογές πρέπει να κάνουν ιδιαίτερη μνεία σε αυτό μια και αποτελεί τον λόγω ύπαρξης 

της εφαρμογής. Με τα reports, διάφορα τμήματα των επιχειρήσεων που θα χειρίζονται την 

εφαρμογής  μας  θα  αξιοποιούν  την  πληροφορία  που  οι  χειριστές  έχουν  εισάγει  στο 

σύστημα  και  θα  τους  βοηθήσει  στην  λήψη  αποφάσεων.  Τα  τμήματα  που  θα 

χρησιμοποιήσουν τα reports της εφαρμογής είναι το Marketing, το οικονομικό τμήμα, το 

τμήμα  πωλήσεων  και  προσφορών,  οι  Διευθυντές  και  οι  Project Managers,  κλπ.  Οι 

δυνατότητες του module αναφορών (reporting) συνήθως καθορίζουν και την επιλογή του 

προγράμματος  μας  από  τους  πελάτες.  Η  καλή  και  εύκολη  πληροφόρηση  πάνω  στα 

δεδομένα, είναι το ζητούμενο του κάθε πελάτη, επομένως το framework πρέπει να μπορεί 

να δώσει λύσεις στις διάφορες ανάγκες που μπορούν να προκύψουν. Χαρακτηριστικό της 

σπουδαιότητας του υποσυστήματος αναφορών, αποτελεί και το γεγονός ότι  οι  εταιρίες 

ανάπτυξης λογισμικού έχουν ειδικά τμήματα με προγραμματιστές και consultants οι οποίοι 

ασχολούνται  μόνο  με  το  κύκλωμα  αναφορών  ώστε  να  προσφέρουν  όσο  το  δυνατόν 

καλύτερη πληροφόρηση στους πελάτες.

Οι αναφορές συνήθως είναι οι ποιο επιρρεπείς στις ανάγκες τροποποίησης ώστε να 

ταιριάζουν στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Επομένως, το  framework πρέπει να παρέχει 

λύσεις, ώστε η κάθε αλλαγή να μην επιφέρει αλλαγή και στον κώδικα της εφαρμογής, και 

μάλιστα να μπορεί να γίνει επιτόπου στον πελάτη σε επίπεδο end-user δηλαδή σε επίπεδο 

χειριστή.

Για  την  περάτωση  της  παραπάνω  απαίτησης  (την  δυνατότητα  μεταβολής  των 

reports από τους τελικούς χειριστές) το framework θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο 

εργαλείο διαχείρισης των reports αυτών, ή την δυνατότητα σύνδεσης με κάποιο εξωτερικό 

εργαλείο άλλου προμηθευτή. Συνήθως, τα σύγχρονα frameworks υποστηρίζουν και τις δύο 

δυνατότητες προσφέροντας ενσωματωμένα εργαλεία για τις απλές ανάγκες reporting, και 

σύνδεση  με  εξωτερικά  εργαλεία  για  ποιο  ειδική  διαχείρισηF

31
F των  δεδομένων  της 

εφαρμογής. 

29 Στα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, η πληροφόρηση δεν δίνεται μέσω κάποιας 
στατικής  αναφοράς  αλλά  με  «δυναμικά»  γραφήματα  όπου  ο  χειριστής  μπορεί  με  εύκολο  τρόπο  να 
απεικωνίσει  μετρικά συνήθως δεδομένα σε γραφήματα όπου η απεικόνισει  της  πληροφορίας  είναι  ποιο 
κατανοητή.
30 Τεχνολογία  επεξεργασίας  μεγάλων  όγκων  δεδομένων  με  την  μορφή  μαθηματικών  κύβων  (cubes). 
Χαρακτηριστικό της τεχνολογίας αυτής είναι τα μοντέλα  OLAP (Online Analytical Protocol), και οι  Data 
Mining αλγόριθμοι της διαδικασίας του clustering.
31 Υπάρχουν μεγάλες σουίτες διαχείρισης δεδομένων οι οποίες σκοπό έχουν την πολύπλοκη επεξεργασία των 
δεδομένων και του Data Mining σε αυτά. Τα συστήματα αυτά (συνήθως ονομάζονται «Συστήματα Λήψης 
Αποφάσεων»)  ανλτούν  δεδομένα  από  διάφορες  βάσεις  δεδομένων και  με  κατάλληλους  αλγορίθμους  τα 
επεξεργάζονται ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους σε μεγάλο φάσμα ανάλυσης.
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22B3.7 Customs

Τελευταία, αλλά όχι λιγότερα σημαντική, απαίτηση που ένα framework πρέπει να 

προσφέρει, είναι η δυνατότητα συγγραφής «ειδικών πακέτων» (customs) για τις ειδικές 

ανάγκες των πελατών, που η φύση της εργασίας τους είναι τέτοια ώστε η εφαρμογή μας 

δεν μπορεί να καλύψει πλήρως.

Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί έτσι ώστε η συγγραφή ενός custom να μπορεί να 

γίνει  χωρίς  να  επηρεαστεί  ο  «κορμός»  της  εφαρμογής,  χωρίς  να  χρειάζεται  η  επανα-

μεταγλώττιση (re-compilation) ολόκληρου του προγράμματος, και φυσικά να μπορεί να 

γίνει  εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει  το  framework και  η  κύρια 

εφαρμογή. Ειδική μνεία πρέπει να ληφθεί ώστε οι αλλαγές στην εφαρμογή κορμού να μην 

επηρεάζουν το custom με θέματα συμβατότητας.

Υπάρχουν δύο ειδών customs, αυτά που είναι ανεξάρτητα  modules και αυτά που 

τροποποιούν ήδη υπάρχουσες φόρμες του κορμού. Ο μηχανισμός του  framework πρέπει 

να υποστηρίζει και τις δύο αυτές μορφές, χωρίς να περιορίζει την λειτουργικότητά τους.
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23BΚεφάλαιο 4ο – Η Δομή του Fineas Professional Framework

24B4.0 Εισαγωγή

Αρκετά όμως με την φλυαρία της θεωρίας. Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε την δομή 

του δικού μας  framework βάση του οποίου έχει υλοποιηθεί το  Fineas Professional. Το 

framework αυτό  δεν  φιλοδοξεί  τον  τίτλο  του  ολοκληρωμένου  πακέτου  ανάπτυξης 

προγραμμάτων, αλλά έχει τις βασικές λειτουργίες που χρειάζεται κάποιος για να αναπτύξει 

εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης. Αποτελεί μέρος μόνο του ολοκληρωμένου framework 

«H.O.O.P.S.F

32
F Framework» και έχει απλοποιηθεί ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της 

παρούσης εργασίας. Το Ολοκληρωμένο  Framework μπορείτε να το κατεβάσετε από την 

ιστοσελίδα του συγγραφέα.

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τις ιεραρχίες φορμών του framework με επεξήγηση 

του τι κάνει η κάθε φόρμα και ποιόν σκοπό εξυπηρετεί. Θα περιγράψουμε την δομή του 

κορμού του  framework, στην συνέχεια το  middle-end επίπεδο, και τέλος θα δούμε της 

end-user φόρμες.

25B4.1 Η Δόμηση του κορμού

46B4.1.1 TDmBasic

Ένα από τα  κυριότερα  ζητήματα που  καλούμαστε  να  λύσουμε  όταν  γράφουμε 

εφαρμογές είναι το θέμα επικοινωνίας της εφαρμογής μας με κάποιο σύστημα διαχείρισης 

βάσης δεδομένων. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι πάρα πολλοί και πολλές φορές με εντελώς 

διαφορετική  φιλοσοφία  ο  ένας  με  τον  άλλο.  Παραδείγματα  τρόπου  επικοινωνίας 

αποτελούν η τεχνολογίες  2-tier και 3-tier,  με αρκετές υποκατηγορίες η κάθε μια όπου 

διαχωρίζονται βάση του τρόπου σύνδεσης και των ενδιάμεσων εργαλείων σύνδεσης που η 

κάθε μια απαιτεί.

Ανεξάρτητα με την τεχνολογία που κάθε εταιρία επιλέγει, αναφαίνεται η ανάγκη 

διαχωρισμού  της  επικοινωνίας  μεταξύ  βάσης  δεδομένων  και  του  υπόλοιπου 

προγράμματος.  Πολλές  φορές,  οι  εταιρίες  αναγκάζονται  να  αλλάξουν  τον  τρόπο 

επικοινωνίας  με  την  βάση  δεδομένων  λόγω  εξέλιξης  των  εργαλείων  ή  αλλαγή  των 

απαιτήσεων. Για παράδειγμα, αν το Fineas Professional θέλαμε να το φτιάξουμε ώστε να 

32 H.O.O.P.S.: Hyper Object Oriented Programmable System. Copyrighted by Jason Koukliatis under G.N.U 
License.
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παίζει μέσω ιστοσελίδας (να είναι δηλαδή  WebBased εφαρμογή), θα έπρεπε μοιραία να 

τροποποιηθεί ο κώδικας επικοινωνίας και πλέον να «μιλάει» μέσω κάποιου Web Server. 

Επιπλέον, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε διαφορετική βάση δεδομένων από αυτήν που 

χρησιμοποιεί τώρα λόγω απαίτησης του πελάτη. Οι αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν είναι 

εκτενής αν ο κώδικας της εφαρμογής και η διαχείρισης επικοινωνίας με την εκάστοτε 

βάση δεδομένων δεν είναι πλήρως διαχωρισμένος.

Στο  Fineas Professional Framework έχουμε υλοποιήσει  μια  υβριδική γεννήτρια 

σύνδεσης με διάφορες βάσεις δεδομένων  έτσι ώστε: Οι  end-user φόρμες στέλνουν SQL 

ερωτήματα στην γεννήτρια μας η οποία ανακατευθύνει το ερώτημα στην βάση που είναι 

στημένη η εφαρμογή. Η γεννήτρια  UniDACF

33
F αποτελείται από 2 μέρη. Το πρώτο μέρος 

είναι  αυτό  που  επικοινωνεί  με  την  εφαρμογή  μας,  και  προσφέρει  μια  κοινή  διεπαφή 

ανάμεσα σε εμάς και τις βάσεις δεδομένων. Το δεύτερο μέρος είναι οι ενσωματωμένοι 

providers που  υπάρχουν  στο  framework μας  και  οι  οποίοι  είναι  αυτοί  που  θα 

επικοινωνήσουν με την εκάστοτε βάση δεδομένων.

Η διαφορά της δική μας τεχνολογίας επικοινωνίας με τις υπόλοιπες της αγοράς F

34
F 

είναι  ότι  δεν  χρησιμοποιείται  κανένα  απολύτως  εξωτερικό  εργαλείο  γενικού  τύπου 

διασύνδεσης  με  τις  βάσεις  δεδομένων,  αλλά  είναι  κώδικας  του  framework 

βελτιστοποιημένος  έτσι  ώστε  να  παρέχει  την  καλύτερη  δυνατή  απόκριση  από  άποψη 

ταχύτητας. Το πρόβλημα με τις πλατφόρμες σύνδεσης βάσεων δεδομένων (όπως αυτή του 

ADO, του ODBC και άλλων) είναι ότι το ενδιάμεσο επίπεδο επικοινωνίας «απομονώνει» 

όλες τις εντολές προς τους optimizers της βάσης δεδομένων και θεωρούν όλες τις βάσεις 

ίδιες  πράγμα που φυσικά δεν ισχύει F

35
F.  Επίσης το ενδιάμεσο επίπεδο που αναγκαστικά 

προσφέρουν δημιουργεί σημαντική καθυστέρηση στην επικοινωνία της εφαρμογής μας με 

την βάση δεδομένων. Όπως φαίνεται και στα σχήματα η ροή σύνδεσης με την δικιά μας 

UniDAC γεννήτρια έχει λιγότερους «σταθμούς» από ότι οι άλλες μέθοδοι σύνδεσης. Στα 

παρακάτω σχεδιαγράμματα φαίνεται 1ον η σύνδεση μέσω της πλατφόρμας του BDE (η ίδια 

ροή δημιουργείται και με τις άλλες πλατφόρμας σύνδεσης (ADO, ODBC) και από κάτω η 

σύνδεση μέσω της UniDAC γεννήτριας.

33 Unified Data Access Components. Υβριδική γεννήτρια ανακατεύθυνσης ερωτημάτων με native τρόπο σε 
βάσεις δεδομένων. Αρχικά δημιουργήθηκε από την εταιρία DevArt αλλά εξελίχθηκε από τον συγγραφέα.
34 Εργαλεία  τέτοιας  μορφής  αποτελούν  το  γενικό  πρότυπο  ODBC (Open Database Architecture),  η 
τεχνολογία ADO της Microsft, ο BDE (Borland Database Engine) της Embacardero Technologies, κλπ.
35 Αρκετές  βάσεις  δεδομένων  έχουν  ενσωματωμένους  optimizers οι  οποίοι  με  κατάλληλες  εντολές  που 
δύνονται μαζί με τα SQL ερωτήματα, βοηθούν στην γρηγορότερη απόκριση του συστήματος.
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Εικόνα 0-11: BDE Connection Protocol for Oracle RDBMS

Εικόνα 0-12: UniDAC Connection Flow for Oracle RDBMS

Εικόνα 0-13: BDE Connection Protocol for Interbase / FireBird RDBMS

Εικόνα 0-14: UniDAC Connection Flow for Interbase / FireBird RDBMS

Εικόνα 0-15: BDE Connection Protocol for MySQL DB

Εικόνα 0-16: UniDAC Connection Flow for MySQL DB

Εικόνα 0-17: BDE Connection Protocol for MS SQL Server RDBMS

Εικόνα 0-18: UniDAC Connection Flow for MS SQL Server RDBMS

Εικόνα 0-19: BDE Connection Protocol for PostgreSQL RDBMS

Εικόνα 0-20: UniDAC Connection Flow for PostgreSQL RDBMS
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Είναι  προφανές  ότι  όσο  λιγότεροι  παρεμβάλλονται  στην  επικοινωνία,  τόσο 

ταχύτερη είναι αυτή. Σε αρκετές περιπτώσεις (Oracle, MySQL, ProstgreSQL) η UniDAC 

γεννήτρια  μας  «μιλάει»  κατ’  ευθείαν  με  τις  προαναφερθέντες  βάσεις  που  σημαίνει 

ακαριαία σύνδεση. Η UniDAC δεν βρίσκεται εκτός της εφαρμογής μας αλλά είναι κομμάτι 

αυτής η οποία «προμηθεύει» με δεδομένα τις φόρμες της εφαρμογής μας.

Στο  παρακάτω  σχήμα  φαίνεται  ο  τρόπος  σύνδεσης  με  τις  βάσεις  δεδομένων. 

Έχουμε υλοποιήσει (στις περιπτώσεις  Oracle και  MySQL) δύο τρόπους επικοινωνίας: Ο 

ένας είναι η κατ’ ευθείαν προσπέλαση της βάσης (όπως περιγράψαμε παραπάνω) και ο 

άλλος μέσω της client βιβλιοθήκης που προσφέρουν οι κατασκευαστές της βάσης. Η απ’ 

ευθείας σύνδεση με τις προαναφερθέντες βάσεις δεδομένων γίνεται επειδή υλοποιήσαμε 

όλο το πρωτόκολλο επικοινωνίας που οι  client βιβλιοθήκες των κατασκευαστών δίνουν, 

έτσι  ώστε:  α) δεν χρειάζεται  το πρόγραμμα κανένα εξωτερικό εργαλείο σύνδεσης (πχ. 

Oracle SQL Net ή  libmySQL.dll) και β) έχουμε υλοποιήσει την  TCP/IP επικοινωνία με 

την  βάση  με  τους  τελευταίους  αλγορίθμους  υλοποίησης  του  TCP πρωτοκόλλου, 

προσφέροντας  μεγαλύτερη  ταχύτητα,  καλύτερη  συμπίεση  και  υλοποίηση  του  νέου 

πρωτοκόλλου IPV6. Στατιστικά, η direct σύνδεση της γεννήτριάς μας δίνει 10% καλύτερη 

απόκριση  από  αυτή  που  επιτυγχάνεται  με  την  χρήση  των  client βιβλιοθηκών  των 

κατασκευαστών των εν λόγω βάσεων δεδομένων.

Εικόνα 0-21: Τρόπος σύνδεσης της εφαρμογής με τις βάσεις δεδομένων
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Για την απόδειξη των λεγομένων μας, έχουμε δημιουργήσει ένα εργαλείο ελέγχου 

της ταχύτητας της γεννήτριάς μας με 3 άλλες τεχνολογίες. Το εργαλείο ελέγχου εκτελεί 6 

διαφορετικές λειτουργίες και κάνει μέτρηση ταχύτητας απόκρισης της κάθε τεχνολογίας. 

Για να δώσουμε «προβάδισμα» στους άλλες τεχνολογίες, εκτελούμε πρώτα τις ρουτίνες με 

την δικιά μας γεννήτρια, έτσι ώστε να επιφορτιστούμε εμείς τον χρόνο απόκρισης της 

ίδιας της βάσης δεδομένωνF

36
F. Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα είναι άκρως ικανοποιητικά 

όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, που δείχνει τα αποτελέσματα του  test «Multi 

Executing Query Test».

Εικόνα 0-22: Το εργαλείο ελέγχου ταχύτητας απόκρισης των εφαρμογών με τις βάσεις δεδομένων

36 Όταν η βάση δεδομένων εκτελεί κάποιο ερώτημα για πρώτη φορά, τότε αρκετοί μηχανισμοί εκτελούνται 
για την εύρεση της ταχύτερης εξυπηρέτησης του ερωτήματος. Τους μηχανισμούς αυτούς τους εκτελούν οι 
λεγόμενοι  optimizers της  βάσης  δεδομένων  με  πολύπλοκους  (πολλές  φορές)  αλγορίθμους  και  διάφορα 
στατιστικά στοιχεία που η βάση δεδομένων κρατά για τα δεδομένα μας. Έτσι, η επιλογή χρήσης ή όχι των 
indices από  την  βάση  δεδομένων  και  η  σειρά  ανάκτησης  των  δεδομένων  από  τους  πίνακες,  είναι  μια 
διαδικασία που εκτελείτε την πρώτη φορά. Λόγω της αρχής της τοπικότητας, πολύ πιθανόν να εκτελεστεί 
ξανά το ίδιο ερώτημα, οπότε η βάση δεδομένων αποθηκεύει τα αποτελέσματα των παραπάνω εργασιών ώστε 
να τα έχει έτοιμα. Επίσης, λόγω της ίδιας αρχής, το αποτέλεσμα του ερωτήματος (cursor) αποθηκεύεται 
προσωρινά στην μνήμη του υπολογιστή, για να είναι έτοιμο σε περίπτωση που ξανά-σταλεί το ίδιο ερώτημα.
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Το παραπάνω test έτρεξε με σύνδεση στην Oracle 10g, εκτελώντας 6 διαφορετικά test, που 

ελέγχουν  τις  συνηθέστερες  περιπτώσεις  επικοινωνίας  με  μια  βάση  δεδομένων.  Τα 

αποτελέσματα είναι αντιπροσωπευτικά για όλες τις βάσεις δεδομένωνF

37
F. 

Πέρα  όμως  από  την  λειτουργία  της  UniDAC γεννήτριας,  η  DmBasic class 

προσφέρει μια σειρά από χρήσιμες μεθόδους για τις classes που θα την κληρονομήσουν. 

Παρακάτω παραθέτουμε το interface section της κλάσης αυτής: 
TDmBasic = class(TDataModule)
protected
  function GetDate: TDate;
  function GetTime(aFormat: String): String;
  function GetFiscalDate: TDate;
  function GetFunction(aProcName: String; 
                       aParams: Variant): Variant;
  procedure GetParams(aProcName:String; 
                      aInParams:Variant; 
                      var OutParams: Variant);
  procedure Initialize; dynamic;
  class function GetGlobalInstance(aInstance: TDMBasicClass; 
                                   aConnection: TObject; 
                                   aCmpInfo: TCmpInfo): TDmBasic;
  class function GetGlobalInstanceModal(aInstance: TDMBasicClass; 
                                        aConnection: TObject; 
                                        aCmpInfo: TCmpInfo): TDmBasic;
public
    function GetSec(aObjectName: String; 
                    aType: TSecType): Boolean;
    function GetSett(aObjectName: String; 
                     aType: TSetType; 
                     aDefault: Variant): Variant;
    function GetMasterDataset: TDataset; dynamic;
    function GetMasterTable: String; dynamic;
    function GetPrimaryKey: String; dynamic;
    procedure OpenDatasets;
    procedure CloseDatasets;
    procedure RefreshDatasets;
    procedure PutDefaultValues(aDataSet: TDataSet; 
                               aTableName: String);
    class function Open(aConnection: TObject; 
                        aCmpInfo: TCmpInfo): TDmBasic;
    class function OpenModal(aConnection: TObject; 
                             aCmpInfo: TCmpInfo): TDmBasic;
  property
    CmpInfo: TCmpInfo read FCmpInfo;
  end;

37 Όχι ακριβώς.  Το  Caching optimization που  κάνει  η  κάθε  βάση  δεδομένων  μας  δίνει  ελαφρώς 
παραποιημένα στοιχεία. Αν πχ στην  Oracle τρέξουμε το ίδιο ερώτημα παραπάνω από μία φορά, ο χρόνος 
απόκρισης δεν θα είναι ο ίδιος (την 2η φορά θα είναι γρηγορότερος). Ο λόγος εξηγήθηκε στην προηγούμενη 
υποσημείωση.
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Η κλάση αυτή δεν αποτελεί φόρμα αλλά datamoduleF

38
F. Σε τέτοιες κλάσεις καταχωρούνται 

όλα τα component και οι SQL εντολές που θέλουμε να στείλουμε και να πάρουμε από και 

προς την βάση δεδομένων. 

47B4.1.2 TFrmBasic

Η  TFrmBasic είναι  η  πρώτη  «οπτική»  μας  φόρμα  του  framework.  Είναι  μια 

κανονική  φόρμα  (όπως  αυτές  που  προσφέρουν  τα  εργαλεία  προγραμματισμού)  χωρίς 

κανένα  control απάνω  τους  (τουλάχιστον  όχι  οπτικό).  Αυτή  είναι  η  φόρμα  που  θα 

κληρονομήσουν σίγουρα όλες οι υπόλοιπες φόρμες του framework και της εφαρμογής.

Είναι τόσο σημαντική όσο και το όνομα της (basic). Η δουλειά της είναι να ανοίγει 

και να κλείνει  την φόρμα (ενημερώνοντας τα υποσυστήματα ότι  άνοιξε ή έκλεισε), να 

επιτρέπει ή όχι το άνοιγμα της φόρμας πολλές φορές, να την ανοίγει σε διάφορες μορφές 

(παραθύρου ή Tab), να ελέγχει το security για το αν ο χειριστής έχει το δικαίωμα να την 

ανοίξει, καθώς και να την δηλώσει στον  dispatcher του  framework ώστε να δηλωθεί η 

ταυτότητά της. Αρκετές χρήσιμες μεθόδους και λειτουργίες μπορούμε προσθέσουμε στην 

FrmBasic πέρα από τα παραπάνω. Τέτοιες λειτουργίες θα μπορούσαν να είναι η αλλαγή 

χρωμάτων  (schemes)  της  φόρμας,  η  τροποποίηση  κοινής  συμπεριφοράς  στα  διάφορα 

controls που θα έχουν οι «κληρονόμοι» της (πχ αντί για την χρήση του πλήκτρου «tab» για 

μετάβαση από το ένα controls στο άλλο, θα μπορούσαμε να παρακάμψουμε (override) την 

λειτουργία αυτή και να ορίζαμε σαν πλήκτρο μετάβασης το πλήκτρο «enter»). 

Όπως εξηγήσαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, πλέον οι υπόλοιπες φόρμες που 

θα  κληρονομήσουν  από  την  FrmBasic πλέον  δεν  θα  χρειαστεί  να  ασχοληθούν  με  τα 

παραπάνω θέματα, υλοποιώντας έτσι την αρχή του «διαίρει και βασίλευε».

38 Τα DataModules είναι class containers τα οποία περιέχουν συνήθως μη οπτικά components όπως αυτά της 
σύνδεσης των βάσεων δεδομένων. Σε αυτά μπορούμε να υλοποιήσουμε όλη της φιλοσοφία σύνδεσης των 
δεδομένων μας, χωρίς να χρειάζεται να πειράξουμε της οπτικές φόρμες της εφαρμογής.
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Εικόνα 23: Η φόρμα FrmBasic σε μορφή σχεδίασης

48B4.1.3 TFrmDBBasic

Ο άμεσα απόγονος  της  Basic είναι  η  FrmDBBasic (Database Basic Form).  Θα 

αποτελέσει την βάση ολόκληρη την επικοινωνία μας με τα DataModule (βλ. TDmBasic), 

καθώς ασχολείται αποκλειστικά με το θέμα «διαχείριση δεδομένων». Το DataModule που 

θα  συνδεθεί  με  την  φόρμα αυτή  θα  παρέχει  τα  δεδομένα από την  βάση μας,  αλλά η 

ταυτότητα  των  δεδομένων  αυτών  διαχειρίζεται  από  την  φόρμα  αυτή.  Σχεδόν  όλες  οι 

μετέπειτα φόρμες μας θα κληρονομήσουν από αυτήν εδώ (ελάχιστες είναι οι φόρμες που 

δεν σχετίζονται με δεδομένα). Η δουλειά της είναι κυρίως η διαχείριση των DataSetsF

39
F των 

δεδομένων.  Οι  βασικές  λειτουργίες  που  εκτελεί  είναι:  λειτουργίες  πλοήγησης  στα 

δεδομένα (First record,  Prior Page,  Prior Record,  Next Record,  Next Page,  Last Record), 

βασικές λειτουργίες επεξεργασίας των εγγραφών (Insert, Update, Delete, Refresh), καθώς 

και αρχικοποίησης των εγγραφών (κάθε  DataSet αποτελεί συνήθως το αποτέλεσμα ενός 

SQL ερωτήματος στην βάση δεδομένων. Το πώς βλέπουμε τα δεδομένα αυτά – και φυσικά 

αν επιτρέπεται να τα βλέπουμε – το ορίζει η φόρμα αυτή). Τέλος η φόρμα αυτή ασχολείται 

με την δημιουργία του  SQL ερωτήματος στην βάση δεδομένων. Όσο και αν οι βάσεις 

δεδομένων έχουν προσανατολιστεί  στο πρότυπο  Ansi-SQL 92,  κάθε βάση έχει  αρκετά 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην σύνταξή της. Μια και η βάση δεν είναι γνωστή από το 

προτέρων, κάποιος πρέπει να ασχοληθεί για να «μεταφράσει F

40
F» το ερώτημα που στέλνει 

39 DataSets ή  RecordSets: Είναι δυναμικές λίστες των εγγραφών των δεδομένων που παίρνουμε από την 
βάση δεδομένων μετά από την εκτέλεση ενός SQL ερωτήματος.
40 Η  υλοποίηση  της  διαδικασίας  αυτής  γίνεται  μέσω  των  hints του  UniDAC.  Τα  κομμάτια  του  SQL 
ερωτήματος που διαφέρουν από βάση σε βάση (πχ περιπτώσεις κλήσης db functions, σύνταξη του join, κλπ) 
γράφονται μέσα σε  hint blocks έτσι ώστε ενώ ο προγραμματιστής «επαναλαμβάνει» κάποιο κομμάτι του 
ερωτήματος ανάλογα με τις βάσεις, η UniDAC στέλνει τελικά στην βάση το SQL ερώτημα που πρέπει. 
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κάποιος «απόγονος» της φόρμας αυτής, στην σωστή σύνταξη για την βάση δεδομένων που 

εκείνη την στιγμή είναι συνδεδεμένο το πρόγραμμα. Έτσι η φόρμα αυτή παρέχει όλες τις 

απαραίτητες ρουτίνες επεξεργασίας ερωτημάτων για εκτέλεση προς την βάση δεδομένων. 

Οι  απόγονοι  (οι  μετέπειτα φόρμες του  framework δηλαδή)  δεν  θα χρειαστεί  πλέον  να 

ασχοληθούν με θέματα βάσης (κατ’ ουσίαν μετά από την φόρμα αυτή, δεν γνωρίζουν αν 

τα δεδομένα προέρχονται από βάση ή όχι) παρά ζητούν τις μεταβολές από την φόρμα 

αυτή. Για παράδειγμα αν κάποιος θέλει να «φιλτράρει» τα δεδομένα που έχει, αρκεί να 

«ζητήσει» από την φόρμα αυτή να το κάνει. Η FrmDBBasic, θα πάρει το «φίλτρο» και θα 

το προσαρμόσει με τον σωστό τρόπο στο αρχικό SQL ερώτημα, θα το στείλει στην βάση 

δεδομένων (μέσω της UniDAC γεννήτριας) και θα επιστρέψει τα αποτελέσματα σε αυτόν 

που την κάλεσε.
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49B4.1.4 TFrmCustomGrid

Αφού οι δύο βασικές μας φόρμες έχουν ασχοληθεί με την διαχείριση της φόρμας 

και με την επικοινωνία με την βάση δεδομένων, πλέον οι απόγονοι των φορμών αυτών 

έχουν μόνο να ασχοληθούν μόνο με την προσωπική τους… εμφάνιση! ανάλογα με τον 

λόγο  ύπαρξής  τους  και  τις  λειτουργίες  που  εξυπηρετούν.  Όπως  είπαμε  και  στο 

προηγούμενο κεφάλαιο,  από την διαδικασία εύρεσης επαναλαμβανομένων λειτουργιών 

που ένα πρόγραμμα μπορεί να έχει,  παρατηρούμε εύκολα στα προγράμματα εμπορικής 

διαχείρισης ότι χρειαζόμαστε πολλές φορές να βλέπουμε πολλές εγγραφές μαζί σε κάποια 

λίστα. Οι περιπτώσεις αυτές είναι είτε η επιλογή κάποιας συγκεκριμένης εγγραφής, είτε η 

μαζική καταχώρηση εγγραφών σε controls μορφής πλέγματος (θα το ονομάζουμε από εδώ 

και πέρα «Grid» κάτι σαν πίνακα του  excel όπου κάθε γραμμή είναι και μία εγγραφή). 

Παρατηρούμε  (από  το  προηγούμενο  κεφάλαιο  «εύρεση  προτύπων»)  ότι  έχουμε  δύο 

διαφορετικές λειτουργίες που θέλουμε να έχουν τα προγράμματά μας, με κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά.  Στην  πρώτη  λειτουργία,  χρειαζόμαστε  το  Grid,  για  προβολή  των 

εγγραφών όπου ο σκοπός μας είναι η επιλογή κάποιας συγκεκριμένης εγγραφής ενώ στην 

δεύτερη λειτουργία δεν θέλουμε να προβάλουμε τις εγγραφές αλλά να μπορούμε να τις 

διαχειριστούμε  κιόλας.  Συνήθως,  οντότητες  δεδομένων  οι  οποίες  έχουν  λίγα 

προσδιοριστικά χαρακτηριστικά (λίγες στήλες δηλαδή) τις καταχωρούμε κατ’ ευθείαν σε 

ένα grid και δεν χρειάζεται να κατασκευάσουμε ειδική φόρμα επεξεργασίας των εγγραφών 

αυτών (τις φόρμες αυτές θα της δούμε παρακάτω).

Και στις δυο περιπτώσεις έχουμε κοινά σημεία. Πάντα θέλουμε σε τέτοιες 

φόρμες να έχουμε δυνατότητα μετακίνησης από την μια εγγραφή στην άλλη να μπορούμε 

να  κάνουμε  εισαγωγή,  διαγραφή  και  επεξεργασία  των  εγγραφών,  να  μπορούμε  να 

ταξινομούμε την λίστα με όποιο πεδίο θέλουμε,  να μπορούμε να ομαδοποιήσουμε την 

προβολή των εγγραφών μας  με  βάση κάποια  συνθήκη,  κ.α.  Βέβαια,  αρκετές  «κοινές» 

λειτουργίες,  δεν  κάνουν  πάντα  τα  ίδια  πράγματα.  Για  παράδειγμα,  η  εκτέλεση  της 

επιλογής  «Εισαγωγή Νέας Εγγραφής» ενώ είναι κοινή και  στις  δύο προαναφερθείσες 

περιπτώσεις, κάνουν τελείως διαφορετικά πράγματα. Στην περίπτωση που η φόρμα μας 

είναι  μια  απλή  φόρμα  μαζικής  καταχώρησης  εγγραφών  ενός  πίνακα,  το  κουμπί 

«Εισαγωγή» θέλουμε να μας προσθέσει μια άδεια έγγραφή στο τέλος του  Grid ώστε να 

πάμε και  να καταχωρήσουμε την  νέα  μας  εγγραφής.  Αντίθετα,  αν η  φόρμα μας  είναι 

φόρμα επιλογής δεδομένων, τότε το κουμπί «Εισαγωγή» θα πρέπει να ανοίξει την φόρμα 

διαχείρισης εγγραφών (που προφανώς συνδέεται) σε mode εισαγωγής, ώστε να γίνει εκεί η 
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καταχώρηση  της  νέας  εγγραφής.  Στο  επίπεδο  αυτό  που  είμαστε  (ακόμα  χαμηλά  στο 

framework) δεν μας προβληματίζει τι ακριβώς θα κάνει η επιλογή αυτή (οι απόγονοι της 

φόρμας αυτής θα καθορίσουν την συμπεριφορά της εισαγωγής) αλλά αυτό που ξέρουμε 

είναι ότι στο παράδειγμά μας ξεκινάει η καταχώρηση νέας εγγραφής οπότε για την φόρμα 

αυτήν αυτό είναι αρκετό. Θα ζητήσει από τον «γονέα» της (που είναι η FrmDBBasic) να 

δημιουργήσει  την  κατάσταση  νέας  εισαγωγής  (διαδικασία  ελέγχου  δικαιωμάτων  του 

χειριστή, προετοιμασίας της νέας εγγραφής για εισαγωγή με αρχικοποίηση κάποιων τιμών, 

κλπ), και θα «αφήσει» τους απόγονους να επικεντρωθούν στο πώς θα κάνουν «οπτικά» 

πλέον την εισαγωγή νέας εγγραφής. Παρακάτω φαίνεται η μορφή της φόρμας αυτής.

Εικόνα 24: Η φόρμα FrmCustomGrid σε μορφή σχεδίασης

Από  την  μπάρα  επιλογών  που  φαίνεται  στο  επάνω  μέρος  της  φόρμας,  το  κουπί  της 

εισαγωγής και το κουμπί της επεξεργασίας, σηματοδοτούν στο  framework την πρόθεση 

του χειριστή. Τον πραγματικό κώδικα των δύο αυτών επιλογών θα τον υλοποιήσουν οι 

άμεσοι απόγονοί της που είναι η  FrmGrid, και η  FrmBrowser που θα δούμε παρακάτω. 

Όλες οι υπόλοιπες επιλογές υλοποιούνται εδώ γιατί η συμπεριφορά τους είναι κοινή, σε 

όποια κατάσταση και να βρίσκεται η φόρμα αυτή.

83



Συμβολή στον προγραμματισμό και υλοποίηση ERP συστημάτων. Το άρθρωμα του εμπορικού κυκλώματος.

50B4.1.5 TFrmGrid

Η υλοποίηση της  TFrmGrid Form δεν έχει σχεδόν καθόλου κώδικα, μια και το 

μόνο  που  χρειάζεται  εδώ  να  οριστεί  είναι  η  διαδικασία  της  επεξεργασίας  και  της 

εισαγωγής εγγραφών μέσα στο grid, διαδικασία που έτσι κι αλλιώς προσφέρεται από το εν 

λόγω component της γλώσσας προγραμματισμού.

Έτσι,  οι  abstract μέθοδοι  DataSetInsertExecute και  DataSetEditExecute της 

TFrmCustomGrid (του γονέα) υλοποιούνται ώστε να αποδοθεί η σωστή λειτουργία της 

φόρμας αυτής

Το interface section της κλάσης αυτής:
type
  TFrmGrid = class(TFrmCustomGrid)
    procedure DataSetInsertExecute(Sender: TObject);
    procedure DataSetEditExecute(Sender: TObject);
  protected
    procedure PrepareMDDataSets; override;  
  end;

Παρακάτω φαίνεται η μορφή της φόρμας αυτής.

Εικόνα 25: Η φόρμα FrmGrid σε μορφή σχεδίασης
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51B4.1.6 TFrmBrowser

Αν και η δουλειά της TFrmGrid είναι αρκετά εύκολη, δεν μπορούμε να πούμε το 

ίδιο  και  για  την  TFrmBrowser.  Πέρα  από  την  υλοποίηση  των  δύο  abstract μεθόδων 

(DataSetInsertExecute, DataSetEditExecute) που πρέπει να υλοποιηθούν (και θα πρέπει να 

καλέσουν την αντίστοιχη  DataEntry φόρμα της εγγραφής), στην φόρμα αυτή έχουμε και 

την υλοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης εγγραφών, διαδικασία σχετικά πολύπλοκη, 

μια και η δομή πρέπει να είναι τόσο generic ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε 

μορφής ερωτήματος χρειαστεί να κάνει κάποια end-user φόρμα.

Στο  επίπεδο αυτό  του  framework,  βλέπουμε  για  πρώτη φορά  ότι  η  κλήση της 

φόρμας αυτής γίνεται πάντα με την αντίστοιχη FrmDataEntry φόρμα, η οποία είναι αυτή 

που  θα  διαχειριστή  τα  δεδομένα  και  τα  πεδία  της  εκάστοτε  οντότητας  δεδομένων. 

Επιπλέον, η φόρμα αυτή είναι υπεύθυνη για τον σωστό συγχρονισμό της με την DataEntry 

φόρμα όσον αφορά το τι  δείχνει  η κάθε φόρμα. Αν ο χειριστής ανοίξει την  DataEntry 

φόρμα κάποιας Browser φόρμας και πατήσει το κουμπί «Επόμενη Εγγραφή», πρέπει και οι 

δύο φόρμες να συγχρονιστούν μεταξύ τους (μέσω του Dispatcher του Framework) ώστε να 

δείχνουν και οι δύο φόρμες την ίδια εγγραφή. Η  FrmBrowser έχει επιφορτιστεί με την 

υλοποίηση της διαδικασίας αυτής.

Κύρια δουλειά της  FrmBrowser είναι η αναζήτηση κάποιας εγγραφής επομένως 

όλες  οι  διαδικασίες  επικεντρώνονται  σ’  αυτήν  την  δυνατότητα.  Στην  φόρμα  αυτή 

προστέθηκε (στο επάνω μέρος) η περιοχή πεδίων αναζήτησης στην οποία θα μπουν (κατά 

την δημιουργία της end-user φόρμας) όλα τα controls αναζήτησης εγγραφών. Στο επίπεδο 

αυτό,  το  FrameWork πρέπει  να διασφαλίσει  την διαδικασία αναζήτησης και  να δώσει 

απλές μεθόδους στον τελικό προγραμματιστή έτσι ώστε, και να μην χρειάζεται να γράφει 

πολλές  γραμμές  κώδικα  αλλά  ταυτόχρονα  να  μην  τον  περιορίζει  στους  τύπους 

αναζητήσεων που θα θέλει να χρησιμοποιήσει. Για τον λόγο αυτό, το Framework υλοποιεί 

μια σειρά από εσωτερικές (private) μεθόδους έτσι ώστε ο τελικός προγραμματιστής να 

χρειαστεί να υλοποιήσει μόνο δύο μεθόδους όπου σε αυτές θα ορίσει μόνο τον τύπο του 

κάθε πεδίου αναζήτησης, το αντίστοιχο πεδίο στον πίνακα της βάσης και την μορφή του 

κριτηρίου (αν είναι συμβολοσειρά ή αριθμός ή ημερομηνία).

Στην φόρμα αυτή προστίθενται ακόμα δύο κουμπιά στην μπάρα επιλογών τα οποία 

το πρώτο κάνει  την  εκτέλεση της  αναζήτησης  στην βάση δεδομένων,  και  το  δεύτερο 

αρχικοποιεί (αδειάζει) τα πεδία αναζήτησης για την εκτέλεση νέας. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι  η  λειτουργία  αναζήτησης  εγγραφών διαμορφώνεται  ανάλογα με  τις  ρυθμίσεις  που 
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έχουμε κάνει στις γενικές παραμέτρους του προγράμματος. Το  Framework υποστηρίζει 

τρείς διαφορετικές «συμπεριφορές» στην διαδικασία αναζήτησης: Η πρώτη (default) είναι 

η χειροκίνητη αναζήτηση, όπου ο χειριστής της εφαρμογής αφού συμπληρώσει τα πεδία 

αναζήτησης που επιθυμεί,  πατάει το κουμπί «Αναζήτηση». Ο δεύτερος τρόπος είναι  η 

«αναζήτηση πεδίου» όπου η αναζήτηση εκτελείται κάθε φορά που ο χειριστής μεταβαίνει 

από το ένα πεδίο αναζήτησης στο άλλο, ενώ τέλος, ο τρίτος τρόπος αναζήτησης είναι η 

«επαυξητική αναζήτηση» (incremental searching) όπου τα ερωτήματα προς την βάση και 

η αναζήτηση εκτελούνται με κάθε φορά που ο χειριστής πατάει ένα πλήκτρο. Η επιλογή 

του τρόπου αναζήτησης είναι ρυθμιζόμενη από τον διαχειριστή της εφαρμογής από το 

μενού «Γενικές Ρυθμίσεις» της εφαρμογής.

Το interface section της κλάσης αυτής:
  TFrmBrowser = class(TFrmCustomGrid)
    BtnSearch: TToolButton;
    BtnSepSearch: TToolButton;
    PageControl: TPageControl;
    DataSetNewSearch: TAction;
    BtnNewSearch: TToolButton;
    procedure DataSetSearchExecute(Sender: TObject);
    procedure DataSetInsertExecute(Sender: TObject);
    procedure DataSetEditExecute(Sender: TObject);
    procedure DataSetNewSearchExecute(Sender: TObject);
    procedure SearchKeyUp(Sender:TObject;varKey:Word;Shift:TShiftState);
    procedure SearchExit(Sender: TObject);
    procedure SearchClick(Sender: TObject);
    procedure SearchChange(Sender: TObject);
  private
    FDataEntry: TFrmDataEntryClass;
    FShowSearchForm: Boolean;
    FWhereClause: String;
  protected
    FPrimaryKey: Variant;
    procedure ApplySearchCriteria; dynamic;
    procedure AdjustSearchCriteria; dynamic;
    procedure ClearSearchCriteria; dynamic;
    procedure InitPrimaryKey; virtual; abstract;
  public
    class function Open(aParent: TCustomForm; aConnection: TUniSession;
     aDataEntry: TFrmDataEntryClass; aFormType: TFormType = ftTab;
     aShowSearchForm: Boolean = True;
     aWhereClause: String = ''): TCustomForm; reintroduce; overload;
    constructor Create(aOwner: TComponent); override;
  published
    property DataEntry: TFrmDataEntryClass read FDataEntry 
                                           write FDataEntry;
    property PrimaryKey: Variant read FPrimaryKey write FPrimaryKey;
    property ShowSearchForm: Boolean read FShowSearchForm 
                                     write FShowSearchForm;
  end;
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Παρακάτω φαίνεται η μορφή της φόρμας αυτής.

Εικόνα 26: Η φόρμα FrmBrowser σε μορφή σχεδίασης

Εικόνα 27: Η φόρμα FrmBrowser σε μορφή εκτέλεσης
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4.1.7 TFrmDataEntry

Basic Table Actions, TFrmBrowser Link, Open Type (normal, modal with/without result)

Η ποιο γνωστή όμως φόρμα σε όλους τους χειριστές είναι η FrmDataEntry φόρμα. 

Είναι αυτή που θα κληθεί από την  FrmBrowser φόρμα (όχι πάντα βέβαια – μπορεί να 

κληθεί  από  το  Framework ή  από  κάποια  άλλη  φόρμα  μόνη  της)  και  είναι  αυτή  που 

αποτυπώνει  τα δεδομένα της  επιλεγμένης  εγγραφής.  Χρησιμοποιείται  συνήθως όταν η 

εγγραφή της οντότητας έχει πάρα πολλά πεδία ή/και η διαχείριση κάποιας λειτουργίας 

απαιτεί  ταυτόχρονη  εμφάνιση  και  διαχείριση  πεδίων  πολλών  οντοτήτων.  Έτσι,  η 

διαχείριση μιας εγγραφής ενός παραστατικού πωλήσεων για παράδειγμα, δεν μπορεί να 

γίνει από μιας μορφής  FrmGrid φόρμας, αλλά χρειάζεται μια φόρμα που να μπορεί να 

αποτυπώσει την εικόνα του παραστατικού. 

Η δουλειά της φόρμας αυτής είναι σχετικά απλή. Πρέπει να εμφανίσει τα στοιχεία 

της εκάστοτε εγγραφής και  να τα διαχειριστεί.  Η φόρμα αυτή είναι  υπεύθυνη για την 

σωστή απόδοση των εντόλων  DML και  DDL στην βάση δεδομένων (ή καλύτερα στην 

γεννήτρια  UniDAC που θα τις στείλει στην βάση δεδομένων), καθώς και την λήψη των 

δεδομένων από αυτήν.

Παρακάτω φαίνεται η μορφή της φόρμας αυτής.

Εικόνα 28: Η φόρμα FrmBrowser σε μορφή σχεδίασης
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